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ISRAEL 

                                 EVREI                     …   
 

cu: Adrian Grauenfels, Dr. Sofia Gelman, 

E.S. Eugen Matzota.   

Cu participanți din emisfera nordică.  

Coperta: Marga Grauenfels - Samurai. 

Nu răspundem la provocări. 

Numărul viitor?  Va urma după război! 

Azi, 52 de pagini. 
 

                                              ** 

 

  Gellu Naum - Pasărea violetă a violenței 

 

Ciorapii de sticlă sunt aici 

ar fi loc și pentru câțiva păianjeni 

se aduc somptuoasele tăvi de dantelă 

sânii în borcanele străvezii 

și în mâinile celor mai frumoase femei 

meduzele dorm ca în craterul celui mai agitat 

vulcan 

vom fi la timp la această întâlnire 

vom trece prin noapte ca printr-o cutie cu 

fosfor 

la această întâlnire la care ne așteaptă 

umbrele noastre ca niște pantofi uzați 

fluturii de sugativă care ne vor suge sângele 

toate mănușile uitate toate pleoapele 

pe care ne-a plăcut să le sărutăm 

tot ce am găsit pentru niciodată 

gurile care ne-au rămas lipite de sâni ca niște 

inele 

plantele care ne-au crescut pe față în timpul 

somnului 

apa limpede din pahare 

spânzurații cu mâinile de cretă 

în aceste castele negre ne așteaptă crepusculul 

și piepturile noastre se vor freca de tăcerile lui 

piepturile noastre de vată și de întuneric 

ne așteaptă cutia cu muzică a morții 

capetele de ceară ale femeilor 

pe care nu le-am întâlnit încă 

perdelele groase după care ne vom putea ucide 

în liniște 

steaua pierdută a unei dimineți 

ne-așteaptă privirea lucidă a somnambulilor 

am dormit atât 

încât am pierdut obiceiul imobilității 

              (1942) Via Maria Sava 

 

          Alex Howitt -  “Unde sunt cititorii?” 

 

Foto:   MATTHEW ANTHONY ICHIM 

Prima sinagogă din orașul   Kitchener, Canada 
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Ce înseamnă să fii evreu ? 

Nu suntem o rasă și nu suntem o 
religie. Ceea ce suntem noi este o 
familie. 
                  Dr.  AHARON E. WEXLER* 

  

Îmi amintesc că am ascultat odată un podcast 

în care unul dintre invitații gentili a refuzat să 

folosească termenul „evreu” și a insistat să 

folosească termenul „persoană evreică”, 

deoarece ea vedea termenul „evreu” drept 

jignitor.  

Gazda, care era ea însăși evreică, a încercat să o 

convingă că poate spune „evreu”, dar gentilul a 

refuzat. Invitatul gentil nu era antisemit, ci 

încerca să fie corect din punct de vedere politic. 

 

 

  Comentariul lui Whoopi Goldberg despre 

Holocaust care nu este despre rasă a fost 

nefericit, prost informat și bine intenționat. Ea 

nu merită vitriolul cu care s-a confruntat acum. 

Ea și-a oferit scuze adecvate, care a preluat 

controlul asupra greșelii ei și ar trebui să 

mergem mai departe. 

 

  Nu există loc în cultura noastră de anulare 

pentru discuții nuanțate despre orice subiect. 

Ne deplasăm prea repede în taberele noastre 

respective și atacăm orice amenințare 

percepută fără nicio evaluare. 

 

Goldberg, o afro-americană, îi vede pe evrei 

drept albi. În mintea ei, atacul nazist asupra 

evreilor a fost un grup de albi care l-au atacat 

pe altul, ceea ce a determinat-o să comenteze că 

Holocaustul „nu este despre rasă, ci despre 

inumanitatea omului față de om”. 

 

WHOOPI GOLDBERG vorbește în timpul 

ceremoniei de deschidere a WorldPride 2019, o 

sărbătoare combinată care marchează cea de-a 

50-a aniversare a revoltelor din Stonewall din 

1969 și WorldPride 2019 de la New York. 

(credit: LUCAS JACKSON/REUTERS) 

 

  De fapt, văd mult adevăr în declarația ei. 

Cea mai grea parte pe care o am în predarea 

Holocaustului este să încerc să înțeleg cum 

orice ființă umană ar putea trata un alt om așa 

cum au fost tratați evreii. Nu puteam să fac 

unui câine ceea ce naziștii le-au făcut copiilor. 

Nici nu pot să-mi înțeleg felul în care negrii au 

fost tratați ca sclavi, sau în Jim Crow South, sau 

felul în care sunt încă tratați aproape oriunde 

în America astăzi. Deci, da, era vorba despre 

„neomenia omului față de om”, dar evreii erau 

vizați în mod special din cauza rasei lor. 

 

  Crima împotriva evreilor a fost atât de 

vastă și fără precedent, încât juristul polonez-

evreu Rafael Lemkin a fost nevoit să inventeze 

cuvântul „genocid” pentru a o descrie. 

Cuvântul provine din termenul grecesc „genos” 

pentru rasă și cuvântul latin „cide”, care 

înseamnă ucidere. Naziștii i-au văzut pe evrei 

ca pe o rasă care trebuia ștearsă din existență. 

Revenind la Goldberg, pot vedea cum, ca 

femeie de culoare în America, îi vede pe evrei 

drept albi. Problema este că, în timp ce evreii 
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pot trece drept albi, albii nu-i văd cu adevărat 

ca fiind albi.  

Crescând într-un cartier predominant italian 

din Staten Island, New York, am crezut că sunt 

și eu alb - adică știam foarte bine că sunt evreu, 

dar în America obsedată de rasă, credeam că 

sunt pe partea albă a lucrurilor. Abia mai târziu 

în viață mi-am dat seama că evreii nu erau 

considerați albi. Și abia mai târziu, după aceea, 

mi-am dat seama că erau niște oameni care nu-

i vedeau nici pe italieni drept albi (ceea ce 

pentru mine chiar a fost surprinzător). 

Acesta este lucrul amuzant despre rasă. 

Suntem obsedați de asta, dar într-adevăr nu 

există nicio rasă. Este o construcție socială. 

Există o singură rasă, rasa umană, în care toți 

suntem frați și surori. Biblia încearcă să facă 

acest lucru. Reprezentarea lui Adam fiind creat 

ca un singur om este menită să ilustreze faptul 

că toți facem parte din aceeași rasă. 

Cât despre mine, nu-mi pasă de aceste 

denumiri rasiale construite social. Îmi pasă de 

propria mea identitate, ceea ce ridică 

întrebarea ce înseamnă să fii evreu. 

Ei bine, știm că, deși evreii au fost vizați ca o 

rasă în Holocaust, noi nu suntem o rasă. Sunt 

evrei negri și evrei albi. Există evrei asiatici și 

evrei de orice culoare și gust. Dacă am fi de fapt 

o rasă, nu s-ar putea converti la iudaism, la fel 

cum nu te poți converti pentru a fi asiatic. Nici 

noi nu suntem o religie.  

Dacă am fi o religie, atunci necredincioșii nu ar 

fi evrei. Ceea ce suntem noi este o familie. Ca 

orice familie, există o componentă biologică de 

bază, dar cei din afară se pot căsători și deveni 

parte a familiei. Și ca orice familie, odată ce ai 

devenit membru, nu poți pleca niciodată cu 

adevărat. 

Această noțiune de familie cu o componentă 

biologică de bază, dar deschisă celorlalți, este 

cea care întărește legăturile și sentimentele 

speciale pe care le avem unul față de celălalt. 

Acesta este motivul pentru care toți împărtășim 

durerea când evreii au probleme oriunde în 

lume și cu toții simțim doar o scânteie de 

entuziasm când vedem un alt evreu în metrou 

(chiar dacă ne prefacem că nu observăm). 

Iudaismul, spre deosebire de creștinism, nu 

este o religie platonică al cărei adevăr este 

disponibil tuturor în mod egal. A noastră este o 

poveste jucată în istorie. Este istoria unei 

anumite familii însărcinate de Dumnezeu să fie 

ambasadorii Săi pe pământ. Dumnezeu a plasat 

această familie în epicentrul istoriei lumii 

pentru ca ea să-și joace rolul pe scenă. 

Poate că una dintre lecțiile pe care le putem 

preda lumii ca evrei este să apreciem că toți 

suntem fiii și fiicele unui singur Dumnezeu și 

că fiecare ființă umană este creată după chipul 

divin. Interiorizând aceste lecții, poate putem 

reduce tensiunea rasială și ne creștem 

respectul unul față de celălalt. ■ 

* Autorul deține un doctorat în filozofie evreiască și 

predă în yeshivot și midrashot postliceal la Ierusalim. 

 

Cărți SAGA disponibile :   

                                                +972 545 75 1946 
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          Fotografii cu 

                          Amalia Achard 
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   Adrian Grauenfels 

                               Iudeea capta 
 
 

mperiul Roman (latină IMPERIVM 
ROMANVM) este termenul utilizat, în mod 
convențional, pentru a descrie statul roman 

post-republican caracterizat de o formă de 
guvernământ autocratică și de stăpânirea unui 
imens teritoriu în jurul Mării Mediterane cu 
capitala la Roma.  

Fiind o civilizație a Epocii Fierului, 
deținea teritoriile din jurul Mării Mediterane în 
Europa, Africa de Nord și vestul Asiei.  

După reformele constituționale ale lui 
Augustus din secolul I î.e.n. până la anarhia 
militară din secolul al III-lea e.n., imperiul a fost 
un principat condus din Roma (27 î.e.n. – 285 
e.n.) 

   Ne interesează Armata romană  (în 
latină EXERCITUS•ROMANORUM); termenul 
generic pentru forțele armate terestre ale 
Imperiului Roman (31 î.e.n. - 476 e.n.). 

 

Armata imperială 

Octavianus Augustus 

Până la moartea lui Augustus, survenită în 
anul 14 e.n., armata romană a devenit o 
instituție permanentă formată din profesioniști.  

Baza armatei era formată  din legiuni, 
dintre care unele au continuat să existe timp de 
secole, iar altele fie au fost nimicite în luptă, fie 
au fost demobilizate, deoarece s-au dezonorat. 
Augustus a moștenit un număr de 60 de legiuni, 
însă a redus armata la doar 28.  

În următorii 300 de ani, numărul 
legiunilor era în jur de 30, uneori mai puține, 
alteori mai multe. Fiecare legiune a primit un 
număr și un nume, cu toate acestea sistemul nu 
a fost niciodată logic, deoarece unele legiuni nu 
au renunțat la identitatea lor.   

  

Organizarea armatei 

 

Fiecare legiune a armatei romane era 
formată din zece cohorte, fiecare cohortă fiind 

formată din 480 de oameni, care la rândul lor 
erau împărțiți în șase centurii (grup de o sută de 
cetățeni în Vechea Roma), fiecare comandată de 
un centurion.  

Centurionii purtau titluri după vechime. 
De asemenea, erau și 120 de cavaleriști, o 
legiune totalizând în jur de 5500 de soldați. Sub 
Augustus, a fost numit un comandant 
permanent legatus legionis (acesta era un 
senator care avea de obicei între 30 și 40 de ani).  

Locțiitorul de comandant era celălalt 
senator din unitate, tribunus laticlavius, care 
avea în jur de 20 de ani. Al treilea la comandă 
era praefectus castrorum, prefectul taberei.   

O centurie  era formată din 80 de oameni 
împărțiți în zece grupuri, numite contubernium. 
După aceea, urmează cinci tribuni ecveștri. În 
partea de sfârșit a grilei se aflau milites gregarii, 
soldații obișnuiți.  

După înrolare, ei petreceau câteva luni în 
tabără. Apoi intrau într-o legiune unde își 
petreceau primele luni ca recruți. Urma, apoi, 
postul plătit.   

  De la Împăratul Hadrian se știe că equites 
alae (soldați călare)  aveau o plată mai mare 
decât equites cohortis.   Este posibil, ca înainte 
de anul 84 e.n., equites legionis și equites alae să 
fi avut aceeași soldă de bază, adică 1050 de 
sesterți pe an.  

Despre soldele soldaților auxiliari, este 
cert faptul că nu toți primeau aceeași soldă. Se 
mai cunoaște faptul că un cavalerist primea mai 
mult decât un infanterist, lucru care se întâmpla 
și în timpul Republicii, conform relatării lui 
Polybius. 

 Nu se știe cu exactitate dacă infanteriștii 
care nu aveau cetățenie, primeau mai mulți sau 
mai puțini bani decât legionarii.  

Într-un studiu, s-a demonstrat că, în 
timpul lui Augustus, un legionar primea 225 de 
denarii pe an, un infanterist auxiliar 187,5 de 
denarii, iar un soldat dintr-o alae (călare) 262,5 
de denarii.  

Nu se știe cu exactitate dacă infanteriștii 
care nu aveau cetățenie, primeau mai mulți sau 
mai puțini bani decât legionarii.  

Împăratul Hadrian ne spune că, de 
asemenea, equites alae aveau o plată mai mare 
decât equites cohortis.  

I 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hadrian
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Claudius Maximus, „tâlharul lui Decebal”, 
a fost promovat de către Domițian, devenind 
vexillarus equitum legionis.  

Un alt om promovat a fost M. Licinius 
Fidelis, care a devenit din eques legionis, 
duplicarius alae.  

Documentul de la Massada a fost respins 
din discuțiile despre soldele din secolul I, 
deoarece este foarte diferit de alte relatări despre 
soldele din această perioadă. 

 

 

 

            Coif roman 

 

 

  În acest document este vorba despre 
Gaius Marius, care făcea foarte probabil parte 
din Legiunea X Fretensis.  

Ceea ce este ciudat este faptul că prima 
soldă a fost de 50 de denarii, iar a doua de 60.

 

                     Infanterist roman   

 

IUDEA CAPTA 

 

  Iudeea a fost numită după strănepotul 
patriarhului Avraam, Iehuda, care a moștenit 
teritoriul de la nepotul lui Avraam, Iacob 
(Israel). În 930 î.e.n. când regatul lui Solomon s-
a împărțit în două după moartea sa, partea 
sudică a fost numită Yehuda. Supușii acelui 
regat și descendenții lor sunt cunoscuți sub 
numele de evrei.  

  De-a lungul istoriei, această geografie a 
fost cunoscută sub numele de Ioudaía de către 
greci,  Iudaea  sau  Judaea/Judeea  de către 
romani și mai târziu ca Yahudiya de către arabi. 
Regiunea Iudeea acoperă astăzi sudul Israelului 
și sud-vestul Iordaniei.  

Ea a fost redenumită în 135 e.n. ca Siria 
Palæstina de către romani, care intenționau să 
disocieze regiunea de populația evreiască 
autohtonă pe care au curățat-o etnic prin măcel, 
sclavie și deportare. Zona aridă a regiunii este 
încă numită de arabi Deșertul lui Iuda Sahr a 
Yahuda. 
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Primul război iudeo-roman 

 

  Romanii erau stăpânii țării de când au 
cucerit-o în anul 63 î.e.n de la dinastia evreiască 
Hasmoneană. În anul 66 e.n, Iudeea s-a răzvrătit 
împotriva Imperiului Roman. Împăratul Nero 
avea mari proiecte de construcție, iar perceptorii 
săi de taxe erau corupți.  

Revolta a avut loc deoarece populația 
iudaică era supărată din cauza taxelor mari și a 
obstrucționat ceremoniile de sacrificiu 
desfășurate în onoarea lui Nero.  

Nici guvernatorul local, nici comandantul 
regiunii siriene nu au reușit să înăbușe revolta. 
În consecință, Nero l-a trimis pe Vespasian, unul 
dintre generalii săi de succes care și-a dovedit 
abilitățile în timpul campaniei romane din 
Britania, și l-a numit pe fiul lui Vespasian, Titus, 
cu armata sa din Alexandria, pentru a-l seconda. 
Roma se afla în plină agitație.  

Împăratul Nero a murit în anul 68. 
Succesorii săi Galba (asasinat de propriile gărzi), 
Otho (s-a sinucis) și Vitellius (ucis de 
susținătorii lui Vespasian) nu au rezistat mult 
timp. Prin urmare, în 69 e.n Vespasian a devenit 
împărat. Din cauza revoltei, Iudeea a fost ruinată 
și jefuită de romani în timpul domniei lui 
Vespasian, care a distrus Templul evreiesc din 
Ierusalim în anul 70 (Templul regelui Solomon, 
restaurat de regele Irod). 

  Relatarea detaliată a evenimentelor i se 
datorează lui Yosef Ben Matityahu, care a 
fost comandantul forțelor evreiești din nordul 
Iudeii. A căzut captiv la romani, a fost iertat de 
Vespasian și a fost adoptat de familia lui 
Vespasian și, ca fiu al acestuia, a devenit faimos 

sub numele de Titus Flavius Josephus. 
Cartea lui Josephus, Războiul evreiesc, este 
plină de relatări detaliate, ceea ce o face destul 
de dificil de citit.  

Potrivit lui Flavius Josephus, 97.000 de 
evrei au fost vânduți ca sclavi și 1.100.000 au 
pierit prin înfometare, epidemii și măcel. 
Revolta evreilor a durat până când apărătorii 
fortăreței Massada de lângă Marea Moartă s-au 
sinucis în loc să se predea, în anul 73 e.n. Titus 
și-a îndeplinit cu succes misiunea. 

 

Monedele  IUDEA CAPTA 

 

Începând cu anul 71, Vespasian a bătut 
monede pentru a celebra victoria sa asupra 
evreilor. Pe monede, în timp ce Iudeea este 
reprezentată ca o femeie în doliu în poziție 
șezândă, Roma victorioasă este reprezentată ca 
un legionar în picioare și dominator, împreună 
cu inscripția JVDEA CAPTA (Captiv) sau 
IVDAEA DEVICTA (Cucerit).  

Multe monede cu teme similare au fost 
bătute pentru o perioadă de încă 25 de ani sub 
Vespasian, fiul său Titus și fratele lui Titus, 
Domitian. 

  Josephus Flavius ne oferă o relatare în 
„Războaiele iudaice”,  despre o defilare pentru 
primirea soldelor în timpul asediului 
Ierusalimului din 70 e.n.:  „Pentru că venise ziua 
fixată pentru plata soldelor, el le-a ordonat 
ofițerilor să încoloneze trupele și să numere 
banii dați fiecărui soldat în văzul dușmanului.  

Așa că soldații, după cum le era obiceiul, 
au scos armele din teacă și au înaintat îmbrăcați 
în armură de zale, cavaleriștii ducându-și caii 
foarte împodobiți de căpăstru. Zona din fața 
orașului strălucea de argint și aur și nimic nu a 
fost mai plăcut pentru romani și mai înfricoșător 
pentru dușmanii lor decât acest spectacol”. 
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Războiul iudaic sau în întregime (Cărțile 
de istorie a războiului iudaic împotriva 
romanilor ale lui Flavius Josephus ) denumită în 
limba engleză și Războaiele evreilor, este o carte 
scrisă de Josephus, un istoric romano-evreu din 
secolul I. Ea a fost descrisă de Steve Mason ca 
fiind "probabil cel mai influent text laic din 
istoria occidentală" . 

