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JURNAL nr.70 

Time Out 

n DNA-ul Jurnalului Israelian am 
grefat arte, cultură și mai ales PACE. 
Am refuzat și am declarat dezgustul  
pentru intrigi,  politica actuală, și voita 

dezinformare  practicată în iazma 
vremurilor noastre.  Recent, crimele făcute 
în Ucraina, actul războiului în sine, 
Europa care privește dezunită de pe bară, 
permițând genocidul unei întregi 
democrații, depășesc înțelegerea și buna 
noastră credință.  
  În semn de protest, redacția 
Editurii SAGA sistează  apariția 
JURNALULUI sine die. Vom reveni 
atunci când rațiunea va înfrânge evil-ul  
celor implicați în distrugerea barbară a 
civilizației noastre - act  la care asistăm  zi 
de zi în plin secol XXI.      
NR Mai 2022 

Coperta:  Cameron Gray 

Desen -  Baruch Elron- Killing the Peace 
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ALEXANDR DUGIN, cel mai mare 

filozof rus, despre războiul din Ucraina: 

  

"...Acesta nu este un război cu 

Ucraina. Este o confruntare cu globalismul 

ca fenomen planetar integral. Este o 

confruntare pe toate planurile - geopolitic 

și ideologic. Rusia respinge totul în 

globalism - unipolaritatea, atlantismul, pe 

de o parte, și liberalismul, anti-tradiția, 

tehnocrația, Marea Resetare, într-un 

cuvânt, pe de altă parte. Este clar că toți 

liderii europeni fac parte din elita liberală 

atlantistă. 

Iar noi suntem în război cu exact 

acest lucru. De aici și reacția lor legitimă. 

Rusia este acum exclusă din rețelele 

globaliste. Nu mai are de ales: fie își 

construiește propria lume, fie dispare. 

Rusia a stabilit o cale pentru a-și construi 

lumea sa, civilizația sa. Și acum primul pas 

a fost făcut. Dar suveran în fața 

globalismului nu poate fi decât un spațiu 

mare, un continent-stat, o civilizație-stat. 

Nicio țară nu poate rezista mult timp unei 

deconectări complete. 

Rusia creează o tabără de rezistență 

globală. Victoria sa ar fi o victorie pentru 

toate forțele alternative, atât de stânga, cât 

și de dreapta, și pentru toate popoarele. 

Începem, ca întotdeauna, cele mai dificile 

și periculoase procese. 

Dar când câștigăm, toată lumea are 

de câștigat. Așa ar trebui să fie.  

Creăm condițiile pentru o adevărată 

multipolaritate. Iar cei care sunt gata să ne 

ucidă acum vor fi primii care vor profita 

mâine de întreprinderea noastră. Aproape 

întotdeauna scriu lucruri care se 

adeveresc. Și acest lucru se va adeveri." 

............. 

Și din nou: "Ce înseamnă ruperea cu 

Occidentul pentru Rusia? Este vorba de 

mântuire. Occidentul modern, în care 

triumfă Rothschild, Soros, Schwab, Bill 

Gates și Zuckerberg, este cel mai 

dezgustător lucru din istoria lumii. Nu mai 

este nici Occidentul culturii mediteraneene 

greco-romane, nici Evul Mediu creștin, 

nici secolul XX violent și contradictoriu. 

Este un cimitir al deșeurilor toxice ale 

civilizației, este anti-civilizație. Și cu cât 

Rusia se detașează mai repede și mai 

complet de ea, cu atât mai repede se 

întoarce la rădăcinile sale. Pentru ce? 

Creștină, greco-romană, mediteraneană... 

- europeană... Adică la rădăcinile comune 

ale adevăratului Occident. Aceste rădăcini 

- ale lor! - Occidentul modern le-a tăiat 

calea. Și au rămas în Rusia. 

Abia acum Eurasia își ridică capul. 

Abia acum liberalismul din Rusia pierde 

terenul de sub picioare. 

Rusia nu este Europa de Vest. Rusia 

i-a urmat pe greci, Bizanțul și creștinismul 

răsăritean. Și continuă să urmeze această 

cale. Da, cu zigzaguri și ocolișuri. Uneori pe 

alei fără ieșire. Dar este în mișcare. 

Rusia s-a ridicat pentru a apăra 

valorile Tradiției împotriva lumii moderne. 

Este tocmai acea "revoltă împotriva lumii 

moderne". Nu ai învățat? 

Iar Europa trebuie să se despartă de 

Occident și chiar și Statele Unite trebuie 

să-i urmeze pe cei care resping 

globalismul. Și atunci toată lumea va 

înțelege semnificația războiului modern 

din Ucraina. 

Mulți oameni din Ucraina au înțeles 

acest lucru. Dar teribila propagandă 

liberală-nazistă furibundă nu a lăsat nicio 

piatră neîntoarsă în mintea ucrainenilor. 

Își vor veni în fire și vor lupta alături de noi 

pentru împărăția luminii, pentru tradiție și 

pentru o adevărată identitate creștină 

europeană. Ucrainenii sunt frații noștri. Au 

fost, sunt și vor fi. 



5 
 

Ruptura cu Occidentul nu este o 

ruptură cu Europa. Este o ruptură cu 

moartea, degenerarea și sinuciderea. 

Aceasta este cheia recuperării. Iar Europa 

însăși - popoarele din Europa - ar trebui să 

ne urmeze exemplul: să răstoarne junta 

globalistă antinațională. Și să construiască 

o casă europeană adevărată, un palat 

european, o catedrală europeană." 

                  - Alexandr Dugin - 

 Din The New Yorker 

       Memorialul Holocaustului 

destrămat de un alt război. După 

optzeci de ani, locul unei execuții în 

masă a evreilor era pe cale să fie 

comemorat. Dar Rusia lui Putin a 

lansat o invazie la scară largă a 

Ucrainei. 

Poetul rus Evgheni Evtușenko a scris 

cândva: "Niciun monument nu rivalizează 

lui Babi Yar". El se referea la ceea ce s-a 

întâmplat în septembrie 1941 la Babyn Yar, 

o râpă din Kiev, unde trupele germane au 

ucis peste 33.000 de evrei în 36 de ore - cea 

mai mare execuție în masă din timpul 

Holocaustului. Activiștii au încercat de 

mult timp să comemoreze locul, după cum       

scrie Masha Gessen, într-o expediție din 

Kiev; cel mai recent, cineastul evreu rus 

Ilya Khrzhanovsky a condus construcția 

unui complex memorial ambițios, finanțat 

de un grup de oameni de afaceri evrei 

bogați, născuți în Ucraina. 

  Dar lucrările au fost controversate, 

mulți punând la îndoială etica de a face 

artă din tragedie - se va transforma acest 

lucru într-un parc tematic al Holocaustului 

- și posibilitatea unei istorii revizioniste. 

Apoi, în februarie 2022, războiul a ajuns 

din nou la Kiev. Milioane de oameni au 

fugit. Cei care au rămas în urmă s-au luptat 

să supraviețuiască, iar cei care au murit s-

au îngrămădit în gropi comune. Problema 

amintirii și a povestirii istoriei a căpătat o 

nouă dimensiune. Gessen scrie: "Când 

acest război se va termina, Europa nu va 

mai fi definită de istoria celui de-al Doilea 

Război Mondial. Următoarea eră a istoriei 

europene, oricând va începe, va fi urmarea 

războiului din Ucraina". 

 

- Jessie Li, redactor al buletinului  

informativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu cât mai înspăimântătoare devine 

lumea, cu atât mai abstractă e arta 

Paul Klee 
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Elsa Dorval Tofan 

 

i a plăcut o analiză de a Irinei 

Petraș cu privire la nouă 

estetică. Spunea cam așa. Că 

indiferent de unde vine, gen feminin sau 

masculin, răspunde la metastazarea 

substanței poetice și nicidecum la înnoire 

ei. Că există o limită a infiltrării textului, 

mai cu seama poetic, cu asperitatile 

denotative ale imediatului. Ceea ce nu se 

absoarbe, plutește macerat, imposibil să se 

evapore. 

Aș adaugă faptul că, dacă hermeneutică 

expandată la textul literar este împiedicată 

sau de un cosinus care ignoră triunghiul ca 

metaforă, atunci ieșim complet din 

paradigmă subtilului. Se poate și așa, în 

realitatea preocupărilor majore. Majore! 

 Pe de altă parte, cu cât interesul este 

deplasat pe accesoriile mici, lipsa de 

distincție se amplifică. Este lipsa de 

distincție poezia? 

A vulgariza accesibilizează sau plasează 

vulgarul într-o poziție nonconvenționala, 

ilegitimă, și atunci, cine va avea întâietate, 

vulgaritatea la feminin sau la masculin?! 

Devine poezia de astăzi un fel de hip-pop, 

o strigare de cartier? Există în hip-pop ceva 

poezie? Ce formă și format ar trebui să 

îmbrace criza pentru ca expresia să dea un 

text literar...  

Între poezie și gândire există o legătură 

colocativa. Despărțirea celor două este o 

tragedie  agonizantă. Ca și cum ai smulge 

inimii, plămânul. 

        Nu întâmplător Hannah 

Arendt a considerat poezia îngerul 

păzitor al gândirii. Și nu invers. 

Tatiana Ernuteanu 

Quite emotional 

 

Nu ar fi trebuit să ne întâlnim 

Quite emotional, now 

Dar să ne imaginăm că sintaxa lucrurilor 

ar fi fost una desăvârșită 

și poștașul se ținea de cuvânt și aducea 

scrisorile în ziua cuvenită 

Quite emotional, now 

Din palmele tale răsar și acum semințe 

așa cum orașul pătimaș naște străzi cu 

pistrui (știu bine ce spun) 

Dacă acum ar fi atunci și dacă lașitatea ar 

fi fost plină de curaj 

ce ajustări s-ar mai fi impus…? 

Quite emotional, now 

Din gura ta au ieșit pisici catifelate, blânde 

și naive 

amețite de tutun 

pe una o păstrez într-un sertar, pe una în 

paginile unei agende 

E mic să spun, dar iubirea se numără în 

ceasuri pătrate, pentru că numai în colțuri 

se întâlnesc două laturi 

Quite emotional, now 

Carnea ta de metal nu mă mai sprijină 

*** 

Miles Davis 

  

M 
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Ion Pop  

Critica ochiului, critica unei ere 

  L-am întâlnit pe profesorul Ion Pop 

la ICR Tel Aviv în urmă cu câțiva ani, mai  

precis în primăvara anului 2012. 

Conferința renumitului profesor se ocupa 

pe larg de istoria mișcării avangardiste 

române și evoluția ei postbelică așa cum 

era prezentată în cartea  sa "De la 

Avangardă spre Ariergardă", volum lansat 

de Editura Vinea - București. Dar, Ion Pop, 

critic de renume internațional al istoriei 

literaturii de avangardă, este și un poet in-

teresant care merită cunoscut și analizat.  

În același an 2012, o tânără 

doctorandă (Simona Cucuian din Brașov) 

se dedică cercetării presei studențești în 

comunism ca să descopere activitatea lui 

Pop în cadrul unui grup istoric și cenaclier 

numit Echinox, care funcționa la Cluj. 

Criticul a condus cenaclul timp de 17 ani 

(1969-1986). Ion Pop a debutat cu versuri 

în revista Steaua, (1959).  

A tipărit Propunere pentru o 

fântână, (1966), volum urmat de Biata mea 

cumințenie (1969), Gramatică târzie 

(1977), Soarele și uitarea (1985), Amânarea 

generală (1990), „Echinox”- Vocile poeziei, 

(2008).   Rezultatul studiului justifică o 

lucrare recentă, mai amplă, cu referiri cri-

tice și citate care se pot sumariza cu urmă-

toarea concluzie: Criticul Ion Pop este și 

poetul rafinamentelor percepției hiper-

lucide, a punctelor de fugă și a evadării din 

sfera livrescului și a rigidității universitare. 

Polifoniile poeziei sale au un miez autore-

ferențial, de metadiscurs cu lumea facerii 

reacțiilor culturale asupra cuvântului, 

textului, simbolurilor, “fără o putere prea 

mare” de a mai semnifica, ci doar de a fi 

supuse fin, ironiei lucide, cât și în sens 

opus, asupra realităților fie ele trăite sau 

fabricate. Volumul supus discuției este 

"Descoperirea ochiului" în care suntem 

puși în fața unor exerciții de clipire 

meditativă pe terenul observației aparent 

banale, dar aproape întotdeauna clară, fără 

prea multe cosmetizări și abateri dela 

metodă. 

De exemplu poemul „Floarea de 

soc”: 

 

Floarea de soc 

„Tot vorbim despre lucruri 

fundamentale, 

asurzit de vacarmul esențelor, 

era sa uit tocmai floarea de soc 

ce-mi trimite-n fereastra deschisă 

generoasă, umilu-i parfum. 

Și totuși, pe ea mă bizui. 

