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  Bănuim că eforturile de a dezvolta IA 
(inteligență artificială) vor ajunge la masa 
critică a direcției și a sorții acestei noi 
tehnologii.

       Stephen Hawking, citat:  

IA va fi tehnologia care va afecta cel mai 
mult viitorul planetei. Dar nimeni nu știe 
acum unde ne va duce. 

 Există trei posibilități :

 Fie că va fi cel mai bun lucru care ni 
s-a întâmplat vreodată, (iar dacă nu va 
reuși) vom trece indiferenți mai departe, 
sau va fi cel mai mare rău pentru om. 
Dacă nu suntem atenți, ne va 
distruge civilizația. 

 Jurnal Israelian va urmări cu atenție 
evoluția tehnologiei IA și va raporta la timp 
despre evenimentele majore care merită 
semnalate cititorilor noștri.

Sperăm să fie PACE, să uităm de 
COVID și să ne concentrăm pe hedonismul 
zilelor luminate de artă, estetică, filozofie și 
mai ales de VOIE BUNĂ !  

“Success in creating effective AI, could be the 
biggest event in the history of our civilization. 
Or the worst. We just don’t know. So we 
cannot know if we will be infinitely helped by 
AI, or ignored by it and side-lined, or 
conceivably destroyed by it,” …“Unless we 
learn how to prepare for, and avoid, the 
potential risks, AI could be the worst event in 
the history of our civilization. It brings dangers, 
like powerful autonomous weapons, or new 
ways for the few to oppress the many. It could 
bring great disruption to our economy.”     
Hawking

Alte anunțuri 

 Jurnalul va apare la date anunțate 
din timp în funcție de evenimente și 
cantitatea de materiale colectate. Continuăm 
concursurile SAGA pe teme anunțate.

 Vă rugăm să adresați redacției 
întrebări, propuneri, critică… tot ce va 
frământă și ne poate ajuta la efortul de a 
realiza o revistă de artă și cultură cât mai 
eclectică și mai bine informată.

         Adrian Grauenfels, Editor

https://www.jurnal-israelian.com/
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   Fierul nostru de călcat are idei   
   socialiste       -     Ovidiu Bufnilă

rintr-un ciudat fenomen 
electromagnetic de origine cosmică, 
fierul nostru de călcat a luat-o razna. 

Umblă prin casă de capul lui de parcă ar fi 
însuflețit. Are niște idei socialiste, ceva de 
speriat! Cum ne așezăm la masă, vine călare 
peste noi scoțând aburi și pufnind. Că 
socialismul în jos, că socialismul la stânga. 
Chestii din astea. Nu se oprește. Să nu dai, 
se răstește la mine. Eu las ciocanul jos. El, 
fierul de călcat, zice, guvernul a emis o 
ordonanță de urgență referitoare la 
drepturile fiarelor de călcat, o să faci 
pușcărie dacă mă lovești cu ciocanul. 
Guvernul socialist, se înțelege. Fierul de 
călcat se ușchește din bucătărie, dă drumul 
la televizor, e numai ochi și urechi. Nu 
putem scăpa de el. După ora zece, o să ne 
țină o prelegere despre socialism. Nu putem 
să-l refuzăm că ne face reclamație la poliție. 
Nu putem să plecăm de-acasă că ne face 
reclamație la poliție. O mișcare aiurea dacă 
facem, ăsta ne reclamă la poliție. Poliția? Păi 
și ea, tot socialistă e. Oriunde te-ai duce în 
țara asta, calci pe socialiști. Iar dacă au chef, 
ei te calcă pe tine. Așa că fierul nostru de 
călcat face pe nebunul. Vreau căpșuni. Și o 
să mănânce și căpșuni într-o bună zi pentru 
că parlamentul a votat o lege în acest sens. 
Vreau la mare! Îl cărăm cu noi la mare. Pe 
plajă, bineînțeles, trage cu ochiul după 
gagici. Păi da, guvernul va rezolva și această 
chestiune. În fine, mergem la munte și la 
mare, toată vara. În jurul nostru, pe plajă, 
sau pe poteci de munte, sunt mulți alți 
oameni oropsiți și ei ca și noi. Unii cară cu ei 
mașini de cusut rujate țipător, alții câte un 
burghiu vorbăreț, o mașină de găurit foarte 
fistichie sau o mașină de tocat electrică 
foarte băgăcioasă.
Trăim alte vremuri. Toate lucrurile astea 
stau de vorbă la telefon, unele cu altele, de 

dimineață și până seara. Noi abia dacă mai 
scoatem o vorbă. Avem grijă să nu ne pună 
fierul nostru de călcat poliția în cap. Undeva, 
într-un sertar, zdrăngăne o foarfecă. Vrea și 
ea drepturile ei. Trage bine sertarul să n-
audă guvernul de ea. Cine știe cu ce lege ne 
mai procopsim. Iar aseară, ce crezi tu? 
Aseară mă trezesc cu ciocanul meu că-mi 
țopăie pe masă. Și ciocanul zice, frate, îl 
bușesc eu pe fierul de călcat, să vezi, praf îl 
fac. Că m-am săturat de ideile lui socialiste. 

Păi da, asta trebuie să facem. 

 Lăsăm slobod ciocanul, el îi face felul
fierului de călcat și am scăpat. Chiar așa se 
întâmplă, poc, poc, ciocanul face praf fierul 
de călcat, ce bine, am scăpat. Și, ce crezi?! 
Când ne este lumea mai dragă, ne trezim că-
n bucătărie, intră, braț la braț, secera și 
ciocanul.

  AG - 1001 de nopți- Mixed media 

P



4

      Judecătoarea

                     Silviu Ilievici

laja e ferită de aglomerația 
zgomotoasă a turiștilor și a 
localnicilor. E cumva în capătul unui 
lung șir de locuri pline de copii, mingi 
și umbreluțe , o zonă unde Mediterana 

întâlnește sălbatic uscatul printre stânci 
răsărite pinteni din apa învolburată. Cei din 
vecinătate numesc locul ăsta, la negru! Poate 
într-o zi cu mare mai puțin agitată cineva a 
văzut spuma albă adunată în jurul stâncilor 
și o fi crezut că vede un negru înotând. Sau 
poate bărcile pescarilor și-or fi găsit sfârșitul 
în apele astea adânci. 

 Nu știu povestea din spatele numelui, 
dar e locul în care-mi place să vin la sfârșit 
de săptămână să privesc marea și pescărușii 
nemulțumiți de prezența ciorilor dar și a 
oamenilor cu care-și dispută supremația 
malului. Tot prin învolburarea de aici, 
țestoasele mari înoată până la uscatul ăsta 
unde sapă greoaie cuiburi în nisipul fin în 
care-și ascund sutele de ouă.

 Coasta e înaltă aici și te lasă să privești 
albastrul îngemănat până la linia 
orizontului. Am parcat mașina în spatele 
unui grup gălăgios de pescăruși contrariați 
de apariția mea inoportună. Geamurile 
laterale coborâte lasă aerul cald de sfârșit de 
noiembrie să-mi umple mașina. Câțiva 
pescari cățărați pe stâncile alunecoase 
așteaptă muți, în capătul bețelor, întâlnirea 
cu peștele cel mare în timp ce soarele se 
scurge impasibil în luciul miilor de stele 
ascunse în valurile întinse până unde ochiul 
orbit nu mai răzbește. Radioul pornit în 
surdină însoțește ziua ce se topește în pace 
în timp ce gândurile îmi zboară spre Paris. 

Se împlinesc exact doi ani de când mă 
plimbam pe malurile Senei agitate de 
trecerea vapoarelor pline de chinezii cu 
șepcile colorate țipător și aparatele de 
fotografiat atârnate cu emfază la gât. Dar 
luminile și bucuria plină de viața locului 
șterg imaginea turiștilor înghesuiți pe 
bulevarde.

Mă înfund în scaun și mi-e dor de un vin 
bun, fără pretenții, gustat cu vreme la o 
măsuță înghesuită printre vocile ce acoperă 
mersul străzilor. Cei de la radio îmi întărâtă 
simțurile cu un vechi cântec al lui Jacques 
Brel. 

"Ne me quitte pas Il faut oublier Tout peut 
s'oublier..."

 Visarea la tine și la străzile pe care 
poate le-am străbătut trecând unul pe lângă 
altul fără să ne fi cunoscut, mi-e deranjată 
de reflecția unui Mercedes alb răsărit 
neașteptat dincolo de geamul deschis în 
dreapta. 

 Șoferul e o doamnă ce-și ascunde cu 
blândețe vârsta în spatele parasolarului lăsat 
să blocheze soarele ce se îndreaptă spre 
mare. 

 Coboară încet fereastra și ne privim 
cumva fără teamă sau jenă, de parcă ne-am 
cunoaște de la începutul lumii. Ne zâmbim și 
din difuzoarele ce cântă în tandem, Brel își 
întinde cântecul între noi ca în atingerea 
abia văzută a picturii Capelei Sixtine. 

 În luciul îndepărtat se văd pânzele 
unor ambarcațiuni și păsările se ridică în 
vântul dintre stânci împinse parcă mai mult 
de curiozitate. Cu coada ochiului o văd că 
răsfoiește câteva foi scoase cu foșnet dintr-
un dosar. Își lasă scaunul pe spate și vârful 
pantofului îi răsare sprijinit de rama ușii.

 Liniștea și aerul sărat îmi amorțesc 
gândurile iar privirea îmi clipește peste 
albastrul fără zgomot. Cearta unui pescăruș 
supărat pe o cioară mă trezește din ațipire și 
îmi privesc vecina. Ne uităm unul la celalat 
și dupa o scurtă ezitare, mă întreabă:

-Pot să vă rog ceva?

-Sigur, cu ce vă pot ajuta?

-Dacă mai rămâneți aici câteva minute, pot 
să vă las un plic pentru cineva? Eu trebuie să 
plec și nu mai pot aștepta. 

-Dacă nu e mai mult de jumătate de oră, 
atunci puteți. 

P
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-Oh, nu! Persoana va fi aici în maximum 
zece minute. Vă mulțumesc, cum aș putea să 
vă răsplătesc?

-Nu e cazul, e ok, răsplata e în marea din 
fața noastră.

Zâmbește cumva îngândurată și plicul alb se 
strecoară printre cele două geamuri spre 
mâinile întinse. 

Frumusețea femeii e doar ușor estompată de 
trecerea anilor iar părul alb, scurt, îi dă un 
aer plin de viață. Îmi lasă plicul în mână în 
timp ce-i urmăresc degetele cu unghii scurte, 
roșii ce se retrag temătoare în spatele albului 
de metal.

Geamul se ridică încet apoi pornește mașina. 
Plicul desfacut îl țin încă în mână și îmi dau 
seama că nu mi-a spus cui trebuie să-l dau.

Deschid portiera și cobor în grabă. 

La cațiva metri de mine Mercedesul se 
oprește și o văd cum caută ceva în timp ce 
mă îndrept spre ea. Pocnetul scurt ca o 
întrebare a spart brusc lumina, cerul și 
marea .

Liniștea a căzut răpusă odată cu stropii roșii 
ce s-au precipitat pe geamul ridicat. 

Marea s-a răsucit peste stânci și pescarul a 
ridicat triumfător un pește ce se zbate în 
capatul firului invizibil in timp ce pescărușii 
îl urmăresc țipând din cer, plini de gelozie.

Plicul mi-a scăpat din mâna crispată și s-a 
înfipt deschis în nisip. Vântul pornit de 
nicăieri s-a năpustit într-un vârtej purtând 
scrisoarea până în parbrizul mașinii tăcute, 
triste și albe.

 Foaia s-a ivit palidă și cuvintele scrise au 
răsărit ca un verdict: 

"Și nu vă las nimic"...

 AG - Nepotriviri de caracter

 Mixed media on cardboard

AG - Amintiri anulate- mixed media
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  Floare de cireș pe tortul poeziei

               Cuvânt înainte

a convergența Orientului cu 
Occidentul, haiku răsare ca „o steluță 
purtând în spate întreg cerul” – 
constată poetul japonez Yone 
Noguchi, tatăl sculptorului Isamu 

Noguchi, discipol al lui Constantin Brâncuși. 
 Tocmai această constatare ne-o relevă, 
cu profundă și rafinată simplitate, dar și cu o 
remarcabilă putere de sugestie, eseurile 
scriitoarei Clelia Ifrim despre haiku, din 
cartea „Haijindo – Calea Poeților”.

Lucrarea ne convinge că recursul la 
haiku, o permanență în istoria culturii 
nipone, răspândindu-se tot mai mult în 
lume, inedit și dinamic, menține în 
universul său inefabila legătură între om și 
natură, dar și catharsisul ca dimensiune 
constantă. La fel ca muzica simfonică, haiku 
are neprielnica reputație de a necesita o 
pregătire specifică pentru a-i pătrunde 
înțelesurile. Eseurile scriitoarei ne conving 
că nu este așa. 

De regulă, haiku nu se explică, se 
trăiește. Și totuși, poeta îl analizează cu 
multă dăruire și talent.

Dincolo de poezie, de haiku, de 
niponologie, această carte, sau mai precis 
această „cale a poeților” se constituie, în cele 
din urmă, într-o meditație asupra vieții, 
procesată de un suflet poetic. Este calea 
meditației și în același timp calea propriei 
înțelegeri a unor versuri scrise de alții. 
 Poeta ne cheamă să privim haikuul ca 
pe o floare de cireș pe tortul poeziei. 
Autoarea nu afirmă, ci doar sugerează, 
purtându-ne cu delicatețe prin labirinturile 
cuvântului, se instalează confortabil în 
atmosfera japoneză, în peisajul cu orezării și 
azalee, cu chimonouri și păpuși de lemn și 
ne conduce prin fermecătoarele edificii ale 
haikuului, sugerând nuanțe tainice, dar nu 
ambiguități lăsate la îndemâna cititorului. 
Înțelegem că arta citirii haikuului nu începe 
cu a gândi profund filosofic ci mai degrabă 
cu juxtapunerea dintre simplitatea 
cotidianului și subtilul imaginativ, facilitând 
accesul la o zonă semantică originală.

Citind-o atent, mi-am dat seama că într-o zi 
am putea să asistăm la înființarea unei 
Societăți Mondiale de Haiku, care ar extrage 
distilatul de poezie într-o lume tot mai 
interconectată, în care inteligența artificială 
traduce instantaneu, lăsându-ne nouă doar 
plăcerea savurării unui haiku reușit, de 
undeva dintr-un colț îndepărtat de lume.

Bine documentată, cu incursiuni în 
istoria genului și în regulile compoziției, 
chiar prin trimiteri la termeni japonezi dar și 
la instantanee din viața autoarei, lucrarea 
deschide o ușă spre infinitul orizont al visării 
poetice în stil nipon.

Temele generice ale vieții umane își 
găsesc reflectarea în eseurile culese în carte, 
după ce timp de cinci ani au fost publicate în 
diverse reviste.

Aranjate ca într-un sistem zecimal, 
capitolele lucrării mențin echilibrul între 
natură și suflet, de la „Forma lucrurilor” la 
„Haiku de dragoste”, jonglând cu magia 
unor „Numere transcendentale”, până la 
„Potrivirea lucrurilor” într-o matrice niponă 
(mono-aware). Capitolele se îmbină între 
ele ca niște scoici pe care s-au scris jumătăți 
de poeme gata de împerecheat.
Amintindu-și propriile manuscrise arse, 
Clelia ajunge la cenușa albă a crenguțelor de 
azalee arse, purtătoare a memoriei propriei 
identități anterioare, simplificând culorile 
până la binomul alb-negru.

Primordialitatea vieții își lasă 
amprenta pe titluri de capitole ca „Haiku de 
dragoste” sau „Copilul în literatura haiku”, 
asimilând și viața vegetală din capitolele 
„Celălalt” sau „Roșu și alb”, în care interiorul 
invizibil al florii își părăsește forma spre a se 
deschide lumii.
Învățăm că nu trebuie să căutăm înțelesurile 
pe care altcineva le-ar fi dat celor trei versuri 
din haiku, ci să ne lăsăm purtați de cuvinte 
în simplitatea propriei trăiri. Înțelegem că 
haiku nu caută să creeze confuzie prin 
complicații deliberate, cum se întâmplă 
uneori în poezia modernă. 
 Din lectura cărții, personal ajung la 
concluzia că ezoterismul nu are ce căuta în 
haiku și că sublimul artei nu trebuie căutat 
în fiecare vers. Însăși evitarea metaforei, ca 
recomandare în haiku, îmi confirmă ideea că 
plăcerea lecturii unui haiku constă tocmai în 
recunoașterea limbajului familiar, cotidian. 

L
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Și totuși..., cuvântul simplu, angrenat în 
mașinăria unui haiku, se aureolează cu o 
tentă de mister, sugerând posibile 
răspunsuri la întrebări filosofice: „Ce 
rămâne? Poate doar susurul apei veșnic 
curgătoare”. Acesta este farmecul haikuului, 
relevat în „Haijindo – Calea poeților”. 
Radu Șerban
22 noiembrie 2021
Preambul la cartea - Clelia Ifrim
Haijindo - Calea Poeților
Eseuri despre haiku și alte poeme

A.G – mixed media cu pendul
            

 

             Locuri de basm
Beautiful Rocca Imperiale is a commune in 
the province of Cosenza in the Calabria 
region of southern Italy. Small area of 
Cosenza, small population is compensated 
by the great beauty of this extraordinary city
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         FRANZ KAFKA  PUNTEA

ram țeapăn și rece, eram o punte arcuită 
peste un hău. De-o parte, erau vârfurile 
degetelor de la picioare, iar dincolo 

mâinile înfipte în lutul sfărâmicios unde mă 
cramponasem. Pulpanele redingotei mele 
fâlfâiau pe partea mea. În adânc vuia pârâul 
răcoros al păstrăvilor. Nici un turist nu s-a 
rătăcit pe acest pisc inaccesibil, puntea 
nefiind încă marcată în hărți. - Așa întins, 
stăteam și așteptam; trebuia să aștept. Odată 
clădită, o punte nu poate înceta să fie punte 
fără să se prăbușească. Cândva, era spre 
seară – o fi fost prima, ori cea de-a o mie, nu 
știu - gândurile mele au luat-o razna, se 
repetau mereu. O seară de vară, pârâul 
susura mai abitir, deodată am auzit un pas 
ferm, bărbătesc! La mine, la mine.- 
Arcuiește-te, punte, fii pregătită, bârne fără 
balustradă, dovedește ceea ce ți-a fost 
încredințat. Incertitudinea pasului său o 
rânduiești imperceptibil, dacă se clatină, 
atunci arată-te și ca un zeu al muntelui, 
azvârle-l pe pământ. A ajuns, cu vârful de 
fier al bastonului său mă ciocăni, apoi a 
ridicat cu el pulpanele redingotei și le 
orândui pe mine. Mai apoi a trecut cu vârful 
bastonului prin părul meu des, lăsându-l 
acolo o vreme, privind, probabil, năvalnic în 
jur. Dar apoi – îl visam pe pisc și în vale – 
mi-a sărit cu ambele picioare pe mijlocul 
pântecului. Deodată m-am cutremurat 
îngrozit de o durere sălbatică. Cine era? Un 
copil? Un vis? Un tâlhar? Un sinucigaș? Un 
ispititor? Un vandal? Și m-am întors, ca să-l 
văd. - Puntea se răsucește! Nici nu m-am 
răsucit bine, că m-am și prăbușit, eram de-
acum deja sfâșiat și proțăpit de pietricelele 
ascuțite, care mă fixau până adineaori atât 
de liniștite din apa repede a râului. 

Franz Kafka: Opere complete, volumul VIII, 
Frankfurt a.M. 1950 ff., pag. 84-85.
 Traducere : EUGEN D. POPIN 

  

             Păreri de la Cititori

   "Musulmanii”    Melania Rusu  
            Caragioiu -  Canada

iecare popor se formează în condiții 
geografice, istorice, sociale, culturale 
și economice, și poate, parțial, 

religioase, În cele ce urmează voi atinge unii 
din acești factori care privesc viziunea mea 
asupra sirienilor și a altor naționalități 
învecinate lor ca teritorii. În secolul trecut, 
eu fiind nonagenară, am avut nefericite 
ocazii de a auzi, citi, vedea, dislocări de mase 
umane. 

Acele dislocări m-au marcat profund 
pentru toată viața, imaginându-mi 
suferințele lor, dar oarecum simțind dureros 
acele nenorociri de parcă s-ar fi petrecut 
asupra mea. Eu mi-am mutat domiciliul din 
România în Canada, venind în condiții 
civilizate cu avionul, venind la o locuință 
familială în confort și am fost nevoită să 
suport o perioadă de acomodare . 

Nu poate fi nici o comparație între o 
călătorie de vizită sau de cerere de azil- 
accept, în altă țară, cu modul în care 
sărmanii musulmani au ajuns în Europa, sau 
pe alte continente după ce au plecat din glia 
lor, din mediul lor, din habitatul lor de o 
viață și a strămoșilor lor. Sărmanii oameni, 
mulți dintre ei au încercat a traversa marea 
,,într-o coajă de nucă” supraîncărcată cu 
persoane și ceva bagaje. 

E

F
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Ziarele au scris și au publicat imagini 
dureroase asupra acestor călătorii între viață 
și moarte și care, multe, au înclinat spre 
moarte. După unele asemenea călătorii să 
ajungi la un gard de sârmă ghimpată sau 
chiar în bătaia puștilor este strigător la cer!

Să fii ținut la gard, înfometat, sub 
intemperii, fără cea mai mică speranță că ți 
se va deschide o fantă în acel gard, este ceva 
care nu se poate concepe într-o minte 
umană nici pentru un câine fără stăpân.

Un câine este înzestrat de natură spre 
a se mai putea hrăni cu o pradă, de a se mai 
putea adăposti sub un tufiș, dar o sărmană 
ființă omenească ce ar putea face? Locuitorii 
zonelor spre care se îndreptau, deși aceia 
erau avertizați internațional asupra unor legi 
de minimă ospitalitate oarecum 
subvenționată, nu se puteau hotărî decât 
după lungi parlamentări să deschidă acele 
granițe fictive, de sârmă, ca să îi primească.

Nu toți musulmanii plecați de acasă în 
condițiile despre care au scris ziarele, au fost 
nevoiți să treacă mările în șalupe. Unii au 
venit pe calea aerului sau cu alte mijloace de 
transport, dar toți au suferit trauma 
dezlipirii de acasă. A trebuit să se acomodeze 
la condiții ostile lor. Ostile privind bariere de 
educație, comportament, limbă, religie, 
concepție de viață.

De data aceasta, gazdele erau cele 
refractare, unii temându-se ca de o invazie 
care le va șterge identitatea de neam, de 
limbă, de credință... Nu este de mirare faptul 
că, sub imperiul atâtor suferințe îndurate, 
unii musulmani au îmbrăcat haina nebuniei, 
haina criminalității, sau au dat la iveală 
cruzimea unui terorism feroce, pe care nu l-
au mai putut ascunde, alegând săvârșirea de 
crime și sinuciderea.

Multe teritorii din care ei au fost 
nevoiți să plece au fost în trecut dominioane 
străine, sau dacă nu, atunci localnicii au avut 
o viață grea, cu privațiuni multe, dar aveau 
totuși o stabilitate, un rost, un fel de viață 
care îi susținea. Sosind în zone complet 
diferite de civilizație au început să nu mai fie 
musulmanul obedient, ci revoltat. 

Revolta înstrăinării s-a contopit cu 
revolta împotriva a tot ce vedeau în jur, 

facilități, dar și nevoia și obligația de a-și 
schimba modul de viață. Cei credincioși, 
după credința lor, urmând preceptele 
Coranului, vedeau în jur fapte care nu 
concordau cu preceptele religiei lor, de aci 
altă nemulțumire! 

Coranul are niște concepte aspre în 
unele  privințe, concepte oarecum 
permisibile în religiile care cred in Iisus 
Hristos. Atunci s-a născut o dezamăgire care 
a culminat în unele cazuri până la ură sau 
chiar crimă. Au fost alte cazuri de 
manifestări împotriva bisericilor. I-au 
nemulțumit și legile țărilor de azil, legi care 
ajungeau la ei prin pedepsirea unor delicte 
pentru care îi opreau, îi atenționau, sau îi 
aresta poliția.
 Dacă pe un copil îl poți educa ușor, pe 
un adult, sau mai bine zis pe un adult căruia 
i s-a luat casa, avutul, obiceiurile, libertatea 
pe care o avea în țara lui, este de înțeles că 
acest individ a obligat pe cei din jur să nu 
vadă în el o victimă ci un nesupus care nu 
voiește să accepte civilizația locului de azil.

Dar și între musulmanii care respectă 
Coranul, după câte afirmă unii, există 
concepția de a demola creștinismul prin 
uciderea celor de altă credință. Am citit 
referitor la preceptele Coranului, din unele 
scrieri, faptul că această carte religioasă 
chiar acuză alte legi creștine și dorește 
moartea celor care sunt de altă religie, 
neavând nici un verset care să vorbească 
despre iubirea și mila de aproapele, sub 
forma îndurării.
 Dacă aceste informații sunt greșite, 
preferând eu, de a fi informații greșite, 
atunci este bine să se argumenteze împotriva 
acestor puncte de vedere pe care le-am 
reprodus aici în urma celor citite.

 Pornind de la legile civilizate și de la 
religia creștină generală a îndurării și a 
considerației egalității între ființele umane, 
să ne dorim o bună înțelegere pentru 
suferințele noastre și ale tuturor, mai ales că 
flagelul pandemiei ne atenționează pe toți la 
prudență, întrajutorare și la fapte judicioase.

                                        ***
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                 Amalia Achard

Rătăciri

1. Copilăria

E-o fetiță ca oricare alta, dar care se 
crede specială. De ce? Cum ar putea ea s-o 
explice? E-așa... ca o evidență: în lumea asta 
sunt grămada de oameni pe de-o parte și 
Amalia Avram pe de altă parte. Nu-i clar?

Până la patru ani a crescut la țară, la 
bunicii din partea mamei, apoi, după ce i-a 
murit bunica, a ținut-o o mătușă până când 
mama și tata să termine de construit casa lor 
de la oraș.

Cei mai frumoși, cei mai buni, cei mai 
geniali părinți – cum altfel? – și doi frați mai 
mici de unu și respectiv doi ani despre care 
ea nu-și amintește nici când, nici cum i-au 
fost prezentați prima oară, formează mica și 
minunata lor familie.

Casa în care astăzi sunt cu toții reuniți 
nu-i chiar gata, dar este totuși locuibilă. 
Până să fie racordați la rețeaua electrică, se 
folosesc de lumina lămpii cu gaz, ceea ce dă 
un oarecare farmec serilor liniștite când, 
după o zi de muncă pentru părinți și de 
hârjoană pentru copii, se potolesc în fine, 
adunați între pereții mirosind proaspăt a 
var.

În fața casei se întinde, mare, grădina 
de legume în spatele căreia trece linia ferată, 
iar când aud de departe lungul șuierat al 
trenului, copiii se bulucesc în curte să facă 
din mână călătorilor.

Ceea ce o fascinează și o înfioară în același 
timp pe Amalia, sunt locomotivele uriașe, 
negre, care împănează aerul cu mirosul 
fumului de cărbune ars, un fel de balauri 
care înghit foc și scuipă fum.

Am noroc că încă-s mică, dar mai târziu, 
când voi fi o prințesă frumoasă – n-are nicio 
îndoială – sunt mari șanse să mă răpească 
unul din acești balauri-locomotivă. Atunci va 
trebui să am maaare grijă.

Când călătorii nu mai găsesc (nici în 
picioare) locuri în vagoane, se cațără 
deasupra și tare uimită-i fetița că-n goana 
trenului curentul de aer nu-i mătură ca pe 
muște.

Totuși se mai întâmplă și catastrofe, 
când sinucigași curajoși se aruncă pe șine 
să-i calce trenul. Ca de exemplu în ziua aceea 
când o femeie – brr, i se face pielea găină de 
câte ori își amintește – s-a omorât astfel 
chiar în fața casei lor și mama aprinsese o 
lumânare pentru bietul ei suflet și-o pusese 
într-un pahar, pe șifonier, lăsând-o să ardă 
până la capăt.

Toate vecinele din mahala se 
adunaseră să comenteze drama, iar fata nu 
înțelegea dacă erau tulburate de disperarea 
care-o împinsese la un asemenea gest major, 
sau faptul că un eveniment de-așa anvergură 
venise să animeze zilele lor monotone.

În scrisoarea de adio pe care-o 
găsiseră în poșeta proaspetei moarte, 
aceasta se plângea de o dragoste 
neîmpărtășită și-n sinea ei Amalia își 
exprima nedumerirea: „Ştii, tanti, poate că 
după nenorocirea asta a înțeles și el cât de 
mult l-ai iubit, da’ acuma, dacă ești moartă, 
cum ar mai putea să se răscumpere pentru 
toată suferința pe care ți-a provocat-o?”

Să mori... Tot ce știe ea este că nu te 
mai întorci. Şi-atunci cum să optezi în mod 
deliberat pentru o asemenea alternativă? Cu 
ochii închiși, încearcă să-și imagineze ce-a 
simțit tânăra femeie: se vede lungită de-a 
latul pe șina de tren, locomotiva alergând ca 
vântul, din ce în ce mai aproape, din ce în ce 
mai amenințătoare... Impactul. Corpul ei 
tăiat în două, fără viață. Pentru totdeauna 
fără viață! N-ar fi oare preferabil să suferi 
din dragoste? Dacă mama n-ar fi fost 
ocupată în acel moment, ar fi fugit să se 
cuibărească în brațele ei protectoare.

Tata fiind în noaptea aceea la lucru, 
copiii dormiră în pat cu mama: frații, de-o 
parte și de alta ei, fata, la piciore. După ce a 
stins lampa, Amalia, năpădită de-o frică vie, 
adormi cu ochii agățați de flacăra fără vlagă 
a lumânării și strângând cu putere picioarele 
mamei.

Tata? Hehei, ce grădinar iscusit! 
Răsfăța legumele și fructele ca nimeni altul. 
Pe bucata de pământ care, cum spuneam, se 
întindea de la terasa din fața casei până la 
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linia ferată și pe toată lărgimea terenului lor, 
cultivase roșii, cartofi, ceapă, usturoi, 
pătrunjel, mărar, leuștean, țelină, căpșuni, 
zmeură, harbuji, sfeclă și via din care 
toamna își făcea singur vinul.
De partea asta de gardul grădinii, de-a 
lungul terasei, le făcuse copiilor trei mici 
parceluțe de flori pe care fiecare să și-o 
îngrijească cum se pricepea mai bine. Ea, ca 
soră mai mare, deci mai dibace, vorbea și 
cânta florilor ei pe ascuns, convinsă fiind că 
vor crește și vor înflori mai frumoase și mai 
viu colorate decât cele ale băieților.

Grădinăritul nu era singurul talent al 
tatei. În atelierul său minuțios utilat, într-o 
încăpere cu intrare prin spatele casei, când 
nu era la uzină, muncea acasă făcând 
tâmplărie. Cele mai frumoase draperii, el le 
sculpta. Şi mobile de tot felul, și jucării din 
lemn... Doamne, ce minuni ieșeau din 
mâinile lui!

După curtea din spate, pe o parcelă 
cam tot atât de mare ca cea din față, tata 
cultivase porumbul pentru păsări, căci 
curtea le era plină de găini și de rațe leșești. 
Ba chiar într-un an au cumpărat și un 
purceluș, pe care l-au botezat Gogu. Când i-a 
venit vremea, l-au mâncat.

***

E vară și copiii sunt afară, la soare. 
Mama le întrerupe jocul:

- Amalia, du-te fuga până la alimentara 
Caralău și cumpără un kil de zahăr, că uite, 
vreau să vă fac o plăcintă și-am uitat că nu-i 
zahăr în casă. Fii atentă-aici: ai o hârtie de 
zece lei. Zahărul costă nouă, vânzătorul o să-
ți dea rest un leu. Ai grijă să nu pierzi banii, 
du-te și vino repede!

Fata pleacă în fugă, dar de cum n-o 
mai poate vedea mă-sa, încetinește pasul.

De ce mă trimite pe mine la 
cumpărături tocmai când mă joc mai bine?! 
Nu-i asta treaba părinților? Că doar nu ne-
au făcut ca să le fim slugi! Când am să fiu eu 
mare și-o să am copii, niciodată n-am să fac 
una ca asta!

Așa bodogănește ea ori de câte ori o 
pune mama la vreo treabă.

Un kil de zahăr, un kil de zahăr, un kil de 
zahăr... e nevoită fata să repete în gând, ca să 
nu uite.

La câteva sute de metri de casă, pe 
marginea cărării care duce, de-a lungul căii 
ferate, la alimentara, o fătucă adună iarbă și-
o îndeasă într-o traistă. De-abia trece de ea, 
c-o aude strigând:
- Fetiță!... Fetiță!
Se oprește-n loc și se întoarce, timidă.
- Cum te cheamă?
- Avram Amalia. Dar pe tine?
- Daniela. Şi am cinci ani, dar la toamnă fac 
șase și mă duc la școală, debitează ea dintr-o 
suflare.
- Păi și eu mă duc la școală la toamnă. Poate 
c-o să mergem împreună?
- Da, chiar ar fi bine!... Unde te duci?, mai 
întreabă ea după câteva clipe de tăcere.
- Acuma? La Caralău.
- Şi când te întorci, treci tot pe-aici?
- Îhî, dă ea din cap afirmativ.
- Atunci te-aștept și mai vorbim, bine?

Încântată de noua sa cunoștință, își 
vede de drum. Un kil de sare, un kil de 
sare...
Vânzătorul îi dă restul. Phii, îi umple 
pumnul de bani! Gândind că i-a înțeles 
nedumerirea, el îi explică (și Amalia 
intuiește că mustața stufoasă ascunde o gură 
– parcă-i nenea Vasile).
- Sarea costă un leu, iar eu ți-am dat nouă, 
adică restul la zece lei. Ştii să numeri?

Doar nu-i proastă să-i spună adevărul! 
Ceea ce nu pricepe însă este: de ce-a zis 
mama că sarea costă nouă lei? Ori că s-a 
înșelat ea, ori că vânzătorul a socotit greșit, 
ce mai contează? Important este că poate să-
și cumpere ce-i poftește inima. Pune 
deoparte un ban pentru mama, iar de restul 
își ia bomboane, eugenii și turtă dulce.