  Împărțită în șapte cărți, se deschide cu un 
rezumat al istoriei iudaice de la cucerirea 
Ierusalimului de către conducătorul seleucid 
Antioh IV Epifanes în 168 î.e.n. până la primele 
etape ale primului război iudeo-roman (Cartea I 
și II).  

Următoarele cinci cărți detaliază 
desfășurarea războiului, sub conducerea 
generalilor romani Vespasian și Titus, până la 
moartea ultimului ostas evreu. Cartea a fost 
scrisă în jurul anului 75 e.n. și a fost redactată 
inițial în "limba paternă" a lui Josephus - fie 
aramaică, fie ebraică -, deși această versiune nu 
a supraviețuit.  

Ulterior a fost tradusă în greacă, probabil 
sub supravegherea lui Josephus însuși. Se 
presupune că "ediția greacă actuală nu pare a fi 
o traducere, ci trebuie considerată o nouă ediție, 
o refacere completă a primei scrieri și probabil o 
extindere considerabilă". 

Sursele primului război iudeo-roman 
sunt: această relatare a lui Josephus, Talmudul 
(Gittin 57b), Midrash Eichah și inscripțiile 
ebraice de pe monedele evreiești bătute, precum 
și Cartea V din Istoriile lui Tacitus. 

Bătălia de la Massada 

Massada provine de la denumirea 
evreiască pentru cetate” („Metzuda”). În anul 66 
e.n., provincia Iudeea s-a răzvrătit împotriva 
stăpânirii romane.    

Sarea de la Sedom 

Pentru poporul evreu, distrugerea 
Templului din Ierusalim din anul 70 e.n., situat 

pe un platou mai sus de așa-numitul Zid de Vest, 
a însemnat sfârșitul istoriei lor continue în țara 
Palestinei, fără nicio speranță de a-și recăpăta 
independența. Romanii au fost conduși de 
Flavius Silva în această bătălie din 73 e.n, când 
evreii se aflau sub comanda lui Eleazar Ben Yair.  

Armata romană era formată din Legiunea 
X Fretensis și un număr necunoscut de unități 
auxiliare, în total romanii erau puțin peste 5000, 
în timp ce evreii erau doar 960, dar cu o 
proporție de semnificativă de ne-combatanți, 
care erau femei, bătrâni și copii. Silva și-a dat 
seama că nu avea altă soluție de a intra în 
fortăreață decât să construiască o rampă, 
deoarece Massada era un loc abrupt. 

Pentru ca apărătorii să nu scape, romanii 
au construit o linie de circumvalație, întărită cu 
șase forturi. Când a fost finalizată rampa, a fost 
adus un turn care conținea un berbec. Acesta a 
fost urcat pe rampă și a început să facă găuri în 
perete. Romanii urmau a doua zi să intre în 
fortăreață, dar, înainte de aceasta, luptătorii 
Massadei s-au sinucis și și-au ucis și familiile 
într-un gest eroic. 

Muntele Sedom și statuia soției lui Lot 

 

 Muntele Sedom (în ebraică: Har Sedom) 
este un deal de-a lungul părții de sud-vest a 
Mării Moarte din Israel; face parte din rezervația 
naturală a deșertului iudaic Își trage numele de 
la legendarul oraș Sodoma, a cărui distrugere 
face obiectul unei relatări din Biblie. 

Geologie și salariu 

  Mișcările Riftului Dead Sea Fault, 
împreună cu presiunea generată de acumularea 
lentă de pământ și rocă, au apăsat pe straturile 
de sare, creând Muntele Sedom Acesta are 
aproximativ 80% sare, o înălțime de   220 m , 
acoperit de un strat de calcar, argilă și 
conglomerat care a fost deplasat pe măsură ce a 
fost presat din fundul văii. 
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Are o lungime de aproximativ 8 kilometri, 
o lățime de 5 kilometri și se află la 226 de metri 
deasupra nivelului apei din Marea Moartă, dar 
la 170 de metri sub nivelul mediu mondial al 
mării. Din cauza intemperiilor, unele porțiuni s-
au separat.  Pe vremea romanilor și în Evul 
Mediu, sarea era o marfă valoroasă, numită și 
"aur alb".  

Această cerere ridicată de sare se datora 
utilizării sale importante în conservarea 
alimentelor, în special a cărnii și a peștelui. Fiind 
atât de valoroasă, soldații din armata romană 
erau uneori plătiți cu sare în loc de bani. Alocația 
lor lunară era numită "salarium" ("sal" fiind 
cuvântul latin pentru sare).  

Această rădăcină latină poate fi 
recunoscută în cuvântul francez "salaire" - și a 
ajuns în cele din urmă în limba engleză sub 
forma cuvântului "salariu".  Descoperind 
muntele de sare prețioasă  romanii au postat  
soldați că să păzească  sarea cu care de altfel erau 
și plătiți. 

O legendă despre TITUS 

  Titus este pomenit în sursele evreiești 

împreună cu epitetul "Titus cel rău". O scenă 

deosebit de crudă este cea a jefuirii Templului. 

Vicleanul Titus ia în derâdere şi insultă cerul: 

"Unde este Dumnezeul lor, stânca în care ei ?"  

Intră în lăcașul sfânt ducând de mână o 

prostituată, împrăștie sulurile legii pe podea ca 

să comită peste ele păcatul cu femeia aceia. Apoi 

ia o sabie şi taie perdeaua,  a făcut din ea o 

boccea şi a umplut-o cu toate vasele sanctuarului 

pe care apoi le-a expediat cu o corabie spre 

Roma, că să-şi arate triumful…  

O furtună care amenință corabia se 
pornește pe mare.  Titus spune: "Se pare că 
puterea Dumnezeului acestor oameni se simte 
doar pe mare.  Dacă este aşa de puternic, să vină 
pe uscat, acolo să se lupte cu mine". O voce se 
aude din cer: "Pacătosule, fiu de păcătos… 

Am în lumea mea o mică creatură numită 
ţânţar… Vino pe uscat să te lupţi cu ea". Titus 
debarchează, un ţânţar îi întră într-o nară şi 
timp de 7 ani îi va bâzii în creier fără milă. Într-
o zi, trecând pe lângă un fierar, se opreşte auzind 
zgomotul infernal al ciocanului.  

Titus spune: "văd că există o soluţie". Aşa 
că în fiecare zi îi aduceau un fierar care ciocănea 
de zor în faţa sa. Dacă omul nu era evreu era 
plătit cu patru zuzi, dacă era evreu era destul ca 
plată, să vadă suferinţa duşmanului său. 
Povestea s-a repetat timp de 30 de zile... după 
care creatura din capul lui Titus s-a obişnuit cu 
zgomotul.  

 

La moartea sa  Titus spune: 

"Incineraţi-mă şi împrăştiaţi cenuşa mea 
peste 7 mări, încât Dumnezeul evreilor să nu mă 
găsească şi să mă aducă la judecată".  

 
*  Suetonius - Gaius Suetonius Tranquillus 

 (69-122 AD) a scris biografii pentru 12 cezari. 

 

 

                                      *** 
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         Despre dorieni și Sparta.  

   

oată lumea a auzit de 

faimoșii spartani, care ar fi 

reușit să-i învingă pe perși 

la Termopile. Deși erau doar 300. 

(Eroare, nu i-au învins. Cei 300 au 

murit până la unu, alături de alte 

două corpuri de aliați, care 

însumau cam 1000 de oameni. -

Deci 1300 în total.- Dar rezistența 

lor -timp de 3 zile și 3 nopți- în fața colosului, a 

însuflețit armatele grecilor și a întârziat marșul 

persanilor.  

În acest mod, armatele orașelor stat 

grecești au reușit să se concentreze la Maraton, 

unde i-au învins pe perși.) Se știu multe despre 

Sparta. La naștere, nou născuții erau îmbăiați în 

vin și cercetați de bătrâni. Dacă erau bolnavi sau 

prezentau probleme fizice, erau aruncați de pe o 

stânca.  

Nu puteau fi buni soldați. Copiii erau 

ținuți împreună și învățați de mici să fure și să 

omoare (sclavii: hiloți). Se spune că un copil a 

prins o vulpe și fiind surprins, a ascuns-o în sân. 

Vulpea l-a mușcat până l-a omorât, dar el nu a 

schițat niciun gest de apărare și nici o grimasă, 

pentru a nu fi descoperit.  

Periodic, erau aduși hiloți în fața copiilor 

și li se dădea să bea până se îmbătau. Ca să știe 

ce efecte are vinul asupra lor. Spartanii beau, dar 

numai un pahar de vin, cel mult două, la masă. 

Bărbații și femeile trăiau în dormitoare comune 

separate. Chiar dacă se căsătoreau. Sexul era 

foarte scurt. Bărbații veneau la soții, făceau ce 

trebuiau să facă și apoi plecau.  

De obicei, erau ceremonii rituale, nu 

veneau oricând, din proprie voință. De aici 

expresia de "sex spartan". Vorbeau foarte puțin 

și concentrat. De aici stilul "laconic". (Sparta a 

fost ridicată în regiunea Laconia.) Masa era 

frugală și era compusă din celebra supă (neagră) 

de mazăre, puțină pâine, carne, brânză, fructe și 

miere.  

Vinul era servit în cantități moderate. 

Spartanii făceau exerciții militare mai tot 

timpul. Singuri sau în grup. Erau 

militari desăvârșiți și o mașină 

militară perfectă. Societatea era 

împărțită în categorii.  

  Am putea spune caste. În 

frunte erau spartanii, care erau 

numai militari. Un grup mic, dar 

extrem de violent. Avea dreptul să 

omoare orice supus care nu arată 

respectul cuvenit. Și de fapt... și 

fără motiv.  

Supușii trebuiau să le știe de frică 

și să nu îndrăznească să li se opună în nici un 

chip. Dacă nu se înregistra nici un deces, luau la 

întâmplare câțiva hiloți și îi executau. Doar ca 

exemplu de ce puteau păți. Urmau periecii. 

Oameni liberi.  

În general fermieri, dar și meșteșugari. 

Ultima categorie era a hiloților. (Erau băștinașii 

cuceriți de dorieni, la venirea lor, și păstrați ca 

sclavi.) Sclavi comunitari. Erau utilizați acolo 

unde era nevoie. Munci agricole, ajutoare pentru 

meșteșugari, zidurile cetății.  

Ca orice sclav, nu aveau nici un drept. Mai 

mult: serveau ca "material didactic" pentru copii 

(erau omorâți ca exercițiu, îmbătați și arătați ca 

exemplu negativ etc.) Problema spartanilor era 

că reprezentau o foarte mică fracție din 

populația orașului/stat. Hiloții erau net superior 

numeric. Și periecii îi depășeau. Prin urmare, au 

adoptat politica de forță cu categoriile 

"inferioare", pentru a putea păstra statutul 

superior și pentru a se putea apăra de atacurile 

din afară.  

Spartanii au o istorie tumultoasă. Se 

aliază cu Atena, și alte orașe stat grecești, și se 

opun perșilor în ambele tentative ale acestora de 

a cuceri Grecia. (Opriți la Maraton și Plateea.) 

Încep un război nimicitor (foarte lung) cu Atena, 

pe care o înving, în final. Domină societatea 

greacă și dorește să atace Persia. Este învinsă -în 

final- de Teba. (Leuctra)  

În felul acesta, se face loc unei noi puteri: 

Macedonia. Dar cine sunt? Toți istoricii sunt de 

acord că spartanii sunt ultimul grup 

populațional ce vine în Grecia. Ei sunt 

"dorienii". Veniți în perioada numită "Dark 

T 
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Age". Perioada întunecată ce începe cu 

prăbușirea Troiei și durează 400 de ani. Venirea 

lor reprezintă o problemă spinoasă pentru 

istorici . Ce grup puteau fi? În nordul Balcanilor 

locuiau mai multe populații. În nordul Mării 

Negre exista societatea Sabatinovka. Migratori 

crescători de vite, cu un areal uriaș. Unii opresc 

cultura la cotul Donului sau pe Volga, alții o duc 

până în sud-vestul Siberiei.  

În vest, cultura Sabatinovka penetrează 

Moldova și estul Transilvaniei (cultura Nouă) și 

Bărăgan, Dobrogea și nord-estul Bulgariei 

(cultura Coslogeni) cu două culturi înrudite, cu 

aspect local. În centrul sudului românesc, exista 

cultura Tei, care are extensii și la sud de Dunăre. 

Nimeni nu crede că spartanii au venit din aceste 

locații. În vestul României, exista acel complex 

uriaș (sudul Germaniei, Austria, Cehia, 

Pannonia, vest România, Serbia) care va iradia 

în toată Europa și chiar în Africa, Anatolia și 

Orientul Apropiat. ("Popoarele mării", filistinii.)  

Datând din sec. XV-XIV î.e.n., se va pune 

în mișcare după prăbușirea Troiei. (1190 î.e.n.) 

Cultura era cunoscută sub numele de "cultura 

câmpurilor cu urne funerare". Ulterior, 

naționaliștii (din toată Europa) au spart-o în mai 

multe culturi materiale locale.  

Greșit, cred eu. De parcă lucrurile nu erau 

destul de complicate, naționaliștii greci au venit 

cu o observație de bun simț. Cum au venit 

grupuri noi, dacă limba greacă(veche) rămâne 

neschimbată?  

De la apariția alfabetului linear B (aprox. 

1450 î.e.n.) avem atestată limba greacă. Dark 

Age nu aduce o schimbare majoră în limbă. 

Deci? Noii veniți erau din același grup lingvistic 

cu cei care au venit în sec. XV î.e.n. și au făcut 

linearul B? Greu de spus.  

Au apărut mai multe explicații pentru 

fenomen. În Dark Age au venit grupuri  mici, 

asimilate de autohtoni. (Dar puteau stăpâni la 

modul absolut -vedeți mai sus- și să fie 

asimilați?) În Dark Age nu au venit alte 

populații. Au fost doar expediții de jaf, urmate 

de retrageri.  

În fine, a treia explicație, au venit mici 

grupuri de mercenari, angajate de micii basilei 

(regi; șefi locali) ce se războiau între ei. Evident, 

acești mercenari erau asimilați ușor. Totuși, 

spartanii nu au fost asimilați. Și vorbeau limba 

greaca. Bine, cam locală, cu diferențe, dar greaca 

veche (elena). După cum vedeți, 

dorienii/spartanii/lacedemonienii ridică o serie 

de probleme.  

Nu știm multe despre originea lor. De asta 

arheologia e o știință vie și necesară. Depinde 

cine o face....În ultimii 50 de ani, în istoriografie 

s-a născut un curent de opinie care neagă 

mișcarea populațiilor în preistorie și antichitate. 

În Evul Mediu e cam greu, căci avem numeroase 

știri scrise.  

Considerând că grupurile locale au apărut 

de la Adam și Eva (sau măcar de la turnul Babel) 

și au continuat nestânjeniți traiul pe aceleași 

vetre; dacă au fost influențe, nu au fost cu aport 

uman. Fie comerțul, fie meșteșugari itineranți. 

În ultimă instanță, această teorie seamănă cu 

teoria rasei pure. 

Și este ridicol că este susținută și de 

istorici din zone frecvent călcate de populații 

intrusive. Nu le mai putem spune doar 

invadatori. Cred în mișcările de populație, dar 

acolo unde sunt observații de bun simț, trebuie 

să le analizăm. Iar dacă nu știm răspunsul, să 

lăsăm o pată albă pentru urmași.  

Nu trebuie să forțăm interpretarea. 

Istoriografia (și una din științele ei auxiliare: 

arheologia) e necesară și generațiilor viitoare.  

 

 

Autor :  

Mircea Munteanu zis "Mongolu"  
noiembrie. 2021, Constanța. 
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                               POEZII 

  Despre lecturi interzise 
 

De Tadeusz Dąbrowski * 

 

Aleg sa iau din cărțile lăsate la reciclare  

mai ales pentru mirosul lor, 

Îmi bag nasul printre pagini,  

în afaceri care nu sunt ale mele, 

apoi mă plimb prin casa altcuiva, 

trag cu ochiul în bucătărie și în dormitor.  

Dar odată ce mirosul lor a dispărut  

și cartea este impregnată cu al meu, 

o las în stația de autobuz sau în cutia poștală. 

Ocupați non-stop cu crimele lor, cu viețile lor 

amoroase, 

binele și răul, cu ochii pe timp 

și la decor, personajele habar nu au câte cărți 

transportă în hainele lor. 

 

                                                       traducere AG 

 

* Tadeusz Dąbrowski (născut în 1979) este un 

poet, eseist și critic polonez. Este, de 

asemenea, editor al bimestrialului literar 

Topos și director artistic al Festivalului  Poetul 

European al Libertății. 

 

                                           *** 

  

Requiem pentru Cezar 

   

Ce a mai rămas din tine, iubite cezar 

 doar  să ne bântuie amintirea ta 

ca scenariul încâlcit al unui străbun 

care moare vorbind viitorului despre: 

 "Cicatricea memoriei"              

cuvinte cioplite  în balconul de marmură roșie 

 de unde se adresa sclavilor 

cei  de pe  terenuri nepopulate; necucerite 

nedesenate de geografi                     

nici de scrieri ulterioare, de bătălii purtate mai 

târziu în limbi funerare 

Ca și generalul care exprimă  remușcări amare 

pentru bătălia în care  a distrus și deportat 

și-a tăiat sute și mii din cei dragi, 

Ca și regele care-și clădește piramida 

pentru durerea sa,   

nu în locul unde a produs-o. 

                                                          AG 

Umbra unui ciob 

 

Ramura memoriei tremură 

sub greutatea unui fluture 

 

dacă  spargi o ceașcă de porțelan 

nu e așa că vei potrivi cioburile de parcă s-ar 

lipi de la sine? 

 

Ar putea fi atât de simplă, scamatoria 

și apoi răspunsul, de fapt ireversibilul 

ce nu ne lasă să sperăm și de aceia mulți 

consultă zodiacul lumii care ne înconjoară 

la fel cu propria decădere a omului 

care oricât ar înlocui numele lucrurilor  

cu alte nume, continuă să le piardă 

 

în somnul meu, visez femeia 

care nu mă va visa mai mult 

de amintirea unei farfurii sparte 

în căderea ei spre umbra pe care a avut-o 

înainte 

                                                              AG 

Fără cuvinte 

Waring Cuney * (1906-1976) 

 

Ea nu-și știe 

Frumusețea ei, 

Ea crede că trupul ei brun 

Nu are nici o glorie. 

 

Dacă ar putea dansa 

Goală, 

Sub palmieri 

Și să-și vadă imaginea în râu 

Ea ar ști. 

