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Scriitorul de azi, o celebritate 
doar între prieteni 

 
  „Scriitorul de astăzi trebuie să-și 
redobândească respectul de sine, statutul său 
în societate. Trăim o confuzie a valorilor în 
societate, dar și o confuzie a valorilor în noi 
înșine", spune scriitorul Ioan Groșan. 
     

 

În anii „obsedantului deceniu“, figuri precum 
Dan Deșliu, care a comis celebrele versuri „Clipă, stai, 
oprește-ți zborul! / Se prăvale compresorul“, și 
împreună cu el o pleiadă întreagă de autori de sonete 
închinate regimului comunist s-au bucurat de beneficii 
materiale și politice uriașe, precum și de admirația 
unei populații îndoctrinate de sistem. 

În zilele noastre scriitorii, cu puține excepții, nu 
mai au nici prestigiu, nici mijloace materiale care să le 
permită să trăiască din scris. Același lucru se aplică, de 
fapt, artiștilor în general. Ancheta jurnalistică de față 
caută răspunsuri din partea mai multor scriitori, 
intervievați în mod aleatoriu. 

Mircea Mihăieș – scriitor, critic literar, profesor 
universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, 
redactor-șef al revistei „Orizont“: 

Trebuie să definim ce înseamnă statutul 
scriitorului. Dacă ne referim la valoare, aceasta este 
stabilită de critici literari, de profesori universitari, 
de cititorii profesioniști. Dacă ne referim la imagine, 
aici putem aduce multe exemple de scriitori care au 
cunoscut și celebritatea publică, de la George Bernard 
Shaw, ale cărui vorbe de spirit erau citate în toate 
cafenelele, așa cum cu câteva decenii în urmă erau 
citate și cuvintele lui Mark Twain sau cele ale lui 
Oskar Wilde. 

Lucrul ăsta se întâmpla și la noi, unde exista o 
adevărată cultură a cafenelei și care era capabilă să 
creeze peste noapte celebrități. 

DW: Unde mai e boema de altădată, din vremea lui 
Labiș, de pildă, sau mai târziu din vremea lui Nichita 
Stănescu? 

Mircea Mihăieș: Boema s-a cam retras acasă, 
pentru că această prezență publică presupune 
cafeneaua, restaurantul, bodega, presupune prezența 
unor admiratori, a unor oameni capabili să guste 
vorba de spirit. 

În clipa de față a dispărut boema. De ce? 
Pentru că boema artistică este legată indisolubil de un 
statut anume al artistului. Numai într-o lume în care 
cuvântul, imaginea, în genere creația artistică 
contează, lucrurile care țin și de biografie au șanse să 
atingă un număr mare de spectatori, auditori, de 
cititori. 

DW: Nu ține asta și de faptul că românii nu mai 
citesc? 

Mircea Mihăieș: În ultimii 32 de ani numărul 
cititorilor a scăzut dramatic. Toate statisticile indică 
plasarea noastră pe un rușinos loc ultim sau din când 
în când penultim în Europa. Evident, acest lucru este 
legat de decăderea sistemului de învățământ. 
Educația este cea care poate să salveze o țară sau să 
o distrugă. Or, atâta vreme cât orele de limba și 
literatura română sunt predate de oameni fără 
vocație, rezultatele nu pot fi decât acestea. 

Pe de altă parte, foarte mulți dintre profesori 
nu citesc absolut nimic. Pentru mine, cel mai 
revoltător exemplu e clipa în care m-am scârbit de 
clasa din care fac parte, clasa profesorilor, când în 
urmă cu vreo zece ani unul dintre guverne a dat așa-
numitele tichete pentru cărți. Având prieteni librari, 
mi-au spus că în foarte multe cazuri veneau profesori 
care le cereau bonuri pentru a-și deconta acei bani. 

Pentru mine asta a fost o demisie 
fundamentală. Mi-am dat seama că acești oameni, 
foarte mulți, nu merită denumirea de dascăli. 

Ioan Buduca – scriitor, critic literar și jurnalist: 

În fiecare toamnă, editurile din Franța trimit în 
librării în jur de patru sute de romane noi. Nici 
jumătate dintre acestea nu-și acoperă cheltuielile de 
producție. Atunci? Statul subvenționează o parte din 
cheltuieli în cadrul unui program național de 
susținere a literaturii franceze contemporane. Dar 
autorii? Cei mai mulți nu au parte de vânzări care să 
le aducă drepturi de autor consistente. Ei beneficiază 
de un alt program: burse pentru creația literară în 
cadrul unei finanțări de stat pentru proiectele 
individuale de carte din toate domeniile. 

Franța n-a adoptat niciodată ideea 
ultraliberală conform căreia piața putea fi 

https://www.dw.com/ro/scriitorul-de-azi-o-celebritate-doar-%C3%AEntre-prieteni/a-60348395
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regulatorul cel mai rațional al producției de carte. 
Dar noi? Mai catolici decât Papa, am lăsat autorii de 
literatură contemporană la cheremul cererii și 
ofertei. Din cei peste 2000 de membri ai Uniunii 
Scriitorilor din România, nici zece nu reușesc să-și 
vândă volumele în tiraje care să acopere cheltuielile 
lor de producție. Despre venituri din aceste vânzări 
nici nu poate fi vorba. 

De altfel, apar pe piață mai ales cărțile pe care 
autorii lor le pot finanța din buzunarul propriu ori 
din sponsorizări private. 

Ioan Groșan – scriitor: 

Eu cred că scriitorul român și-a cam pierdut 
din prestigiul și din ascendentul moral pe care-l avea 
nu cu mult timp în urmă. Nu mai departe decât în 
perioada interbelică, într-o comunitate rurală 
scriitorul avea rolul învățătorului, al luminătorului 
așezării respective. 

Ce trebuie făcut pentru a-și căpăta 
importanța? În primul rând trebuie să-și recapete 
respectul de sine. În momentul în care tu te-ntrebi 
„Oare eu ce sunt?“ și-ți răspunzi „Sunt scriitor“, 
înseamnă că în sinea ta ai putea răsturna un munte, 
ai putea face o gaură-n cer. Altfel, ajungi în situația 
unei schițe a scriitorului ardelean Pop Simion care, 
copil fiind, a fost întrebat de tatăl său ce vrea să se 
facă atunci când va fi mare, iar copilul i-a răspuns că 
vrea să se facă scriitor, tatăl îi spune: „Păi bine, mă, 
de-aia te-am dat eu la școală ca să mergi la primărie 
să fii conțopistul ăla care transcrie actele?“. 

Deci scriitorul de astăzi trebuie să-și 
redobândească respectul de sine, statutul său în 
societate. Pe de altă parte, trăim o confuzie a valorilor 
în societate, dar și o confuzie a valorilor în noi înșine. 
Ne-am pierdut abilitatea de a vedea în scriitor un 
chirurg de suflete. 

Radu Aldulescu – scriitor: 

În vremea comunismului, scriitorul avea un 
statut de zeu, un statut material și spiritual 
privilegiat, mai ales în primii douăzeci de ani de 
comunism. Sunt cunoscute destule figuri de scriitori 
care făceau parte din Marea Adunare Națională sau 
din CC al PCR, precum A. Toma, Sadoveanu, Breban 
și mulți alții. Nu avem nici o nostalgie noi, scriitorii 
de-acum, față de statutul scriitorilor de-atunci. 

DW: Și totuși, după decembrie ’89 nu puțini scriitori 
au fost și sunt implicați în politică, fățiș, la lumina zilei, 
ori prin demersuri mai puțin vizibile. 

Radu Aldulescu: 
 Odată cu căderea comunismului, literatura a intrat 
într-o libertate de expresie totală. Dar treptat-treptat 

s-a instaurat ceea ce vedem azi, o cenzură economică. 
Scriitorii care fac politică scapă de regulă acestei 
cenzuri. Sau sunt așa-ziși scriitori, de exemplu Pavel 
Coruț (care a murit în urmă cu câteva luni – n.r.), 
care au trăit din scris. A vândut patru milioane de 
exemplare din cele 170 de romane pe care le-a scris. 
Pavel Coruț a fost capul de afiș al celor care nu pot fi 
numiți scriitori. 

Ioan Cristescu – director al Muzeului Național al 
Literaturii Române: 

DW: Care este statutul scriitorului român în zilele 
noastre? Nu mă refer aici la sutele, poate miile de 
scribi, de siluitori ai cuvântului. 

Ioan Cristescu: La această întrebare răspunsul e, 
din păcate, cinic: nu cred că scriitorul român are un 
statut. Ca să aibă un statut definit ar trebui să 
reprezinte social, cultural, chiar politic o prezență 
marcantă în societate. Or, vedem că el, scriitorul, este 
cumva la marginea acesteia. Nu este întrebat, nu este 
onorat, nu este o personalitate. Vorbim despre cei 
care au valoare literară. În rest, există mulți care nu 
au valoare, dar sunt prezenți și ocupă podiumul 
audienței sau al recunoașterilor. 

Situația a fost la fel și în interbelic și în 
perioada comunistă, numai că atunci recunoașterea 
și prezența valorii erau impulsionate de cititori, de 
public. Ideologiile nu erau atât de prezente ca acum. 
Erau prezente în viața cotidiană, dar nu în operă. Cei 
care au introdus ideologii în operă au dispărut în 
uitarea istorică așa cum vor dispărea și cei de acum. 

În societățile normale scriitorul este un 
aristocrat al spiritului, nu un cetățean ca oricare 
altul. Confuzia valorilor, alimentată de mass-media 
și de grupuri de influență, e o problemă a literaturii 
de azi. E alimentată și de sistemul de învățământ și de 
educația din școală, dar și de absența unor repere, a 
unor instanțe recunoscute. 

Desigur, și formele de promovare a scriitorilor 
sunt deficitare. Noi nu avem azi o strategie culturală 
în care opera scrisă să aibă un capitol special. 
Coerența unor programe de promovare a scriitorului 
în plan național și internațional aparține din păcate 
doar entităților private, iar nu statului. Stat care ar 
trebui să sprijine. În general, fiecare se descurcă pe 
cont propriu, ceea ce este calea sigură spre 
veleitarism și confuzie.  

 

 

               Sursa: https://www.dw.com/ro/ 
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         Diane di Prima  (1934 – 2020) 

                  Poet american 
  

iane di Prima s-a născut în Brooklyn, 
New York, la 6 august 1934, fiind a doua 
generație de americani de origine 

italiană. Tatăl ei, Francis, a fost avocat, iar 
mama ei, Emma (născută Mallozzi), a fost 
profesoară. Bunicul ei matern, Domenico 
Mallozzi, a fost activist și asociat cu anarhiștii 
Carlo Tresca și Emma Goldman. A urmat 
cursurile liceului Hunter College și ale 
Colegiului Swarthmore înainte de a abandona 
studiile pentru a deveni poetă în Manhattan. Di 
Prima a început să scrie încă din copilărie, iar la 
vârsta de 19 ani coresponda cu Ezra Pound și 
Kenneth Patchen. Prima ei carte de poezii, This 
Kind of Bird Flies Backwards, a fost publicată în 
1958 de Hettie Jones și LeRoi Jones' Totem 
Press. 

 

Implicarea în activitatea Beatnik 

  
  Di Prima și-a petrecut sfârșitul anilor 
1950 și începutul anilor 1960 în Manhattan, 
unde a participat la mișcarea emergentă Beat. A 
petrecut ceva timp în California, la Stinson 
Beach și Topanga Canyon, s-a întors la New 
York și, în cele din urmă, s-a mutat definitiv la 
San Francisco. A editat ziarul The Floating Bear 
împreună cu Amiri Baraka și a fost co-
fondatoare a New York Poets Theatre și 
fondatoare a Poets Press.  

În mai multe rânduri, s-a confruntat cu 
acuzații de obscenitate din partea guvernului 
Statelor Unite din cauza activității sale cu New 
York Poets Theatre și The Floating Bear. În 1961 
a fost arestată de Biroul Federal de Investigații 
(FBI) pentru că a publicat două poezii în The 
Floating Bear. Potrivit lui Di Prima, poliția a 
hărțuit-o în mod constant din cauza naturii 
poeziei sale.   

Din 1974 până în 1997, Di Prima a predat 
poezia la Jack Kerouac School of Disembodied 
Poetics - Boulder, Colorado, împărțind 
programul cu colegii Beat: Allen Ginsberg și 

Anne Waldman (co-fondatori ai programului), 
William Burroughs, Gregory Corso și alții. 

  

Cariera literară 

 

La sfârșitul anilor 1960, Di Prima s-a 
mutat definitiv în California. Acolo, s-a implicat 
în grupul Diggers și a studiat budismul, 
sanscrita, gnosticismul și alchimia. În 1966, a 
semnat un jurământ de rezistență fiscală față de 
Războiul din Vietnam. În anii '70, a publicat 
colecția Revolutionary Letters, influențată de 
perioada petrecută cu Diggers. La celebrul 
concert Last Waltz al trupei The Band din 1976, 
a citit cu voce tare din Revolutionary Letters și 
din poemul de un rând "Get Yer Cut Throat Off 
My Knife". 

Și-a publicat opera sa majoră, lungul 
poem Loba, în 1978, cu o ediție extinsă în 1998. 
Începând cu anii 1960 a lucrat ca fotograf și 
artist colajist, iar în ultimul deceniu din viața ei 
s-a apucat de pictură în acuarelă. Între 1980 și 
1987, Di Prima a predat tradițiile hermetice și 
ezoterice în poezie, într-un program de scurtă 
durată, dar semnificativ, de masterat în poezie la 
New College of California, pe care l-a înființat 
împreună cu poeții Robert Duncan și David 

D 
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Meltzer. A predat, de asemenea, la Institutul de 
Artă din San Francisco. A fost unul dintre co-
fondatorii San Francisco Institute of Magical 
and Healing Arts (SIMHA), unde a predat 
tradițiile spirituale occidentale din 1983 până în 
1992. 

În 2009, di Prima a devenit poetă laureată 
a orașului San Francisco. 

 

Activism 

 

Di Prima a fost cunoscută pentru activismul ei, 
fiind expusă de timpuriu la conștiința politică de 
către bunicul ei, Domenico, așa cum este detaliat 
în memoriile sale Recollections of My Life as a 
Woman. În memoriile sale, Di Prima descrie 
cum și-a văzut bunicul vorbind la un miting în 
parc, scriind: "Am fost expusă la conștiința 
politică de către bunicul ei: "Sunt mândră de el, 
și speriată, dar mai ales uimită. Cuvintele lui 
mi-au trezit deplina mea recunoaștere, 
consimțământ. Aud ceea ce spune el ca fiind 
adevărul, și mi se pare că l-am știut 
dintotdeauna. Mă simt bătrână, stăpână pe 
mine, pasionată cu pasiunea pură a unui copil." 
Momente ca acestea au stârnit o dedicare pentru 
activismul social, în special în ceea ce privește 
drepturile femeilor. 

 

                         Rondo pentru Yule 

Diane di Prima 

Am scăpat cu bine toată vara asta 
Am scăpat de ele toată toamna 
și mai ales iarna. 
Dorințe infinitezimale, dorințele romantice 
sau conceptul occidental de dragoste, 
conceptul familiar. 
 
se umple 
paharul din mine și se revarsă 
Sunt crudă cu copiii 
Adică: 
Tu mergi pe stradă și eu 
mă urc în autobuz. 
Așa am mers în ultimii trei ani. 
 

Încă o evadare și nu ești atât de prost  
încât să nu te vezi în ea. 
Sunt decorații de Crăciun la ferestre. 
Acum patru Crăciunuri sau în vara de dinainte 
Și mai ales efemer 
Anotimpurile se rostogolesc peste noi 
aplatizându-ne 
Totuși, o sclipire de interes: ce pălărie 
amuzantă... 
cea pe care o porți. 
 
Bucură-te! 
Clopote arhitectonice 
Motete de durere. 
Furie, sau doar vântul este rece? 
 
Un chiot, 
un strigăt subțire și cenușiu 
pe care vulturii îl poartă între 
autobuzul meu și mersul tău; 
 
O, ce oraș frumos.  
jonglându-ne pe amândoi în mâinile sale 
jucându-se cu noi ca o fată neîndemânatică. 
O, iarnă care ne închide în cochiliile noastre 
separate. 

                                Traducere: AG 
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                 Agrafa văduvei 
 

irul de sârmă din jurul dopului de 
șampanie se numește agrafă. Dar știați că 
lungimea acestui fir de sârmă este de 52 de 

centimetri? Agrafa ține dopul bine fixat în sticla 
de șampanie și are lungimea jartierei de la 
ciorapii doamnei Clicquot – madame a 
glumit cu atât de multă grație și a lăsat omenirii 
o amintire, despre sine. Amintire despre femeia 
care a rămas văduvă la vârsta de doar 27 de ani, 
dar nu s-a lăsat învinsă. Soțul ei a murit de febris 
cumplit, iar văduvioara rămânea cu o fiica 
micuță în brațe și cu o moștenire – niște crame 
și câteva beciuri adaptate, unde se păstrau vinuri 
și desigur șampania, de producția căreia se 
ocupa, până atunci, soțul ei. Era o afacere destul 
de periculoasă: vinul spumant si tulbure exploda 
atât de violent, încât doar bărbații 
experimentați, în măști de fier, cutezau să 
coboare în depozite și pivnițe.  

Erau măsuri de precauție pentru a nu fi 
desfigurați de vreun șrapnel. Iar această tânără 
văduvă nu s-a speriat de greutăți și nu a vândut 
afacerea. Dimpotrivă, a început să lucreze din 
toate puterile, cu dăruire și abnegație, în 
memoria soțului său. Ea și-a vândut bijuteriile, 
a cumpărat podgorii, a conceput o nouă 
modalitate de a limpezi vinul. Multe de toate a 
născocit ea și a inventat o mulțime de lucruri 
utile procesului de vinificație. Ea însăși cobora 
în pivnițe – acum vinul se păstra în beciuri care 
se întindeau pe 18 kilometri, transformate din 
fostele cariere romane! Greu de crezut, dar o 
femeie din secolul al XIX-lea a administrat toate 
acestea de una singură… greu de crezut.  

Șampania văduvei Clicquot se vindea în 
toată lumea. Iar când rușii l-au învins pe 
Napoleon, apoi când au năvălit în Franța și, cu 
bucurie barbară au început să jefuiască beciurile 
și să bea vinul, ea a spus angajaților săi, cu 
înțelepciune: “Să bea. Vor plăti mai târziu!” Și 
într-adevăr – husarilor le-a plăcut atât de mult 
șampania, că atunci când s-au întors în Rusia, 
madame Clicquot a primit o comandă uriașă, pe 
care a onorat-o livrând 10 mii de sticle, care au 
fost vândute Rusiei prin contract – gustul 
victoriei le stăruia rușilor, în amintiri!  