La întoarcere pășește de parcă i-ar fi dat 
aripi din umeri care-o poartă până la noua 
sa prietenă. Se îndoapă amândouă cu 
dulciuri, povestesc chestii de copii, mama 
Danielei iese la poartă să ciorovăiască un pic 
cu ele, după care Amalia își aduce aminte că 
era plecată în misiune de cumpărături și 
decide să-și continue drumul spre casă nu 
înainte de a promite că va reveni curând ca 
să se joace împreună.
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„Te-ai dus bou și-ai venit vacă, 
proasta dracului!”, o ceartă mă-sa în 
preludiu, ca apoi să-i altoiască o suită de 
pumni pe spinare și s-o tragă de nițe ca pe 
ea!

„Ai grijă de băieți!”, îi mai aruncă peste 
umăr când să iasă pe poartă. Se duce după 
zahăr.

Aha, zahăr!... Păi... să se-nvețe minte: copiii 
sunt făcuți pentru joacă! - conclude fata 
înciudată de bătaia încasată.

           VA URMA

  

   MG   Obiecte sado-mistice pe cub perforat

 

                      M Barbulescu 
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                  MODA

  Moștenirea Lenei Bryant  

ionierul modei evreiești care a 
schimbat modul în care se îmbrăcau.
Este vorba de Lena Himmelstein, o 

orfană evreică de 16 ani din Lituania, care a 
ajuns singură în 1895 la New York. Lena a 
cusut rochii. 

Ea s-a căsătorit cu David Bryant, un 
emigrant evreu rus și au avut un copil 
dându-i numele de Raphael. David Bryant a 
murit brusc la o lună de la nașterea lui 
Raphael. Lena, fiind singură, ținea pe copil 
în poală în timp ce cosea. Într-un timp 
relativ scurt a avut succes și și-a deschis 
propriul său magazin, în 1904.

În 1907, Lena a conceput una dintre 
primele rochii de maternitate. La vremea 
respectivă femeile însărcinate erau rareori 
văzute în public. 

 Dar, o generație de femei moderne, 
muncitoare, și-au dorit libertatea de a purta 
haine confortabile în timpul sarcinii. Lena a 
conceput o rochie de maternitate cu talie 
elastică pentru o clientelă însărcinată. 
Articol ei a devenit cel mai vândut. Ulterior 
Lena s-a căsătorit cu Albert Malin în 1909. 
El i-a condus afacerile în timp ce ea s-a 
concentrat pe design. Împreună au avut doi 
copii: Theodore și Helen. Când importantul 
ziar New York Herald a difuzat o reclamă 
pentru hainele de maternitate ale Lenei în 
1911, oferta ei s-a epuizat a doua zi. Pentru a 
ajunge la clienți, Lena Bryant a conceput 
una dintre cataloagele de comenzi prin 
poștă, devenind unul dintre cele mai 
populare cataloage ale națiunii americane. 
Lena a proiectat apoi haine cu dimensiuni 
mari, elegante, schimbând modul în care se 
îmbrăcau până atunci femeile americane. 

P
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Lena și Albert au deschis în 1915, 
primul magazin "Lane Bryant" în Chicago și 
în timp de 50 de ani existau 100 de 
magazine Lane Bryant pe tot teritoriul SUA. 
În 1923 soțul ei, Albert,a murit. 

Atunci, Lena s-a implicat în sistemul 
de a face afaceri într-un mod nou încât, 
muncitorii angajați să obțină beneficii 
substanțiale, care erau rare la începutul 
anilor1900. Astfel s-au bucurat de asigurări 
de sănătate, pensii, invaliditate, asigurări de 
viață și împărțirea profitului.

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
magazinele Lane Bryant au devenit centre de 
distribuție pentru persoanele nevoiașe 
din Europa inclusiv supraviețuitorilor 
Holocaustu-lui și a persoanelor strămutate.

Ea a fost activă în sprijinirea cauzelor 
evreiești americane, incluzând Societatea 
ebraică de ajutor pentru emigranți și în 
Federația de filantropii a evreilor americani.

Lena Bryant, a murit în 1951 în vârstă 
de 71 de ani. Moștenirea Lenei este un 
testament al valorilor, a muncii perseverente 
de hărnicie străbătute de un înalt umanism, 
a credinței și hotărârii de a ajuta pe ceilalți.

        Saul Leizer după Yvette Alt Muler
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    Maria Sava                        Platon

ice-se că înțeleptul Solon a fost printre 
puținii greci primiți cu brațele 
deschise de către preoții de la Sais. 
Reputația de mare înțelept, dar și 
faptul că era cetățean de frunte al 

Atenei, oraș înfrățit cu Sais, amândouă 
orașele aflându-se sub protecția aceleiași 
zeițe- Atena/Neith- au tras greu în balanța 
fastuoasei primiri. 

Solon le-a povestit preoților multe 
episoade din istoria grecilor, ajungând până 
la Marele Potop căruia i-a supraviețuit doar 
Deucalion și soția lui, Pyrrha. Înghesuiți 
într-o barcă, au ajuns pe muntele Parnas. 
Preoții din Sais l-au privit pe Solon cu 
compătimire și i-au zis: ”Solon, voi, grecii, 
sunteți ca niște copii. Nu vă amintiți 
propriul trecut. Nu-i de mirare că știți atât 
de puțin, de vreme ce cultura voastră a fost 
distrusă în întregime. 

Aveți un mit despre Faeton, fiul lui 
Apollo, care a încercat să mâne carul 
tatălui său pe cer, dar s-a izbit de Pământ, 
pârjolind totul în cale. Vouă vă pare o 
legendă, dar astfel de evenimente se petrec 
în realitate. La anumite intervale de timp, 
corpuri care străbat cu repeziciune cerurile 
chiar lovesc Pământul provocând 
distrugeri incomensurabile. Alteori, 
inundații cumplite șterg de pe fața 
pământului populații întregi. Diluviul din 
care au scăpat Deucalion și Pyrrha e doar 
cel mai recent din mai multe dezastre 
asemănătoare. Din fericire, aici în Egipt am 
fost feriți de asemenea catastrofe. Prin 
urmare, am putut păstra istoria poporului 
nostru, care se întinde pe multe milenii. 

În schimb, voi, grecii, nu vă amintiți 
decât trecutul recent al câtorva generații. 
Dacă ați ști adevărul despre strămoșii 
voștri îndepărtați, care au respins atacul 
unei imense armate invadatoare ce ne 
amenința pe toți acum nouă mii de ani, ați 
fi extrem de mândri.” 

La auzul acestor cuvinte, Solon a 
rămas uimit și a cerut mai multe informații. 
Unul dintre preoți a continuat să-i 
povestească despre existența unei civilizații 

extrem de agresive care popula coasta 
vestică a Spaniei și căreia numai grecii i-au 
putut opune rezistență. Din nefericire, nu s-
au putut bucura prea mult de victoria lor 
pentru că un potop de proporții nemaivăzute 
a spulberat lumea și a înecat mare parte din 
populația Greciei scufundând și locul de 
baștină al invadatorilor. Continentul 
dispărut, aflat în culmea gloriei, dincolo de 
”Coloanele lui Hercule”, în Oceanul Atlantic, 
s-a numit Atlantida.

Niciunul dintre mărturisitorii antici, 
în afară de învățatul grec Aristocles, născut 
la Atena în 427 î.H, n-a lăsat înscrisuri care 
să confirme existența Atlantidei. Numele lui 
Aristocles, cunoscut în istorie, Platon, derivă 
de la termenul ”lat” care, de fapt, făcea 
trimitere la mintea lui extrem de activă. Era 
un uriaș care, în tinerețe, practicase lupte la 
nivel de amatori, dar avea și numeroase 
înclinații artistice. Spre deosebire de 
tovarășii lui tineri, nu era iubitor de 
petreceri, în schimb, era foarte muncitor, 
ordonat și disciplinat. Decât să se însoțească 
cu cine știe ce neghiobi, prefera 
singurătatea.

Paradoxal, deși multe dintre scrierile 
lui sunt savuroase și încărcate de umor, 
tânărul Platon râdea rar. Și nu era niciun 
bun orator din câte se știe. Avea o voce 
ascuțită și feminină și mulți dintre elevii lui 
se plictiseau în timpul prelegerilor lui. Dar, 
pe cât era de neajutorat când ținea un 
discurs, pe atât era de dotat atunci când 
scria. Era extrem de ambițios și, cu 
siguranță, a scris cu gândul la posteritate. 
Cel care avea să-i marcheze destinul pentru 
totdeauna a fost însuși profesorul său, 
Socrate. Într-una din zile, după o noapte în 
care visase o lebădă coborâtă din cer l-a 
întâlnit pe adolescentul care avea să schimbe 
lumea. După ce Platon a scos primele 
cuvinte cu vocea lui ascuțită, Socrate a 
înțeles că a întâlnit lebăda din vis. Platon era 
o lebădă, dar Socrate era o mare pacoste 
care colinda străzile Atenei căutându-i pe cei 
mai de vază intelectuali pe care-i punea în 
cele mai neplăcute ipostaze.

Platon s-a alăturat grupului de tineri 
care se distra pe cinste când mentorul lor 
umilea figurile ilustre ale cetății. 

Z
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Sătui de comportamentul lui Socrate, 
fruntașii Atenei l-au arestat și l-au acuzat de 
”impietate” (lipsă de respect față de zei și 
pentru ”coruperea tineretului cetății”. Sigur 
că acestea erau doar pretexte, însă erau 
acuzații grave care impuneau pedeapsa cu 
moartea. Cu siguranță, fruntașii Atenei nu 
doriseră moartea lui Socrate, ci doar să-l 
sperie și să-l facă să fugă din cetate, să se 
stabilească în alt oraș, unde, tinerii lui 
discipoli l-ar fi ajutat să supraviețuiască. 
Aceștia chiar au pus la cale un plan de 
evadare, însă spre surprinderea tuturor, 
Socrate a refuzat să fugă. Nu era un 
infractor, ci un mare gânditor, iar fuga ar fi 
adus blamul asupra lui și i-ar fi confirmat 
vinovăția. Așa că a acceptat să moară. I-a 
obligat pe judecătorii lui nedrepți să-i 
contemple moartea și să poarte povara 
nedreptății lor. Ultima zi din viața lui 
Socrate a fost relatată de Platon în discursul 
”Phaidon”. Socrate a meditat îndelung la 
întrebarea supremă: ”există viață după 
moarte?”

”Există o veche tradiție, cugeta 
Socrate, potrivit căreia sufletele noastre 
ființează în Hades, sosite de aici, și, de 
asemenea, că ele revin aici, în lumea 
noastră, și se nasc din morți. Este tot atât 
de sigur că viii provin din morți pe cât este 
de sigur că morții provin din cei vii. Sufletul 
este târât de trup și, venind astfel în contact 
cu lucruri nestatornice și tulburi, este el 
însuși nestatornic, tulbure și amețit ca de 
beție. Dar dacă sufletul pornește în 
căutarea înțelepciunii, la despărțirea de 
trup rămâne pe veci într-o stare subtilă.

În schimb, când cercetează lucrurile 
nemijlocit prin sine însuși, sufletul ia calea 
către lumea unde tot ce este este fără 
schimbare. Cum ajunge acolo? Nu are decât 
să se elibereze de orice ar tulbura mintea. 
Sufletul se poate dezbăra de dorința 
lucrurilor trecătoare din lumea aceasta 
contemplând mereu acea lume superioară 
și luându-și de la ea puterea și inspirația. 
Astfel, după moarte nu va mai cunoaște 
suferința vieții omului, trecând într-o 
dăinuire demnă de zei.

Când lebedele simt că au să moară, 
cântă mai des și mai puternic decât au 

cântat vreodată. Numai că oamenii aruncă 
asupra lebedelor urâta bănuială că acest 
ultim cânt al lor este unul de jale, fără să se 
gândească la faptul că nu este pasăre care 
să cânte când suferă de foame sau de friiig 
sau de altceva. Lebedele, păsări ale lui 
Apollo, au darul prevestirii și știind bine 
dinainte fericirile din lumea lui Hades, 
cântă în ziiua morții cu o bucurie mai mare 
decât orice bucurie în viață. Cât despre 
mine, eu mă cred închinat aceluiași zeu ca 
și lebedele și slujindu-l deopotrivă cu ele și, 
prin harul lui, nu mai prevestitor decât 
aceste păsări și nu mai trist, la despărțirea 
de viață, decât ele.”

(Platon, Phaidon, Opere, vol IV, trad. Petru Creția)

După acest discurs i s-a adus cupa de 
cucută, iar discipolii lui au început să 
plângă. Înțeleptul le-a cerut să-i privească 
moartea cu sobrietate: ”Se cuvine să murim 
în reculegere și pace.”

Platon a fost devastat de moartea 
mentorului său și drept recunoștință a scris 
zeci de povestiri numite ”dialoguri” care îl au 
pe Socrate în rolul principal. Dar Socrate n-a 
fost singurul care a influențat gândirea lui 
Platon. Scrierile lui sunt străbătute de 
culorile strălucitoare din operele lui 
Heraclit, Empedocle și Parmenide, dar, mai 
cu seamă de lumina diamantină a operei lui 
Pitagora. După moartea lui Socrate, Platon a 
plecat în sudul Italiei unde a studiat cu 
profesorii pitagoricieni teoria muzicală, 
astronomia și matematica. Mai târziu chiar a 
fost acuzat că a publicat învățăturile secrete 
ale unor grupări ezoterice, acuzație destul de 
gravă care dacă ar fi fost cu câteva secole 
mai devreme, i-ar fi adus moartea. Și totuși, 
fără mărturiile pe care le-a strecurat în 
”dialogurile” lui, posteritatea n-ar fi știu că 
grecii prețuiau credințele mistice la fel de 
mult cum le prețuiau și hindușii. 

Din sudul Italiei, Platon a plecat către 
Egipt acolo unde mergeau toți oamenii 
cultivați ai vremii. Aici, i-a avut dascăli pe 
magii zoroastrieni. Însă Platon era mai puin 
interesat de teorie și mai mult de politică, 
fiind foarte dornic să-și pună în practică 
ideile legate de o societate înțeleaptă și 
luminată. Surprinzător, nu era un democrat 
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asemeni celorlalți gânditori greci și credea 
într-o societate condusă de regi- filosofi, 
bărbați puternici, cu mână forte. 

Cea mai cunoscută doctrină a lui 
Platon este cea despre ”idei”. Există două 
categorii de lucruri, spune el- una pe care o 
percepem cu simțurile, aflate într-o continuă 
mișcare, și cealaltă categorie pe care o 
concepem cu mintea și care nu se schimbă 
niciodată. Spre exemplu, vedem de-a lungul 
vieții obiecte circulare precum roțile, lucruri 
care nu sunt eterne. Dar conceptul (ideea) 
de cerc rămâne neschimbat. Pentru Platon, 
lumea ”ideilor” este mult mai reală la un 
anumit nivel fundamental decât orice obiect 
din universul fizic. Universul este alcătuit 
din idei sau arhetipuri care dau formă și 
coerență masei de materie primordială 
prefăcând-o într-un univers viu. Simțurile 
noastre nu au acces la modelele originale, ci 
doar la proiecțiile lor din natură. Înțelepții 
contemplă obiectele eterne din lumea 
interioară care sunt diferite de cele la care au 
acces oamenii de rând. Platon compară 
lumea cu o peșteră întunecată în care trăim 
și murim având o singură perspectivă asupra 
vieții. El imaginează un grup de oameni 
legați cu fața la un perete, iar în spate au un 
foc. Pe peretele din față nu văd decât 
umbrele celor care se mișcă și pentru ei 
aceasta este realitatea. Unul reușește să se 
dezlege, iese afară și vede minunățiile 
acestei lumi. Se întoarce la tovarășii lui și îi 
îndeamnă să evadeze, dar ei îl consideră 
mincinos și nebun și chiar încearcă să-l 
omoare. Aceasta e soarta multor filosfi și 
mistici care explorează lumea lăuntrică și 
apoi încearcă să-i inițieze și pe ceilalți. 
Universul nu este o îngrămădire de elemente 
fizice, ci o entitate vie care se controlează 
singură, orbitele pe care se mișcă astrele și 
magia muzicii fiind elemente aproape de 
perfecțiune. 

În ceea ce privește evoluția omului, 
Platon presupune că oamenii au fost primele 
ființe create de îngerii desemnați de 
divinitate. Și pentru că majoritatea sufletelor 
umane va refuza să trăiască la potențialul ei 
maxim va trebui să renască în altfel de 
trupuri spre a-și împlini dorințele inferioare. 
”Cel mai important lucru pentru om este 

evoluția lui spirituală. Pe noi ne pierd 
nedreptatea, necumpătarea și neștiința și 
ne mântuiesc dreptatea, temperanța și 
cunoștința.” 

Omul nu se naște rău, ci este un 
produs al mediului. Din punctul lui de 
vedere, omul trebuie să-și îngrijească în 
aceeași măsură sufletul, mintea și trupul. 
Platon, inspirat de filosofia budistă, era 
adeptul palingeneziei și al karmei. 

După moartea lui scrierile i- au fost 
considerate sacre precum poemele lui 
Homer și ale lui Hesiod. I s-a spus ”divinul” 
pentru că se credea că a avut acces la 
dimensiunile ascunse ale universului. În 
urma catastrofei culturale petrecută cu 
câteva secole înainte, grecii au pierdut 
legătura cu tradiția înțelepciunii antice, 
legătură pe care egiptenii, persienii și 
popoarele din India o păstrau încă. Prin 
intermediul lui Platon, Grecia a refăcut 
contactul cu patrimoniul sacru al lumii. De 
la el ne-au rămas peste patruzeci de 
”dialoguri”, exemple cât se poate de 
grăitoare în ceea ce privește învățăturile 
spirituale ale lumii antice. 

În prima jumătate a secolului al VI-lea 
D.H., liderii lumii creștine au închis 
Academia și au pus capăt unei istorii 
milenare. Numele lui Platon a redevenit 
sinonim cu înțelepciunea mistică, scrierile 
lui devenind prohibite au fost păstrate de 
lumea islamică și au fost redate și 
reintroduse în Europa abia în secolul al XV-
lea. Și dacă la începutul secolului al XX-lea 
Platon a cucerit academiile noastre 
moderne, cu timpul, n-a mai prezentat 
interes decât pentru câțiva cercetători pe ici, 
pe colo. 

Dintre toate scrierile lui, legenda 
continentului Atlantida a dat naștere la o 
mulțime de controverse legate de existența 
sa, de locul în care s-ar aflat, de istoria 
acestui pământ misterios. O foarte 
interesantă rezoluție a subiectului ne-o dă 
Linda Johnsen care face o paralelă între 
Atlantida și Bhu Mandala, modelul 
cosmologic hindus. De fapt, Atlantida nu ar 
fi existat aici, pe pământ, ci în cer, într-o 
constelație. Se știe marea atracție a lui 
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Platon față de astronomie. Cel mai cunoscut 
discipol al lui, Aristotel Stagiritul, era 
convins că Atlantida a existat doar în 
imaginația profesorului său. 

Dacă Atlantida a fost o lume reală sau 
închipuită, nici nu mai are relevanță. 
Importantă rămâne călătoria spirituală către 
acest tărâm mistic. Platon s-a stins din viață 
în anul 347 î.Hr, la 81 de ani, lăsând în urmă 
numeroase scrieri și Academia, una dintre 
primele universități din lume.

               Bianca Marcovici

Femeia gonfabilă a adormit până la ora 12 
noaptea,
Zoom-ul i-a luat locul
Plasticul a fost aruncat în apele mării, 
Plutește și acum Femeia visurilor tale cu fața 
mușcată de peștii neștiutori...
Câtă migală să irosești un fals clar pe toate 
undele, trăgând pe sfoară autenticul pictat 
de secole!
Să amesteci cuvintele în postere fără pensule
Fără culori adevărate fără cârpa de șters 
minciuna ...
Uneori privesc păpușile de joacă a nepoților 
Eu nu am avut cu ce să mă joc decât cu 
sunetele viorii de un sfert.  Muncă de mică 
pentru cizelarea... talentului înnăscut. Nu 
mâzgăleli pe mobil trase-n postere hidoase!
Artistă pe masa din bucătărie 
Mama intona perfect aria Adio din La 
Traviata!

                  Dumitru ICHIM
Psalmul Nașterii
Acolo, înlăuntru -
când ciocănit, când trapul...
Sub pericard de ceruri, în sânul lui - odăi!
Cum m-ai pârât la lume
că n-ai un’ să pleci capul,
Pot să-nțeleg cu lemnu-mi
jucândele-Ți văpăi?
Văzându-Te, ca Tată,
nu Te-a certat când lutul
Îl modelai în palmă, dar ar fi trebuit!
Cum să închei zidirea
de n-ai prin chei sărutul?

Și-atunci, fără să știe, pe-ascuns L-ai jefuit,
Trei nopți cărând cu lemnul,
ce nu gândea seraful,
Că-n jocul Tău cu huma Te ascundeai 
deplin,
Și-n peșteră Fecioara o să-nvelească jaful,
Ce apele Iubirii le va nunti în vin.
Parcă chemări de toacă,
odăi’-i-aud, ce-ades’ le
Credeam că-mi bat la ușă,
dar Tu-mi zâmbești din iesle.

            George Asztalos

Totul e sânge de miere

am citit recent o supărată cam răzbunătoare
dădea definiții de muma pădurii zicea băi
totul e marketing idiot să te măriți
să faci pe placu’ rahatului familist
să torni la greu beutură și puradei
când dragoste e doar pretextul
să nu-ți iei zilele sau lumea în cap
sau și mai cretin să-nnebunim
un an sau doi împreună
ei bine toate îs numai definiții bolnave
depinde cum te umple
prostia de sânge
sau de lapte și miere
în realitate dragostea e o fericire mai 
întreagă
decât ai fi în stare să ți-o faci singur
chiar și pentru o glumă trebuie evident
cel puțin doi ca să se râdă sănătos
iar amintirile rămân doar unde se atinge
la modul dureros de plăcut locul sensibil
uite abia mă îndrăgostisem și ne mutăm
la ea acasă stătea în chirie la două camere
dar la intrare ușa blocului închisă
și nu avea cheie de interfon
că abia se mutase și ea
noroc că era sus un geam mic deschis
am tot așteptat să vină careva degeaba
în fine m-am suit cumva la peste 
50 de ani ai mei
și am deschis ușa pe dinlăuntru
am râs ca doi prăpădiți pe chestia asta
nu că dragostea ar face minuni
dar în echipă e mult mai tare bucuria
chiar și când mori rămâne unul cel puțin
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să râdă de cât de prăpădită e lumea
care te pierde
și apoi să meargă un pic mai încolo
să se așeze în voie
și în liniște
să plângă

din Actualitatea literară –  Dec 2021

     Atenție la IA - (inteligență    
  artificială)  Adrian Grauenfels & 
                             Christina 
Linardki *

Poem sintetic? Artă sintetică?

um poate cineva astăzi să decidă dacă 
un poem a fost scris de o ființă umană 
sau de un computer? Răspunsul este 
că, de cele mai multe ori, nu poate! Și 
asta pentru că unele încercări ale IA 

sunt foarte bune și pentru că ființele umane 
au scris poezii care imită încercările 
computerelor, reflectând incoerența epocii 
moderne. Exista multe programe bazate pe 
algoritmi IA care produc poezie: LangPo, 
erasurepoetry, OuliPo, magnetic-poetry, 
Flarf. Iată, în continuare, un exemplu 
caracteristic unui astfel de poem: 

Fețe roșii

 Steagurile roșii sunt motivul unor steaguri 
frumoase. 
Și a panglicilor. Panglici de steaguri Și 
materiale de purtat. 
Motivul pentru materialul de purtat. 
Oferă plăcere. 
Poți să-mi dai regiuni. 
Regiunea și pământul. 
Regiunile și roțile.
Toate roțile sunt perfecte. 
entuziasm.
  Site-ul "Bot or Not" (botpoet.com), în 
care vizitatorul este provocat să decidă dacă 
poezia care îi apare pe ecran este scrisă de 
un poet uman sau de o inteligență artificială, 
poezia de mai sus a lui Gertrude Stein a fost 
considerată de peste 70% dintre cei care au 
răspuns ca fiind scrisă de un computer. Și, 

de dragul argumentelor, o altă încercare 
bună (deși cu mici greșeli de coerență și de 
sens) iata un poem generat de programul 
Deep-Speare:

 "asta este lumea artei noastră, un domn al 
lui Dumnezeu dă în mine, veșnic să învăț 
rugăciunile mele și numai să le uit de 
dragul lui nu este iubire, pentru toată 
carnea și pacea ta."

 Deci, dacă există calculatoare care 
scriu ca ființele umane, ființe umane care 
scriu ca ființe umane și ființe umane care 
scriu imitand calculatoare, ce se întâmplă pe 
planetă? Această întrebare a fost pusă de 
unul dintre creatorii site-ului "Bot or Not", 
Oscar Schwartz, într-un discurs Tv de 6 
minute. Schwartz continuă apoi să 
vorbească despre un lucru care a preocupat 
și un alt om de știință, Byron Reese, în 
cartea sa: The Fourth Age: Smart Robots, 
Conscious Computers, and the Future of 
Humanity (A patra eră: Roboți inteligenți, 
computere conștiente și viitorul umanității-
Atria Books, 2018): este vorba despre 
capacitatea de a fi uman și despre ceea ce o 
neagă. Este ceva cu care ne naștem sau 
suntem antrenați să devenim? Și cum ne 
decidem daca facem parte din ea sau ea ne 
conține?

 În 2017, șase oameni de știință au 
scris și semnat un manifest, în care se 
întrebau, de asemenea, următoarele: Este 
capacitatea de a fi om ceva ce poate fi 
pierdut sau câștigat? Cei care torturează, 
ucid, umilesc existența umană ...încă mai 
sunt considerați oameni? Este o persoană 
născută, de exemplu, într-o țară occidentală 
mai umană decât un indigen din, să zicem, 
Noua Zeelandă? În cele din urmă, este 
natura umană o construcție asocială, deci 
schimbătoare? Și sfârșesc prin a spune: 
"Este timpul să ieșim la lumină și să 
începem să construim o comunitate de 
cercetători în domeniul inteligenței 
artificiale, neuroștiinței, filologi, dezvoltatori 
de jocuri, istorici ai literaturii, producători 
de filme, scriitori, antreprenori - toți cei care 
sunt uniți de pasiunea de a descoperi 
principiul umanității și - mai mult decât atât 
- pe cel al umanității autentice".

C

http://botpoet.com/
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 Aici rezidă un mare pericol. Va veni o 
vreme când supercomputere IA cu memorie 
practic infinită vor lua decizii, strategii, 
hotărâri, probabil mult mai corecte, și 
coerent argumentate decât orice persoană 
umană. Problema se pune acolo unde este 
nevoie de feelings, intuiție, noroc, 
premoniție, creativitate, fler... atribute 
umane total străine unei mașini. Roboții vor 
simți frică? panică? dragoste? 

Ce se întâmplă cu arta? Există 
programe (de ex Wombo.art) care produc 
la cerere artă vizuală. Utilizatorul propune 
câteva cuvinte cheie, alege  un stil iar 
programul produce o imagine (unică) 
plecând de la cuvintele alese de noi. 

 Imaginile sunt futuristice, unele 
estetice dar nu au "scânteia artei" sau 
sufletul" care se află într-o pictură produsă 
de un om.
Părerea mea este că atât timp cât 
computerul nu are sentimente și nu e afectat 
de axa timpu-lui, de experiențele trecerii lui 
prin timp ... etc , el nu poate înlocui omul 
dar îl poate servi loial în orice problemă 
deterministă fie ea cât de complicată. Marea 
amenințare a speciei va veni atunci când IA 
va fi plasată simbiotic în corpul uman care 
va beneficia de un suport fenomenal de 
calcul și date. Cyber omul?

Ne așteaptă deja după colț.

  * Christina Linardki- The case of poetry 2021
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                 Sofia Gelman

Oameni suntem

 Tehnologia modernă își spune 
cuvântul în toate domeniile vieții; nu știu 
dacă este mai eficientă decât cea 
tradițională, dar cert este, că ea devine din 
ce în ce mai impersonală. Alături de 
avantajele evoluției ciberneticii apar implicit 
și anumite particularități mai puțin comode. 
Vă voi da un exemplu: înainte de inventarea 
sistemului multifuncțional al telefoanelor, 
dacă intenționai să vorbești cu cineva,  chiar 
și de la vreun birou oficial, formai numărul 
potrivit și vorbeai cu persoana   respectivă. 
Astăzi, în căutarea unui medic, de pildă, 
asculți comenzile unui robot, apasă tasta 
cutare, încă una și încă una, minute în șir 
până când, ți se va spune „dacă ai infarct – 
deci mai trăiești – apasă pe tasta cu 
numărul…”

                 grafică  I.A  de la wombo.art

              

                   Ceramică: Marga Grauenfels
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           Cine erau fenicienii?

          Mihailo S. Zekic

enicienii au navigat în marea liberă cu 
secole înaintea vikingilor sau a 
piraților spanioli. Au călărit elefanți 
în timp ce restul lumii călărea cai. Au 
fost artizanii de lux ai lumii cu mult 

înainte ca elvețienii să facă ceasuri. 
Fenicienii, o civilizație antică situată 

în Libanul de astăzi la nordul Israelului, sunt 
creditați cu câteva realizări remarcabile. De 
fapt, știm surprinzător de puține lucruri 
despre ei astăzi. Presupușii inventatori ai 
alfabetului ne-au lăsat foarte puține texte. Și 
nu ne-au lăsat nici structuri gigantice pline 
de scrieri și imagini care să le păstreze 
povestea, precum piramidele și mormintele 
din Egipt.Din fericire, există o sursă literară 
care nu poate fi ignorată, care poate umple o 
mică parte din lacunele din înțelegerea 
noastră despre fenicieni: Biblia ebraică.

  Biblia dezvăluie detalii fascinante 
despre civilizația feniciană. Dincolo de asta, 
ea explică și unul dintre motivele principale 
pentru care această civilizație a înflorit. O 
parte semnificativă a succesului fenicienilor 
trebuie atribuită relației lor cu Israelul! 
Biblia arată că fenicienii au fost, la bine și la 
rău, unul dintre cei mai vechi și mai 
statornici aliați ai lui Israel. Acest 
parteneriat a durat secole și a avut un 
impact asupra ambelor civilizații, permițând 
ambelor națiuni să cunoască epoca lor de 
aur în același timp.
 Denumirea "Fenicia" provine de la 
grecii antici. Homer a scris în Iliada despre 
un meșteșug fin care "depășea cu mult în 
frumusețe toate celelalte din întreaga lume; 
era opera unor artizani pricepuți din Sidon 
și adus în Grecia de către fenicieni". 
Cercetătorii estimează că Iliada a fost scrisă 
cândva în secolul al VIII-lea î.e.n. Povestea 
lui Homer este prima referirie despre 
fenicieni în literatura occidentală și îi 
asociază pe aceștia cu producția și comerțul 
cu bunuri de lux. Un semn distinctiv al 
culturii feniciene antice este meșteșugul de 
înaltă calitate și îndemânarea în comerț.

Rădăcina cuvântului "fenician" este greacă 
phoinikē, care înseamnă "roșu". Există două 
teorii generale cu privire la motivul pentru 
care grecii îi numeau "oameni roșii". Una 
este că tenul fenicienilor era considerat 
"roșu" de către greci. Cealaltă asociază 
numele cu faimosul colorant produs în 
regiune. Deși nu este concludent cum se 
numeau fenicienii, mulți cercetători cred că 
ei purtau același nume pe care li-l dă Biblia: 

Canaaniții.

 Canaaniții erau un conglomerat de 
popoare vorbitoare de limbă semitică care 
locuiau în Levant, din sudul Israelului și 
până pe coasta de nord a Siriei. Când Israel a 
părăsit pustiul și a mărșăluit în țara 
Canaanului în secolul al XV-lea î.e.n., a 
nimicit multe dintre populațiile canaanite 
din sud. Dar Biblia consemnează că anumite 
grupuri au supraviețuit și au continuat să 
trăiască alături de Israel, iar unele regiuni, 
în special în nord, au rămas neatinse de 
Israel. 
De asemenea, este interesant de observat că 
cuvântul "canaanit" în ebraica biblică 
înseamnă "negustor", ceea ce acreditează și 
mai mult ideea că fenicienii sunt canaaniți. 
Prima referire biblică la fenicieni se găsește 
în Geneza 10: "Canaan a născut pe Zidon, 
întâiul său născut, și pe Heth" (versetul 15). 
"Zidon" este o ortografie arhaică a 
Sidonului, unul dintre principalele orașe-
state feniciene din regiune. (Alte orașe-state 
feniciene cunoscute sunt Tyr, Byblos și 
Beirut, capitala Libanului). Fenicienii nu au 
fost niciodată conduși ca un singur 
"imperiu", iar istoricii nu îi consideră 
o vastă dominație sau regat.
 În loc să fie identificați ca o cultură sau un 
popor comun, Biblia (precum și literatura 
greacă) îi identifică pe fenicienii timpurii în 
funcție de orașul-stat de care aparțineau. 
Sidon/Zidon și Tir sunt cele două orașe 
principale la care se face referire în Biblia 
ebraică. (Septuaginta - vechea traducere în 
limba greacă a Bibliei ebraice - traduce 
uneori expresia "țara Canaanului" prin 
"Fenicia").

F

https://watchjerusalem.co.il/authors/34-mihailo-s-zekic
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Ce îi deosebea pe fenicieni de ceilalți 
canaaniți?

 Din textul biblic reiese clar că orașele 
principale ale Feniciei, Tir și Sidon, se aflau 
de fapt în interiorul granițelor lui Israel, mai 
exact pe teritoriul aparținând tribului lui 
Așer.

Dumnezeu a intenționat ca o mare 
parte din ceea ce este Libanul modern să 
facă parte din lotul inițial pentru cele 12 
triburi ale lui Israel. Iosua 11:8 descrie cum 
israeliții au alungat armatele canaanite 
"până la marele Zidon". Iosua 19 descrie 
limitele teritoriale pentru tribul lui Așer, 
care ar include următoarele orașe: "Rehob, 
Hammon și Cana, până la marele Zidon; 
apoi coasta se întoarce spre Rama și spre 
cetatea cea puternică Tir..." (versetele 28-29; 
versiunea King James). Referirile la "marele 
Zidon" și la "cetatea puternică Tyr" 
demonstrează cât de puternice erau aceste 
două orașe feniciene cheie în comparație cu 
celelalte entități canaanite la sfârșitul epocii 
bronzului/începutul epocii fierului (c. 1400-
1050 î.e.n.).
Dar Israel nu a dat niciodată curs poruncii 
lui Dumnezeu de a cuceri acest teritoriu. 