 

Dar nu există palmieri 

Pe strada ei, 

Și apa din farfuriile spălate  

nu redă nicio imagine. 
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* William Waring Cuney a fost un poet al mișcării 

Harlem Renaissance. Autor al volumelor Puzzles 

(Stichting De Roos, 1960) și Storefront Church (Paul 

Breman, 1973), a fost coeditor al cărții Lincoln University 

Poets (Fine Editions, 1954) împreună cu Langston 

Hughes. A murit la 30 iunie 1976.  

                                                        traducere AG 

 
 
Grupe și perioade (din nou despre Dimitri) 

Elsa Dorval Tofan 
 

cât ne-am străduit  

să ieșim la suprafața amintirilor, 

în zona neutră, zona în care cele  

tulburi devin clare, 

așa credeam,  

așa ni s-a promis.  

repetând procedura conștiincios,  

recuperând fiecare peliculă, cât ne-am străduit  

să reconstituim masa atomilor, având ca model 

tabloul periodic, baza proprietăților,  

cu toată încrederea noastră în Dimitri. 

de la el am învățat jonglerii cu molecule 

gram și mizatul pe valențe. 

misterioșii neutrinos au început 

să ne preocupe mai târziu,  

cine ar fi putut să creada că în fiecare secundă,  

micul neutru atacă în bande de milioane de milioane  

fără să ne rănească, nu pentru că  

ne-ar iubi, pur și simplu suntem pentru el  

marele vid. 

dar se pornise ploaia de gheață 

săgeți de cristal ciupeau căsuțele  

solidelor torturate, alungate afară 

din tabloul cu locuri delimitate atunci 

am hotărât noi să-l contrazicem pe 

Dimitri, cine se credea el, atunci am 

schimbat locul predicțiilor, am atacat 

configurația grupă cu grupă, perioadă 

cu perioadă 

adăugând nihonul și oganessonul, dar 

i-am lăsat lui votca, dozajul perfect, la 40. 

toate desenele s-au șters după ploaie, copiii 

așteaptau. 

trotuarele zvântate erau gata de șotroane pentru ei și 

avatarurile lor, la margini, borduri de păpădii 

lăptoase 

sursa de hrană în timpuri absurde,  

uscate în sfârșit de zi 

sub un soare nimicitor,  

noaptea alungită în ziua de apoi, 

fără explozii de stele, dar  

cu expansiunea gazelor și detonații 

calitatea aerului, relativ bună în vreme de război. 

în pământul cu pigment de hemoglobină,  

Dimitri se întorcea în perioadă, de trei ori. 

                                         ** 

  

Crash 

 

iberté, mon cul! Philippe Katerine a rezumat 

mai mult decât bine ceea ce voi încerca să 

demonstrez aici. Pentru că libertatea a devenit 

ca o sacoșă, indispensabilă când mergi la piață, fără 

importanță în rest, mai mult, la piață și la magazine 

poți cumpăra pe loc o alta în eventualitatea că ai uitat 

să iei una cu tine. Necesitatea de o avea devine 

relativă, conjuncturală. Pornind de la definiția de 

dicționar, libertatea este, ar fi, posibilitatea de a 

acționa după propria voință sau dorință. Este, ar fi, 

starea unei persoane care se bucură de deplinătatea 

drepturilor politice și civile în stat, starea celui care 

nu este supus unui stăpân, situația unei persoane care 

nu se află închisă sau întemnițată. Tot dicționarul 

expandează definiția.  

Libertatea este și înțelegerea necesității, 

cunoașterea legilor obiective și stăpânirea conștientă 

a forțelor naturii și a vieții sociale, întemeiată pe 

această cunoaștere, la plural, drepturi cetățenești, 

drept consfințit printr-o legislație, printr-o convenție. 

Iată și nuanțarea. Cu alte cuvinte de la a face tot ce-ți 

trece prin minte, la a face în conformitate cu norme 

prestabilite, menite să armonizeze conviețuirea 

mozaicului uman tot mai diversificat în desene, 

L 
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mărimi și culori. Plecând de la această înțelegere ne 

este lesne de acceptat că libertatea fiecăruia se 

oprește exact în punctul în care începe libertatea 

altuia. Este simplu de vizualizat. Suntem într-un 

avion, pe durata unui zbor de câteva ore. Ocupăm 

locul rezervat. În spatele nostru alți oameni ocupă 

locurile rezervate de ei. Dar dorința și voința lor este 

de a ieși din acest spațiu rezervat prin plata biletului, 

împingând pe toată durata zborului, cu picioarele, în 

scaunul din față. Tu, cel din scaunul respectiv, ajungi 

la destinație lovit în coloană, busculat în scaunul tău, 

pe biletul tău. Degeaba te întorci și rogi 

coparticipantul la zbor să nu mai împingă, îți rânjește 

în nas, te întreabă el pe tine de sănătate, îți recomandă 

să mergi pe jos dacă nu-ți convine.  

 Apare agentul de bord, care încearcă cu 

autoritatea sa să rezolve problema. Nu poate, el, 

călătorul este client, se prevalează de acest lucru pe 

toate tonalitățile, singura rezolvare posibilă este ca să 

ți se găsească alt loc. Dacă avionul e plin, variantele 

sunt să înduri până la destinație sau să înceapă bătaia. 

Desigur, este un model caricatural, dar care are toate 

elementele necesare pentru înțelegerea noțiunii de 

libertate. Libertatea este absența restricțiilor, vor 

spune cei care nu vor restricții. Nimeni nu vrea 

restricții. Cu toate acestea, un alt exemplu doar pentru 

simplificare și vizualizare, când circulăm pe străzi, 

autostrăzi respectăm un cod, pe culoarea roșie ne 

oprim, pe culoarea verde a semaforului putem trece. 

Nerespectarea acestui cod duce la accidente. Se pare, 

ca umanitatea dorește să se accidenteze, să fie 

violentată și să violenteze. O nevoie perversă și 

sordidă care mă duce cu gândul la filmul Crash 

realizat de David Cronenberg și apărut în sală în 

1996. Un scurt rezumat al filmului ar fi cam așa. 
James Ballard, un producător de filme 

publicitare încearcă să regăsească plăcerea în 

experiențe sexuale noi, fiecare la fel de 

dezamăgitoare ca și precedenta. Din joc face parte 

soția sa, Catherine. Într-o zi, pierzând controlul 

volanului mașinii sale, James omoară pe șoferul 

celuilalt vehicul. La rândul său, este grav rănit. 

Acesta este contextul în care o întâlnește pe soția 

victimei sale, Helen Remington și împreună sunt 

fascinați de un fotograf medical, Vaughan, obsedat de 

fotografia rănilor, a mutilărilor, obsesii care depășesc 

interesul profesional. James trece într-un univers în 

care violența rutieră fotografiată devine realitatea sa, 

o poveste despre legături deranjante între sexualitate, 

insatisfacția vieții și dorința de a muri. Un film 

remarcat de juriul de la Cannes în 1996 cu un premiu 

special. Mi-aduc aminte că la vremea respectivă 

discuții încinse au avut loc între amici cu privire la 

mesajul filmului. Din seria de abordări am reținut că 

ar putea fi o formă de libertate. După cum a avea 

dreptul să ai o armă și să dispui de ea cum ai chef ar 

fi o libertate, după cum a te exprima vulgar, cu ură, 

jignitor, distrugător, ar fi tot o formă de libertate. 

Forme și forme de libertăți, de idei despre ceea 

ce este ea. În filmul Crash nu există reguli de cod 

rutier. Mașinile se ciocnesc intenționat pentru 

senzație. Pentru a simți suferința care aduce cu ea și 

dorința sexuală, căci în viața normală această dorință 

e complet anihilată. Extrema violență este soluția. 

Aici am ajuns în acest moment noi, ca umanitate. La 

nevoia de violență extremă prin care să mai stoarcem 

ceva dorințe, ceva simțiri de la niște indivizi trecuți, 

uscați, depășiți, plictisiți. Există o vorbă populară 

care spune că atunci când ți se urăște cu binele... 

Acolo am ajuns.  

De aceea, când ni se cere să respectăm codul 

rutier, cu degetul de onoare și pedala de accelerație la 

podea, intrăm în plin într-o altă mașină, într-un cap 

de pod sau un zid. Pentru că noi iubim libertatea, pe 

care nu o putem înțelege, nici accepta în toată 

complexa ei definiție, ci în acea parte care ne 

aranjează instinctul, vanitatea, partea întunecată a 

bestiei din noi. Nestrunit, acest animal, strămoșul 

nostru, ne va distruge. El nu operează decât cu și în 

violență.  

Dar, între timp, cadrul s-a schimbat. Omul nu 

se mai bate cu alte animale pentru teritoriu, el omoară 

celelalte animale ca să facă uzine, autostrăzi. El este 

stăpânul. Un stăpân dezinteresat să calmeze fiara 

primitivă, care pe măsură ce omul a crescut, a crescut 

odată cu el. Omul a ajuns departe, fiara a venit după 

el. Atâta timp cât această fiară este ținută la cald, 

ocrotită, hrănită, omul măiestru are lanțuri la mâni și 

la picioare, nici urmă de libertate. Nici urmă de 

achiziții sociale, culturale, tehnice. Animalul are 

arsenal în dotare. A pus mâna pe el, face crime, 

războaie, nesocotește după bunul plac, și schimbă 

definiția libertății după cum îi place. Nerespectul față 

de coduri, înțelegeri, vecinătăți ne apropie pas cu pas 

de sfârșit, de crash-ul final. Am lăsat comportamentul 

bestial să ne domine, am lăsat teoriile aiurisante 

precum că așa trebuie să fie, pentru că aceasta este 

natura noastră, să țină loc de conduită omenească. 

Suntem invadați de proprii noștri aliens, din interior. 

Nu cei deștepți, inovatori, blânzi. O majoritate care 

doarme indiferentă, de cele mai multe ori incapabilă 

să sesizeze impactul, o minoritate care profită de 

împiedicarea aceasta și împinge roata umanității pe 

autostrada pe care mai sunt doar două vehicule, 

pregătite să se ciocnească liber și letal. Ca în Crash.                                        

E. D. T. 
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                     Maria SAVA 

 

Honoré-Victorin Daumier 

 

Honoré-Victorin Daumier aparține istoriei 

geniului francez ivit pe dalele Parisului, însă 

diferit de spiritul bulevardier al vremii prin 

marile virtuți care i-au caracterizat întreaga 

operă- un spirit eroic plin de umanism încărcat 

de un profund mister. Arta sa e unică așa cum 

este și arta lui Moliere, Balzac, Hugo sau 

Rabelais, genii creatoare și catalizatoare, 

totodată. Pictor, sculptor și litograf, Daumier s-

a născut pe 26 februarie 1808, în Marsilia în 

familia geamgiului Jean- Baptiste Daumier.  

Ambițiile literare ale tatălui l-au determinat să 

se mute împreună cu familia în 1816, la Paris, 

acel Paris încărcat de umbre care mai purta 

încă în sine poezia sa de sat fluvial cu copacul 

de lângă podul Marie în care se aciuaseră 

ciorile, cu piatra întunecată a caselor vechi cu 

macadamul pe care alunecau umbre noptatice, 

imagini care vor alcătui fundalul desenelor 

sale. 

În 1820, tânărul Honoré Daumier este angajat 

într-o slujbă temporară de băiat de alergătura 

la cabinetul grefierului Petit Clerc. În prima lui 

litografie din seria de tipologii franceze va fi 

evocată figura acestuia cu un țilindru pe cap. 

Daumier a debutat cu caricatură în 

hebdomadarul satiric La Silhouette, apoi în La 

Caricature și în Charivari, jurnale create de 

Charles Philipon. Ieșind de sub tutela 

maeștrilor săi Charlet și Raffet, artistul se 

remarcă și în scris cu articolul ”Un erou din 

iulie” însoțit de caricatura care-l înfățișa pe 

Louis Philippe ca pe un Gargantua ceea ce i-a 

adus în dar șase luni de pușcărie pentru ofensă 

adusă regalității. Începând cu luna aprilie 1832 

când publică în jurnalul Caricatura, Daumier se 

remarcă printr-un stil tot mai personal. 

Martor al unor vremuri în continuă schimbare 

– de opt ori a văzut schimbându-se regimul și 

de patru ori a văzut Revoluția care scotea în 

stradă poporul, foarte puține trăsături 

esențiale umane i-au fost străine. N-a fost un 

martor pasiv, dimpotrivă a fost genul de artist 

care se oferă zilnic omului simplu de pe stradă, 

luptând cu efemerul, publicându-și desenele în 

presa măruntă a vremii.  

Ca și Balzac, în scris, Daumier este creatorul 

unei Comedii Umane alcătuită dintr-o galerie 

de personaje asemeni unei oglinzi purtată de-a 

lungul unui drum în care s-au reflectat 

imaginile transfigurate ale pasiunilor, ale 

cutumelor mai multor generații.  

Cele două genii sunt înrudite în același timp 

atât prin diversitatea figurilor surprinse cât și 

prin amploarea investigației a ceea ce numim 

Lume. Burghezia surprinsă în operele lui 

Daumier e un element în mișcare, nu o clasă 

socială: prin umerii uriași înălțați către cer, 

prin picioarele bine înfipte în pământ, prin 

greutatea mâinilor încă își trădează clasa din 

care provine. Fețele livide ale personajelor sale 

vorbesc despre înverșunarea cu care se aruncă 

în afaceri, despre înfrigurarea cu care se agață 

de viața citadină despre curajul cu care își 

arogă dreptul de a fi omul nou care va locui 

Parisul.  

De la neghiobia burghezului de pe stradă a 

trecut la politicienii venali, la tagma farsorilor 

din tribunale, la comedia halatelor albe. Așezat 

pe băncile din Camera deputaților Daumier a 

inaugurat un Cabinet al Antichtăților în care 

”Oamenii zilei” sunt pironiți pentru totdeauna 

în tragi-comicul istoriei. Iată-l pe Thiers cu 

alura lui maiestuoasă de pitic și cu ochelarii lui 

de notăraș prin care se ițește privirea 

scrutătoare; Guizot, autoritar, sinuos, 

doctrinal; Dupin, țăranul cu fruntea îngustă și 

mâinile noduroase, fălcos ca un dulău; 

Arlepaire cu guturaiul lui de bătrân senil tot 

timpul cu batista la nas; Royer Collard cu gâtul 

înfundat în cravata și multe alte figuri din viața 

publică. 

Dar partea asta a burgheziei încărcată de tare 

nu este neapărat dominantă. Există și o lume a 

oamenilor cumsecade din Paris, locuitorii din 

casele cu mobilier acaju, trecătorii grăbiți cu 
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jobenul pe ochi, aduși de spate, ce pășesc 

îngândurați pe străzile plouate ale Parisului, 

troglodiții magazinelor și ai tejghelelor, 

călătorul oprit pe un peron de gară lovit în față 

de lumina sinistră a felinarelor care se 

înghesuie, apoi, în vagoanele supra-

aglomerate. 

 

 

Și, în sfârșit, e fauna lumii interlope a orașului- 

nomazii veniți de nu se știe unde, refugiații 

politic îmbrăcați în redingote luate de ocazie, 

Panurgii zdrențăroși, inventatorii unor sisteme 

sofisticate. În vreme ce Balzac își simplifică 

personajele cu o măreție austeră dându-le acea 

aură de umanitate, Daumier le supune pe ale 

sale tuturor avatarurilor.  

Și face lucrul ăsta nu ca procedeu de fixare, ci 

pentru că vede în personajele sale mascarada 

aventurierilor moderni născuți în vremuri 

lipsite de rânduială care se strecoară prin toate 

fisurile în confuzia dintre clasele sociale și în 

viermuiala lumii afacerilor. Personajul lui 

Daumier este reprezentantul tipic al infamiei 

vesele, dar și umbra informă a credulităților 

momentului. 

Ce loc ocupă femeia în universul marelui artist? 

Spre deosebire de confrații săi care sunt 

preocupați de femeiușca veselă și grațioasă 

activă la toate balurile și petrecerile sau de acea 

femelă tristă fără vârstă aflată la brațul vreunui 

bancher, sau zgripțuroaica casnică doritoare de 

bârfă, sau maniacele după literatură care 

frecventează saloanele literare. Daumier vede 

femeia cu măreție atunci când o transfigurează 

în Republica maternă sau când o arată sub 

maldărul de rufe ude urcând treptele care 

unesc cheiul d` Anjou cu malul apei. Aceeași 

atitudine de simpatie are față de dascălul de la 

țară pentru oamenii simpli, bărbați și femei 

truditoare. 

Daumier nu are nimic dintr-un visător sau 

dintr-un ideolog social atunci când pictează 

femeia de la țară gravă, tăcută, încordată ca o 

statuie, imagine a înverșunării cu care trage de 

viață de la o zi la alta. Arma lui e linia, tușa, 

cuvântul. Femeia sărmană, nemișcată sub 

glugă, cu mâinile strânse pe toarta coșului cu 

rufe este mai presus de orice pasiune ieftină. O 

resemnare grea și apăsătoare îndoaie și spatele 

emigranților din picturile lui Daumier. 

Litograf, pictor și sculptor este și un admirabil 

poet al formei. Din mâna lui au ieșit figuri 

maiestuoase în culori pastelate, ori în alb-

negru. Valoare, forma, tonul se ivesc din tușa 

energică a pensulei. E foarte apropiat de 

tehnica lui Millet din prima sa perioadă. Atât 

picturile cât și desenele lui Daumier emană un 

sentiment de stabilitate, de luminozitate, de 

asprime generoasă.  

Prin întreaga sa operă, Daumier nu aparține 

unui singur grup sau unei singure epoci, el 

aparține istoriei geniului francez. Arta sa 

rămâne unică și totodată dă continuitate acelor 

spirite din dinastia marilor maeștri precum 

Balzac sau Rabelais. 
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    Beatrice Bernath & son -Yarin 
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Ruth Corman 

 

                             Prin  ISRAEL 

Un ADEVĂRAT OM AL PĂMÂNTULUI.... 
 

 

-am întâlnit pentru prima dată pe Alon 

Galili în decembrie 2010. Fiul meu 

Richard a organizat o excursie de familie 

în Israel cu "un ghid genial din Sde Boker" și ne-

a întrebat dacă am dori să ne alăturăm lor.  

 

Am profitat de ocazie și câteva zile mai 

târziu ne-am trezit intrând într-o altă lume, 

explorând craterul  Ramon cu doi dintre fiii mei 

și cinci nepoți și cu Alon ca ghid. 

 

  A fost o revelație. Nu fusesem niciodată 

pasionată de "peisajele deșertice", fiind crescută 

în Anglia, unde frumusețea însemna "verde", ca 

în Lake District, dar Alon a avut capacitatea de a 

ne deschide ochii asupra atâtor noi minuni din 

jurul nostru. I-am spus că mi-ar plăcea să aflu 

mai multe despre geologia, arheologia și natura 

țării, iar în următorii trei ani mi-a devenit ghid, 

prieten și sursă de inspirație. 