A contat și atitudinea de bunăvoință a 
văduvei. În urma acestor relații comerciale, 
văduva s-a îmbogățit considerabil. Dar și 
cheltuia sume enorme pentru diferite binefaceri 
și alte fapte bune. Madame Clicquot a muncit 
până în ultimele zile ale vieții sale și a trăit 
aproape 90 de ani.  

Dar nu s-a mai recăsătorit. Nu a vrut. A 
muncit mult… poate că iubea pe cineva, dar 
simțea ca nu acesta îi era destinul? De ce altceva 
să fi făcut o asemenea glumă despre lungimea 
agrafei? De ce să fi sugerat un detaliu atât de 
intim al toaletei – o jartieră… despre care se știa 
că așa și nu a avut cine să i-o dezlege…  

Asta a fost prima femeie de afaceri – 
văduva Clicquot. O doamnă energică și 
curajoasă care a obținut un succes incredibil în 
afaceri. Cât ține de căsătorie – madame repeta 
mereu altă frază: “Există o singură calitate a 
șampaniei – cea mai înaltă! Restul este doar vin 
tulbure…” 

                        Via Nucu Câmpeanu  

F 

La veuve Clicquot 
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Fotografii alese: 

    M. Bărbulescu, AG, MG  
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               Despre deochi 

              Ruth Corman - text și 

foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Dacă cineva m-ar fi întrebat vreodată 
dacă sunt superstițioasă, cel mai probabil aș fi 
râs și aș fi spus că poveștile bătrânilor despre 
evitarea ghinionului și alte credințe de acest gen 
nu sunt pentru mine, considerându-mă 
întotdeauna pragmatică prin excelență. În mod 
neașteptat, însă, m-am trezit punând la îndoială 
acest lucru după ce am scris ultima mea 
povestire despre talentul artistic care a apărut în 
familia mea. Am simțit un ușor sentiment de 
neliniște după ce am povestit cu mândrie despre 
realizările lor, amintindu-mi că, atunci când 
eram tânăra, dacă cineva spunea ceva laudativ 
despre o rudă, bunicii răspundeau spunând "tfu, 
tfu, tfu" și scuipând de trei ori pentru a avertiza 
"ochiul rău", "ayin ha'ra" în ebraică. 

  De asemenea, atunci când mama îmi 
cosea un nasture la cămașă în timp ce o purtam, 
insista să mestec o bucată de ață.  Când am 
întrebat de ce, mi-a spus că  așa evit să mi se 
coasă creierul meu. O altă explicație pentru 
această "bobbe meise" (poveste din bătrâni) este 
că singurul moment în care evreii ar trebui să 
aibă ceva "cusut" pe ei este atunci când sunt 
cusute giulgiurile de înmormântare în jurul 
corpului lor.  

Deci, mestecând un fir în timp ce cineva le 
coase hainele în timp ce le poartă, evreii 

demonstrează că sunt foarte vii și că nu sunt 
pregătiți să părăsească această lume. 

Evreii au mai multe alte modalități de a găsi 
protecție împotriva spiritelor rele. 

1- Purtarea unui șnur roșu înnodat 
Madonna, Demi Moore și Ariana 
Grande, deși nu sunt evreice, dar au 
studiat Cabala, au popularizat purtarea 
unui șnur roșu înnodat la încheietura 
mâinii stângi. Această practică a fost 
adoptată de fostul avocat al lui Trump, 
Michael Cohen, în timpul mărturiei sale 
de șase ore în fața Comisiei pentru 
supraveghere și reformă a Camerei 
Reprezentanților, în februarie 2019. Mă 
întreb dacă a ajutat? 

2- Nu lăsa niciodată o carte religioasă 
deschisă. Dacă o faci, demonii răi vor 
fura cunoștințele sfinte și le vor folosi 
pentru planuri diabolice și s-ar putea să 
uiți și tu ce ai învățat din ea. 

3- Presară sare pentru a speria demonii 
Într-o vreme, evreii erau atât de speriați 
de demonii care locuiau în casele lor 
încât, atunci când cumpărau o nouă 
proprietate, plăteau uneori pe alții să se 
mute mai întâi pentru o zi sau două 
pentru a verifica dacă totul este în 
regulă. Apoi puneau sare în propriile 
buzunare și în zonele din casă unde s-ar 
putea ascunde demonii, crezând că sarea 
are puteri împotriva lor. 

4- Mezuzah pe canatul ușii Una dintre 
cele 613 porunci ale iudaismului este de 
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a fixa o Mezuzah pe canatul ușii. Acesta 
conține un sul de pergament cu un text 
scris de mână preluat din Deuteronom 
(parte din Cele cinci cărți ale lui Moise) 
care protejează pe oricine intră în casă și 
ține afară ceea ce este rău. 

5- Un borcan de dulceață. Se obișnuia 
să se aducă un cadou dulce la o petrecere 
de inaugurare a unei case, deoarece se 
considera că acesta servește drept 
distragere a atenției demonilor care 
devoră gemul în loc să facă ravagiile 
obișnuite în timp ce oaspeții 
sărbătoresc. 

6- Nu puneți niciodată o pălărie sau 
pantofi pe pat. Originile acestui lucru 
sunt neclare, dar nu este vorba doar de 
evrei - cowboy-ii nu și-ar pune absolut 
niciodată pălăria pe pat... aduce ghinion! 

7- Strănutul era luat foarte în serios în 
Lituania și Galiția, unde evreul se 
trăgeau de urechi după ce strănută și 
recita o frază în idiș "Pentru ani lungi și 
norocoși". Midrash-ul afirmă că atunci 
când cineva strănuta, urma să moară. 
Alți evrei cred că, dacă cineva strănută în 
timp ce vorbește, tot ceea ce spunea se va 
adeveri. Cu toate acestea, credințele 
despre strănut se regăsesc în toate 
religiile și în toate generațiile, din 
Antichitate și până în prezent, pe tot 
globul. 

8- Purtarea unui ac de metal pe haine 
pentru o nouă călătorie. Evreii vedeau 
metalul ca fiind protector, acesta fiind 
un produs al "civilizației" și, prin 
urmare, capabil să îndepărteze spiritele 
rele. Dar nu numai evreii. Nu de mult am 
văzut o emisiune despre Luciano 
Pavarotti, tenorul de renume mondial. 
Acesta nu urca niciodată pe scenă fără să 
aibă la el un cui îndoit pentru a-i purta 
noroc, așa că personalul teatrului a 
presărat podeaua cabinei sale cu cuie 
înainte de sosirea sa, pentru a se asigura 
că va găsi unul. Acest lucru era atât de 
bine cunoscut despre el, încât în onoarea 
sa a fost produs un stilou cu peniță de 
aur pe care era gravat cuiul. Puteți 

achiziționa unul la un preț de 
aproximativ 2.000 de lire sterline. 

9-  Oglinzi și doliu  Când vine vorba de 
moarte, evreii trebuie să se asigure că 
toate oglinzile sunt complet acoperite în 
timpul perioadei de "shiva" - doliul de 
șapte zile în casa lor. Credința este că 
atunci când cineva moare, spiritele rele 
vin să umple golul și astfel de demoni 
pot fi văzuți doar printr-o oglindă. Am 
crezut întotdeauna că acesta este un 
obicei evreiesc, dar a fost interesant să 
citesc că și catolicii irlandezi, englezii 
victorieni și neevreii din sudul Americii 
își acopereau oglinzile, convinși că, în 
caz contrar, acestea ar putea prinde în 
capcană sufletele celor decedați. Am fost 
întotdeauna precaută cu oglinzile încă 
din copilărie, spunându-mi-se că dacă 
sparg una voi avea șapte ani de ghinion. 
Am presupus că mama încerca să mă 
împiedice să fiu neîndemânatică, dar se 
pare că sunt unii care cred că oglinda 
reflectă doar imaginea ta, ci deține și o 
parte din sufletul tău. 

10- Evreii în doliu sunt sfătuiți să se spele 
pe mâini după ce participă la o 
înmormântare, să nu ia niciodată 
drumul direct spre casă de la cimitir și să 
se asigure că se plimbă pe jos prin tot 
terenul cimitirului pentru a se scutura 
de orice demon. 

11- Obiceiuri evreiești de nuntă 
Spargerea unui pahar învelit în pânză de 
către mire la sfârșitul ceremoniei de 
nuntă este unul dintre cele mai 
recunoscute obiceiuri evreiești. O 
explicație este că acesta comemorează 
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distrugerea Templului din Ierusalim. Un 
al doilea motiv se referă la demonul 
evreiesc, Lilith - cunoscută ca fiind 
întruchiparea poftei - spargerea 
paharului are rolul de a o alunga. La 
unele nunți, mireasa  înconjoară de mai 
multe ori   mirele său sub Chuppah 
(baldachinul de nuntă) pentru a construi 
un zid magic de protecție împotriva 
tentației (altor femei) și a ochiului rău. 

12-  Ești bolnav? Schimbă-ți numele 
Atunci când sunt grav bolnavi, evreii 
sunt sfătuiți să-și schimbe numele 
ebraic.  Acest lucru îl încurcă pe îngerul 
morții, care nu te-ar putea găsi dacă ai 
avea un nume diferit. Presupun că e ca și 
cum ai deveni "fost director". 

13- Hamsa   Acest talisman în formă de 
mână cu un ochi în centru este probabil 
cea mai cunoscută amuletă evreiască, 
dar originile sale nu sunt exclusiv 
iudaice - are și rădăcini creștine și 
islamice. Unele dintre talismanele 
evreiești au imagini de pești și Steaua lui 
David, obiecte care servesc, de 
asemenea, ca protecție împotriva răului. 

14-  Alungarea păcatelor  Talmudul 
recomandă ca atunci când evreii să 

îndeplinească ritualul Tashlich - 
alungarea simbolică a păcatelor la Anul 
Nou prin aruncarea de pesmet în apă - 
neapărat apă curgătoare care să conțină 
pești, deoarece se consideră că acest 
animal este incapabil să fie afectat de 
ochiul rău - posibil pentru că a fost 
singura specie care nu a fost afectată de 
Marele Potop. De unde emană aceste 
ritualuri este uneori un mister, datând 
de mii de ani și nu exclusiv evreiești. 

15- - Arderea de salvie.  Nu auzisem 
niciodată de eliberarea unei case noi de 
demoni până când o vecină mi-a spus că 
înainte de a intra în posesia noii sale case 
a ars salvie în fiecare cameră. Această 
practică spirituală era obișnuită printre 
popoarele native americane pentru a 
elimina energia negativă, pentru a 
promova înțelepciunea și vindecarea și 
era folosită de egiptenii antici și de 
romani pentru a trata problemele 
digestive, pierderea memoriei și durerile 
de gât. Astăzi, ea a fost oarecum 
deturnată de New Agers, cu o proliferare 
de site-uri Web care oferă sfaturi despre 
cum să  afumăm casa și ce să recităm în 
timp ce  se face acest lucru.    

 

Alte credințe la alte neamuri 

Să luăm, de exemplu, mâncarea. Dacă vărsați 
sare, trebuie să aruncați sare peste umărul stâng 
cu mâna dreaptă pentru a orbi diavolul. Nu tăiați 
niciodată o banană sau tăiței cu un cuțit. Nu 
puneți lapte în ceai înainte de zahăr, altfel nu vă 
veți căsători niciodată, iar dacă înmânați un 
ardei iute unui prieten vă va distruge relația. 
În ceea ce privește lumea teatrului - nu mâncați 
niciodată alune la un spectacol - aduce ghinion 
pentru distribuție. Nu te îmbrăca în albastru, nu 
aprinde un trio de lumânări și nu aduce pene de 
păun sau oglinzi pe o scenă. La acestea adăugați 
să nu fluierați în culise și să nu pronunțați 
absolut niciodată numele piesei "M" a lui 
Shakespeare în niciun teatru. Pentru a-i ura 
noroc unui actor, spuneți "Break a leg" - un 
termen englezesc vechi care înseamnă "a se 
înclina". Spunând acest lucru vă exprimați 
speranța că actorul va ajunge la finalul Tashlich-tel-aviv 
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spectacolului, va face o plecăciune și va fi 
aplaudat. 

Pentru a transforma incidentele negative 
în pozitive ați putea încerca să rupeți osul 
sternului unei găini, să vă faceți cererea și să 
sperați că vi se va răspunde. Puteți "bate în 
lemn" sau "încrucișați-vă degetele", ambele 
activități și expresii  sunt utilizate pe scară largă 
în conversațiile de zi cu zi.  

S-ar putea să aveți noroc și să găsiți un 
trifoi cu patru foi, să atârnați o potcoavă 
deasupra ușii, dar niciodată să nu treceți pe sub 
o scară, să nu deschideți o umbrelă în interior 
sau să calci pe o fanta în pavaj - un raport al 
Daily Mail a estimat că patru din zece adulți nu 
riscă niciodată să facă acest lucru... 

O altă teamă comună este cea legată de 
numărul 13, în special de ziua de vineri 13. În 
acest moment, este timpul să trag o linie sub 
explorarea mea de fapte ezoterice și să evit să 
intru în lumea unei alte activități iraționale - 
fobiile.  

Cu toate acestea, nu mă pot abține să nu 
vă povestesc despre arhibutriofobia, (frica de 
untul de arahide care se lipește de cerul gurii) , 
Plutofobia (frica de bani) sau Xantofobia  
(frica de culoarea galbenă). O fobie nouă, dar 
care, cu siguranță, va fi apreciată de mulți, este 
Nomofobia - teama de a rămâne fără telefonul 
mobil. Mie nu mi-ar păsa dacă l-aș pierde pe al 
meu, încă mai încerc să învăț cum să-l folosesc, 
după șase ani de încercări.... 

 

În concluzie: 

Oamenii de știință probabil că vor lua în 
derâdere toate acestea, dar de ce să nu 
respectăm tradiția - doar pentru a fi siguri. În 
secolul 13, Sefer Hasidim (Cartea evreilor evrei) 
oferea acest sfat înțelept: 

 
"Nu trebuie să crezi în superstiții, dar cel 
mai bine este să fii atent la ele". 

 

*** 

 

   UMOR 
 

Blondă. Anunț în megafon: – Rugăm blonda în 
costum de baie roz să plece de pe nisip… acesta 
este un șantier! 

Laudă. Doi automobiliști se ciocnesc: – Ascultă! 
Tu n-ai dat examen de conducere? – Ba da! Și 
chiar de mai multe ori decât tine! 

Suferințe. – De când am divorțat nu mai pot 
dormi și nici mânca. – Îți lipsește mult, nu-i așa? 
– Nu…ea a luat patul. Și aragazul! 

Sală. Programul meu de sală: Luni: piept; Marți: 
spate; Miercuri: brațe; Joi: picioare; Vineri: 
abdomen; Weekend: ceafă și cotlet. 

Așteptare. Sunt la bancă de azi-dimineață și tot 
aștept. Mi-au spus la Horoscop că îmi intră niște 
bani în cont! 

Alegere. – De ce e mai bine să te căsătorești cu o 
femeie mai mică la înălțime?– Când un bărbat 
alege dintr-o grămadă de răutăți, o alege pe cea 
mai mică! 

Filme. În America rulează „Om bogat, om 
sărac”. În Rusia rulează „Om sărac, om sărac”. 
În România rulează „Om trăi și om vedea”. 

Păcat. Să fumezi e nociv, să bei, e urât. Dar să 
mori sănătos… nu-i păcat? 

Culme. Apropo! Știți care-i culmea veseliei? 
Când vine soțul vesel acasă, îi spune un banc bun 
soției și… începe să râdă unul din dulap. 

Rugăciuni . O tipă avea o papagaliță care striga 
într-una: – Sunt curvă, sunt curvă. Intr-o zi, vine 
popa cu Ajunul, și aude papagalița. Indignat îi 
cere tipei papagalița pentru două săptămâni, 
spunându-i că el are doi papagali evlavioși care 
spun numai rugăciuni și poate o învăța și pe ea 
lucruri sfinte. Tipa acceptă. Zis și făcut: ia popa 
papagalița, o duce acasă la el și o pune în colivie 
cu papagalii lui. Papagalița începe să strige: – 
Sunt curvă, sunt curvă! La care unul dintre 
papagali îi spune celuilalt: – Vezi, bă, animalule, 
că nu ne-am rugat degeaba! 
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Totuna. Dacă trebuie să alegi între două rele ‐ 
alege‐o pe cea pe care nu ai mai încercat‐o până 
atunci. 

Prefaceri. Trăim, fericiți, în epoca marilor 
prefaceri: Eu mă prefac, tu te prefaci, el se 
preface.  

Pronosticuri. Gânduri pentru anul 2022: 
Optimistul: – Vom ajunge cu toții să cerșim! 
Pesimistul: – De la cine?! 

Să mulțumești pe toată lumea e imposibil, dar 
să-i enervezi pe toți e floare la ureche. 

Daca nu înjuri când conduci, înseamnă că nu 
ești atent la drum.  

Cică, acum în Parlament, în loc de prezent, se 
strigă … Nevinovat! 

Fie ca viața ta să fie așa de frumoasă, 
îmbelșugată și interesantă cum o prezinți pe 
Facebook! 

Respectaţi-vă părinţii. Ei au terminat școala fără 
Google și  Wikipedia. 

Vând karte de gramatik. Eu meam faqt treab-a 
cu ia. 

Până acum eram sarac, dar mi-am cumpărat un 
dicţionar de sinonime și acum sunt nevoiaş, 
sărman, oropsit și necăjit. 

Când a venit la mine amantul, a văzut tot blocul, 
dar când au intrat hoţii, toţi dormeau! 

„S-aveţi o zi bună!” ne-a zis şefu’ azi-dimineaţă. 
Aşa c-am plecat cu toţii acasă.  
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    Cât de departe a ajuns Ana  
Frank?  

   (Poliția Memoriei- Yoko Ogawa,   
traducere in engleza de Stephen 
Snyder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itind cu consternare "Jurnalul Annei 

Frank", o tânăra japoneză Yoko Ogawa, 

este atât de impresionată de povestea 

nefericită a tinerei evreice din Amsterdam, că se 

antrenează în a ține un jurnal de sine, în care își 

închipuie a fi  o bună prietenă a Annei. Ca să 

refacă atmosfera claustrantă  în captivitatea 

forțată a Annei, Ogawa se strecoară sub o masă 

peste care așterne o cuvertură groasă, opacă. 