Când ilizibile pe piatra lor 

vor deveni aceste pale scrisuri, 

vreun harnic de-pe atunci, paleograf 

le va putea citi ușor, doar respirând. 

Le  va data ușor, după mireasmă.” 

 

Volumul "Descoperirea ochiului" este în 

mod neconvențional prefațat de Gheorghe 

Grigurcu care se adresează autorului în 

versuri: 

"Nu e momentul ca să te sperii/ de lunga 

frază în care dispari,-/ 

ți-or aminti de verba volant, de scripta,/ 

de apa trece, de pietrele 

mari. N-o să spui nici More light!, nici 

Întunericul vine, când va fi 

spre Nămoluri să pleci. Buldozere dragi, 

cu umede boturi reci,/ te vor 

împinge în Viitorime". 

 

   Un alt critic, Petru Poantă, scrie  în 

Echinox, nr. 1-2-3, 1974: "Ion Pop este un 

scriitor modern, în sensul în care această 

noțiune se referă la scriitorul total: spirit 

format prin cultură, creația propriu-zisă 
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prezidată de simțul critic. "Inspiratul" face 

loc intelectualului. Creația implică ideea de 

"fabricație". Dar asta nu înseamnă, fără 

îndoială, contrafacere.  

Am spune chiar că e un orgoliu al 

creatorului altfel înțeles: ar vrea ca opera 

sa să devină obiect, să aibă o valoare de 

întrebuințare reală.  

Nostalgia nu mai este capodopera, ci 

fabricatul; nu descrierea pasiunilor, și 

blânda lor ionizare, de unde și titlul 

volumului său Biata mea cumințenie. 

Poezia lui Ion Pop e făcută mai mult decât 

inspirată. 

Regimul preferat al poetului rămâne 

luciditatea. Stările sale sunt provocate, 

însă nu mimate."  

Ani mai târziu, într-un context lipsit 

de exprimarea liberă a anilor 

comunismului târziu, secătuit de 

mijloacele de exteriorizare și concretizare a 

unei libertăți interioare, publică poemul 

antologic “În locul oricărei metafore”, 

sarcastic comentat de poet în Prefața 

volumului editat de Cartea Românească. 

(1986) 

 

  În locul oricărei metafore 

Poetul s-a prostit, și-a ieșit din minți,/ nu 

mai vede/ decât/ ce vede./ În locul 

oricărei metafore/ preferă/ pâine și apă./ 

Ce-i de făcut?/ Așteptând răspunsul,/ l-

am internat aici,/ în poem. 

  Revoluția din 89 produce o poezie 

instantanee, ocazională, care va fi astfel 

calificată de criticul Nicolae Manolescu: 

"surprindem eul „cazuistic”, hiperlucid al 

poetului Ion Pop care marchează întâlnirea 

cu trupul unui împușcat al Revoluției din 

Decembrie 1989. Se încheie sec, precum o 

spovedanie morală în fața lumii-receptor": 

 

 

Acum și aici 

 

Un creier de om 

rămas întreg, pe marginea trotuarului, 

într-o piață a Libertății. 

Doar cu sângele lui și cu o pâine. 

Între câteva lumânări. 

Ca un altar în descompunere. 

Îl scriu acum și aici, 

ca să nu pot spune cândva 

că nu l-am văzut. 

Cluj, decembrie 1989 

 

Necunoscută nouă și de o mare 

respirație este relația lui Ion Pop cu poeta 

Ana Blandiana. Iată, un prim poem de 

iubire declarativă (înveșmântat doar în 

suflet, iubita mea,), dedicat Anei 

Blandiana, Ca odinioară, într-un poem, 

datat septembrie 1986. 

Este un text pictural creionat în 

culorile alb: (zăpadă/ vierme/ basmaua 

albă/ mănuși precum neaua/ trupul tău, ca 

niciodată mai alb/ Stare de urgență a 

albului), în roșu (flacăra roșie/ fiară 

înjunghiată/ arterele și plămânii/ trei 

picături de sânge) și cenușiu (Moartea 

petelor/ Să nu fie-n pericol cenușiul?/ 

turnuri/ brave armate/ gloanțe oarbe). 

Este probabil unul dintre cele mai 

puternice poeme de iubire voalată, 

camuflată prin textualitate lirică într-un 

context totalitar când Anei Blandiana i s-a 

luat în trei rânduri dreptul de a publica 

(1959-1964,  1985, 1988-1989), iar în 

ultimii doi ani numele ei a fost interzis și 

cărțile i-au fost scoase și din biblioteci. 

Înainte de a deveni poetă a lucrat pe un 

șantier de construcții, deoarece a fost 

persecutată de regimul comunist, tatăl ei 

fiind declarat chiabur.  

Cenzura nu a admis faptul că ea a 

publicat o carte de poezii despre motanul 

Arpagic, interpretat de cititori drept o 
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aluzie la Ceaușescu. Poeziile ei interzise au 

fost difuzate în mii de exemplare, scrise de 

mână de cititori și au fost traduse în 

numeroase limbi, o dovadă a cenzurii din 

România. Poemul transmite, în 

subliminal, lupta freudiană a celor doi zei:  

zeul iubirii, Eros, și zeul morții, Thanatos. 

Sunt simbolurile celor două instincte 

primare, libido-ul, exprimat prin căutarea 

plăcerii, și angoasa, evitarea durerii și frica 

de moarte sau, în cazul de față: regimul 

totalitar. 

Ca odinioară, într-un poem 

 

Anei Blandiana 

Zăpadă, zăpadă, zăpadă,- 

Dar nu mai cade din cer 

Ca odinioară, într-un poem, 

Moartea petelor. 

Să nu fie, vai, niciodată, 

Să nu fie-n pericol cenușiul? 

Din avioane 

Cad amețite manifestele inocenței, 

Din turnuri 

Explodează 

Manifestele inocenței, 

Din arterele și plămânii tăi 

Flutură o flacără roșie 

Ca o fiară înjunghiată 

Pe altarele inocenței, 

Viermele alb a ieșit el însuși din măr 

Ca un exemplu viu al inocenței, 

Actorii toți recită până ce răgușesc 

"zăpezile de altădată", 

Mama-și ascunde cu teamă, 

de pe basmaua albă, 

Cele trei picături de sânge, 

Și nu vom ști, vai, care din purtătorii 

De mănuși precum neaua 

E gâdele, gâdele, 

Și trupul tău, ca niciodată mai alb 

înveșmântat doar în suflet, iubita mea, 

Și zăpada care-a venit, va veni, 

Va veni... 

Să nu fie-n pericol cenușiul? 

Zăpadă, zăpadă, zăpadă, 

Miliarde de fulgi în asalt, 

Stare de urgență a albului, 

brave armate 

Ale marelui țipăt mut! 

Să nu fiți voi, toate, ah, toate, 

Decât niște gloanțe oarbe? 

Să nu fie, vai, niciodată, 

Să nu fie-n pericol cenușiul? 

                      3 decembrie 1989 

Să încheiem această insuficientă 

prezentare a poeziei lui Ion Pop aderând 

total la cele afirmate de profesorul 

târgumureșean Iulian Boldea, în Echinox 

numărul 7- 8 din 1988: 

"Ion Pop scrie o poezie ce își asumă cu 

fervoare propria condiție, alimentată 

deopotrivă de trăire și ficțiune, de real și 

de convenție, poezia lui Ion Pop este una 

de vădită intelectualizare a expresiei, în 

deficitul fuziunii afective inflaționiste, o 

poezie a interiorizării a cărei luciditate 

redimensionează coordonatele realității 

conform unei etici poetice proprii, 

distincte, de mare originalitate." 

După 

După 50 de ani nu poți fi 

Decât poet postmodern. E-un gând 

Care mă consolează cumva 

Și-mi explic și de ce 

îmi revin în minte, 

cu o mare îngăduință, 

Florile albe ale salcâmilor, 

banca înnegrită, 

Fânul cândva de curând cosit. (...) 

Știu acum că Poeții trădează 

mai multe patrii deodată, 

știu acum că se vor întoarce 

într-o singură patrie. 

***  
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Ion Cuzuioc  

 

VIVAT PEACE! 

Pledăm pentru pace, 

Pledăm pentru liniște, 

Pledăm pentru bunăvoință. 

Declarăm pace, 

Declarăm liniște, 

Declarăm bunăvoință, 

Dar punem la ferestre zăbrele, 

Izolăm apartamentul cu ușă de metal, 

Ridicăm garduri la nivelul acoperișului 

casei. 

Ne transformăm casa-ntr-o cetate, 

Ne instalăm sistem de semnalizare 

sofisticat, 

Ne procurăm armă, pistol de protecție. 

Angajăm avocați particulari, 

Întreținem relații cu procurori și 

judecători, 

Ne avem de bine și cu lumea interlopă, 

Ca să nu mai vorbim de țară, 

Înarmată până-n dinți 

Cu arme, tancuri, avioane și rachete, 

Dar pledează și declară Pacea! 

Unde-i logica, domnilor? 

Care-i logica, domnilor? 

 

ÎN GRĂDINA CU MĂSLINI 

O veșnicie drumul mi-a părut 

Cât spre măslini eu l-am parcurs. 

Creștetul capului respingea razele solare, 

Tălpile picioarelor sugrumau pietrele de 

sub ele, 

Oboseala drumului era fără simț, 

Căci gândul și vrerea avea doar un drum, 

Un drum spre grădina Ghetsemani, 

O viață am sperat, o viață l-am căutat, 

O viață am mers spre acest drum 

Şerpuit prin măslinii de pe munte. 

Oboseală n-am simțit, zăpușeala nu m-a 

oprit 

Să intru pe poarta grădinii cu măslini. 

Am pipăit crengile măslinului 

Să-i simt pulsul milenar, 

S-aud cum șoptesc frunzele, fructele de pe 

măslin 

Am cuprins și eu măslinul cât puteau 

cuprinde mâinile. 

M-am luat de mână cu alți pământeni 

Şi-am simțit mâinile apostolilor, 

Care-mi propuneau vin din potir, 

Nu era vin, era sângele Domnului, 

Servit ca pe-o transfuzie de sânge. 

M-am rezemat de măslin și-am meditat, 

Am stat de vorbă cu apostolii și m-am 

retras. 

Drumul de la întoarcere nu mi-a părut o 

veșnicie, 

Drumul mi-a părut o clipă, dar nu mai era 

drum 

Era un zbor dintr-o veșnicie, 

Un zbor dintr-o lume în alta. 

 

FLOARE DE SALCÂM 

Mirositoare-i floarea de salcâm, 

Frumoasă-i floarea de salcâm, 

De leac e floarea de salcâm. 

Copiii gustă floarea de salcâm, 

Albinele colectează nectarul de pe floare, 

Mișcările acrobatice ale căprioarelor 

Tot spre floarea de salcâm ademenesc 

Cu dulceața florii de salcâm ne înfruptăm, 

Cu mierea florii de salcâm ne îndulcim, 

Uleiul florii de salcâm ne aromatizează 

Cu ceai din floare de salcâm ne întremăm 

Cu o floare de salcâm mai viețuim, 

Şi când stai și te gândești, 

O floare între atâția spini, 

Atâtea flori pe un copac de spini, 

Atâția spini în jurul unei flori 

Şi conviețuiesc cu toții pentru toți... 
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Adrian Grauenfels 

Recviem pentru un Cezar defunct 

Ce a mai rămas din tine, iubite cezar 

 doar  să ne bântuie amintirea ta 

ca scenariul încâlcit al unui străbun 

care moare vorbind viitorului despre: 

 "Cicatricea memoriei"              

cuvinte cioplite în terasa de marmură 

roșie 

 de unde se adresa sclavilor 

cei  de pe  terenuri nepopulate; necucerite 

nedesenate de geografi                      

nici de scrieri ulterioare, de bătălii purtate 

mai târziu în limbi funerare 

Ca și generalul care exprimă  remușcări 

amare 

pentru bătălia în care  a distrus și deportat 

și-a tăiat sute și mii de la cei dragi, 

 

Ca și regele care-și clădește piramida 

pentru durerea sa,   

nu în locul unde a produs-o. 

**** 

O poezie la plecarea lui Umberto  ECO 

Muezinul zbura împreună cu noi 

și striga în microfon: rugați-vă ! 

sunt în delir (și își ducea mâna la frunte ) 

vulturi orbi mă purtau peste case 

vedeam prin ochelari infernul din ceață 

în haremuri se dansau dezmățuri 

femeile de ceară se aplecau pentru 

desfătul bărbaților 

din ele picurau lacrimi de ceară 

străveziul lor până la suflet mă emoționa 

nimeni nu le prindea cu plasa de fluturi 

nimeni nu arunca cu pietre 

și nici cuțitele nu sclipeau în umbră 

 

iubita mea șoptea: te părăsesc 

nu mai am nevoie de tine 

ar trebui să te muți cu părul tău alb într-o 

grădină 

să izgonești gândurile că mai ai viață 

 

și din ECO-ul glasul ei începu un tsunami 

cădea tencuiala de pe case și clopotele 

făceau ding dong 

în vântul toamnei noastre 

păsările se întorceau la cuiburi 

singure, fără pereche 

erau de cristal și se spărgeau cu zgomot 

 le adunam și le lipeam cu gumă de 

mestecat 

nimic nu va mai fi ca înainte, mi-a spus 

pricepi? 