 

 

       Nepoți în peșteri 

 

 

 

 

  

L 

De  la stânga la dreapta, 

Charles, Roni, Richard, Ariel, eu, Ella, Charlie, Avigail, Maya și Alon. 
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Plimbare într-un canion 

 

       Alon  și cu mine 

 

 

 

 

 

  Dar, înainte de a vă povesti despre 

aventurile noastre, trebuie să vă dau câteva 

informații despre această persoană foarte 

specială. 

Alon s-a născut în 1938 în Kibbutz Dan, 

părinții săi Meir și Bilha au sosit din Polonia în 

1932 plini de idealism, lucrând pământul ca 

pionieri și dezvoltând noua țară. Bilha s-a 

format ca asistentă medicală la Ierusalim, apoi 

ca expert în îngrijirea copiilor în mișcarea 

kibbutzurilor, sfaturile ei fiind căutate de medici 

din întreaga țară. 

Primii ani ai lui Alon au fost pașnici. 

Relațiile cu comunitățile arabe și druze locale au 

fost bune. A jucat fotbal cu ei și a învățat să 

arunce cu bețe în mure, dislocând fructele lor 

suculente de culoare mov. 

Tatăl său, Meir, lucra în kibbutz cu un 

tractor vechi. Într-o zi, acesta a luat foc, dar el a 

stins cu curaj focul, evitând o explozie gravă. Mai 

târziu, tractorul a fost vândut satului druz din 

Harfa, în Siria. L-a condus 25 de kilometri până 

în satul lor, i-a sfătuit cum să aibă grijă de el, 

explicându-le că trebuie folosit doar cel mai bun 

ulei și că apa trebuie verificată în mod regulat. În 

loc să umple tractorul cu cel mai bun ulei de 

măsline, acesta s-a gripat și a sfârșit prin a fi 

abandonat pe un câmp. 

 

În mod întâmplător, 30 de ani mai târziu, 

în timpul războiului din 1973, Alon s-a aflat în 

Harfa, unde, pe un câmp, a zărit un tractor. Și-a 

dat seama imediat că era vechea mașină a tatălui 

său când a văzut acolo instrucțiunile originale 

scrise de mâna tatălui său. 

Pe măsură ce al 11-lea Război Mondial se 

apropia de sfârșit, a devenit evident că un război 

cu arabii va fi inevitabil. Haganah ( precursorul 

Forțelor de Apărare ale Israelului) a început să 

colecteze în secret arme, sfidând ordinele 

britanice. Acestea au fost ascunse în diverse 

kibbuturi. La Dan au plasat armele în stupi de 

albine, cu o frânghie atașată. Alon își amintește 

cum, dacă soldații britanici se apropiau, cineva 

din kibbutz trăgea de frânghie, stupul se 
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deschidea și albinele ieșeau în roiuri, 

descurajând trupele.  

De asemenea, el își amintește că oamenii 

veneau în fiecare noapte să ascundă arme în 

acoperișul grădiniței sale. 

În 1948, la vârsta de 10 ani, a avut prima 

sa experiență de apărare a țării sale. Pentru a 

transporta armele erau folosite butoaie de lapte. 

Unele aveau laptele deasupra, dar dedesubt se 

afla o cameră secretă pentru arme. Sarcina lui 

Alon era să se așeze pe butoaie și, dacă se 

apropia un soldat britanic, i s-a spus să înceapă 

să țipe și să plângă cât mai tare pentru a crea o 

diversiune care să-i avertizeze pe membrii 

kibbutzului. Alon este convins că această 

"misiune" i-a distrus complet corzile vocale, 

provocându-i incapacitatea de a cânta pe viață. 

El a declarat: "Îi uram pe britanici și îi iubeam - 

ură pentru ceea ce le făceau compatrioților mei, 

dar admirație pentru noblețea lor". 

La 18 ani, s-a înrolat în armata israeliană 

într-un grup de parașutiști de elită, după care s-

a întors în kibbutzul său, îngrijind vitele și 

conducând un camion. În 1966, s-a alăturat 

Serviciului Parcurilor Naționale, a ajutat la 

înființarea Centrului Natural Hai Bar din sud și, 

timp de cinci ani, a coordonat activitățile tuturor 

paznicilor de vânătoare.  

Ulterior, a înființat alte rezervații 

naturale, s-a ocupat de birourile 

guvernamentale și, în cele din urmă, a devenit 

șeful Patrulei Verzi, ocupându-se de toate 

aspectele legate de protecția mediului. Puteți 

vedea cum toată această experiență l-a 

transformat în cel mai bun ghid posibil. 

 

Și  acum, aventurile noastre...  

 

L-am rugat să-mi arate locuri mai puțin 

cunoscute din Israel, o provocare pe care a 

primit-o cu entuziasm. Timp de trei ani am făcut 

plimbări lungi și accidentate "off piste" în 4 x 4-

ul său, de la Rosh Hanikra, în nord, până la Eilat 

și Nitzana (la granița cu Egiptul) și peste tot 

între ele. 

 
 
                Cum să găsiți apă potabilă proaspătă 

 

 

                       Alon arătând rădăcina de asfodel 

 

  

  Am explorat des deșertul. M-am întrebat 

cum au existat oameni într-un climat atât de 

extrem, așa că am avut o "zi de supraviețuire". El 

m-a învățat să colectez apă prin atașarea unui 

sac la o plantă de mătură, lăsându-l timp de o oră 

și întorcându-l pentru a-l găsi plin de apă 
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potabilă proaspătă. Am dezgropat rădăcini de 

asfodel pentru a face "cafea", iar Alon a creat 

scântei dintr-un cremene (trucul său de 

petrecere) pentru a crea un foc pentru a fierbe 

apa și a căutat cel mai potrivit lemn "sira 

cotsanit" (arsură spinoasă) care arde rapid. 

Acesta era folosit în mod tradițional pentru 

aprinderea balizelor, iar Alon îl folosise pentru a 

dormi pe el în timpul armatei, fiind confortabil 

și elastic. 

Pentru "desert", Alon a găsit curmale 

suculente pentru a încheia ziua și ne-a 

demonstrat cum să ne găsim drumul de 

întoarcere folosind "planta busolă" a naturii - 

Khatsat Hamatspen, ale cărei frunze indică 

întotdeauna nordul/sudul - ușor de navigat dacă 

te pricepi să citești frunzele. 

Sira cotsanit ("arțar spinos") 

Alon făcând scântei din cremene 

 Rocile albe pure, a spus Alon, se găsesc pe 

toată lungimea Israelului - de la Rosh Hanikra, 

în nord, unde am văzut grote spectaculoase, 

peșteri subterane la Beit Guvrin, în câmpia 

iudaică și, în cele din urmă, la spectaculoasele 

roci albe de cretă de la Nitzana, la granița cu 

Egiptul. Soarele la apus a aruncat umbre lungi și 

strălucitoare de culoare roz în contrast cu cerul 

care se întuneca și a creat o experiență 

fotografică de neuitat. A fost una dintre acele 

ocazii rare în care cuvintele sunt total 

inadecvate. 

                  Faleze albe la Rosh Hanikra 

          Peșteri de cretă albă la Bet Guvrin 
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Dealuri de cretă albă la Nitzana 

 

O altă ocazie memorabilă a fost atunci 

când l-am vizitat pe prietenul său, șeicul 

Suleiman, la prânz. Suleiman, care provine din 

cel mai important trib beduin din Israel, a lucrat 

pentru britanici în timpul Mandatului și mai 

târziu pentru guvernul israelian, colectând taxe 

în Negev. 

 

                      Salman,  muzicianul 

                    Se macină boabele de cafea 

 

Șeicul Suleiman, gazda noastră 

Am sosit pe timp de caniculă pentru a fi 

întâmpinați de un bătrân din sat care cânta la un 

instrument cu o singură coardă, în timp ce gazda 

noastră pregătea cafeaua pe un foc aprins în 

centrul camerei.  

Acest ritual presupunea baterea boabelor 

de cafea cu o prăjină lungă. Sunetul ritmic 

produs era modul tradițional de a anunța vecinii 

că are oaspeți. Am fost singura femeie prezentă. 

Ne-am așezat pe podea și am băut cafeaua până 

când a sosit o farfurie muntoasă de orez, legume 

și pui, fiecare luând câte o mână de mâncare, 

învârtind-o în degete și apoi ducând-o la gură. 
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                 Șeicul Suleiman pregătind cafeaua 

 

 

 

 

                    Masa noastră tradițională 

 

Nu pot să descriu dezordinea în care m-

am băgat. Mâncare împrăștiată peste tot. Fără să 

mă gândesc, m-am trezit lingându-mi degetele 

unsuroase ale mâinii stângi - retrăgându-mă cu 

groază când mi-am amintit că mi se spusese să 

folosesc doar mâna dreaptă, stânga fiind 

rezervată pentru funcții corporale mai 

pământești. 

Trebuie să înțelegeți că am fost crescută 

într-o casă evreiască din clasa de mijloc, iar 

mama mă admonesta constant: "Nu mânca cu 

degetele!" și iată-mă nevoită să fac exact 

contrariul pentru a fi acceptată social. 

Stăteam în fața lui Suleiman și observam 

cum o făcea un "expert". Și-a ridicat mâna 

dreaptă încet și deliberat, a pus-o cu grijă în 

buzunarul interior și, spre surprinderea mea, a 

scos o lingură enormă cu care a început să 

mănânce. Cealaltă mână ținea un telefon mobil 

în timp ce începea o conversație lungă. A fost, 

totuși, o gazdă impecabilă și fermecătoare. 

 

                             Mariam 

 

             Ierburi uscate pentru medicamente 
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Am vizitat, de asemenea, un sat de 

beduini, unde am cunoscut-o pe Mariam care, 

după ce a studiat la Universitatea din 

Manchester, s-a întors în Israel pentru a începe 

să facă și să vândă săpunuri, uleiuri și alte 

produse de înfrumusețare din plante locale.  

Misiunea ei este de a crea locuri de muncă 

pentru femeile beduine pentru a le oferi respect 

de sine și independență. 

 

 

 

                               Grup de cămile 

 

Alon și cu mine am călărit pe cămile și am 

întâlnit păstori de capre. Am vizitat ferme 

piscicole în Negev, care folosesc apă geotermală 

din surse de mare adâncime, care este ulterior 

reciclată pentru a crește culturi cu ajutorul 

deșeurilor organice provenite de la pești.  

Am vizitat o stație de cercetare la Ginosar, 

care se concentrează pe menținerea stocurilor de 

pește din lacul Kinneret, iar la Kibbutz Dan, 

locul de naștere al lui Alon, am întâlnit experții 

care se ocupă cu creșterea sturionilor pentru a 

produce caviar de renume mondial pentru 

export. 

 Leoparzii au fost la un moment dat 

comuni în țară, multe locuri fiind denumite 

după ei. În 1994, Israelul a bătut o monedă și a 

tipărit timbre cu aceste animale. 

Alon m-a dus la Bikaat Uvda pentru a 

vedea un Sanctuar al Leoparzilor unde se rugau 

închinători din perioada 6.000 - 3.000 î.Hr. 

Într-un petec de nisip neprotejat, delimitat cu 

aproximație, se aflau 16 reprezentări ale acestor 

animale create din pietre triunghiulare înfipte în 

pământ care le formau conturul. 

A fost magic să te plimbi nesupravegheat, 

minunându-te de creația lor, fără niciun alt 

suflet la vedere. 

 

                      Imaginea leopardului în nisip 

 

  

Astăzi există doar o mână de leoparzi în 

Orientul Mijlociu. Din păcate, au fost distruși de 

generație după generație - Am vizitat o Peșteră a 

leoparzilor lângă Tyr, în nordul îndepărtat, unde 

sătenii îi prindeau în capcană cândva. Cruciații 

au distrus total leii și chiar și în secolul trecut 

britanicii i-au vânat pentru trofee.  

Cei câțiva care au mai rămas acum sunt 

protejați și se află în rezervații. Din 2010, în 

Israel este interzisă orice formă de vânătoare, cu 

excepția cazului în care este vorba de protejarea 

animalelor. 

L-am întrebat pe Alon dacă aș putea 

întâlni unul. M-a dus la Hai Bar, unde, în spatele 

unui panou de sticlă grea, un leopard magnific s-

a apropiat la 12" de aparatul meu de fotografiat.  

Am înțeles imediat de ce această creatură 

fusese ținută în respect atât de mult timp. 
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                        Întâlnirea mea cu leopardul 

 

 

 

  Copacii au figurat în mod semnificativ în 

călătoriile noastre. Primul incident care mi-a 

stârnit curiozitatea a avut loc în apropierea 

craterului Ramon, unde am văzut un semn 

"Ammonite Wall". " Vrei să vezi fosile", a spus 

Alon, "îți arăt eu fosile".  

Jumătate oră de dune de nisip accidentate 

mai târziu am dat peste un grup de copaci masivi 

pietrificați. Aceștia se aflau într-un tufiș, fiecare 

trunchi măsurând între 3 și 5 metri în diametru.  

Mă așteptam să văd ceva mic, dar acești 

arbori masivi trunchiuri masive zăceau culcate 

pe nisip - amintiri maiestuoase ale unei epoci 

demult apuse.  

Era incredibil să mă gândesc că acest 

deșert vast a fost cândva o pădure densă, 

populată de un gen asemănător cu sequoia. 

Copacii pietrificați se găsesc în SUA mai 

ales în zonele împădurite, în timp ce faptul că i-

am văzut într-un deșert arid din Israel, a făcut ca 

descoperirea să fie cu atât mai dramatică. 

 

 

 

 

Copac fosilizat - cam de înălțimea mea când stăteam 

lângă el! 

  

Alon a povestit o altă poveste despre cum, 

în 1968, Ministerul Transporturilor a decis să 

construiască o nouă șosea, dar, chiar în calea ei, 

se afla un grup de patru Shikma uriașe și 

străvechi. (smochin sicomor) pe care 

intenționau să îi dezrădăcineze și să îi distrugă. 

Shikma au ocupat un loc important în 

istoria evreilor încă din perioada talmudică. În 

Mishna se spune că "un criteriu pentru 

determinarea granițelor Israelului este locul 

unde cresc copaci shikma". De asemenea, pentru 

fiecare copil nou-născut ar trebui să fie plantat 

un copac, iar pentru o fată, acesta trebuie să fie 

un shikma. 

                 Unul dintre copacii shikma ai lui Alon 
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Fructul arborelui de shikma 

   Autoritatea pentru parcuri, unde lucra 

Alon, a luptat cu înverșunare împotriva 

planului, ajungând în cele din urmă la un 

compromis. Copacii au fost dezrădăcinați cu 

grijă și, după o săptămână de inginerie 

complexă, au fost transferați într-un loc de 

odihnă mai sigur, unde Alon a lucrat pentru a le 

asigura supraviețuirea. Rădăcina ebraică a 

cuvântului "Shikma" înseamnă restaurare, 

regenerare și restabilire, ceea ce, din fericire, a 

fost rezultatul final al acestui exercițiu. 

Le-am vizitat în apropierea graniței 

libaneze. Trunchiul unuia dintre ei măsura nouă 

metri. I-am spus lui Alon: "Să-i vezi trebuie să fie 

ca și cum ai vizita unul dintre copiii tăi", iar el 

mi-a răspuns: "Am mulți astfel de copii în 

Israel". A rămas la Autoritatea pentru Parcuri 

încă 25 de ani, timp în care el și colegii săi au 

asigurat siguranța acestei specii și a altor specii 

protejate. O moștenire minunată de lăsat în 

urmă. 

Alon a fost un povestitor talentat - un om 

al oamenilor, iubit de toată lumea pentru 

căldura, generozitatea, bunătatea, marele simț 

al umorului și cunoștințele sale enciclopedice în 

multe domenii. Nu a omis niciodată să se 

oprească pentru a saluta străinii, să ofere 

crescătorilor de cămile sau ciobanilor o sticlă de 

apă și fructe. Este singura persoană pe care am 

întâlnit-o vreodată care a stat de vorbă cu 

oamenii mai mult decât o fac eu! Din păcate, în 

luna ianuarie a acestui an am aflat că această 

personalitate vibrantă a murit. Mi-a îmbogățit 

viața în atât de multe feluri, binecuvântez ziua în 

care ne-am cunoscut și sunt privilegiat că mi-a 

fost prieten. 

Mulțumită lui Alon am scris o imensă 

comoară de povești și simt că cel mai bun mod 

de a-mi înfrunta durerea ar fi să scriu acest text 

ca un omagiu adus lui. Nu am putut include aici 

decât o mână de povestiri, dar cinci sunt 

publicate integral în arhiva blogului: Întâlnirea 

cu Ada, Ospitalitatea beduinilor, Parfumuri de 

istorie, Leopardul și Apă, apă, apă peste tot. 

  Am învățat și am scris atât de multe - 

Cămilele, corabia deșertului, Falafel, Migrația 

păsărilor, Prietenia, Garinim, Caprele, Albinele, 

În sălbăticie, ("Conservation Ibex and 

ostriches"), Ein Feshkha - Oaza de liniște, 

Pelerinaj la râul Iordan, Parfumuri de istorie 

(Balsam), Comoara dezvăluită (Timna), Flori 

sălbatice, Lido la Marea Moartă, Povestea 

morcovului dispărut – și multe altele.... 

  Sper ca lectura acestor rânduri să vă 

îmbogățească ziua. Dacă doriți să citiți alte 

povestiri despre Alon, luați legătura cu noi.  

Ruth Corman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Povestea morcovului dispărut  
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Lecții din trecut – de Mohammad Reza 
Pahlavi - Șahul Iranului  

 

Țara  noastră este o țară foarte veche: istoria 

Persiei de pierde  în ceața  timpului. Situată în 

acea parte a Orientului Mijlociu care a fost 

leagănul marilor civilizații occidentale, ne 

găsim la răscrucea care unește Europa și Asia, 

sub-continentul Indian și Africa.   

Țărmurile Persiei sunt spălate de trei mări - 

Caspica spre nord,   Golful Persic în sud-vest și 

Golful Oman în sud -  suntem separați doar de 

Siria și Irak de Marea Mediterană, care a fost 

timp de secole centrul lumii civilizate.  

Această este forța poziției noastre. Ne-a 

permis, în marile momente ale istoriei noastre, 

să cucerim, să facem comerț și să  influențăm și 

să civilizăm țările vecine.  

Punctul slab al poziției noastre: în centrul 

Iranului se află un vast platou, pe axa nord-

vest-sud-est, cu stepe și deșerturi sărate. 

Platoul este înconjurat pe toate părțile de 

lanțuri de munți: Elburz spre frontieră nordică, 

munții Zagros la vest și munții Baluchistan la 

sud-est.  