Acolo ea scrie, crește și se maturizează. Azi are 

57 de ani și 40 de nuvele și colecții de povestiri 

publicate. Jurnalul său din tinerețe dovedește că 

se poate crea și în condiții claustrofobice. Unora, 

li se demonstrează, ca scrisul poate oferi 

libertate ! După zeci de ani, Ogawa transcrie 

imaginea să despre Anna Frank în cartea "Poliția 

Memoriei" , o nuvelă distopică , a cincea sa carte 

tradusă în limba engleză. Povestea se petrece pe 

o insula misterioasă, acolo un regim totalitar 

decide dispariția peste noapte, a unor întregi 

categorii de obiecte sau animale, ștergându-le 

din memoria cetățenilor. Cei care țin minte 

devin răufăcători, nevoiți să se ascundă. 

Naratorul, un autor de nuvele, ascunde editorul 

său (o femeie) într-o cameră similară cu 

adăpostul Annei și al familiei sale în 

Amsterdamul ocupat de armata germană. 

"Poliția Memoriei" a fost lansată în limba 

japoneză în anul 1994, propusă pentru traducere 

în engleză în 2014, devenind azi o carte 

rezonantă, când regimurile autoritare și 

despotice înfloresc pe tot globul. Pe insula cu 

pricina, locuitorii trăiesc sub o permanentă 

supraveghere.  

Cărțile sunt arse. Unii sunt ridicați pentru 

interogații fără vreo explicație, chiar și la miezul 

nopții. Terorizați, cetățenii nu întreprind nimic 

ca să oprească dispariția vecinilor lor. Naratorul 

declara în șoaptă că e vorba de un fenomen 

neplăcut, chiar și discuția despre acest subiect, 

te pune în pericol. Japonia imperială și-a 

revizuit și ea istoria - iar cei care pomeneau de 

războaiele trecute - erau denunțați sau 

cenzurați.  

Iată o paralelă clară, palpabilă,  cu cartea 

Poliția Memoriei, în care memoria colectivă este 

ștearsă sistematic de regim. Protagoniștii cărții 

nu poartă nume. Puține detalii indică o insula 

anume, Ogawa căutând să se detașeze de 

specificul culturii sale. Ea însăși locuiește într-o 

casă spațioasă, pe două etaje cu un acoperiș din 

țiglă spaniolă. Din balcon zărește marea, așezată 

într-un fotoliu franncez tapisat cu o pânză 

înflorată. Este o persoană discretă care nu caută 

celebritate. După ce s-a măritat cu  un inginer 

metalurg, lucra când soțul era la muncă. 

Despre nuvela "The Breaking of the 

Butterfly" acesta a aflat numai când cartea a 

primit un premiu literar. Au un fiu, în timpul 

prunciei Okawa a scris "Agenda unei femei 

însărcinate " carte care îi aduce prestigiosul 

C 



 
 

17 
 

premiu Akutagawa. Acum copilul a crescut și 

mama e capabilă să scrie fără restricții. 

Biblioteca ei conține multe cărți despre 

Holocaust, și despre soarta Annei Frank. O altă 

carte de răsunet, a fost ecranizată, este 

"Profesorul și femeia de curățenie". Este vorba 

de o mamă, părinte unic, nevoită să gătească și 

să curețe locuința unui matematician a cărui 

memorie este limitată la 80 de minute.  În afară 

de problema memoriei, Ogawa este preocupată 

de cruzimea speciei umane. În nuvela "Piscina" 

protagoniștii folosesc subterfugii ca să producă 

durere victimelor, celor apropiați. 

   

   În nuvela "Hotel Iris"  o văduvă sadistă, 

duce la exmatricularea din școală a unui elev de 

17 ani, ademenit de văduva la întâlniri sexuale 

din ce în ce mai brutale. "Oamenii tind să 

ascundă latura lor agresivă sau violența lor 

emoțională" spune Ogawa, numai literatura ne 

permite să dezvăluim aceste aspecte. Mă 

interesează rolul femeii în familie, trupul femeii, 

dar și violența la care sunt ele supuse de unii 

bărbați. Unii o numesc a fi o scriitoare feministă.  

Autoarea se opune acestei etichetări, ea 

declară că este o fidelă ascultătoare a vieții 

caracterelor sale, alese cu grijă. Ea vede un pod 

sau un curcubeu între o nuvelă și cea viitoare, 

acest pod trebuie urcat și trecut spre o nouă 

scenă sau povestire, "așa gândesc și așa scriu". 

AG  

Editura SAGA 

 

 

                                         *** 

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 
 

 

  Prietena mea s-a pensionat de curând și a 

hotărât să se ocupe de limba ei preferată – 

italiana – pe care intenționa să o aprofundeze. A 

găsit o tânără născută la Roma care locuia nu 

departe de ea, au convenit să îi deconspire 

tainele limbii de două ori pe săptămână. Îi făcu 

plăcere plimbarea  pe ruta unei străzi frumoase 

la capătul căreia o aștepta delectarea   învățării 

limbii italiene. Prietena mea face parte din 

generația care în liceu avusese limba latină în 

programul de studiu un an sau doi – silva-

silvae… vă amintiți ? - ca atare știa că se va putea 

folosi de cunoștințele ei în învățarea suratei ei, 

italiana. La un moment dat, entuziasmată de 

descoperirea ei, îi relată cu bucurie tinerei:„ iată! 

acest cuvânt este exact în aceiași formă și în 

limba latină !” „Toți fură de la noi !” – zise 

candid dar prompt „profesoara” spre stupefacția 

prietenei mele… 
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            Muhammad al-Maghout    
 

 

 

 

 

 

 

 

  Muhammad al-Maghout (1934 - 

2006) a fost un renumit scriitor și poet sirian. 

S-a născut în orașul Salamiyah  un oraș de pe 

malul râului Orontes, în guvernoratul Hamah 

din vestul Siriei. Deoarece tatăl său era fermier, 

Al-Maghout și-a petrecut copilăria în condiții 

mizere și de sărăcie. După ce a primit educația 

primară în Salamiyah, s-a mutat la Damasc la 

vârsta de 14 ani și s-a înscris la un internat 

pentru a studia agronomie. Neputând să își 

continue studiile acolo, s-a înscris la o altă școală 

agricolă din Al-Ghutah, o zonă suburbană a 

Damascului. De aici, s-a alăturat Partidului 

Socialist Naționalist Sirian, sau SSNP, la vârsta 

de 20 de ani. 

  Arestat în 1955 în timpul unei acțiuni de 

reprimare a membrilor SSNP de către serviciile 

de informații siriene, Al-Maghout a fost închis 

timp de nouă luni în închisoarea Al-Mazzah din 

Damasc. În timpul detenției, a avut ocazia să 

scrie poezie pentru prima dată, precum și să îl 

întâlnească pe renumitul poet sirian Adonis, 

care mai târziu l-a prezentat publicului pe poetul 

novice. 

Temându-se de serviciile de informații 

siriene în timpul Republicii independente 

Uniunea Arabă, Al-Maghout s-a mutat la Beirut 

la sfârșitul anilor 1950. În timp ce se afla în 

Liban, a întâlnit-o pe poeta Saniyah Saleh, care 

îi admira poeziile, și mai târziu s-a căsătorit cu 

aceasta, continuând să locuiască la Beirut 

pentru o perioadă de timp. A început să scrie 

poezii, publicându-le în revista libaneză "Shi'ar" 

(Poezie), înainte de a se întoarce în Siria și de a 

se stabili la Damasc. 

Un grup de ofițeri din armata siriană a 

organizat o lovitură de stat împotriva guvernului 

Republicii Arabe Unite în septembrie 1961, iar 

ulterior a fost format un guvern național sirian 

provizoriu. În calitate de membru al SSNP, Al-

Maghout a fost arestat și încarcerat din nou timp 

de trei luni în cursul aceluiași an. 

După eliberare, s-a ascuns în camere mici, cu 

tavanul jos, timp de câteva luni în diferite 

cartiere din Damasc, precum Ayn Al-Karsh și 

Bab Tuma, înainte de a se stabili la Damasc 

pentru decenii de scris și de a trăi cu cele două 

plăceri preferate ale sale - fumatul țigărilor și 

ascultarea muzicii clasice libaneze.   

Muhammad Maghout a fost creditat ca 

fiind părintele poeziei arabe în versuri libere, 

eliberând poemele arabe de forma tradițională și 

revoluționând structura poemului. Și-a scris 

primele poezii pe hârtii de țigară în timp ce se 

afla în închisoare în anii 1950, le-a scris ca 

memorii personale ale experienței din 

închisoare, care mai târziu au fost descoperite si 

evaluate ca poezie revoluționară. Fără o educație 

formală, el a apelat la imaginația sa vie, la 

măiestria înnăscută a cuvintelor și la intuiție în 

opera sa viitoare.   

  Poeziile, piesele de teatru, scenariile de 

televiziune și de film ale lui Al-Maghout au 

criticat corupția din guvernele regionale și 

restricțiile impuse de acestea cetățenilor. Multe 

dintre divanele sale și alte lucrări literare 

selectate au fost traduse în mai multe limbi 

străine. Lucrările sale combină satira cu 

descrieri ale mizeriei sociale și ale stării de rău, 

ilustrând ceea ce el considera a fi un declin etic 

în rândul conducătorilor din regiune.   
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Unele dintre temele sale au inclus 

problemele nedreptății și ale guvernelor 

totalitare. Luptele celor marginalizați se aflau în 

centrul întregii sale opere. Prima sa producție 

teatrală, "Pasărea cocoșată", a fost inițial un 

lung poem pe care l-a scris în timp ce se 

ascundea într-o cameră mică cu tavanul jos. Un 

dialog a apărut în cadrul poemului, 

transformându-l în prima sa producție teatrală. 

Aceasta a fost urmată de o altă piesă, "Clovnul", 

jucată de renumitul actor libanez Antoin Kerbaj. 

A colaborat cu actorii sirieni Dureid Lahham și 

Nihad Qal'i pentru a produce unele dintre cele 

mai populare și mai apreciate piese de teatru din 

regiune, cum ar fi Kasak ya Watan (Toast pentru 

patrie) și Ghorbeh (Înstrăinare) și "Dayat 

Tishreen" (Satul lui Octombrie). 

   În calitate de jurnalist, Al-Maghout a 

contribuit la înființarea și dezvoltarea ziarului 

guvernamental sirian Tishreen (Octombrie), la 

care a contribuit la definirea politicii și a naturii 

acestui ziar, scriind un colț zilnic, alternativ cu 

un alt scriitor, începând din 1975. De asemenea, 

a scris rubrica "Alice în Țara Minunilor", în 

săptămânalul libanez cu sediul la Paris, Al-

Mustaqbal (Viitorul). Al-Maghout a început să 

scrie piese de teatru într-un singur act în 1965, 

colaborând la scurt timp după aceea cu Dureid 

Lahham, cel mai renumit actor sirian, pentru a 

produce unele dintre cele mai populare și 

aclamate opere teatrale din regiune. 

Drama sa din 1973, "Satul lui Tishreen", a fost 

jucată pe scenă, dar nu a fost niciodată 

publicată. A fost o comedie politică care trata 

diverse subiecte, cum ar fi istoria modernă a 

Siriei, ineficiența liderilor arabi, cauza 

palestiniană și conflictul arabo-israelian. Drama 

din 1975, "Expatriere", tratează fenomenul 

imigrației masive a arabilor în Occident în anii 

1970. 

  Faimoasa dramă a lui Al-Maghout din 

1987, "K'asak, Ya Watan" (Noroc, patria mea) a 

portretizat situațiile economice, sociale și 

politice actuale, perplexe și tragice ale arabilor, 

în timp ce drama sa din 1989, "Anemonele", s-a 

axat pe aspecte legate de corupție, dictatură și 

sărăcie în lumea arabă. Printre alte lucrări 

dramatice ale sale se numără "Clovnul" (1974), 

"Pasărea cocoșată" (1976) și "În afara turmei" 

(1999).   

  A scris un singur roman autobiografic, 

"Leagănul", din 1974. Ultima sa carte  publicată, 

"Beduinul roșu" (2006), conținea texte noi care 

tratau numeroase probleme naționale. Al-

Maghout a fost, de asemenea, cunoscut pentru 

cartea sa "Îmi voi trăda patria", o colecție de 

cronici preocupate de visul de libertate. 

Al-Maghout a murit la vârsta de 72 de ani 

în aprilie 2006. 

                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

    Al – Maghout 

Trei poezii traduse 
 

 Piscul 

Nu mă pălmui, destinule, 

Metri de palme îmi acoperă deja fața. 

Iată-mă aici, în timp ce vântul bate pe străzi, 

Încărcându-mă  din cărți, dicționare și taverne. 

La fel cum soldații se satură  de tranșee. 

O, secol, rău ca o insectă, 

Tu care m-ai sedus cu un evantai în loc de 

furtună, 

Cu chibrituri în loc de vulcani. 

Nu te voi ierta niciodată. 

Mă voi întoarce în satul meu, pe jos dacă e 

nevoie. 

Voi răspândi, la sosire, zvonuri despre tine. 

Mă voi culca pe iarbă și pe lângă șanțuri. 

Un cavaler epuizat după o bătălie. 

 

Ca un câine dresat, sărind prin cercuri de foc. 

Voi trece aceste porți și ferestre, 

Aceste mâneci și gulere, 

Zburând ca un șoim 

Deasupra timidității fecioarelor 

Și suferința muncitorilor 

 În amurg întinzându-mi aripile ca o rândunică 

În căutarea unui pământ virgin care la cea mai 

ușoară atingere 

A unei cabane, a unui palat, a unui emir sau a 

unui cerșetor, 

Va sări în aer ca un cal sălbatic 

La atingerea unei șei, 

Un pământ care nu a existat și nu va exista 

niciodată 

Decât în caietele mele. 

În regulă, secol, m-ai învins, 

Dar nu voi găsi în tot Orientul 

Un pisc pe care să pot ridica 

Steagul capitulării mele. 

 

 Orfanul 

Visul, visul, visul! 

Căruța mea robustă și aurită 

S-a stricat 

Roțile sale s-au împrăștiat ca țiganii peste tot. 

Într-o noapte am visat primăvara 

Și când m-am trezit 

Flori îmi acoperiseră perna. 

Am visat odată marea 

Și dimineața 

Patul meu era plin de scoici și solzi de pești. 

Dar când am visat la libertate 

Lăncile îmi înconjurau gâtul 

Ca o aureolă dimineața. 

De acum încolo nu mă vei mai găsi 

În porturi sau printre trenuri 

Ci acolo... în bibliotecile publice 

Adormit pe hărțile lumii 

(Așa cum orfanul doarme pe trotuar) 

Unde buzele mele ating mai mult de un singur 

râu 

Și lacrimile mele curg 

Din continent în continent. 

  

Logica obligatorie  

 

Ori de câte ori libertatea a plouat oriunde în 

lume, 

regimurile arabe s-au grăbit să își acopere 

poporul cu umbrele, 

de teamă că vor "răci". 

De ce ar părea că arabii se agață de tot și de 

toate? 

Oare sunt pe cale să se înece? 

Totul în jurul nostru se fisurează și se 

prăbușește. 

Unde sunt ruinele? 

Le-au vândut deja? 

Toate se prăbușesc, 

și toate vor să se susțină reciproc. 

De fiecare dată când doi arabi se întâlnesc, 

serviciile de informații fac o  treime. 
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Cu mâinile tremurânde, 

nu poți nimeri nicio țintă. 

Indiferent de cerul pe care îl străbat, 

norii arabi și avioanele arabe 

se războiesc între ei și cu împrejurimile lor, 

ca toate comunitățile arabe de pe pământ. 

Martirii cad pe trotuare, 

în timp ce despoții mărșăluiesc pe drumuri 

Și orice unitate arabă 

zace în gropile comune. 

Când oamenii aproape că au încetat să mai 

creadă în ceva, 

liderii lor au devenit credincioși pioși!!! 

 

                   Text si traducere AG 

 

            Cristian Ovidiu Dinica 

  
 Copila 

 

iua era una obișnuită, fără aglomerarea 

frontului atmosferic și fără nori de 

îndoială asupra bunei dispoziții. Maria 

era bunică de trei ani, fiica sa, Amalia, îi adusese 

pe lume doi nepoți, o pereche de siamezi, o fată 

și un băiat, frumoși amândoi. Astăzi fiind 

duminică, venise în sprijinul familiei ficei sale să 

o ajute în gospodărie. De dimineață avusese 

grijă de nepoți, le dăduse mâncare, îi spălase, se 

jucase cu ei și la final îi culcase, iar acum 

pregătea o prăjitură. În bucătărie era cald, o 

căldură nefirească, chiar sufocantă. 

În dormitorul nepoților, lumina era 

propice odihnei. Zgomotul străzii escalada 

pereții și aducea cu el fragmente ale freamătului 

după-amiezii. Copiii dormeau liniștiți unul 

lângă altul. Copila era însă deranjată de zgomot, 

s-a sculat și a mers către fereastra cu ramă din 

termopan. Fereastra nu se închidea perfect din 

cauza zăvorului care nu culisa complet. Fata a 

tras de zăvor, iar fereastra s-a deschis. A pătruns 

aerul proaspăt al amiezii. 

În parcul din apropiere pasări mici se strângeau 

în jurul bucăților de pâine aruncate, ciripeau de 

bucurie. Fetița avea în cameră o colivie cu un 

papagal cu pene multicolore, îl privea adesea și-

l mângâia printre gratii, dar nu simțea că este al 

ei, fratele ei era agreatul pasării, lui îi cânta în 

timp ce aceasta îi vorbea. Ea ar fi vrut că pasările 

din fața blocului să o privească, ele însă erau 

preocupate să-i urmărească pe cei ce treceau 

prin parc. Florile, și ele, se pregăteau să 

primească ultimile raze ale soarelui din acea 

după-amiază. 

Se aplecă peste marginea pervazului și 

întinse mâinile. O pală de vânt a mângâiat-o pe 

frunte, simții răcoarea ei și-i plăcu. Se întinse 

mai mult, nu știa de riscul înălțimilor, nu-i păsa, 

erau însă câteva etaje până la parter. Candoarea 

ei era ca lumina curată în care zâmbetul său 

predomina. Fără de griji și liniștită se ghemui în 

marginea ferestrei să privească mai de aproape 

strada, tocmai trecea un grup de copii veseli ce 

aveau cu ei o minge de fotbal. Îi plăcea culoarea 

copacilor, mirosul florilor. Fratele ei dormea 

liniștit, părea că visează. 