  

                           **** 

Cântec pasiv  

Plecarea la război este un tremur de 

genunchi 

deși port arma atomică în geantă 

iar masca de gaze e valabilă 5 ani 

cu instrucțiuni precise, tipărite bilingv 

caut adăpostul apropiat, plin de igrasie 

  

așteptăm sirena care urcă  și coboară 

în caz de atac va suna prelung 

copii să-și plieze șotronul 

bunica să fie abandonată  

doar a trăit destul... 

  

și păsările se vor descurca ele 

au instincte de conservare ni se spune 

zborul lor aduce ploaie 

deschid umbrela, 

mă apăr de potopul iminent. 

*** 
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Sofia Gelman 

          Oameni suntem 

nul 2022 a adus cu sine din nou, 

problema  schimbărilor climatice. 

Unii cercetători susțin că orice 

transformare necesară pentru ameliorarea 

condițiilor atmosferice este tardivă, ca 

atare, ne îndreptăm cu pași repezi către o 

inevitabil catastrofă… Totuși, poate prea 

târziu (?), pentru prima dată, în acest an, 

multe orașe și municipii au renunțat la 

focurile de artificii atât de așteptate - în 

special de către copiii – de Ziua 

Independenței,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru a evita poluarea. S-a convenit în 

acest sens și pentru a menaja foștii soldați 

care suferă de post-traumă, pentru ei 

zgomotul artificiilor trezește amintirea 

coșmarului trăit. Eu personal felicit 

forurile de rigoare pentru deciziile corecte 

luate. Permiteți-mi să supun atenției 

dumneavoastră, dragi cititori, ideea de a-i 

influența pe cei ce se află la cârma orașelor 

în a reduce – sau chiar a interzice cu 

desăvârșire – petrecerile de  L”g Ba Omer 

în viitor, pentru că ele sunt nocive : 

poluarea masivă (fumul gros care acoperă 

țara mult timp și după stingerea focurilor) 

aduce prejudicii în egală măsură sănătății 

și mediului înconjurător…     

A 
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 Bernard Dumaine 

ernard Dumaine (născut la 20 

august 1953 în Angoulême, 

Franța) este un artist francez 

cunoscut mai ales pentru lucrările sale în 

stiluri fotorealism și suprarealist și pentru 

desenele sale de fundal pentru desene 

animate de televiziune. Lucrează cu o 

varietate de medii, inclusiv pictură în ulei, 

pictură acrilică, creion grafit, pictură 

digitală, colaj digital și video. 

A absolvit sculptura cu mențiune 

pentru desen în 1977 la Angers (Maine et 

Loire, Franța). Au urmat numeroase 

expoziții individuale și de grup, atât la 

nivel local, cât și internațional. 

În prezent, lucrează mai ales în 

mediile digitale, pictură în ulei și creion. 

De asemenea, realizează lucrări Exquisite 

Corpse în colaborare cu mulți artiști la 

nivel internațional, iar aceste lucrări în 

colaborare au fost expuse recent în galerii 

din Franța.  

Puteți vedea mai multe lucrări ale 

lui Bernard la adresa 

http://bernardumaine.blogspot.com/ 

  

B 
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  CONDIȚIONAREA COLECTIVĂ 

 

 

n 1956, filozoful german Günther 

Anders a scris această reflecție. Nu 

știm dacă a fost premonitorie sau 

programatică: 

„Pentru a înăbuși orice revoltă, în 

avans, este important să nu o faceți violent. 

Metodele arhaice, precum cea a lui Hitler, 

sunt, în mod clar, depășite. Este suficient 

să creați o condiționare colectivă atât de 

puternică încât însăși ideea de revoltă să 

nu existe. Vor veni și mai multe. Pentru 

mintea oamenilor. Ideală ar fi formarea 

indivizilor de la naștere prin limitarea 

aptitudinilor lor biologice înnăscute... 

Apoi, am continua să condiționăm 

prin reducerea drastică a nivelului și 

calității educației, pentru a o readuce la o 

formă de integrare profesională. 

Un individ needucat are doar un 

orizont de gândire limitat și cu cât gândul 

lui se limitează mai mult la preocupări 

materiale, mediocre, cu atât se poate 

revolta mai puțin. Trebuie să ne asigurăm 

că accesul la cunoaștere devine din ce în ce 

mai dificil și mai elitist... că decalajul se 

mărește între oameni și știință, că 

informațiile destinate publicului larg sunt 

anesteziate de orice conținut subversiv. 

Mai ales, fără filozofie. 

Din nou, este necesar să folosim 

persuasiunea și nu violența directă: vom 

difuza masiv, prin intermediul televiziunii, 

divertisment uluitor, mereu măgulind 

emoționalul, instinctivul. 

Vom ocupa spiritele cu ceea ce este 

zadarnic și jucăuș. Este bine cu vorbărie 

neîncetată și muzică, pentru a împiedica  

mintea să se întrebe, să gândească, să 

reflecteze. 

Vom pune sexualitatea pe primul 

plan al intereselor umane. Ca anestezic 

social, nu există nimic mai bun. În general, 

vom avea grijă să alungăm seriozitatea din 

existență, să ne batem joc de tot ce are o 

valoare ridicată, să menținem o apologie 

constantă pentru lejeritate ; astfel încât 

euforia reclamei, a consumului să devină 

standardul fericirii umane și modelul 

libertății. 

Condiționarea va produce astfel o 

astfel de integrare a sinelui, încât singura 

teamă (care va trebui menținută) va fi 

aceea de a fi exclus din sistem și, deci, de a 

nu mai putea accesa condițiile materiale 

necesare fericirii. 

Omul de masă, astfel produs, trebuie 

tratat ca ceea ce este : un produs, un vițel și 

trebuie să fie supravegheat așa cum ar 

trebui să fie o turmă. 

Orice lucru care îi permite lucidității 

să adoarmă, mintea lui critică este bună 

din punct de vedere social, ceea ce ar risca 

să-l trezească trebuie combătut, 

ridiculizat, înăbușit... 

Orice doctrină care contestă 

sistemul trebuie mai întâi catalogată drept 

subversivă și teroristă, iar cei care o susțin 

trebuie apoi tratați ca atare”. 

 

Günther Anders – Învechirea omului, 1956 

 

(Sursa: Pr. Petru Pruteanu - Misiune & 

Slujire) 

*** 

  

Î 
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Renașterea Harlemului 

 

     Fredonând o melodie sincopată 

somnoroasă, 

legănându-se înainte și înapoi pe o 

melodie melodioasă, 

     Am auzit un negru cântând. 

Pe Lenox Avenue, noaptea trecută 

La lumina palidă și plictisitoare a unei 

vechi lămpi cu gaz 

     Se legăna leneș. . . 

      leneș se legăna. . . 

Pe melodia celor de la Weary Blues. 

 

           Langston Hughes *, "The Weary 

Blues" 

  Atunci când ne gândim la mișcările 

esențiale din poezia americană, nicio 

conversație nu ar fi completă fără o 

discuție despre Renașterea cartierului 

Harlem. Cu un lirism inspirat din muzica 

populară blues și jazz a vremii, cu o 

conștientizare a vieții negrilor din 

America, cu afirmarea unei identități afro-

americane independente și cu inovații în 

formă și structură, poezia Renașterii din 

Harlem este inconfundabilă. 

  Deși datele exacte ale mișcării sunt 

discutabile, cei mai mulți consideră că 

începuturile sale își au rădăcinile la 

sfârșitul epocii Reconstrucției, când 

segregarea legală făcea ca condițiile de 

viață ale afro-americanilor din Sud să fie 

insuportabile. Lipsa oportunităților 

economice și, mai ales, prevalența 

prejudecăților, linșajul și segregarea în 

spațiile publice au contribuit la condițiile 

intolerabile ale afro-americanilor. Atunci 

când SUA au intrat în Primul Război 

Mondial în 1917, locurile de muncă 

deținute anterior de bărbații albi au 

devenit brusc disponibile, iar expansiunea 

industrială din Nord a oferit afro-

americanilor oportunitatea de a căuta un 

nou stil de viață. Aceștia s-au stabilit în 

diferite orașe din nord în timpul acestei 

Mari Migrații, iar New York City a fost cel 

mai popular, în special cartierul Harlem. 

Afro-americani din toate clasele sociale s-

au reunit în Harlem, care a devenit punctul 

central al unui interes crescând pentru 

cultura afro-americană: jazz, blues, dans, 

teatru, artă, ficțiune și poezie. Harlem și 

New York au devenit, de asemenea, sediul 

multor instituții afro-americane 

fundamentale, precum Asociația Națională 

pentru Progresul “Oamenilor de Culoare, 

Liga Urbană Națională, Asociația 

Universală pentru Îmbunătățirea 

Negrilor” a lui Marcus Garvey, Criza lui W. 

E. B. Du Bois și multe altele. 

   Renașterea din Harlem a inaugurat 

o perioadă de multe premiere pentru afro-

americani în domeniul editorial: Langston 

Hughes, o figură centrală a mișcării, a 

publicat primul său poem, "The Negro 

Speaks of Rivers", în timpul crizei din iunie 

1921; doi ani mai târziu, Cane, de Jean 

Toomer, a fost prima carte de ficțiune (deși 

este mai corect să o considerăm un text 

hibrid, deoarece conține și dialoguri 

dramatice și poezie) a unui scriitor afro-

american apărută la o editură din New 

York după The Colonel's Dream, de 

Charles Chestnutt (Doubleday, Page, 

1905);  a fost prima carte de poezii scrisă 

de un afro-american care a fost publicată 

de un editor american important. 

Acești scriitori au căutat să 

examineze și să celebreze experiențele lor. 

În prefața antologiei sale The Book of 

American Negro Poetry (1922), editorul, 

autorul și activistul pentru drepturile civile 
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James Weldon Johnson scrie că artiștii 

afro-americani trebuie să găsească "o 

formă care să exprime imaginile, 

expresiile, modurile de gândire specifice, 

umorul și patetismul distinctiv" ale 

experienței lor.  

O altă antologie importantă a vremii 

a apărut trei ani mai târziu : The New 

Negro, editată de sociologul și criticul 

Alain Locke. Antologia a adunat eseuri, 

povestiri, poezii și lucrări de artă ale unor 

artiști vechi și tineri, negri și albi. 

Termenul "The New Negro" (Noul Negru) 

al lui Locke a devenit popular în timpul 

“Renașterii Harlem”, promovând un 

sentiment de mândrie și de apărare a 

comunității afro-americane, precum și un 

refuz de a se supune nedreptăților la care 

erau supuși. De fapt, Renașterea din 

Harlem are numele alternativ "Noua 

Renaștere a negrilor". 

 

  În același an în care a apărut The 

New Negro, a fost publicată și Culoarea lui 

Cullen, o colecție de poeme care aborda 

nedreptatea rasială în stilul romanticilor 

englezi. În cartea sa, Cullen a discutat 

despre identitatea sa și despre identitatea 

colectivă afro-americană. Unele dintre cele 

mai puternice poezii ale sale pun la 

îndoială bunăvoința unui creator care a 

dăruit o rasă cu binecuvântări atât de 

amestecate. Cartea sa a fost urmată la scurt 

timp de The Weary Blues a lui Hughes, un 

text liric ale cărui sunete și cadențe se 

mișcau pe ritmurile jazzului și blues-ului la 

care era expus în viața sa de zi cu zi în 

Harlem. 

Printre alți scriitori importanți ai 

vremii se numără Arna Bontemps, Sterling 

Brown, Claude McKay, Alice Dunbar-

Nelson, Angelina Weld Grimké și Georgia 

Douglas Johnson. McKay, născut și crescut 

în Jamaica, a scris despre nostalgia 

imigrantului și despre mândria și furia 

omului de culoare. Jean Toomer (poet și 

romancier afiliat mișcării) rămâne  

un mister efemer;  suficient pentru a 

reprezenta singur avangarda simbolistă a 

generației, a apărut pentru scurt timp pe 

scena Renașterii din Harlem, apoi a 

devenit adept al misticului Gurdijeff și a 

dispărut în lumea albilor. 

Sterling Brown, timp de mulți ani 

profesor la Universitatea Howard, a apărut 

în anii '30 cu poeme uneori jucăușe, adesea 

pesimiste, într-o engleză standard și în 

limba vernaculară neagră și în forme afro-

americane și europene. În multe dintre 

poemele lui Brown, bărbați și femei 

puternici se opun opresiunii rasismului, 

sărăciei și destinului. 