Judecătorii 1:31-32 consemnează: "Așer 
nu a  izgonit pe  locuitorii din Acco, nici  pe 
locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, 
nici pe cei din Acziv, nici pe cei din Helba, 
nici pe cei din Afik, nici pe cei din Rehob; ci 
poporul lui Așeri a locuit printre canaaniți, 
locuitorii țării, pentru că nu i-au izgonit." 
Capiteliul protoeolian

Muzeul Israelului, Ierusalim, de Amalyah 
Oren

Judecătorii 3 afirmă ceva asemănător: 
"Iată națiunile pe care le-a lăsat Domnul... și 
anume: cei cinci domni ai filistenilor, toți 
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canaaniții, sidonienii și leviții care locuiau în 
muntele Libanului, de la muntele Baal-
Hermon până la intrarea în Hamat" 
(versetele 1, 3). Sursele istorice, arheologia și 
Biblia arată că, odată cu trecerea lumii de la 
epoca bronzului la epoca fierului, atât 
israeliții, cât și fenicienii au intrat 
într-o epocă de aur. Este o coincidență faptul 
că ambele popoare - aliați și vecini - au 
prosperat exact în același timp?

David cel iubit

La mijlocul sau la sfârșitul secolului al 
XI-lea î.e.n., Israel s-a consolidat în ceea ce 
se numește Regatul Unit. După domnia 
turbulentă a regelui Saul, regele David nu 
numai că a securizat granițele Israelului, dar 
le-a și extins. Printre regiunile pe care David 
le-a subjugat se numără Filistia (Cronici 
18:1); Amon și Edom, situate în Iordanul de 
astăzi și în sudul Israelului (Samuel 12:26-
30;  Cronici 18:12); și sirienii ( Samuel 8:5-
6). A existat, totuși, o regiune de care David 
nu s-a atins.

Departe de a intra în război unul cu 
celălalt, Israelul lui David și fenicienii, în 
special Tirul, au format o alianță solidă. 
Samuel 5:11 arată că regele Hiram al Tirului 
a trimis diplomați la regele David pentru a-i 
construi un palat. De asemenea, el a furnizat 
lemn de cedru, tâmplari și zidari.  Samuel 
24:7 include Tirul în recensământul pe care 
David l-a însărcinat pe Ioab să-l efectueze, 
ceea ce sugerează că Tirul 
era un regat vasal prietenos sau un fel de 
partener junior al Israelului. Regi 5:15 
afirmă chiar că "Hiram a fost întotdeauna un 
iubitor al lui David". Folosindu-se de Biblie 
ca ghid, regretatul arheolog Dr. Eilat Mazar 
a descoperit fundațiile palatului construit de 
fenicieni pentru regele David.

Unul dintre vestigiile notabile din 
Orașului lui David este un capiteliu du 
coloană în stil fenician, expusă în prezent la 
Muzeul Israelului din Ierusalim. Acesta este 
denumit în mod specific "capiteliu 
protoeoliană".  Suntem familiarizați cu 
diferite stiluri de capiteluri greco-romane: 
Doric, Ionic și Corintic. Stilul proto-eolic a 
fost folosit cu mult timp înainte de cel greco-

roman, iar denumirea se referă la stilul cu 
două spirale curbate, asemănătoare unor 
frunze de palmier. 

Acest design special este asociat cu 
templul lui Solomon din Împărați 6:35. 
Acest capitel a fost construit de meșteri 
fenicieni și atestă relatarea biblică despre 
regele Hiram care a construit palatul lui 
David din Ierusalim.

De asemenea, Biblia afirmă în mod 
specific că regele Hiram i-a trimis lui David 
lemn de cedru pentru palat. Libanul, atunci 
și acum, era renumit pentru arborii săi. 
Cedrul de Liban (Cedrus libani) poate fi 
găsit astăzi crescând în Liban, Israel, Siria, 
Turcia și Cipru. Acești copaci cresc până la 
35 de metri înălțime. Lemnul lor a fost 
folosit în construcții încă din cele mai vechi 
timpuri. Lemnul de cedru este apreciat în 
special pentru construcția de bărci; este 
foarte durabil, ușor de modelat și de modelat 
și rezistent la deteriorarea în apa de mare. 

Așa-numita "Barca lui Iisus" - un vas 
vechi de 2.000 de ani, extraordinar de bine 
conservat, găsit scufundat în Marea Galileii 
și expus în prezent la Muzeul Yigal Alon din 
Israel - a fost realizat parțial din cedru de 
Liban. Faptul de a avea o sursă atât de 
abundentă de lemn de calitate atât de 
aproape de casă a fost cu siguranță unul 
dintre motivele pentru care fenicienii au 
reușit să devină marinari atât de pricepuți.

Regele Solomon și Tyr-ul

Prietenia dintre Israel și Fenicia, în 
special Tyrul, a continuat și după moartea 
lui David ( Cronici 2:2). Regi 5 arată că 
regele Hiram a trimis o delegație pentru a-l 
felicita pe regele Solomon cu ocazia 
încoronării sale. Știm, de asemenea, că 
Solomon i-a angajat pe tirieni să trimită 
lemn de cedru pentru construcția templului 
lui Dumnezeu (Cronici 2:7, 15).

Cererea lui Solomon către Hiram din 
Regi 5:20 este interesantă: "Acum, așadar, 
poruncește să mi se taie copaci de cedru din 
Liban, iar slujitorii mei vor fi împreună cu 
slujitorii tăi; și îți voi da plată pentru 
slujitorii tăi, potrivit cu tot ce vei spune; căci 
știi că nu este printre noi nimeni care să aibă 
priceperea de a tăia lemn ca și sidonienii." 
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Acest lucru implică faptul că fie Tyrul 
avea un fel de control asupra Sidonului, fie 
că "Sidonian" era un termen generic pentru 
fenicieni în general. Acest lucru ar putea 
indica faptul că, până în acest moment, 
fenicienii își dobândeau propria identitate 
culturală separată de restul canaaniților.
 Când Hiram a trimis lemn de cedru lui 
Israel, a făcut-o cu barca (versetul 23). 
Tehnica fenicienilor de a expedia lemn 
de cedru către clienții lor este bine 
documentată. Un relief de perete din palatul 
regelui asirian Sargon al II-lea (expus la 
Louvre din Paris) arată marinarii fenicieni 
transportând cantități mari de bușteni 
dintr-un port de peste ocean

Cronici 2:3 și 6 dezvăluie un alt 
detaliu interesant: Regele Solomon i-a cerut 
regelui Hiram să îi furnizeze un muncitor 
priceput în lucrul cu vopseaua "purpurie" 
pentru construcția templului. Fenicienii 
erau cunoscuți pentru cvasi-monopolul lor 
asupra producției de colorant purpuriu, 
cunoscut și sub numele de purpură tiriană. 

Aceștia recoltau colorantul din murex, 
un melc de mare cu colorant natural 
purpuriu care prospera în largul coastelor 
Libanului. Purpura tiriană a fost un lux 
foarte apreciat pentru o lungă perioadă de 
timp; în secolul al IV-lea e.n., împăratul 
roman Dioclețian, în Edictul său privind 
prețurile maxime, menționează că o livră de 
colorant costa 150.000 de dinari, de trei ori 
mai mult decât aurul. Doar cei mai bogați 
din societate își puteau permite purpura 
tiriană. Acesta este motivul pentru care, 
astăzi, asociem culoarea purpurie cu 
regalitatea.
 Biblia consemnează, de asemenea, că 
Solomon și Hiram au colaborat la crearea 
marinei militare a Israelului. În Împărați 
9:26-28 se afirmă că Solomon l-a recrutat pe 
Hiram pentru a înființa o marină la Ezion 
Geber, un port antic la Marea Roșie (lângă 
orașul modern Eilat). Din acest port, marina 
israeliano-feniciană a întreprins misiuni de 
navigație spre țara Ophir, renumită pentru 
rezervele sale de aur. 

Un ostracon (un ciob de ceramică pe 
care este scris ceva) descoperit în Israel în 
1946 menționează de fapt acest misterios 
pământ străin; inscripția sună așa: "Ophir 
este un pământ străin: "Aur din Ofir către 

Bet Horon: 30 de sicli". Cea mai probabilă 
locație pentru Ophir este undeva în 
vecinătatea Indiei de astăzi.
 
 Faptul că exploratorii fenicieni au 
ajuns în India poate părea neverosimil. Dar 
istoricul grec Herodot și autorul roman 
Pliniu cel Bătrân au consemnat amândoi că 
fenicienii erau marinari atât de pricepuți 
încât puteau înconjura Africa. Dacă 
fenicienii au construit corăbii împreună cu 
Israel în Ezion Geber, ar fi pornit din Golful 
Aqaba și ar fi accesat Oceanul Indian prin 
Marea Roșie. Exploratorul cartaginez 
(fenician) Hanno a navigat în Africa de Vest 
în secolul al V-lea î.e.n., posibil până în 
sudul Camerunului. 

Hanno menționează în textul Periplus 
că a văzut o erupție vulcanică pe care unii 
cercetători o identifică cu Muntele Camerun. 
De asemenea, a afirmat că a întâlnit o rasă 
de ființe agresive, păroase, care se urcau în 
copaci și se luptau mușcând și aruncând cu 
pietre, ceea ce poate fi o referire fie la 
cimpanzei, fie la gorile. (Este interesant de 
remarcat că un import exotic pe care 
Solomon l-a achiziționat de la marina sa a 
fost, conform Cronici 9:21, maimuțele).
 
 În ceea ce privește regele Hiram al 
Feniciei, arheologia a afirmat că numele său 
era folosit în secolul al X-lea î.e.n. Un 
sarcofag regal din acea perioadă a fost 
descoperit în orașul fenician Byblos, purtând 
cuvintele "Ahiram, rege al Byblos". 
Biblia îl specifică pe Hiram ca fiind "rege al 
Tirului", așa că sarcofagul ar putea aparține 
unui alt rege (Byblos era situat mai la nord, 
de-a lungul coastei). Dar este posibil ca locul 
să se fi aflat sub jurisdicția regelui Hiram în 
cadrul Feniciei extinse. Mai mult, există 
dovezi biblice de încrucișare a numelor 
regionale feniciene, având în vedere că 
Solomon se referă la poporul lui Hiram din 
Tyr ca fiind "Sidoni" (Regi 5:20).

Domniile lui David și Solomon 
reprezintă apogeul relațiilor israeliți-
fenicieni. După moartea acestor doi regi, 
relațiile dintre popoarele lor au rămas 
cordiale. Dar legăturile strânse ale lui Israel 
cu Fenicia au avut un cost.
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Prințul din Tyr

 Prietenia Feniciei cu israeliții nu a 
durat la nesfârșit. Profetul Ezechiel a trăit la 
sfârșitul secolului al șaptelea și începutul 
secolului al șaselea î.e.n. și a fost luat în 
captivitate de babilonieni în timpul cuceririi 
regatului lui Iuda. Ezechiel a scris despre 
opoziția Tirului față de regatul lui Iuda și 
chiar despre modul în care a încercat să îi 
cucerească teritoriul. Din această cauză, 
Ezechiel a profețit că Tirul va cădea în 
mâinile babilonienilor (Ezechiel 26:1-4, 7).

De ce privea Tirul cu atâta nerăbdare la 
Ierusalim?

 Potrivit Antichităților iudaice ale lui 
Josephus, regele Tirului în momentul 
cuceririlor lui Nabucodonosor în Levant era 
Ethbaal III. Dumnezeu nu a avut multe 
lucruri bune de spus despre Ethbaal. În 
Ezechiel 28, profetul se referă la Ethbaal ca 
fiind "prințul Tirului". (Este important de 
remarcat că versetul 11 trece să se refere la 
Satana ca fiind "regele Tirului", adevărata 
putere din spatele tronului).

Dumnezeu l-a condamnat pe regele 
Ethbaal pentru orgoliul său; pasajul spune 
că "inima lui Ethbaal s-a înălțat, Și [el] a 
spus: Eu sunt un zeu, stau pe scaunul lui 
Dumnezeu, În inima mărilor" (versetul 2). 
Dumnezeu îl numește mai înțelept decât 
profetul Daniel, neavând "nicio taină" 
ascunsă de el (versetul 3). Prin 
"înțelepciune" și "discernământ", Ethbaal a 
procurat "aur și argint În comorile [sale]" 
(versetul 4). Dumnezeu îi spune lui Ethbaal 
că "inima lui este înălțată din cauza 
bogățiilor tale" (versetul 5).

Dar, așa cum spune Dumnezeu, 
"Totuși tu ești om, și nu Dumnezeu" 
(versetul 2). El pronunță apoi judecata 
asupra regelui: "De aceea, așa vorbește 
Domnul Dumnezeu: Pentru că ți-ai pus 
inima ca inima lui Dumnezeu, de aceea, iată, 
voi aduce peste tine pe străini, Pe cei mai 
cumpliți dintre neamuri..." (versetele 6-7).

Marea lecție

Alianța dintre Israel și fenicieni este 
unică în Biblie. Puțini vecini ai lui Israel au 
fost atât de susținători ai lui Israel precum 
fenicienii. Și, folosind Biblia împreună cu 
arheologia, devine evident că istoria 
fenicienilor este istoria israelită. 

Israelul și Tirul au ajuns la vârstele lor 
de aur în același timp, regii ambelor națiuni 
fiind dispuși să colaboreze. Israelul, prin 
intermediul Tirului, avea acces la rețele 
comerciale extinse. 

Tirul, prin intermediul Israelului, avea 
acces la cea mai puternică economie din 
regiune. Cele două națiuni și-au folosit 
reciproc punctele forte pentru prosperitate 
simultană. 

De fapt, chiar și cu rutele sale 
comerciale și posesiunile coloniale 
împrăștiate, este puțin probabil ca un oraș-
stat precum Tirul să fi devenit atât de bogat 
dacă nu ar fi beneficiat de sprijinul 
imperiului israelit.

Totuși, această istorie este o lecție 
de o importanță vitală.

În lumea academică, vechiul regat al 
Israelului este una dintre cele mai 
controversate civilizații de studiat. De ce? În 
principal pentru că pentru a studia Israelul 
trebuie să studiezi Biblia. Biblia nu numai că 
descrie Israelul în detaliu, ci descrie regatul 
israelit ca având o bogăție și o putere 
extraordinare. 

În timp ce unii cercetători acceptă 
acest lucru și dovezile care susțin această 
afirmație, alții spun că descrierea din Biblie 
a Israelului ca fiind o civilizație bogată, 
puternică și sofisticată este mult exagerată.

Între timp, puțini savanți contestă 
astăzi istoria vechiului Tyr. În general, 
istoria acestui oraș - inclusiv ascensiunea, 
epoca de aur și căderea sa - este acceptată de 
cercetători. 

Acest lucru se întâmplă în ciuda 
faptului că fenicienii înșiși au lăsat puține 
înregistrări scrise - mult mai puține decât au 
lăsat israeliții. În mod incredibil, Biblia este 
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larg acceptată ca fiind una dintre 
principalele surse istorice pentru Fenicia.

Potrivit Enciclopediei Oxford, 
există o "lipsă de surse directe și informative 
despre societatea feniciană în general". 
Manualul Oxford afirmă că "privirile (pe 
care Biblia le oferă despre Fenicia) se 
dovedesc a fi valoroase în lumina penuriei 
generale - de informații despre fenicieni". 

Nu este acest lucru remarcabil - și 
teribil de ipocrit? Biblia poate fi folosită 
pentru a ne ajută să înțelegem Fenicia 
antică, dar nu poate fi folosită pentru a ne 
ajuta să înțelegem Israelul antic.

Dar nu este vorba doar de Biblie. 
Homer a identificat comerțul fenicienilor cu 
bunuri de lux ca având loc aproximativ în 
aceeași perioadă în care regele David 
importa bunuri de lux din Fenicia.

Arheologia confirmă practicile 
barbare ale cultului lui Baal, promovate atât 
în Fenicia, cât și în Israel. Cucerirea lui 
Nebucadnețar este verificată atât de Biblie, 
cât și de propriile sale înregistrări.

Iar punerea laolaltă a Bibliei cu 
arheologia și textele seculare arată că 
Israelul a avut o mare influență în civilizația 
feniciană. Fenicia își datorează existența 
faptului că Israel a cruțat-o de la cucerire. 

Asocierea Tirului cu imperiile 
puternice și prospere ale lui David și 
Solomon ar fi contribuit, fără îndoială, la 
transformarea sa într-o putere economică. 
Templul lui Solomon, proiectat de fenicieni, 
ar fi fost vârful meșteșugului unei culturi 
deja renumite pentru măiestria artizanală. Și 
există chiar dovezi că limba și alfabetul 
fenician au fost influențate de israeliți 
("Originile alfabetului", pagina 19).

Cu toate acestea, în atât de multe 
narațiuni ale cercetătorilor, această legătură 
israelită este complet ignorată. 

Dacă istoria Feniciei poate fi verificată 
cu ajutorul Bibliei, de ce nu poate fi 
verificată cea a Israelului? Dacă Tirul a fost o 
monarhie puternică și prosperă în Epoca 
Fierului, de ce nu ar fi și Israelul?

Acesta este, fără îndoială, cel mai 
important aspect al moștenirii fenicienilor: 
Istoria lor dovedește veridicitatea Bibliei. 
Într-un fel, deci, ei au lăsat aliaților lor 
israelieni un dar care a dăinuit timp de 

milenii: o mărturie a acurateței Scripturilor 
lor. Iar noi beneficiem de această mărturie.

 TRADUCERE: AG

           Un mesaj de la dr. Bruno          
                      Herscovici

    Invităm cititorii JURNALULUI să ridice 
probleme de actualitate, viață modernă, 
schimbările ecologice și demografice, 
medicină și futurism. Ne vom strădui să 
răspundem în paginile jurnalului în cel 
mai documentat, obiectiv și argumentat 
mod. 
Adresa redacției: gadrian40@gmail.com
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                       UMOR

Demult, tare demult, exista un rege căruia îi 
plăcea să pescuiască. Într-o zi frumoasă de 
vară, a chemat meteorologul curții și l-a 
întrebat cum va fi vremea mâine, pentru că 
vrea să meargă la pescuit. Meteorologul l-a 
asigurat că mâine va fi o vreme excepțională, 
numai bună de pescuit.

A doua zi, regele și-a luat regina și au plecat 
la pescuit. Pe drum, s-au întâlnit cu un țăran 
care trăgea după el un măgar. Țăranul l-a 
văzut pe rege cu undițele și i-a spus cu 
blândețe:

– Majestate, mai bine faceți cale întoarsă. O 
să plouă torențial în câteva minute. O să fie 
furtună mare!

Regele a fost politicos, îsi iubea supușii. I-a 
spus țăranului:

 – Am cel mai bun meteorolog din tot 
regatul, e cel mai exprimentat dintre toți. În 
plus, îl plătesc foarte bine. El mi-a spus că 
azi nu va ploua deloc. Am încredere în el. Nu 
te supăra.

În câteva minute a început o ploaie 
torențială care s-a transformat, mai târziu 
într-o furtună puternică. Regele, regina și 
angajații lor au ajuns uzi leoarcă la palat.

 Regele a decis că meteorologul trebuie 
concediat și l-a chemat la palat pe țăranul cu 
care vorbise pe drum.

Țăranul a venit și a primit cea mai bună 
ofertă din viața lui. Prestigiul de a fi 
Meteorologul regelui și un salariu 
consistent.

Din păcate, țăranul umil si sincer a decis să 
nu accepte oferta regelui.

– Majestate, eu nu știu nimic despre 
meteorologie. Eu știu despre vreme de la 
măgarul meu. Dacă urechile măgarului sunt 
pleoștite dimineața înseamnă că va ploua în 
ziua aceea.

Așa că, regele a angajat măgarul.

Și de aici a început istoria de a angaja 
măgari în guvern, pentru a ocupa locurile de 
muncă cu cea mai mare importanță și 
influență…

         Robert Hass - Poet american

…este unul dintre cei mai celebri și mai citiți 
poeți americani contemporani. Pe lângă 
succesul său ca poet, Hass este și un critic și 
traducător de frunte, în special al poetului 
polonez Czeslaw Milosz și al maeștrilor 
japonezi de haiku Basho, Buson și Issa. 
Criticii apreciază poezia lui Hass pentru 
claritatea expresiei, concizie și imagini, 
deseori extrase din viața de zi cu zi. „Hass și-
a remarcat propria afinitate pentru haiku-
urile japoneze”, a remarcat poetul Forrest 
Gander, „iar lucrarea sa se ocupă de detaliile 
vieții cotidiene cu o claritate remarcabilă”. 
Gander a descris harul lui Hass pentru 
„poezie muzicală, descriptivă, meditativă”. 
Carolyn Kizer a scris în New York Times 
Book Review că Hass „este atât de inteligent 
încât să-i citești poezia sau proza sau să-l 
auzi vorbind, îi oferă o plăcere aproape 
viscerală”. Hass a scris în Chicago Review: 
„Poezia este un mod de a trăi. ... o activitate 
umană cum ar fi coacerea pâinii sau jocul de 
baschet. ”Prima carte laureată a lui Hass, 
Time and Materials: Poems (1997-2007), 
„arată talentul de a se împotrivi clișeelor si 
modei timpului său”. În afara de poezii 
despre artă și artiști, meditații despre vârsta 
mijlocie și descrieri ale Californiei bine-
cunoscute cititorilor lui Hass, cartea 
prezintă și poezie implicată în afacerile 
mondiale, politica contemporană și, în 
special, „Războiul lui Bush” în Irak. Revista 
The New Yorker, a remarcat faptul că există 
o continuitate între "Timp și materiale" și 
lucrările anterioare ale lui Hass: „Dorința lui 
Hass de-a face poezia să semene cu lumea 
cât mai aproape posibil („claritatea ”sa 
stilistică e adesea remarcată) a fost o 
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constantă în metoda sa de lucru de la 
început; ceea ce s-a schimbat nu este stilul, 
ci viziunea asupra lumii.” Lăudată în 
unanimitate de critici ca fiind o colecție 
extrem de bine creată, Time and Materials a 
câștigat atât Premiul Național al Cărții, cât și 
Premiul Pulitzer. Cea mai recentă carte a lui 
Hass este The Apple Trees at Olema (2010), 
o colecție de poezii noi, selectate.

Blândului poet Kobayashi Issa
De Robert Hass
                          traducere - AG

  Dimineața Anului Nou -
totul este în floare!
  Mă simt ales

  O broască uriașă și eu
uitându-ne unul la celălalt,
  niciunul dintre noi nu mișcă.

  Această molie a văzut strălucire
în camera unei femei -
  și a ars până la scrum

  Întrebat câți ani are
băiatul în noul kimono
  a întins toate cele cinci degete.

  Înflorește noaptea,
ca oamenii
  emoționați de muzică
  
   Somnoros jumătate din zi;
nimeni nu m-a pedepsit!
   A cincizecea aniversare:

  De-acum înainte,
Totul este câștig,
  cu fiecare cer.

  Nu vă faceți griji, păianjeni,
Țin casa curată
  întâmplător.

  Acești melci de mare,
pur și simplu nu par
  japonezi.
 
    Luna strălucitoare de toamnă;
melcii din iaz 
  plângând în cratiță.

 Ibn Gvirol zis Avicebron - 1000 de ani 
de la naștere

ăscut la Malaga în jurul anului 
1022, Ibn Gabirol și-a făcut 
studiile superioare la Saragoza, 
unde s-a alăturat cercului erudit al 
refugiaților din Cordoba stabilit 

acolo în jurul unor savanți renumiți și al 
influentului curtean Yekutiel ibn Ḥasan. 
Protejat de acest mentor evreu, pe care Ibn 
Gabirol l-a imortalizat în poeme de laudă 
plină de dragoste, poetul în vârstă de 16 ani 
a devenit faimos pentru imnurile sale 
religioase scrise intr-o ebraică magistrală. 
Limba obișnuită a literaturii andaluze fusese 
araba, iar ebraica nu fusese reînviată decât 
recent ca mijloc de exprimare pentru poeții 
evrei. La 16 ani se putea lăuda pe bună 
dreptate că era celebru în întreaga lume:

 ...Cântecul meu este o coroană pentru regi 
și coroanele de pe capetele guvernatorilor.

N
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Trupul meu umblă pe pământ, în timp ce 
spiritul meu se înalță la nori.
Priviți-mă: la șaisprezece ani, inima mea e 
înțeleaptă ca a unui om de optzeci de ani .

A făcut însă greșeala de a-l ironiza pe 
Samuel ha-Nagid, un om de stat în 
ascensiune și vizir în regatul berber al 
Granadei, de asemenea, un poet talentat, 
talmudist, strateg și scriitor model. După ce 
s-a împăcat poetic, Ibn Gabirol pare să fi fost 
admis în grațiile acestui vizir, al cărui 
principal lingușitor devine ulterior.

Acest lucru s-a întâmplat în timp ce 
poetul era implicat (din partea Saragoziei) în 
lupta disproporționată dintre gramaticienii 
din Saragoza și cei din Granada în ceea ce 
privește lingvistica ebraică. Fiind un 
cordobian emancipat, el i-a ofensat pe 
ortodocși prin erezii precum recomandarea 
de a nu avea copii, denunțarea "lumii", 
neoplatonismul și o autoapreciere aproape 
nebună (dublată de folosirea de epitete 
animalice pentru adversarii săi). Se pare că a 
fost nevoit să fugă din Saragossa; 
circumstanțele care au dus la plecarea sa 
sunt descrise în "Cântecul luptei":

Stând printre toți cei strâmbi și nebuni, 
doar inima lui [a poetului] e înțeleaptă.
Unul te îmbolnăvește cu otravă de viperă, 
celălalt, lingușitor, încearcă să-ți 
zăpăcească capul.
Unul, punându-ți o capcană, după planul 
său, ți se va adresa: "Vă rog, domnul meu."

Un popor ai cărui părinți aș disprețui să fie 
câini pentru oile mele...

"Cântecul luptei" și alte poezii arată că 
faptul că era un poet sinagogal nu 
sl-a protejat de ura coreligionarilor săi 
dinSaragoza, care l-au numit grec din cauza 
înclinațiilor sale laice.

 Împotriva tuturor avertismentelor 
patronului său Yekutiel, Ibn Gabirol s-a 
concentrat asupra filosofiei neoplatonice, 
după ce a compus o colecție neofensivă de 
proverbe în arabă, Mukhtār al-jawāhir 
("Alegerea perlelor"), și un tratat etic mai 
original, deși datat (bazat pe teoriile 
contemporane ale temperamentelor umane), 

tot în arabă, Kitāb iṣlāḥ al-akhlāq 
("Îmbunătățirea calităților morale"). Acesta 
din urmă conține capitole despre mândrie, 
blândețe, modestie și obrăznicie, care sunt 
legate de simțul văzului; și despre dragoste, 
ură, compasiune și cruzime, legate de auz și 
de alte simțuri.

Având nevoie de un nou patron după 
execuția lui Ekutiel în 1039 de către cei care 
îl uciseseră pe regele său și preluaseră 
puterea, Ibn Gabirol și-a asigurat un post de 
poet de curte la Samuel ha-Nagid, care, 
devenind cel mai important om de stat din 
Granada, avea nevoie de prestigiul poetului. 
Ibn Gabirol a compus poezii de mare 
răsunet cu tentă mesianică pentru Samuel și 
pentru Iosef (Yūsuf), fiul său și, mai târziu, 
succesorul său în viziratul Granadei. Toate 
celelalte date biografice despre Ibn Gabirol, 
cu excepția locului morții sale, Valencia, 
trebuie să fie extrapolate din poeziile sale.

Subcultura evreiască din Andaluzia 
maură (sudul Spaniei) a fost generată de 
"presiunea" culturală exercitată de semenii 
arabi. Educația duală a lui Ibn Gabirol, 
tipică pentru intelectualitatea evreiască din 
marile orașe, trebuie să fi cuprins atât 
întregul patrimoniu literar ebraic - Biblia, 
Talmudul și alte scrieri rabinice și, în 
special, lingvistica ebraică - cât și cel arab, 
inclusiv Coranul, poezia și poetica arabă 
laică și religioasă, precum și literatura 
filosofică, filologică și, posibil, medicală.

Poezia sa, ca și cea a întregii școli 
ebraice contemporane, este modelată după 
cea arabă. Metrica, sistemele de rime și cea 
mai mare parte a imagisticii foarte 
dezvoltate urmează școala arabă, dar 
limbajul biblic adaugă o nuanță deosebită. 
Multe dintre poeziile lui Ibn Gabirol arată 
influența bardului arab cavaler al-
Mutanabbī și a pesimistului Abū al-ʿAlāʾ al-
Maʿarrī.

Subiectele sale laice includeau laude 
de sine exagerate, de inspirație arabă, 
justificate de faima de copil-minune; poeme 
de dragoste; laude la adresa protectorilor săi 
nobili și învățați, alături de reproșuri satirice 
tăioase la adresa altora; cântece de jale 
(dintre care cele mai emoționante sunt 
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legate de execuția nevinovatului Ekutiel); 
cântece despre vin (uneori libertine); poeme 
de primăvară și de ploaie; portrete de flori; 
descrierea chinuitor de realistă a unei boli 
de piele; și un lung poem didactic despre 
gramatica ebraică. Lunga descriere poetică a 
lui Ibn Gabirol a unui castel a dus la 
descoperirea originilor primului palat 
Alhambra, construit de Iosef cel menționat 
mai sus. Dintr-o producție foarte bogată, s-
au păstrat aproximativ 200 de poeme laice și 
chiar mai multe religioase, deși nu s-a 
păstrat nicio colecție a poemelor sale. 
Numeroase fragmente manuscrise ale 
primelor au ieșit la iveală abia recent, 
păstrate în podurile sinagogilor datorită 
respectului coreligionarilor săi pentru litera 
ebraică. Multe dintre poeziile sale religioase 
au fost incluse în cărțile de rugăciune 
evreiești din întreaga lume.

 Poemele sale religioase, în special 
emoționantele rugăciuni scurte, presupun 
un grad ridicat de alfabetizare tipic Spaniei 
maure, iar acestea, de asemenea, prezintă si 
un stimulent arab. Faimosul său poem în 
proză rimată "Keter malkhut" ("Coroana 
regatului"), o meditație care enunță măsurile 
sferelor universului, îl zdruncină pe cititor în 
sentimentul micimii sale, dar, ulterior, îl 
edifică printr-o proclamare a harului divin.

Următoarea meditație de dimineață 
exempli-fică poezia sa religioasă:

Privește-mă în zori, Stânca mea; Adăpostul 
meu, când situația mea
Stau înaintea feței Tale, la fel și noaptea,
Gândul îndurerat revărsat - că Tu îmi vezi 
inima și ceea ce ea contemplă îmi dau 
seama în spaimă.
Oricât de mică ar fi valoarea tributului 
minții și al buzelor către Tine (reușește ceva 
spiritul meu cu puterea lui?).
Cel mai mult prețuiești imnul pe care-l 
cântăm înaintea Ta.
Astfel, în timp ce Tu îmi susții respirația, Te 
laud în înălțimea Ta.
Amin.

Filozofie

 Opera sa Fântâna vieții, în cinci tratate, 
este păstrată în totalitate doar în traducerea 
latină, Fons vitae, numele autorului apărând 
Avicebron a fost identificat drept opera lui 
Ibn Gabirol de către Salomon Munk în 1846. 
A avut o influență redusă asupra filozofiei 
evreiești, în afară de León Hebreo (Judah 
Abrabanel) și Benedict Spinoza, dar lucrarea 
a inspirat pe cabaliști, adepții misticii 
ezoterice evreiești. Influența sa asupra 
scolasticii creștine a fost marcantă, deși a 
fost atacată de Sfântul Toma de Aquino 
pentru echivalarea conceptelor cu realitățile. 
Întemeiat pe Plotin** și alți scriitori 
neoplatoniști, dar și pe logica și metafizica 
aristotelică, Ibn Gabirol a dezvoltat un 
sistem în care a introdus concepția unei 
voințe divine, precum Logosul (sau 
„cuvântul”) divin al lui Filon. Este o unitate 
esențială a creativității față de Dumnezeu, în 
relație reciprocă precum soarele și lumina 
soarelui, care mediază activ între zeitatea 
transcendentă și cosmosul pe care 
Dumnezeu l-a creat din neant (înțeles ca 
potențialitate pentru creație). Materia 
emană direct de la zeitate ca materie primă 
care susține toate substanțele și chiar 
substanțele „inteligente”, puterile care mișcă 
sfera și îngerii. Acest concept a fost acceptat 
de școala franciscană de scolastică dar 
respins de dominicani, inclusiv de Sfântul 
Toma, pentru care forma (și doar una, nu 
multe) și nu materia este principiul creator. 
Întrucât materia, potrivit lui Aristotel și 
Plotin, „tânjește pentru formare” și, astfel, se 
îndreaptă spre apropierea lui Dumnezeu, 
provoacă rotația sferelor, cea mai fină 
materie din cele mai înalte sfere este 
propulsată puternic de „dorință”, care emisă 
de Dumnezeu se întoarce la el și activează în 
om (asemănător ultimului rând din Divina 
Comedie a lui Dante: „Iubirea care mișcă 
soarele și celelalte stele”).

Cu toate acestea, tratatul sec nu 
trădează căutarea pasională a autorului 
neoplatonist. 
O poezie filozofică, care începe „Dragostea 
acelui om”, dezvăluie intenția umană. Acolo, 
un discipol îl întreabă pe poet-filozof ce 
importanță ar putea avea lumea pentru 
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divinitate (înțeleasă în termeni aristotelici ca 
o divinitate care își contemplă doar propria 
perfecțiune). Poetul răspunde că toată 
existența este pătrunsă, deși în grade 
diferite, de dorința materiei către formare și 
el declară că această dorință îi poate da lui 
Dumnezeu „slava” pe care cerurile o 
proclamă, așa cum ne învață Biblia.