De sus, un pescăruș veni la ea. Mâinile ei 

fragede îl atinseră, el o privea iscoditor, îi 

accepta mângâierile și gânguri ușor. Ce bucurie, 

o copilă și o pasăre se împrietenesc! Ea a râs. A 

privit ochii albaștrii ai păsării, erau frumoși, 

senini, copila a simțit o mare bucurie. Două 

inimi se contopeau într-o respirație comună. 

Pasărea a întins aripile, părea să îmbrățișeze 

fetița. În acel moment toată lumea era a copilei, 

simțea o puternică emoție pe care nu o mai 

cunoscuse. Ar fi dorit să păstreze pasărea doar 

pentru ea, aceasta simțind apropierea sinceră, se 

lipise de trupul fetiței, cele două se contopiseră. 

Nu conta pentru fetiță că se afla pe marginea 

ferestrei și că ar fi putut să cadă, era fericită. Nu 

percepea riscul, pentru ea nici nu exista, în 

naivitatea sa lumea se reducea la ea și pasărea ei. 

Momentul de contopire este nemuritor și 

nesfârșit. 

Z 
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Un sunet strident veni din stradă, pasărea 

tresări speriată și fugi. Copila cu sinceritate pură 

a făcut pasul cu mâinile întinse spre pasărea ce-

și luase zborul. Picioarele sale au alunecat într-o 

cădere liberă de parcă ar fi plutit. Plana, 

secundele fugeau, corpul se strângea într-un 

cumul de emoții de toate culorile, în curând avea 

să lovească solul, să cadă în iarba din fața 

blocului. 

– Au, mama, doare, se auzi pentru o clipă glasul 

firav al copilei și sângele ei se scurse în iarbă, din 

pieptul fraged a ieșit ca un balon mic sufletul 

său. 

                                            *** 

       Amalia Achard        

   Rătăciri 

                 Partea a III-a 
 

ei patru ani de şcoală primară au trecut.  
E timpul să-și ia rămas bun de la draga lor 
doamnă Cazacu. 

 
- Ce repede trece timpul! spune ea cu voce 
tandră în ultima zi de clasa a patra. Îmi amintesc 
că eraţi atâtica, nişte mogâldeţe, iar azi vă 
pregătiţi deja pentru clasa a cincea. În acest 
moment sunt foarte emoţionată. Am petrecut 
împreună clipe bune și mai puţin bune; am râs 
și am plâns împreună; uneori aţi fost nişte 
îngeraşi, alteori – drăcuşori împieliţaţi, dar să 
ştiţi că sunt mândră de voi și-n inima mea veţi 
rămâne pentru totdeauna ca și copiii mei. Să nu 
uitaţi nimic din tot ce-am învăţat în aceşti patru 
ani, să fiţi la fel de harnici până la sfârşitul 
studiilor și să faceţi onoare şcolii noastre 
orişiunde vă vor purta paşii de-aici înainte. Vă 
doresc, fiecăruia în parte, un viitor plin de 
reuşite și de satisfacţii! Iar dacă veţi trece să mă 
vedeţi și să-mi daţi ştiri din când în când, vă voi 
primi cu braţele deschise și cu o plăcere imensă. 
 
 Amintirile se derulează în mintea Amaliei 
ca o peliculă de film. Au fost patru ani de fericire 

absolută. Îşi iubeşte învăţătoarea cu o dragoste 
uite-aşa de mare! (Dimensiunile sunt în capul 
ei). 
Nu-i ea singură responsabilă de toată magia care 
există? Dacă lumea e de-o frumuseţe 
inegalabilă, dacă anotimpurile se succed într-o 
competiţie de minuni, dacă pacea domneşte 
peste ei toţi, dacă ciripitul păsărilor încântă 
auzul, dacă dragostea învinge întotdeauna, dacă 
doi ori doi fac patru, dacă stelele lucesc pe cer... 
nu-i meritul învăţătoarei lor? Ce-ar fi lumea asta 
fără ea? 
 
 Niciodată nu-i voi uita chipul blând, 
privirea indulgentă, vocea caldă, sfaturile ei... 
Voi veni s-o văd ori de câte ori voi putea!, îşi 
promite fata. 
 
 În cei patru ani, Amalia a trebuit mereu să 
se mulţumească cu titlul de comandant de grupă 
și la fiecare sfârşit de an cu locul al doilea, media 
ei oscilând peste nouă dar sub zece, în timp ce 
Liliana și Viorel și-au menţinut poziția de 
fruntaşi cu media maximă de zece și coroniţele 
premiului întâi. Insuportabili! 
 

*** 
 
Preadolescenţă 
 
 Mari rezoluţii se impun deci pentru clasa 
a cincea. Elevii trec de la uniforma albastră la 
cea bleumarin; se refac clasele, Amalia îşi pierde 
prietena care trece la a cincea B, însă de data 
asta nu mai poate plânge și ascunde ghiozdanul 
la spate; are sentimentul că nu mai merge. Doar 
sunt mari de-acuma, nu? Drept dovadă, în 
vacanţa din vara asta s-au despărţit de păpuşi 
după ce au simulat un accident. Neputând să le 
salveze, „cumetrele” au organizat funeralii în 
toată regula, le-au săpat gropile în grădina 
Danielei, au mornăit slujbe religioase ca toţi 
popii care se respectă, au bocit de-a ieşit mama 
Danielei desculţ să vadă ce-i, au dat de pomană 
doi pumni de buruian la porc – și chit că ăsta n-
a zis bodaproste, bunul Dumnezeu o fi ţinând cu 
siguranţă cont de umilul „Să fie primit!” al 
Danielei și-o fi bifând pomana lor ca admisibilă. 
Ce mai, le-au îngropat ca pe toţi morţii, 
creştineşte și pe veci. 

C 
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Chiar dacă refuză s-o recunoască, Amaliei îi este 
dor uneori de Clara, păpuşa ei, care i-a fost 
alături, fidelă, în tot timpul și tot locul: la şcoală, 
ascunsă confortabil în ghiozdan, în pat, unde îi 
citea seara poveşti, la masă – aveau aceleaşi 
preferinţe culinare, în parc, unde o învăţa să se 
caţere în copaci... A fost singura jucărie din toată 
viaţa ei. O cumpărase în clasa întâi, când a plecat 
în tabără la Răstolniţa și a trebuit să se smiorcăie 
o după-amiază întreagă ca s-o înduplece pe 
doamna Chitic – învăţătoarea care-i însoţea, să-
i dea cei doisprezece lei. Fiindcă banii de 
buzunar ai celor mici erau încredinţaţi 
profesorilor. 
 
 În fine, povestea asta aparţine trecutului. 
O alta pagină se întoarce și în noul capitol al 
vieţii sale nu mai este loc de păpuşi. 
 
 Au un nou director, pe tovarăşul Stan 
Lazăr. El va fi și profesorul lor de română, mare 
motiv de mândrie, căci clasa lor este singura care 
beneficiează de o aşa onoare. Datorită lui, 
Amalia descoperă plăcerea cititului și a scrisului. 
După părerea profesorului, unele dintre 
compunerile ei „nu lasă loc nici pentru cea mai 
mică critică negativă”. În secret, fata încearcă să 
se ia la trântă și cu versurile. 
 
 Câtă magie în cuvinte și ce privilegiaţi 
sunt scriitorii și poeţii aceştia care ştiu să le 
stăpânească, să se joace cu ele, să trezească, cu 
ajutorul impactului pe care-l pot avea, stări și 
emoţii nebănuite! Cât ar vrea și ea sa le poată 
domina întro zi cu aceeași îndemânare! Graţie 
elogiilor profesorului, Amalia capătă, încetul cu 
încetul, încredere în sine, iar în suflet încep să-i 
încolţească vise îndrăzneţe. 
 
 Clasa a cincea demarează bine de tot, însă 
în ciuda rezultatelor excelente și a faptului că 
poza și numele său sunt afişate pe tabloul de 
onoare din holul mare al școlii, ea nu va fi 
niciodată aleasă comandantă de detaşament. Să 
fii foarte bun elev, e de-a dreptul banal! În 
schimb, să fii primul, sau prima din clasă, hehei, 
alta rezonanţă! Ce mult și-ar fi dorit!... 
 
 Profesorul de muzică - Păcălici, cum îl 
porecleau ei, îi propune să înveţe să cânte la 

mandolină și să facă parte din mica orchestră a 
școlii. Obținând el și acordul părinților, îi 
împrumută o mandolină până să-i cumpere 
mama una, și vine acasă timp de vreo două 
săptămâni, gratuit, să-i dea lecții. Când Amalia 
știe notele și câteva cântecele, poate integra 
cursurile de mandolină care se ţin o dată sau de 
doă ori pe săptămână, după ore. 
 
 Odată, în ziua serbării de sfârşit de an 
şcolar, profesorul le spuse: 
 
- Măi copii, haideți, până să înceapă serbarea 
propriu-zisă, să urcăm pe scenă și să cântăm 
câteva cântecele, ca să nu se plictisească părinții 
de prea mult așteptat. 
 

După câteva melodii, un tătic rumen în 
obraji și cam instabil pe verticală, veni cu o 
bancnotă de zece lei între arătător și degetul 
mijlociu și strigă, din josul scenei către profesor: 
 
- Lăutar, ia de-aici, că ziceți bine! 
 
Amaliei i se făcu atât de rușine, că era să cadă de 
pe scaun. O agasa atunci când lumea făcea 
confuzie între mandolină și cobză și o luau drept 
lăutăreasă. 
 

*** 
 
 Viața lor de copii se scurge dulce și 
liniștită. Sunt fericiți fără s-o știe. Au chiar 
planuri de viitor: să devină cowboy – băieții, doi 
„Gion Uain”, fata, nevastă de Winetou – să 
călătorească la capătul pământului călare, să-i 
pedepsească pe cei răi și să facă să triumfe 
justiția acolo unde este călcată în picioare. 
Amalia își spune că mai târziu, când va avea un 
loc de muncă și proprii ei bani, își va cumpăra 
totuşi o păpușă mare, cea mai mare, și care să 
spună „mama”. Sigur că există, a văzut cu ochii 
ei la una dintre colegele de clasă. Căci nu, 
dorința de a se juca cu păpuși, chiar dacă a 
îngropat-o pe Clara, nu a dispărut. 
 

*** 
 
 Doisprezece ani. Clasele fiind ocupate 
dimineața de cei mici, elevii de la a cincea la a 
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opta au ore după-amiaza. Azi profesorul de sport 
este absent, așa că Amalia termină cu o oră mai 
devreme. Frații sunt singuri acasă și de cum 
intră fata pe ușă, aceștia se grăbesc, vorbind 
amândoi deodată, să-i povestească marea știre a 
zilei: 
 
- Mama nu-i acasă, s-a dus la Doina și nu vine în 
seara asta, că s-a certat cu tata și mama i-a spart 
capul cu mandolina ta și i-a curs sânge și 
mandolina ta s-a spart. Mama a zis că ne dai tu 
să mâncam și ne e foame. Ce mâncăm? 
 

Ce-i cu ei, au înnebunit? Ce tot îndrugă? 
Părinții lor nu s-au certat niciodată, cum ar 
putea ea să creadă o asemenea aberaţie? Primul 
gând fu să verifice mandolina și se precipită spre 
camera lor. Ceea ce spera să fie o glumă proastă, 
e o adevărată dramă. Era singurul cadou pe care 
i-l oferiseră mama și tata. Gata, s-a zis cu 
mandolina. Nu se mai poate repara. 
 
- Hai, mâncam? Ne citești o poveste, în pat? 
 
Of, diavolii ăştia!... 
 

Amalia improvizează o masă de seară 
după care se mai joacă un pic, apoi, când se lasă 
întunericul de-a binelea, se schimbă toți în 
pijama și se bagă-n pat pentru noapte. Fata 
speră totuși ca unul dintre părinți să vină acasă 
până să adoarmă ei. Citește o poveste, apoi încă 
una și încă una. Băieții adorm, dar ea continuă 
să citească cu voce tare, căci liniștea nopții îi 
provoacă fiori pe şira spinării. Va trebui să se 
trezească devreme, să-i pregătească pe 
Alexandru și pe Ştefan pentru școală, dar ei n-au 
ceas deşteptător. Cum oare face mama de se 
trezește dimineața în zori? În ciuda angoasei 
care-o sufocă și a bătăilor nebune ale inimii, 
adoarme și ea, cu lumina aprinsă ca să alunge 
fantomele. 
 
 Cea care-o trezeşte este vocea mamei. 
Care va să zică, n-a fost decât un vis urât! Mama 
pregătește micul dejun și pacheţelul pentru 
băieți. Apoi întrebarea cade ca un ciocan peste 
degete: 
 
- A dormit acasă, tat-tu? 

 
Uneori am prefera ca realitatea să nu fie decât 
un coșmar care să dispară precum fumul de cum 
vom fi deschis ochii. 
 
- Nu știu, nu l-am văzut. 
- Aha, deci a dormit cu şchioapa, tontălăul! 
 

„Şchioapa” este chiriaşa lor care, de vreun 
an, ocupă o cameră în aripa dreaptă a casei. S-
au înţeles bine până acum. E o femeie de treabă 
cu un chip destul de frumos, doar că o 
malformaţie din naștere o face să şchiopăteze al 
naibii de urât. Şi în plus e grasă. Dintr-odată 
Amalia o detestă, ca și pe taică-său, de 
altfel.Cum poate el să doarmă cu femeia asta 
când mama-i atât de mult mai drăguță?! 
Dezgustător! 
 

Altă veste proastă este că, având în vedere 
că tata a înşelat-o cu Mirela, mama nu vrea nici 
în ruptul capului să mai dea ochii cu el, așa că 
pentru încă o vreme o să mai stea la Doina, soră-
sa. În timpul ăsta Amalia va avea ca sarcină să se 
ocupe de casă și de băieți. 
 
- Fă şi tu un pic de curăţenie, dă cu-o mătură și 
spală vasele înainte să pleci la școală! Diseară, 
controlează-i pe băieți la lecții și ai grijă să pui și 
tu mâna pe carte, c-apăi ferească-vă sfântul dacă 
aud c-aveţi note proaste! 
 
 Mai târziu însă, Amalia află o altă 
versiune a faptelor: doamna Lucica, una din 
vecinele lor, avea în chirie o familie, domnul și 
doamna Costin, cu doi copii. 

Într-o zi, doamna Costin s-a îmbolnăvit 
și-a fost dusă la spital pentru analize. I s-a 
descoperit un cancer la ficat. Vecinele, fidele 
obiceiului lor, se întruneau pentru pălăvrageala 
cotidiană, iar urechile indiscrete ale copiilor nu 
erau niciodată prea departe. Cancerul – nu-i 
niciun secret – este moartea inevitabilă. 
 
- Bieții copchii, să rămână orfani de mamă așa 
de mici!... Și nici pentru domnul Costin nu va fi 
ușor. Cum o să se descurce el, bărbat, cu doi 
plozi și cu servici? 
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 Mamei îi veni ideea să-i ajute: ba un pic de 
curățenie, ba o oală de mâncare, ba un lighean 
de rufe spălate... 
După câteva lungi săptămâni de suferinţă, 
doamna Costin muri la spital. Mama începu să 
petreacă din ce în ce mai mult timp pe la vecin. 
Şi-ntro zi, doamna Lucica veni la tata și-l invită 
să vadă cu ochii lui, pe fereastră, în ce fel „îl 
ajută” nevastă-sa pe văduv. 
Asta s-a întâmplat chiar în ziua când s-au certat 
și când mama a plecat. 
 
 Nici până-n ziua de azi Amalia nu-și 
amintește de la cine-a auzit toată povestea asta, 
iar chestia cu fereastra o jenează cel mai mult. 
Iar când, răutăcios, tata le spune că mama 
trăiește la amantul ei și nicidecum la soră-sa, 
fata îl urăște. Nu că i s-ar părea imposibil, ba 
chiar ideea unui divorț o încântă, mai ales că 
ultima dată când l-a întâlnit pe domnul Costin 
acesta a fost foarte drăguț cu ea, i-a dat 
bomboane de ciocolată și a lăsat-o să se joace cu 
copii lui în camionul de la cooperativă, pe care 
era șofer; doar că nu-i place să audă adevărul 
rostit de gura tatei. 
 
 Viața lor s-a schimbat cu totul. Cel mai 
adesea copiii sunt singuri. Tata, între uzină și 
cine-ştie-pe-unde, rar li se arată la faţă. Mama 
trece să-i vadă aproape zilnic, dar mereu în fugă, 
doar cât să-și mai ia câte-o boarfă de prin 
şifonier și să-i ameninţe cu chinurile iadului în 
caz de note rele. Înainte să dispară iar, le 
promite că foarte curând vor putea și ei să vină 
cu dânsa la Doina. 
 
 Copiii rabdă și visează, căci Doina și 
nenea Marcel locuiesc la bloc și au apă curentă, 
baie și veceu în casă, nu ca ei, în fundul curții. Și 
mai au și o grămadă de bunătăți de mâncare, iar 
Veronica, verișoara lor, are o mulțime de 
jucării… Seară de seară, în pat, ei îşi imaginează 
cât de frumoasă le va fi în curând viața. Cât de 
genială! 
 
 Săptămânile trec și vine vacanța de vară. 
Între timp, părinții au divorțat, judecătorul a 
decis că tata avea dreptul la o cameră în casa 
care îi revine de drept mamei, deoarece ea va 
avea în grijă cei trei copii. Amalia și Alexandru 

având peste zece ani, au fost chemați la tribunal 
să aleagă, în fata instanţei, la care dintre părinţi 
vor să rămână; Ştefan, având doar nouă ani, a 
fost încredinţat mamei din oficiu. 
 

*** 
 
 Ca să nu se ciocnească unul de altul, 
mama și tata au hotărât să împartă casa în două. 
Asfel, fiecare avea intrare separată şi-şi putea 
închide cu cheia ușa colţişorului său. Mama și 
copiii aleg partea cea mai frumoasă a casei și au 
de partea lor grădina din faţă. Tata rămâne cu 
parcela de porumb și are de partea lui atelierul 
de tâmplărie. Cât se poate de corect. 
 
 La sfârşitul anului şcolar, Amalia obţine 
doar un premiu trei. Profitând de compasiunea 
profesorilor care-și imaginează că traversează o 
perioadă foarte dificilă, fata se lasă pe tânjală şi-
şi neglijează cam prea mult lecțiile și temele 
pentru acasă. Înainte, o asemenea atitudine i s-
ar fi părut de neconceput. 
 