Până în 1928, valurile literare 

păreau să se îndepărteze de poezie și să se 

îndrepte mai mult spre ficțiune, odată cu 
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publicarea unor texte precum Quicksand al 

lui Nella Larsen, Home to Harlem al lui 

McKay și God Sends Sunday al lui  Arna 

Wendell Bontemps (poet, romancier și  

librar), printre altele. 

  Renașterea din Harlem, care a fost 

declanșată de expansiunea industrială și 

de prosperitatea din domeniul artei, și-a 

început declinul odată cu prăbușirea Wall 

Street-ului în 1929. Harlem a fost afectat 

de creșterea șomajului și a criminalității, 

iar în cartierul a izbucnit revolta din 

Harlem din 1935. Cu toate acestea, efectele 

imediate ale mișcării vor avea ecou în 

mișcarea Negritude de dupa anii 1930.  

 

  Moștenirea Renașterii din Harlem a 

deschis uși și a influențat profund 

generațiile de scriitori afro-americani care 

au urmat, printre care Robert Hayden și 

Gwendolyn Brooks. În anii '40, '50 și '60, 

Hayden a predat la Universitatea Fisk și la 

Universitatea din Michigan și a fost timp 

de două mandate consultant în poezie la 

Biblioteca Congresului.  

După publicarea în 1945 a primei 

sale cărți, A Street în Bronzeville, Brooks a 

îmbinat o viață liniștită cu succesul de 

critică. Cea de-a doua carte a sa, Annie 

Allen, a câștigat premiul Pulitzer în 1950, 

prima dată când o carte a unui poet de 

culoare a câștigat această distincție râvnită 

și ultima dată până la Thomas și Beulah a 

Ritei Dove, aproape patruzeci de ani mai 

târziu.  

Mulți dintre poeții care aveau să le 

urmeze lui Cullen și Hughes, acești 

descendenți ai Renașterii din Harlem și ai 

tendințelor culturale, sociale și literare 

ulterioare, aveau să aducă, de asemenea, 

Mișcarea Artelor Negre din anii '60, 

radicală din punct de vedere politic și 

social, care, în mod similar, a încercat să 

promoveze schimbările sociale și o 

identitate afro-americană unică, creată de 

ei înșiși. 

Joy 

 

                autor: Clarissa Scott Delaney ** 

 

Bucuria mă scutură ca vântul care ridică 

o pânză, 

Ca vântul care bate 

Care râde printre pini puternici. 

Mă inundă ca soarele 

Pe copacii uzi de ploaie 

Care sclipesc cu argint și cu verde. 

 

Mă abandonez bucuriei... 

Râd, cânt. 

Prea mult timp am mers pe un drum 

pustiu, 

Prea mult timp m-am împiedicat într-un 

labirint 

Dezorientat. 

 

Note 

* James Mercer Langston Hughes  (1902 - 1967) a 

fost un scriitor și editorialist american. Figură 

marcantă a liricii afro-americane, a scris poeme, 

referitoare la situația populației de culoare, 

străbătute de disperare și revoltă în ritm sincopat 

și astfel a creat o nouă formă de artă poetică, 

poezia jazz. În povestirile sale de răsunet 

internațional, militează pentru egalitatea în 

drepturi a tuturor oamenilor. 

**  Clarissa Scott Delany, născută Clarissa Mae 

Scott (1901-1927), a fost o poetă, eseistă, 

educatoare și asistentă socială afro-americană 

asociată cu Renașterea din Harlem. 

***   

https://ro.wikipedia.org/wiki/1902
https://ro.wikipedia.org/wiki/1967
https://ro.wikipedia.org/wiki/Editorial
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afroamericani


19 
 

      Pallady și eu – simple note 

Liviu Antonesei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criu aceste rînduri la instigarea, ba 

chiar și la presiunile amicale ale unui 

vechi și bun prieten, scriitorul 

Bedros Horansangian care, în vremea din 

urmă, tinde să devină cel mai priceput 

cunoscător al vieții și operei lui Pallady. 

Degeaba i-am spus că eu, ca tip vizual, sînt 

un pasionat consumator al picturii și 

celorlalte arte ale privirii, dar nu sînt nici 

critic de artă și, cu atît mai puțin, vreun 

teoretician al acesteia. Dar apucasem să-i 

scap cîteva informații, că Pallady este 

pictorul meu român preferat, că am scris 

cîteva articole despre artă, inclusiv cronici 

de expoziție, cîteva relatări ilustrate din 

muzeele de aici sau din lumea largă. A fost 

destul ca să nu-i mai scap din mînă! Dar nu 

despre analiza operei lui Pallady va fi 

vorba, nici despre locul său în istoria artei, 

ci doar despre niște incursiuni 

autobiografice, despre îndelungata mea 

relație cu acest maestru, despre 

experiențele artistice, dar și existențiale, pe 

care mi le-a ocazionat, 

La început a fost Jurnalul… 
Oricît ar părea de curios, pasiunea 

mea pentru Pallady a început înainte de a 

vedea vreo operă de-a sa sau măcar un 

album, o reproducere. În îndepărtata mea 

adolescentă, am găsit în biblioteca 

părintească un volum semnat Theodor 

Pallady, care se chema Jurnal și apăruse cu 

cîțiva ani mai devreme, în 1967. Nu e de 

mirare că l-am citit și mi-a plăcut, încă de 

pe atunci eram un devorator de literatură 

subiectivă, jurnale, memorii, autobiografii, 

volume de corespondență. Dar importante 

au fost consecințele experienței. O vecină, 

profesoară de franceză pensionară, care pe 

cînd eram în școala primară m-a inițiat în 

limba pe care o predase și care, în timp, mi-

a împrumutat și chiar dăruit multe cărți 

franțuzești și românești, m-a văzut cu 

volumul în mînă, m-a invitat în casă, mi-a 

dat să răsfoiesc un album Pallady, a purtat 

cu mine o discuție cum porți cu un novice, 

dar a înțeles că-mi place Pallady, deși nu 

eram în stare să spun de ce, iar la plecare 

mi-a dăruit albumul. A fost puțin mirată că 

mi-au plăcut mai mult unele naturi moarte 

și portrete decît nudurile, dar cu nudurile 

„colțuroase” ale lui Pallady aveam să mă 

împac mai tîrziu. Cînd să ies, m-a întrebat 

dacă nu vreau s-o însoțesc a doua zi la 

Palatul Culturii, să văd tablouri și desene 

de Pallady, vreo douăzeci. Sigur că am 

vrut! 

Au urmat și operele 
Nu erau chiar douăzeci, ci numai 

optsprezece lucrări în sala Pallady. Nu știu 

de ce întîi le-am numărat, apoi le-am privit 

pe îndelete, citind etichetele și ascultînd-o 

pe însoțitoarea mea, care se rezuma la 

explicații sumare, dar cred că esențiale, de 

vreme ce încă parcă o aud. Am vizitat 

S 
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atunci întreg Muzeul de Artă, dar cel mai 

mult, aproape o oră, am stat în sala 

„pictorului meu”, cum începusem să-i 

spun. Era sortit să fie pictorul meu român 

preferat. Nu vreau să spun că nu sînt și alți 

pictori români care-mi plac, de la Luchian 

la Țuculescu și de la Brauner la o mulțime 

de pictori moderni și contemporani lista 

mea este foarte lungă și mereu deschisă. 

Vreau doar să spun aceasta începe cu 

Pallady și acest lucru nu se va schimba. 

După aceea, vreme de decenii, în 

călătoriile mele prin țară, pe cît mi-a 

permis programul, am încercat să văd 

operele lui Pallady adăpostite în muzeele 

din acele locuri. Sigur, am vizitat Muzeul 

Pallady și Muzeul Zambaccian, cred că se 

numea deja „al colecțiilor”, avînd șansa să 

fiu ghidat de marele și regretatul scriitor 

Radu Petrescu, un excepțional explorator 

al artelor vizuale. Am reușit în timp, să văd 

lucrările de la muzeele de artă din Cluj, 

Timișoara, Craiova și încă multe alte 

locuri. Cred că mi-au trecut prin fața 

ochilor peste 120 – 130 de lucrări mari și 

mai bine de o mie de desene. Numai la 

Muzeul Pallady din București, erau șapte 

sau opt sute… 

Un boier stahanovist! 

Aveam impresia că am văzut o mare parte 

din opera lui Pallady, dar mă înșelam. 

Chiar dacă adaug și operele văzute în 

albume și în vremea din urmă pe diverse 

pagini de internet, nu am cunoscut decît 

vîrful aisbergului. Mereu l-am privit pe 

marele pictor ca pe un boier, ceea ce a și 

fost, dar nu mi-am imaginat că avea 

puternice apucături stahanoviste. Știam 

desigur despre celebrele sale caiete/ 

carnete pe care desena aproape fără răgaz, 

un fel de jurnale desenate, dar nu îmi 

imaginam că s-au păstrat atît de multe și 

împrăștiate în atît de multe locuri. De 

cîteva luni, de cînd coresondez cu prietenul 

Bedros și pe tema Pallady, el încercînd un 

fel de inventar general al operelor acestuia 

din toată țara, ba chiar și din lume, aproape 

în fiecare săptămînă, primesc cîte o 

informație despre noile sale descoperiri – 

o mie de desene la cabinetul de stampe al  

Academiei, peste 40 de lucrări la o biserică 

de lîngă Chicago, nu știu cîte zeci la regia 

protocolului de stat, vreo douăzeci la 

muzeul din Brăila etc, etc. Se conturează 

un corpus uriaș, Abia cînd își va încheia BH 

inventarul vom avea o imagine a 

dimensiunilor cantitative ale operei lui 

Pallady. Și nu  putem fi siguri că va ieși la 

lumină tot ce s-a păstrat, unii deținători, 

privați sau instituționali, preferă să 

păstreze secretul, monopolul privirii. 

Avem un gigant, cum procedăm? 

Fără îndoială, Pallady este unul din marii 

pictori moderni europeni. Pînă în preajma 

războiului, s-a străduit să dovedească el 

însuși asta, partcipînd constant la 

Saloanele de la Paris, Bienalele de la 

Veneția și la alte mari manifestări artistice 

europene de nivel înalt. Noi însă, odată 

pictorul plecat dintre noi, parcă ne 

străduim să-l ascundem de alții, ultima 
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mare expoziție Pallady de la Paria a avut 

loc în 1976! Da, pe vremea defunctului 

regim comunist. Dar îl ascundem și de noi 

înșine! Cu excepția unor aniversări 

rotunde, cînd mai mișcă lucrurile, în rest 

domnește tăcerea. De anul trecut încoace, 

aniversarea a 150 de ani de la naștere, în 

București s-au deschis patru expoziții 

Pallady în același timp. O întîmplare 

fericită, sper să nu rămînă doar un reper 

istoric. Mă simt frustrat că din motive 

personale nu pot lipsi mai mult de o zi din 

Iași, dar mă bucur că termenele de vizitare 

s-au prelungit, așa că poate apuc să ajung 

acolo… 

Sînt lucruri care se pot face fără mari 

cheltuieli, de la deschiderea mai frecventă 

de expoziții, mai ales de către deținătorii 

instituționali, la invadarea mai inteligentă 

a spațiului virtual. Mi se para absurd că pe 

pagina de internet a Muzeului de Artă din 

Iași, nu pot vedea operele lui Pallady. Nu 

mă consolează faptul că nu pot fi văzute 

nici operele celorlalți mari artiști găzduiți! 

Am dat exemplul acesta pentru că am 

căutat recent pe site, dar e o situație 

generală. Le-aș sugera muzeografilor să 

arunce o privite pe paginile muzeelor de 

artă din lume, mai mari sau mai mici, toate 

îți permit să vezi  cam tot ce au, unele și 

operele din depozite, Sigur, visul meu este 

un site general cu întreaga operă 

inventariată a gigantului, dar nu știu dacă 

vremurile pe care le trăim sînt chiar de vis! 

8 Aprilie 2022, în Iași 
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     Silviu Ilievici 

străzile nu au amintiri... 

 

n casa copilăriei, pe Brediceanu, 

înaintea părinților mei, a locuit familia 

Popescu, un cuplu de actori ai teatrului 

popular, cum se numea pe atunci. Nu știu 

prea multe despre ei, doar mici istorioare 

auzite de la mama din perioada tinereții ei. 

Spre sfârșitul studenției, proaspăt 

căsătoriți, domnul Popescu i-a luat în 

gazdă în apartamentul lui, rămas "prea 

mare" după moartea soției. Actorii nu 

avuseseră copii, și cumva între domnul 

acela singur și ai mei s-a creat o legătură ce 

depășea tipicul unei relații gazdă-chiriaș, 

așa încât casa plutea într-o atmosferă caldă 

de familie. 

Când bunicul trimitea pachete cu 

fructe de la țară iar parfumul livezilor cu 

mere ionatane umplea casa, ochii actorului 

luceau brusc și veselia îl învăluia 

amintindu-i de vremurile copilăriei. 