        Frederick P. Bargebuhr & AG 

 

               Poezia lui Ibn Gvirol, 

-Vulturul în colivia sa - recenzie de 
carte

 Poetul nostru Ibn Gvirol (Avicebron) 
revine tradus în engleză într-o nouă carte: 
"Vulturul în colivia sa: Poeme de Solomon 
Ibn Gvirol" versuri traduse în engleză de 
Raymond Scheindlin. De la primul contact 
cu versurile sale traducătorul ne prezintă un 
spirit furios, revoltat care aparține unui 
ilumist al Evului Mediu. La naiba cu forma 
politicoasă și stilul elegant folosit de 
predecesorii săi care vizau în texte echilibru 
și armonie. Născut la Malaga în Spania 
(1021), Ibn Gvirola avut o fire bolnăvicioasă 
și o viață scurtă. Moare la numai 37 de ani *. 
O bucată de vreme îl vom găsi la Sargossa 
sub patronajul evreului Yekutiel Ibn Hassan, 

de acolo tânărul dezvoltă o relație plină cu 
năbădăi cu Samuel ha-Nagid, un mare om 
de stat evreu, poet și rabin stabilit în 
Granada. Se dedică unor scrieri filosofice 
metafizice și logice, comentează Biblia, cât și 
gramatica ebraică. Activitatea lui complexă, 
cu sute de poeme, este suficient de vastă ca 
să-l considerăm pe Ibn Gvirol a fi unul din 
cei mai mari poeți evrei ai Evului Mediu. O 
serie de poeme religioase au fost adoptate de 
comunități religioase și incluse în cărțile de 
rugăciuni. I se atribuie și trei lucrări în 
proză, scrise în limba arabă: "Izvorul Vieții" 
(un dialog metafizic), "Ameliorarea 
calităților etice" și "Perle Alese "- o colecție 
de proverbe. 
Aceste scrieri au un conținut vădit filosofic, 
cu o distinctivă reverență pentru filosofii 
Greciei antice, și evident, provoacă 
indignarea cercurilor religioase. 
Traducătorul englez, subliniază că 
majoritatea evreilor educați în Evul Mediu 
aveau araba limba maternă și se bazau pe 
studiul textelor culte arăbești care aveau ca 
subiect filosofie, medicină, astronomie, 
matematică și logică. Chiar și poezia arabă 
pre-islamică era studiată și prețuită. Mai 
mult, poezia scrisă în ebraică după secolul X 
devine utilă relațiilor sociale, discursului în 
public și un prețuit obiect de distracție. 
Noua poezie laică se dezvoltă în paralel cu 
textele biblice care și ele sunt parțial stilizate 
conform cu tradițiile literaturii Arabe. Ibn 
Gvirol apare la circa 80 de ani după 
introducerea noii poezii ebraice, deja 
experimentată de Samuel haNagid care era 
faimos în Spania medievală pentru un 
voluminos corp poetic, mult apreciat de 
artisocrația vremii. Ibn Gvirol preia tehnicile 
poetice ale acestuia, aplicând o tratare de 
cele mai multe ori, mai amară.

 
Temele lui Ibn Gvirol

Găsim panegirice care celebrau diverși 
patroni sau notabili, lamentări pentru cei 
morți, blesteme la adresa unui rival care îi 
amenință reputația. Alte poeme erau 
descrieri ale naturii, scrieri amoroase, ode 
despre ritualul băutului vinului, glume și 
epigrame. Poemele laice erau rigid rimate, 
cele lungi împărțite în două secțiuni. Prima 
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secțiune era un crescendo dramatic spre un 
punct de înaltă tensiune, cu o descreștere 
emoțională în a doua parte. Emoția rezidă în 
retorică, în echilibrul între sunete și imagini. 
Iată cum arată o furtună în noapte : 

Noaptea îmbracă scrisul mea în lanțuri 
negre- 
Fulgerul le străpunge cu lăncii de lumină 

Despre un palat la țară: 

El bucură inimile sărmanilor țărani, 
cei duri, uită de dorințe 
L-am văzut odată, mi-a gonit necazurile 
În el, inima mea și-a găsit liniștea 

Aceste exemple arată simetrie și 
armonie în text. Dar poetul știa să modifice 
legile timpului, cum vedem în exemplul 
următor în care tratează neplăcerea 
insomniei într-o viziune concretă, cu totul 
neconvențională: 

privesc în sus, în lungul nopții de nesomn 
de parcă ochii-mi sunt aprinse verige 
și stelele din cer, toate, cârlige.. 

Şi după acesată noapte mizerabilă de 
nesomn, Ibn Gvirol găsește umor în zorii 
răsăritului cu lumina difuză de la umezeală: 

Pe când în astepare eu, noaptea-i gata să 
bărbierească 
capete mirate, ude de prea multă rouă... 

Chiar în descrierea unei imagini 
frumoase, poetul este gata să introducă 
gânduri rele. Roșul unei roze de pildă: 

...o fată fuge strigând 
cu mâna pusă-n cap, vai câtă oroare.. 

Sau o rafală de ploaie colorează 
sângeriu grădina: 

.. norul a lăcrimat 
stropindu-ne cu-o mână tremurândă 
așa cum Aaron stropea altarul sau cu sânge  

Grotescul apare până și în poezia de 
dragoste în care descrie obrajii iubitei, aluzie 
la povestea crudă a Tamarei din Biblie : 

... alb și roșu, ca o placă de marmură 
mânjită cu sângele iubiților, etc 

Tendința exagerării ajunge la vârf 
într-o serie de poeme construite din imagini 
morbide. În câteva își descrie bolile cu 
imagini neîntâlnite în literatura ebraică, pe 
atunci distinsă prin delicatețe și armonie: 

În rănile mele împing și ară fetuși, până ce-
mi capătă 
sângele la supt.. 

Iată o ultima încercare de a descrie un 
buchet, florile roșii în contrast cu frunze 
verzi: 

..ca un copil obraznic care râde, iar tatăl 
sau îl pălmuiește 
colorându-i obrazul cu rușine și teama 
unui bărbat trezit din vis 
a unui om căzut ce nu se poate ridica 
ca un vultur prins într-o capcană ! 

Un alt aspect al personalități sale este 
îndepărtarea de colegii săi, tinerii poeți ai 
vremii care își cântau osanale, evitând să se 
descrie negativ, sau a fi afectați de 
problemele existenței. Din contra, la Ibn 
Gvirol poezia este auto-biografică. El se 
portretizează bolnav, singur, neînțeles, un 
intelectual străin a cărui simplă ambiție nu 
este suficientă în ai aduce faima dorită. Ba 
din contra poetul este încercat de dorința 
defăimării: 

"Limba-mi-e ascuțită, cum penița scribului 
de curte 
laudă un amic, sau strivește un dușman." 

Raymond Scheindlin nu trasează o 
graniță clară între realitatea lamentărilor 
biografice și poezia scrisă de poet. Oricare ar 
fi ea, rezultatul este depresiv. Putem accepta 
ca adevărate reclamațiile sale legate de 
sănătate, insomnie, veșnica sleire. Se 
plângea că-i lipsește familia și amicii de 
încredere. Ca să-și deschidă sufletul, multe 
din poeme încep cu un dialog presupus între 
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poet și un prieten, desigur imaginar. Chiar și 
acest elusiv personaj cu intenții de 
susținător, devine uneori critic, reproșându-i 
anormalitatea și astfel accentuând izolarea 
autorului. Vom găsi afirmații cum că textele 
lui nu-s înțelese de cei din jur de parcă ar fi 
un Grec vorbind o altă limba. Adevărul este 
că omul de rând nu-i digera scrisul filozofic. 
Cu siguranță, literatura sa egocentrică și 
sensibilă, străină esteticii la modă, este 
principala cauza a eșecului sau literar. 

    Textul religios 

 Ibn Gvirol este primul poet ebraic care 
îndrăznește a se adresa lui Dumnezeu în 
probleme triviale sau intime, în opoziție cu 
textele liturgice acceptate de public. În multe 
poeme religioase adresate Domnului 
versurile sunt organizate ca să conțină EU 
(cel ce se roagă ) adresând pe TU (Domnul). 
Rugăciunea apare uneori a fi o spontană 
expresie a sufletului, care ne mărturisește 
natura sa divină. În contrast cu poezia sa 
personală, de o retorică greoaie, aici stilul 
este limpede, evocativ pentru starea de 
armonie dintre om și divin. 

 ..trei lucruri văd cu ochii laolaltă 
deapururi aduc gândul Tău aproape: 
Simt Numele tău Slăvit, când privesc în sus 
cerul 

Gândurile mele se înalță, când aflu cum am 
fost creat, 
să viețuiesc pe pământul unde aparțin 
Tristețea minții mele când spre-năuntru mă 
privesc 
Şi-n toate clipele îmi zic "O sufletule, 
binecuvântează pe Domnul Adonai

Este aici o repetare a ideii pe care Ibn 
Gvirol o vechiculeaza în poezia sa religioasă: 
- omul își găsește adăpost în lăcașul spiritual 
și nu în cel material. 

Dar mai există un aspect care îl 
frământă: înțelepciunea, pe care simte că nu 
o va atinge și nu va înceta să-și exprime 
frustrarea. Semenilor săi se prezintă a fi 
arogant, le e superior, dar în față 
înțelepciunii el devine un solicitator al ei. 
Iată Înțelepciunea personificată într-o 
femeie iubita, poate chiar o rudă: 

Cumințenia este mama sufletului meu 
Înțelepciunea, ea mi-e soră 
Pe ea o prețuiesc mai mult decât o perla 
rară 
Lumea întreagă ..mi-e numai amantă 

Cât despre suferința neatingerii 
înțelepciunii (care e rezervată divinității) Ibn 
Gvirol propune discuția dintre discipol și 
maestru, așa cum e găsită în " Izvorul Vieții": 

Trebuie să-ți ridici inteligența la o 
înțelegere supremă, purificată de orice 
strop de sensibilitate, eliberată din 
prizonieratul naturii, acolo vei găsi 
substanța înțelegerii, miezul și virtutea 
înțelepciunii.. 

Această cerere este practic imposibilă. 
Ea impune rezistență la lumea materială în 
timp ce ignorăm sărăcia și boala care 
amenință intelectul și așa deranjat de 
nevoile fizice și dorințele firești. Trebuie să 
abandonăm trupul ? să-l uităm neglijat? 

 
" Să știi că nimeni nu-și înfrânge mizeria 
până nu-și devoră propria sa carne ..." 

Poetul detectează un alt adversar al 
înțelepciunii visate: Timpul, pe care îl 
reprezintă că fiind un personaj aducător de 
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greutăți și mizerii în viață, tot ce sustrage 
fericirea unui individ, până la moarte. 
Împotriva acestui malefic personaj Ibn 
Gvirol se angajează a fi un cavaler cu un țel 
dublu: faima și înțelepciunea. Dar 
înțelepciunea nu poate fi atinsă cât timp 
sufletul e prizonier trupului. Ibn Gvirol își 
dorește moartea care să pune capăt 
suferinței, eliberându-i sufletul pentru 
reuniune cu înțelepciunea Divină. Ce 
decepție are acela care se bate cu Timpul în 
atingerea înțelepciunii divine! Ca și în zilele 
noastre, patronii, cei bogați, caută putere, 
bani, viață luxoasă iar arta pe care o 
prețuiesc este în jurul florilor și al vinului, 
sau a unui Eros convențional, fără pic de 
interes pentru zbucium și cercetarea vieții. 
Poetul ridiculizează patronul care în grădina 
palatului său se crede un zeu în așteptarea 
răsăritului: 
"Când soarele răsare peste noi 
Să-i strigăm cu voce tare: Oprește ! Nu 
depăși limita! Recunoaște că nobilul nostru 
stăpân te eclipsează, cu lumina-i 
strălucitoare, aidoma cu a orișcărui soare!" 

Concluzia operei sale este invenția 
unui nou stil poetic care îmbină in mod 
grotesc decrepitudinea umană opusă 
convențiilor timpului său, legate de pietate, 
studiu, succes. El ridiculizează pe cei care 
ating bunăstarea economică prin simpla 
supunere la normele sociale agreeate. La 
celalt pol filosoful, gânditorul de valoare este 
ignorat, neînțeles și neapreciat de 
contemporani. Conștient de vina non-
conformanței, poetul scrie: 

Uneori cred că D-zeu mi-a pus în gură o 
nestemată, în gură fiind, ea se transformă 
în cărbune sau poate în ceva care seamănă 
a cântec care de-i fredonat, el pute 
amestec de parfum și putrefacție.. 

NOTE

* anul morții lui Avicebron este controversat!

** Plotin ( 205 – 270 e.n) a fost filosof grec, 
considerat părintele curentului filosofic 
cunoscut drept neoplatonism.
Născut în Egipt, Plotin studiază filosofia la 
Alexandria, avându-l drept maestru pe 
Ammonios Saccas, un filosof platonician care 
nu a scris nimic, întocmai ca și Socrate. După 
ce a asistat la o prelegere a lui Ammonios, 
puternic impresionat, Plotin i-ar fi spus 
prietenului care îl adusese acolo: "pe acest om 
l-am căutat!". Plotin a rămas în preajma lui 
Ammonios timp de 11 ani. E de notat că un alt 
elev celebru al lui Ammonios, dar considerabil 
înaintea lui Plotin a fost Origen, teologul 
Bisericii. În anul 244 se stabilește la Roma, 
unde deschide o școală filosofică proprie, care 
își va dobândi în scurt timp un renume 
deosebit în cercurile senatoriale. 
Moare în Campania, la Minturnae, după o 
boală grea. Înainte de a-și fi dat sufletul, în 
270, Plotin ar fi rostit: mă străduiesc să înalț 
divinul din mine la divinul din Univers. Avea 66 
de ani.
   ***

     Text, traduceri și comentarii îngrijite de 
Adrian Grauenfels surse: Encl. Britanica, 
Vulture in a Cage: Poems by Solomon Ibn 
Gabirol, translated from Hebrew by 
Raymond P. Scheindlin.

https://ro.wikipedia.org/wiki/205
https://ro.wikipedia.org/wiki/270
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neoplatonism
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     Etica neuitării (carte: Laszlo       
     Alexandru - Viață șocantă)

             de Dan Romașcanu

 Nu l-am întâlnit niciodată pe Laszlo 
Alexandru. Mă refer la întâlnirile fizice, într-
un spațiu în care să ne strângem mâinile, să 
ne privim ochi în ochi, să discutăm. Și totuși, 
profesorul clujean face parte din categoria 
oamenilor pe care îmi pare că îi cunosc bine, 
prin intermediul cărților sale și a 
comunicării digitale. L-am întâlnit pe 
Internet cu aproape două decenii în urmă, 
Laszlo Alexandru fiind printre acei 
intelectuali care au înțeles devreme, înaintea 
multora dintre colegi, capabilitatile 
comunicării pe rețea, libertatea de 
exprimare (cu părțile ei pozitive și cu cele 
negative), accesul la cititori indiferent de 
locul geografic în care se află, de vârste și de 
posibilitățile economice. A întemeiat în 
2003 revista internetica "E-Leonardo" și a 
fost redactorul ei timp de aproape un 
deceniu de apariție, până în 2012, realizând 
împreună cu colegii și colaboratorii săi una 

dintre publicațiile care au demonstrat că se 
poate face cultură liberă, de calitate și de 
atitudine, în limba română, pe Internet. 
Blogul său arhiveaza aproape două decenii 
de articole, recenzii, contribuții și 
împărtășiri personale și se îmbogățește și se 
actualizează permanent. Este activ și pe 
rețelele sociale. Toate acestea se adaugă unei 
remarcabile activități didactice, unei intense 
activități științifice și unei publicistici 
susținute, toate concretizate în zeci de cărți 
publicate în ultimele două decenii și 
jumătate. Traducător din limbile franceză și 
italiană, specialist în literatura română și în 
cea italiană, este cel mai remarcabil exeget al 
lui Dante în spațiul limbii române și 
probabil unul dintre Dante-iștii cei mai 
reputați din lume. 

 Volumul 'Viață șocantă. Scrieri despre 
evrei' apărut în acest an prin colaborarea 
editurii clujene Ecou Transilvan și a editurii 
SAGA din Israel reunește scrierile și 
comunicările științifice în care Laszlo 
Alexandru a abordat frontal sau s-a ocupat 
tangențial de probleme legate de identitatea 
evreiască, de locul intelectualilor evrei în 
cultura română, de modul în care 
minoritatea etnică evreiască a fost tratată 
istoric și de felul în care personalități ale 
culturii române s-au înrolat în slujba 
doctrinelor și mișcărilor politice extrem-
naționaliste și antisemite. Multe dintre 
aceste teme nu sunt noi, dar ceea ce este 
specific abordării lui Laszlo Alexandru este 
consecvența poziției și perspectiva etică pe 
care o considera axa principală a atitudinii 
intelectuale, cea fară de care nici aspectele 
ideologice și nici cele estetice nu pot fi 
susținute. La întrebarea firească 'de ce 
evreii?', autorul răspunde succint în prefață 
cărții: ' ... aceste pagini au la temelia lor o 
nedumerire, o discrepanță etică, pe care nu 
aveam de gînd s-o accept tăcut.' (*)
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     Comenzi: gadrian40@gmail.com
      Editura  SAGA - ISRAEL

 Volumul este împărțit în două 
secțiuni. Partea întâi este intitulată 'Despre 
evrei'. Partea a doua se numește 'Despre 
antisemiți'. Două fețe ale aceleiași monede 
pe care o reprezintă prezența evreilor în 
spațiul românesc și contribuția acestora la 
ceea ce este România ca societate și cultură 
pe de-o parte și prejudecățile antisemite 
transformate în producte jurnalistice și 
culturale dar mai ales în activitate politica în 
perioada interbelică și în atrocitățile din 
timpul Holocaustului și felul în care acestea 
sunt reflectate în istoriografia și în dialogul 
cultural contemporan din România, de 
cealaltă parte. Textele sunt datate intre 2004 
și 2018. 

Toate personalitățile evocate, 
problemele ridicate și polemicile întreținute 
cu un deceniu sau chiar două în urma rămân 
actuale și au ecou în actualitatea românească 
de astăzi. De altfel, Laszlo Alexandru 
respinge explicit ideea de filtru temporal 
atunci când este vorba despre dezvăluirea și 

dezbaterea anumitor categorii de fenomene 
culturale și istorice:

'Și care ar trebui să fie intervalul cronologic 
optim pentru cercetarea adevărului istoric? 
Iată, de pildă, atunci cînd oamenii mor 
mitraliați pe străzi (ca în decembrie 1989), 
ni se spune că faptele sunt prea apropiate 
de prezent ca să le putem aprecia obiectiv. 
Atunci cînd oamenii mor spintecați pe 
străzi, iar apoi sînt atirnati în cirlige la 
abator (ca în ianuarie 1941) ni se spune că 
faptele sînt prea îndepărtate ca să le putem 
aprecia obiectiv. Departe - aproape: care e 
perspectiva potrivită pentru a condamna 
crima colectivă în România?' (pag. 244)

Primele două capitole ale cărții sunt 
dedicate unor personalități de origine 
evreiască dintre cele care și-au lăsat 
amprenta în istoria și cultura României. 
Lazăr Șăineanu (menționat pe marginea 
unei monografii semnate de George Voicu) a 
fost un eminent lingvist și folclorist, care la 
sfârșitul secolului 19 a adus contribuții 
esențiale la dezvoltarea acestor discipline în 
tânăra cultură română. Eforturile sale de a 
se integra în sistemele de învățământ și 
academice ale României au fost sortite 
eșecului, cererile sale de dobândire a 
cetățeniei române fiind refuzate din cauza 
opoziției politicienilor și a unor oameni de 
cultură și colegi de breaslă printre care se 
aflau B.P. Hasdeu și Nicolae Iorga. 
Dezamăgit, înfrânt, Șăineanu a plecat în 
Franța, România a pierdut un intelectual 
strălucit, Franța și-a mai adăugat un giuvaer 
la coroana de contribuții ale imigrației 
pariziene. Wilhelm Filderman a fost activist 
evreu, senator în perioada interbelică și 
conducător al comunității evreiești în timpul 
celui de-al doilea război mondial. Susținător 
al principiului că 'o națiune reprezintă 
totalitatea cetățenilor care trăiesc într-o 
anumită țară' (chestiune deschisă dezbaterii 
până astăzi și nu numai în România) a 
adoptat și el o linie asimilaționistă, pentru a 
fi contrazis de istorie și pe plan național și 
pe plan personal. 

Un alt articol se referă la 'Enciclopedia 
geografică a Holocaustului din Ardealul de 
Nord', lucrare coordonată de istoricul evreu 
american născut la București Randoplh 

mailto:gadrian40@gmail.com
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Lewis Braham (1922 - 2018), apărută în 
limba maghiară la Cluj și Budapesta. Nu stiu 
dacă această carte a apărut și în limba 
română, dar ea pare una dintre încercările 
cele mai solide de a aborda tragedia evreilor 
din Nordul Ardealului ocupat de Ungaria în 
perioada războiului ca urmare a Dictatului 
de la Viena, din rândul cărora 90% au pierit 
în lagărele naziste.

'Nici pînă astăzi nu există un studiu comun, 
reciproc asumat de specialiștii români și 
maghiari, privitor la trecutul Transilvaniei 
de Nord. Tensiunile acumulate o dată cu 
evoluția istorică sînt încă departe de a se fi 
decantat. Lipsește deocamdată o privire 
globală, neutră, o abordare științifică 
senină. Problema se complică suplimentar, 
atunci cînd în discuție intră și situația 
minorității evreiești, intens persecutate, din 
aceasta zonă. Cele două state vecine și-au 
pasat responsabilitatea tragediei, în timpul 
războiului rece. ... (pag. 26)

Acești primi pasi pe calea reconstituirii 
adevărului istoric vor trebui continuați. A 
venit vremea amplelor conlucrări, în 
direcția cunoașterii corecte a trecutului. 
Cortina trebuie ridicată, chiar dacă ne vom 
îngrozi de ceea ce vom găsi în spatele ei.' 
(pag.33) 

Am citat primul și ultimul paragraf al 
articolului. Între ele, în opt pagini, cititorul 
poate găsi o istorie condensată a suferințelor 
evreilor din Transilvania de Nord în timpul 
Holocaustului. În România, primele 
marturii în acest sens au fost publicate în 
anii '70 în revista 'Flacăra' și apoi adunate în 
câteva cărți semnate de Oliver Lustig (1926 - 
2017), el însuși evreu clujean la origine și 
supraviețuitor al lagărului de exterminare de 
la Auschwitz. Cât despre speranța exprimată 
în paragraful final, mă întreb ce s-o fi ales 
din ea în cei 12 ani trecuți de la publicarea 
articolului, ținând cont de evoluțiile politice 
de atunci până azi, în special de cele de la 
Budapesta. 

Soarta evreilor din Cluj și din Nordul 
Ardealului este abordată în cu totul alt 
registru în articolul care dă și titlul cărții, 
"Viață șocantă", care se ocupă de cartea lui 
Andrei Klein 'Lea. Povestea familiei mele'. 

Am citit și eu această carte și am scris despre 
ea la apariția primei ediții în 2014. Laszlo 
Alexandru a făcut în articolul său o analiză 
minuțioasă a acestei cărți unice - biografie, 
cronică de familie, mărturie de istorie. 

'Andrei Klein nu e un scriitor în adevăratul 
înțeles al cuvîntului. Nu e preocupat să 
rotunjească frazele, să le împodobească 
stilistic, să evite cacofoniile. Dar înțelege 
să-și facă datoria de martor al destinului 
stupefiant al familiei sale. A primit ca 
moștenire de la mătușa Mariska un pachet 
de scrisori ... Le-a citit conținutul și a rămas 
adînc tulburat. Și-a asumat misiunea de a 
aduce la cunoștință publică cele intîmplate. 
Nu finalitatea artistică i-a stat în intenții, 
de-a lungul anilor cît a lucrat la 
compunerea acestei cărți extraordinare. ... 
Lucrarea comentată ridică valul de pe două 
sectoare de existență înfășurate de obicei în 
pudoare: abisul relațiilor de familie și visul 
exilului fericit.' (pag.136-137)

Mi s-a părut excepțională și analiza 
volumului al cărui titlu este tradus de Laszlo 
Alexandru în 'Nedestinare' care i-a adus în 
2002 Premiul Nobel pentru literatură 
scriitorului evreu de limbă maghiară Kertesz 
Imre, premiu care a stârnit contradicții și a 
pus în încurcătură clasele politică și 
culturală din Ungaria. Expertul în literatură 
sesizează aspecte fine dar esențiale din 
textul cărții, în timp ce cercetătorul interesat 
de soarta evreilor detectează filoanele de 
istorie care ies cu greu la lumină și sunt 
contestate și în țara vecină. 

'Protagonistul are un destin frapant de 
asemănător cu al autorului: deportat la 
vîrsta de 14 ani, ca evreu, în lagărul de 
exterminare de la Auschwitz, unde scapă cu 
viață doar întâmplător, iar apoi în lagărele 
de muncă de la Buchenwald și Zeitz, 
copilăria sa este o necopilarie. Lumea 
întoarsă pe dos avea nevoie, pentru a fi 
exprimată, de această carte "întoarsă pe 
dos", care ne răvășește. Nu simpla 
antifrază reprezintă arma stilistică de 
căpătîi a prozatorului, ci de-a dreptul 
antitextul.' (pag. 34-35)

'Strategia antitextului constituie la Kertesz 
Imre metoda esențială de ocolire a 
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patetismului. Tragedia realității e 
"camuflată" de suprafața inversată a 
mesajului, a explicitarii sale. Cititorul 
așteaptă oripilat, cu sufletul la gură, să 
vadă cînd se vor unifica, în sfirsit, cele două 
niveluri. Tehnica așteptării amînate 
reprezintă una dintre virtuțile artistice 
predilecte ale scriitorului. Ea își găsește 
justificarea în perspectiva naratorială "din 
interior", căci totul e perceput și relatat din 
punctul de vedere al protagonistului 
ingenuu, agresat în pragul adolescenței. 
Eroul romanului, sub impactul acestei 
monstruoase inginerii social-politice, e 
supus unui proces contradictoriu: crîncena 
maturizare și evoluție sufletească - 
devastatoarea debilizare și involuție fizică.' 
(pag.36-37)

Mai găsim în aceasta primă parte a 
cărții un extins eseu intitulat 'M. Sebastian și 
evreii' care reconstituie detaliat și exact 
contextul colaborării lui Sebastian la 
'Cuvîntul' lui Nae Ionescu (ziarul care apare, 
cel puțin în prima perioada, ca fiind mai 
pluralist ca idei culturale și politice decât 
mai târziu, ceea ce dă o altă perspectivă 
colaborării tânărului intelectual evreu), 
geneza cărții 'De două mii de ani' și analiza 
infamei prefețe a lui Nae Ionescu, și mai ales 
ecourile în epocă și pozițiile unor intelectuali 
evrei ca Isac Ludo și A.L. Zissu. S-a scris 
mult despre Mihail Sebastian și despre felul 
în care s-a raportat la ideologiile epocii, 
despre respectul și chiar fascinația pentru 
Nae Ionescu și despre suferințele din timpul 
Holocaustului așa cum sunt reflectate în 
Jurnal. Sinteza lui Laszlo Alexandru mi se 
pare dintre cele mai corecte și mai bine 
agumentate: 

“N-a crezut că Nae Ionescu, într-un cinism 
fară margini, se va folosi de această armă 
pentru a izbi, extrem de violent, tocmai în 
protejatul său, precum și în minoritatea din 
care Mihail Sebastian făcea parte. N-a 
crezut că magistrul își va răsfiră tezele 
incendiare și orientările fasciste, tocmai în 
prefața volumului care descrie, în 
simplitatea și transparența sa, ipostazele și 
suferințele comunității evreiești din 
România acelor vremuri. Avem, prin 
urmare, o carte construită ca un deal, cu 

doi versanți opuși: ceea ce spune ficțiunea 
realistă - sau realitatea ficțională -, 
răstoarnă prefața antisemită. Inclusiv 
datorită acestei situații deosebite, putem 
înțelege teribilul zăngănit de săbii pe care l-
a produs și care nici pînă azi nu s-a stins.” 
(pag. 69-70)

Dintre capitolele care completează 
prima parte a cărții, există despre care aș 
pune o întrebare - cel despre 'Cimitirul lui 
Eco'. Am fost intrigat de motivele care l-au 
determinat pe Laszo Alexandru să plaseze 
această analiză a textului și subtextelor 
ultimului roman al lui Umberto Eco - cu 
dilema plasării tribulațiilor eroului în zona 
antisemitismului sau a analizei rădăcinilor 
antisemitismului -, în acea parte a cărții care 
este “despre evrei” și nu în cea 'despre 
antisemiți'. 

A doua secțiune a cărții se deschide cu un 
scurt și excelent text intitulat 'Idei care ucid'. 
Scris și publicat în 2006 el mi se pare 
remarcabil cel puțin sub două aspecte. În 
primul rând este vorba despre unul dintre 
puținele ecouri în epocă ale publicării 
raportului Comisiei Internaționale pentru 
Studierea Holocaustului în România, al cărei 
președinte onorific a fost Elie Wiesel. În al 
doilea rând textul include o listă de citate 
infame care demonstrează cât de profund și 
de 'mainstream' era antisemitismul în 
rândurile clasei politice și ale oamenilor de 
cultură din Romania celei de-a doua 
jumătăți a secolului 19 și a primelor decenii 
ale secolului 20. Găsim aici nume ilustre, de 
la Ion Brătianu și și Mihail Kogălniceanu la 
Vasile Alecsandri, Ioan Slavici sau Nicolae 
Iorga. Este cel mai bun argument care poate 
fi folosit în orice dezbatere în care cineva 
susține că antisemitismul ar fi fost un curent 
marginal în cultura și istoria română. 
Singura mea nedumerire este legată de 
absența numelui lui Mihai Eminescu și a 
unui extras din textele jurnalisticii sale. 

Cea mai mare parte a acestei secțiuni 
a volumului lui Laszlo Alexandru este 
dedicată reluării unor grupaje de articole 
care reconstituie polemicile autorului cu o 
parte dintre istoricii și publiciștii promotori 
ai negaționismului și recuperatori pentru 
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cultura română a unor intelectuali care au 
îmbrățișat doctrinele fasciste și legionare. 

Unii dintre 'recuperați' făceau parte 
din elita culturii românești, alții sunt 
considerați minori, toți erau uniți de aceeași 
adeziune la naționalismul extremist mai 
mult sau mai puțin mistic și la antisemitism, 
niciodată repudiat complet și lucid de 
vreunul dintre ei. 

'Istoria reprezintă un subiect de importanță 
strategică. Manevrînd orwellian cercetarea 
trecutului, cu scopul de a stăpîni prezentul 
ideologizat, propaganda comunistă a 
îngrădit cercetarea curajoasă. Chiar 
trecutul fascist al României a rămas într-un 
con de umbră, pentru a fi uneori excavat, 
fragmentar, parțial, în scopuri politizate. În 
anii '70-'80, regimul își umplea pușculița 
vînzînd peste hotare, pe valută forte, 
cetățeni din minoritatea germană sau 
evreiască. Ultimul lucru care trebuia 
publicizat era faptul că un alt regim 
românesc, situat la cealaltă extremă, cu 
doar citeva decenii mai înainte, 
marginalizase, persecutase, exilase sau 
masacrase o parte a aceleiași minorități 
evreiești. Liniștea apăsătoare care s-a 
așternut asupra incidentelor criminale din 
perioada fascismului a menținut în culise 
numele unor semnificativi scriitori români 
care se puseseră în slujba discriminărilor 
politice. 

Odată cu redobindirea libertății, după 
decembrie 1989, moștenirea s-a dovedit 
greu gestionabilă. Ce preluăm din trecut? 
Care sunt criteriile noastre de lectură? 
După ce priorități judecăm păcatele comise 
cu vorba și cu fapta? Răspunsurile la aceste 
întrebări n-au mai venit pe o singură voce, 
ci au reflectat orientarea politică, 
ideologică, de simpatie personală, de calcul 
strategic, etc. al diverșilor vorbitori. 
Prăbușirea cenzurii a adus polifonia, însă 
dispariția criteriilor limpezi de judecată a 
provocat cacofonia.' (pag. 165-166)

'După decembrie 1989, direcția principala a 
discursului, în legătură cu scriitori ca 
Octavian Goga, Nae Ionescu, Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, 
Ion Barbu, Constantin Noica, etc. a insistat 

pe valoarea literar-filosofică a operei lor, 
pe necesitatea elogierii acestora, cu scopul 
consolidării patrimoniului românesc. S-au 
făcut auzite puține voci - rapid descurajate 
-, care atrăgeau atenția asupra activității 
politice extremiste a respectivelor 
personalități. Strategia de reducere la 
tăcere a dezbaterilor oneste despre 
scheletele din dulap a fost pe cit de 
insistentă pe atît de repetitivă. De la 
clasicul "nu e momentul", trecîndu-se prin 
previzibilul "de ce să condamnăm 
extremismul de dreapta, acum, cînd trebuie 
să ne concentrăm pe cel de stînga?" ..., 
mergîndu-se pină la atacul dezlănțuit în 
grupuri de presiune, împotriva cărților 
incomode, sau refuzul de publicare a 
acestora, nici o variantă n-a fost neglijată.' 
(pag. 213-214)

Două dintre grupajele principale de 
articole din această secțiune sunt dedicate 
contribuțiilor autorului ca participant activ 
în două dintre polemicile de răsunet cu 10-
15 ani în urmă, care nu numai că au 
rezonante și în prezent, dar de fapt continuă 
sub alte forme până astăzi. Prima este legată 
de încercarea de reabilitare a lui Vintilă 
Horia inițiată de teleasta Marilena Rotaru, 
încercare la care aderaseră un număr de 
intelectuali, scriitori, și personalități mai 
mult sau mai puțin informate despre 
trecutul acestuia de jurnalist militant pentru 
cauza fascismului mussolinian și mai tărziu 
a hitlerismului. 

Scriitorul, exilat după război la Paris, 
încercase să-și facă uitat trecutul și se 
transformase în scriitor de limba franceză, 
câștigând în 1960 singurul Premiu Goncourt 
dobândit vreodată de un scriitor născut în 
România. Cazul fusese complicat, paradoxal, 
tocmai de condamnarea lui Vintilă Horia 
pentru crime de război în 1946 de către un 
tribunal controlat de comuniști și de 
manevrele regimului comunist care în 1960 
au trimis la Paris documente care l-au 
compromis pe romancier în ochii opiniei 
publice. Al doilea caz este cel al lui 
Constantin Noica, filosoful care devenise și 
este până astăzi un model pentru scriitorii și 
publiciștii dreptei din România. El a fost 
declanșat de monografia lui Sorin Lavric, 
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'Noica și mișcarea legionară', publicata de 
Editura Humanitas în 2007. 

Pentru a-l exonera pe idolul dreptei 
românești de trecutul său care includea 
aderararea publica la Mișcarea Legionara, 
funcția de redactor-sef al ziarului-tribuna al 
Mișcării și articole pe linia anti-democrației 
și admirației fata de fascism, Lavric încerca 
o spălare de păcate idealizată a celei mai 
extremiste forme de activism și terorism 
politic din istoria României moderne. 
Surprinzătoare sunt luările de poziție 
mușamalizatoare sau favorabile pe față cărții 
ale unor intelectuali și critici cu renume cum 
sunt Vladimir Tismăneanu (!), Dan C. 
Mihăescu și Gheorghe Grigurcu. 