Cu excepția câtorva orașe mari (Isfahan, 

Kerman), centrul  este gol și sterp, iar 

populația, activitatea  și cultura sunt 

concentrate în provinciile din jur.  

De aceea, de-a lungul secolelor Persia a avut de 

capitală unul  dintre marile orașe periferice. 

Înainte de Teheran, au fost  Sușă, Ectabana, 

Persepolis și Ctesiphon, Tabriz și Ardebil în 

Azerbaidjan și mai târziu Isfahan,  o oază mare 

în centrul țării, cu trăsături geografice unice, a 

fost o excepție. În marile noastre epoci, 

energia, ambiția, inteligența și uneori, 

înțelepciunea fermă a unui singur lider ne-a 

ținut uniți.  

Alte epoci erau, dimpotrivă, marcate de 

atacuri, lansate din interese străine, agravate 

de o complicitatea internă   mai mult sau mai 

puțin organizată. O scurtă trecere în revistă a 

acestor evenimente legendare va face mai ușor 

de înțeles sensul principalelor episoade ale 

unei istorii care în mare parte rămâne 

necunoscută. 

Sub impulsul a două grupuri de indo-europeni, 

Medii și Persanii, am apărut ca învingătorii 

popoarelor care pentru două mii de ani se 

certaseră pentru Mesopotamia.  

Dinastia ahemenidă (559-330 î.e.n.) a creat cel 

mai mare Imperiu cunoscut - de la Marea 

Neagră până în Asia Centrală și din India până 

în Libia. A fost, de asemenea, primul imperiu 

din lume în care un conducător a guvernat  

multe popoare diferite.  

Pentru a face posibilă această inovație, Perșii 

au împărțit Imperiul în provincii, fiecare sub 

un „satrap”,  guvernatorul provinciei. Au folosit 

stații de semnalizare și chiar un sistem 

telegrafic vizual:  semafoare ridicate pe 

vârfurile munților ceea ce a permis 

transmiterea rapidă a mesajelor de la un capăt 

la altul al Imperiului.   

De asemenea, au elaborat sisteme monetare și 

publice de finanțare și au standardizat măsurile 

și greutățile. Astfel, Persia a învățat lumea 

antică cum să guverneze și să administreze un 

vast imperiu.  

Roma a imitat Persia și i-a copiat frecvent 

metodele. Fondatorul acestui imperiu, Cyrus, 

merită să fie numit „Cel Mare" pentru că l-a 

întemeiat pe toleranță și dreptate.  

Ar trebui considerat primul avocat al 

drepturilor omului. El a fost primul care a 



29 
 

publicat o cartă liberală în lumea antică:   a 

eliberat prizonierii de război și le-a lăsat 

pământul;  națiunile cucerite și-au menținut 

drepturile și obiceiurile, iar legile și religia lor a 

fost respectată de puterea centrală.   

Cyrus nu numai că i-a iertat pe vitejii săi 

dușmani, dar nu a ezitat să le încredințeze   

responsabilități importante.  

Astfel, el poate fi considerat un eliberator al 

popoarelor. Această politică este conformă 

caracterului persan. A fost politica tuturor 

suveranilor pentru care pacea a făcut posibilă 

instituirea unui ordine morale: Persia a devenit  

o țară azil pentru cei persecutați.  

Cirus II cel Mare, Darius și Xerxes sunt regi 

eroi; ei au adăugat lumii lucrări de literatură și 

în artele plastice. Cu toate acestea, europenii au 

fost învățați în general că Darius a fost bătut la 

Maraton și Xerxes într-o bătălie maritimă la 

Salamis (480 î.e.n.).   

Frecvent  istoria uită că Persia a devenit 

ulterior suverană Mării Egee (394 î.e.n.). 

Declinul ahemenid s-a încheiat cu un fenomen 

unic: Alexandru al Macedoniei (356-323 î.e.n.).  

A intrat în posesia întregului Imperiul lui 

Darius și l-a extins spre nord-est împingând 

frontiera spre râul Syr Darya.  

Departe de a reforma Imperiul sau de a-l 

exploata  în beneficiul Greciei, el l-a imitat pe 

Cyrus, i-a luat locul și a făcut Persia propriul 

său imperiu.   

Destrămarea a avut loc după moartea sa (323 

î.e.n.) și, contrar a ceea ce poate fi citit în 

majoritatea cărților de istorie occidentală, 

Persia nu a fost influențată de cultura greacă. 

 De fapt, Alexandru a susținut civilizația  

persană. Acesta este un fenomen care s-a 

repetat  ulterior cu alți cuceritori: persanii s-au 

supus, dar și-au păstrat cultură  proprie și a 

impus-o învingătorilor lor.  

Cu două sute cincizeci de ani înainte de Hristos, 

parții au impus dinastia Arsacidă (250 î.e.n. - 

224 d.Hr.) care  se va încheia aproape cu cinci 

secole mai târziu, cu victoria persanului 

Ardashir asupra lui Artabanus.  

Dinastia Sasanidă (224-651 e.n.) a fost astfel 

fondată în opoziție față de parți și față de 

Roma. Ardashir fusese păzitor al templului lui 

Zoroastru. Imperiul pe care l-a fondat se 

întindea de la Indus și Syr Darya până la 

țărmurile sudice ale Golful Persic.  

A jucat două roluri importante în istoria lumii 

- politic și cultural. Imperiul persan a fost o 

prima barieră împotriva  nomazilor pe 

jumătate sălbatici care năvăleau din stepe sau 

din  munţii asiatici.  

Sciții, hunii albi, seljuqii și otomanii au fost 

respinși  timp de secole cu prețul sângelui 

persan. Indo-europenii din Imperiul Roman de 

Est nu l-au arătat nici o recunoștință.  

Nu s-au gândit decât să profite de dificultățile 

din Est pentru a câștiga avantaj în conflictul 

care de mii de ani a opus Persia  în fața 

puterilor mediterane.  

Când bariera persană a fost spartă, s-a creat un 

gol  la locul de întâlnire a două lumi. În acest 

gol s-au infiltrat arabii din vest, apoi turci și 

mongoli din est. Astfel, istoria  Europei, a 

Rusiei, a Africii de Nord și a Indiei a fost 

irevocabil modificată.  

În ceea ce privește Renașterea Sasanidă, ca și 

cea europeană de 1.200 de ani mai târziu, a fost 

o sinteză. 

 Shapur I (241-272 d.Hr.)  a ordonat colectarea 

și traducerea tuturor religiilor, filozofiei, a 

textelor astronomice și medicale existente  în 

Imperiul bizantin  și în India.   

În 642 e.n., Iranul a suferit o invazie arabă 

urmată de o  dominație distrugătoare: țara era 

condusă timp de câteva secole de califii din 

Bagdad.   

Acum, așa cum a fost cazul cu grecii, cuceriții i-

au biruit pe cuceritori.  

 La început, perșii și-au afirmat originalitatea și 

independența  refuzând doctrina sunnită și 

dezvoltând doctrina șiită.  

Din punct de vedere politic, această însemna 

refuzul de a recunoaște suveranitatea spirituală 

a califilor din Bagdad; o țară învinsă și ocupată 

nu are altceva mai bun decât viața sa spirituală.  

Independența a fost recuperată prin acțiunea 

victorioasă a unui emisar abbasid (Abbasidii 

erau descendenți ai lui Abbas, unchiul 

Profetului), Abu Muslem Khorasan.  
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Din 745-750 e.n, ajutat de o armată cu o 

majoritate a  iranienilor, a eliberat Khorasan și 

a intrat în posesia a ceea ce se numește Irak 

astăzi.   

Științele și arta persană se mutaseră spre est, în 

provincia  Khorasan unde au dezvoltat o 

vigoare până acum necunoscută și splendoare. 

Nishapur, Samarkand și Bukhara  au devenit 

centre culturale irano-islamice.  

A fost epoca de aur a poeziei persane, iar poeții 

notabili au fost Ferdowsi (935-1020 e.n.), 

prințul versurilor epice și misticii Sana'i din 

Ghazna și Jalal ad-din Rumi (care a murit în 

1273).  

Medicina și filosofia au înflorit sub Rhazes și 

Avicenna. Procesul de despărțire a început sub 

Mameluci.   

Invazia mongolă a completat doar 

descompunerea care era deja  avansată și a 

distrus radical Imperiul.  

Nimic nu ar putea masca efectele dezastruoase 

ale unei cuceriri pe cât de brutale și inumane. 

Genghis Khan și Hulagu au distrus majoritatea 

orașelor, în special în Khorasan și au ucis 

populația: câteva milioane de iranienii au fost 

masacrați. 

Și astfel organizațiile care au întreținut 

tradițiile culturale irano-islamice au fost 

distruse, iar nomadismul,  mult în contradicție 

cu adevăratul spirit al Persiei, a fost 

intensificat.  

În cele din urmă, din 1383, puținul care a rămas 

din cultura urbană a fost măturat de Timor 

Tamerlan.  

Istoricii ar trebui să citeze oribilul obelisc pe 

care îl ridicase la Bagdad din nouăzeci de mii 

de capete tăiate.  

A cruțat câțiva artizani pe care i-a deportat în 

Samarkand cu ordinul de a-l înfrumuseța. 

 

  

                                         ***

    Baruch Spinoza - secolul al XVII-lea 

                     Omul și Natura 
 

Tu și natura sunteți o singură entitate... așa 
că nu crede că ai putere asupra ei. 

Tu faci parte din ea. 

Ai grijă de ea și ea va avea grijă de tine. Am 
pus acolo tot ceea ce este bun pentru tine și 
l-am făcut accesibil și am îngreunat accesul 
la ceea ce nu este. 

Nu-ți folosi geniul în căutarea a ceea ce este 
rău pentru acest echilibru. 

Depinde de tine să păstrezi acest echilibru 
intact. 

Natura știe să o păstreze foarte bine, pur și 
simplu nu o deranja! 

Te-am făcut absolut liber. 

Ești absolut liber să creezi un rai sau un iad 
în viața ta. 

Nu-ți pot spune dacă există ceva după 
această viață, dar îți pot da câteva sfaturi. 

Nu mai crede în mine în felul acesta. 

A crede înseamnă a presupune, a ghici, a 
imagina. 

Nu vreau să crezi în mine, vreau să mă simți 
în tine. 

Să mă simți în interiorul tău când ai grijă de 
oile tale, când îți ascunzi copiii, când îți 
mângâi câinele, când te scalzi în râu... 

Exprimă-ți bucuria și obișnuiește-te să iei 
exact ceea ce ai nevoie! 

Singurul lucru sigur este că ești Aici, că ești 
viu, că această lume este plină de minuni... și 
că în toate aceste minuni ești capabil să știi 
exact de ce ai nevoie cu adevărat. 

Nu mă căuta afară... 

Nu mă vei găsi... 

Sunt aici... 

Natura, 

Cosmosul... 

Sunt eu." 

*** 
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Muzeul Muzicii - MY WAY scris de Paul    
Anka pentru FRANK  SINATRA 

 

Înainte de a da clic pe videoclip, alocați câteva 

minute pentru a citi mai jos! 

  Cântărețul Paul Anka a creat multe hituri 

de-a lungul carierei sale de 60 de ani, dar 

recunoaște că a fost îngrozit să scrie o melodie 

pentru Frank Sinatra. „Întotdeauna mă 

tachina, „hei, copile, când ai de gând să-mi scrii 

un cântec?”” își amintește Anka. „Dar nu am 

putut. Eram speriat de moarte. Eu scriam 

pentru adolescenți.”  

Desigur, sunt puțini iubitori de muzică astăzi 

care nu sunt cunosc balada emoționantă pe 

care Anka a creat-o în cele din urmă pentru 

Sinatra, „My Way”. Unii o numesc cea mai 

tare dintre multele creații ale lui Anka, care 

includ și clasice precum „Puppy Love”, „Put 

Your Head on My Shoulder” și chiar tema 

cântecului lui Johnny Carson pentru „The 

Tonight Show”. Anka nu s-a gândit de două ori 

în urmă cu 55 de ani, când Sinatra l-a sunat din 

senin și i-a spus: „Copile, mergem la cină”.  

„Când Sinatra spune „mergem la cină, renunți 

la tot și mergi la cină”, își amintește Paul. În 

timpul mesei, Sinatra a spus ceva  uluitor: era 

pe cale să renunțe la showbiz. „El a spus: „Sunt 

sătul. Dar mai fac un album”, își amintește 

Anka. „El a spus „și nu mi-ai scris niciodată 

cântecul acela.”  

Anka a înțeles mesajul. La ora 1 A.M., în 

apartamentul său, s-a trezit jucându-se cu 

versurile unei melodii pe care o auzise în 

Franța. „M-am gândit: „Ce ar face Frank cu 

această melodie?”, spune Anka. „Și dintr-o 

dată, mi-a venit: „Și acum sfârșitul este 

aproape, așa că mă confrunt cu cortina finală”.  

A terminat piesa la ora cinci dimineața și l-a 

sunat pe Sinatra pe loc, promițându-i o 

melodie pentru ultimul său album. „Știam că 

am ceva ce nu mi-ar fi teamă să-i dau”, spune 

Anka. A doua zi, a înregistrat un demo al 

cântecului și a zburat la Las Vegas, unde locuia 

Sinatra. „I-am cântat melodia. El s-a uitat la 

mine și a spus: „O fac”.  

Două luni mai târziu, Sinatra l-a sunat din nou 

pe Anka. De data asta, cu vești mai bune. 

„Spune „copile, ascultă asta” și pune telefonul 

pe difuzor”, își amintește Anka. „Am auzit „My 

Way” cântat pentru prima dată și am început să 

plâng.”  

Paul Anka nu a știut niciodată ce a creat când, 

la cererea lui All’ Blue Eyes, a scris acest cântec 

pentru presupusa retragere a lui Frank. Frank 

Sinatra a avut un mare hit cu ea, urmat de cei 

trei tenori, Pavarotti și numeroase alte vedete 

mari care au interpretat piesa de-a lungul 

anilor.  

În acest videoclip, zece voci superbe, o 

orchestră uimitoare, plus pian, saxofon, chitară 

electrică și un suport coral suplimentar merg 

dincolo de a face dreptate compoziției lui Anka. 

Cântăreții din Africa de Sud și Olanda fac un 

spectacol extraordinar de frumos. Opriți-vă 

puțin din treburi și bucurați-vă de această 

interpretare frumoasă! 

https://www.youtube.com/watch?v=wfqx0k4

Kez0&list=RDwfqx0k4Kez0&start_radio=1 

 

 

 'My Way', a song from the 'Classics is Groot' 

Concert, held în June 2017, Pretoria, South 

Africa. Amira Willighagen sings with the Group 

this beautiful and inspirational oldie. 

  

Cast (in order of appearance): - Charl du Plessis 

(piano) - Joseph Clark - Loyiso Bala (Swing 

City) - Graeme Watkins (Swing City) - Nathan 

Ro (Swing City) - Tarryn Lamb - Monique 

Steyn - Corlea Botha - Jannie Moolman - 

Ruhan du Toit - Amira Willighagen 
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             EXPRESII  ȘI  EXPLICAȚIA  LOR  

   

1. Spre exemplu, „A freca menta” însemnă să 

lenevești, să stai degeaba, să te ferești de 

muncă. Pe vremuri, mesele erau frecate cu 

mentă, pentru a oferi un miros proaspăt în 

timpul cinei. Aceasta era una dintre cele mai 

simple sarcini, iar majoritatea oamenilor 

prefera să frece mesele cu mentă, decât să facă 

alte activități obositoare. Prin urmare, cei care 

voiau doar să pretindă că muncesc, frecau 

menta. 

  

2. „A sta de șase”, o altă expresie cunoscută, 

înseamnă să păzești ceva, să stai la pândă. 

Expresia își are originea din aviație, mai precis, 

din Primul Război Mondial. Pentru a comunica 

rapid și eficient, piloții foloseau metoda 

ceasului. Avionul era înconjurat de un ceas 

imaginar, iar piloții se atenționau între ei, în 

cazul eventualelor pericole, folosind orele de pe 

acest ceas imaginar. Spre exemplu, atenție la 3 

sau atenție la 9, însemna că pericolul vine din 

dreapta, respectiv stânga. Atenție la 6 însemna 

să fii atent la spatele tău. De aici cifra 6 a 

început să fie folosită în alte contexte, cu 

înțelesul de a-ți proteja spatele. 

  

3. „A fi prins cu mâța-n sac” înseamnă să 

fii prins cu o minciună. Chiar dacă la prima 

vedere am crede că pur și simplu cineva a furat 

o pisică și a fost prins cu ea în sac, expresia se 

referă, de fapt, la vânzarea porcilor în târg. În 

trecut, în târguri, purceii se vindeau în saci 

legați. Oamenii nu puteau să vadă ce se află în 

sac, astfel că vânzătorii profitau de situație, iar 

în loc de purcel puneau o pisică în sac. Cei care 

erau prinși cu această înșelăciune erau, la 

propriu, prinși cu mâța-n sac. 

  

4. „A face capul calendar” înseamnă să 

stresezi pe cineva, oferindu-i prea multe 

informații. Expresia a apărut odată cu invenția 

tipografiei. Printre primele lucruri printate și 

vândute în masă, au fost calendarele, iar pentru 

a încuraja cumpărarea lor, producătorii 

adăugau diferite informații, precum proverbe, 

sărbători, sfaturi, horoscop, meteo și multe 

altele. Astfel, calendarele deveneau niște 

reviste, cu o mulțime de informații. Iar pentru 

că hârtia era scumpă, scrisul era mic și 

informația extrem de înghesuită pe pagină, de 

aici și expresia a face capul calendar, adică a 

copleși cu prea multă informație. 

  

5. „Colac peste pupăză” este o zicală care se 

referă la momentul în care există deja un necaz 

și apare o altă problemă (ex. Ca și când n-ar fi 

fost de-ajuns povara ei peste mine, îmi mai 

trebuia și tu, colac peste pupăză). Colacul este 

un simbol al înmormântării, iar pupăza nu se 

referă la o pasăre, ci la un tip de pâine 

tradițională de nuntă. Deci, expresia „colac 

peste pupăză” se referă la o înmormântare care 

vine imediat după o nuntă. 

  

6. „A băga mâna în foc” pentru ceva sau 

cineva înseamnă a susține cu tărie acel lucru, a 

garanta. Expresia face referire la un ritual vechi 

de judecată. Pentru a descoperi nevinovăția 

unei persoane, aceasta era silită să bage mâna 

în foc după un fier încins, să îl țină în mână ceva 

timp, iar apoi în funcție de cât de repede se 

vindeca rana, se determina dacă persoana este 

sau nu vinovată. 

  

7. „A scoate din pepeni” pe cineva înseamnă 

să scoți din sărite pe cineva, să îl enervezi foarte 

tare. Pepenele în această expresie se referă de 

fapt la o plantație de harbuji și expresia face 

referință la modul în care se furau pepenii. 