 Ca în fiecare vară, copiii pleacă în tabără. 
În ajun, cu ocazia vizitei cotidiene și precipitate, 
mama îi dă ultimele instrucţiuni: 
 
- Pregătește valizele, uite, v-am pus deoparte tot 
ce trebuie să luați cu voi, iar aici, pe scaunul ăsta, 
hainele pentru mâine dimineață. Diseară să 
încălzeşti apă și să vă spălaţi bine din cap până-
n picioare, să nu plecați răpănoşi ca să mă faceți 
de râs! Să pui ceasul să sune – li-l cumpărase 
recent – eu vin dimineață să vă duc la gară și vă 
aduc și mâncarea pentru drum. 
 
 Se trezește înainte să sune ceasul, se spală 
pe faţă și pe dinți, verifică bagajele să se asigure 
că n-a uitat nimic, după care îi trezește și pe 
băieți. Mănâncă parizer cu pâine și roşii din 
grădină. Să fii singur acasă are și avantaje: nici 
nu mai ești obligat să mănânci borş făcut de 
mama, nici să fii cuminte... 
 Se uită la ceas. Oare o să vină? Și dacă nu 
vine, cum or să nimerească ei gara? Amalia nu 
cunoaște drumul mai departe de stația de 
autobuz. Și-apoi, va putea ea să care valizele? Le 
ridică pe rând, ca să le evalueze greutatea. Le 
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duce până la ușa de la intrare. Se mai uită o dată 
pe fereastră și dacă n-o vede venind gata, pleacă. 
Iacătă-o! Nu-i timp de pierdut, se pornesc la 
drum imediat. 
 
 Odată ajunşi la gară, printre colegi și 
profesori, fata îşi regăseşte zâmbetul. Nu-s și ei 
tot un fel de familie? 
 
- Da’ oare unde-o fi?, întreabă mama căutând 
din priviri peste lume. O fi uitat sau ce naiba? 
- Cine? 
- Doina. O rugasem să vă aducă pacheţelele cu 
mâncare pentru drum. 
 

Cum așa? Păi ea nu vine de la Doina? Nu 
stă ea la dânsa de când a plecat de-acasă? 
Poftim, încă un motiv de îngrijorare. Nu că vor 
crăpa de foame, dar ce rușine le va fi când ceilalți 
or să mănânce iar ei îi vor privi înghiţind în sec! 
În ultima clipă ajunge și mătușa cu o sacoşă mică 
și se justifică mamei: 
 
- Tu, n-am avut mai mult, zău. Dacă-mi ziceai 
mai din timp, făceam rost, da’ așa... 
 

La puțin timp după ce copiii îşi ocupă 
locurile în vagoane, ceferistul şuieră și trenul se 
pune în mișcare, greoi ca un moşneag. Pe geam, 
ei fac din mână până când mama și Doina dispar 
din priviri. Îi așteaptă două săptămâni de 
distracție, de jocuri și de divertisment, iar copiii 
lasă în urmă orice griji. 
 
 Ca în fiecare an din clasa întâi și până azi, 
fata se îndrăgosteşte. Nu ca de obicei, de unul 
dintre colegi, ci-și pierde mințile pentru însuşi 
directorul taberei, căci într-o seară, după un 
concurs de muzică la care participă și câştigă un 
modest premiu trei, i se năzare că acesta îi 
acordă atenția de care numai o adevărată vedetă 
are parte. Şi, Doamne, ce-i mai plac ei laudele! 
Iar mai spre seară, când răcoarea începe să-i 
tremure carnea pe oase, tovarășul director vine 
și-i acoperă umerii cu sacoul său. Un gest simplu 
de adult care se îngrijeşte de un copil, dar 
spuneți voi, când nici măcar n-ai împlinit 
treisprezece ani și ai o minte de găină, cum să 
nu-ți pierzi capul și să nu crezi c-ai dat de Făt-
Frumosul din poveşti? 

Când se strecoară sub cuvertură în dormitorul 
lor de fete, ea încă mai simte mirosul parfumului 
său. Asta o făcuse de fapt să fantasmeze: 
parfumul sacoului de bărbat. Printre chicoteli, 
fetele o tachinează numind-o „protejata 
directorului”. Ea se face că-i ofensată și afişează 
un aer afectat, însă adevărul este că-n inima ei 
mândria dă pe de lături. I se pare cât se poate de 
firesc ceea ce i se întâmplă: doar una-i Amalia 
Avram! 
 
 Cele două săptămâni trec iute ca gândul. 
 
                          VA URMA  
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               Viața la curtea Regelui 

                   Stephen Tempest 

              Traducere și ilustrații: AG 

 

egii medievali își petreceau mult timp 

călătorind în jurul regatului lor din loc în 

loc. Una dintre îndatoririle unui vasal 

era aceea de a oferi ospitalitate regelui și 

anturajului său dacă acesta alegea să facă o vizită 

- ceea ce putea deveni foarte costisitor, deoarece 

regii călătoreau întotdeauna cu un număr mare 

de gărzi, miniștri, servitori și însoțitori pe 

măsura statutului lor. Într-adevăr, unul dintre 

scopurile acestor vizite era acela de a se asigura 

că supușii își amintesc cine este regele lor și de 

a-i oferi acestuia ocazia de a inspecta lucrurile în 

persoană. 

  Totuși, în scopul acestei descrieri, vom 

presupune că regele se află acasă, într-unul 

dintre castelele pe care le deține. Vom 

presupune, de asemenea, că vorbim despre un 

rege din Europa de Vest din Evul Mediu (1200-

1350). 

Regele sau stăpânul unui castel și soția sa 

erau adesea singurele persoane care aveau un 

dormitor privat al lor - și chiar și aici "privat" 

este un termen relativ, deoarece era normal ca 

unul sau doi servitori să își petreacă noaptea pe 

un pat de paie în aceeași cameră, în cazul în care 

regele se trezea în timpul nopții și avea nevoie de 

ei.  

Acest dormitor se numea "solar", 

deoarece era de obicei construit la înălțime, în 

turnul mare al unui donjon, cu ferestre pentru a 

lăsa să intre lumina soarelui. Pereții erau 

probabil din piatră, vopsiți în alb sau tencuiți și 

atârnați cu tapiserii pentru a-i feri de curenții de 

aer. Podeaua era din lemn; covoarele nu 

fuseseră încă introduse în Europa. 

Pe măsură ce timpul trecea, a devenit tot 

mai frecvent ca membrii de rang înalt ai 

gospodăriei să aibă dormitoare separate; dar nu 

era încă un standard. Majoritatea oamenilor 

dormeau în comun în Sala Mare sau, în cazul 

servitorilor, pe podeaua propriului loc de muncă 

(bucătărie, grajd etc.). 

Patul regelui era din lemn - și putea fi 

demontat, astfel încât regele să îl poată lua cu el 

atunci când pleca în călătorie. Arcurile erau din 

piele sau frânghie, salteaua și pernele erau din 

pânză de în umplute cu pene de gâscă, iar patul 

era de obicei  "cu baldachin", cu perdele de in 

care puteau fi trase pentru a da iluzia de 

intimitate față de servitorii care dormeau la 

câțiva metri distanță. Se pare că, de obicei, 

oamenii dormeau goi (în orice caz, cei care își 

permiteau paturi calde). 

La trezire, regele și regina se spălau pe 

mâini și pe față într-un bol cu apă adus în 

dormitor de un servitor. Toaleta ("camera de 

toaletă") era, de obicei, o mică încăpere 

construită în peretele turnului, cu o simplă 

gaură într-un scaun care se descărca afară  într-

un șanț. O baie sau un duș nu era ceva obișnuit 

în fiecare zi - încălzirea și transportarea apei din 

fântână în găleți necesita multă muncă, așa că 

băile erau considerate un tratament special. 

  Regele se îmbrăca apoi, fie singur, fie cu 

ajutorul servitorilor. Îmbrăcămintea intimă 

tipică era formată dintr-o pereche de "braies" 

R 
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din in (chiloți largi, prinși în jurul taliei cu un 

cordon), "hose" (ciorapi de lână, care se 

prindeau de același cordon ca și lenjeria intimă) 

și, eventual, o "chemise" (cămașă) din in. Pe 

deasupra venea o tunică, care în mod normal era 

o haină lungă, cu mâneci lungi și largi, care se 

trăgea peste cap și atârna până la pământ. 

Aceasta era un simbol al statutului social - 

persoanele care trebuiau să muncească pentru 

a-și câștiga existența purtau tunici mai scurte, 

care le lăsau picioarele libere.  

De asemenea, în timp ce majoritatea 

tunicilor - chiar și cele ale nobilimii - erau 

confecționate din lână, un rege putea purta o 

tunică din mătase, catifea sau chiar bumbac 

(care era mai scump decât mătasea) pentru a-și 

etala bogăția. O a doua tunică sau "surtuc" era 

adesea purtată peste prima - aceasta era în 

general mai scurtă, cu mâneci scurte și largi, iar 

cei care erau atenți la modă se asigurau că 

culorile tunicii de deasupra și de dedesubt se 

completau reciproc.  

În cele din urmă, în jurul gâtului se 

prindea o glugă sau o mantie - deși aceasta putea 

fi trasă pe cap pentru a ține urechile calde, 

scopul său principal era de fapt decorativ; 

acestea puteau fi împodobite cu blănuri sau 

bijuterii scumpe. Pantofii și o curea completau 

ansamblul. Nu existau buzunare - îți băgai 

lucrurile în mâneci sau atârnai o pungă de 

centură. 

  Hainele femeilor nu erau cu mult diferite 

de cele ale bărbaților din această perioadă, cu 

excepția faptului că, în loc de cămașă și 

pantaloni scurți, lenjeria de corp era un schimb 

de in. Costumul femeii era adesea fără mâneci și 

uneori era tăiat în părțile laterale, pentru a-i 

evidenția silueta. De asemenea, femeile 

căsătorite trebuiau să își acopere părul în public 

cu o eșarfă de pânză, o pălărie sau o perucă; 

femeile necăsătorite își țineau părul descoperit, 

prins adesea cu agrafe cu bijuterii. 

Regele, după ce se îmbrăca, se ducea la 

capela sa privată, unde asculta Sfânta Liturghie. 

Apoi putea coborî în Sala Mare pentru a-și "rupe 

postul" (adică pentru a lua micul dejun) 

împreună cu nobilii și însoțitorii săi. Acesta era 

în mod normal simplu; pâine și bere. (Bere 

foarte slabă, nu ceva cu care te puteai îmbăta cu 

ușurință.) Mulți oameni nu luau deloc micul 

dejun, ci așteptau până la cină, care era servită 

în general devreme, în jurul orei 11:00 

dimineața. 

  Sala Mare acoperea de obicei întregul 

prim etaj al castelului (parterul era folosit 

pentru depozitare și nu avea uși sau ferestre din 

motive de apărare). Exista un șemineu fie în 

centrul încăperii, fie lipit de un perete. La un 

capăt al sălii (cel mai îndepărtat de intrare) se 

afla o estradă ridicată, unde era așezat tronul 

regelui, uneori cu un baldachin deasupra, alături 

de scaune mai puțin impresionante pentru 

familia sa, oaspeții de onoare și cei mai 

importanți consilieri. La orele mesei, în sală se 

așezau bănci și de aduceau mese pliante, 

acoperite cu pânze albe și curate. După aceea, 

băncile puteau fi împinse în părțile laterale ale 

încăperii pentru a face loc - iar noaptea, mulți 

dintre angajații castelului, chiar și cei de rang 

înalt, dormeau pe aceste bănci. 

 

Nu exista o rutină prestabilită pentru ziua 

regelui, dar un conducător conștiincios ar fi avut 
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o mulțime de treburi oficiale de care să se ocupe. 

Acestea pot fi împărțite în două categorii - 

afacerile de stat și administrarea domeniului. 

Regele putea purta discuții politice cu 

Consiliul său - cei mai puternici baroni și 

episcopi din regat, precum și cu miniștrii săi 

principali, cum ar fi Trezorierul, Cancelarul și 

Mareșalul. El dădea ordine, care erau notate de 

funcționarii regali. Putea să administreze 

justiția - regele era considerat judecătorul 

principal al regatului și, deși această sarcină era 

în mod normal delegată, regele își rezerva 

dreptul de a audia cazurile în persoană.  

El putea asculta petiții și apeluri din 

partea supușilor săi, precum și cereri prin care 

aceștia îi solicitau să le acorde o favoare sau să-

și folosească puterea în numele lor. De regulă, 

ultimele două sarcini erau rezervate pentru 

ocazii speciale - regele își ținea curtea într-un 

castel sau într-o sală și își chema nobilii și 

poporul să se prezinte în fața sa pentru a le "cere 

sfaturi" și pentru a face dreptate. Aceste întâlniri 

oficiale aveau să se transforme în cele din urmă 

în instituția Parlamentului. 

Gestionarea proprietăților era vitală, 

deoarece regele era cel mai mare proprietar de 

terenuri din țară. Contrar credinței populare, 

cea mai mare parte a veniturilor regale din epoca 

medievală nu provenea din impozite (care, în 

mod normal, erau percepute doar în situații de 

urgență națională, cum ar fi un război), ci din 

taxe, chirii și venituri de la chiriașii regelui și de 

la cei care se foloseau de proprietatea sa. 

Supravegherea chiriașilor săi și gestionarea 

veniturilor reprezentau o sarcină importantă, 

iar un rege responsabil petrecea mult timp cu 

administratorii săi, analizând conturile și 

supraveghind deciziile acestora. 

Dacă regele nu avea nicio treabă oficială 

de rezolvat în ziua respectivă, putea merge la 

vânătoare - o îndeletnicire foarte populară în 

rândul nobilimii. Cea mai mare parte a vânătorii 

se făcea de pe cal, iar prada era cerbul sau poate 

mistrețul. Un vânător profesionist, însoțit de o 

echipă de câini, descoperea prada și o încolțea, 

după care regele sau invitații și însoțitorii săi 

ucideau prada cu sulița sau cu arcul și săgeata. 

Vânătoarea cu șoimul și șoimăritul erau, de 

asemenea, îndeletniciri populare - atât pentru 

doamne, cât și pentru cavaleri. Prada ucisă 

ajungea, de obicei, la masa regală la ora cinei. 

Masa principală a zilei începea de obicei 

devreme, înainte de prânz, și dura câteva ore. 

Masa era înconjurată de ritualuri și etichete 

elaborate; era o modalitate importantă pentru 

rege de a-și demonstra bogăția și statutul și de 

a-și onora oaspeții importanți. Aranjamentul 

locurilor pentru o masă era stabilit în 

conformitate cu reguli rigide de precedență - cu 

cât erai mai important, cu atât erai așezat mai 

aproape de rege. Femeile și bărbații erau 

intercalați acolo unde era posibil. 

Era considerat politicos să te speli pe 

mâini înainte de a mânca; un bol cu apă putea fi 

așezat lângă intrarea în sală pentru a permite 

acest lucru, sau servitorii aduceau boluri cu apă 

fiecărui oaspete. De asemenea, era important 

spălatul  pe mâini între feluri de mâncare - 

deoarece furculița nu fusese încă inventată, așa 

că oamenii ridicau mâncarea cu degetele. (Se 

foloseau linguri pentru supă și bulion, iar 

cuțitele pentru tăiat). 

În loc de farfurii, mâncarea era adesea 

mâncată din "tranșe", care erau felii mari și 

groase de pâine ușor râncedă. Acestea 

absorbeau sucul din mâncare și, dacă erai 

deosebit de înfometat, puteai să le mănânci și pe 

acestea. Masa avea mai multe feluri de mâncare, 
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iar pentru fiecare fel se aduceau la  masă tavi 

diferite, din care puteai alege cât de mult sau cât 

de puțin îți plăcea din fiecare. Era considerat 

politicos să servești persoana care stătea lângă 

tine înaintea ta, dacă aceasta era de un rang mai 

înalt decât tine. 

 

  Primul fel al mesei era adesea carne fiartă 

sau înăbușită - carnea de porc, de pui, de oaie și 

de vânat fiind cele mai frecvente - preparată cu 

o gamă elaborată de sosuri puternic aromate, 

ierburi și condimente. În zilele de post, în loc de 

carne se servea pește -țipari, hering sau știucă, 

cu mai multe sosuri și condimente elaborate. 

După primul fel de mâncare, puteau fi servite 

fructe sau nuci pentru a limpezi gustul. 

Al doilea fel de mâncare era reprezentat 

de friptură de carne - adesea carne de vânat de 

la vânători, deși aceasta era o ocazie pentru 

gazdele extravagante de a-și impresiona oaspeții 

servind carne exotică - friptură de păun, de 

exemplu. În zilele de pește, se putea servi 

somon, calcan sau țipari. Legumele, precum 

prazul, ceapa, mazărea și fasolea, însoțeau 

carnea, deși erau adesea încorporate în sosuri și 

potaje, în loc să fie servite separat. Se servea, de 

asemenea, pâine, care era adesea clasificată în 

funcție de calitate (cu cât era mai albă, cu atât 

mai bună) și se dădea oaspeților cu statutul 

corespunzător. 

Al treilea fel de mâncare era reprezentat 

de mâncăruri pe bază de fructe - gutui, mere, 

pere, alte fructe, în funcție de sezon; adesea 

coapte sau confiate sau transformate în 

compoturi. Se puteau servi, de asemenea, 

mâncăruri mici și scumpe din carne, cum ar fi 

vrăbii prăjite sau sturion murat. În cele din 

urmă, brânza era servită la sfârșitul mesei. 

 

 

Pentru a bea, se servea fie vin, fie bere. 

Vinul era considerat băutura cu statut superior, 

așa că te puteai aștepta să fie servit la un banchet 

regal - în timp ce servitorii și oaspeții mai puțin 

importanți primeau bere. După standardele 

moderne, vinul medieval era foarte aspru; 

trebuia să fie băut în același an în care a fost 

făcut (fără dopuri de plută și nu era pus în 

sticle). Ca un punct de interes, în anul 1363, casa 

regală a regelui Eduard al III-lea al Angliei a 

consumat 170.310 galoane de vin, cea mai mare 

parte din acesta fiind trimisă din Bordeaux. 

Atât în timpul mesei, cât și după masă, 

avea loc divertisment. Bufonii chiar au existat; 

din ceea ce știm despre simțul umorului din Evul 

Mediu, oamenii aveau tendința de a se bucura de 

glume, sarcasm și glume practice și puteau fi 

destul de cruzi în umorul lor. Actorii, jonglerii și 

acrobații puteau fi, de asemenea, angajați 

pentru a oferi divertisment.  
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Cu toate acestea, muzica era poate mai 

frecventă; muzicienii cântau la lăută, harpă sau 

alte instrumente, iar menestrelii cântau cântece 

și balade. După terminarea mesei, unii dintre 

nobilii prezenți puteau, de asemenea, să 

interpreteze un cântec sau o poezie, dacă aveau 

talent. Compunerea unui poem propriu era 

considerată o realizare notabilă - deși știm că 

unii nobili plăteau trubaduri profesioniști 

pentru a scrie cântece pentru ei, pe care apoi le 

dădeau drept proprii! 