Adevărul istoric este restabilit cu 
argumente, și periculozitatea pozițiilor 
exprimate în carte și în recenziile 
prietenoase combătută fără menajamente. 
Ar fi interesantă, desigur, și punerea poziției 
autorului monografiei, Sorin Lavric, în 
lumina evoluției sale politice ulterioare și a 
activităților sale publice de atunci și până 
astăzi. 

Din punct de vedere istoric, dar și 
din perspectiva personală a lui Laszlo 
Alexandru, eroul ultimului capitol al cărții, 
'Paul Goma antisemit' este un caz special. Și 
pentru el și pentru mulți dintre noi, Paul 
Goma a fost 'cel mai important reper al 
nostru de curaj și verticalitate din anii 
comunismului'. Cu atât mai mult, deriva sa 
extrem-naționalistă și antisemită, 
demontată și detaliată în articolul publicat 
inițial în 2004, a reprezentat o mare 
deziluzie, aproape un act de trădare care ne-
a dezorientat. Ultimul capitol al eseului său 
este numit, semnificativ, 'Despărțire'. Laszlo 
Alexandru, care întreținuse un dialog 
susținut cu Goma în anii '90 scrie:

'De când am devenit conștient de mine 
însumi, de propriul meu statut social și 
profesional, efortul principal pe care l-am 
depus a fost de a cunoaște cit mai mult 
despre realitatea înconjurătoare, prin 
intermediul cărților. Înainte de a mă 
considera elev, sau student, sau acum, de 
vreo cincisprezece ani profesor, m-aș fi 
putut defini mai precis prin categoria de 

cititor. Din adincul întregii mele experiențe 
intelectuale de cititor, vreau să declar aici 
răspicat că n-am mai avut pină acum 
prilejul de a cunoaște cărți atît de 
mizerabile precum 'Săptămîna Roșie 28 
iunie - 3 iulie 1940' sau 'Basarabia și 
Evreii'. 

Mărturisirea aceasta poate părea cu atît 
mai neașteptată cu cît vine din partea celui 
mai perseverent susținător al personalității 
și literaturii lui Paul Goma (prin zecile de 
comentarii și analize pe care i le-am 
consacrat). Chiar daca mi-ar sta în putință, 
n-aș avea nimic de schimbat sau de 
regretat din trecutul meu. 

... Nu-i va surprinde probabil pe cititori 
cînd afirm că și pentru mine Goma a fost un 
mentor (deși nu ne-am întîlnit niciodată și 
întreaga noastră prietenie s-a manifestat 
doar în scris și la telefon.). Am golit însă 
pină la fund cupa amărăciunii, în aceste 
luni și săptămîni, după ce am constatat 
"rinocerizarea" scriitorului parizian și m-
am văzut nevoit să optez între afecțiune și 
rațiune, intre recunoștință și conștiință.' 
(pag. 318 - 319)

Câteva cuvinte despre stilul lui Laszlo 
Alexandru. Din cele câteva citate oferite în 
această recenzie se poate vedea că scrie 
tranșant și fără menajamente. Sunt pasaje în 
articolele sale, mai ales în cele care fac parte 
din discuțiile în contradictoriu în care 
autorul devine de-a dreptul pamfletist, în 
care polemica atinge note acerbe. Iată încă 
un exemplu:

'Ce-ar mai fi de adăugat? Statul român își 
permite, probabil, după integrarea 
europeană din 2007, luxul de a-l "repune în 
drepturi" (care drepturi? de a i se republica 
în ediții de lux articolele naziste?) pe unul 
dintre cei mai nocivi și neobrăzați ideologi 
ai criminalului secol trecut. Viața politică e 
o imensă broască țestoasă, în ale cărei 
viscere pot să încapă, ca într-o pastă 
vîscoasa, atît concluziile Raportului final al 
Comisiei Internaționale pentru Studierea 
Holocaustului, cit și autorii morali, intens 
vociferanți, ai Holocaustului însuși. De 
așteptat ar fi doar ceva mai multa decență 
și mai puțin patetism, din partea numelor 
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prestigioase constituite în complice grupuri 
de presiune. A invoca ordinea morală 
pentru a reșapa de la cimitirul elefanților 
pe un cinic propagandist aduce o boare 
sulfuroasă de cinism la pătrat.' (pag. 163)

Ajută aceasta cauzelor pe care le 
promovează? Desigur, simpatia celor 
criticați nu și-o raliază, în schimb pozițiile 
sunt clare și lipsite de echivoc. Lucrurilor li 
se spune pe nume. Laszlo Alexandru o face 
întotdeauna în mod documentat și 
argumentat, de altfel o parte dintre 
capitolele cărții sunt însoțite de aparat critic 
cu note și referințe, în text sau la finele 
articolului. Cartea este impecabil editată și 
nu m-am mirat să descopăr că partea de 
corectură a fost asumată de autor însuși. 
Lipsește o singura informație: coperta preia 
o pictura a artistului lituanian-israelian-
american Samuel Bak, născut în 1933, 
supraviețuitor al Holocaustului, numita 
“With a Blue Thread”. Adaug eu aici aceste 
date cu speranța că vor fi incluse într-o 
ediție viitoare. 

Prin curajul și independența sa, și 
prin scrierea clară, argumentată și 
documentată, profesorul Laszlo Alexandru 
este o personalitate aparte și necesară în 
peisajul literar și publicistic românesc. 
Evenimentele din ultimii ani în România și 
în lume demonstrează că problemele 
dezbătute de articolele sale rămân actuale și 
că multe dintre dezbaterile și polemicile la 
care a contribuit sunt încă deschise. 
Volumul 'Viață șocantă. Scrieri despre evrei' 
adaugă operei sale o contribuție intelectuală 
remarcabila și încă un argument tezei care 
poate fi considerată un motto al activității 
sale: Istoria și estetica au valoare doar atunci 
când au o dimensiune etică. 

(*) - citatele respectă ortografia autorului

Recenzia a fost publicată inițial pe portalul 
cultural 'Filme și cărți' - filme-carti.ro.

                  Elsa Dorval Tofan

                Pe deal (despre perioada post-
post industrială)

aceasta este livada cu pruni și nuci, aceasta 
este
casa bătrânească și aceștia sunt stupii de 
albine
îmi aduc bine aminte chiar dacă a nins
dincolo de gardul din lemn rotund, dincolo 
de ulița
albită, un deal de chei USB din perioada 
post-post 
industrială, cabluri și câțiva căței

electronici care nu pot să latre, o generație
pentru care nu se mai produc baterii, un pic 
mai departe găuri profunde

de meteorit. aceasta este livada cu pomi 
fructiferi, 
casa, iată și stupii, împing poarta, încerc să 
intru, sub mâna mea totul devine

tulbure și înteleg că holograma se joacă cu 
mine. 
sub reflectoarele puternice care țin loc de 
soare 
începe o unitate de timp, 

un sunet bine cunoscut, zling-zlang, îmi 
atrage atenția, 
un claxon de bicicletă adoptat de drona care 
ne livrează
mâncare, pizza cu cartofi prăjiți

eu miros
eu mestec 
eu mănânc 

în timp ce
holograma 
își dă ifose 
de doamnă,
se preface că
îi dă dronei
ceva bacșiș,
dar de fapt 

Ea testează
transformă
transgresează
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    Cărți noi 
    Peter Biro – Incredibila  
    poveste a omului-canapea 

O lectură amuzantă 

ine ar fi crezut că poți obține un 
interviu de la un coronavirus pe cale 
să infecteze un meloman milanez, sau 

că frizura conducătorilor politici poate 
influența situația geostrategică mondială? 

Ori că un atelier de zarzavaturi de 
contrabandă a fost demascat de poliție, după 
ce marfa lor confecționată din piatră vopsită 
a produs daune grave dinților 
consumatorilor? Și, poate, chiar mai absurd, 
că automobilele s-ar putea reproduce 
sexual? 

Cititorul curios și interesat de acest 
preambul poate găsi toate acestea în colecția 
de satire spumoase a lui Peter Biro cu titlul 
„Incredibila poveste a lui Jean-Jacques 
Récamier, omul-canapea – și multe alte 
satire delicioase pentru cititorul curajos”. 

Această operă literar-satirică a fost 
publicată de Editura UZP București și 
poate fi comandată la prețul de 32,00 lei 
(plus costuri de livrare) scriind la 
incredibila21@gmail.com 

Vă oferim în continuare două capitole 
alese de autor, traduse din germană de 
Ruxandra Stănescu și redactate de Adela 
Onuțu: - Cel mai teribil dușman al omului 
candid: fermoarul - Curenții fără îndoială 
democratici din adâncurile oceanelor – 

VEZI două povești alese: 

  https://www.jurnal-israelian.com/

                                      ***

                            Omar Victor Diop

              

C
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Luminita Potirniche 
 
 
Moartea unei cârciumi
 La noi s-a demolat o cârciumă. Și nu 
orice fel de cârciumă. Una din alea uricioasă 
care dădea damf pe zeci de metri, jur-
împrejur. Așezată strategic și cu un nume ce 
te ducea la home, sweet home. La căsuță. 
Atât ce m-am bucurat că au dărâmat-o, că 
nu m-am putut abține, nici măcar din 
politețe, să mă bucur manifest, chiar de față 
cu proprietara deposedată care, în ultima 
clipă, am aflat că era o bună cunoscută de-a 
mea. 
Pentru mine  era doar un loc puturos și  atât.
Dar aseară mi-am dat seama că îmi pare rău 
după ea.
Anul trecut sau acum doi ani am remarcat 
un tânăr, până în 30 de ani, înalt și excesiv 
de slab, însoțit de un băiețel. Tată și fiu. 
Tatăl, mai târziu am observat, avea pe gât o 
tumoră care îl făcea asimetric. Curat 
îmbrăcat, tuns (era tot vară). L-am văzut pe 
strada principală în timp ce așteptam 
autobuzul. M-am gândit cu jale că își 
petrecea timp cu fiul lui, iar timpul era pe 
terminate. L-am mai văzut apoi o dată, de 
două ori.
 Anul acesta, de când șantierul străzii 
ne-a cuprins cu totul, am fost obligată să 
trec zilnic prin pragul căsuței cu bețivi. 
Treceam și nu aruncam nici măcar un ochi 
către. Era suficient ce auzeam și ce 
miroseam. Începusem să cunosc societarii.
Într-o zi îl văd pe tânărul cu gât diform, mult 
mai slab acum, îndreptându-se către 
cârciumă. Eu eram în urma lui. Cu greu se 
ținea pe două picioare ca niște bețe. Boala se 
vedea că avansase. Dinăuntru am auzit 
imediat niște voci care altădată îmi făceau 
silă. Voci dogite de băutură. Unul îi spunea 
cu drag pe nume, se vedea că îl așteptau. Și 
până să ajungă la ei i-a spus de am auzit și 
eu, ce bine arăți, te-ai îngrășat.
 Acum eu sunt sigură că băiatul ăsta nu 
se ducea acolo ca să bea cu ei. Se ducea 
pentru un pic de comuniune umană. Ea 
poate fi acolo unde nu te aștepți. Se spune că 
sufletele proscrise au mult mai mult de 
dăruit. Îmi pare rău că s-a dărâmat căsuța 

cea urât mirositoare în care se înfăptuia o 
lucrare de solidaritate în fața destinului. 

 Flori Gomboș 

SĂ-MI FII, E CU NEPUTINȚĂ!

      Un vid sufletesc mă cuprinde; rătăcesc 
prin târziul vieții îngrozitor de singură, într-
o luptă crâncenă cu Timpul, așa cum este și 
cu viața, în zumzetul înserării. Ochii umeziți 
clipesc tot mai debusolați, privind câmpia de 
gheață și copacul singuratic, frânt pe un 
altar de piatră, sub care, parcă și trupul meu 
se frânge, se strivește. În urmă rămân 
halucinațiile minții înfierbântate, trecând 
prin ceață, încercând să străpungă 
împresurarea norilor. Zvâcnesc ca o umbră 
cenușie a lupului rănit, ce-și privește, 
aproape uman, laba tăiată, din care, stropi 
calzi înroșesc zăpada. Ce târziu se deschid 
porțile dimineții! Ce strâmt e defileul prin 
care trec și parcă se tot strâmtează! Caut să 
merg mai departe ca printr-o limfă vegetală 
a unui trunchi adus de ape. Pe undeva, 
natura caută să învingă moartea. Evit să mă 
izbesc de lucruri intangibile, chiar de mi se 
fac semne desuete, chiar de în jur sunt 
miresme ademenitoare. Sunt ca o pasăre 
coborâtă pe ramura uscată a unui arțar. A 
rămas doar privirea albastră spre un cer 
albastru, peste frunze albastre, peste iarba 
albastră...
Luminișul în care sunt e prea mic, mult prea 
mic. Voi filtra seva scursă din incizia 
rădăcinii și o voi folosi pentru a nu mai visa 
cu ochii deschiși. Voi înainta prin vârtejul 
spiralat al vieții, chiar de aerul mă va biciui, 
încărcat de sunete. Voi fi invizibilă și 
invicibilă. Poate natura mă va accepta așa 
sau poate nu. Lacătul iubirii pare de 
nedeschis. O frunză alunecă de sus și - rând 
pe rând - mii de fluturi albaștri se strecoară 
pe sub privirea mea umezită, învelindu-mi 
trupul ca-ntr-o gogoașă de mătase, pe care, 
dimineața o găsește agățată de ramura 
crescută din noapte, ca o manta 
decolorată. E teama de ceea ce nu poate fi, e 
starea ce se zbate în umbra fumurie a 
amurgului. Să-mi fii, e cu neputință!
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PE BARCA ÎN DERIVĂ
 
     Am gonit c-o viteză amețitoare, 
împinsă de vântul îndrăcit, vrând să scap de 
exilul la care m-ai supus, dar m-am trezit în 
gura estuarului. Barca riscă să se lovească și-
n derută, m-agăț de frânghia velei, dar e 
prea întinsă și slăbește; mă înclin, gata-gata 
să se răstoarne. M-am îndepărtat mult de 
țărm. Capul și trupul îmi saltă, privirea-mi 
este ațintită spre marginile dantelate ale 
apei. Mai vreau..., mai vreau doar...două 
cănițe de...fericire, s-arunce lumină peste 
izbândă și soarele să-mi bată peste umărul 
drept! Mai vreau..., mai vreau...o înghițitură 
de...iubire, fără să plutesc în derivă, în fața 
soarelui orbitor, ce-mi obosește ochii! 
Vântul nu răcorește îndeajuns ardoarea 
înfășurată în jurul trupului. Purtată dintr-o 
parte într-alta, mă prind cu amândouă 
mâinile de cea mai slabă bară și caut să mă 
mențin în echilibru. Înfrunt valurile, dar 
descopăr că sunt în primejdie. Vreau să dau 
înapoi, dar cerul se despică, suprimându-mi 
efortul. Aștept liniștirea, să-i simt plăcuta 
senzație de tihnă și să-mi pot promite că mă 
bizui pe mine. Încă în derivă, nu știu cât m-
am depărtat de țărm. Zăresc undeva o mică 
insulă, cu verde mult, un verde crud. Pot 
oare acosta? Nu e țărmul prea înalt și nu-l 
voi putea urca? Speranța că acolo voi găsi 
tihna și liniștea nu-mi dă mai mult curaj. 
Doar furtuna să se oprească, să nu fiu într-
un naufragiu și să nu mă mai pot 
salva. Altfel, nu e libertate! Altfel, păsările 
nu-mi vor mai cânta în trilul lor minunat, 
altfel nu voi mai săruta viața și cerul nu mă 
va ninge! 

Amalia Achard                   
Franța                          
Jurnalistul

Primul lucru dimineața, este să-și bea 
cafeaua și să-și fumeze țigara, însă după un 
ritual anume: deschide larg geamul de la 
bucătărie și, sprijinit cu coatele pe pervaz, 
alungând orice gând, se lasă fermecat de 
cântecul păsărilor şi de răsăritul soarelui sau 
de ploaie, după caz.

Nimic nu-l face să se simtă mai viu. „Cum 
să-ți mai pese de fleacurile cotidiene?!”, îşi 
spune uneori Julien.

Fleacuri? Nu chiar. Patru ani deja de 
când activitatea lui de jurnalist independent 
îi oferă surprize și satisfacţii enorme. Pe 
când era student, reuşise să obțină un stagiu 
la ziarul Figaro. Și-a stors creierii să scoată 
ce-avea mai bun din el ca să-i impresioneze. 
Când redactorul șef i-a spus „Ai un loc 
asigurat la noi. Termină-ţi studiile, vino cu 
diploma și... ne punem pe treabă!”, era 
convins că viitorul îi este deja trasat.

Conferința aceea a lui Hubert Reeves 
de la Espace des sciences a dat totul peste 
cap. La urmă, lumea din sală i-a pus 
întrebări. Avea și el, nu una, ci o mie, dar s-a 
abţinut, că nu era momentul. Nu aici.
După conferinţă s-a așezat la rând, în holul 
bibliotecii „Champs libres”. Cartea o citise 
deja - de aceea și venise - şi-o adusese cu el 
în speranța unui autograf. A îndrăznit, pe 
când domnul Reeves îi scria dedicația pe 
prima pagină a cărţii, să-i propună (să-i 
cerşească, mai bine zis) un interviu. Spre 
surpriza lui, omul de știință nu l-a refuzat, 
dar:
 - Problema este că eu plec mâine în 
zori spre Canada. Dacă vreți, anul viitor 
revin în Franța... prin februarie, cred.

- Voi fi prezent la orice conferință pe 
care o veți susţine în Franța, domnule 
Reeves, dar pentru interviu, distanța nu-i un 
impediment. Putem programa o convorbire 
online.

- Știți ce, contactaţi-mă pe email, îi 
spuse el scoţând din buzunarul sacoului 
agățat pe spătar  o carte de vizită.

A obținut acel interviu. Atunci a decis 
să-și publice articolele pe un blog al său. 
Politicieni și gâlceve de doi bani nu-l mai 
interesau. După Reeves au urmat Yaël Nazé, 
David Elbaz, Cristhophe Galfard, Etienne 
Klein, Aurelien Barrau și mulți alții.
Voia cu tot dinadinsul să-i aducă mai 
aproape de publicul profan. Revistele 
ştiintifice, orice s-ar spune, n-ajung în mâna 
omului de rând. Și cum Dumnezeu să nu-ți 
dorești ca toată lumea să-i asculte, să-i 
citească și să se intereseze mai îndeaproape 
de minunile ştiinţei!

Cu ajutorul unui prieten informati-
cian, dar și datorită articolelor sale deosebit 
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de interesante, blogul a ajuns să fie foarte 
bine referenţiat pe Google. Are peste 
unsprezece mii de abonaţi și alte mii de 
cititori ocazionali. O performanță de care nu 
se sfieşte să se mândrească.  Iar ăsta nu-i 
decât începutul. Este convins că în câţiva 
ani, cel puțin jumătate de Franță îi va căuta, 
flămândă, articolele și interviurile originale.

Azi, Julien este mai entuziasmat ca 
niciodată. Și-a luat biletul de avion pentru 
Guyana franceză de unde, pe 25 decembrie 
2021, la 13h20 va fi lansat James Webb 
Space Telescope la bordul rachetei Ariane 5. 
Nu putea lipsi de la un asemenea eveniment. 
Vor fi prezenţi atâţia oameni de știință! 
Nicolas Porte, francez, membru al echipei de 
cercetători de la Cambridge, poate că și 
Olivier Berné, din Toulouse, al cărui 
program pe acest telescop va fi un studiu al 
zonelor din imediata apropiere a stelelor 
foarte masive pentru a înţelege cum se 
produce praful stelar, Tommaso Treu, din 
Los Angeles, al cărui program va fi studiul 
celor mai mici galaxii din univers şi 
observarea evoluţiei lor în timp; va veni 
poate și Natalie Betalha din Santa-Cruz, a 
cărei misiune va fi studiul exoplanetelor în 
tranzit pe dinaintea stelelor lor. Se spune că, 
dacă există azi un cercetător cu șanse de a 
aduce dovezi de existență a vieții pe una din 
aceste exoplanete, se poate miza pe Natalie 
Bethala.

Îi mai rămân două zile până la 
plecare. Are încă multe de făcut, dar primul 
lucru este să-și vadă bunul prieten (la 50 de 
km distanţă) și să se bucure împreună. L-a 
sunat de dimineață să-si anunțe vizita. „Vino 
tipule, te aștept cu mare nerăbdare!”
Traficul pe autostradă nu pare foarte intens. 
Julien caută un post de radio, dar renunță 
repede preferând zgomotul surd al 
motorului și mai ales pe cel tăcut al 
gândurilor.

Eric l-a așteptat toată ziua, l-a sunat 
din jumătate în jumătate de oră, dar 
telefonul lui Julien a rămas mut.
A doua zi câteva ziare povesteau despre 
oribilul accident rutier în care un tânăr 
jurnalist, creatorul unui blog de succes, își 
pierduse viața pe când alte trei victime se 
zbăteau între viață și moarte la reanimare.

Pe 25 decembrie 2021 lumea întreagă 
urmărea cu sufletul la gură decolarea 

rachetei Arine 5 transportând în spațiu, 
după 30 de ani de așteptare, 10 miliarde de 
euro cheltuiți şi participarea a 14 ţări, 
telescopul James Webb.
 

 

Adrian G 
   
Israel
În vizită la sfinx

 Intrări neanunțate de crupier făcură 
loc unui sol bucălat, cu banderolă 
reglementară   brodată cu o singură litera, 
kuf
 ,cea responsabilă de nașterea soarelui (ק) 
de acoperișuri de tablă și de urechea stânga 
a trupului de om.  Oedipus urcat pe un 
stilitus de lemn câștigat la benzinărie 
pătrunse în sala  oracolelor, în care trântit 
peste ancore, sfinxul refăcea o profeție cu 
care dăduse deunăzi un enorm chix. Literele 
mimau caligrafia cu zgomot de fond 
parazit bătându-și evident joc de maestrul 
iritat de muște și de litera ebraică zain  (ז), 
cea de conotație falică, priapică .
Să discutăm sire... decise sfinxul și se aplecă 
ca să-și acopere penajul  cu o piele de capră 
slinoasă de sub care se auzeau chicote  nu 
tocmai politicoase. Oedipus se descalță după 
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protocol, se dezbracă de toga sa lăsând în 
urmă o dâră de after-shave, iar ca 
sperț eunucului, un smoc de alge din care 
anticii extrageau purpura. Ascultau amândoi 
fascinați, vuietul acru de mare ce aducea 
vocea lui Apollo mutual întretăiată de 
claxoane și trompete ce bucilau singure în 
bătaia vântului. Îți vei iubi chiar nepermis 
de mult mama, zise sfinxul cu vocea 
dreasă de poțiuni abaside, iar pe tac-tu o să-l 
omori cu mâna ta crezându-l  plin de bani 
gata.
- Splendide domn, talerii mă interesaza 
de când lumea, iar femeile  își flutură 
transhumanța de îndată ce au ocazia, la plaja 
Euxină sau la cursele de cai, nu ele mă 
preocupă acum.
- Păi tocmai aste e buba, se scobi sfinxul 
căutând ceva între dinți, aleatoricele stări ale 
sufletului te vor duce spre o melancolie 
virilă  și cum te știu pescar pe faleze ascuțite 
o să întâlneșți teoretic o femeie... probabil 
purtând numele de Nussrat sau Antohonia...

- Și credeți că de asta îmi voi schimbă 
ideologia? făcu Oedipus, în timp ce cauta 
o scrumieră de bachelită furată de la 
administrație, am planuri matrimoniale, 
vreau să scriu poezie decametrică, să 
călătoresc one way cu feribotul, plictisul e o 
mare plagă domnule, iar inima mea frustrată 
arată spre metropolă, unde fratricizii mei 
cititori mă pândesc  între 4 și 6, exact la ora 
ceaiului.
Sfinxul scuipă în pumn semințe de canabis 
scoase din posterior, se propti mai bine în 
poziția rastignibil romană și trase cu 
bastonul  linii tangente umbrei lui Oedipus...
- Uite, zise el, asta e karma ta, aci e un deal, 
te scoli dimineața, mulțumești zeilor că te-
au trezit la timp, te urci, te uiți în jur, respiri 
nițel de fason, bei cafeaua apoi cobori, te 
cauți de scaieți și căpușe, îți omori 
rudele, începi cu tată Lajos, cobori apoi în 
prăpastie cu liftul, la intrare întâlnești femei 
cu piele cafenie, alegi una la întâmplare, o va 
chema Mirja sau Mujer, îi oferi un ceas sau o 
mierla împăiată,  vei avea pojar, sughiț, te va 
lua de bărbat, un timp vei fi rege, apoi 
negustor, poet, o lingură de supă și o 
lespede albă.

 Prostii... decise Oedipus, mă simt un 
patriot nene, un vizionar al esenței volatile 
iar tu mă trimiți în vacum sine die, să 
termin neglorios la azil. Linia vieții mele e 
cicloidă, acum zici că m-am culcat cu mama, 
că mi-am scos ochii și cerșesc vedenii, nu 
mai e nimic de inventat, nici de sperat, sunt 
gonit spre Mattagonia, ba chiar mi se fură 
poeziile, poliția e coruptă, politicienii 
înfulecă caviar, iar eu mă sedimentez, devin 
pământ, o rocă meditativă în sindrom 
captiv, erata unei fabule, repetate ca ortul la 
popi, și rămân cu buricul gol atât de singur 
sunt de îmi vine să beau cucută...  dar...
 Sfinxul nu îl mai auzea,  găsise un muc 
de țigară bine ascuns și-l pufăia, trecuse deja 
într-o grădina cu crocodili sterili, ambalați 
în celofan antistatic că să nu te curenteze, și 
se admira în oglindă de la garderoba  fără 
grabă, arajandu-și prohabul, mai ales că 
urma să judece un caz de adulter cu scene 
picante pe care le va examina minuțios ca să 
nu piardă vreo fază lascivă,  femeia cu 
pricina se și zărea prin perdea cu sâni ghiciți 
și coapse fertile, înghiți în sec, își aranjă 
penele de păun cu cochetărie, verifică 
spurcătorul și balivernarul destinate acestor 
anchete inchzitoriale, să intre următorul caz, 
strigă fără vlagă, îi era cald și trebuia să 
mute vântul plictisit cu evantaiul de carton 
pictat cu lebede amorezate...

Siviu Ilievici
 

Israel
Colindătorii...
Diminețile erau cele mai zgomotoase peste 
satul cufundat încă în pâcla înghețată a 
nopții. Când cerul era senin și gerul făcea 
copacii să trosnească, stelele păreau lipite de 
coama întunecată a dealului peste care erau 
așezate casele și mica biserică cu turlă. Luna 
lucea indiferentă și părea că se rostogolește 
peste pădurea ce străjuia universul acesta 
dintre munți. Îi făcea o palidă concurență un 
bec ce legăna o lumină chioară în vârful unui 
stâlp ce răzbea printre ramurile 
contorsionate ca niște gheare ale unui 
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bătrân păr ce căuta cumva, cu disperare, un 
dram de căldură în lumina albă și străină. 
Sunetele însă alunecau parcă mai repede și 
mai înfricoșătoare prin întunericul înghețat. 
Ascuns sub plapuma grea de lână vedeam 
lumina împrăștiată în geamul înghețat și o 
ascultam pe bunica ce aprindea focul stins 
peste noapte. Pocnetele flăcărilor îmi calmau 
fricile ce alergau prin umbrele întinse pe 
pereți și căldura liniștea spiritele rele din 
odaie. Prin sat, câinii își scuturau gheața din 
blănuri și lătrau în întuneric mai mult ca un 
exercițiu de  încălzire. Femeile erau deja în 
picioare și răscoleau prin  jarul rămas peste 
care aruncau lemnele înghețate. Bărbații 
scoteau din poduri brațe de fân și-l duceau 
sub aburii scoși de efort  în staulele vitelor. 
Fumul se ridica spre lună în șomoioage 
tăcute ca niște suflete trecute în veșnicie.
 Satul se trezea din îngheț iar eu 
adormeam la loc după ce luam în brațe 
pisica scăpată în casă prin ușa deschisă când 
mama Lia ieșea să îngrijească de păsările și 
animalele din ogradă. Pisica torcea încălzită 
la pieptul meu și pacea îmi învârtea vise 
despre pădurea ce vuia misterioasă până la 
primele raze înghețate de lumină.
 Zilele dintre Crăciun și Anul Nou erau 
cele mai frumoase, asta dacă cerul se 
aglomera de zapada și acoperea dealurile cu 
pături albe. Când imperiul zăpezii ne 
stăpânea, satul devenea mai molcom și mai 
liniștit. Oamenii nu mai strigau unii la alții, 
muierile nu-și mai drăcuiau bărbații nici pe 
întuneric nici pe lumină. Câinii nu mai 
goneau prin sat dupa câte o vulpe rătăcită, 
iar  cocoșii anunțau diminețile răgușiți prin 
cotețele închise. Mașina cu pâine nu se mai 
auzea nici ea așa că magazinul din sat era 
veșnic gol. Până și clopotul bisericii aștepta 
cuminte  în curtea îngrădita cu gard verde de 
fier sa fie deszăpezit. Preotul ce slujea 
îngrijea de mai multe sate și când troienele 
erau mari, trimitea vorba prin factor că nu 
vine.   Din zborul păsărilor satul ar fi părut 
un labirint ascuns de fumuri. Doar țiganii 
erau de neoprit!  Spărgeau zăpezile peste 
dealuri să colinde pe ulițele înghețate unde 
cu greu ieșeau la porți bătrânii și puradeii 
mucoși și speriați de gălăgie.

 Sprijinit în baston, bunicul ne 
îndruma din pridvorul înalt cum să facem 

poteca până la fântână, la lemnele de sub 
sală, la cotețul păsărilor și spre poarta mare 
de la intrare.
- Silviu, fă și tu cărarea mai lată, că se 

agața în marginea de zăpadă găleata cu 
apă, se împrăștie  și face gheață!

De fiecare dată bolboroseam că la oraș apa 
vine pe țeavă și nu trebuie să fac potecă.
Bunicul era însă blând și râdea în barbă. 
Spre seară când terminam de curățat zăpada 
de pe haine, noi, nepoții, intram în casă 
unde Mama Lia ne așeza la masă.
        Mămăliga mare și caldă ca un soare ne 
încălzea imediat și începeam chicotelile lipiți 
de geamul prin fața căruia treceau înapoi 
spre satul lor, înfofoliți și înfrigurați, alaiul 
de colindători cu tobele și blana de urs după 
ei.

Nicolae Coande  
           
 Romania
 Norina

Sînt plictisit de cîte ştiu despre mine şi cred 
că toţi oameni sînt aşa, cel puţin toţi cei 
dotaţi cu acea curiozitate de a-şi suspenda 
pentru o clipă încrederea în ei înşişi şi în 
faptul că viitorul le va aduce cadouri pe 
măsura inteligenţei şi priceperii lor 
consacrate. Unul din felurile mele de a-mi 
obosi conştiinţa este să-mi amintesc cît de 
cretin am fost cu femei care nu doreau 
altceva decît să fie ţinute în braţe şi 
mîngîiate, chiar şi fără contract.
Pe Norina am cunoscut-o la o gargară cu 
poeţi – toată lumea scrie poezie azi, incusiv 
miliţianul oraşului – unde se dădeau 
diplome şi se regulau idei sado-maso. Fuma 
mult, în timp ce schimba paharele de votcă 
şi privea aproape nepăsătoare zarva din jur. 
De fapt, era încordată-arc şi avea nevoie de 
cineva s-o „întoarcă”. I-am turnat cu aer de 
înger-paharnic nişte votcă şi apoi ne-am 
trezit vorbind prostiile de rigoare, ceva de 
genul că auzisem unul de altul dar nu 
avusesem ocazia să discutăm. Ca acum. Nu 
trecuseră nici 10 minute şi ştiam că vreau s-
o regulez, dar mai tîrziu mi-am dat seama că 
ea “comanda” asta. La plecare s-a făcut că 
aveam drum împreună şi chiar era parţial-
color. Însă cu noi a venit şi un coleg de-al ei, 
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un cur cu diplomă, unul din acei cretini 
solemni de care e plină lumea universitară 
din provincia gazului ars la maximum cu 
aerul că este heliu. Am stat vreo trei ore la 
un bar, un fel de pub cu pretenţii, şi am 
turnat în noi votcă şi fum dar eu am fost 
atent şi nu m-am cherchelit. Ea, în schimb, 
se matolea simpatic şi privirile îi deveneau 
tot mai fixe. Curul cu diplomă se făcea că nu 
înţelege şi emitea sonore tembelisme care-l 
preocupau pe el şi sleahta din care făcea 
parte. Era vorba de Literatură, evident. Este 
şi azi bengosul lor şi vorbeşte despre canon 
cu perciunii lui Tănase Scatiu căzut în 
fandacsia şcolii saxone. La un moment dat, 
ea m-a invitat la dans şi eu am întrebat ca 
prostu’: unde, aici? de parcă mă invitase la 
acuplare. 
Mi-a părut rău mai tîrziu, era prima ocazie 
de a-i simţi căldura şi formele. Afară, la 
plecare, neamul universitar a ţinut morţiş s-
o conducă acasă deşi ea îi spusese clar, cu 
acea siguranţă a femeii care trage brazda, c-
o voi duce eu. Am mers la încă un bar, tot în 
zonă, şi am mai băut ceva. Se frăgezea şi 
totul era de-acum o chestiune de spaţiu. 
Timp şi fum – era deja în pahare şi în 
coapsele ei. Fireşte, cum se întîmplă adesea 
în astfel de situaţii, nu aveam un amîrăt de 
loc unde s-o duc şi îmi dădeam seama că 
flirtez nepermis după miezul nopţii. În cele 
din urmă, am dus-o acasă, cu « coada » 
după noi.  Peste cîteva zile ne-am reîntîlnit şi 
după încă o seară petrecută la o cafea am 
sărutat-o într-o grădină a oraşului. Cînd am 
îmbrăţişat-o peste haina groasă tremura 
puţin, dar nu de frig, deşi afară era ger. Nici 
atunci nu i-am simţit cum trebuie formele. 
Nici mai târziu. Ce reţin este că avea mîinile 
mai late decît ale mele, asta mă nemulţumea 
puţin. Săruta crispată, poate avea nevoie de 
timp să se desfacă. Gura ei era ca Literatura 
Română: începea pe la paşopt, dar nu 
ajungea în prezent. M-a întrebat ceva – cum 
i-o fi venit? – şi cînd i-am spus că nu sînt 
tocmai liber pentru a-i acorda tot timpul a 
bătut în retragere. Am dus-o acasă, ne-am 
mai văzut de cîteva ori în oraş, întîmplător, 
apoi nu ne-am mai văzut de loc. Pe urmă s-a 
simţit trădată sau jignită şi le-a spus celor 
din anturajul ei, moliile de la catedră, că m-
am « dat » la ea, deşi… asta e – că nu m-am 
dat, de fapt.