- Îmi plăcea teribil mirosul merilor 

înfloriți cu petalele ce se răsculau ca o 

ninsoare peste șareta când trecea în goană 

prin livadă. 

Uneori, în serile când nu avea 

spectacol la teatru se adunau cu toții în 

bucătăria pe atunci comună pentru trei 

familii și în fața restrânsei asistențe 

"interpreta" Caragiale pe care-l visa din 

scoarță în scoarță. 

Ai mei erau săraci, trăiau din burse 

și din ce mai munceau când aveau răgaz, 

nici domnul Popescu nu pocnea de bogăție 

dar se ajutau și se înțelegeau cu adevărat 

bine. Mama gătea și pentru el iar 

sărbătorile se făceau acasă, în familie, cu 

bătrânul actor în capul mesei. După cină 

începeau poveștile spuse cu duioșie, despre 

vremurile tinereții alături de Viorica.  

- V-am spus ce rol mare a făcut în filmul 

"Străzile nu au amintiri"? 

Toată lumea știa, dar cine ar fi avut 

inima să-i întrerupă visarea din povestea 

spusă de nenumărate ori.  

Anotimpurile s-au scurs în liniște de 

la o sărbătoare la alta, însă viața are 

regulile ei, iar timpul e neiertător.  

Într-o dimineață l-au găsit nemișcat, 

cu un ușor zâmbet pe față. Plecase 

devreme, înainte de răsărit, cumva grăbit 

să pășească cu eleganță ca-n visele lui 

alături de Viorica peste ceața orașului ce 

abia se trezea în lumina blândă. După o 

săptămână câteva rude îndepărtate au 

venit și i-au luat "averea". Cărțile, hainele, 

un radio imens cu lămpi, rusesc, și mobila. 

Când au închis ușa apartamentului au lăsat 

în urma lor o mașină de cusut americană, 

Phoenix, și câteva tablouri pe pereți. 

-Nu avem ce face cu ele, luați-le voi au spus 

moștenitorii.  

Ai mei au continuat să stea în 

apartamentul, ce părea și mai mare în 

urma domnului Popescu. Tablourile au 

rămas și ele în bună parte agățate în 

aceleași locuri, cumva ca o dovadă a 

trecerii prin această lume. 

Unele mi-au încântat copilăria iar 

visele mele de băiat de "centru" se 

împleteau cu imaginile pline de povești din 

pânzele colorate. O furtună cumplită cu un 

velier ce cuteza să plutească la granița 

lumilor necunoscute precum o coajă 

aruncată între întunecatul cer și marea 

încrâncenată. Ieșeam din grozăvia furtunii 

cu tâmplele zvâcnind, dar mă linișteam în 

Î 
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fața ogarilor surprinși mușinând urma 

sălbăticiunilor necunoscute ce părea că-i 

privesc, poate speriate, de undeva din 

spatele tufișurilor înalte. 

Dar printre toate moștenirile de pe 

pereți, era un tablou ce atingea cu adevărat 

desăvârșirea. Trona deasupra biroului 

tatălui meu ca o fereastră a trecutului. 

Un copil sprijinit de un zid dărâmat 

ce răsfrângea dincolo de rama bogată cu 

încrustații aurii, tristețea și disperarea 

momentului. Tata îl numea "cerșetorul", 

imaginea însă mă ducea cu gândul la un 

copil rupt din liniștea și pacea casei , un 

suflet obosit de frică și poate de drumul 

necunoscut ce-l aștepta în ziua ce avea să 

vină.  

Îi simțeam, dincolo de culorile șterse 

de timp, privirea deznădăjduită. Nu-mi 

puteam imagina pe atunci de ce ajunsese 

așa printre dărâmături. Eram copil și 

dezastrul unui război îmi era complet 

necunoscut. Îl întrebam uneori pe tata, dar 

el care trăise grozăvia bombardamentelor 

din conflagrația mondială dorea ștearsă 

orice asociere mentală cu acele clipe. 

Bunica însă mai scăpa câteva povești 

despre bombele aruncate peste casa din 

care reușiseră sa iasă în grabă, sărind 

speriați pe geam. În panica momentului, 

printre flăcări și bubuituri, bunica apucase 

să ia doar o cutie cu acte și o mașină de 

cusut ale cărei picioare rupte în 

învălmășeala groazei se pierduseră printre 

dărâmăturile rămase, schelete fumegânde 

în pustiul străzilor golite de viață. 

Imaginile din vorbele ei mă paralizau și 

aproape simțeam fierbințeala 

acoperișurilor înroșite de flăcări bombelor 

cu fosfor ce se prăbușeau șuierătoare peste 

case.  

În unele dimineți mă pierdeam în 

fața copilului în încercarea de ai prinde 

privirea. Străzile orașului erau încă tăcute 

și soarele își împrăștia razele în luciul 

ramei. L-aș fi vrut coborât în liniștea casei, 

pe covorul gros al sufrageriei în care îmi 

trăiam visele. Mi-ar fi plăcut să povestim 

ca doi prieteni buni, despre secretele lumii 

noastre, apoi să ne furișăm din casa prea 

sobră pentru o tură prin Unirii, să alergăm 

în jurul pieței, pe străzile înguste și prin 

gangurile întunecate, iar spre seara, în 

lumina gălbuie a apusului reflectat în 

turnurile domului să bem însetați și obosiți 

din fântâna cu apa urât mirositoare ce 

aducea liniștea din adâncurile pământului. 

Copilul din tablou rămânea însă 

nemișcat sprijinit de peretele lui dărâmat. 

Anii au trecut și din fața lui au dispărut 

pentru totdeauna și ai mei, pe urma 

domnului Popescu, prin razele soarelui 

dimineților tăcute ale străzilor orașului. 

Unele străzi și-au schimbat în timp 

numele, altele cursul, dar privirea 

băiatului cerșetor din spatele ramei aurii a 

rămas aceeași, ca o poveste mută din 

spatele străzilor ce nu au amintiri... 

                                      *** 

                  EDITURA  SAGA : 

 

          gadrian40@gmail.com 

 

                 +972 545 75 1946 

              We Work for You! 
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Samuel Mützner  

(1884, 1959), cunoscut și drept Samys 

Mützner, a fost un pictor român 

interbelic de origine evreiască. 

Samuel Mutzner s-a născut într-o 

familie modestă, cu origini evreiești. În 

perioada 1899-1900 a studiat la Școala de 

Belle Arte din București cu profesorii 

Eugen Voinescu, Wladimir Hegel și George 

Demetrescu Mirea și apoi, timp de 3 ani, la 

Academia Regală Bavareză de Artă din 

München cu Karl Raupp, Anton Azbe și 

Simon Hollósy.  

În 1903, la vârsta de 19 ani, Samuel 

Mutzner a plecat la Paris, unde s-a înscris 

la Academia Julian, pe care a absolvit-o în 

1908, după ce studiase cu Paul Laurens, 

continuând apoi la Noua academie de 

pictură (Academie Nouvelle de Peinture) 

din Alger (1910).  Samuel Mützner și-a 

definit stilul în cei doi ani petrecuți la 

Giverny, alături de Claude Monet, unde 

între 1908 și 1910 a pictat peisaje în 

manieră pointilistă . 

În România a expus pentru prima 

dată în 1906, iar în 1912 a deschis o 

expoziție la Ateneul Român cu lucrări 

realizate în Franța și Algeria, pentru ca 

apoi, în perioada 1912-1918, să 

călătorească în Tunisia și Japonia unde a 

stat trei ani, între 1912 și 1915. A ajuns și în 

Oceania și în America de Sud dar cel mai 

mult timp a lucrat în Venezuela, la Caracas, 

unde a stat între 1916 și 1918.  

În 1918, Samys Mutzner a deschis o 

expoziție la Caracas. Aici, la „Club 

Venezuela”, a expus o serie de pânze de 

format mic, realizate în luna august a 

anului 1918 pe insula Margarita, în tehnici 

și proceduri încă necunoscute în rândul 

artiștilor din Caracas. A părăsit Venezuela 

în 1919. În timpul șederii sale, a influențat 

artiști venezueleni reuniți în Cercul de Arte 

Frumoase (Círculo de Bellas Artes), ca 

Armando Reverón, Federico Brandt, 

Rafael Monasterios și Abdón Pinto. 

  

S 
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După întoarcerea în țară, în 1923, s-

a căsătorit cu pictorița Rodica Maniu, sora 

poetului Adrian Maniu.  

  După 1923, Mützner s-a aplecat 

asupra tematicii țărănești, probabil sub 

influența soției sale, pictorița Rodica 

Maniu, preocupată în mod special de 

problematica vieții în satul românesc. Cei 

doi au lucrat împreună la Șopârlița, un sat 

din Oltenia unde se afla reședința familiei 

Maniu și care a furnizat numeroase motive 

peisagistice pentru cuplul de artiști. 

Uneori, același subiect este tratat de 

amândoi, cu numeroase similitudini, cei 

doi obișnuind să iasă împreună să picteze 

în natură.  

  Din 1937, Samuel Mützner a fost 

înlăturat treptat din viața publică, iar 

excluderea sa din Sindicatul Artelor 

Frumoase în toamna anului 1940, decisă 

de pictorul legionar Alexandru Bassarab, 

 l-a adus în imposibilitatea de-a expune. 

După război, situația lui Samuel Mützner a 

devenit nesigură, deoarece noul regim, 

considerându-l „burghez”, a început să-i 

aplice sancțiunile de rigoare . 

Autoportret al artistului 
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  În anii '20, Casa Capșa obișnuia să-  

i încredințeze pictorului Samuel Mutzner  

realizarea grafică a meniurilor. În 2010, la 

o licitație a fost scos la vânzare un album 

cu meniuri de la Casa Capșa pentru diverse 

banchete și reuniuni, cu ilustratii și gravuri 

semnate de Samuel Mutzner, Poitevin-

Skeletti și Protopopescu. 

La Café de Paris de pe str. Mihail 

Vodă din București, deschisă de francezul 

Aimé Molard, conform unei frumoase 

invitații semnate de pictorul Samuel 

Mützner, se putea lua masa, se organizau 

supeuri după spectacolele de teatru, se 

programau serate dansante. 

Scandal 

În lumea comerțului de artă cu 

picturi a existat un scandal cauzat de 

faptului că, deoarece Samuel Mützner avea 

o cotă mai ridicată, a semnat și tablouri 

făcute de soția sa, pictorița Rodica Maniu, 

cu care se căsătorise în 1923.  

De asemenea, Samuel Mützner a 

avut înainte de război o școală particulară 

de pictură, unde era imitat de elevii săi. 

Astfel, s-a acumulat un stoc de tablouri 

realizate de acești imitatori, lăsate 

moștenire urmașilor, care le-au pus în 

circulație ca lucrări originale. 

                                         *** 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Cap%C8%99a
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Poitevin-Skeletti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Poitevin-Skeletti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodica_Maniu
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                   Elsa Tofan Dorval 

DISCUȚIE 

Cheie de lectură posibilă 

m considerat retorica, în general, 

ca modalitate narativă particulară, 

metalepsa retorică în particular, 

fiind ruptura cu ordinea obișnuită 

a povestirii. Un procedeu care cere 

pricepere cinematografică, împrumutând 

subtilitate și finețe stranietății narative 

inclusive. 

Inutil să amintesc ca una dintre cele 

mai cunoscute metalepse a realizat-o 

Julio Cortazar în nuvela 

Continuitatea parcurilor.  

Lucrurile se petrec cam așa. Un 

personaj citește o carte în care este vorba 

despre povestea unei femei care își înșală 

bărbatul.  Amantul acesteia pleacă să îl 

omoare pe soț care se dovedește a fi, 

bineînțeles, la sfârșitul nuvelei, chiar 

personajul care citea cartea. Admirația 

mea față de Cortazar, ca susținător al 

conceptului de literatură pentru literatură, 

înainte de orice biografiere, este un fapt. 

Ceea ce conduce la o supra realitate 

(nicidecum un suprarealism) în care 

întâmplarea, incidentul se disting prin 

mister și clasă. Printr-un limbaj poetico-

narativ de excepție.  

La un alt pod (și nu antipod) 

Houellebecq. Un scriitor care divulgă. 

Deconspira. Demontează și preconizează 

viitorul, realitatea în care nu există nici 

mister, nici enigmă. Există fapte, unelte. 

Retorica este înlocuită  cu  formule 

concrete, din imediat, expoziția se 

realizează printr-un vocabular tandru-

cinic, în care multe construcții participă la 

polivalența sensului.  

Literatura devenind o formă de 

expresie la fel de vulgară ca oricare alta 

formă de expresie de masă, fără valoare 

(un accent pe formele de comunicare și așa 

zisa socializare cu ecran) are nevoie să fie 

salvată. Misterul, deși răsturnat, este 

perceptibil. Salvarea vine prin iubire.  

Pentru că iubirea de cărți, de 

literatură, iubirea pur și simplu sunt forme 

și formule indispensabile existenței. 