 

 

Se dansa, odată ce mesele au fost date la o 

parte. Jocurile de petrecere, cum ar fi "blind 

man's buff", erau populare. Nobilii mai puțin 

energici puteau să joace șah sau table sau să 

parieze cu zaruri. Cărțile de joc au ajuns în 

Europa spre sfârșitul secolului al XIV-lea. În 

ceea ce privește sportul, jocul de popice a 

devenit atât de popular în secolul al XIV-lea, 

încât mai mulți regi au încercat (fără succes) să-

l interzică, deoarece interfera cu practica tirului 

cu arcul. Jeu de paume, strămoșul tenisului, a 

fost, de asemenea, popular - se juca cu o mână 

înmănușată și nu cu o rachetă.  

Fotbalul era considerat un joc al țăranilor, 

iar cricketul nu fusese încă dezvoltat. De 

asemenea, puteau fi practicate diverse practici 

marțiale, cum ar fi scrimă, antrenament de 

turnir pe cai  și tir cu arcul. De asemenea, 

oamenii puteau ieși   la o plimbare în aer liber, 

dacă vremea era frumoasă. 

A doua masă a zilei se servea la sfârșitul 

după-amiezii, fiind mai mică și mai simplă decât 

cina. Seara era, de obicei, dedicată relaxării, iar 

oamenii se culcau devreme pentru a se putea 

trezi la prima oră a dimineții și pentru a profita 

la maximum de lumina zilei. 
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               Liviu Antonesei –         
        inventatorul poesiolaliei 

                      DORIAN OBREJA 

 

n planul scrisului, vizavi de Liviu Antonesei, 
aş putea spune că sunt un recidivist. Şi încă 
unul înrăit, întrucât mă aflu la cea de a patra 

«încercare» (termen ce poate fi înţeles ca 
sondare, dar şi ispită…) de a avea drept subiect 
persoana menţionată sau unele dintre operele 
sale. 

Prima dată, se întâmpla înainte de ultima 
cincime a veacului trecut, când, colegi fiind la 
revista studenţească «Dialog», mi s-a părut a fi 
găsit în el (şi mă bucur că tot ceea ce a urmat mi-
a confirmat flerul şi aşteptările) un personaj care 
binemerita «chinurile» unui chestionar-
interviu, în urma căruia a rezultat un profil la 
rubrica pe care o susţineam. 

A urmat o pauză luuuungă de tot, până în 
2019, când am comis ceea ce se numeşte o 
cronică de întâmpinare a volumului său de 
poeme intitulat «Umbra mării nu este marea »; 
apoi a rezultat, un an mai târziu, textul referitor 
la următoarea carte de poezii – «Ajungă morţii 
măreţia ei». Acum, pentru că nu nobleţea ori 
prietenia, ci recunoaşterea obiectiv-critică 

obligă, mă simt dator, dar şi onorat, să mă aplec 
asupra celei mai noi apariţii – sub marca 
prestigioasă a Editurii «Junimea», volumul de 
poeme intitulat «Semne galbene pe ecran 
negru», şi să mă supun, iar, încercării de a mă 
pătrunde de substanţa (şi substanţialitatea !) 
celor aşternute pe pagini.   

În colaborare & complicitate cu zona de 
tehnoredactare, volumul şochează dinainte 
chiar de a-l deschide: numindu-se el «Semne 
galbene pe ecran negru», însă primele două 
cuvinte sunt scrise cu negru, iar următoarele trei 
– cu galben, creând, deja, atmosfera de contrast, 
dinamism şi paradox – mai ales că imaginea 
«semnelor», semnată de graficianul Ion Truică, 
întăreşte şi adânceşte cele mai înainte amintite, 
făcând uitată absenţa ecranului negru. 

După deschidere, impresiile previzionate 
sau presimţite se accentuează: citind, ajungem 
la înălţimi ameţitoare şi adâncimi profunde, 
ceea ce ne ţine în tensiune crescândă – de parcă 
ne-am afla într-un montagne russe. Şi ca şi cum 
asta nu ar fi de ajuns, autorul (în pielea căruia 
intrăm, odată cu lectura) sporeşte şi mai mult 
aşteptarea suspansului, practicând jocul 
cunoscut sub numele de «ruleta rusească» : nu 
ştim, nicio clipă, când un vers de-al său îl/ne va 
lăsa fără suflare. Culmea – dar o culme a 
împlinirii – este că, deşi în multe rânduri se 
întâmplă chiar asta, nici scriitorul, nici cititorul 
nu cedează în faţa ispitei de a abandona. 
Moartea durează doar o clipă, iar viaţa dedicată 
scrierii/lecturii poemelor nu are sfârşit. Cred că 
autorul este tentat/obsedat de un perpetuum 
mobile generator de texte, un roman-fluviu în 
stihuri. Nu rezistă ispitei, iar încercarea sa este 
încununată de succes. 

Reluând, ca o definiţie foarte realistă, 
spusele unei voci importante ale literaturii 
române contemporane, care afirma că «Liviu 
Antonesei poate fi considerat unul dintre cei mai 
prolifici şi în formă poeţi români», vin, de 
această dată, şi cu o completare-explicaţie a 
definiţiei. 

Pentru el, a scrie înseamnă, indubitabil, a 
trăi. În cazul său, pedeapsa capitală ar fi, pe cale 
de consecinţă, confiscarea uneltelor de scris şi 
interdicţia de a le mai folosi. Deşi, probabil că şi 
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atunci ar persista, cu un chibrit muiat în 
propriul sânge sau cu cenuşa rămasă de la un 
cigarillo. Dar, cum niciun complet de judecată 
nu ar îndrăzni să pronunţe şi aplice o asemenea 
sentinţă, Liviu Antonesei scrie, se scrie, se 
înscrie, se suprascrie, subscrie. 

Aducându-mi aminte că el, la începuturi, 
s-a ocupat şi de logopedie, voi face cumva 
trimiteri la domeniu, pentru a fi mai bine înţeles. 
Mă voi referi, mai întâi, la glosolalie, însă doar 
în specialul înţeles de «fenomen paranormal 
prin care un individ se poate exprima într-una 
sau mai multe limbi străine, fără să le fi cunoscut 
înainte»;  apoi voi aminti că, din punct de vedere 
teologic, cuvântul amintit reprezintă harisma 
necesară transmiterii unui mesaj. 

Plecând de aici, pot susţine că Liviu 
Antonesei este sub semnul poesiolaliei, în care 
cea de a doua parte a acestui termen pe care l-
am inventat poate fi tradusă numai şi numai ca 
element secund de compunere savantă cu 
sensurile părţii dintâi. 

Dacă, în cazul glosolaliei, transmităţorii 
mesajelor spre înţelesul tuturor erau consideraţi 
sub semnul făcătorilor de minuni, şi puteau fi 
canonizaţi, Liviu Antonesei, prin poesiolalie, 
«traduce» într-o limbă proprie (însă accesibilă 
oricărui cunoscător, rafinat şi erudit) experienţe 
pe care le poate avea oricine – dar fără a le 
percepe şi descifra semnificaţia ; devine, astfel, 
şi el un făuritor de minuni, însă, cum scriitorii 
nu au şanse de a fi/deveni sfinţi (chiar L.A. 
subliniază «poezia nu vine din mir ori din 
prescură»), răsplata, în cazul lui, este situarea 
cărţilor sale pe raftul cel mai important al unei 
biblioteci, între cele de poezie şi cele de filosofie. 

Întâlnim, pe parcursul paginilor, 
reverenţe făcute lui Socrate, Eminescu, Serghei 
Esenin, Ossip Mandelstamm, Boris Vian, Marco 
Polo, Stanislaw Lem, Kavafis şi Ungaretti,  
cântece împotriva morţii, despre vieţi paralele, 
clipe şi veşnicie, şi, desigur, mare (dorul de Creta 
e tot mai puternic…), despre libertate, vedenii şi, 
nu se putea altfel, poeţi. 

Ca un manifest ce-şi pune amprenta pe 
întregul volum (şi pe o parte importantă din 
creaţia autorului) aş cita un fragment din 
«N`ayez pas peur… » :  «Nu vă fie frică, pentru 

numele Domnului,/ nu vă fie frică, aruncați în 
flăcări țurțurii,/ smulgeți naibii chiar din carne 
cămașa care strînge/ inima ca un clește, ca o 
găoace rece de oțel…/ Nu, nu vă fie frică, dansați 
nebunește,/ iată, din tenebrele cenușii, Zorba se 
arată!/ Cum zboară nisipul pe plajă, cum sar 
pietricelele,/ un hohot de rîs care ridică valuri 
din mare,/ un hohot de rîs care zguduie munții 
– ne zguduie!//» 

Zguduitoare, poesiolalia lui Liviu Antonesei 
mângie sau doare. Dar, în ambele situaţii, 
rămâne încrustată în memoria noastră şi-n 
suflet ! 

 

 

                    AG -  poezii 

  
  
 
                               De Holocaust,  
         celor rămași fără părinți 
 
 

Învăț cum să dorm din nou, să iubesc 
coborârea, nu tot urcare este ? 
să stai întins aici, să te ridici. 
spre vârful unde somnul rătăcește.  
Și când ploile reci 
se infiltrează în toate mă întreb unde ești tu, 
tată, dacă ești undeva  dormi,  te cunoaște? ea 
ziua?  
Ce nopți cu vise umplu trezirea 
iar apoi  îngrijorarea se înrăutățește cu 
întunericul, lumina oarbă se scurge 
prin podele...    
stau treaz, e devreme, aștept ca ea să răsară 
dinspre est. Pământul  are morții lui la vest. 
 
 stau stingherit, frate soare,   
mamă luna, tatăl pe care nu-l pot găsi  
deși undeva încă mai strălucește. 
 

AG 
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             Hotel la marea moartă 
 
Am mers cu liftul până la micul dejun. 
Dimineața s-a deschis ca o poartă de fier. 
 
Ne-am așezat pe scaune capitonate și ne-am 
privit. cafeaua era rece, nimic personal... 
 
și natura naturii, stătea ruptă în jur. 
Cuvântul, porunca Domnului, afară în psalmi. 
 
Am tropăit înainte și înapoi pe coridoare. 
Copacii erau cei mai obosiți pe care îi văzusem 
vreodată. 
 
Am tăiat o felie dintr-o pâine neagră ca o 
noapte la o masă lungă din același lemn 
iar după-amiază se aprindeau cărbuni în jurul 
vocilor. 
  
Am înotat apoi în apa uleioasă de amurg. 
Cerul era de un mov înnourat pe care nu-l 
văzusem niciodată. 
  
Nimic nu ne putea stinge setea 
La lumina stelelor, ne-am aprins țigări din 
cuvinte fierbinți. 
 
Era o noapte inutilă pentru a fi poet în acele 
locuri. Nici hotelului nu-i păsa de noi. 

  

                      Provocare 

                    Otilia Rossetti 

                    

Exemplu personal:  Incepunct 

 

Dragă redacție, 

entru următorul număr, fiindcă subiectul 

e scrisul sub toate formele lui, propun să 

inițiem un concurs al cărui căștigător va fi 

cel sau cea care va așterne cea mai lungă frază 

impecabilă sintactic și gramatical, scoțînd în 
vedere abilitatea autorului de a se exprima pe 
lung, ceea ce este evident opusul exprimării pe 

scurt la care tinde populația grăbită a ultimului 

secol pe care l-am părăsit nu de mult cu o 

oarecare nostalgie (totuși) care dă ghes 

câteodată la reveniri pe urmele trecutului, cel 

puțin al meu, care m-a inspirat să aștern micile 

mele rândulețe la fel cum făceam pe băncile 

liceului, unde spre deosebire de generațiile de 
liceeni de azi care nu mai prididesc cu utilizarea 
mijloacelor ultramoderne, noi, neavând alte 
mijloace de comunicare sau distracție, ne scriam 

tot felul de bilețele care s-au transformat în 

adevărate exerciții de stil, devenind uneori de-a 
dreptul capodopere ale genului, una dintre ele 
făcând parte dintr-o corespondență bogată între 

mine și colega mea de bancă, amândouă 
dezvoltând la maximum stilul epistolar 
caracterizat atât prin conținutul variat cât și prin 
aspectul exterior al scrisorilor, acestea fiind 
uneori extrem de îngrijite, ba chiar parfumate, 
spre delectarea funcționarilor de la poștă pe care 

îi consideram în speță publicul destinatar, noi 

aplicând pe plicuri diverse nume sau adnotări 

caraghioase sperând să șocăm pe bietul poștaș 
care, credeam noi, nu avea altă treabă decât să 

citească vederile trăznite pe care ni le trimiteam 

sau scrisorile pe care le lăsam uneori intenționat 
deschise, pentru a-l provoca sau chiar pentru a-
l distra, ba chiar de multe ori îi încercam 
devotamentul trimițând câte un plic fără timbre 

dar care conținea o hârtiuță pe care scria că 

tocmai am trimis un plic fără timbre și doream 

să văd dacă ajunge la destinatar, care după cum 
spuneam era prietena mea cu care am continuat 
peste ani să corespondăm, eu fiind deja plecată 
în Israel de unde la un moment dat m-am întors 
pentru ca în cadrul unei întâlniri la Buturuga din 
Cișmigiu, să recitim împreună râzând cu lacrimi 

toată acea corespondență care fusese păstrată cu 

sfințenie de amică, și pe care am adus-o cu mine 

când am revenit la Tel-Aviv și am fotocopiat-o și 
din care după mulți ani am ales câteva piese mai 
amuzante pentru a le publica în Facebook, una 
dintre ele fiind o încercare de-a mea, reușită de 

altfel - pot spune cu modestia care mă 

caracterizează - de a scrie o frază lungă care să 
stea în picioare din punct de vedere gramatical, 
frază care a format conținutul uneia dintre 

scrisori, și care mi-a dat ideea de față, și anume 

de a propune acest concurs spre a ne amuza și 
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noi un pic, pentru că am impresia că în genere 

oamenii sunt prea serioși și asta strică la ten, dar 

despre acest aspect vom discuta altă dată pentru 

că acum aș dori să-ți aflu părerea în legătură cu 

această provocare care dacă va întâmpina un 

răspuns pozitiv, mă va determina să particip și 
eu, încercând să cizelez aceste rânduri așternute 

în grabă între un program și altul de televiziune, 

amândouă având darul să mă adoarmă, acesta 

din urmă chiar reușind în mare măsură ceea ce 

spre norocul tău mă face să-mi închei mica frază 

și urîndu-ți noapte bună să mă retrag demn, nu 

înainte de a-ți sugera să-ți arunci ochii pe 

epistola inițială (pe care o alătur drept ilustrație) 

care se află și pe Facebok într-un album dedicat 

aminitirlor de pe băncile școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia Brăescu 

Metempsihoze 
 

Dorm în abur or în somn 

mă cufund în umed crâng la fund 

în gaura din sațiu ce mă extrage în spațiul 

gurii mele; în vagi pori fecunzi 

mă inunzi; mă ferec în unde, 

mă sug din minte, de pe unde 

rece must mă îndeamnă să mă gust. 

Crâng, vezi, mă plâng fragezi iezi -  

chiar ieri, lacrima și-o purtau prin livezi.  

Lividă, livadă crudă, prin verde vid  

o să mă pierzi;  

în rece abur mă frâng - în crengi mă strâng, 

mă strâmb candid.  

 

Cresc în fir de fier valvă în spirală; 

îmi lichefiez (lichid mă feliez din miez) 

himen în vulvă de fler; 

mă înlocuiesc (în cui e loc să cresc)  

forceps în preludiu fier- 

paludes dens de șpan în fiere 

mă scufund de la mijloc spre sus  

cobor tor, mă torc în măr -  

mă scurg lichid luciu în luncire oarbă  

cerșesc fir de iarbă 

colbuiesc praf ceresc de naibă 

în bulb de frâu, fir de desfrâu.  

 

Mă trezește somnul în găoacea domnului; 

suptă de rut, în bucăți rup 

în lut, violată, trup.  

Șpan de fier vioriu în spirală cresc 

magmă a zeului Pan în zbor spre mercur 

lichefiată felie mă opresc. 

Zadarnică arnică, bulb de encefal, 

(dor de za în zbor spre matcă) 

darnică în laringe cuib de orgă, 

mă ai când sunt nimică. 

Mă ling în morgă. 

Din nimic, mă nasc metal. 
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Amalia Brăescu (Amalia Georgeta Petrov, n. 
22 aprilie 1969, Piatra Neamt, locuiește în 
Timișoara): Absolventă a Facultății de 
Inginerie Chimică din cadrul Politehnicii din 
Timișoara și licențiată a Facultății de Filosofie 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 
Profesor de Logică și Filosofie la Liceul 
Teoretic “Vlad Țepeș” din Timișoara. A 
publicat poezii în revistele Renașterea 
Bănățeană, Paralela 45, Monitorul de poezie. 
 

 

 
 

               Cerasela Elsa Tofan 

 

Paris-Dakar 

 
trenul de mare viteză din Dakar 
a împărțit Senegalul 
în fericiți și furioși 
 
între cei care nu vor să se grăbească 
și aceia care sunt 
alergați și aleargă  
 
între căutătorii de progres tehnologic 
și cei care se caută din 
pirogi unii pe alții 
 
numai lacul Retba,  
trandafiriu și sărat 
pe suprafața căruia 
bărcile glisează cu  

ușurința panterelor 
e gata să reflecteze   
raliul Paris-Dakar... 
 
Cagiva Elefant în nuanțe de roșu  
deschis, dar 
 
trebuie vânt și soare 
doar astfel e posibil 
rozul intens-tulbure 
care vine din Pământ 
care pare din altă lume 
 
cărăușele descarcă 
coșurile 
cu sare pură 
 
trenul este departe  
se știe că  
nu va trece prin sat. 
 
                            *** 
 
Marea Moartă 

 

 
Ce faci tu, singur, printre oameni, pe deșertic 
drum 
Doar GPS-ul îți este aproape,  
îl lași să te conducă pe 
Șosele ocolite până la Marea Moartă.  
În loc de prezervată plutire 
 
Convenabil conectat cu propria 
imponderabilitate  
nu pari  
A fi nici aici, nici acum, ești al nimănui 
să hotărăști 
Momentul în care băutorii de cafea   
Vor deveni fotografia 
 
Din viitorul apropiat, blocați în liftul 
amintirilor mărunte 
Biciuiți de ploaia rece care, la o sută de ani fix 
invită pe  
Dunaliella să danseze. O singură dată. 
Ce faci tu, singur?! 
 