Am revăzut-o acum puţin timp şi încerca să-
mi spună că îi pare rău pentru „declaraţie”. 
Mă privea cu ochii aceia care-mi plăcuseră 
în ziua cînd ne-am văzut la o agapă cu poeţi, 
tot felul de scriitoraşi care credeau că a scrie 
ţine loc de a trăi, ba chiar că reprezintă mai 
mult şi-ţi dă şi nu ştiu ce prestigiu social.
Sînt pregătit să trăiesc fără prestigiu, fată 
dragă…

Elsa Dorval Tofan           
Canada

Un obiect anodin

Fiecare pas pe care îl împingeam către pod 
mă ducea mai aproape de liniștea anestezică, 
narcotică liniște, de noapte gelatinoasă și 
obscură în care aburii fluviului nu mai aveau 
nimic din figurinele fantomatic-jucăușe ale 
dimineților, semănau mai degrabă cu mantii 
ondulate așternute peste corpuri lipite, 
nemișcate, peste soldați morți lângă tranșee. 
Michael mergea în vârful labelor lui de 
Bouvier abia atingând asfaltul, mușchii 
decontractați, având aerul unui câine mai 
bătrân decât era în realitate. El, un câine 
care nu scotea niciun sunet, eu, un om 
caruia îi plăcea să se asculte, tăcând. 
Avusese un monstru de stăpân care îl 
adusese cu el din Belgia, la Montréal. 
Maarten Boot afișa un misterios aer 
intelectual și se pretindea iubitor de 
necuvântătoare. Pe Michael îl antrenase de 
mic să îndure tortura. Într-o zi, monstrul s-a 
transformat în diavol. Vecinii din Green 
Circle au chemat poliția și protecția 
animalelor alertați de urletele de moarte ale 
animalului. Când polițiștii au intrat în casă, 
l-au găsit pe Michael răstignit cu pari și cuie, 
burta despicată din care aproape ieșeau 
organele. Diavolul, fost anticar din Bredene, 
nu era la prima tentativă de a omorî un 
animal, cercetări ulterioare au arătat ca avea 
o interdicție de posesie, pe care o eludase de 
mai multe ori, dar straniu era faptul că nu a 
existat niciun mandat de arestare împotriva 
lui. Avea, se pare, prieteni importanți și 
fideli. Fusese internat de câteva ori intr-un 
spital de psihiatrie, un diagnostic de 
personalitate psihopatică fusese pus, e 
bolnav, s-a spus și fără a fi reevaluat medical 
a fost lăsat să plece. Înțelegând că riscul de a 
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fi demascat era prea mare, a decis să se 
piardă în Nord, și-a făcut valiza și a plecat în 
Québec, o provincie canadiană suficient de 
mare pentru ca să-și piardă urma.
Fiica anticarului, domnișoara Guusta Heller, 
se stabilise și ea în Québec cinci ani mai 
târziu decât tatăl ei, afirmându-se rapid în 
politica municipală fiind aleasă cu aproape 
unanimitate de voturi de către membrii 
partidului Proiect Montréal candidată la 
funcția de primar al orașului. Cu această 
ocazie Guusta a ținut să mulțumească tatălui 
său pentru susținerea materială a campaniei 
electorale, iar pe locuitorii cartierului 
Kirkland, cartier în care Guusta deținea mai 
multe propietăți, i-a asigurat că Maarten 
Boot este un specialist eminent, un părinte 
excepțional, un iubitor de animale. 
Când presa s-a insinuat la domiciliul lui 
Maarten și pozele atrocităților au făcut 
prima pagină, Guusta a acuzat jurnaliștii de 
implicare în distrugerea imaginii ei, a negat 
în bloc acuzațiile aduse tatălui ei, 
declarându-se siderată de un așa-zis 
complot mediatic. Terminând în lacrimi și 
multe suspine luarea de poziție în fața 
camerei TV, grăbită să demareze Buick-ul 
decapotabil, nici nu a observat faptul că 
operatorul de imagine focusase pe cheile de 
la mașină, prinse într-un breloc auriu în 
formă de zvastică. Imaginile au fost pentru 
unii șocante, alții s-au mulțumit să 
comenteze că un breloc e un obiect anodin și 
nu trebuie făcut niciun amalgam, una peste 
alta, cameramanul Jean-Marie, a fost 
concediat de la TV Nouvelle, dar imediat 
reangajat la Canal Savoir prin insistența lui 
Rabbin David, bunul său amic, amic cu 
directorul postului respectiv, de meserie 
medic și pe care presa l-a prezentat ca fiind 
Rabbinul Montréalului dintr-o eroare (până 
la urmă nimic nou sub soare, toată lumea 
știe că evreii sunt uniți și deci inutilă și 
negarea lui Jean-Marie privind originile sale 
presupuse de același cotidian). Fostul 
anticar a fost găsit mort, nu departe de 
locuința sa, cu doua zile înainte de începerea 
procesului în care urma să fie judecat pentru 
acte de cruzime împotriva animalelor, capul 
secționat cu un topor în două părți egale. 
Guusta a fost nevoită să-și retragă 
candidatura de la funcția de primar al 
orașului, dar a ținut să condamne o crimă 

oribilă, acuzând grupurile pentru salvarea 
animalelor de influențe nefaste, de acte 
extremiste și manipularea opiniei publice. 
Martorii evenimentului însă au declarat 
poliției că omul și-o făcuse cu mâna lui, 
ultimele cuvinte bâiguite fiind: l-am tranșat 
pe Dumnezeu, acum mă tranșează El pe 
mine! 
Despre Michael nu s-a mai spus nimic, 
câinele pur și simplu nu a mai existat pentru 
autorități, fotografiile din ziare cu un câine 
pironit, însângerat deveniseră doar știri 
de senzație, probabil o modalitate a 
contracandidatului la funcția de primar al 
orașului de a manipula opinia publică în 
folosul său pentru alegerile viitoare. Așa 
continua să prezinte fiica lui Maarten 
situația și trebuie spus că avea numeroși 
adepți. Animalul a fost operat de mediciniști 
benevoli, readus la forma de câine, plasat 
apoi într-un centru de adopție. Într-o zi 
acră, ploioasă, în timpul unei plimbări cu un 
gardian care îl fluiera și striga obsesiv, 
Michael a reușit să fugă cu lesă cu tot. 
Centrul nu a reclamat dispariția câinelui 
sperând, probabil, că va fi călcat de o mașină 
și astfel un dosar dificil putea fi închis. 
Nimeni nu-l dorea în adopție, să-l adoarmă 
nu ar fi îndrăznit ținând cont de faptul că un 
alt scandal s-ar fi putut ivi. 
L-am întâlnit pe podul Samuel într-o 
sâmbătă noaptea. Michael veghea peste 
fluviu, eu îmi temperam în plimbare 
anxietatea. M-am apropiat fără teamă și m-
am așezat lângă el, am scos un sandvici cu 
jambon, am  mâncat împreună. I-am dat să 
bea apă din palmele mele făcute căuș. L-am 
mângâiat, ne-am privit scurt, cum se privesc 
cei care fug. Trecuseră câțiva ani de când 
Michael stătea cu mine, fiecare sâmbătă 
noaptea o petreceam pe același pod. Este 
prima dată când îl aud urlând o tânguire ca 
o liturghie acompaniată de cinelele de plută 
ale fluviului, o invitație la tăcerile ce vor 
urma peste zi, fierbinți ca nisipul vara, peste 
care ceața ondulată a morții trecute ridică 
vesel cortina dimineții de august, încet. 
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                    Desen Carmen Acsinte

Marcel Lupu             
Israel

Din caietul unui poet                                        
Mica publicitate:

Dau picioare de vers și inimă de poet contra 
cap sănătos. Am nevoie de rime și ritm intre 
orele 2.00 și 4.00 noaptea. Idei am! 
Donatorul va fi răsplătit cu o epigramă. Din 
cauză de faliment intelectual scot la vânzare 
rime de tot soiul.
Vând rime albe de calitate. Dau 3 perechi de 
rime împerechiate contra idee de poezie 
satirică.
Caut ritm iambic. În ebraică nu exista. La 
poeții de azi e greu de găsit.
De vânzare cu kilogramul ritm și rime uzate. 
De găsit la tarabele din Piața Arta și Viața 
Modernă. Dau două trohee, alerte și 
dansante, pentru un iamb. Prețuri reduse 
pentru epigrame cu subiect politic.
Caut subiect de epigramă politică adevărată. 
Politicienii de azi sunt caricaturi și 
caricaturile sunt greu de rimat.
Poet tânăr dorește să ajungă scriitor bătrân. 
Ce meserie practică îl poate salariza până 
atunci? Sfaturile pot fi trimise și prin 
whatsapp.
Monolog dialogat.
Situația este catastrofală! Nimeni nu iese din 
casă. Este interzis. Asta atinge artele. 
Sculptorii nu pot cumpăra marmora, pictorii 
nu pot cumpăra vopsele, poeții nu pot 

cumpăra rime...                                                                       
Da ce rimele se cumpără? Azi cumperi 
”Dicționar de rime„  și gata.
                                                                                                                         
Există și dicționar de rime ”albe„ ?
Nu este nevoie căci poeziile de azi sunt o 
grămadă de cuvinte fără ritm, fără noimă, în 
care uneori poți găsi o ideie care să le lege. 
Nimic nu este obligatoriu. Deci pot să scriu 
și eu?                                                                           
Roagă-te la Dumnezeu să-ți dea idei și un 
sponsor.
                                    12 decembrie 2021

Cristian Ovidiu Dinica    
Romania

Bunicul 

Bunicul și-a lăsat la cuier tristețea, ca pe o 
haină petecită. Din desaga încărcată se 
simțea aerul curat al fructelor. Eram sigur că 
și inima sa puternic oxigenată cu aer de 
munte era încăpătoare ca un cuptor pe care 
se pregătesc colacii de sărbători. Obrajii 
roșii, sănătoși erau asemenea merelor din 
desagă. A scos merele le-a pus pe masă într-
o binecuvântare aleasă. Cu gesturi tandre m-
a mângâiat pe creștet.
– Iubirea, iertarea sunt pe raftul de sus al 
sufletului, mi-a spus el.
Ca într-o joacă m-a pus să-i număr degetele 
mâinii drepte, mâna stângă a ascuns-o cu 
sfială. Îi lipseau două degete rămase pe 
front. Mi-a urmărit cuvintele în timp ce mă 
lăudam cu notele de la școală.
– Ești mare acum, s-a ferit să-mi spună că 
sunt copil.
Eram doar ștrengarul lui iubit!
– Știi cum linge ursul sarea? m-a întrebat el 
făcând cu ochiul.
– Care urși? am întrebat eu. Urșii au murit 
în visul meu astă noapte!
– Urșii mei de la munte nu au murit, mi-a 
spus el, îmi păzesc casa să nu o fure ielele.
– Ielele? Ce sunt ielele?
– Niște fătuțe frumoase, dar care, dacă le 
vezi, te bântuie.
– Tare frumoase trebuie să fie ielele astea, 
dar cum arată, ca doamna învățătoare care 
îmi apare uneori în vise?
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Nu am aflat niciodată de ce ar fi trebuit să 
mă bântuie niște fătuțe, doar nu doream răul 
nimănui.
Bunicul, da, bunicul, cel care îmi înțelegea 
mersul pe vârfuri să nu mă simtă părinții 
când întârziam de la școală și alergam peste 
garduri să strâng soarele în brațe, să-l iau 
prizonier în suflet ca să-mi crească aripi de 
înger a plecat de mult, au rămas amintirile și 
copacul de la munte din care culeg merele 
bunicului.
Scrisoarea  

Îmi scrii, cerul s-a întunecat iar cocorii nu 
mai zboară, se îneacă asfințitul în gurile 
văzduhului, te văd grăbită să treci cu spatele 
prin viață. nu ești prezentă orei?
Sunt eu pentru tine un câine de pripas, să 
umblu cu fularul atârnat de gât ca și când un 
lanț l-ar ține pe sârmă într-o curte? Eu nu-
mi pierd timpul cu amintiri doar scriu iritat 
de nostalgia ta care mă mușcă.

Tăcerea ta este semn de neputință, liricul se 
deapănă la focul iubirii când rupi buzele să 
te lipești la inima revărsată în noapte, te 
îmbrățișează și apoi se ascunde în clipă, 
sfarmă legende.

Îți voi construi o lume cu mesteceni și cetăți 
în fața necunoscutului să-mi apăr cuvintele 
pe care acum le vărs într-o desagă pe care o 
porți peste tot să aduni poveștile altora fără 
să crezi că orice suflare cerne taine de 
nepătruns, poate atunci vei tinde spre latura 
infinitului să adormi vigilenta raționalului.

Singure doar cuvintele te vor îmbogăți să-ți 
coși cămașă înflorată din taina cerului. Nu-
mi spune că doare, lumina nu doare tăcerea 
este cea care rănește. Pune-ți scutul să te 
aperi de furtună și intrigă!.
Astăzi te văd, te simt rătăcită. Ego-ul 
asemeni lui Icar vrea să-ți înalți aripile ai 
grijă la răni. Fii asemenea lui Prometeu adu 
focul și vino la masa mea să deșertăm taine 
despre originile rătăcite între pietre pe albia 
râului unde primii oameni pescuiau iubire. 
 
  

 Andre Klein

AȘTEPTÂND ASCENSORUL

  
  Ca de obicei, la spital liftul este foarte 
aglomerat. Pâna apuci să-l prinzi în direcția 
dorită, ia ceva timp și uneori și nervi. Mai 
ales când ești sleit de puteri...

 Și cum așteptăm așa, sprjinindu-mă când pe 
un picior, când pe altul, se apropie un tânăr 
împingând un cărucior cu două roate , 
încărcat vârf cu niște cutii.

 Văd că scrie pe ele "COVID". 
 -   Le plimbi? întreb eu, în glumă.
 -   Nu, îmi răspunde tânărul. Sunt doar 
cutii. Nu știu ce-i înăuntru.

   În fine, sosește liftul. Este însă   plin, așa că 
nu ne putem urca.
Nu de alta, doar așa, ca să mai treacă timpul, 
îl întreb  pe tânărul cu căruciorul :

 -    Dar de ce nu porți masca ?
 -    Prostii ! spune el.
 -     Păi nu prea, zic. Te bucuri de libertatea 
numită și democrație și ne pui oarecum în 
pericol... (După care, adaug): Știi ? A fost un 
filosof care a spus: " Voi lupta pâna la ultima 
mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu 
fii de acord cu mine !"

 Cum liftul înca nu sosește, încerc să-l 
conving pe tânar, făcând în continuare pe 
filozoful :

 -         Poate că, așa, fără să fii de acord cu 
mine, fără să-ți dai sângele...

 -      Dute-n măta, mi-o taie el,  pe scurt. 

Otilia  Rossetti

Mai demult, așa

Mai demult așa, pe Calea Moșilor, trăiau în 
bună pace un moș și o moașă. Moșul avea un 
cocoș, iar moașa o cocoașă. Pe moș îl chema 
Costel - nume dobândit datorită faptului că 

https://www.facebook.com/otilia.rossetti
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era cam costeliv. Pe moașă n-o mai chema 
nimeni de când se gârbovise așa, deși la ea 
era de fapt  o deformare profesională, ea 
fiind permanent într-o atitudine suplicantă 
așteptând timp de ani de zile ca pruncii să-i 
vină pe lume în brațele-i întinse. 
Țineau mult unul la altul și își arătau 
afecțiunea în mod deschis. El pe-a lui și ea 
pe-a ei. Pasămite el era foarte afectuos dar 
ea fiind foarte afectată de afecțiunea de care 
suferea, nu suferea avansurile lui și pudic îl 
cam respingea. Cu toate astea el îi era fidel 
iar ea îi era desigur... credincioasă (despre 
fidea vom vorbi mai târziu, când îi va veni 
sorocul). N-o deranja câtuși de puțin că el se 
ducea uneori la joc, și chiar avea un ac de 
cojocul lui, cu care i-l prindea strâns 
împrejur ca să nu-i îngreiueze trupul firav, și 
totodată să-l apere de frig, el fiind cam 
sensibil.
Moșul ținea la cocoș ca la ochii din cap iar 
moașa la cocoașă ca la... ochii din ciorap. De 
altfel chiar avea un ciorap la care punea din 
când în când câte un ban sperând să ajungă 
la suma cerută pentru operație. Dar vremea 
trecea, și banii se duceau când pe una când 
pe alta și niciodată nu erau destui... Ba mai 
mult, Costel devenea din ce în ce mai firav și 
trebuia întremat cu prafuri scumpe...
Într-o zi, moșul s-a gătit și s-a pregătit mai 
abitir pentru joc. Și-a luat toiagul, și cu 
surtucul – parcă și mai larg - adunat în jurul 
lui, o mângie pe moașă pe cocoașă pentru ca 
să-i poarte noroc, și o porni la drum. Ieși din 
casă și pe furiș adună din curte cocoșul cel 
falnic și îl băgă iute în traistă. În ziua aceea 
însă nu se duse la joc ci la iarmaroc. Acolo se 
tocmi cu un precupeț căruia îi vându cocoșul 
neprețuit pe un preț nesperat de mare dat 
fiind că acesta avusese o enormă pierdere, 
cotețul lui fiind afectat de gripă aviară 
tocmai în prag de sărbători. Îi mai rămăsese 
o biată găină care ca prin minune scăpase, și 
cu care spera să întemeieze o nouă generație 
cu ajutorul cocoșului moșului. 
Când sosi acasă, mai târziu ca de obicei, cu 
frigul în oase și tremurând din toate 
mădularele o căută din ochi pe moașă, vrând 
să-i dea vestea cea mare: erau acum destui 
bani pentru operația visată! Dar n-o găsi. 
Moașa era dusă mai încolo, mai sus, pe 
Calea Moșilor, la un moșier care avea o 
nevastă însărcinată ce trebuia moșită. După 

mai multe ore de chin, femeia strigând în 
durerile facerii, iar omul implorând când 
zeii, când femeia, când moașa, când în 
sfârșit s-a ivit copilul, moșierul, nebun de 
bucurie, puse în mâinile moașei o pungă cu 
atât de mulți bani încât acum putea să-l 
ducă pe Costel la doctor să vadă de ce tușea 
în asemenea hal și slăbea văzând cu ochii. 
Bucuroasă la culme, alergă spre casă unde îl 
găsi în pat, tușind amarnic. Făcu repede 
focul, își puse din nou broboada și ieși din 
nou, cu gândul să cumpere câte ceva mai 
substanțial de-ale gurii, să gătească meniu 
bogat, să-l hrănească pe Costel și să împartă 
cu el vestea cea mare.
La piață, dădu cu ochii de un precupeț care 
ducea în spinare… mândrul cocoș al 
moșului! Din vorbă în vorbă, află despre ce 
era vorba și reuși să răscumpere cocoșul, ba 
mai primi și o găină pe care o duse acasă și 
din care evident, îi făcu moșului o supă cu... 
fidea.

***
N.A. Inițial cel care trebuia să sfârșească în 
oala cu supă era cocoșul… dar mi s-a făcut 
milă de moș, că s-a dovedit a fi tare 
cumsecade… Pe urmă, povestea ar fi suferit 
din lipsă de simetrie, ea părând să se 
dezvolte de fapt în paralel cu binecunoscuta 
nuvelă lui O’Henry. 

O’Tilia  (adică Otilia Rossetti)

             Desen Carmen Acsinte
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  Ion Cuzuioc 

                           
         Cântec de leagăn 

          Pe Irina, ambulanța a adus-o la 
maternitate dis-de-dimineață. După miezul 
nopții s-au rupt apele și începuse travaliul. 
Durerile se intensificau și dânsa cu greu, dar 
a format numărul de telefon ca să cheme 
urgența medicală. Era la prima sa naștere. 
Soțul aflat în deplasare aștepta noutatea de 
la maternitate. Aștepta, căci, deși erau 
căsătoriți mai mulți ani, copii nu aveau. 
Lipsa unui copil in familie a iscat certuri 
între soți și fel de fel de bârfe printre vecini 
și colegii de lucru. Căsătoria lor atârna pe un 
fir de ață, mai mult, se vorbea și de un divorț 
predestinat. Tratamentul celor mai buni 
specialiști în materie nu s-au scontat de 
succese. Chiar și pe la babe au trecut pragul 
în căutarea leacului. Banii din salariu se 
duceau pe apa sâmbetei. Și slujbe la biserică 
Irina a comandat pentru a prinde 
gravidă.  Odată, la ieșirea din piața agricolă, 
Irina a fost oprită de o țigancă de vârsta a 
treia, care i-a destăinuit secretul 
infertilității. În schimbul cerceilor de aur, 
țiganca a sfătuit-o cum să se comporte cu 
soțul ca să fie însărcinată. C-o fi minunile de 
la doctori sau preot, de la babe sau țigancă, 
dar după un timp îndelungat de așteptări, 
Irina a rămas gravidă și, evident, că venirea 
pe lume a copilului ar fi cea mai mare 
bucurie din viața conjugală a soților.
     Internată în salonul respectiv al 
maternității, și Irina aștepta momentul când 
va fi transferată în sala destinată nașterilor. 
Sosi și timpul când dânsa se pomeni în sala 
mult așteptată. Pentru a resimți dureri mai 
mici, Irina a fost așezată într-un fotoliu de 
travaliu și naștere vertical. Poziția 
transversală a fătului a creat dificultăți 
pentru o naștere liberă. Deși operația 
cezariană  a devenit evidentă la un moment 
dat de-a lungul travaliului, Irina a refuzat 
categoric la ea din motive religioase. 
Personalul medical a depus tot efortul ca 
nașterea să fie ușoară și fără complicații. 
Pentru facilitarea relaxării musculaturii 
uterului i s-au injectat medicamentele 
indicate, dar, în pofida tuturor stăruințelor 

medicilor, fătul s-a născut fără suflare și nu 
dădea semne de viață. Irina a fost readusă cu 
brancarda în salonul secției. Era totalmente 
confuză. Asistenta medicală i-a administrat 
și un calmant necesar, dar fără rost. Plângea 
și ruga să i se aducă pruncul, așa cum este, 
fără suflare și semne de viață. I l-au adus. 
Irina a luat copilul și l-a așezat pe pieptul 
său. L-a sărutat pe frunte și a continuat să 
plângă. Lacrimile curgeau șiroaie și peste ea 
și peste făt. După mult plâns, ochii au secat 
și lacrimi nu mai curgeau. Irina, mângâind-
uși bebelușul, a început să îngâne o melodie, 
transformând-o într-un cântec de leagăn. Nu 
știa niciun cântec pe de rost. Pur și simplu 
cânta cu duioșie cuvinte izvorâte din sufletul 
său disperat. A adormit cântând. Deși 
dormea iepurește, prin somn a visat că stă 
culcată într-un lan de păpădii, iar în jurul ei 
puzderii de parașute mititele de puf plutesc 
în aer. A încercat cu mâna să prindă vreo 
una, dar în zadar, parașutele plesneau și 
puful lor alb se risipea, așezându-se peste ea. 
Dormea și visa, ca la un moment dat să fie 
trezită de bătăile inimii învecinată. Și-a 
revenit din somn și a deschis ochii. Pe 
pieptul Irinei se auzeau bătăile inimii 
copilului, care cu gurița întinsă spre sânul ei 
cerea mâncare. 
   În zorii zilei, vântul a deschis fereastra și 
soarele orbitor al dimineții a umplut salonul 
cu lumină.
Pom împodobit –
de la maternitate
mama cu pruncul S

Dumitru Ichim   
Canada

DRUMUL PÂNĂ LA LONDON

- Și ai fost fără mine, păi se poate?, îl mustru 
cu dragoste pe Matei, dar și cu un ghimpe, 
chiar dacă e de trandafir, ori de câte ori se 
duce ”afară-out”, în afara orașului, fără să 
mă ia și pe mine.
- Am crezut că dormi, mă tachinează el. Apoi 
se corectează. ”Uitam, haha! Oare nu mama 
spunea că tata nu doarme niciodată?” 
Amintiri, amintiri... Îi spuneam Floricăi că 
nimic nu-i mai înjositor, pentru un om ce se 
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respectă, decât să-i spui că doarme, sau că e 
bătrân. Și, Doamne, cum râdea! Ca un 
clopoțel al Duhului Sfânt:”Ori ai idei 
preconcepute, ori îți lipsesc niște rulmenți! 
Când ai fost ultima dată la... ” și aici flutura 
mâna ce cele cinci degete răsfirate 
în dreptul tâmplei.
Matei e foarte organizat, economist, ca 
maică-sa, dar sângele de poet apă nu se face. 
Spuneam, și înainte, că hobby-ul lui, ca 
fotograf, este ”vânătoarea de ceruri”. Multe 
din paginile mele au pornit de la pozele lui. 
Acum când îl ”certam” că a mers fără mine 
mi-a mărturisit: ”Să fi auzit, daddy, ce 
frumos vuiau pădurile de brad, de parcă ar fi 
vorbit între ele lucruri de dincolo de lume!” 
Și uite așa, de dragul meu, m-a dus în afara 
orașului la câțiva zeci de kilometri pe unde 
Grand River ca un balaur își rupe solzii 
uriași de gheață și apoi se întinde printre 
pietre și din când în când îl auzi cum geme.
Azi, Matei, nici nu m-a lăsat să-mi termin 
tabieturile mele de fanariot cu câteva 
cafeluțe double espresso, înainte de toate. 
Cineva m-a întrebat ce zice inima mea de 
atâtea cafele? I-am răspuns că numai 
dragostea se bea cu inima, cafeaua și 
celelalte - cu lutul și pământul precum grăit-
a vântul. În fine:
- Haide, haide!
- Unde?
- Nu contează, am mai fost! Trebuie să 
facem norma zilnică de mers. Și îmi aduce 
hainele să mă îmbrac mai repede. Curios că 
norma nu e nici în km nici în mile, ci în 
trepte. Se uită la telefonul mobil și-mi spune 
oarecum dojenitor: ”Ieri am făcut numai 
10.000 de trepte!”
-Stai, măi, omule, că mi-a rămas cafeaua!
- Luăm alta, de la ”Tim Horton's”. Și... iată-
mă în mașină, fără prea multă vorbă, că 
vorba multă e sărăcia celui care te ascultă!
Direcția: Valens Lake! O luăm pe strada 
principală a orașului, pe King, trecem peste 
râul Grand River, și de aici pe autostrada 
401. După vreo jumătate de oră, vedem, la 
dreapta, semnul de 401 spre London. Avem 
și noi Londra noastră în Ontario. Fiind la 
pensie, suplinesc preoții care merg în 
concediu, și astfel parohia mea e mai mare 
ca o episcopie de acasă. Acum vreo trei-cinci 
ani trebuia să merg la London, aproape toată 
vara, preotul fiind bolnav. Cel care mă ducea 

cu mașina, Dumnezeu să-l ierte, un om care 
nu s-ar fi lăsat contrazis, care le știa pe toate 
și care țipa la tine din nimica. Ruta 401 spre 
Toronto e tot timpul aglomerată, dar cea 
spre London e ca în palmă, dar polițiști cu 
radarul unde nici nu te aștepți. Discutam cu 
Doru despre una, despre alta și el se leagă de 
o barză.
-Câte kilograme are? întreabă el.
- Habar nu am. Am văzut berze numai în 
abecedar.
- Dar zi un număr?
- Cum să zic dacă n-am văzut niciodată pe la 
noi, pe la Valea Uzului.
- Nu contează, zi un număr!
- Cum să zic, Dorule, dacă nu știu nici cu ce 
se bea, nici cu ce se mănâncă? Prietenul 
meu, se enervează că sunt atât de 
încăpățânat și nu cedez, și ridică mâinile de 
pe volan și începe să gesticuleze la mine, 
trecând fără semnalizare din linia de domol 
la cei care se grăbesc. Un șofer îl claxonează. 
Era să facă accident. ”Of, Doamne!”, îmi zic, 
”rămâne Londonul fără popă.”
- 50-75 kilograme?, zic eu ca să-l calmez și 
să fie atent la condus.
- Ceeeeeee? Cum să aibă 50-75 kg? Și iar ia 
mâinile de pe volan, ca să gesticuleze de 
tâmpenie ce mi-a ieșit pe blagoslovita mea 
guriță de om prost care nu a văzut o barză 
nici măcar la grădina zoologică. Alt șofer din 
spate claxonează de două ori și dă să-l 
depășească, dar Doru, uitând că sunt popă 
de ăla vechi, cu bărboiul cât măturoiul, 
scoate mâna pe fereastră arătându-i degetul 
mijlociu și răcnind ceva pe englezește, că 
acum era rândul meu să-mi pun mâinile la 
cap, spurcat atât de dimineață și înainte de 
utrenie.
- 100 de kilograme?, zic eu, crezând că se 
liniștește. Și când începe să țipe la mine de 
credeai că acopere cu vocea lui întreaga 
gălăgie de mașini de pe autostradă.
- Da' ceeeeeee? E taur? Îl văd că se înroșește 
la față și că moaie viteza. Se făcuse roșu, din 
vârful nasului până în vârful urechilor. Ca 
racul fiert. ”Na”, mă gândesc în sinea mea, 
”nebunul mă dă jos în mijlocul fermelor de 
tutun și pe aici îmi rămân prea cinstitele 
mele oscioare!”, dar nici nu termin gândul că 
în oglinda din retrovizor văd luminile unei 
mașini de poliție și scrâșnitul de sirenă. Ne-a 
urmărit, cred, vreo jumătate de drum. Era 
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duminică și avea timp. Doru a tras pe 
dreapta și în spate tov. milițian. Îl văd cum 
tacticos își aranjează chipiul și cum își 
scoate, după tot ritualul, carnetul de amenzi 
cu care să ne rupă gura. Ieșim din mașină și 
stăm în poziție de drepți. Eu ditai popoiul cu 
o cruce de vlădică plină de rubine, el cu un 
tricou pe care scria : ”make love, not war”. Și 
când începe să-l blagoslovească tov. milițian 
înșirându-i ca pe o frânghie de rufe toate 
păcatele de șofer plus viteza, mirându-se că 
ar fi murit și nu ar fi-ntâlnit un asemenea 
specimen, care chiar să fi fost plătit nu putea 
să conducă atât de prost. După ce termină 
tot logosul se uită la noi și întreabă unde 
mergem. Bietul Doru amuțise și eu îi spun 
polițistului că mergem la biserică.
-Undee?, întreabă polițistul pe Doru, 
arătându-i cu carnetul de amenzi tricoul cu 
”make love, not war”. ”Asta e ținută de mers 
la biserică?” Eu intervin să ne ierte, că am 
greșit, că suntem oameni păcătoși, că e 
sfânta duminică, și nu e om să fie viu și să 
nu greșească și că mă voi ruga și pentru 
drepți și pentru păcătoși. Și ca un captatio 
benevolentiae îl întreb ispășit și vai de capul 
meu care e numele lui de botez să zic o 
rugăciune pentru el și pentru familia lui. 
Vezi, vorba dulce mult aduce și uneori poate 
face și minuni.
Se întoarce spre Doru și-i mai trage niște 
blagoslovenii și când credeam că o să-i ia 
carnetul îi spune în engleză că îl iartă de 
data asta, iar întorcându-se spre mine 
rostește în cea mai neașteptată și pură limbă 
română:
- Sărut mâna, Părinte! Rugați-vă și pentru 
noi!
 

Mircea Munteanu - Mongolu’
Romania
              "Uite Luna, uite faru, Uite..., zău, și 
nea pîndaru."