Distanța dintre sine și moarte. Din 

realitatea lumii ca voința și reprezentare, 

Houellebecq reține dragostea față de 

literatura.  

Ca formă de salvare. O legătură 

directă, abruptă care nu necesită stări 

intermediare ca straniul, misterul la 

Cortazar. Formula câștigătoare este plonja 

directă în mecanica existenței. În saltul 

acesta (aproape) mortal, o viziune clară. 

Literatura, salvatoare. Iubirea literaturii,  

iubirea, franghiile de trecere peste 

prăpăstii.  

Dar Literatura este în sine cheia 

intrării în Mister. Misterul imediatul 

apăsător. Dacă pe Cortazar îl atrage 

misterul abisului, partea care nu se vede, 

din care narativul se alimentează, pe 

Houellebecq îl preocupă modul în care ne 

mișcăm, emoția fiecărui pas, viziunea de 

perspectivă odată piciorul pus în loc 

aparent sigur.   

Ce  urmează?!   

Ce  acțiune?   

Ce  emoție însoțitoare?  

Prin ce mijloace urmează a se 

exprima? Cortazar operează cu imaginarul 

în imaginar, literatura expandând nu 

experiențele ci tot literatură, procesul 

necesitând o formă de intelectualizare care 

poate (ar putea) indispune cititorul 

hiperactiv din societatea nevrotică de azi. 

Houellebecq trăiește iubind literatura ca 

pe o formă de accesibilitate către auto-

salvarea din această nevroză.  

Toți vrem să ne salvăm, puțini știm 

cum. Citindu-l pe Houellebecq avem 

impresia ca a găsit soluția pentru noi.  

Că a strunit imediatul în locul 

nostru.  

Că urgențele pot fi suportabile.  

Că monstruozitățile pot fi acceptate.   

A 
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SUS -Yreina D. Cervántez, “Mujer de Mucha 

Enagua, PA’ TI XICANA” (1999), screen print on 

paper. Smithsonian American Art Museum,  

 

JOS - Luis Cruz Azaceta, “Self-Portrait:  
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Amalia Achard 

Poveste de dormit din picioare 

 

in herghelia de cai verzi de 

pe pereții din odaia bunicii, 

l-am luat pe cel mai 

răpciugos și mai jegos și l-am înhămat la 

citroenul meu C5. 

 

Plec în vacanță. 

Calul meu mă duce pe viitoarea 

autostradă pe unde deocamdată crește 

iarbă grasă și din când în când culege câte-

un mac ori câte-o floricică pe care mi-o 

oferă prin geamul deschis din dreapta. 

Mișcată de gestul lui, propun să facem o 

haltă, scot din portbagaj găleata (surpriză) 

cu jăratec, el mănâncă din ea, eu din 

sandvișul meu și ne simțim tare bine. 

Până la mare mai avem cale lungă să 

ne-ajungă, de omorât un zmeu și-o 

ghionoaie, de salvat o oaie… Am atacat 

încercările în ordinea gradului de 

dificultate. 

La abator ne-au cerut să ne punem 

măștile, covid oblige, dar după ce ne-am 

astupat boturile nu ne-au mai recunoscut 

și ne-au amenințat cu glas duios că pe-aici 

nu se trece. Calul meu, ca un mâncător de 

jar ce era, i-a înjurat de mamă, i-a dat cu 

capul de toți pereții, apoi am intrat și am 

salvat in extremis de la lovitura paloșului 

un porc, căci oile le țineau închise în 

ignoranță, iar noi nici n-aveam timp, nici 

nu ne înarmaserăm cu armele potrivite. 

De-abia afară la lumina zilei ne-am dat 

seama că porcul făcea parte din tagma 

celor care nu meritau îndurare. L-am lăsat 

în plata domnului și el a luat-o la fugă, 

guițând, spre nu știu ce palat. 

Bun. Am plecat mai departe. Mai 

bine zis, am avut intenția, căci citroenul 

meu n-a mai vrut să pornească. Cică-i 

trebuia lapte de cucută de la țâța 

Șeherezadei. În zadar i-am tot promis ba 

pneuri din turtă dulce de Michelin, ba 

masaj cu cremă scumpă pentru pielea 

scaunelor, ba, cu inima strânsă, până și-un 

cățeluș drăguț cu capul pe arcuri 

mișcându-l grațios când ar trece el 

(citroenul) ca un viteaz peste gropi și 

hârtoape. Vai, cât de furios a pufnit din 

țeava de eșapament când am pomenit 

despre tinerețe fără  bătrânețe și viață fără 

de moarte, gândind că-l iau la mișto! Nu și 

nu ! Lapte de cucută și nimic altceva! Calul 

zice: încercarea moarte n-are, stăpână; 

dacă nu reușim să facem rost, îmi mai dai 

o porție de jăratec și-l duc eu în spate. 

Aici începe aventura cu ghionoaia 

care păzea laptele și care (pe tărâmul meu) 

nu-l dădea decât pe 1€70 litrul. Dar, ne 

mărturisește ea pe când ne pregăteam să-i 

smulgem un picior din șold, dacă s-ar găsi 

un om de stat cu pieptul de taur și gura de 

aur, să se ducă-n țara zmeului care mulge 

Șeherezada și dacă l-ar îmbobina cu 

negocieri măiestre, atunci laptele de 

cucută ar curge pe drumuri așa cum curge 

și mierea asta din care ne hrănim cu toții 

pe săturate. 

Calul meu începe-a povesti cum c-a 

auzit el c-ar fi un neînfricat la est pus pe 

harță și gata de bătut balauri și nebalauri 

laolaltă. Îi închid gura cu-un cot în coaste 

și ne cărăbănim, căci încercarea asta nu era 

de brațul nostru cel atât de slab și scurt. 

Și mergem și tot mergem până când 

ajungem, bătrâni și istoviți, la râvnita 

mare. 

La intrare, o capră cu trei iezi opreau 

accesul nătărăilor de-alde noi care nu eram 

la curent cu știrile: 

D 
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marea fusese retrocedată unui 

proprietar de trâmbiță de pe vremea lui 

Pazvante. Cum trâmbița confiscată cândva 

de omul rău (spânul) era de negăsit, i s-a 

dat în loc marea cu peștii, cu sirenele și cu 

flota. 

Norocul nostru că mai la deal se 

amenajase un iaz de toată frumusețea 

pentru cei care-și mai permiteau încă 

vacanțe la mare. Locuri în jurul iazului 

nemaifiind, ne-am dat mai într-o parte pe 

pajiște unde, după ce-am plătit prin 

semnătură dreptul de ședere contra 

salariului pe anul viitor, am putut admira 

marea de ciulini care se-ntindea în fața 

ochilor mei și-ai calului meu verde. 

După asemenea vacanță de pomină, 

vă dați seama că numai de găsit final 

poveștii nu-mi arde mie-acuma. Că mă tot 

socotesc: să-mi vând citroenul, ori să duc 

calul verde la abator? Nu știu pe care-aș 

scoate un preț mai bun…  AA 

 

                                           ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ho old a tree?  meet Old Tjikko, a spruce tree 

in Sweden that is about 9550 years old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Arie Lamdan 
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Început de primăvară la Toronto 

 

„Pluie ou neige   

Chance ou malchance,   

Deuils ou fêtes,   

Un oiseau chante.” 

 
                            Félix Leclerc 
 

(Traducere de Milena Munteanu) 

 

ai întâi trebuie să spun că 

primăvara vine mult mai târziu 

la Toronto. La început de aprilie 

poți găsi cel mult câte un ghiocel și ceva 

albăstrele, forsythia încă nu și-a arătat 

minunea galbenă, iar magnoliile n-au 

decât să mai aștepte. În plus, peste iarna 

lungă s-a suprapus pandemia care ne-a 

ținut în casă, sub ordine stricte și 

obligatorii de carantină, restaurante 

închise și spectacole anulate. 

Aveai însă voie să-ți plimbi câinele 

în jurul casei (dacă ai unul) sau să faci 

câțiva pași prin vecinătate (cineva spunea 

că nu mai mult de 2 km depărtare de casă), 

pentru ceva mișcare. La invitația unei raze 

de soare am ieșit și eu afară, după o lungă 

perioadă de abstinență. Nu e ca atunci 

când te duceai prin magazine și te mascai 

de parcă erai cosmonaut, luai în grabă ce 

apucai de acolo și ieșeai cât mai repede 

afară.  

Acum vorbesc despre o plimbare de 

plăcere, așa cum n-am mai făcut de multă 

vreme. În plus, în aer e atmosferă de 

sărbătoare. Soarele e primul motiv pentru 

asta. Sunt temperaturi mici, dar însorite. 

Îți vine să ieși ca gâzele la soare, motiv 

pentru care pe străzile vecinătății noastre, 

o zonă din oraș de mică densitate, cu străzi 

largi, copaci bătrâni și case de cărămidă pe 

loturi mari, se circulă rar și doar dacă 

vreun vecin hotărăște să plece undeva. În 

rest, vezi doar alergători, bicicliști sau 

plimbăreți ca mine.  

Lumea se evită la intersecții, își face 

loc să nu se apropie mai mult de 2 metri, 

cum ni s-a spus că ar fi bine. Totuși, 

sentimentul de sărbătoare se întețește pe o 

stradă în care oameni mai mulți, unii pe un 

trotuar, alții pe celălalt, distanțați 

regulamentar, chiuie și își urează La mulți 

ani! … Happy Birthday!  

Vezi fețe vesele, care s-au întâlnit în 

stradă să fie împreună, chiar la distanță. 

Mai încolo, văd un convoi de mașini, cu 

câte o fereastră deschisă din care se ițește 

câte o față de fetișcană veselă, urând din 

mașină sărbătoritei toate cele bune… Aici 

petrecerea se face direct din mașină, au 

voie să scoată doar căpșorul afară și, de la 

distanța regulamentară dintre mașini, să 

se vadă. 

Observ și doi bătrânei la plimbare, 

pe jos, mână în mână. De ce nu, mă întreb? 

Doar ei nu se țin de ieri de mână, ci s-au 

plimbat așa de când se știu, de ce să 

renunțe tocmai acum?  

Apoi, ei și-au jurat credință în 

această viață și în următoarea și nu par să 

se fi răzgândit.  

Mai mult, gestul lor dă speranță.  

Pentru ei, să stea împreună e mai 

important decât orice. Remarc că sunt 

protejați și de cei din jur. Bicicliștii și 

alergătorii își recalculează rapid traiectoria 

să nu le taie cumva calea și să nu se apropie 

de ei mai mult decât este permis. 

Traiectoria celor tineri parcă ricoșează, își 

ies din drum, numai să evite orice întâlnire 

cu bătrâneii ce fac, de la distanță, un semn 

de mulțumire… 

M 
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La colțuri de stradă vezi afișe mari, 

scrise de mână: „We are all in this 

together” – „În aceste vremuri suntem cu 

toții împreună” și „Everything is gonna be 

all right” – „Totul va fi bine până la 

urmă”. E un fel de seninătate responsabilă, 

în care oamenii se susțin, atât cât pot. 

La nivel personal, indiferent că 

facem parte dintre norocoși, ori dintre 

ceilalți, tot ce putem face e să ne trăim clipa 

în frumusețe, fără frici sau panici 

exacerbate, ci cu dare de mulțumire și cu 

aprecierea minunii pe care o trăim în 

fiecare moment… atât cât avem, fiecare. 

În  această primăvară, realizez, mai 

acut ca alte dăți, cerul plin de cântecul 

păsărelelor: “Pluie ou neige /Chance ou 

malchance, /Deuils ou fêtes, /Un oiseau 

chante.” („Ploaie sau zăpadă /Cu noroc 

sau fără,  /Doliu ori sărbătoare, /O 

pasăre cântă.”)   

Se vede că noi, oamenii, nu suntem 

centrul universului… La urma urmei, viața 

merge înainte, cu sau fără noi, nu-i așa? 

Probabil că era timpul să ni se 

reamintească locul nostru în lume, că nu 

suntem Dumnezei și nu facem regulile 

jocului, ci suntem doar niște gamblers 

(participanți într-un joc de noroc). Doar 

niște musafiri pe termen scurt, într-o lume 

căreia nu-i cunoaștem nici marginile, nici 

regulile, nici toate semnificațiile, a cărei 

măreție de-abia o intuim.  

Mai mult, mă tem că nu înțelegem 

pe deplin nici toate implicațiile acțiunilor 

noastre, un motiv în plus să reevaluăm 

relația noastră cu lumea ce ne înconjoară. 

Dacă ne gândim bine, mesajul ce ni 

se transmite este plin de speranță. Oare ce 

vom face cu el? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupu Marcel 

 
Planuri de viitor 
 
 
M-am trezit? Un duș, cafeaua, 
Aranjez lucruri prin casă, 
Pe urmă scriu ”literatură” 
Până mă așez la masă. 
 