Pentru ca hoții să poată fura pepeni, acești erau 

nevoiți să scape de paznic. Astfel, unul dintre 

hoți încerca să îl stârnească pe cel care păzea 

plantația, prefăcându-se că fură un pepene sau 

jignindu-l, în speranța că îl va face pe paznic să 

se enerveze și să fugă după el, scoțându-l dintre 

pepeni. 

  

8. „A călca pe bec” înseamnă să greșești, iar 

expresia datează din secolul al XIX – lea. Pe 

vremea aceea, străzile erau luminate cu gaz, iar 
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arzătoarele din felinarele stradale erau numite 

becuri cu gaz. De asemenea, umbra difuză a 

luminii stradale semăna cu silueta unui 

jandarm. În felul acesta, în lumea interlopă, 

jandarmii au început să fie porecliți becuri, iar 

atunci când un hoț era prins că face o 

nelegiuire, se spunea că acesta a picat peste 

bec. 

     

 Sofia Gelman 

 
Oameni suntem 
 

 

     

Războiul, acest cuvânt odios a fost inventat de 

către om cu scopul de a-și distruge semenii. 

Istoria omenirii nu este altceva decât un șir 

neîntrerupt de lupte sângeroase, de fiecare dată 

cu alt pretext, cu siguranță rezolvabil și pe cale 

nebeligerantă. Conflictele armate dintre 

diverse țări sau popoare se termină  totdeauna  

cu numeroase victime de ambele părți; vieți ce 

se sting fără justificare, destine întrerupte fără 

milă… 

 Adevărul este că nici una din părțile 

beligerante nu-și poate revendica victoria 

întrucât jertfa celor care au pierit sub 

stindardul luptei fără noimă nu va dispărea din 

suferința și memoria familiilor implicate.   

Omul cel gânditor, ar trebui să evite cu orice 

preț  vărsarea de sânge ! În realitate însă, deși 

suntem singurii care putem vorbi – spre 

deosebire de regnul animal – vorbim, dar nu ne 

putem înțelege. Permiteți-mi să vi-l reamintesc 

pe Svejk, simbolul eternului soldat, care, 

ajungând în tranșeele primului război mondial, 

la rafalele îndreptate către el și camarazii săi, 

începe să strige : 

 

       „ hei ! nu trageți ! aici sunt oameni !! ”     

 

 

 

America în care eu am crescut dispare 

văzând cu ochii 

de Zoe Strimpel *                        

Mi-am petrecut copilăria și adolescența în zona 

orașului Boston a anilor ‘80 și ‘90, înconjurată 

peste tot în jur de mari centre ale științei și 

educației, ca Harvard și MIT. Mi se părea de la 

sine înțeles că trăiesc în epicentrul producției 

de cunoaștere, al geniului științific și al forței 

academice în general, precum și al răspunsului 

lor în ultimă instanță capitalist: o industrie a 

biotehnologiei care mergea înainte ca o torpilă, 

stabilind agenda de interes pentru întreaga 

lume. 

 America încă mai este liderul mondial când 

vine vorba de aproape orice lucru important, 

inclusiv biotehnologie și tehnologie în general. 

Dar pentru cât timp? M-am întors temporar la 

Boston ca să-mi vizitez părinții și nu mai am 

acel sentiment de înfiorată mândrie, atunci 

când mă plimb prin, să zicem, Kendall Square 

din Cambridge, care adăpostește MIT și alte 

peste o mie de firme specializate în 

biotehnologie. Am trecut pe acolo în urmă cu o 

săptămână, în drum spre cinema, și de data 

aceasta am avut o senzație de cenușiu obosit, de 

declin. 

 Simt în aer că totul s-a schimbat față de când 

eram eu copil. În loc să se concentreze pe 

efortul neabătut de a învăța mai mult, de a 

încerca mai mult și de a afla mai mult – cu alte 

cuvinte, lucrurile care au făcut-o să fie măreață 

– America s-a lăsat deturnată într-un vârtej 

parșiv al politicilor identitare, care acum și-au 

făcut drum și în instituțiile universitare 

științifice odinioară excepționale. 

Putreziciunea a atins până și facultățile de 

medicină, ceea ce este înspăimântător: 

viitoarea generație de medici s-ar putea să fie 

mai bine pregătită să țină o prelegere pe teme 

politice, decât să salveze viața cuiva. 

La o facultate prestigioasă din California, nu 

demult, un student sau o studentă a înregistrat 

un profesor care își cerea umil iertare pentru a 

fi folosit expresia „femei însărcinate”. „Am spus 
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«când o femeie este însărcinată», ceea ce 

presupune implicit că numai femeile pot să 

rămână însărcinate, și îmi cer cu toată 

sinceritatea iertare tuturor”, s-a smiorcăit 

profesorul. 

 Cei care țin prelegeri medicale se tem să 

pomenească despre sexul persoanelor în fața 

studenților și, în tot mai mare măsură, evită 

întreaga zonă. Nici nu-i de mirare. Periodic se 

primesc petiții în care se cere să fie „arătați și 

rușinați” conferențiarii care se fac vinovați de 

„crimăvorbă” („wrongspeak” în engleză, prin 

analogie cu termenii orwellieni „newspeak” și 

„crimethink”, se referă la enunțarea unor 

adevăruri care îl pot face pe vorbitor pasibil de 

oprobriul celor din jur și chiar de pedeapsă – 

n.t.), inclusiv termenii „ea”, „tată” și „fiu”.  

 Deloc surprinzător, toate acestea au 

consecințe de viață și de moarte. Destui 

studenți mai sănătoși la minte și-au dat seama 

că, spre exemplu, nu li se predau cunoștințe 

despre boli care afectează în mod diferit 

femeile și bărbații. „Să luăm anevrismele 

aortice abdominale”, spune Lauren, o studentă 

la medicină cu care a stat de vorbă Katie 

Herzog, o jurnalistă din Seattle. „Această 

problemă este de patru ori mai probabil să 

apară la bărbați, decât la femei, dar nu s-a pus 

deloc accentul pe această diferență foarte 

semnificativă. A trebuit să caut singură 

informația și eu nu am timp să caut 

predominanța în funcție de sex pentru sutele 

de boli pe care lumea se așteaptă să le știu. Nici 

măcar nu știu sigur ce anume nu mi se predă, 

iar colegii mei de grupă, dacă nu sunt la fel de 

sceptici ca mine, e cel mai probabil să nu aibă 

nici ei habar”. 

În anul 2019, în publicația de specialitate New 

England Journal of Medicine a apărut 

descrierea cazului unui bărbat transgender în 

vârstă de 32 de ani, care ajunsese la spitalul de 

urgență, fiind suspectat de niște probleme 

abdominale. Fișa lui medicală nu conținea 

informația că bărbatul în cauză se născuse 

femeie – făcând ca personalul medical care l-a 

consultat să pună acele dureri pe seama 

medicamentelor pe care le luase, mai degrabă 

decât să se gândească la o sarcină intrată în 

travaliu. Tragic este că, din nefericire, copilul 

nu a supraviețuit. 

 Disprețul la adresa lumii naturale în favoarea 

politicilor identitare strâmbe se vede cu ochiul 

liber și în alte facultăți de științe. În luna iunie, 

Universitatea Cornell, din elita Ivy League, a 

anunțat introducerea unui curs nou de 

astrofizică pe tema găurilor negre, care avea ca 

subiect… cât de rasiste sunt găurile negre! 

Botezat „Găurile negre – rasa și cosmosul”, 

cursul în cauză „le va face cunoștință 

studenților cu concepte fundamentale din 

astronomie prin intermediul cunoștințelor de 

Studii Africane” („Black Studies”, analiza 

pluridisciplinară a vieții și gândirii oamenilor 

cu strămoși de origine africană – n.t.). 

 Cursul va fi predat în colaborare cu profesori 

specializați în literatură comparată, în timp ce 

diverși artiști, printre care rapperul Outkast, 

vor fi invitați „să evoce negritatea prin tematici 

și imagini cosmologice”. Rămâne destul de 

neclar cum anume vor fi identificate 

„conceptele fundamentale” ale astronomiei, 

într-un asemenea ghiveci pestriț de împăunare 

demonstrativă și speculație ideologică. 

Ceea ce este clar este că studenții care ieșeau 

altădată din facultățile de fizică din Ivy League 

ca fiind cei mai bine pregătiți din lume, vor 

trebui acum să plece de acolo drept unii dintre 

cei mai bine îndoctrinați. Există ceva atât de 

totalitarist la ceea ce se petrece, încât nici nu-ți 

vine să crezi că este adevărat. Și totuși, peste tot 

în țară, în acele foste bastioane ale geniului 

sclipitor și descoperirii, reprezentând altădată 

capătul curcubeului pentru studenții harnici 

care își urmăreau „visul american”, profesorii 

se dau de ceasul morții să evite descrierea 

realității, nu cumva să-i lezeze politic și să-i 

ofenseze pe studenți. 

 Miroase a lîsenkoism – după numele lui 

Trofim Lîsenko, agronomul din era stalinistă 

care respingea agricultura bazată pe știința 

geneticii, preferând metode eronate despre 

care el pretindea că ar face să crească recoltele, 

și ridicând în slăvi colectivizarea sovietică. 

Lîsenko a susținut până-n pânzele albe că 
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știința ar fi inerent întemeiată pe clase, și, dat 

fiind că sub conducerea lui recoltele au scăzut, 

peste 3.000 de biologi au fost aruncați în 

închisoare sau executați, fiindcă s-au opus 

biologiei politice fără noimă a lui Lîsenko. O 

variantă fără vărsare de sânge a lîsenkoismului 

are loc în prezent în facultățile de științe 

americane și este semn rău. 

 America din copilăria mea era cea mai bună 

din lume la idei noi, inovație, știință și 

multiculturalism veritabil. Locul acela, mă tem, 

dispare cu repeziciune. Între timp, în Marea 

Britanie, departamentele noastre universitare 

de astrofizică încă mai știu ce sunt găurile 

negre, dar și aici totul abia dacă se mai ține de 

o ață. Spre deosebire de America, noi mai 

putem încă să facem pasul înapoi de pe buza 

prăpastiei, dar nu pentru mult timp.  

 

 *Zoe Strimpel (născută la 8 iulie 1982) este o jurnalistă 

britanică, istoric universitar, autoare și comentatoare pe 

teme de gen și relații. Este editorialistă la The Sunday 

Telegraph, unde scrie o rubrică săptămânală în care 

comentează despre gen, feminism, întâlniri, relații și 

politici identitare.

SILVIU ILIEVICI 

Cartea poștală...  
 

Luna plutește deasupra capului, tăiată, 

jumătate, în timp ce lumina îi cade ușor 

tulburată de norii aglomerați de ploaia ce stă să 

se răzbune pe noi și o tot fac cu insistență de 

câteva zile. 

Am ajuns acasă iar Johnny, care era lipit de 

ușă, s-a precipitat pe lângă mine împins de o 

urgență. Îl urmăresc înfrigurat prin vântul ce 

răscolește nepăsător tufele rătăcite în câmpul 

din marginea satului impregnând întunericul 

cu mirosul sărat al mării.  

Albul blănosului se pierde în noapte, în 

căutarea locului ideal pentru lăsat semne. Nu-l 

deranjez, e băiat bun și se întoarce când îl 

fluier. 

Rămân, ca întotdeauna, în marginea de asfalt a 

drumului și aprind ecranul telefonului rătăcind 

printre imaginile vechi. 

Vi s-a întâmplat vreodată să răscoliți prin 

fotografii, să recunoașteți locuri și momente ce 

s-au prins în secunda aceea și totodată să vă 

întrebați unde i-a dus viața pe cei ce vă erau 

trecători în imagine ?  

Și nu vorbesc neapărat de prieteni sau rude. Mă 

gândesc la acei străini ce și-au potrivit clipa 

îngemănată cu a voastră, pentru că așa a vrut 

universul. 

Ai mei aveau mulți prieteni prin străinătățurile 

la care visam de copil, cu buzele crăpate de 

pofte în fața lucrurilor de neatins.  

Străinătatea era oricum o poveste cu zâne și 

ciocolată bună, pantofii de sport și tot felul de 

alte minuni greu de găsit în vremurile acelea. O 

prietenă de-a mamei mi-a adus înainte de a 

pleca definitiv din țară, o cutie cu vederi 

primite de-a lungul anilor, de la cel ce urma să-

i fie soț, din drumurile lui prin Europa, în cea 

liberă bineînțeles. Erau în cutia aceea câteva 

sute de fotografii colorate. 

Țin minte și acum senzația aia de ușoară 

înfiorare în fața atâtor imagini cu locuri 

necunoscute. 
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Străzi, case, râuri ori mări de a căror existență 

citisem doar în cărți. Visam cu ochii deschiși la 

străzile pietruite din vechile orașe și oamenii ce 

rămâneau imortalizați. Fete blonde, pantaloni 

evazați, culori vii, mașini oprite în vecinătatea 

bătrânelor cetăți ori castele, toate mă prăvăleau 

în ce ar fi fost posibil, prin ochii și gândurile 

mele despre viață. 

Ridic privirea din telefonul cu imagini din 

trecut. Pe malul Senei lumea era înghesuită 

printre cărțile anticarilor ambulanți. 

Zgomotele străzii și râsetele printre glasuri îmi 

sună în timpane și-mi vine să strig... mi-e dor 

să te iubesc cum n-am făcut-o niciodată! 

Botul ud îmi atinge mâna și se împinge în mine. 

Stropii mari se avântă răzbunători peste noi în 

timp ce ne grăbim spre casă. 

Telefonul rămâne deschis pe fotografia 

înmărmurită în care mi-aș trăi cu tine toată 

viața de azi înainte... 

 

 

grănicerii... 

 

Plouă aprig și gri ca de februarie, cu clăbuci 

tunete și stropi prelinși insistent pe geamurile 

aburite. Johnny mă privește îngrijorat iar 

fulgerele și tunetele par să-l urmărească și când 

își ascunde cu groază capul în picioarele mele. 

Luna toarce un somn în care pare scufundată 

mai adânc decât în fotoliul ocupat cu 

indiferență. 

Pornesc aerul condiționat și după câteva clipe 

adierea caldă schimbă puțin atmosfera 

bacoviană. Până și stropii de ploaie ce aleargă 

pe fereastră par mai degrabă atenți la ce se 

întâmplă pe ecranul cu Netflix al televizorului 

și mai puțin la nebunia și încleștarea norilor de 

afară. 

Cățelul mă urmărește obsesiv și stă de pază 

până espressorul stoarce și ultima picătură de 

cafea în ceașca cu lumini colorate din Paris.  

Un fulger găsește de cuviință să-și îndrepte 

atenția spre un loc din apropiere. Bubuitura 

urmează aproape imediat și toată casa vuiește 

în timp ce apărătorul meu se ascunde îngrozit 

sub fotoliu. 

-Hai și tu aici, îmi strigă prin blana înfoiată de 

teamă. 

-Bravo viteazul lumii! Așa faci când simți 

pericolul? 

Mă privește încordat și mișcă nehotărât din 

coada stufoasă. 

-Hai vino aici lângă mine, îl chem împăciuitor. 

Hai să ne uităm la balenele ucigașe din 

Patagonia. 

Nu știu dacă a înțeles ceva prin zgomotul ploii 

ce pare tot mai hotărâtă să ne înece, dar se 

așează cu teama pe canapea ascunzându-și 

botul ud și urechile pleoștite sub brațul meu. 

Balenele vânează în grup și soarta focilor pare 

pecetluită. 

Înghesuiți și încălziți unul în celălalt uităm de 

frig și isteria de afară. 

De nicăieri un păianjen micuț și săltăreț 

dezmorțit probabil de frig , coboară pe un fir 

țesut în direct pe lângă ecranul plat. 

Atinge cu discreție podeaua de piatră și se 

așează pe câteva fire de păr rătăcite din blana 

voinicului de lângă mine. 

Undeva în spatele norilor se ițește lumina albă 

uitată cu intenție în afara războiului întunecat 

de aici. 

Pacea ne cuprinde încet pe toți, balenele și-au 

ratat prânzul dar sunt răbdătoare, Johnny și 

Luna visează în pace în timp ce eu și străinul 

săltăreț păzim și urmărim în liniște precum 

grănicerii, universul. 

                                      *** 

 

 

Recomandam un interviu cu pictorul  

ION VINCENT DANU 

Adresa link: 

 

https://www.academia.edu/75275837/Inte

rviu_realizat_cu_pictorul_Ion_Vincent_D

anu_RIP_ 
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Valerian Dinca 

Poezii  
 

Gânduri de toamnă 

 

Neîntreruptul ghem de gânduri răsucește 

întâmplări 

adunate-n lungul vremii. Torsul lor agale-

ndeamnă 

să întreb dacă e gata să se facă-n lume toamnă 

când sămânța e ca fierul. Ori, când șiruri de 

călări 

 

nădușesc în drum spre moară. Ziua mare se 

desparte 

între strigăt și tăcere. În podgorii s-au zvântat 

brumele prin care vântul a dat cerul la o parte. 

 

Prins în frunzele uscate geme codrul frământat 

de hățișul adierii. Doarme ultimul cântat 

între cojile pleznite de căderea nucii sparte.      

 

Ochi de cărbune 

 

Nu știu dacă e ziuă sau noaptea stă să cadă 

răpusă între gânduri. Va fi o clipă lungă 

-n-aprinse felinare. Destul să ne ajungă 

frânturi din ieri ascunse de astăzi în rocadă. 

 

În locul imposibil strigoii nopții vi se 

adună pe sub streșini. Dorințe panicarde 

alungă răsuflarea când cinic se ivise. 

 

Abia se mai distinge lumina care arde 

cu frică de-ntuneric. Se zbat în piept cocarde. 

Doar ochii de cărbune cotrobăiesc prin vise.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumn de pământ  

 

Port un suflet născut dintr-un pumn de pământ 

fără mare habar, dar cu sânge încins 

lângă iarbă crescând. Printre crengi mă 

frământ 

în lumina din câmp să mă scald. Am descins 

 

sub un tropot de cal. În zăpezi nu s-a frânt 

niciun sunet de lut. Peste tot, înadins 

port un suflet născut dintr-un pumn de pământ 

fără mare habar. Dar, cu sânge încins 

 

bruma toamnei mângâi fără să mă-nspăimânt 

când răsună a clopot. Al frunzei cuprins 

îmi așterne răcoarea din vechi legământ. 