 Iulie 1979. Rim terminase anul II. An 
greu, căci în toamnă îi căzuse cu tronc o 
studentă de la farmacie. Amorezat lulea, 
lăsase cărțile. Prin urmare, abia trecu un 
examen în iarnă și la Evul Mediu -
"universal"- căzuse eroic. Noroc că fată i-a 
dat papucii. A luat în vară boaba, dar asta a 
însemnat să învețe mai mult. După șantierul 
arheologic școală de la Pietroasele, era liber 
să zburde pe Litoral. (Acasă.) Un grup de 
colegi (armată și facultate) și-a anunțat 
venirea la plajă. Au aranjat întîlnirea pe la 
capătul nordic al stațiunii Mamaia. Mai 
mult, au promis că aduc și un grup de 
studente, cu care se împrieteniseră pe tren. 
Rim se prezentă la întâlnire, dar... pauză. 
Colegii lui erau lipsă la apel. Nervos, vru să 
plece. Un grup de fete îl priveau amuzate și 
l-au interpelat. - Tu trebuie să fii Rim? - ?!!! 
- Ei, noi suntem prietene cu Chioru și 
ceilalți. - Ah, mă bucur de cunoștință. De 
unde îi știți? - Trenul. (Întâmplător, cel 
poreclit "Chiorul" -după numele unui 
personaj al lui Sven Hassel, la modă când 
făceau armata- tot pe tren și-a găsit și 
viitoarea soție. Se pare că avea ceva cu 
"glasul roților de tren".) Un zîmbet înflori pe 
fața lui. - Bine, acum ce facem? Bănuiesc că 
aveți și alte probleme decât să mă plimbați 
pe mine. Ajuns în poziția lui Paris, ezita să 
dea mărul unei fete. Mai ales că toate erau 
frumoase. Ca să nu stârnească uri 
nejustificate, dar și pentru că rămăsese ca 
măgarul lui Buridan, cu un ochi la apă și 
altul la paie, veni cu o propunere 
constructivă. - Fetelor, dacă e vreuna dintre 
voi care vrea să meargă cu mine, sunt 
bucuros să-i arăt împrejurimile. Dacă nu, 
mi-a făcut plăcere, dar mă grăbesc. (Aiurea, 
nu avea nici o treabă. Dar îi era jenă să 
recunoască faptul că se temea să nu-l 
"trateze" cu un refuz politicos.) Fetele au stat 
în cumpănă. Au început să șușotească la 
câțiva pași distanță. Pînă la urmă, o 
puștoaică precum trestia și o claie de păr 
roșu, pînă dincolo de poponeață, ieși din 
grup și veni. Rim îi întinse brațul și plecară. 
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Au urmat câteva zile de plajă (dimineața) și 
plimbări în oraș, seară. Cei doi se înțelegeau 
bine. Deși erau doar prieteni provizorii, nu 
se gândeau la pirostrii și alte prostii. Spre 
sfîrșit, fata veni cu propunerea să nu se mai 
despartă la prânz, căci pierdeau prea mult 
timp. Mâncau pe plajă, te miri ce și când 
soarele se retrăgea, mergeau la un 
restaurant de cartier, foarte ieftin, dar unde 
se putea mînca un ficat la grătar decent și o 
sticlă de Murfatlar ("corbioara") regesc. În 
una din seri, au plecat de la restaurant la 
institutul pedagogic din zonă, unde era 
discoteca. Au dansat, apoi au ieșit din curtea 
institutului, printr-o spărtură în gard, și 
coborând un drum abrupt, au ajuns pe plajă. 
Au întins rogojină pliabilă la baza falezei și 
au început să se sărute. Marea foșnea lin, la 
câțiva metri de ei. În zare, se zăreau luminile 
din portul turistic Tomis și hotelurile de 
lângă. Mașinile se vedeau minuscule, cu 
luminile aprinse, cum treceau în viteză spre 
și dinspre port. 
Luna și stelele luminau feeric, făcând nisipul 
să lucească îmbietor. Marea devenea 
fosforescentă cînd se izbea de plajă și se 
retrăgea în clăbuci albi, cu iz sărat. Rim era 
prea ocupat, însă. Îmbrățișând strîns fata, cu 
mâna stângă, se pierdea în săruturi lungi, la 
care fata răspundea. Mîna dreaptă se juca pe 
talie, crupă, coapsă și începea să urce prin 
față, spre locul creat de Dumnezeu, pentru 
plăcerea ambilor.
Dar, puțin mai sus de genunchi, se ivi un 
obstacol. Un nasture parșiv bloca drumul 
spre fericire. Începu să-l descheie doar cu 
mîna dreaptă, dar fată îl opri cu blîndețe. 
Reluă mișcarea, mîna ajunse iar la nasture și 
jocul reîncepu. Și iar, și iar... Rim pierdu 
noțiunea timpului. Pînă la urmă, fata îl lăsă 
să descheie nasturele. Mâna înainta viguros 
și veselă, dar... un alt nasture se ivi. 
Blestemă, în gînd, creatorii de modă și 
reîncepu efortul. - STAI! Mâinile sus! Un 
fascicol de lumină îi răni ochii, deși îi ținea 
închiși. (Nu este recomandat să săruți cu 
ochii deschiși.) Se ridică brusc în capul 
oaselor și își lăsă capul în jos, spre a evita 
lumina. Ce se întîmpla? Privi atent în jurul 
său. Fata se retrăsese speriată pe un colț de 
rogojină și se încheia la nasturi, trăgând 
picioarele sub ea. Lîngă el, răsărise din 
noapte o pereche de bocanci militari. Era 

somat de un soldat înarmat. Era nebun? Nu 
putea să sară la bătaie. Avea o armă 
automată, totuși. Știa că n-are voie să tragă. 
(Râdeau pe chestia asta când erau în armată. 
Li se dădea armă, gloanțe de război, dar nu 
aveau voie să tragă. Păi de ce li se mai 
dădeau?) Dar putea să fie însoțit de altul, 
care stătea în umbră. Și era rău și dacă îl 
bătea și dacă o lua pe coajă. În plus, trebuia 
să aibă grijă de fată. Dar și să fie duși la 
corpul de gardă era la fel de neplăcut. Încet, 
își duse mâna la buzunarul de la piept, unde 
ținea țigările (chinezești, că cele din 
Occident nu se găseau pe piață). Întinse 
pachetul soldatului. Tilicaru lăsă lanterna să 
atârne de centură, luminând doar nisipul de 
la picioare. Puse arma pe umăr și se aplecă 
să ia țigara. Rim respiră ușurat. Aprinseră 
țigările și începu discuția. Era un soldat de la 
grăniceri, care făcea rondul. Pe fâșie. Să nu 
vină inamicul. Rim era să înnebunească. Ce 
dracu putea face un soldat la două, trei ore? 
Dar tăcu din gură. Află că băiatu' dăduse 
examen la istorie și nu a reușit.  Mai avea 
puțin și pleca acasă. Dacă nu reușea la 
examen, și el ar fi pățit la fel. Îi spuse poanta 
și îl sfătui cum să învețe. Când țigările se 
terminară, soldatul îi lăsă să plece. Urcară 
rapid drumul abrupt, neasfaltat și ieșiră - pe 
străduțele prost luminate - direct în 
bulevard. Abia acolo se uită la ceas. Ora unu. 
Hm... Fugiră spre gazda fetei. Casa era 
făcută de un om gospodar, care voia să 
închirieze camere, vara. La corpul lui de 
casă, lipit de casa vecinului, mai atașă 2 
corpuri de casă. Se forma un "U", avînd 
curtea la mijloc. Betonată, dar cu o frumoasă 
boltă de viță. Casele de tip vagon, clasice. 
Dar aveau intrarea numai prin zona de 
locuire a gazdei. Fetele (tot grupul era cazat 
acolo) lăsau geamul deschis la cealaltă casă, 
care mărginea curtea și puteau veni și pleca 
când doreau, fără să fie simțite de gazdă. Pe 
geam, normal. După ce fata intră, Rim ieși în 
bulevard și o luă voinicește vreo 7 km, pînă 
în capătul sudic al Constanței, unde locuia. 
A doua zi au râs -pe plajă- de întâmplare. 
Dar atunci... După două zile, fata plecă. Se 
vor reîntâlni la București, unde continuară 
jocul... de unde i-a întrerupt pândaru.
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                  Desen Carmen Acsinte

  Florentino Himelbrand 
 
Israel
Neînțeleasa
                            SCHIȚĂ DE FICȚIUNE
Cum pot eu trăi cu un astfel de soț?
La sfârșitul săptămânii, mie îmi place să 
dorm mai mult și mai ales să vorbesc pe 
Facebook astfel că ieri am intrat să văd ce 
mai este nou și am participat la câteva Chat-
uri până celular-ul a rămas fără baterie - pe 
la două dimineața.
Desigur că am dormit până la prânz, iar 
când m-am sculat am observat că soțul meu 
îmi pusese ambele celulare la încărcat. 
Bateriile erau deja complet încărcate, astfel 
că m-am așezat să-mi iau „micul dejun de 
prânz”. Niște Sandwich-uri ce mă așteptau 
gata pregătite în frigider.
Între timp am început să verific poșta 
electronică, Messenger, Skype și altele, iar la 
sfârșitul mesei mi-am întrebat soțul:
- Ce vrei să gătesc astăzi?
Înainte să-mi răspundă a sunat o prietenă și 
am schimbat câteva vorbe, timp în care soțul 
a gătit plăcintă ungurească cu carne, ardei și 
ciuperci - una din preferințele sale, precum 
și plăcintă dulce cu mere și scorțișoară, 
preferată de copii.
M-au invitat la masă, dar nu eram flămândă. 
Mâncasem nu de mult și încă nu 

terminasem scurta discuție cu prietena mea, 
astfel că ei au mâncat prânzul, soțul a spălat 
vasele și s-a dus să-și facă siesta, dar când a 
trecut pe lângă mine nu s-a putut abține și 
mi-a declarat:
- Nu ești gospodină!
Noroc că eram încă ocupată cu prietena și 
nu am putut să-i răspund „așa cum merită”.
Imediat ce am terminat scurta convorbire, 
ambele celulare aveau bateriile descărcate - 
din această cauză a trebuit să încheiem 
discuția - așa că am pornit computerul și m-
am legat la Chat-ul internațional „Cum să fii 
o bună soție și mamă” și la altul despre 
„Rolul femeii în familie și în societatea 
modernă”.
Nici n-am observat când soțul și-a terminat 
siesta și a pornit mașina de spălat, apoi a 
strâns rufele uscate de pe frânghie, iar când 
a trecut pe lângă mine mi-a spus din nou:
- Nu ești gospodină!
Și de data aceasta a avut noroc - datorită 
faptului că erau încă orele de somn ale 
copiilor am preferat să mă fac că nu aud, iar 
la timpul potrivit el a scos rufele ude din 
mașină întinzându-le la uscat.
Deoarece eram deja flămândă, dar și 
supărată pe el, am mâncat iar câteva tartine 
făcute de mine - fără unt. N-am reușit să-l 
găsesc în frigider. Nu era la locul știut. S-o fi 
terminat? 
Bineînțeles că nu mi-am întrebat bărbatul. 
Am și eu mândria mea de soție.
Recunosc că plăcinta cu carne arăta foarte 
apetisantă, dar totuși nu pot să-mi calc 
principiile, astfel că la desert am găsit încă o 
bucățică de plăcintă cu mere, probabil lăsată 
pentru mine și care a fost delicioasă.
Între timp, fără măcar să mă anunțe, 
darămite să-mi ceară voie, soțul a călcat fața 
de masă albă pentru Shabath. Da, închipuiți-
vă. A utilizat fierul de călcat ce-l primisem 
EU cadou de nuntă. 
Seara a decurs într-o atmosferă cordială - 
celularele se încărcaseră, i-am cedat lui locul 
la computer, preferând să stau puțin culcată 
și nici nu știu când am adormit.
El cu copiii au aprins lumânările de Shabath, 
iar pe la miezul nopții m-a trezit foamea așa 
că m-am dus în bucătărie luând cu mine și 
un celular spre a intra pe vreun Chat.
Cuptorul indica terminarea programului și 
deschizându-l am găsit înăuntru două tăvi: 
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una cu ștrudel cu brânză și stafide iar alta 
conținând ștrudel cu brânză și vișine 
confiate.
Da, deși „bucătarului” îi place să mă 
enerveze, totuși s-a gândit și la mine.
Am cernut zahăr pudră peste ștrudele, le-am 
tăiat, fotografiat și postat pe chat-ul 
„gospodina modernă”. 
În următoarea jumătate de oră am primit 
peste două sute de mesaje de felicitare: „Ai 
știut să-ți alegi soțul!”. Deși am scris că 
ștrudelele sunt opera mea nimeni nu mă 
crede.
De ce oare?
Ulterior, datorită nervilor și fără să-mi dau 
seama am mâncat toate ștrudelele.
În jur de trei dimineața soțul s-a trezit; a 
venit și mi-a luat celular-ul aproape 
descărcat trimițându-mă la culcare de parcă 
ași fi o fetiță.
A fost totuși drăguț și l-a pus la încărcat, 
apoi s-a așezat în pat lângă mine și a început 
obișnuitul concert de sforăituri.
Noroc că nu găsise al doilea celular pe care-l 
ascunsesem în baie, în cutia mea cu farduri. 
Este suficient de educat să nu caute în orice 
loc, astfel că eu am avut suficient timp să-i 
verific celularul. Celularul lui.
Desigur că m-am enervat - nenorocitul a 
primit cereri în căsătorie nu doar de la 
dușmanele mele, dar chiar de la unele 
prietene divorțate și libere.
Ah, ce ticăloase pot fi femeile!
Este ora cinci dimineața, bateria celularului 
meu se descărcă, pe cer se arată primele 
dungi luminoase, iar eu prefer să mă culc 
înainte ca „iubitul meu soț” să se trezească și 
să-mi solicite să facă sex.
Somn ușor tuturor!
Semnează - o soție neînțeleasă!
 

  Dan Lupu

PERONUL
  
 Pașii m-au purtat pe alei cu ultimile 
sclipiri ale unor insulițe mici de zăpadă. Pe 
crengile copacilor, pline de mici mărgele de 
apă înghețată, vrăbiile își înfoiau penele 
sfidând cerul noros care se opunea cu 
înverșunare razelor timide ale soarelui.

În luna februarie, luna în care iarna își 
adună toate puterile prin ger și viscol, se dă 
lupta de a nu ceda teritoriile cucerite. Și 
totuși natura prin primii ghiocei se alătură 
oamenilor, care prin două sărbători cer 
iernii capitularea necondiționată. Nu am 
încercat să aflu care a fost prima și cum s-a 
născut, dar atât dincolo de ocean cât și aici 
în țară, din străfundurile obiceiurilor 
strămoșești aceste sărbători sunt ale celor 
care se iubesc, îndragostiții de pretutindeni, 
învingând teama își mărturisesc iubirea.
 Oare Romeo și Julieta, Tristan și 
Isolda să nu fi știut că există o zi în care 
iubirea se sărbătorește? Aleile erau pline de 
tineri care în ciuda frigului, prin privirile lor 
aruncau vâlvătăi de căldură și dragoste, 
făcând clinchetul clopoțeiilor de ghiocei să 
răsune în tot parcul și astfel, trâmbițând 
lumii iubirea lor.

- “Uneori gesturile nu sunt îndeajuns pentru 
a-ți mărturisi iubirea”, se adresă vecinul 
meu de pe banca alăturată din parc, unui 
tânăr. ”Iubirea trebuie mărturisită. Acum 
mulți ani eram în clasa…la liceul…“, nu am 
auzit numele liceului pentru că un grup de 
tineri gălăgioși își făceau simțită prezența.
Parcă copleșit de vălmășia gândurilor, cu 
voce domoală a continuat:
-“cu biletul în mână am alergat grăbit către 
peron, trecând prin aburul gros al unei 
locomotive. M-am trezit în fața unui 
bătrânel ceferist și plin de speranță l-am 
întrebat:
- Știți am locul cu numărul 17, la fel ca vârsta 
mea, caut vagonul iubirii. Mi-l puteți arăta? 

Duios m-a luat de umeri și cu regret în glas 
mi-a spus:
- Dragă tinere, trenul pe care îl cauți era pe 
peronul alăturat și tocmai a plecat acum 
câteva minute. La geamul vagonului am 
văzut câteva fete și băieți cu ochii 
înlăcrimați, cei așteptați de ei nu erau pe 
peron și nu s-au urcat în tren. La fel ca tine 
este și domnișoara care strânge la piept 
buchetul de flori. Și ea a pierdut trenul.˝
Cu greu am părăsit peronul, aruncând o 
ultimă privire cu speranța că bătrânelul 
ceferist s-a înșelat. La capătul peronului, pe 
o placă albă din tablă era scris: PERONUL 
IUBIRILOR NEMĂRTURISITE.
  M-am ridicat în liniște fără să-i 
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deranjez pe cei doi, știind sigur că pe 
peronul alăturat cu mulți ani în urmă Rodica 
și Vlad s-au urcat în acel tren.  
 

                Desen Carmen Acsinte

 Sofia Gelman – Kiss   
Portretul

     Laura fusese o femeie frumoasă; fusese în 
tinerețe dar acum se apropia de 60 ! Își 
aduse aminte de ziua de naștere a unui bun 
amic căruia îi spusese cu maliție „la mulți 
ani, până la 120 !” – asigurându-l că a doua 
jumătate a vieții va fi mai ușoară … va fi mai 
scurtă ! I se părea că cifra 60 ascunde o 
vârstă prea înaintată, deși se folosea de o 
butadă pe care a inventat-o și potrivit căreia, 
întrucât se născuse în anul întemeierii 
Israelului, nici la 100 de ani nu va fi 
considerată bătrână : „se poate spune despre 
un stat după un secol de existență că ar fi 
bătrân ?” Gluma era amară, o știa… Se 
gândea deseori cu plăcere la clipele în care 
își făcea apariția la câte un chef organizat în 
cercul  prietenilor și la privirile ucigătoare 
ale cucoanelor cu care ele îi învăluiau 
prezența. Rememorarea îi provoca un soi de 
plăcere sadică… Însă, când se privea oglindă 
parcă abia mai  recunoștea câte ceva din 
liniile fine ale trăsăturilor care îi dăduseră 
odinioară strălucire; avea senzația că până și 
ochii – care nu o trădaseră niciodată – 
păreau de-a dreptul străini de persoana ei. 
Da! Oglinda! Se pare că este cea mai fidelă 
prietenă… Nu cea mai gentilă, nu cea mai 
bună, dar cea mai sinceră ! Minutele de 
nostalgie erau legate de machierea de 

dimineața, acele momente petrecute în baie, 
în fața oglinzii, momente intime de care 
nimeni nu cere și nu dă socoteală. Își făcea 
„portretul” – zicea de ani de zile – pentru că 
trebuie „renovat” tot ceea ce s-a deteriorat 
sau ceea ce natura n-a pus la punct cum 
trebuia. Cu tristă ironie consemna că 
„portretul” este din ce în ce mai nereușit deși 
timpul petrecut cu „desăvârșirea” lui crește 
vertiginos pe zi ce trece. Ridurile se 
înmulțesc, noroc cu vederea care slăbește cu 
vârsta, uneori fără ochelari chiar nu îți dai 
seama de procesul degradării care te 
urmărește fără milă !  Poți ascunde cu 
măiestrie unele imperfecțiuni dar nu poți 
determina timpul să devină reversibil nici 
măcar nu-l poți opri puțin. Zilele adunate în 
ani, anii puși în șir macină „portretul” 
distorsionează înfățișarea. Trăsăturile atât 
de familiare se schimbă; desigur, nu de la o 
zi la alta, mult mai subtil, mult mai parșiv 
adică ! Momentele trăite lucrează încet - 
încet în detrimentul tău iar rezultatul îl 
realizezi brusc când într-o dimineață chipul 
reflectat în oglindă  îți apare îmbătrânit… 
„Toate vârstele își au frumusețea proprie”   – 
a citit undeva. Nu era de acord cu 
aserțiunea; ce poate fi frumos în a te vedea 
puțin câte puțin în deformându-te ? 
Ce implacabil este destinul!  Vei încerca 
imposibilul: îți cumperi creme scumpe, te 
adresezi cosmeticienei, ea te va consola; 
iluzii ! Ai început să îmbătrânești, nimic nu 
te va scăpa din ghearele degradării. Ușor 
poți aluneca în vraja întrebărilor 
existențialiste – fără ieșire – ca atare este 
mult mai înțelept să nu te îndrepți către 
ele… Brusc îl vei înțelege pe Faust pentru 
gestul său necugetat, chiar îți dorești să-l 
întâlnești pe Mefisto… Motivul disperării ? 
Transformare lentă și direcționată către 
sfârșit. Și când te gândești cât luptăm din 
răsputeri să prescurtăm eternitatea !? Dacă 
tot vreau să mă las de fumat mai are vreo 
importanță dacă îmi mai aprind o țigară sau 
două ? Temporizarea are vreun sens ?  
Ridurile nu o deranjau prea tare, în schimb, 
îi apăruse o linie stranie pe bărbie care 
indica un semn de oarecare îngrășare deși 
niciodată nu fusese obeză. Adevărul este că a 
acumulat niște kilograme în decursul anilor, 
dar cine nu ? „Cresc în ochii lumii” 
conchidea cu autopersiflare și în fiecare 
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săptămână își promitea că va încerca să țină 
regim. Se enerva când cunoștințe cu care nu 
se văzuse o perioadă mai îndelungată îi 
spuneau cu prefăcută tandrețe: „nu te-ai 
schimbat 
deloc !” „Vrei să-mi spui că așa arătam cu 
zece ani în urmă ?” – veni invariabila 
replică. Se considera norocoasă, avea o 
meserie frumoasă pe care o cultiva cu 
plăcere, munca era pentru ea, însăși 
motivația vieții. Era în permanență în 
anturajul unor oameni interesanți, niciodată 
nu îi ajungea timpul, era veșnic preocupată 
de ceva nou și nu rareori culegea roadele 
perseverenței cu care lucra. Succesul 
profesional însemna consolarea pentru 
scurgerea rapidă a timpului, anii nu au 
trecut degeaba… „A îmbătrâni nu este numai 
un proces. Este și o misiune” – își aduse 
aminte de afirmația plină de înțelepciune. 
Era de acord. Orgoliul feminin îi sugera 
adesea o soluție de relativă întinerire: 
operația estetică. Se gândise de multe ori la 
această variantă. Argumentele se adunau în 
fața oglinzii; singurul contraargument – 
oarecum rațional – se afla într-o frază pe 
care o reținuse din memoriile semnate de 
una din actrițele ei preferate, Simone 
Signoret: „niciodată nu voi apela la chirurgia 
estetică; nu am de gând să  renunț la ridurile 
mele! 
Ele sunt, fiecare în parte, câte o amintire din 
viața mea…” 

               Desen: Carmen Acsinte

Ion Calota

Romania
Cine conduce, de fapt, lumea?

În rândurile de mai jos o să vă 
dezvălui o incredibilă conspiraţie mondială 
despre care nimeni nu îndrăzneşte să 
vorbească, deşi este atât de reală încât o să 
vă întrebaţi, în final, de ce nu aţi avut 
revelaţia asta până acum.
Ea are originile cu 40.000 de ani în urmă, 
când hominizii erau sălbatici şi naivi. Cele 
mai raţionale animale din acea perioadă 
erau lupii cenuşii. Ei au înţeles potenţialul 
speciei noastre care abia se rupsese de 
ramura maimuţelor antropoide. Atunci au 
decis că le va fi mai bine să se folosească de 
noi decât să ne concureze pentru sursele de 
hrană. Ştiţi deja că nu oamenii au dresat 
lupii să devină câini. Aceştia au intrat prin 
propria lor voinţă în viaţa noastră. La 
început au însoţit taberele de vânători-
culegători de la distanţă, mulţumindu-se cu 
resturile lăsate, continuând să călătorească 
cu nomazii până apropierea a fost acceptată. 
Încet-încet, au devenit indispensabili, 
pentru că se pricepeau să hăituiască vânatul, 
să-i urmărească urmele de pe sol şi din aer 
sau să alarmeze grupul de apropierea 
vreunui animal ostil sau a unei posibile 
prăzi. Practic, parteneriatul cu câinii i-a 
făcut pe oameni să evolueze.
Câinii de azi sunt şi mai inteligenţi. Au reuşit 
deja să-i dreseze pe oameni. Dacă vă uitaţi 
atent în jur, veţi vedea cum ne manipulează. 
Fiecare câine are cel puţin un om pe care îl 
trage cu zgarda şi îl duce unde şi când are el 
chef. Oamenii nici nu se mai reproduc de un 
timp, se ocupă doar cu creşterea şi 
înmulţirea patrupedelor canine. 
Au şi o morală avansată. Nu sunt rasişti. 
Sunt peste 400 de rase pur sânge şi mii de 
amestecuri, dar convieţuiesc perfect, mici cu 
mari, cafenii cu pătaţi etc. Nu ţin cont că 
unii sunt urâţi, iar alţii frumoşi, că sunt 
bătrâni sau tineri, slabi sau graşi. Ei au 
inventat termenul de globalizare, pentru că 
li se pare de neînţeles să se diferenţieze între 
ei în funcţie de o aleatorie zonă geografică.
Câinii sunt şi mai civilizaţi decât noi. 
Urmăriţi, de exemplu, că ei traversează 
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strada doar pe trecerea de pietoni, pe când 
oamenii o fac haotic, pe unde apucă.
Viaţa de câine a devenit cea mai bună. 
Dispun de medici pricepuţi şi blânzi, saloane 
de înfrumuseţare performante, mâncare 
delicioasă, articole de îmbrăcăminte 
sofisticate, dar haioase, cosmetice de lux şi 
toate cele necesare traiului fără griji. 
Nu mai există câini fără adăpost. Nu mai 
acceptă nici măcar să trăiască în cuşti. Au 
ocupat casele şi dispun de ele după bunul 
plac. Dresajul oamenilor a fost dus până 
acolo încât zilnic cineva îi însoţeşte la 
plimbare, alergare sau joacă. Oamenilor nici 
în concedii nu li se mai permite să plece, 
decât acolo unde câinii lor doresc.
În timpul pandemiei, numărul celor care au 
adus cel puţin un câine în casă a crescut 
exponenţial şi, dacă ţineţi minte, pentru ei 
nu a fost valabilă carantina, adică puteau să 
iasă oricând. Chiar nu v-aţi întrebat cum s-a 
putut asta, ce putere ascunsă deţin aceştia? 
Reţelele de socializare sunt dominate de 
subiectele legate de aceste patrupede, au 
numeroase grupuri dedicate discuţiilor, iar 
postările în care apar au un succes viral.
Politicienii au fost şi sunt influenţaţi de 
câini, dar nu numai ei, pot da exemple de la 
filozofi, psihologi până la artişti.
De curând, s-a descoperit că depistează 
bolnavii de covid-19 mai corect şi rapid 
decât orice test obişnuit.
Pentru ei microciparea nu e deloc o 
problemă, ba chiar au cerut să fie 
obligatorie, astfel că sunt în siguranţă, uşor 
de găsit dacă se rătăcesc, simplu să 
călătorească pentru că au toate datele 
stocate pe acest cip, inclusiv cele legate de 
sănătate, de exemplu, când şi-au făcut 
vaccinurile care sunt obligatorii pentru ei, 
fiindcă asta au cerut, conştienţi că numai aşa 
pot menţine un nivel ridicat de sănătate.
Ei pot ceea ce oamenilor le este practic 
imposibil, să aibă o limbă unică, universală, 
să se înţeleagă perfect unii cu alţii oriunde s-
ar întâlni pe planetă, spre deosebire de 
semenii mei care încă păstrează sute de 
limbaje diferite şi numeroase dialecte care 
fac comunicarea dificilă. Tot o dovadă de 
inteligenţă e că inclusiv foştii maidanezi 
înţeleg toate limbile folosite de noi, ba 
uneori chiar şi ce doar gândim, în timp ce 

oamenii nu au reuşit să descifreze limbajul 
aparent simplu al câinilor.
Aşa cum spuneam, oamenii sunt deja dresaţi 
să le creeze cele mai bune condiţii, să le 
asigure mâncarea, să-i spele şi, în general, să 
le ofere tot ce le e necesar. În schimb, îşi pot 
face nevoile unde au chef, mai ales în natură, 
iar plăcerea lor cea mai mare e să lase semne 
murdare pe trotuarele pe care circulăm noi. 
De asemenea, ei fac sex când au chef, 
oriunde li se năzare, fără nicio jenă sau 
restricţie. 
Dimpotrivă, fiinţele umane tind să se 
resălbăticească. Până şi fostele elite recurg la 
limbajul golănesc, iar de la o vreme 
comunicarea s-a restrâns la un minim de 
semne sub forma unor emoticoane simple. 
În ultimul timp, mai mulţi câini au încercat 
să intre şi în viaţa mea. Au testat multe 
tertipuri şi pe mine. Pentru că sunt conştient 
cât de iscusiţi au ajuns, am decis să mă 
retrag din societatea asta care nu ne mai 
aparţine,
Dacă ajunge această scrisoare scrijelită pe o 
bucată de lut la vreunul dintre voi care nu 
este deja sclavul unui câine, vă rog, ţineţi 
cont că avem mare nevoie de ajutor. Eu vă 
aştept ascuns în munţi, într-o peşteră. Mă 
hrănesc cu rădăcini şi mere pădureţe, iar 
haine îmi fac din frunze, dar îmi e frică că 
vor ajunge cât de curând să mă găsească 
chiar şi aici.
Fraţilor, suntem în mare pericol, câinii au 
cucerit deja fosta noastră planetă!
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  Lilioara Macovei
                                                  Romania

Arhitectul din Haifa
 

 Când am intrat la liceu, toamna aceea 
mi-a rămas în minte de parcă a fost ieri. 
Vântul mătura lin frunzele arămii și pașii 
îmi erau mici și încetiniți pentru a nu strivi 
minunățiile aurite. Plopii din curtea liceului 
se aplecau parcă în semn de bucurie, 
foșneau și-mi aduceau un fior de curiozitate 
combinat cu puțină teamă de necunoscut.
Era un mare amestec de elevi noi și părinții 
lor, elevi deja ai liceului, profesori, pedagogi, 
multe bagaje și emoții de le simțeai peste tot.
Așteptam în picioare, lângă o valiză plină cu 
haine și caiete, cu un nod în gât, aproape 
gata să mă întorc acasă. Nu cunoșteam decât 
pe o fostă colegă de clasă din gimnaziu și 
asta umbla brambura când încolo când 
încoace. Cazarea în cămin ne era la 
îndemână și repartizarea asta nu știam de ce 
dura atât de mult timp, dar ne sugruma 
încet încet. 
Mă gândeam la colegii din oraș, ce bine era 
de ei... se vor prezenta mâine dimineață la 
prima oră în curtea liceului și nu aveau nicio 
bătaie de cap.
Mi se usca gura de atâta stat pe sub zidurile 
căminului. Nu îndrăzneam să merg să caut 
apă nicăieri, nu eram vreo isteață, îmi venea 
să plâng, să fug undeva, că nu voiam liceul 
ăsta nici în gând. Voiam unul dintr-un oraș 
mare, de unde puteam ieși învățătoare, că 
asta voiam în cele din urmă, nu aici, dar 
ghinionul meu a fost mare și mi-a acoperit 
dorința. Un liceu de provincie, într-un orășel 
mic așa cât o comună, cu multe case 
evreiești, cu un aer de praf vechi, un liceu cu 
mulți profesori foarte buni, încă nu-mi 
alinau dorințele pe care le aveam nu demult.
După multe ore și gânduri nebune, am ajuns 
într-o cameră frumoasă, curată, cu zece 
paturi pentru zece fete. Aici, m-am pierdut 
în alte gânduri. Zece? Fete? Vai de mine! 
Cum o să învățăm în afară de orele de 
meditație, dacă vom vrea?
Am aflat mai târziu...pe hol, învelite cu o 
pătură, făcând de planton pentru că la ora 
zece se dădea stingerea în dormitoare, 
învățai și citeai și niscaiva cărți.

Acum, am făcut cunoștință cu doamnele 
pedagog, una mai bătrână și mai acrișoară 
de te despica uitându-se la tine și una mai 
tânără și mai dulce. Mai era femeia de 
serviciu, posomorâtă de parcă pierduse casa 
la loto, dar așa a fost mereu, câteva fete din 
clasele mari care ne înregistrau și ne dădeau 
camerele
Un șir întreg de sentimente m-au stăpânit 
până târziu și aproape nu am dormit de 
emoție. A doua zi, abia așteptăm să văd în ce 
clasă eram și ce colegi voi avea. 
Când am văzut că eram în clasă patruzeci de 
fete, am rămas interzisă. Numai fete, 
nu cunoșteam pe nimeni, profesori 
necunoscuți, totul era o necunoaștere. Ceva 
mă apăsa, nu-mi pria mai nimic.
M-am obișnuit cumva, m-am pus pe învățat 
și la sfârșitul anului, eram fericită de media 
destul de mare obținută și faptul că îmi 
făcusem prietene.
În anul doi ni s-au adus două fete noi, 
rămase repetente și câțiva băieți. În anul trei 
eram optsprezece fete și zece băieți, dintre 
care, unul era mai deștept decât toți, Anan. 
Era un prieten foarte bun, părea puțin 
arogant, dar nu deranja pe nimeni. Anan era 
evreu și prietenul lui bun era Isaac, tot evreu 
de la clasa B, unul mic, cu părul creț, mereu 
vesel și foarte talentat la desen.
Așa l-am cunoscut pe Isaac mai bine, 
frecventând așa zisele ,,cenacluri“. De fapt, 
noi ne adunam pentru a ne pune de acord cu 
materialele care trebuiau să apară în revista 
liceului. Se citeau textele de proză, poezie, se 
prezentau desenele sau picturile propuse, 
etc., Isaac fiind ilustratorul revistei.
— Mie îmi place foarte mult cum scrii tu, 
poezii, îmi spunea Isaac la sfârșitul 
discuțiilor noastre. 
— Dar de ce, eu scriu așa de simplu și fără 
profunzime, doar ce simt.
— Tocmai de asta. De la titlu, mi-am și 
conturat ilustrația. La sfârșit mai adaug ceva 
și sunt pe deplin mulțumit cum apare. Ai 
văzut ce și cum scrie Greta? Un amestec de 
cuvinte sofisticate, cred că luate din 
dicționarul lui taică-său, fără a avea legătură 
între ele și cum să-i ilustrez ceva?
—Isaac, trebuie să te străduiești, să faci ceva 
mai deosebit, altfel ești țintă!
Și râdeam. Isaac era un zâmbet mereu. 
Niciodată, în cei patru ani, nu l-am auzit că 
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s-ar fi supărat pe cineva, nu știu să-l fi jignit 
cineva pentru că era evreu, eu știu că era un 
bun coleg la fel ca Anan și alți colegi care 
erau evrei pentru că, în târgul acesta, 
altădată cu mulți negustori, profesori, mulți 
medici evrei, mai rămăsese câteva familii. 
Aveam să aflu mai târziu că foarte mulți 
elevi ai liceului nostru au ajuns medici și 
aproape toți erau evrei. 
Prietenia cu Isaac s-a întrerupt după 
terminarea liceului. El a terminat 
Arhitectura  la București, eu o facultate 
tehnică la Iași. După mult timp, am aflat că 
Isaac s-a căsătorit cu o colegă de liceu de-a 
noastră și a plecat în Haifa. Lucra la o mare 
instituție de arhitectură, nici nu m-am mirat 
la cât de talentat era. 
În tot timpul cât activasem la revista 
liceului, Issac era foarte serios în ceea ce 
făcea, nu întârzia de la întâlnirile noastre, 
avea idei constructive, era o plăcere să 
vorbești cu el. Preocuparea pentru viitoarea 
lui profesie era ca un crez pentru el, mereu 
ne spunea cum va face el anumite edificii, 
cum îi va fi biroul și uneori ne amuzam, prea 
îl vedeam visător. Timpul ne-a spus altceva.
După ani buni de la terminarea liceului, am 
aflat că Anan s-a sinucis din cauză că nu a 
primit acces pentru a pleca la familia lui în 
Israel. Era în anul doi al unei școli 
postliceale. Stătea singur în România și a 
renunțat a mai lupta cu statul neînțelegător, 
împușcându-se. Șocul a fost puternic pentru 
toți colegii lui, dar pentru Isaac a fost 
devastator. Anan era cel practic, Isaac era cel 
artist.
M-am reîntâlnit cu Isaac după patruzeci de 
ani de la terminarea liceului. O atmosferă 
cum rar întâlnești. Noi am fost generații 
prietenoase, afective, cu inima în palmă.
Isaac ne-a povestit că vine în țară aproape în 
fiecare vară. I-am simțit aceeași căldură în 
vorbe, aceeași curiozitate în a te asculta, 
același prieten răbdător și zâmbitor. Faptul 
că era un pic mai plinuț, în rest totul părea 
neschimbat. Era fericit pentru că lucra într-
un loc cu oameni pe care și i-a dorit, era 
apreciat și viața i-a fost bună până acum.
Făcea și face mare cinste școlii românești, 
era apreciat și este acolo, drag să-l asculți.
Nu avea copii, dar nu era o mare durere, 
fiecare primește cum știe Dumnezeu că 

merită. Îl înțeleg perfect, pentru că nu 
trebuie să facem atâtea judecăți. 
Ne-am despărțit iarăși pentru a ne face 
planurile altor întâlniri. 