Apoi ca boa constrictor 
Trag un pui de somn ușor 
Și ca văduv pensionar 
Fac planuri de viitor: 
 
Cum Covid n-o să mai fie, 
Pașaportul, plus o mie  
De euro pentru bilet, 
Zborul și hotel complet. 
 
Undeva nu prea departe 
Pe o insulă, cu-o carte, 
Să mă odihnesc un pic... 
Că tot n-am făcut nimic! 
 
                     *** 
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Király László   
 

(n.1943 la Sărățeni, Mureș), unul dintre cei mai 

importanți poeți maghiari din România, a 

debutat în 1967 cu volumul Vadásztánc (Dans 

vânătoresc) la Editura Kriterion, urmat de 

numeroase volume de poezie, printre care: 

Rendhagyó délután (După-amiază neobișnuită), 

1968;  

Ballada fáradt asszonyokról (Baladă despre 

femeile ostenite), 1970; Az elfelejtett hadsereg 

(Oștirea uitată),  1978; Janicsártemető (Cimitirul 

ienicerilor), 1983; A költő égő asztala (Masa 

aprinsă a poetului),1986; Skorpió (Scorpion), 1993; 

Azték imádság (Rugăciune aztecă), 1998; A 

Csomolungma-bár (Barul Chomolungma), 2000; 

Szentiváéji álmom. 100 szerelmes vers (Noaptea 

de Sânziene. 100 de poezii de dragoste), 2005; Míg 

gyönyörű késemet fenem (Până-mi ascut 

splendidul cuțit), 2007; Nap Hold kék mezőben 

(Soare Lună în câmp albastru), poezii alese, 2013. 

A scris și proză scurtă și un roman, Kék farkasok 

(Lupii albaștri), 1972. A tradus din Eugen 

Jebeleanu, Cezar Baltag, Geo Bogza, Ioan Flora, 

Daniela Crăsnaru.  

 

 
                 Preluat de la Liviu Antonesei BLOG 

  

 

Király László Podul Garibaldi 
(A Garibaldi-híd) 

Someșul curge grăbit pe sub podul Garibaldi 

– et nos amours –, 

în timp ce fuge în Occident cea mai 

frumoasă dintre nuvelele mele:  

Rapidul de Viena… 

Mi-ar plăcea să fiu lăsat în pace, 

dar nici trecutul, nici viitorul nu mi-e sigur. 

Unde voi fi nepăsător, 

când voi fi impasibil? 

Undeva, viața mea și viața voastră au fost 

comune. 

Cum să fiu deci nepăsător, 

cum să fiu impasibil?! 

Pe deasupra furatelor mele poeme 

se rotește cu mirare o muscă de mărimea 

țării. 

Vizavi, pietrele funerare ale cimitirului 

kardos. 

Trăiesc și știu: mă mai urmează doar 

prezentul, trecutul și viitorul trăit. 

Şi fuge Someșul, cel blând, cel bălai. 

Pe lângă mine, pe sub mine, în mine – în veci. 

 

**** 

Ioan Mircea Popovici 

                      Dintre atâtea glasuri 

  

De niciunde, din nicicând, mă trezesc cu un 

Cuvânt 

Că se cuibărește-n gând ca sămânța în 

pământ 

Încolțită, răsărită, ca mlădița de butuc 

Care urcă vara-n nuc după gașca lui 

Papuc... 

 Între glasurile interioare, două cântă mai 

tare 

Le recunosc după vibrația lor din RodAdoR 

De unde, mărturisitor, de zor, susură un 

izvor 
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Dintre atâtea glasuri, care crezi că ar fi cele 

două? 

Glasul Speranței, Iubirii, Amintirii, 

Poveștii, Poeziei, 

Cântecului, Culorilor, Formelor, Mării, 

Zării, 

Zarurilor, Izvorului, Oamenilor, Florilor, 

Ecourilor, Norilor, Fulgerului, Furtunii, 

Vaporului, Dorului, Inimii, Umbrelor 

Pașilor desculți prin stropii de rouă, 

Tăcerii, 

A roților de tren, Pisicilor, Câinilor, 

Măgarului, 

Calului, Văcuței, Calului, Copiilor, 

Părinților, Codrului 

Muntelui, Păsărilor, Corzilor de Vioară, de 

Violoncel, de Chitară 

De Dimineață, Zi, Noapte sau Seară…     

Zicem noi că ni se fâlfâie, dar fâlfâiala asta 

ne va costa 

Mai mult decât  gura din steag și toate 

mineriadele la un loc 

Deocamdată, după 32 de ani de fâlfâială, 

am făcut datorii 

Care nu le vor plăti nici urmașii, urmașilor, 

urmașilor noștri 

După Deșteaptă-te române, care va fi 

următorul imn? 

Pentru Imnul Regal, cred că e prea târziu. 

Poate că Rugăciunea călugărului Pitirim și 

un pahar de vin 

Ar înlătura norii războiului și gâlceava fără 

cap și fără coadă… 

 

                               *** 

 

         BIENALE  VENEȚIA 

                                  ARTĂ  MODERNĂ   

 

 

        Simone Leigh’s “Sphinx” (in    

foreground) --------- 

 

 

 

 
Cecilia Vicuña , “La Comegente (The People Eater) 
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Puiu Lorberblatt 

UN LEU PE STRAZILE TEL AVIVULUI 

      

                                                                       

 

ine coboară pe strada King George 
din piața Maghen David spre 
Dizengof, poate vedea pe partea 
dreaptă a străzii, două alei cu nume 

ciudate: Aleea Anonimă și Aleea 
Necunoscută (Simta Plonit și Simta 
Almonit). Și, în capătul Aleii Plonit, la circa 
60 m. de la intrarea ei, tronează un leu   pe 
care persoane cu un gust discutabil, au 
decis sa-l vopsească în culoare aurie. 

Cum a ajuns acest leu pe o stradă din 
centrul Statului Tel Aviv ? E o poveste. 

O poveste de dragoste cu un sfârșit 
trist. 
 

La începutul anilor ‘20 ai secolului 
trecut, a emigrat din Detroit Meir Gețel 
Shapira, un evreu bogat care a început 
imediat să activeze în cumpărare și vânzare 
de terenuri. Cumpăra terenuri mari, pustii, 
în afara zonelor locuite, le împărțea în 
terenuri mici pe care le vindea după câtva 
timp cu un profit considerabil. Cartierul 
Shapira din sudul Tel Avivului poartă 
numele lui.  

La 46 de ani, s-a îndrăgostit 
nebunește de Sonia, mai tânără decât el cu 
23 de ani, cu care s-a căsătorit. Pentru a-i 
arăta iubitei sale soții cât de mare este 
dragostea lui, a cumpărat nu departe de 
Șuk Hakarmel niște dune, și, în mijlocul 
pustiului, a ridicat o clădire impozantă, 
care, în acele vremuri, putea fi considerată 
un castel, în care urma să domnească 
Sonia.  

Pentru a-și epata soția și a 
impresiona pe oricine care privea această 
casă, Ghețel a dispus ca pe frontispiciul 
clădirii să apară efigia frumoasei sale 
iubite. Se putea mai mult ? 

        

  

C 
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Sonia nu și-a găsit fericirea în luxul 

și mărimea acestui “palat”; Se simțea 

singură, izolată de prieteni și de viața 

micului Tel Aviv. Și îi era frică să trăiască 

în mijlocul pustiului. De aceea, l-a rugat în 

mod foarte insistent pe Ghețel să se mute 

într-o casă situată undeva în centrul 

orașului.  Fire dominatoare, Ghețel era 

convins că va rezolva problemele de care se 

plângea Sonia, dar pe calea sa: pentru a-i 

înlătura singurătatea, a creat o alee din 

stradă până la locuință și încă o alee 

paralelă, de-a lungul cărora a clădit 

locuințe și magazine.  

 

Pentru ca nisipul să nu între în 
pantofii Soniei, a pavat aleile. Sonia 
continua să-l roage, chiar să-l implore să se 
mute lângă prietenele ei. I-a spus, și nu 
odată, căa era înfricoșată de hoți, de ființe 
dușmănoase și de animalele sălbatice care 
hălăduiau prin împrejurimi, dar nimic nu 
a reușit să-l convingă pe Ghețel.  

El  a construit doi stâlpi de beton la 
intrarea în alee, și a atârnat de ei două porți 
care erau închise noaptea. Se pare că a 
angajat și un paznic. Toate acestea n-au 
reușit să o liniștească pe Sonia.   

Într-o dimineață, Sonia a văzut cu 
surprindere  în grădina din fața casei 
statuia unui leu în ochii și în botul căruia 
erau montate becuri care se aprindeau 
odată cu căderea întunericului. “ Acest leu 
te va păzi de pericole și îți va asigura 
securitatea” i-a spus Ghețel.  

Pentru Sonia, era prea mult.  
A părăsit casa și până la urmă se 

pare că și-a găsit fericirea în brațele altui 
bărbat.      

O femeie are nevoie de atenție, 
înțelegere, considerație, finețe și de 
mângâiere. Dar acestea nu făceau parte din 
lumea lui Ghețel pentru care averea și 
puterea unui bărbat erau suficiente pentru 
a umple inima unei femei. Și, ca o ultimă 
încercare de a-și aduce nevasta înapoi, a 
numit cele două alei “Aleea Sonia” și “Aleea 
Ghețel”.  

Sonia nu s-a întors, dar fapta lui 
Ghețel l-a supărat crunt  pe Meir Dizengof, 
primarul Tel Avivului, care a strigat : ”Cine 
este omul care își permite să ia asupra lui 
prerogativele Consiliului Municipal?” și a 
dat depoziție lucrătorilor primăriei să 
înlocuiască firmele cu numele aleilor cu 
firme cu nume provizorii, până când 
Consiliul Municipal va stabili numele lor.  

Și astfel au apărut firme cu numele  
Simta Plonit și Simta Almonit (Aleea 
Anonimă și Aleea Necunoscută), care au 
rămas neschimbate până în ziua de azi.        
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Frumoasa clădire în formă de 

potcoavă, cu o gradină între brațele ei, care 

a fost proiectată de către Arhitectul Josef 

Minor în stilul eclectic cu o vădită influență 

a stilului Art Nouveau, se află astăzi într-o 

stare jalnică. Și leul, creat de sculptorii 

Y.D. Gordon și Haim Katz s-a deteriorat, 

dar a fost restaurat de artiștii Varda 

Ghivoly și Ilan Ghelber.  

                                                                                                                           

                           *** 

HOTELUL GHINOSAR   str. Alenby 118 

 

PRIMUL HOTEL DE LUX AL TEL 

AVIVULUI 

isul lui Slomo Fachter, emigrat din 

Australia după încetarea primului 

razboi mondial, a fost să 

construiască un hotel de lux în centrul Tel 

Avivului de atunci. Și, pentru împlinirea 

visului, a făcut două alegeri fericite: Locul 

hotelului a fost ales la intersecția străzii 

Alenby cu bulevardul Rotchild iar 

proiectarea lui a fost încredințată 

legendarului arhitect Yehuda Meghidovici,  

cel care, în decursul lungii sale cariere, a 

proiectat circa 500 de clădiri ale orașului.  

Meghidovici vedea strada Alenby ca 

o viitoare importantă arteră de circulație 

pentru vehicule cu motor, emițătoare de 

zgomot și gaze de eșapament, de aceea a 

proiectat fațada Est a clădirii spre aceasta 

stradă în stil european cu linii simple și cu 

uși și ferestre dreptunghiulare care, 

bineînțeles, puteau fi închise.  

Spre deosebire de ea, toate cele trei 

etaje ale fațadelor Vest și Nord, au terase 

largi, deschise spre mare și spre Bulevardul 

Rotchild pe care edilii orașului și locuitorii 

săi îl imaginau ca un parc. Arcele 

semicirculare din partea superioară a 

deschiderilor teraselor, dau o senzație de 

relaxare și permit clădirii să respire. 

Legătura între cele două aripi se face 

printr-un turn rotunjit  în care se află 

intrarea și casa scării  și care depășește 

nivelul acoperișului, terminându-se cu o 

terasa circulară acoperită de o cupolă 

făcută din lemn, de unde se putea vedea 

orașul care se dezvolta. 

  Hotelul care a fost dat în funcțiune 

în anul 1921 avea 25 de camere, lobby, sala 

de festivități, sala de mese, o sală de 

„odihnă și lectură” și punea la dispoziția 

oaspeților servicii telefonice. 

                                                                                                                                                

V 
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Într-un anunț apărut în ziarul „Poșta Zilei” 

la 1 august 1922 se menționează că există un 

„restaurant și pensiune amenajate în stil 

european, cu ultimele cerințe, lumină 

electrică, etc”. Anunțul a precizat că 

„oaspeții distinși vor găsi în hotel: camere 

frumoase, aer curat, mâncare proaspătă și 

bună, tot felul de băuturi, curățenie, servicii 

precise, toate cerințele de igienă, și de 

asemenea, prețuri rezonabile. O sală  

frumoasă  pentru reuniuni familiare, 

întâlniri, despărțiri etc.”. Hotelul a oferit și 

un serviciu de livrare. „Se primesc invitații 

pentru trimiterea mâncărurilor la domiciliul 

clientului”, se arăta în anunț. 