Când mă-mpiedic în pasul cu grabă întins 

port un suflet născut dintr-un pumn de 

pământ. 
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Tatiana ERNUŢEANU           

              Noi   Voci  -  Noi Voci… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
uneori stau pe bancă 

in spatele blocului şi fumez singură o ţigară 

corpul îmi tremură constant și blând 

acum sunt multe zone blocate 

frica o detonez din autocontrol 

e greu să te imiți prin sugestie 

din memorie 

dar îmi amintesc atâtea în perioada asta 

îmi amintesc un magazin mic 

cu buruieni crescute pe ușa cu lacăt 

cu denumirea unei gaze 

în lumina bună a iernii 

când e greu să-ți iei capul de lângă perete 

poate doar cu mâna 

poate doar cu pastile 

poate doar cu indiferența care dispare 

când îmi amintesc lucrurile bune 

precum masa aia din lemn 

din picturile lui gregoire 

la care am stat ca şi cum 

am fi mâncat dintotdeauna la ea 

ca și cum ți-aș fi băgat la spălat hainele albe 

cu cele colorate și ți le-aș fi stricat 

și tu ai fi ras 

și mi-ai fi plesnit elasticul bikinilor 

îmi amintesc că nu am știut să primesc nimic 

bun 

și nici să dau 

poate doar în singurătate 

se dau cele mai mari note 

îmi amintesc un ecran mare 

cu o apă gri cețoasă, fața mea palidă 

și traumatismul candorii 

au sosit peștii proaspeți- cineva să-i eviscereze- 

s-a auzit 

și-am ridicat amândoi mâna 

și apoi a venit cineva 

care a spus că suntem nepricepuți și că suntem 

oameni răi 

poate doar în primăvara aia 

sau poate mereu 

îmi amintesc cat de aproape sunt apele adânci 

dar memoria mea e inundată biochimic 

 

****** 
ultima dată când te-am plâns 

privind înapoi pe geamul de la bucătărie 

m-am gândit la tine ca la un om surd 

cu scoici în loc de urechi 

ca la o plantă perenă care îmi va zâmbi 

mereu de la hubloul unui submarin 

in acest timp oameni circulă pe falia dintre noi 

fără să știe 

că o singură dată în istorie două gloanțe s-au 

întrepătruns, probabilitate de 0,01% 

sunt păstrate în muzeul de istorie britanic cum 

noi nu vom fi decât în memoria telefonului 

din benzinărie radioul șoptește că 

urmează festivalul slăninii 

un subtitlu al viitorului 

ultima dată când te-am plâns 

a fost când te-am confundat pe stradă și 

mi s-a umplut tricoul de palpitații 

aceeași tunsoare, același aer stăpânit al celui 

care pune totul pe umărul fatalității 

ultima dată când te-am plâns a fost când după 

amiaza 

încinsă în ciorapii cu portjartier te tara după ea 

și 
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te-a întins pe mine ca pe un balsam după 

bărbierit. 

in rest te-am plâns numai la jurnalul de știri, cu 

capul in 

jos, pe burtă, din Berlin, din stația lui 178, cu 

buzunarele 

pline, proaspăt tunsă, cu pantofi uzi și ochi 

uscați 

 

******  
în spatele fricii de a pleca 

întotdeauna stă teama 

că nu vei vrea să te mai întorci 

cel mai sigur adăpost 

haina în care ai tresărit 

M u n i c h 

ți-am internalizat neputințele 

ca și cum ți-aș fi purtat 

copilul 

M u n i c h 

fata are ciorapi negri, 

buze cu riduri și un univers 

al migrațiilor 

M u n i c h 

pe mâini nu te speli niciodată 

de altă piele 

nici de fapte 

nici de prefabricate 

M u n i c h 

disloc o emoție 

și o alipesc altundeva 

mecanism defensiv 

temperat scot sâmburii 

din vișine 

M u n i c h 

onestitate sintetică 

46 HYPERION Poesis 

și 

niciun pariu pe egal 

insert here […] 

 

***** 
egalitatea 

se observă 

doar din poziție superioară 

spre exemplu de la etaj 

un etaj deasupra căruia 

nu mai stă nimeni 

decât Dumnezeu 

de aici 

ai șansa să vezi în jos 

perpendicular 

așa vezi cel mai bine 

pe pervaz 

ceainic mic roz fane 

adus de la Karlovy Vary 

fără apă termală 

deci practic inutil ca mine 

2 vaze la fel de mici 

furate (deci păcatele sunt tot mici) 

dintr-un apartament 

care nu mi-a aparținut 

cum nici vazele uitate 

nu mi-au aparținut 

pană într-o zi 

4 ghivece cu flori 

cărora nu le vorbesc 

deși Geta mi-a spus 

că ar trebui s-o fac 

mai jos de pervaz 

pentru unii scăparea 

pentru alții moartea 

pe asfalt urmele albastre 

lăsate de frunzele galbene 

 

Din Revista Hyperion 1-2-3 /2022 
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Eric Acostăchioaei  
          Pictor, desenator și animator digital 

 

Desenul a fost prima pasiune a lui Eric. 

Lucrările sale reflectă o căutare a 

hiperrealismului și a fotorealismului. Cuvintele 

cheie ale artei sale sunt răbdarea și precizia. El 

adaugă elemente expresioniste și figurative 

operelor sale, mai subiective decât o simplă 

reprezentare a realității. Își bazează activitatea 

pe cercetări filosofice, psihanalitice și 

introspective pe care le aplică și la animația 

digitală. (Extras din prezentarea la expoziția de 

la Centrul Cultural Brive-la-Gaillarde) 

  

Simțind iluzia picturală ca singură sursă fertilă 

a artei plastice, dar știind cum să ricoșeze în ea 

pentru a-i da o altă prezență, un alt conținut, 

un alt mod de a o privi, Eric Acostăchioaei trece 

pragul unui univers de grafician moștenit de la 

un anumit street-art (printre altele). 

 Nu este vorba de a le combina pe toate, ci 

de a deveni tulburătorul capabil să deschidă 

"Marele secret" - drag lui Henri Michaux - în 

ștergerea iluziei realității prin înlocuirea 

aparenței cu o viziune mai primitivă și mai 

suverană. 

 O astfel de abordare este eliberatoare. Nu 

mai este vorba de a agăța pe pereți bucăți de 

momeală, ci de a crea un timp de fragmentare 

într-un fel de rememorare sălbatică. Fiecare 

lucrare în radicalitatea sa permite explorarea 

unor regiuni mai mult sau mai puțin subterane. 

În compactitatea dezmembrată/reconstruită 

apar zvâcniri sensibile, semne ale unui fel de 

convulsie. 

 Pictura nu mai este un pur neo. Ea nu se 

înzideşte în scrobeala sa, ci se îndepărtează 

printr-o serie de atacuri. Provocarea este de a 

crea o densitate paradoxală pe care opera o 

distilează în desfășurarea sa în căutarea unui 

orizont, chiar şi când acesta rămâne blocat - 

dacă nu cumva întinderile de culoare devin 

ușile întunecate care îl deschid. 

 Există treceri de la umbră la lumină, de la 

orizontală la verticală, într-o căutare a unei 

nudități binefăcătoare, chiar dacă toate 

pericolele sunt posibile într-o asemenea 

teatralitate sălbatică a picturii.  

(Jean-Paul Gavard-Perret în revista 

lelittéraire.com) 

  

Eric Acostăchioaei și evenimențialul 

 

 Eric Acostăchioaei ne conduce într-un 

spațiu nesigur, dar a cărui urgență este 

necesară acolo unde răspândirea picturii sau 

concentrarea ei ne cuprinde într-un timp 

tulburător apropiat de science-fiction. 

 În alungirea corpurilor și în amestecul, 

frământarea și contopirea tehnicilor și 

genurilor, artistul ne permite să simțim 

"timpul mort" - dar foarte viu. Fiecare piesă 

devine un ceremonial. Apare o distopie care, 

dacă este necesar, se alătură miturilor 

primitive: Amazoane cu sfârcuri de oțel, 

prototipuri de luptători beți. Este ca și cum un 

artist, deși foarte tânăr, ar ști deja să exprime 

ultimele dorințe ale locuitorilor lumii, 

moștenirile lor testamentare într-un univers 

care se îndreaptă spre ruină. 

 Pasionat de cerneluri, acrilice, gravură, 

fotografie și scris, Eric Acostăchioaei 

inventează fabule și portrete. Minunatul 

întâlnește tragicul. Astfel de lucrări poartă 

încărcături emoționale înăbuşite în care 

dorința violentă de a trăi nu este reprimată, ci 
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se lovește de un fel de lipsă și de ne-

întâmpinare. Acesta este motivul pentru 

care lucrările artistului ar trebui privite 

ca o serie: fiecare piesă o preia pe cea 

care o precede, nu atât pentru a o 

"distruge", cât pentru a o împinge mai 

departe. 

 Lucrarea este atât un fel de 

metaforă, cât și o fulgurație. Și într-un 

moment în care lumea este acaparată de 

imagini de pretutindeni (și de nicăieri), 

pictorul inventează un gest de explozie 

lirică pentru ca emoția să "vorbească" în 

violența unei căutări care exclude orice 

încercare de integrare a aparențelor. 

Este vorba aici de reinterpretarea lor. 

 

 (Jean-Paul Gavard-Perret în revista 

Café Valpins) 
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Claribel Alegria * 

 

Rezumat - CV 

 

În cei șaizeci și trei de ani 

am trăit 

unele clipe electrice: 

fericirea picioarelor mele 

sărind peste bălți 

șase ore în Machu Picchu 

zumzetul telefonului 

în timp ce așteptam moartea mamei mele. 

cele zece minute cât a durat 

pentru a-mi pierde virginitatea 

vocea răgușită 

care anunța asasinarea 

Arhiepiscopului Romero 

cincisprezece minute în Delft 

primul plâns al fiicei mele 

Nu știu câți ani am tânjit 

pentru eliberarea poporului meu, 

anumite morți nemuritoare: 

Ochii acelui copil înfometat. 

Ochii tăi  

care mă scufundă în dragoste 

O după-amiază de "nu mă uita". 

dorința de a mă modela 

într-un vers. 

un strigăt. 

o pată de spumă. 

 

 

** 

traducere AG 

  

Nota 

 

Clara Isabel Alegría Vides (1924 - 2018), 

cunoscută și sub pseudonimul Claribel Alegría, 

a fost o poetă, eseistă, romancieră și jurnalistă 

în Nicaragua-Salvador, o voce importantă în 

literatura contemporană din America Centrală. 

A fost distinsă cu Premiul Internațional 

Neustadt pentru Literatură în 2006. 
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Rohan Chhetri 

 

La masa regelui  

 

După viol și baia de sânge, regele sălbatic 

și oamenii săi s-au retras într-o baracă lungă 

construită într-un loc deschis 

pe un câmp deschis, lângă un râu firav, creat 

pentru această pauză în timpul jafurilor. 

Caii să se poată odihni. Unul câte unul, au 

frecat 

sângele de pe degete și de pe față și s-au așezat 

să devoreze 

un ospăț cu orez și capră servit de săteni. 

Legenda a rămas doar în numele unei cabane  

construită în același loc, care în bengaleză 

înseamnă 

festinul regelui, unde stăpânul a luat masa. 

Noi spunem că Moartea stă aici atunci când 

vizitează pe cineva 

din familie. Când a venit pentru bunicul, a 

sosit... târziu.  

Nu la ora lupului, între miezul nopții și prima 

oră. 

ci dimineața târziu, pe autostradă, cu sirena în 

funcțiune, 

până la azilul de bătrâni. Ca și cum ne-ar fi 

pedepsit 

pentru ceea ce  ea a stricat, a mai rămas în 

preajmă pentru câteva ore. 

Luni la azil a venit după mătușa mea. Tânără, 

care suferise în căsnicie, a fost luată pe sus de 

către slăbiciunea ei: 

inima slabă. Mi-i imaginez pe ei, tată și fiică, 

stând liniștiți 

la masă, împărțind un prânz  de cartofi fierți 

aburind, 

și mereu în viața de apoi, acel vag vis din sare. 

Moartea se ia în trei, spuneau ei. Ne-am temut 

că va 

să vină pentru unul dintre noi. În camera de 

gunoi, 

au găsit registrul Morții plin de mâzgălituri 

ilizibile 

într-un metru întunecat pe care nimeni nu-l 

putea înțelege. 

Devastarea bunicii a pus capacul, în acel an  

un canal de apă limpede a început să bubuie   

sub pielea ei. Îl auzeam cum răsuna ori de câte 

ori deschidea 

gura să vorbească. Când mă gândesc la 

dragoste, 

mă gândesc la ea plângând la plecare, la buza ei 

umflată 

și cum mi-a zgâriat dosul mâinii prin geamul 

mașinii.   

Moartea pândea din nou la granițe. 

Căsătorită la treisprezece ani, o adolescența 

pierdută, 

plângând într-un cazan de ceapă tocată. Ea 

vorbește 

de cocioaba de lemn șubredă cocoțată pe   

patru buturugi sfărâmicioase și în povestea ei 

este întotdeauna 

cum a văzut-o el prima dată, îmbrăcată în aur. 

Cu acea spaimă în care se scufunda: profeție. 

Mă gândesc la dragoste. 

Și mă gândesc cum atunci când au ridicat 

sicriul bunicului 

ea l-a strigat strigând "Copilul meu, Dumnezeul 

meu, copilul meu". 

traducere AG 

 

NOTA 

*Rohan Chhetri este scriitor și traducător. Este autorul 

volumelor SLOW STARTLE (câștigător al Premiului 

Emerging Poets 2015), JURASSIC DESIRE (câștigător al 

Premiului Per Diem 2017) și al cărții LOST, HURT, OR în 

TRANSIT BEAUTIFUL (Tupelo Press/ HarperCollinsIN, 

2021). O ediție britanică a cărții urmează să apară la 

Platypus Press, 2022.  

Laureat al Premiului de poezie Kundiman din 2018, în 

prezent urmează un doctorat în literatură și scriere 

creativă la Universitatea din Houston, unde locuiește. 

A co-editat SHREELA RAY: ON THE LIFE AND WORK OF 

AN AMERICAN MASTER (Unsung Masters Series, 2021) 

împreună cu Kazim Ali. Beneficiar al unei burse 

PEN/Heim Grant 2021 pentru traduceri, poemele sale 

au apărut în The Paris Review, Revue Europe, AGNI și 

New England Review, și au fost traduse în greacă și 

franceză.  

                                               ****  
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Ben Todică 

OARE SUNT OSCAR?  
 

imba părinților este împletită în ADN-ul 

nostru la formare în pântecul mamei. 

După naștere, cuvintele pe măsură ce le 

pronunți se nasc din tine, este vibrația vocii 

divine care a legat scara și în compoziția 

cuvintelor întră și dialectul. Pe durata vieții, 

dacă te îmbolnăvești de DOR sau STRES, 

pronunțarea originală a vorbelor părinților tăi în 

mângâiere te va vindeca de vătămarea venită 

dinafară. Vracii și vrăjitorii știau acest lucru încă 

din vechi, vechi timpuri, însă noi i-am pedepsit 

și în special biserica simțindu-se în inferioritate 

datorită ignoranței lor i-au ars pe rug. 

  

Științele exacte de azi nu cunosc și nu 

recunosc această forță divină a construcției 

noastre tot așa cum nu sunt capabili să înțeleagă 

fenomenul iubirii sau gravitația materiei. 

Politicienii și strategii ocupanților înțeleg asta și 

luptă ca să rupă omul de cordonul ombilical 

divin care din momentul creației și până azi i-a 

ținut treji. Ca să domini omul, trebuie să-i tai 

toate legăturile de familie și cum o faci..., îi 

distrugi limba maternă pentru că în limba 

maternă sunt adunate toate forțele strămoșilor 

tăi până la Adam. 

  

Cum de sunt și oameni reci pe pământ? 

Foarte simplu. Dacă ești format în pântec într-o 

atmosferă a violenței, ruptă de atmosfera de 

iubire și continuitate a arborelui genealogic, 

adică printre străini, suferință și tăcere atunci la 

nașterea ta cuvintele limbii părinților tăi nu se 

vor naște din gură ta. Vor fi doar urlete și sunete 

de ură și respingere, sunetele instinctului 

animalic. Copii cresc și vor fi educați de 

societate, însă această limbă nu va avea 

proprietăți vindecătoare, ci doar proprietăți de 

magie artificială. Când Dumnezeu a construit 

lumea, la început a fost CUVÂNTUL. Doar 

pronunția lui construia. Azi, poți construi 

folosind cuvinte reci doar manipulând oamenii, 

însă CUVÂNTUL lui Dumnezeu se manifestă 

înaintea apariției omului. Dacă acești copii 

suferă de DOR sau DEZNĂDEJDE nu se pot 

vindeca cu aceste cuvinte reci, au nevoie de 

terapie și îndrumare prin care să se extragă 

nuanțe ale stărilor care s-au instalat în ADN-ul 

lor la formarea din pântec. 

 Întregul pământ este manipulat azi SĂ 

CÂNTE CU O SINGURĂ NOTĂ în drumul spre 

globalizare prin demagogia de renunțare la 

națiune, limba părintească și tradiție. Vă 

imaginați vreun șlagăr răsunător într-o singură 

notă, oricare din cele șapte ar fi ea? Da. Care? 

Fluierat la oi. Numai astfel poți controla o fermă 

de găini închisă în cuști, vorba doamnei Melania 

Rusu Caragioiu: „limba care este pașaportul 

nostru universal de Neam și de Țară. ...Unii 

scriitori ,,ajunși”, i-am auzit pe doi zicând de ce 

facem atâta caz de limba română, că ea este, 

există... Dar dacă o lăsăm în diaspora să se 

piardă vorbind doar în limba țării gazdă, nici nu 

se va mai auzi pe aici de români, pierzând din 

existența sa neamul românesc.” 

 Distins Suflet și Soră în Duh, dragă 

Melania Rusu Caragioiu, Multumesc pentru 

tremurul sufletului dumneavoastră de copilă, 

creator încă tânăr în ale frumosului divin și eu 

prunc în ale darului Biblic că existați și 

solidarizați cu recunoașterea Creației Omului și 

întregul paradis din jurul său. Îngerii vor pleca, 

dracii vor rămâne, însă se vor naște îngeri noi în 

ale iubirii cuvântului creator al neamului nostru. 

Dumnezeu nu face greșeli în existență. El știe 

când să ne trimită la izvor, El știe când arde 

sufletul și sabie îl face pentru a atinge Bolta 

Cerească. Acolo ne vom întâlni. Mulțumesc că 

existați și că împărtășim aceste vremuri. Cu 

sfințenie și iubire în Duh, Ben Todică 

 Dacă ni se ia limba, murim ca neam. Îi 

scriam domnului Nicolae Mătcaș: Frate în Duh, 

dragă Nicolae, Englezii îl traduc „pedantry”. A fi 

pedant. Eu am descoperit misterul limbii 

L 
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române în diaspora. Cât am trăit în țară am 

crezut că suntem născuți cu ea și e adevărat că 

suntem, însă limba nu e născută până nu o 

trăiești. Limbile străine le înveți, cea maternă 

însă o naști prin durere, prin trăire, prin iubire. 