 Saul Leizer  
Israel

                       O întâmplare din viața mea 

                      Am trăit o întâmplare care te 
face s-o ții minte toată viața.  Era în anul 
1944 într-o zi de 22 august, o zi toridă de 
vară.
      Eu cu tata, mama și sora mea mai mică 
cu doi ani, locuiam într-un apartament cu 
trei camere din care una era utilizată ca 
atelier de tâmplărie a lui tata, înainte de 
război construia articole de    mobilă fină , 
însoțit de sculpturi ,împreună cu încă doi 
lucrători, iar în acel moment rămăsese încă 
mobilă nefinisată.În spatele acestei camere-
atelier, era magazia de lemne și de scânduri 
după   care, urma o curte mare ce numai era 
îngrijită și creștea doar  iarbă și ceva bălării. 
Noi locuiam în Iași în cartierul Podul Roș, pe 
fosta stradă Mușat, o stradă al cărui capăt 
frontal   era perpendicular pe strada 
principală de circulație Socola, după care 
făcea un cot fiind paralelă  cu strada 
Arapului, situată pe malul drept a Râului -
Bahlui.
    Din curte vedeam clar malul opus al 
Râului. Tata de cum începuse războiul și 
unde intraseră deja nemții și multă armată 
română spre a intra în Basarabia, săpase un 
tranșeu în magazie cu pereții căptușiți cu 
lemne, cu o ușă solidă și  cu trei trepte de 
coborâre. Mai târziu a fost dus de jandarmi 
la Doaga unde, sub conducerea  organizației 
fasciste-SS-Toth și jandarmii români, 
construiau cazemate pe malul râului Siret.
      Rămăsesem eu cu mama și cu sora mea 
maic mică care ne ascundeam în 
tranșeu.    Eu, curios, mă uitam prin 
crăpăturile scândurilor din magazie spre 
malul opus unde, apăru deodată, din spatele 
Morii Moldova, distrusă fiind de 
bombardamentele anterioare, un tanc  care 
se îndrepta încet spre Podul roșu. Ajungând 
în mijlocul podului am auzit o puternică 
bubuitură și am văzut cum jumătate din 
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pod, capătul din mijlocul podului, se prăbuși 
în apa râului și celălalt se sprijinea de mal. 
Pe cealaltă jumătate de pod în consolă, era 
tancul din care ieși rapid tanchistul 
cu  hainele în flăcări, derutat, sări pe partea 
podului înclinat unde și muri.
(Cadavrul său a rămas mai multe luni până 
să-l recupereze și să-l îngroape.)
     Văzând toate acesta și simțind parcă 
explozia auzită, am intrat rapid din magazie 
în tranșeu unde era mama și sora mea care 
tremurau în întuneric căci, lampa care 
lumina tranșeul se stinsese. Deodată, după 
câteva minute, brusc se deschise ușa 
tranșeului, pătrunse un val de lumină și în 
dreptul ușii era un neamț ce cobora și îi 
spuse mamei că vrea un  Primus.
  Mama înlemni nu știa ce să facă. Să ne lase 
cu neamțul și ea să aducă din casă Primusul 
sau să ne  ia și pe noi. Deodată se hotărî, ne 
lăsa cu neamțul și ea fugi în casă și aduse 
Primusul.
 Neamțul, după câteva pompe aprinse 
Primusul, scoase dintr-un cilindru metalic, o 
conservă  metalică, o încălzi, o desfăcu cu un 
briceag unde conținea și o lingură, mai 
scoase din cilindru și un  pesmet și începu să 
mănânce. După ce mâncă se așeză pe jos 
căci, până atunci stătuse în picioare.  Mă 
apucă de mână, mă trase înspre el și începu 
să mă mângăie pe păr, timp în care îi 
curgeau  lacrimi pe obraz, după care 
plecă.  Se așternu o liniște profundă... După 
un timp oarecare, înfricoșați ieșirăm din 
tranșeu, am fugit și noi spre strada Socola 
unde auzeam strigăte de bucurie că intraseră 
rușii în oraș. Am văzut șiruri  de camioane 
cu soldați ruși  unde erau și puștani. Când 
ne-am întors ca să intrăm în casă lângă o 
potecă alăturată, era întins neamțul care ne 
vizitase și acum era mort...

 

Doina Roman
Romania

Pentru Rodrigue întâlnirea cu Vera a fost 
dragoste la prima vedere. Cu toate că ea avea 
un renume de femeie crudă, insensibilă și 
nesuferită, când s-au așezat la masă pentru 
prima dată, becurile din încăpere s-au ars, 
tot cartierul a rămas în întuneric dar radioul 

din barul unde erau, brusc a difuzat o 
muzică pe care nimeni n-o mai auzise. 
Niciunul nu s-a mirat și s-au privit unul pe 
altul de parcă s-ar fi căutat toată viața, de 
parcă războiul absurd pe care-l ducea 
Uniunea cu o populație fără vină și pe care 
toți îl numeau ,,curat”, n-ar fi existat, ci doar 
îi adusese pe ei împreună, aici în tabăra de 
recuperare.
La următoarea întâlnire el a văzut că nu era 
frumoasă, avea mâini groase de parcă ar fi 
fost tăietor de lemne iar glasul ei zgâria 
timpanul oricui. El a început să-i spună că e 
minunată iar ea se făcea frumoasă pe zi ce 
trecea. Ochii îi scânteiau iar obrajii i se 
catifelau. El îi săruta mâinile iar degetele ei 
se subțiau delicat. Îi mângâia chipul 
zâmbind iar glasul ei începuse să fie 
melodios.
Când îl vedea pe Rodrigue în scaunul cu 
rotile, Vera stătea țeapănă și tăcea, la asta se 
pricepea, iar el în loc de la revedere îi spunea 
că are cel mai frumos trup din câte a văzut 
vreodată. După nici o lună Vera era subțire 
ca o trestie și dansa pe jumătate goală doar 
pentru el.
El aflase ce Vera asta știa să facă, era 
lunetistă, era subofițer în armata Uniunii, 
era antrenată să nu simtă durerea și să ucidă 
la comandă. Atunci el i-a spus la ureche tot 
ce știa despre flori și despre gâze, i-a recitat 
poeziile lui, așa că femeia uitase de război. El 
lucra la intendență, își pierduse picioarele 
lovit de o grenadă de asalt curată, în formă 
de broscuță, acum nu mai scria, nu mai 
compunea, poezia lui vie era Vera și avea 
grijă ca ei să nu-i lipsească nimic. Desena în 
aer pentru ea curcubee iar ea noaptea îi 
dăruia aurore boreale după care se cuibărea 
ca o pisică în brațele lui.
Uneori se ascundeau în cabana lui, 
împărtășeau amândoi aceleași vise lângă 
focul din șemineu apoi ea pleca să pună 
capcane pentru iepuri, ca să aibă ce să 
mănânce. El plângea când femeia prindea 
vreunul, îi dădea drumul pe ascuns, o dată 
chiar s-a răsturnat cu scaunul lui cu tot în 
fața ușii, peste iepure. Atunci a văzut-o cum 
își iese din fire, dar a potolit-o, a învățat-o 
cum să-i treacă foamea și să muște din lună, 
cum să se urce pe masă, să se înalțe pe 
vârfuri și să muște zdravăn din astrul nopții, 
apoi să împartă bucătura cu el.
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 În noaptea aceea Vera a încercat să-l 
sufoce apăsându-i carotida cu antebrațul dar 
el i-a înlănțuit mijlocul și a mângâiat-o până 
ea a cedat presiunea.
A doua zi Vera i-a spus că pleacă în misiune. 
Când vorbeau la telefon, în loc de noapte 
bună ea îi spunea câți civili au murit în 
bombardamentele lor cu noile arme 
biologice iar lui îi apăreau cute în jurul gurii 
și pe frunte, îi povestea despre copiii 
sfârtecați de grenade bio camuflate în păsări 
mici iar lui îi apăreau riduri adânci în jurul 
ochilor. Când i-a trimis o fotografie Verei, ea 
i-a spus că el a îmbătrânit și arată rău iar 
Rodrigue a rămas fără aer, s-a simțit într-
adevăr rău și s-a internat în spital.
A rugat-o să se întoarcă acasă iar ea i-a spus 
că abia a plecat și că îi pare rău că trebuie să 
spună asta, dar din pricina lui a plecat, că nu 
poate să trăiască cu poezie și să mănânce 
raze de lună. Vocea ei îi zgâria din nou 
timpanul iar lui îi creștea tensiunea, se 
gârbovea ca sub o mare greutate, simțea că 
se prostește, că neuronii lui se ofilesc și a 
fost nevoie într-o seară să-l pună pe oxigen 
și perfuzii.
Atunci s-a hotărât s-o părăsească și nu i-a 
mai răspuns la telefon. A aflat că Vera într-o 
lună s-a schimbat rapid și a devenit aceeași 
femeie corpolentă cu mâini groase și voce de 
bomfaier. I-a transmis că pentru ea, el 
Rodrigue e un om mort. El a simțit că moare 
și s-a pregătit pentru asta.
A mai trecut un an.
Rodrigue primise în sfârșit arma comandată 
și un singur glonț cu dinți, bio, care se putea 
înșuruba în gâtul unei căprioare și putea să o 
muște încet, până când aceasta și-ar fi dat 
duhul. Arma dădea șansa animalului să 
lupte cu glonțul vânătorului, sau mă rog așa 
scria în manual.
Un an întreg Rodrigue s-a pregătit pentru 
întâlnirea cu Vera, spera în sufletul lui s-o 
vindece de război și s-o aducă înapoi, dar era 
pregătit să tragă glonțul bio, sub formă de 
viespe, în gâtul Verei, acolo unde-i va înțepa 
pielea în mai puțin de 0.14 secunde și îi va 
injecta veninul.
O aștepta pe Vera în barul unde începuse 
totul, tremura de emoția reîntâlnirii dar avea 
și arma pe genunchi. Simți o ciupitură de 
țânțar. Nu se stăpâni să nu se plesnească 
peste ceafă scoțând o sudalmă la adresa 

țânțarului, singura insectă pe care n-o putea 
suferi. Pielea se înroșise și o gâlmă cât o 
acadea îi răsărise pe gât în timp ce ochii îi 
deveneau sticloși.
Rodrigue nu mai apucă decât să recunoască 
faptul că Vera, care râdea acum în pragul 
ușii, nu se zgârcise, sigur își luase ultimul 
model de pistol automat cu bioinsecte de 
calibrul zero. Excelentă lovitură, nu i-
a dat nicio șansă.
Rămăsese paralizat, îi curgeau umorile prin 
gura întredeschisă când Vera s-a aplecat 
deasupra lui și i-a șoptit că e un poet prost și 
că versurile lui sunt de rahat.
Rodrigue n-a mai clipit, a rămas cu ochii 
larg deschiși în timp ce deschidea palma. Nu 
strivise glonțul țânțar. L-a așezat pe brațul 
Verei în timp ce i-a șoptit la rândul lui: 
Totdeauna am împărțit bucătura cu tine, ai 
fost poezia mea nebună!
Vera a murit după trei săptămâni la un 
ospiciu. În fiecare noapte senină mușca din 
tocul ferestrei spunând că mușcă din lună.
 

Milena Munteanu
Toronto, Canada
 
Învârtiri în cerc, cu ochii pe cer

“De ce nu ieși din casă, doar nu e nimeni pe 
stradă”, o îmbiase cineva.  Mia însă se uită 
pe fereastră de după perdea, bănuitoare. În 
plimbările sale evită să întâlnească elevi ce 
merg la școală sau vecini ce-si plimbă căinii. 
E pandemie. Varianta precedentă a 
virusului, deși devastatoare, nu părea să fi 
fost atât de molipsitoare. Varianta nouă, 
însă, ocolește apărările imunitare naturale și 
dobândite, așa că infectările se răspândesc 
rapid, semănând cu un foc de paie. Deși se 
spune că ce-a fost mai greu a trecut, lui Mia 
i-e frică.

Unii cred că e sfârșitul izolării, dar Mia s-a 
învățat singură. Acum îi vine greu să se 
mobilizeze, să facă mici plimbări în jurul 
casei… Mâncarea vine acasă, comandată și-
adusă la ușă. S-a zis cu culesul, vânatul, 
toate astea țin de trecut, a gândit ea. Acum 
poți comanda totul. Auzise că unii copii cred 
că fructele cresc în supermarket. De când ei 
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nu mai intră nici în magazine, bunătățile 
cresc în mașinile ce transportă comenzile la 
domiciliul clientului.

Mia crezuse că pandemia va ține vreo 
săptămână-două, o lună-două, dar ea s-a 
lungit peste doi ani… de atunci Mia stă în 
comfortul căminului său, dar fără bucuria 
vreunui companion. Toate se învârt în jurul 
stâlpului casei sale, veche de peste 100 de 
ani, clădită pe timpul pandemiei de holeră 
din 1920. Deseori Mia se plimbă în jurul 
zidului ei central. Probabil că și primii 
proprietari îl înconjuraseră, mergând în 
cerc: prin bucătărie, spre sufragerie, pe 
lângă camera de la stradă, prin holul de 
intrare, înapoi în bucătărie, iar în 
sufragerie… și tot așa până amețeau.

Miei îi pare că și mintea i se învârtește în 
gol, focalizată pe lucruri mărunte: ce să mai 
mănânce, să facă ordine, să miște puțin. Prin 
casă. I se părea însă că cercul se îngustează… 
și brusc i-a revenit în minte cușca unui urs 
văzută la grădina zoologică, o groapă 
circulară, săpată în pământ… iar ea, copil, 
stătea la buza gropii unde ursul se învârtea 
în jurul cozii. Rar, el arunca o privire în sus. 
Mia se întrebase dacă se uita la ea, sau poate 
la cer. Ei îi plăcea să se învârtă cu ochii pe 
cer. De cele mai multe ori, însă, ursul 
mergea la pas, privind în pamânt. Plictisit. 
Nu îl amuzau nici fețele vesele ale copiilor ce 
râdeau zgomos, să îi atragă atenția. Nimic 
nu-l mai interesa. Nici copiii nu zăboveau 
mult, doar ce să vadă, în afara unui urs 
singur și trist?  În vecinătatea lui se derulau, 
nonstop, alte singurătăți. Animalele păreau 
expuse ca-ntr-o vitrină, să fie admirate de-
aproape. Mâncarea lor sosea la ore fixe, dar 
n-avea haz. Lipsea gustul vânătorii, 
incertitudinea prinderii prăzii. 
Predictibilitatea meniului zilnic, hotărât de 
alții, servit la botul animalelor, le seca 
entuziasmul. Ele păreau deranjate din 
plictisul lor. 

Acum, Mia se învârtea, plictisită, în jurul 
stâlpului central al casei. Anticipase 
momentul reintrării în normal, deschiderea 
ușilor spre socializare. Până atunci, însă, ea 
va măsura camerele cu pasul, poate-și va 
pierde chiar interesul să descopere ce o 

înconjoară… Devenise sclava propriilor 
tabieturi, aștepta venirea camionului ce-i 
aducea mâncarea acasă, acela în care cresc și 
se pârguiesc bananele, să fie consumate 
coapte.

Mia observă însă că cercul învârtirii sale se 
îngustează și mai mult, ba pare chiar să se 
închidă, ca un laț ce-o cuprinde și-o strânge 
tot mai tare. În afara casei ar fi atâta loc, ar 
putea merge și-n zigzag, dacă vroia, dar se 
obișnuise cu propriile constrângeri 
imaginare, clădite mai întâi din frică, 
consolidate prin obișnuință, din care îi era 
imposibil să se mai extragă.

Noroc că participa la câte un cenaclu online, 
muzeu virtual sau film. Avea câteva mici 
distracții, esențiale unei existențe tolerabile. 
Așa evada ea, măcar în spirit. O descătușare 
completă nu mai era însă posibilă. Mia 
simțea că era prea târziu pentru ea. Mai 
mult, credea că dacă va încerca să-și 
schimbe condiția, deabia atunci își va
 realiza captivitatea în fața obișnuințelor 
prizonieratul auto-impus, cu care se-
nvățase.  Se simțea epuizată, prea obosită să-
ncerce să trăiască ca-nainte - o viață de care 
deabia-și mai amintea. 

Nu avea nici curiozitatea să afle ce era 
dincolo de marginile imaginate ale celulei 
sale, ce o țintuise locului, în timp ce se 
învârtea fără rost în jurul stâlpului casei, ce 
devenise centrul universului. Cușca-i era 
acum permanentă, nu mult mai largă decât 
cercul făcut odinioară de ursul din groapa 
aceea mirositoare. Picioarele Miei se 
îngreunaseră, deabia mai mișca, cu pași 
mici, ezitanți. Singurul grad de libertate pe 
care-l mai avea era învârtirea în cerc, cu 
ochii-n pământ. Măcar de-ar mai putea să se 
învârtă în cerc, cu ochii pe cer…

                                  *** 
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     Alexandru Andy      Israel                                             
                                                           
REVELION*
     Ninge cu fulgi mari.
     31 Decembrie. Revelion. Petrecere. 
Musafiri. Gustări, băutură, muzică, dans. 
Printre oaspeți, junele Jenică Cucuruz - 
semianalfabet, dar care se crede mare 
intelectual - ține cu tot dinadinsul s-o 
impresioneze pe drăgălașa domnișoară 
Bombonica, pe care abia a cunoscut-o.
   Ssst... Să ascultăm ce-i spune.

   - Oh, domnișoară, ce bine-mi pare că 
sunteți și D-stră aici la acest party-pri... Că 
sunteți o intelectuală, și ce poate fi mai 
simulant pe lumea asta decât să ai o 
conversație la un nivel mai relevat. Dealtfel 
eu tot din conversații mi-am însușit și 
cultura... De la unul un „bon jour”, de la altul 
un „O, Tannenbaum”, uite așa am ajuns să 
posed vreo patru limbi materne. Da, aș 
putea spune că sunt un adevărat poligam... 
Au vrut să mă angajeze și la O.N.T. ca 
tranzistor, dar nu era de incompetența 
mea... Dar de ce nu serviți un păhărel?... 
Luați că e o băutură foarte bună: coniac 
Henesy Williams...  
Nu beți alcol?... Foarte bine faceți. După 
mine băutura este un vițiu care ar trebui să 
fie penibil de pedeapsă... Luați mai bine un 
pahar de apă portabilă, că tot apa portabilă 
este cea mai bună băutură de izvor... Vă 
spun eu, că mă pricep la ape, că am fost și 
apicultor... Murături nu doriți?... Luați, 
luați, că sunt la indiscreție... Serviți, că n-o 
să vă facă rău... Pe garanția mea, că am făcut 
și doi ani de medicină pe înțelesul tuturor, 
așa că sunt oarecum și semidoctor... Dealtfel 
pe băiatul gazdei tot eu l-am vindecat... Toți 
erau speriați: credeau că a făcut o concluzie 
intestinală sau că are ceva la vezica 
jubiliară... Dar de fapt doar mâncase gras și 
avea arsuri pe sarcofag... A doua zi l-am 
chemat pe frate-meu, că am un frate care e 
soră... La un spital... I-a controlat și inima... 
I-a făcut un K.G.B.... Pe urmă i-a făcut și o 
intraveninoasă, i-a dat să bea o confuzie de 
mușețel și l-a pus pe picioare... Ce ți-e și cu 
medicamentele astea... Știți că Pasteur n-a 
inventat numai laptele... A descoperit și un 
vaccin, care chiar a primit numele lui: 

PASTEURINĂ... Dar și noi avem savanții 
noștri... De pildă Babeș... Și el a inventat un 
vaccin... Și chiar nu înțeleg de ce n-a primit 
și vaccinul lui Babeș tot așa  numele 
inventatorului... Pasteur-Pasteurină, Babeș-
Ba... Ba... Ba Babeș a inventat chiar mai 
multe vaccinuri... Deși tot Americanii sunt 
cei mai mari inventatori... Edison... 
Marconi... Louis Armstrong: astronaut odată 
pe lună... Și nu numai că era negru, dar mai 
cânta și la trompetă!.. Oh, ce plăcut e aici... 
Și gazda, ce drăguță... Ospitalieră, 
primitivă...  Și ce-mi place la dânsa e că are o 
fire veselă, vorbăreață, solubilă... Și mobila, 
aranjată cu gust... Priviți... Și ce de mai 
tablouri... Pe toți pereții... Parcă ar fi tapițați 
cu peisaje... Picturi impresioniste, 
expresioniste și – să mă iertați de cuvânt – 
futuriste... Deși mie cel mai mult îmi place 
tot Gioconda de Leonardo di Caprio. Aia cu 
rânjetul enigmatic... Și știți ce scumpă e?... 
N-o iei nici cu două sute de milioane... Ce zic 
eu, de milioane... De biliarde! Da, da, de 
biliarde, domnișoară!... Și nici nu e așa 
mare... Vă închipuiți cât ar fi costat dacă era 
de 49 de inci!... Ca televizoarele... Asta zic și 
eu, artă plastică! Mai ceva decât operațiile 
din ziua de azi... Și în literatură, tot așa: 
realistă, dadaistă... Cunoașteți mișcarea DA-
DA? Dar mișcarea NU-NU?... Tare 
confortabl aici... Ce de mai lămpi, ce 
ilustre... Care dau o lumină plăcută, 
confuză... Astfel se procrează o atmosferă 
mai intimistă... Pentru noi, intelectualii 
acesta e un lucru de mare preț... Știți... 
Creierul, din cutia ucraineană,  conține o 
mulțime de unde electromagnifice pe care le 
omite în toate direcțile... Deaceea noi, cei 
care muncim mai mult cu intelectul, cu 
subconștientul, avem nevoie de un 
relaxativ... Odihnă celebrată sau o lectură 
ușoară: o revistă hebdromaderă cum ar fi 
„Secolul ics-ics”... Ori o carte polițistă.. Chiar 
aseară am citit un roman de Sherlok 
Holmes: „Câinele din Basketball”... Dar mai 
am și alte cărți... De pildă MAMA lui Gorki.  
Dar nu-mi amintesc exact cine a scris-o... 
Tolstoievski sau așa ceva... O să caut în 
Larouse... Că am și Larouse... Dar nu l-am 
citit încă tot, că rusește nu știu chiar atât de 
bine... Dealtfel, toată familia mea a fost 
culturală. Bunicul meu era decan la 
universitate. Și am avut un unchi care a fost 
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chiar rectum!...  Da,da, rectum!... Și eu 
însumi l-am tradus pe Eminescu în engleză: 
BESIDE THE POPLARS WITHOUT 
HUSBAND... Dar luați, serviți... Poftiți niște 
icre... Foarte  delicioase... De pește... Prin 
acestea peștii se și înmulțesc... Cum, n-ați 
știut?.... Ca și broaștele... Prin 
metempsihoză... Foarte plăcut aici, nu?... Și 
atmosfera, și muzica... Divină... Imortală... 
Vă place muzica? Eu unul sunt nebun după 
muzică... Un adevărat megaloman... Dar 
prefer muzica clasică... De!... Fiecare cu 
gustul lui... „Toutalegout”, cum se spune... 
De gustibus nihil sine deo!... Da' oricât te-ai 
suci, tot o simfonie e mai primordială decât 
o sârbă... Sau valsurile lui Șopenhauer... 
(fredonează) Mmmmmmm.... mmmmm..... 
Ce frumoasă e partea asta de la urmă: alegro 
manon lesco... Ce de mai întâmplări și în 
viața compozitorilor ăștia... Ați auzit de fuga 
lui Bach?... A fugit, săracul, de frica 
Inchiziției, că a fost acuzat de calviție... Asta 
s-a întâmplat când cu Papa de la Roma... 
Când i-a mutat scaunul la Avignon și a murit 
de durere că nu mai avea scaun... Nu e însă 
un lucru sigur... S-a omis numai o 
ipotenuză... Deși asta e și supoziția mea. Și 
eu sunt un bun supozitor!...  Dar nu vreți 
mai bine să dansați?... Oh, ce minunat 
valsați... Și ce splendid tangotați... Și ce 
superb twistați... Numai că azi e mai 
modernistă muzica „rap”... Știți să și 
rapați?... Oh, dar s-a făcut cam târziu... N-ați 
vrea să vă conduc acasă?... Că nu stau 
departe... Și am și intrare separată... Deși tot 
dansurile de pe vremuri erau mai 
nostalgice... Vorba poetului: „Ou sont les 
neiges d'anțărț”...
                
                              
              * fragment din volumul BEST OF  
ALEXANDRU ANDY apărut în Editura 
Familia.

                   JURIZARE   

Rezultate:
 
 Moartea unei cârciumi                   7
 Să-mi fii, e cu neputință &           
 Pe barcă în derivă                        6
 Jurnalistul                                              8
 Portretul                                                 8
 În vizită la sfinx                                     8
 Colindătorii                                       7 
 Norina                                                7
 Un obiect anodin                                        9
 Din caietul unui poet                   6 
 Bunicul, Scrisoarea                          7
 Dezbatere                                           7
 Așteptând ascensorul                       7
 Mai de mult, așa                                         9
 Cântec de leagăn                          6
 Drumul până la London                  7
 Uite Luna, uite farul...                 6
 Neînțeleasă                                         7
 Peronul                                                7
 Cine conduce, de fapt, lumea?   6
 Arhitectul din Haifa                     6
 Viața cu Vera      9
 Învârtiri în cerc                  9
 Revellion                                                 8

 Acest clasament se bazează pe 
urmatoarele criterii:

 În primul rând, textul trebuie să 
răspundă cerinței, să fie deci un eseu, o 
povestire, să se țină. 
Multe din cele notate mai slab, cu 6 (două 
texte le-aș fi notat chiar cu 5, dar și 
încurajare trebuie să existe) nu au corespuns 
neaparat criteriului. Prea expeditive, fără 
capacitate de a articula firul epic, unele 
începând o idee, pierdută pe parcurs, 
nefinalizată, altele care ar fi putut să devină 
foarte interesante dacă ar fi fost macerate 
mai bine, ex, Cântec de leagăn, ar fi putut să 
fie poate câștigătorul, povestea este 
dramatică, are elementele necesare reunite, 
dar la sfârșitul lecturii ești cumva bucuros că 
s-a terminat totul cu happy end și cam atât. 
Un alt ex, Moartea unei cârciumi. Ideile 
prezentate de marginalitate relativă, de 
singurătate, de nevoie de socializare sunt 
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toate excelente, dar firul epic e cumva 
abrupt, cumva lipsit de atașament. 
Personajul principal este atât de caricatural 
că nu te poți atașa de el. Ori ideea era 
tocmai, să-l poți lua la ține acasă. Un altul, 
Din caietul de poet. Interesant, dar nu ca 
eseu, ca poveste, poate unui alt tip de 
concurs, cu altă tematică, Uite Luna, uite 
farul... ce să zic, unii oameni cred că pot să 
scrie despre orice. Cele mai dificile poeme 
sunt cele de dragoste, acolo se pot da cele 
mai mari rateuri, cele mai problematice 
pagini în proză sunt cele de dragoste, prea 
obiectivate, devin pagini de anatomie, prea 
laconice, pagini mortuare, prea expresive, 
aproape vulgare sau chiar XXX.
Arhitectul din Haifa ar fi putut fi o 
frumoasă poveste. E nelucrat textul, se 
plimbă informația de colo-colo, e nevoie de 
mai multă sinteză, precizie și de o altă 
abordare textuală a prieteniei, în sensul că, 
de la faptul că atare, la transmiterea acestei 
emoții, textul are nevoie de ceva mai mult. 
Are nevoie să convingă. Bun. 
Am lăsat la urmă Cine conduce, de fapt, 
lumea? pentru că este un text care mi-a 
creat mari dificultăți. Este bine scris, foarte 
bine chiar. Dar este un text de opinie. Poate 
nu și a mea. Sarcasma legată de câini, sigur, 
e ușoară. Este și digestă, nu știu. Mie îmi 
plac animăluțele, câinii, pisicile. De ce câini, 
numai pt că în timp pandemic, proprietarii 
aveau dreptul să-i scoată la plimbare pe 
timp de interdicție de circulație?!  Este 
speculativ. Oricine are câine știe că animalul 
are nevoie să iasă afară măcar de două ori pe 
zi. Ce ar fi trebuit să facă, să-l țină în casă 
pentru nevoi? E absurd... Ei, absurdul de 
tipul ăsta, dacă l-aș fi văzut dezbătut, 
problematizat și din altă perspectivă, chiar a 
câinelui, poate aș fi dat o notă mare, dar... 
textul rămâne producția cuiva care are o 
bună tehnică de condei, încă o dată, cu o 
opinie personală, ceea ce este corect pentru 
o pagină de revistă de argument, nu 
neapărat în acestă competiție. Celelalte texte 
de nota 6 pe care nu le-am comentat, nu 
necesită comentariu.
Nota 7. Multe texte care mi-au reținut 
atenția. Colindătorii, drăguț, Bunicul, 
Scrisoarea, Dezbatere, bune. Așteptând 
ascensorul, un text foarte bun, are tot ce 
trebuie, din păcate e un rezumat de text. Ar 

fi trebuit expandat, măcar un pic și ar fi fost 
foarte bine. Dezamăgirea mea, Norina. 
Foarte, foarte bine scris. Din păcate 
caricatural privind o stare de lucruri și 
personajul feminin. Nu fac aici apologia 
feminismului, dar nici nu încurajez drama 
plângăcioasă a ratării unui act de a agăța 
duduia. Pentru că la sfârșitul textului așa am 
simțit. Înțeleg că Norina avea mâini mari, o 
privire bovină, era cam slabă cu duhul, cam 
alcoolică, înțeleg. Dar atunci care e treaba, 
că să zic așa?! Ceea ce nu iau în comentariu 
la nota 7 nu necesită.
 
Nota 8. O să încep cu Jurnalistul. Bine 
scris. O poveste în poveste, în plus, cu toate 
argumentele cu care se face un material 
jurnalistic. Un pariu reușit. Coerență 
textuală, informație pertinentă, mi-a plăcut. 
Laconism bine dozat, dirijat către finalul 
dramatic, o știre de ziar, la rândul său. 
În vizită la sfinx, bine scris, 
sarcasm împletită cu umor, totul bine dozat, 
o plimbare istorico-antropologică cu răvaș, o 
altă poveste în poveste, filozofică și 
moralizatoare. Zâmbind.
Neînțeleasă. Mi-a plăcut. Un text cu 
crescendo, citibil ușor, inversarea 
responsabilităților ca formă de libertate și 
afirmare, ridiculizarea unui feminism 
sclipicios, siropos. Am apreciat un text 
sarcastic, dar neotrăvit și neotrăvitor, o 
diferența mare   cu Norina, care pierde 
frumusețea condeiului într-un fum prea 
amar, aproape patetic.
 
Doina Roman     
Viața cu Vera
O prezentare interesantă a unei idei foarte 
actuale: distrugerea oamenilor, distrugerea 
dintre oameni, ura fără iubire, pentru că 
dacă ar fi  poate ar mai fi speranță. Armă 
bio, foarte interesant, mi-a plăcut. Pentru 
idee aș fi dat notă maximă. Realizarea 
intertextuală însă are scăpări, nu mari, dar 
sunt acolo. Focusul alternativ pe Vera și 
Rodrigue, de fapt, pe ceea ce este sângeros, 
distrugător, versus ceea ce ar fi suav, delicat, 
umanizant, cum ar fi poezia suferă în 
punctele cheie de inconsistență. De un fel de 
grabă, ca și cum trebuie ajuns repede la 
deznodământ. Sunt scăpări inerente oricărui 
autor, nici mai mult, nici mai puțin. Textul    



72

aminteste de Dans le terrier du lapin blanc, 
de Juan Pablo Villalobos, de faptul că între 
visare și demoni e doar o chestiune de 
interpretare.                              (Nota   8)  
 
Milena Munteanu  
Canada
 Învârtiri în cerc, cu ochii pe cer

 Iată un text actual, foarte bine scris. 
Are gradație, ideea izolării este clară, bine 
exprimată, artistic exprimată, între viața de 
dinainte și viața de după și cea din 
pandemie. Frazele sunt lucrate, îngrijite, 
detaliile și nuanțele la locul lor. 
Textul pleacă de la concret, împrumută o 
cale interioară, filozofică, dezbate, iscodește 
și se întoarce elegant în punctul din care 
pleacă, făcând turul fără scăpări, fără 
dramă inutilă, fără excendent inutil de 
speranță. Da, bine făcut acest text. Bine ales 
pentru competiție, în sensul că dă cititorului 
ceea ce-l preocupă, celui care trebuie să dea 
o notă, ușurință de a o acorda, sigur, nu este 
genul de text în care trebuie căutat nimic 
mai mult dpdv construcție literară.   
                                                     (Nota   9)
 
 Alexandru Andy
 Israel  
REVELION*
 Simpatic. Mi-a fost frică la început. Am 
crezut că va eșua lamentabil. Nu a eșuat. 
Acum, ce să zic, pagina această este ok, mai 
mult, nu. Dar a stăpânit foarte 
bine caricatura. Ceea ce este dificil în 
concursuri fără tema dată vine din diferența 
prea mare de subiecte. Pe ce să pui accent, 
pe actualitate, pe drama, pe sarcasma, pe 
ficțiune... De aceea Invârtiri în cerc, cu ochii 
pe cer, a luat un loz bun, plasând subiectul 
în acum, interes general, dezbatere 
interioară accesibilă și reținere de 
construcție textuală, în sensul de a nu lasă 
cuvântul în creație, ci mai degrabă să 
participe la creație. Învârtitul în cerc pe timp 
de pandemie, cred că e lesne de înțeles 
pentru toată lumea. Ca să zâmbești la Andy 
trebuie să ai un minim de cultură generală, 
de interconexiuni între lumi. Fără un anume 
nivel treci pe lângă savoarea textului. 
De aceea, textul lui Andy e un monolog 
de  construcție  și să construiești, în 

literatură, în orice, este greu. De multe ori, 
nerăsplătit. Cum va fi și acum.
                                                             ( Nota  8 )

 

      Premii & Diplome SAGA

Premiu:  Cartea 
Haijindo (decernată tuturor) - 

Oferim cartea doamnei Clelia Ifrim 
în format ebook, cu desenele 

autoarei, livrată pe mail la cerere, 
de la redacție: 

gadrian40@gmail.com 
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