Ochiul de stătută apă își dă viață devorând 
viețuitoare prinse 

https://1.bp.blogspot.com/-igHDBSxXm1k/YCtq7LWdwXI/AAAAAAAAVKc/azXZ_LxsJxEgUvp82Pi65lscPyVo4pziACLcBGAsYHQ/s1011/poza.jpg
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În adâncuri, o capcană a transformării, cu 
timpul.  
Femeia care 
Așteaptă în fața hotelului, îți face cu mâna, 
Tu treci mai departe,  
 
Ca și cum nu ar fi nimeni acolo.  
Bine faci, miroase a fosile 
Nu e chiar femeia pe care o poți invita la masă, 
las-o să-ți 
Alunece din mâini, nu e nevoie  
Să o conduci  
 
Spre lăcașurile derivei, știe singură să 
plutească, aceasta este  
O informație importantă, nu crezi?!  
Apa reflectă în fereastra 
Hotelului, săratul turcoaz, ești solitarul turist 
Care nu doarme.  
 
Și, totuși,  ce faci tu printre ceilalți oameni... 
 
                                          ***  

       Vestemean Emil-Ciprian 

                       Poezii 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricotând idei 

 

Trăiesc pe viu o eclipsă de inimă 

și cerul respiră greu. 

În curând mi se vestejește ziua 

și simt că a trecut fără să o fi mirosit. 

\Unele gânduri ne pun pe gânduri 

E târziu deja și pe cerul sufletului meu 

apar stele, semințe de lumină 

Meditez! 

Viața e o trambulină 

mai lungă sau mai scurtă 

care într-o zi 

ne va catapulta… 

 

Cum scriu eu? 

 

Noaptea curge pe dealuri ca un râu 

Scriu ascultând o muzică celestă, 

dar mă simt ca în infern… 

cu Dante. 

O soprană mă prinde strâns 

de gâtul inflamat, 

mă ridică până-n stele, la muze. 

În vid mă sărută… 

simt cum notele cântului ei 

îmi dansează pe buze. 

Apoi îmi asaltează limba 

Am o gură melodioasă, de privighetoare 

Dar nu mai pot respira din cauza unui DO 

agățat de mărul lui Adam. 

Înghit un întreg portativ și mă salvez! 

Din nou pot asculta îngerii… 

Ce! Am murit? 

Iar? 

 

Am întâlnit un titlu 

 

Am două uși la casa în care trândăvesc. 

Pe una ies când sunt supărat 

iar pe cealaltă când sunt fericit. 

Cea a supărării este roșie ca un rac 

îmbăiat într-un vulcan. 

Iar cea fericită albastră-i precum cerul 

când evadezi plecând spre neant. 

Sufletul meu are multe clanțe, 

dacă intri pe unde nu trebuie, 

rănești! 

De aceea simt uneori cum viața mea 

se pierde printre zdrențe. 

Ca și cum aș fi mâncat pateu 

de gânduri rele, măcinate, pipărate. 

Ei, dar când sunt îndrăgostit 
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nici nu-mi iau avânt 

și zbor pe geam 

la ea… 

 

Născând un poem 

 

Versul mi se târăşte-n poală 

îl măsor dintr-o privire 

și-apoi încep să torc un nou poem. 

Croşetez cuvânt după cuvânt, 

broderia e-aproape gata. 

Oare unde s-o expun? 

E pentru tine: 

„Vreau să fim împreună 

până când bătrâneţea 

ne va decoji 

şi moartea 

ne va închide-nghesuit 

într-o coajă de alun!” 

 

Dar tu nu vrei, 

Eşti claustrofobă… 

 

Călător de-a-și fi… 

 

Ți-am scris niște versuri 

și-mi spuneam: 

„Ferice de tine poezie! 

Tu poți călători, 

poți ajunge în mâinile ei… 

Să fii atinsă 

și strânsă cu gingășie de ea, 

poate chiar în brațe 

precum o făptură iubită. 

Tu o poți vedea 

cum ochii îți sorb cuvintele, 

îi poți simți mirosul și te bucuri… 

poate primești chiar și-o sărutare. 

Ce n-aș da ca acum 

tu să fii un trist poet 

și eu o poezie… 

de dragoste!” 

 

 

 

       Paul Mircea Goreniuc 

     Arta pandemiei 

Marcel Lupu 

Paganini 
pizzicato 

 
Paganini se grăbea, 
E impresia mea,  
Nici el nu știa 
Spre unde. 

 
Note grăbite, 
Coarde ciupite, 
Arcușuri săltate, 
Timpanul le prinde 
Cu greu. 

 
Dar el a rămas, 
O spun toți cu glas, 
Al vioarei as, 
Un zeu!  

 
Ale lui capricii, 
Adevărate suplicii 
Chiar pentru clasicii 
Violoniști. 

 
Au fost traduse 
Pentru pian puse 
Și unele aduse 
La acordeoniști! 
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         Bernard Show  

Ziceri 
 

1.      Lumea este formată din leneși, care 

doresc să fie bogați fără să lucreze și proști, 

care sunt gata să lucreze fără să se 

îmbogățească. 

2.      Acum, când am învățat să zburăm prin 

aer ca păsările și să înotăm pe sub apă ca 

peștii, avem nevoie de încă un lucru: să 

învățăm să trăim pe pământ ca oamenii. 

3.      Ura este răzbunarea lașului pentru frica, 

pe care a simțit-o. 

4.      Soțul ideal este acel bărbat, care 

consideră că are o soție ideală. 

5.      Dacă noi doi avem câte un măr și facem 

schimb de mere, atunci ambii vom avea în 

continuare câte un măr. Iar dacă eu am o idee, 

tu ai o idee, cu care facem schimb între noi, 

atunci fiecare va avea câte două idei. 

6.      Nu este periculos să fii sincer, mai ales 

dacă ești și prost. 

7.      Dansul este exprimarea verticală a unei 

dorințe orizontale. 

8.      Uneori trebuie să distrezi oamenii, pentru 

a-i distrage de la intenția de a vă spânzura. 

9.      Cel mai mare păcat în ceea ce privește 

atitudinea față de aproapele tău nu este ura, ci 

indiferența. Aceasta este adevărata culme a 

inumanității. 

10.  Femeile ghicesc îndată cu cine suntem 

gata să le înșelăm. Uneori, chiar înainte de a 

ne trece așa ceva prin cap. 

11.  Nu există femeie, căreia să-i spui „la 

revedere", folosind mai puțin de 30 de cuvinte. 

12.  Este mai ușor să trăiești cu o femeie 

pasională decât cu una plictisitoare. Ce-i drept, 

ele sunt uneori strangulate, dar rareori sunt 

părăsite. 

13.  Alcoolul este anestezia, care permite 

tolerarea operației numită viață. 

14.  Oamenii, care nu au sentimentul de 

percepere obiectivă a realității, deseori îl 

numesc cinism. 

15.  Cel ce poate, face. Cel ce nu poate, îl 

învață pe altul. 

16.  Străduiți-vă să obțineți ceea ce iubiți. În 

caz contrar, va trebui să iubiți ceea ce ați 

primit. 

17.  Este plictisitor să îmbătrânești. Însă acesta 

este singurul mod, prin care poți avea o viață 

lungă. 

18.  Unica lecție, pe care o putem extrage din 

istorie, constă în faptul că oamenii nu învață 

din istorie nimic. 

19.  Democrația este ca un balon, care atârnă 

deasupra voastră și vă determină să priviți în 

sus, în timp ce alții vă scotocesc prin buzunare. 

20.  Învățați să nu povestiți nimic nimănui. Doar 

atunci totul va fi bine. 

21.  Bunul-simț și hărnicia compensează lipsa 

talentului. Ați putea deveni geniul geniilor, dar, 

în schimb, vă ruinați prostește viața. 

22.  Rangurile și titlurile sunt acordate 

oamenilor, ale căror merite statul le consideră 

incontestabile, iar poporul acestei țări nu le 

cunoaște. 

23.  Reputația este o mască, pe care omul este 

nevoit să o poarte, precum pantalonii sau o 

jachetă. 

24.  Natura nu suportă pustietatea: acolo, unde 

oamenii nu știu adevărul, ei umplu golurile cu 

presupuneri. 

25.  Omul este ca o cărămidă: arzându-se, el 

devine mai puternic. 

                                      *** 
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     Luis Cruz Azaceta (American, born Cuba, 
1942), “Self-Portrait: After My Painting ‘Tough 
Ride Around in the City’” (1981), mixed media 
on paper    

 

               Prin galerii de artă 
  

  
n 1962, Adeliza McHugh a deschis Candy 
Store Gallery într-o casă modestă din 
Folsom, chiar lângă Sacramento, California. 

Ea a fost printre primii care au expus și vândut 
arta in stilul artistic avangardist care a ajuns să 
fie cunoscut sub numele de "Funk", împreună cu 
corolarul mai puțin cunoscut, "Nut". În cele 
două săli ale galeriei au fost expuse lucrări ale 
unor creatori care aveau să devină importanți la 
nivel național și internațional, printre care 
Robert Arneson, Luis Cruz Azaceta, Clayton 
Bailey, Roy De Forest, Luis Jiménez, Gladys 

Nilsson, Jim Nutt, Maija Gegeris Zack și Joseph 
Yoakum. 

De-a lungul istoriei sale de 30 de ani, 
Candy Store Gallery a devenit o destinație 
îndrăgită pentru cumpărături de artă, 
socializare și interacțiune cu artiștii. Organizată 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la 
înființarea galeriei, The Candy Store: Funk, 
Nut, and Other Art with a Kick (Funk, Nut, 
și alte arte cu un clenci) evidențiază nu doar o 
galerie, un galerist deschizător de drumuri și un 
grup apreciat de artiști, ci și o întreagă 
comunitate. 

Au existat, desigur, vizitatori jigniți de 
arta nerafinată și adesea răutăcioasă pe care 
galeria o prezenta, o mare parte din aceasta 
nefiind menită să fie ușor de apreciat. Unii 
dintre cei care au venit în căutare de dulciuri au 
plecat în grabă.  

Î 
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Alții care se opuneau au devenit clienți, 
legendarul galerist convingându-i că arta bună 
ar trebui să îi facă să se simtă inconfortabil - cel 
puțin la început. 

"Se pare că oamenii sunt atrași de artiștii 
inteligenți", a suspinat McHugh. "Lucrările pe 
care le pot înțelege, cele încercate și adevărate. 
Lăsați în pace, ei cumpără artă care nu are sex, 
violență, politică, nimic. Artă Kool-Aid. Dacă am 
de gând să beau, vreau vin; iar dacă am de gând 
să mă uit la artă, trebuie să aibă un impuls." 

The Candy Store este expus până la 1 mai 2022, 
la Crocker Art Museum din Sacramento, 
California. 

 

MAIJA PEEPLES-BRIGHT 

Beast Map, 1965–1966. 
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Fragment preluat din revista Actualitatea 
literară nr. 115 

Florentin POPESCU 

Trei liceeni prieteni, predestinaţi 
literaturii: V. Voiculescu, George 
Ciprian şi Urmuz 

 

n literatura de la noi n-au fost/nu sunt deloc 

puţine cazurile în care anii şcolarităţii unui 

scriitor au constituit punctul de pornire al 

creaţiei acestuia, explicând sorgintea şi 

originalitatea unor creaţii de valoare, originale 

şi adesea fundamentale în contextul general al 

acesteia. Studiul biografiei unui literat înseamnă 

nu numai un posibil izvor de cercetări de ordin 

sociologic, ci şi fereastra spre înţelegerea mai 

exactă, mai aplicată a operei lui. La acestea şi la 

încă multe altele m-am gân-dit când am 

consultat calendarul literar al anului în care am 

intrat, 2022, şi am aflat că la 17 martie începe 

ceea ce mulţi comentatori şi cunoscători ai 

patrimoniului cultural românesc numesc „Anul 

Urmuz”, timp în care este celebrat unul dintre 

cei mai originali şi bizari scriitori din întreaga 

noastră literatură. 

  Comentat de-a lungul timpului din varii 

unghiuri, considerat de către Eugen Ionescu un 

precursor al expresionismului şi al absurdului, 

Urmuz ne-a lăsat moştenire o operă foarte 

restrânsă în dimensiuni (nouă proze), însă 

polivalentă în semnificaţiile ei şi care merită să 

reziste timpului. Urmuz şi Vasile Cârlova 

reprezintă două cazuri rare: Primul a scris doar 

cinci poezii, dar comentariile pe marginea lor s-

au numărat în zeci, poate chiar sute de pagini de 

carte; celui de al doilea opera îi este 

„augmentată” şi evaluată într-o bibliografie de 

şase-şapte ori mai mare. 

  Despre „paginile bizare” ale lui Urmuz s-

au pronunţat mulţi, de la Eugen Ionescu şi Geo 

Bogza până la cercetătorii de azi. Mai puţin s-a 

scris, însă, despre anii şcolarităţii acestui 

prozator. Aşadar, făcând un salt înapoi, în timp, 

vom vedea că în anii ciclului şcolar secundar, 

petrecuţi la cunoscutul liceu „Gh. Lazăr” din 

Bucureşti, destinul lui Urmuz s-a „împletit” 

îndeaproape cu cel al altor doi viitori scriitori: V. 

Voiculescu şi George Ciprian. Toţi trei erau 

buzoieni, chiar dacă Urmuz s-a născut la Curtea  

de Argeş – ceea ce i-a făcut să se împrietenească 

repede, ştiut fiind că dintotdeauna originea 

comună din acelaşi spaţiu geografic îi 

determină, mai ales pe tinerii aflaţi printre 

străini, să se apropie unii de alţii. Iar atunci când 

sunt animaţi de aceleaşi idealuri legătura nu este 

numai sentimentală, ci şi spirituală, ajungând de 

nezdruncinat. 

  Prin anii ’30 ai veacului trecut Nicolae 

Crevedia publica în paginile revistei „Universul 

literar“ o serie de interviuri cu scriitori ai 

momentului, aflaţi în atenţia criticii literare şi a 

cititorilor. Un astfel de interviu a fost şi cel 

solicitat lui V. Voiculescu, ale cărui Poeme cu 

îngeri (volum publicat în 1927 şi un an mai 

târziu distins cu Premiul Societăţii Scriitorilor 

Români) stârnise oarecare vâlvă şi chiar unele 

controverse în presă. Este vorba de un interviu 

în care aflăm două schiţe de portret: al lui 

Urmuz şi al celuilalt coleg al lui V. Voiculescu, 

George Ciprian. «Socot – i se confesa autorul 

Poemelor cu îngeri lui N. Crevedia – că Urmuz 

şi Ciprian sunt cei dintâi trăzniţi din Europa. 

   Pe timpul când nu se ivise încă nici 

expresionismul, ei făceau o literatură aşa de 

nouă, de surprinzătoare şi de ciudată că nu ştiai  

e să crezi. Primele nuvele ale lui Urmuz erau 

extrem de scurte – 20-30 de rânduri – şi se 

caracterizau prin neaşteptatul situaţiei, prin 

incoerenţa stilului, prin frângerea dintr-o dată a 

gândului. Mi-aduc aminte de o bucată a lui care 

începea: „Era o zi frumoasă, zi de toamnă şi 

peţitoarea nu venise încă”. Iar sfârşitul: 

  „Aha, zise el în limba spaniolă, şi dispăru 

după o perdea“». Ceva mai la vale evocarea 

continuă: «Înfiinţasem o societate literară pe 

care o botezasem „Cap de raţă“, ca să consfinţim 

Î 
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cu sânge numele ei, într-o noapte, ne-am 

introdus în curtea directorului Păun şi am tăiat 

capetele tuturor raţelor. A fost, se înţelege, 

scandal mare».  

  Micile „năzdrăvenii“ nu se opresc, însă, 

aci, V. Voiculescu amintind şi cum un profesor 

de istorie „ca să scape de lecţie, ne da să facem 

conferinţe”. (probabil extemporale, n.n. F.P.) 

Cei doi şturlubateci «ca să-l mistifice pe acel 

profesor inventau tot felul de „fapte istorice”.  

       Aşa, bunăoară, „unul dintre ei a spus, pe un 

ton foarte serios, că Ştefan cel mare avea 

obiceiul să se urce într-un hârdău, doi slujitori îl 

purtau aşa până la biserică şi la înapoiere, la 

palat, cerea să fie aruncat cu hârdău cu tot într-

un coteţ“. Elevul afirma că citise într-o cronică, 

iar profesorul nu ştia ce să creadă». 

  V. Voiculescu ne mai spune că totuşi, 

dincolo de farse şi şotii, proprii vârstei, 

obişnuiau să se strângă la o masă de mustărie şi 

să discute filozofie. Se ştie că Urmuz era încă de 

pe atunci iniţiat în muzică. Ba, mai mult, era 

compozitor şi totodată muzician care îşi delecta 

prietenii cântându-le din Beethoven şi 

Wachmann. Aşa stând lucrurile, cel intervievat 

de N. Crevedia ne mai mărturiseşte: „Ca să 

putem lua parte la concert, spărgeam geamurile 

de la Ateneu“.  

Tuşa imaginii se încheie cu o opinie 

exprimată din perspectiva timpului: «...faptul că 

era timid, modest şi poet, la care se adăuga o 

boală incurabilă, l-au hotărât să-şi pună capăt 

zilelor, împuşcându-se la Şosea, într-o toamnă, 

acum opt ani. Literatura lui, o formă tragică, de 

ironie faţă de public şi o neizbutire a lui însuşi, a 

fost băgată în seamă întâi de Arghezi, care i-a 

publicat primele cărţi în „Cugetul românesc“. 

Păcat, însă, că în vederea publicării, căutând să 

le refacă, Urmuz mai mult le-a stricat». 

 

* * * 

 

           Ioan Mircea Popovici 

 

Zvon de ecou   (Ceva nou) 

  

De la cântecul valurilor 

O dată cu lătratul câinelui 

Ajunge la far zumzetul veştilor 

  

Voiajorii tăi au adus Jurnalul 

Tocmai când Soarele s-a atins de zenit 

Peste o întreagă Poveste-Veste 

În care Vestitorul este Norul 

Mesagerul este Vântul 

Cu Cuvântul dintâi 

În care a fi, a avea şi a face 

Sunt azi ca şi ieri 

“Nimic nu vrea să fie altfel decât este” 

  

E petrecere la noi, la Pescărie 

Marele vernisaj din galerie 

Se termina-n Atelierul în care 

Albăstruiul lui Paşadia 

Trage cortina cu Casinoul şi Poezia… 

Baruch Elron 
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Melania Rusu 

POGROM, HOLOCAUST și CHIN, 

                        poem 

    de Melania Rusu Caragioiu 

 

Nimic nu poate fi mai trist 

Decât un pui rămas stingher, 

Decât un gând: ,,Cum să exist 

Un fir rătăcitor sub cer?” 