 (Ziarul Haaretz 25.11.2011). 

 

 

În anul 1933, hotelul a fost vândut și 

peste trei ani, noul proprietar a 

transformat sălile de la parterul fațadei de 

pe strada Allenby, în spații comerciale.  

Terasa dinspre Bulevardul Rotchild 

a fost preluată de cunoscuta „Cafe Atara” și 

a devenit unul din locurile de întâlnire ale 

elitei culturii și artelor din Tel Aviv. 

 

DECLINUL FRUMOASEI CLĂDIRI 

În anii următori, clădirea a suferit 

multe transformări care au lezat în mod 

serios valorile sale estetice. Terasele 

fațadei vestice au fost închise, parte din 

etajul 3 a fost transformat în locuința  

noului proprietar, a fost schimbata forma 

ușilor și ferestrelor fațadei spre strada 

Allenby, pereți au fost adăugați, re-tencuiți 

sau revopsiți acoperind astfel picturile 

murale originale.                                 

Hotelul s-a închis în anul 1960. În 

locul lui au apărut, agenții de asigurare, 

centrala stației de taxiuri „Aviv”,  Agentia 

de voiaj „Orient Tours” și câteva 

restaurante care până la urmă au părăsit 

clădirea datorită degradării sale cauzate de 

o întreținere deficientă. La începutul 

secolului 21, clădirea care adăpostise odata 

cel mai luxos hotel din Tel Aviv, se afla într-

o stare de plâns. 

 

RESTAURAREA 

Costul restaurării sau, în anumite 

cazuri, a reconstrucției  unui imobil este 

foarte ridicat. În anumite cazuri, pentru a-

l compensa, primăria oferă diverse 

avantaje investitorilor în construirea unor 

clădiri noi, de obicei vecine, (ca mărirea 

numărului de etaje peste cele stabilite de 

normele urbane), contra obligației de a 



40 
 

reface clădirea istorica conform proiectului 

de restaurare aprobat  de către forurile 

competente.  

Restaurarea clădirii  care a fost 

încredințată arhitectei Nița Metzgher-

Szmuk, specializată în acest domeniu, a 

început în anul 2005 și s-a dovedit a fi 

deosebit de dificilă.  

Nu mai existau planuri originale, 

nici detalii ale scării complet degradată, 

sau a diverselor uși și ferestre înlocuite sau 

putrezite. Convingerea și obiectivul 

arhitectei era de ca realizarea restaurării să 

aducă clădirea la o stare de identitate 

arhitecturală cu cea existentă în 1921.  

Pentru înlăturarea elementelor 

adăugate din beton, tencuieli, zugrăveli sau 

plăci de pardoseală, au fost aduși 

muncitori  specializați,  care au folosit,  în 

anumite cazuri, bisturie chirurgicale – 

după declarațiile arhitectei într-un interviu 

acordat ziarului Haareț.   

O parte foarte importantă a lucrării 

a fost refacerea picturilor murale, 

executată de echipa de pictori – 

restauratori condusă de renumitul Shay 

Farkash.  

Și frumoasa clădire a reînviat.    

 

Sperăm că această bijuterie va fi bine 

întreținută și va continua să ne 

încălzească sufletul.                       

  

 

 

Fotografii: Prin bunăvoința arhitectei                                                                                                                                      

Prof. Nița Szmuk                                                                                                                          

http://nitzaszmuk.co.il/ 
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Clădirea, acest vestigiu al istoriei 

care la nașterea ei domina Bulevardul 

Rotchild, se vede astăzi cu greu, mică între 

înaltele turnuri moderne. Ea ne amintește 

de istoria noastră și de sionismul celor care 

au ridicat orașul pe nisipuri.  
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DUMITRU RADU- RECENZIE 

 

rietenul nostru dr. Bruno 

Herscovici ne-a oferit doua 

cărticele tipărite la Bacău de Corgal 

Press, ambele în anul 2005. 

Autorul, necunoscut mie, Dumitru 

Radu, un fost coleg de scoală de la 

Institutul de medicină Iași, ne supune la 

două forme poetice destul de rare pe 

tărâmurile noastre. 

În "Târziu de septembrie" 

întâlnim o ediție  trilingvă (română, 

germană, engleză) pentru poezii într-un 

singur vers. 

„Fiecare poem are un titlu urmat de poezia 

cu un singur rând. O sarcină nu tocmai 

ușoară  a sintetizării pe scurt a unui gând, 

trăiri sau stări de suflet. Traducerile sunt 

realizate de două doamne: Mariana Rotaru 

pentru engleza și Magdalena Baltariu în 

germană. Concise și ferme versurile ne 

amintesc de genul japonez Haiku care va 

face subiectul cărții paralele cu numele  

"Cât mai sunt greieri", despre care vom 

vorbi în continuare. 

Dar să răsfoim "Târziu de septembrie". 

Volumul începe cu invitație la aventură: 

Un fir, poate-o părere, te ispitește-acum, 

sau   "Să pleci așa... aiurea... sa nu știi 

unde-ajungi..."  

Desigur, ne pierdem repede în natura 

darnică după cum aflam în "Agapia" :  

Și clopote și greieri, în simfonia verii. 

De aici trecerea la momente picturale 

devine inevitabilă:  

April - Lumina și culoarea se joacă pe-o 

petală. Va urma  Septembrie :  Se lasă-ncet 

pe dealuri , cu aur pe cărari...  iar la 

venirea serii citim:  Noapte de vară -

Regina nopții-mparte, miresme printre 

aștri. Pășim fermecați spre iarnă, cele 

patru anotimpuri se -mplinesc și ne 

încântă: Seara de iarna- În focul din 

cămin , ard amintiri... ard gânduri.... 

Cartea se închide cu un rând datorat  

poetului Fănuș Neagu: Septembrie... când 

drumurile se apropie de suflet. 

„Coperta patru ne aduce gândurile Danei 

Hanganu care sumarizează astfel frumoasa  

aventură poetică  oferită de poetul 

Dumitru Radu :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P 
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Este o carte foarte plăcută  lecturii 

iar vocea poetului ne amintește printr-o 

veste care este chiar chintesența scrisului 

său: 

   "Încet, încet, din slova, învie amintirea." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai consistentă, colecția de Haiku  

"Cât mai sunt greieri"  ne prezintă stilul 

clasic japonez Haiku ilustrat de desenele 

lui Hiroshige "Cele 53 de stații  de pe 

vechiul drum Tokaido". 

Am ales pentru cititori 10 Haiku-uri 

care vor ilustra bogăția  trăirilor și fuziunea 

dintre poet-lume-natură așa cum cere 

tradiția veche de sute de ani a genului 

Haiku, azi prețuit și practicat în mai toate 

limbile pământului. 
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             Delia Bodea Jacob 

 

 

               

 Poezii 

 

1 

 

Mă ustură zborul tăvălit în noroiul acelor ani de primăvară 

                 începută cu lăstarii abia ieșiți la lumină. 

 

Mă ustură timpul pe care l-am lipit de tălpile mele  

 crescute în rădăcini, lipite de pământul aburind și darnic. 

 

Nu pot să întorc zborul păsărilor neastâmpărate și oarbe,                           

 atrase de „marginea” infinită a mării  

Dar pot să ascult fâlfâitul plin de rouă al aripilor rotitoare 

ce mângâie mereu chiar fără să știu același dor crescut, 

lăstar al primăverii începute nu de mult sau poate chiar 

din vremuri milenare. 

 

2 

 

În zori 

Când stele-ntârziate mai lunecă încet  

pe luciul lacului fierbinte, cătând să se adape  

cu ultime pocale de rouă aburindă, 

În zori 

Când patul meu din mijloc  

țesut cu flori de mir și lacrimi 

începe în linii tremurânde să se destrame, 

În zori 

Când orice mică și blândă alinare 

naște în jurul meu cercuri mai mici, apoi mari și tot mai mari, 

ca niște unde înfiorate de caldă îmbrățișare, 

În zori, 

Când ochiul înăuntru, privind el se deschide, 

trezind cu mângâieri de curcubeu, 

credința iubirii nesfârșite, 

În zori 

Eu știu 
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că aici, acum, mereu, 

acest lac sacru, 

sunt chiar eu.  

 

 

3 

 

 

 Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină, 

 am simțit că plec de lângă tine și am gustat singurătatea 

 care nu mai era singurătate. 

 

Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină, 

am găsit pacea și liniștea pe care nu le-am dorit niciodată, 

crezând totuși că le caut printre liane și ierburi. 

 

Cu cât m-am adâncit în pâlnia de lumină, 

m-am găsit fără trup și vătămare, 

așa cum m-am visat dintotdeauna fără să știu, 

picătura de cer aprins, în inima ta neîncepută. 

 

 

4 

 

Cine sunt? 

Fiica părinților mei, nepoata bunicilor,  

strănepoata străbunicilor mei, 

soția tatălui copiilor mei, mama copiilor, 

bunica nepoților, profesoara elevilor, 

eleva elevilor mei, 

dascăl și învățăcel deopotrivă. 

Cine sunt? 

Picurii de ploaie care curg fără încetare, 

sunt ziua care se îngână cu noaptea, 

sunt țipătul păsării în noapte , 

sunt ceea ce aerul în adierea lui vrea să fiu, 

sunt viața de azi, sunt viața de ieri  

și poate chiar de mâine. 
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5 

 

Am făcut o călătorie lungă, dincolo de cer, 

în cosmosul întunecat și dens unde am găsit lumina, 

lumina cu care mă confund și în care mi se destramă ființa. 

Mulți oameni dragi au vrut să mă vadă și să  petreacă ceva timp cu mine. 

Mi-am întâlnit părinții și frații și toți cunoscuții încă necunoscuți,  

 împreună cu familia mea de azi, atât de vie, 

cuprinsă cu brațele de stele 

 de mine cea de ieri, de mine cea de mâine. 

Apoi am străbătut înapoi toate coridoarele de întuneric și de stele  

și m-am întors în grădina mea inundată de flori  

și mângâiată de briza și zgomotul mării din apropiere. 

De pe banca mea văd și simt nemărginirea.  

Aș putea spune că sunt singură dar nu este așa.  

Un alai de sentimente și de oameni cunoscuți  

sau mai puțin cunoscuți se amestecă brodând cu fire de mătase,  

așternutul meu de suflu și visare... 

 de ieri ,de azi și poate chiar și cel de mâine. 

 

 

6 

 

Astăzi ai plecat de lângă noi și nu te-am iubit pentru asta. 

Nu mă sperie plecarea deși ne va durea absența ta  

și poate mult timp, poate chiar mereu, voi voi să te mai văd o dată, 

o singură dată, ca să îți spun vorbele ascunse și nespuse, 

să îmi aud sentimentele plecând spre tine deși tu le știi,  

le-ai știut dintotdeauna. 

 

Cu atât mai mult acum, desigur  nu îmi aștepți cuvântul 

pentru că acum, ești aerul pe care îl respir, ești lumina pe care o caut,  

ești moartea pe care o aștept. 

Am fost geloasă și foarte supărată că surd la lacrimi 

și la ruga noastră, ai luat în brațe infinitul. 

Mai vino o dată, în fața mea, doar o dată  

ca să pot să-ți spun, vorbele nespuse și ascunse                                                                                              

chiar dacă tu le-ai știut dintotdeauna. 

 

Doar acum, o dată ...Fă-o pentru mine ! 
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7 

 

 De ieri deja s-a anunțat  

  o ploaie torențială . 

 

De ieri am auzit deja 

că ape tulburi, în clocotul  năvalnic 

vor dărâma zăgazuri puternic zăvorâte 

cu lacăt de iubire și lanțuri  credincioase.  

 

De ieri deja eu am  știut  

că marea viitură în marea ei vâltoare  

va prăvăli la vale, sălbatic, 

fărâmele de stâncă și bolovani de spaimă. 

  

Ploaia de lacrimi torențială 

îmi spală teama și inundă 

tot câmpul de cenușă aspră. 

 

Calc pe zgura dură. 

Ceva îmi taie respirația  

și îmi oprește zborul. 

Tălpile se crapă  

de atâta înțepare dar nu renunț. 

Poate un înger mă împinge 

cu șoapte de lumină,  

și  aripi infinite.  

Ceva mă-ndeamnă tare, 

tot mai departe, 

mereu... tot înainte... 

 

                                                          ***  

 

 

 

  



      CĂRȚI NOI la Editura SAGA 
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Adresa ebook pe Amazon : 

https://www.amazon.com/dp/B09ZTVGJDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curând, cartea tipărită va fi 

oferită în librăriile din 

România. 

https://www.amazon.com/dp/B09ZTVGJDL