Ți-o pune mama când ești în burtică prin 

cântecele ei. Primul lucru pe care l-am făcut 

după 11 ani de străinătate ajuns în țară a fost să 

merg la școala generală, la profesoara mea de 

limba română s-o rog să-mi dea din podul școlii 

cărțile de limba și literatura română pe care le-

am luat cu mine în Australia ca să mă purific ca 

român. Că să mă regăsesc. Am concluzionat că 

nu pot fi integru dacă nu am o viziune clară și 

completă a identității mele. În viață, trebuie să 

știi cine ești și nu vei fi complet, oricine ai fi ca 

intelect și oricâte limbi ai vorbi la perfecție până 

nu îți clarifici mapa identității tale. E frumos să 

călătorești prin alte limbi, însă niciodată nu vei 

fi acasă în DUH. PENTRU MINE, ORICE TEXT 

AL DUMNEAVOASTRĂ E O ICOANĂ i-am spus 

domnului Mătcaș. Iubesc textul țesut frumos al 

părinților mei. Cu iubire frățească, BT 

 Mulți am devenit clienții perfecți ai 

corporațiilor și ai promotorilor de război și 

dezbinare. Stau și mă crucesc la starea în care a 

ajuns Europa azi și dacă privesc în istorie ei au 

fost mereu jefuiți. Popoarele asiatice care s-au 

așezat în Europa în câmpia Panoniei s-au unit cu 

austriecii și au format imperiul habsburgic, în 

Asia Mică au format imperiul otoman. Apoi a 

venit imperiul sovietelor și azi imperiul 

american. 

 TOATE ACESTE IMPERII AU JEFUIT 

EUROPA și continuă și azi. Turcii ne-au supt 

prin biruri grele și copiii luați cu forță timp timp 

de 400 de ani, apoi imperiul bătrânilor senili și 

violenți austrohungari din origine mongolă, 

invadatori ca și turcii care au furat omul de rând, 

adică țăranul european, apoi URSS-ul care ne-a 

luat tezaurul... Toți au venit cu scuze, totul ca 

despăgubiri de război. Acum, America, jucându-

și tricurile în toate războaiele mondiale a 

bombardat și jefuit continentul la temelie în 

numele eliberării. Adică oricare ar fi fost 

rezultatul final, ei se aliau ca participanți la 

victorie. Au bombardat orașele la temelie, au 

golit băncile și muzeele ca pradă de război, apoi 

cu monumentele în spate s-au întors triumfători 

acasă. Atât de „grămadă” să fie întreagă Europa 

ca să nu se prindă că acești oligarhi ai lor sunt 

ignoranți sau sunt de fapt niște lingăi lacomi 

oligarhi, trădători de propriile neamuri și 

tradiții, de copii crescuți fără părinți, crescuți de 

doici perverse, apoi vorbind cu toții alte limbi 

decât cea a strămoșilor lor: La Bulivar Birjar, la 

Bulivar. 

 Nu bat apă în piuă. Limba e CUVÂNTUL! 

ATENȚIE NEPĂSĂTORILOR! 

 Azi noapte cu capul pe perină îl întrebam 

pe Dumnezeu de ce mai trăiesc. Mulți din colegii 

mei de școală și copilărie au plecat din astă lume, 

chiar ieri Feru Mihăiță, „grăsuțul” așa-i 

spuneam. Un băiat vesel și gospodar, iubitor de 

familie și neam. Crescând, doream să spun ceva 

acestei lumi în vest, visam dar nu am ajuns un 

Francis Ford Copola sau un Oliver Stone pe care 

îi admirăm vii și nevii și îi ridicăm pe un pedestal 

înalt, dar constat azi că amândoi au fost 

manevrați, împinși deoparte și neapreciați la 

adevărata lor valoare, tratați cu indiferență. 

Întreaga lume a artelor arsă precum cărțile în 

piețele Berlinului de naziștii lui Hitler. Se merită 

să mai trăiești în aceste vremuri, Doamne? „E 

adevărat”, îmi răspunde. „Tot ce vezi la ei ca 

piese de Oscar, le faci și tu și fiecare om care 

dăruie demnitate aproapelui. În ochii mei sunt 

toate OSCARURI”. A două zi, după ce am trimis 

primul segment dintr-un portret-interviu al 

documentarului ALEXANDRINA STROIU, cu o 

zi înainte am primit următoarea apreciere: 

Frate, mulțumesc! M-a emoționat filmul cu dna 

Stroiu, încât am vizionat pe dată toate 8 

episoade. Un destin de om, ce mai! Român 

necăjit toată viața, dar îndârjit ca un țăran, să 

scoată apă și din piatră seacă! 

Suflet bun, generos, caracter de luptător, 

răzbătător, dna Alexandrina! Și ce memorie, 

Doamne, la anii la care mulți rătăcesc sau stau 

țintuiți la pat de Alzheimer! Iar romanțele 
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românești clasice, imnurile Regatului, cu câtă 

gingășie sau patos le interpretează! Asociațiile 

românești, mai mult separate decât unite, ar 

trebui să știe de existența d-ei și s-o invite: ar trăi 

cu sentimentul necesității pentru comunitate, 

transmiterii tezaurului cultural către generațiile 

de români, care, încet-încet, se dizolvă în 

societatea globalistă nivelatoare, care trece cu 

buldozerul, ștergând necruțător specificul și 

frumusețea culturii reprezentanților diverselor 

culturi care o constituie.  

Să-i dea bunul Dumnezeu sănătate și să-i 

păstreze luciditatea până la clipa la care nu vrea 

să se gândească. Așa e, tot omului îi e frică de 

moarte. 

 Și în ceea ce privește dihonia neunirii, 

dezbinării, râcii noastre congenitale, existența 

unor profitori de necazurile compatrioților 

(cauzate de necunoașterea limbii, a legilor țării 

de adopție, de imposibilitatea de adaptare 

rapidă la noile condiții de viață etc.), a 

„vampirilor”, cum îi numiți Dvs., și aici are 

perfectă dreptate doamna. 

Modestă ca om, văduvită de cultura 

facultăților înalte, dna Stroiu îi întrece pe mulți 

prin înțelepciunea de viață, intuiția nativă, lupta 

pentru existență, chemarea divină de a-i ajuta pe 

semeni la nevoie.  

Vă mulțumesc, iubite frate român pentru 

depistarea unui OM cu destin, până la urmă, așa 

cum îl concepe d-ei, fericit. Cu admirație, NM. 

 Distins SUFLET, Puțini mai sunt azi 

oameni precum frăția domniei voastre să 

observe și să simtă sufletul omului. Mulți zic: 

Ei..., o bătrână acolo. Însă nu dumneavoastră, 

care ați dorit să parcurgeți întreagă poveste. E 

un adevărat OSCAR pentru mine. Vă 

MULȚUMESC! Cu recunoștință și pioasă 

plecăciune, BT. 

 Deci, Dumnezeu a avut dreptate: Toate 

faptele noastre dăruite aproapelui sunt opere de 

OSCAR. În viață ai șansa să alegi: Să te naști 

nimic și să mori nimic sau să te naști știind cine 

ești și să mori fiind UN OSCAR, fiind 

CUVÂNTUL OM!  Cuvântul strămoșilor tăi. 
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Nicolae Coande 

„Rușilor, duceți-vă dracului, mi s-a    
terminat varul!” 

ând Bohumil Hrabal a mers la Capri, prin 
anii ’90 ai secolului trecut, să-și ridice 
premiul pentru proză de la un mare 

festival internațional, l-a întâlnit acolo pe Iosif 
Brodski, poetul rus exilat în America – după ce 
fusese arestat în Rusia (1964) pentru 
vagabondaj și condamnat la cinci ani de muncă 
silnică în regiunea Arhanghelsk. Istoria 
sângeroasă a exilului rusesc, de la prințul 
Volkonski la Aleksandr Soljenițîn sau Gary 
Kasparov, pare fără sfârșit. Navalnîi măcar s-a 
întors, dar plătește crunt pentru asta. 

Brodski era deja laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură (1987). Întâlnirea este 
povestită în romanul epistolar, „Scrisori către 
Dubenka”, povestea de dragoste a unui bătrân 
prozator, el însuși, cu traducătoarea sa 
americană, April Gifford. Hrabal și-a făcut curaj 
și l-a abordat la masa unde acesta stătea alături 
de o tânără femeie și i-a reamintit de articolul 
publicat în „L’Expresso”, unde poetul stabilise că 
granița ideală între Europa și Asia este pe Elba, 
adică acolo unde, își amintea Hrabal, soldații 
americani s-au întâlnit cu cei ruși, în localitatea 
Torgau, pe 26 aprilie 1945. În acel moment, 
Reichul nazist era înfrânt, iar comunismul 
sovietic își începea ascensiunea mondială. 

Plin de admirație față de poetul cu „ochii 
albaștri ca ai unei fecioare evreice frumoase”, 
Hrabal a ținut să-i spună propria părere despre 
această graniță care neliniștește conștiința 
europeană (nu și cea rusească). El discutase 
adesea la Praga, alături de camarazii săi, scriitori 
comuniști, în fața multor halbe cu bere, despre 
acest limes aproape metafizic. Părerile erau 
împărțite. Hrabal, cel puțin, susținea că Europa 
Răsăriteană începe acolo unde se află ultima 
gară austriacă în stil empire. În interviul din 
revista italiană, Brodski spusese că „Asia începe 
la Kiev și se termină în China”. Hrabal își 
amintea că Metternich, cancelarul austriac, avea 
propria teorie în acest sens. El spunea că 
Orientul începe la Viena, imediat după strada 
Am Graben. Cei care își fac vacanțele de iarnă în 
centrul Vienei știu cam pe unde este granița asta, 
foarte aproape de Stephansdom. 

Tot acest exordiu a fost, poate, necesar, 
acum că Asia a ajuns iarăși la Kiev, prin hoardele 
militare rusești, cum au fost pe drept numite în 
aceste zile în care Ucraina este sub asediu. 
Putler, cum este mai nou poreclit liderul belicos 
de la Kremlin, a atacat în forță o țară care îți 
recăpătase suflul și vocația europeană după 
episodul Maidan din 2014. Motivele sale sunt 
seci: Ucraina nu există ca stat, ea este produsul 
unei serii de rapturi teritoriale pe care le-au 
săvârșit chiar liderii comuniști începând cu 
Lenin și terminând cu Hrușciov (care era 
ucrainean), Ucraina este un hinterland rusesc. 
Strategia de sabordare a Ucrainei este în 
viziunea dictotaurului rus (folosesc anume 
expresia cuprinzătoare lansată de Luca Pițu) 
necesară pentru recuperarea unor teritorii care 
aparțin acelei Rusii istorice născută din 
campanii militare agresive, după ce ea însăși 
fusese sute de ani un teatru de război complicat, 
străbătută de caii tătarilor și ai polonezilor. 

Cum complicat este psihicul și sufletul 
rus, rod al unei torturi a istoriei care și-a pus 
amprenta asupra instinctelor sale. Îmblânzirea 
de care societatea rusă a avut parte prin 
influența culturii franceze a primit în sutele de 
ani de la momentul 1812 (Borodino, anul 
nașterii mișcării decembriștilor) nenumărate 
contre care privilegiau doctrina salvofilă și a 
întoarcerii la tradiției unei Rusii pure, cu 
eroizarea țăranului rus la finalul războiului cu 
Napoleon. Clasa aristocratică își arătase limitele, 
intra în scenă tipul rusului simplu, cuminte, care 
este purtat în jug ca vită de povară de o clasă 
atentă doar la luxura în care trăiește. Orlando 
Figes a prins foarte bine în rama interpretării 
culturale acest imbold național, în cartea sa 
„Dansul Natașei”, o privire complexă asupra 
acestei tensiuni care scindează și azi societatea 
rusească.  

Când Petru cel Mare a decis să 
occidentalizeze Țaratul Moscovit, o putere cu 
picioare de lut care-și ținea supușii în înapoiere 
și umilință, a întâmpinat o rezistență pe măsură. 
Pentru asta a trebuit să zdrobească legiunea 
streliților, corpul de elită care asigura 
securitatea țarilor (un fel de KGB de azi al noului 
țar rus), să tundă bărbile cât măturile ale 
boierilor agramați, să le taie capetele chiar 
atunci când bărbile era prea puțin. Figes ne 
spune: „Petru ura Țaratul Moscovit. Îi disprețuia 
cultura arhaică și vederile înguste, teama 
superstițioasă și resentimentele față de Occident 

C 
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(…) Tânărul țar a străbătut Europa de Nord ca să 
învețe el însuși noile tehnologii de care urma să 
aibă nevoie Rusia pentru se lansa ca putere 
militară continentală.” Odiseea țarului 
reformator, încă barbar el însuși, un uriaș crud, 
este foarte bine descrisă în cartea „Petru cel 
Mare” a istoricului american Robert K. Massie, 
care alocă un capitol inclusiv bătăliei de la 
Stănilești, în urma căreia Dimitrie Cantemir se 
va refugia în Rusia pentru tot restul vieții. 

Amintesc de toate acestea pentru că în 
zilele tulburi din ultima săptămână s-au auzit 
voci care au pretins că Putin e urmașul lui Petru 
cel Mare, măcar pentru faptul că s-a născut la 
Sankt Petersburg, orașul fondat de țar în 
smârcurile din nordul Rusiei. De fapt, Vladimir 
Putin reface drumul înapoi, de la civilizație la 
barbarie, într-o sfidare teribilă a Occidentului și 
a acelei pături prooccidentale din populația 
Rusiei, în încercarea de a consolida acel rusism 
care mizează pe recalibrarea țării ca putere care-
și cere înapoi sferele de influență pierdute după 
dezintegrarea URSS.  

Putin este însăși negarea ideii de 
civilizație, omul care călărește, practică judo, se 
închină ipocrit la altarul ortodoxiei 
pravoslavnice, sub privirile aprobatoare ale 
mitropoliților cu grade sub sutană, asistă la 
parade militare, dar nu este văzut ținând în 
mână o carte, nu apare la teatru sau la balet, deși 
în Rusia trăiesc unii dintre cei mai mari scriitori 
și artiști ai lumii. 
  Apropo de scriitori și de spiritul lor care 
trebuie frânt neapărat în Rusia milenaristă, 
Isaiah Berlin povestește în cartea sa „Adevăratul 
studiu al omenirii” întâlnirea cu Boris Pasternak 
, la Peredelkino, satul scriitorilor sovietici, în 
1945. În ciuda prigoanei de care avusese parte 
(deși nu împărtășise soarta lui Mandelștam, pe 
care îl apărase prost în discuția telefonică cu 
Stalin), Pasternak credea că războiul, ca și 
Revoluția rusă, sunt fenomene care nu pot fi 
jdecate în categorii morale obișnuite, că acestea 
sunt dincolo de bine și de rău și că toate crimele, 
masacrele, epurările sunt un „preludiu necesar 
la o inevitabilă, nemaiauzită victorie a 
spiritului”. Un soi de profetism obscur părea să 
irige gândirea romancierului care tocmai se 
pregătea să scrie „Doctor Jivago”. Rusia, credea 
el, trece prin suferință tocmai pentru a se 
purifica.  

Când a murit, în 1960, Soljenițîn 
publicase de un an „O zi din viața lui Ivan 

Denisovici”, povestea unui zek (deținut) care 
povestește ce se întâmplă într-o zi în Gulag. Zek-
ul era însuși Soljenițîn, condamnat în 1945 la opt 
ani de muncă silnică. Va ieși din închisoare în 
1953, anul în care moare Stalin. Vladimir Putin 
se născuse cu un an înainte. El va prelua ștafeta, 
„profetic și mistic” în cheia oferită înțelegerii 
noastre de către codurile KGB în care a fost 
educat, și azi avem în față spectrul unui nou 
război provocat de o putere discreționară care 
pare să se reîntoarcă în era violenței planetare. 
Cum a înțeles Ahmatova în „Poem fără erou”: 
„Viziunea epocii de aur/ sau crima neagră/ În 
haosul teribil al vremurilor?”. 
  Același Hrabal, un scriitor care nu s-a 
exilat și a rămas în Cehoslovacia după eșecul 
Primăverii de la Praga, povestea că în timpul 
vizitei din martie 1989 în SUA, la Washington, 
pe când Havel era la pușcărie, a fost întrebat care 
este cel mai frumos citat din țara lui. El a explicat 
că după momentul ‘68 a vizitat Catedrala Sf. Vit 
cu un ghid valoros, profesorul Borovsky, care-i 
explica arhitectura și istoria catedralei. Iar la un 
moment dat, profesorul i-a arătat la ieșire, sub 
palatul Schwarzenberg, undeva la colțul străzii 
Neruda, o inscripție-manifest a rezistenților 
praghezi pe care autoritățile nu o șterseseră: 
„Rușilor, duceți-vă dracului, mi s-a terminat 
varul!”. 

Cred și eu că e cea mai frumoasă – și cea 
mai adecvată, mai ales azi. 
                                       **** 

                      Foto : Amalia Achard 
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           Ion Cuzuioc 

 

Nonviolență 
(Haiku)  

 

 
vremi de restriște – 
metanii smerite  în  
fața icoanei  
 
*** 
în subterană – 
copilul nou născut  
aduce lumină  
 
*** 
drumul pribegiei – 
la ușile caselor  
coroane de măslin  
 
*** 
inel de nuntă – 
pe câmpul de luptă 
mâna soldatului 
 
*** 
sat în pribegie – 
crucile din cimitir 
plâng cu rugină  
 
*** 
rafale de foc – 
sub cochilia melcului  
gâze în ascunziș 
 
*** 
drum în nicăieri – 
păpușa de sub ruine 
strigând mama 
 
*** 
țară  pribeagă – 
florile aplecate  
la 8 martie  
 
*** 
cerul închis – 
dinspre orfelinat  
zmei din hârtie  
 
 

*** 
dor de jucării – 
dintr-o palmă în alta  
balonul spart  
*** 
câmpul de luptă – 
tata îi dă fiului 
piciorul de lemn 
 
*** 
în cenzură – 
clopotul bisericii  
fără limbă  
 
*** 
proiectile în zbor – 
cenușa din sobă miroase  
a praf de pușcă  
 
*** 
joc de rafale – 
fiul la calculator  
nu se dă bătut 
 
*** 
casa în flăcări – 
copiii orfelinatului  
salvează păpușile  
 
*** 
dor de jucării – 
soldățelul lui Andersen  
luat în plen* 
 
*** 
războiul în toi – 
podidită de lacrimi  
țarina înroșită  
 
*** 
scrisoare mamei – 
sub candela aprinsă  
primii ghiocei  
 
*** 
mărțișoare – 
mămici refugiate 
cu pruncii la piept 
 

---------------- 
*Vezi basmul ,,Soldățelul de plumb"  

de Hans Cristian Andersen  
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Purim la Cluj 
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