 

Cum poate insul îndura  

O soartă în pogrom și cnut 

Când tot din jur îl tortura 

Și-n toate-s ceeace-ar fi vrut? 

 

O omenire oarbă-n văz,  

Zicându-și tare: ,, Că  e OM?!” 

Făcând din semenii săi PRĂZI 

L-a întrecut chiar pe demon!!! 

 

Fugiți, în codrii de pustiu! 

Voi, hârce, din istorie! 

Noi azi trăim  în crezul viu, 

 Acel pui mic, năpăstuit, 

Luptând, azi este-o glorie! 

 

*** 

    Capul 

Blaise Cendrars 

 

 

Ghilotina este capodopera artei plastice 

Declicul său 

Creează o mișcare perpetuă 

Toată lumea știe despre oul lui 

 Cristofor Columb 

Care era un ou plat, un ou fix,  

oul unui inventator  

Sculptura lui Archipenko este primul ou 

ovoidal  

Menținut într-un perfect echilibru  

Ca un pisc imobil 

Pe punctul său animat 

Viteza 

aruncă 

Valuri multicolore 

Zone de culoare 

Și se transformă în adâncime 

Nudă 

Nouă  

Totală. 

 
traducere AG 

*** 
 
 

 

                          Still life with egg: 

                          Archipenko -1915 
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Șocul original al Centrului 
Pompidou- Clădirea a fost menită 
să aducă  spontaneitatea 
democratică a protestelor de 
stradă și a piețelor în conștiința 
orașului. 

            Thomas de Monchaux 

 

 

 

   

iitorul a început luni, 31 ianuarie 1977. La 

intersecția dintre Rue Beaubourg și Rue 

du Renard, în Paris, de-a lungul celei mai 

parasite zone din Marais, a luat forma unei noi 

și mari clădiri publice multifuncționale - 

bibliotecă, cinematecă, bibliotecă, muzeu - din 

sticlă călită și oțel turnat. Cu o înălțime de o sută 

patruzeci și nouă de metri, clădirea depășea cu 

mult limita generală de înălțime de aproximativ 

șaizeci de metri - stabilită în timpul domniei lui 

Napoleon al III-lea în secolul al XIX-lea, de către 

baronul Georges-Eugène Haussmann - care încă 

mai conferă centrului Parisului conformitatea sa 

implacabil de fermecătoare.  

Arăta ca  între o rafinărie de petrol și 

puntea unui vas de containere. Era Centrul 

Pompidou, inaugurat în acea zi de președintele 

Republicii Franceze, Valéry Giscard d'Estaing, și 

numit după regretatul său precursor în această 

funcție, Georges Pompidou. Pompidou, prin 

inițierea  unui concurs de proiecte neobișnuit de 

larg deschis în 1971, la care au participat circa 

șase sute de proiecte din patruzeci și nouă de 

țări, a făcut ca clădirea să fie proiectată de un 

mic grup de oameni care, după standardele  

arhitecților consacrați , erau pe atunci extrem de 

tineri. Aceștia au fost inginerii Edmund (Ted) 

Happold și Peter Rice (care, împreună cu Ove 

Arup, au ajutat recent la realizarea Operei din 

Sydney a arhitectului danez Jørn Utzon), plus 

designerii Gianfranco Franchini și John Young 

și, mai celebru, Renzo Piano și partenerul său 

principal de proiectare Richard Rogers - care a 

murit în decembrie 2021, la vârsta de optzeci și 

opt de ani. 

  La ceremonia de anunțare a rezultatelor 

concursului din iulie 1971, Pompidou a purtat un 

costum prezidențial și o cravată, dar ceilalți 

bărbați arătau ca Beatles pe coperta albumului 

"Abbey Road": Genovezul Piano avea barba 

stufoasă și uniforma din catifea a unui 

intelectual de la Oxbridge; Anglo-italianul 

Rogers, la fel ca George Harrison pe acea trecere 

de pietoni londoneză, purta din cap până-n 

picioare o salopeta de muncitor, în stilul unui 

mecanic de tren britanic.  

Un critic de design proeminent al epocii a 

comparat clădirea tocmai cu submarinul galben 

al trupei Beatles din filmul omonim din 1968: o 

navă stranie - colorată, veselă cu forță, 

amenințător de carismatică - care iese la 

suprafață în inima unui oraș nesperat.  

"Când președintele Pompidou s-a uitat la 

desene", își amintește Rogers,  tot ce a spus a fost 

"Ça va faire crier". " 

("Asta va face zgomot"). 

Ceea ce a făcut din Centrul Pompidou o 

astfel de întruchipare a futurismului a fost 

efortul creatorilor săi de a transpune în mediul 

construit agonia și extazul, spontaneitatea 

tactică, iminența protestelor urbane de stradă, a 

acțiunilor studențești și a altor practici contra 

culturale ale vremii lor: Paris, Vietnam, 

drepturile civile, Ziua Pământului și bomba 

atomica.  

V 
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Centrul Pompidou a făcut parțial acest 

lucru îngropând jumătate din el însuși în 

subteran și cedând jumătate din teritoriul său 

unei noi piețe publice, care a fost ușor înclinată 

în direcția fațadei, așa cum podeaua unui teatru 

se înclină în direcția scenei - o înclinare care a 

permis mulțimii din piață să se vadă pe sine.  

În ceea ce privește fundalul pieței, 

obiectivele erau de a permite ca o clădire urbană 

mare să devină la fel de animată ca  pășunea 

verde unui sat în timpul unui târg, sau ca o 

stradă în timpul unei ocupații populare; de a 

permite literalmente  să accelereze și să 

mobilizeze o astfel de clădire cu ajutorul înaltei 

tehnologii; să aplice cadre structurale din oțel, 

ecrane de cinema, panouri de afișaj și alte 

minuni mecanice, de la macarale de construcție 

la luminile strălucitoare din Times Square; să 

combine și să implementeze astfel de dispozitive 

în inima orașelor. Toate aceste părți mobile și 

strălucitoare ar putea atât să culeagă, cât și să 

catalizeze energia oamenilor de pe străzi. 

 

 
 

  Propunerea câștigătoare a concursului a 

prezentat podele reglabile și panouri interactive 

iluminate pe care se puteau afișa texte la scară 

arhitecturală - cum ar fi fragmentul criptic dintr-

un celebru desen conceptual, "PRODUCȚIA DE 

FILME ANIMATE PENTRU TEHNICA 

COMPUTERULUI..." sau, mai prozaic, într-un 

alt desen, "CAROLINE, MERGI ÎN KANSAS 

CITY IMEDIAT, PRIETENA TA LINDA A FOST 

ARESTATA".  

Toate acestea erau în aer pe atunci. 

Expoziția de la Montreal, în 1967, și cea de la 

Osaka, în 1970, au prezentat cupole geodezice, 

spectacole de proiecție cinematografică cu 

multiple ecrane grafice Pop-art adiacente, super 

grafice îndrăznețe și conducte pneumatice  care 

exprimau o confluență cu perspicacitate tehnică 

din epoca spațială, de realizare de baricade 

pariziene și de sex-appeal   din Swinging 

London.  

Schema independentă a lui Renzo Piano 

pentru pavilionul industrial italian de la Expo 

Osaka, un cort elastic într-un cadru de oțel 

delicat, l-a determinat pe Rogers să sugereze ca 

cei doi să se asocieze pentru Pompidou.   

 

 
 

  Numele dat de Price și Littlewood pentru 

(Fun Palace) - Palatul Distracției a evocat 

istoricul Crystal Palace din Londra, succesul 

popular al Marii Expoziții din 1851, care a 

adunat toate mașinile și minunile Imperiului 

Britanic, plus câțiva ulmi înalți  existenți  in 

Hyde Park, mutați sub o imensă incintă de sticlă 

și fier, o structură din bucăți, ulterior demontată 

și reconstruită mult mai la sud de Tamisa, 

înainte de a arde în 1936. Fun Palace a fost 

proiectat pentru a fi dislocat și mai repede.  

Urma să fie un fel de Tinker Toy în 

mărime naturală, o cutie magică locuibilă de 

mașini și ecrane, care putea fi în permanență 

desfăcută și refăcută de către utilizatorii săi în 
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scopul divertismentului, exprimării, educației și 

acțiunii sociale - un nou tip de bunuri comune 

încrucișate cu un circ - realizând proiectul 

teatral al lui Littlewood de a estompa distincția 

învechită dintre actori și public.  

Ar fi fost ceea ce Price numea o "anti-

clădire". Șantierele de construcții, toate 

scheletele, macaralele și camioanele, tind să fie 

locuri mai interesante decât clădirile pe care le 

produc în cele din urmă: Palatul Distracției a 

rezolvat această problemă fiind proiectat să fie 

pentru totdeauna neterminat. Și, asemenea unei 

grădini, necesită o îngrijire constantă. 

Alte influențe semnificative asupra 

designului Centrului Pompidou au fost viziunile 

psihedelice și tehnologice ale lui Archigram, un 

supergrup  de arhitecți britanici care, în anii '60 

și '70, a publicat o "telegramă arhitecturală" 

periodică care conținea reprezentări vii ale 

orașelor ambulante și ale dispozitivelor 

cibernetice portabile.  

Acestea erau sublimări senzaționale ale 

mașinilor de război pe care designerii lor le 

experimentaseră în copilărie, în timpul celui de-

al Doilea Război Mondial.  

La Centrul Pompidou, ceva din tot acest 

viitor - cu un ajutor din partea puterii de stat - a 

coborât în cele din urmă pe Pământ, la scară 

largă și cu adevărat.  

În primii ani, mai mulți oameni mergeau 

acolo decât în Turnul Eiffel.  

Proiectată pentru cinci mii de vizitatori pe 

zi, la începutul secolului XXI, clădirea a găzduit 

de cinci ori mai mulți, iar de la inaugurarea sa a 

văzut aproximativ două sute cincizeci de 

milioane de persoane.  

Primii vizitatori au reacționat într-un 

mod deosebit de franțuzesc, încântați să fie 

scandalizați și totodată încântați.  

Un critic pentru Le Monde a numit noua 

clădire "un fel de King Kong arhitectural". 

 

 
 

  Dar se poate spune că acest viitor 

particular al anului 1977, la fel ca acea mare 

maimuță, nu a durat mult timp. Înainte de 

inaugurarea clădirii, influentul critic de design 

anglo-american Reyner Banham a făcut o notă 

premonitorie și elegiacă, observând că: 

"Transparența și culoarea centrului Pompidou 

... par și mai adevărate în zilele noastre pentru 

aspirațiile demodate ale "anilor '60"." 

"Văzută în lumina soarelui de iarnă, în 

zăpada proaspătă din ultima zi a anului 1976, 

fațada de vest a strălucit cu acele "explozii de foc, 

gheață și lumină" pe care am fost îndemnați să 

le observăm cu "al treilea ochi al sufletului" cu 

un deceniu mai devreme, în mod psihedelic", a 

scris el.  

Între administrațiile liberalului 

Pompidou și a austerului d'Estaing, bugetul de 

construcție a clădirii a fost redus. Nu s-au mai 

mutat etaje. Ceea ce a rămas a fost o idee foarte 

mare.  

Conceptual, clădirea era pe dos: toată 

structura sa de oțel era un exoschelet, ceea ce 

însemna  doar vast, ci și flexibil, spații libere ca 

un hangar pentru interioare, dar și un fel de 

lizibilitate structurală și o transparență 

sistematică care a servit drept studiu de caz - 

chiar dacă numai prin alegorie vizuală - pentru 

modul în care ar putea funcționa o societate mai 

bună, cu tot cu mecanismele ei politice.  

Conducte și țevi uriașe - cu coduri de 

culori diferite: albastru pentru aerul 

condiționat, roșu pentru scările rulante și lifturi, 

verde pentru apă, galben pentru electricitate - 
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toate șerpuiau pe suprafața clădirii cu 

frumusețea fascinantă a unui motor de mașină 

fără capotă. 

 

 

 
 

 

  Un pas înapoi în istoria clădirii a fost 

decizia, luată la începutul mileniului,  de a 

începe  să se perceapă taxe pentru a urca pe 

scara rulantă monumentală care, ca o omidă de 

sticlă, urcă în zigzag pe o parte a clădirii până la 

o spectaculoasă punte de observație de 

deasupra. 

Faptul de a plăti un bilet a segregat spațiul 

clădirii de spațiul orașului, transformând 

cetățenii în consumatori.  

Departe de visul Palatului Distractiv aflat 

în continuă construcție, Centrul Pompidou va fi 

închis complet între 2023 și 2027 pentru 

restaurare și eliminarea azbestului. Din juriul 

care a selectat proiectul lui Rogers și Piano au 

făcut parte nu numai arhitecții moderni de 

pionierat Jean Prouvé, Oscar Niemeyer și Jørn 

Utzon, ci și puternicul curator și designer 

american Philip Johnson - a cărui specialitate 

de-o viață a fost asimilarea esteticii avangardiste 

succesive în instituțiile culturale și 

instituționale.  

Și, cu toate vibrațiile democratice cu "d" 

mic, ale palatului poporului care îi poartă 

numele, Georges Pompidou a fost cel care, în 

calitate de prim-ministru al președintelui 

Charles de Gaulle, a contribuit în mare măsură 

la încheierea mișcărilor studențești de la Paris, 

care au fost expresia cea mai proeminentă a 

anului 1968. 

  Cu o generație mai în vârstă decât acei 

studenți, Rogers fusese un refugiat florentin 

bine conectat la fascism a cărui ascendență 

fortuită l-a adus în Anglia în 1938.  

Începând de la vârsta de șase ani, a trecut 

prin faimoasele internate pedepsitoare ale 

acestei națiuni, de unde serviciul militar, plus o 

educație la Architectural Association din Londra 

și la Universitatea Yale - sub tutela eroului 

brutalist american Paul Rudolph - i-au oferit un 

priză creativă și o identitate profesională imună 

la dislexia sa, pe atunci nediagnosticată. 
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L-am întrebat odată pe arhitectul Michael 

Webb, membru al Archigram, ce părere are 

despre acea versiune a viitorului din 1977. 

"Centrul Pompidou este o machetă neoperativă 

a Palatului Distractiv al lui Cedric Price", mi-a 

spus el. "Este un alambic."  

A vrut să spună "încă" în sensul de fundal 

pictat dintr-un film vechi: un efect special, un 

truc al ochiului. Asprimea acestei observații, mi 

se pare, nu reflectă o lipsă de magie practică și 

de splendoare în Centrul Pompidou așa cum a 

fost construit, ci este un memento sever că, în 

ochii unui arhitect dintr-o generație 

revoluționară, chiar și acel îndemn epocal al 

unei clădiri nu este decât degetul care arată spre 

lună - o umbră tridimensională statică a unei 

dinamici care ar putea fi încă.  

Una care ar manifesta un loc care ar 

semăna și mai mult cu Palatul Distracției, un loc 

care ar semăna și mai mult cu viitorul imaginat 

de acel trecut furibund și vesel - în limbajul 

alchimic pe care Rogers l-a exprimat în lucrarea 

sa de înscriere la concurs din 1971, "un loc 

pentru toți oamenii, tineri și bătrâni, săraci și 

bogați, toate credințele și naționalitățile, o 

încrucișare între vitalitatea Times Square și 

bogăția culturală a British Museum-ului". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominic Diamant 

CATRENE  VESELE     
   
 Deşi am fost turist în Costa Rica (Tanganica) 
 Nu m-am putut obişnui cu frica. 
 
                                        *** 
  Mi-aş face un masaj spiritual 
  Dar o maseuză coole nu mi-am găsit 
  Şi-atunci, încerc să mă menţin pe val 
  În stilul meu atât de iscusit 
 

*** 

 
       E prea târziu să nu mai vreau să fiu 
       Ce-atât de mult o viaţă mi-am visat 
       Tot străbătând un infinit pustiu 
       Ca să ajung poet adevărat. 
 

*** 

 
  De la Brâncuşi nimic n-aţi învăţat ! 
  Ce perfecţionist era, se ştie 
  Cu cât entuziasm şi frenezie 
  Sculpturile şi le-a finalizat. 
 

*** 

                    Voi spargeţi, fracturaţi şi siluiţi 
                     Sărmana proză literarizată 
                     Crezând că-i poezie-adevărată 
                     Bătu-v-ar fericirea de-aiuriţi ! 
 
                                          *** 

        Burcă urcă cu o curcă 
        Să o schimbe cu o nurcă 
        Din păcate se încurcă 
        Şi-şi găseşte-n zona turcă 
        Un confrate pentru ţurcă. 
        Dar şi pentru o mazurcă 
        Şi-astfel tipul se descurcă. 
 

*** 
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Bulboacă Mădălina  - Romania 
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 Amalia Achard  - Franta 
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Getta Deleanu - Ro 
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Anath Hanit – Tel Aviv 
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Adriana Moscicki- Sibiu 
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Ioan Mircea Popovici 
Constanta 
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Matthew Anthony Ichim 
Canada 
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Adrian Grauenfels  - poze din 
Romania  
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Lilioara Macovei – Bacau 
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          Nurit Benyovits - Tel Aviv 
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Beatrice Bernath - Haifa 
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          Pentru Jurizare:   

         Au Participat 18 fotografi amatori din 

cinci țări. 

Rugăm cititorii JURNALULUI ISRAELIAN să 

aprecieze calitatea pozelor prezentate și să 

voteze trei nume indicând Premiul I, II, III. 

             Trimiteți votul dvs. mentionând  

pentru concurs foto, până la data de 28 

februarie inclusiv.  

 

Adresa de mail:  gadrian40@gmail.com 
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Adriana Chidu - Ro  

Bulboacă Mădălina  - Romania   

Amalia Achard  - Franta   

Getta Deleanu - Ro   

Anath Hanit – Tel Aviv   

Adriana Moscicki- Sibiu   

Ioan Mircea Popovici   

Matthew Anthony Ichim   

Adrian Grauenfels  - poze din Romania   

Lilioara Macovei – Bacau   

Nurit Benyovits - Tel Aviv   

Beatrice Bernath - Haifa   
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