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Gretchen Scherer a obținut o diplomă de licență în arte
plastice la Universitatea Illinois din Chicago și a absolvit
un master în arte plastice la Hunter College. A primit o
bursă de studii Graf la Berlin și a participat la
Skowhegan School of Painting and Sculpture și la
Vermont Studio Center Residency. În prezent locuiește
și lucrează în Brooklyn -NY.
La moartea lui Sir John Soane (1753-1837), un renumit
arhitect neoclasic englez, acesta și-a lăsat moștenire casa
și tot conținutul acesteia națiunii britanice printr-un act
special al Parlamentului.
Gretchen pictează amănunțit toate obiectele și
decorațiile acestui edificiu cultural.
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Cuvânt înainte

"Nevoia de ordine" a apărut ca o necesitate clarificare a
starii artei după trecerea a 20 de ani din secolul
XXI. La chemarea lansată pe net de Editura SAGA au
răspuns scriitori din Ro și Diaspora. Poeți, pictori,
fotografi, artiști... care la un loc au construit un mozaic
ecletic puternic marcat de anii recenți care ne-au
pus nervii la încercare.
Întâi, epidemia globală, apoi războiul ilogic și de
neimaginat în Europa modernă. Într-o identificare
spontană, participanții la antologia de față au rezonat în
ciuda muzelor care, au preferat tăcerea lor mitică. Am
fost gratificați cu texte, traduceri, poezii și eseuri care
fac cinste autorilor. Jurizarea a devenit complicată din
lipsa unor criterii pre-stabilite. Totuși, prin efortul unor
amici ai editurii am reușit să grupăm câteva nume care
au atras atenția prin acuratețea limbajului, talent și
intenții. Mesajul antologiei realizate este clar și
vibrant: am stabilit că ne pasă și că nu putem trece
indiferenți pe lângă catastrofele care ne schimbă viața și
vor continua să afecteze milioane. Ridicăm o voce
modestă dar dârză, care își face drum prin durerile de
azi, făcând loc la speranțe pentru un mâine mai bun.
AG
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POEZIE de autorul, traducătorul, criticul și jurnalistul ucrainean

Oleg Kotsarev.

GROAZA STĂ ÎN FOTOLIUL DE VIS-À-VIS
Fiecare ceas își arată timpul.
Bunicul privește trei chei.
Spirala metalică pulsează în roșu.
E liniște și nimeni nu e acolo. Doar frigul
stă pe fotoliul de viz-à-vis.
Fratele mai mare este groaza.
Luminoasă și tăcută.
Cu ea poți vorbi
chiar și certa.
Bunicul bate un ritm necunoscut.
Fiecare ceas își arată timpul.
Pe drumul asfaltat în depărtare
şoferul pune jos cafeaua pe jumătate goală.
Ploaia se scurge în ea și o diluează.
Și poate să se răstoarne oricând.
Traducere în română de
Chava Roth
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Adrian Grauenfels
Paradă, arest și remarcă
Jesse Ball *
Și când, în cele din urmă, ești prins și interogat,
se descoperă, din păcate, că nu ai nimic de ascuns.
Cei care te-au capturat fac un schimb de priviri, dau din cap.
Capeți libertatea unei după-amieze,
într-o toamnă a anului, cu haina, pălăria și cravata returnate.
ca și cum ți-ai continuă viața. Acum ești tu
din nou în lume. În camerele îngălbenite, viața
nu devine mai palpabilă decât locurile în care se întâmplă.
Pe cheiul umbrit, paradele vor traversa apa,
vizibile doar o singură dată. Sau aș putea spune:
Am văzut vântul fluierând de-a lungul râului,
atingând tot ce întâlnește.
La radio sună tare un tango de Piazzolla
Și el este consecvent în a repeta, tonuri,
tacturi, descrescendoul apropieri între om și om...
Notă
Traducere și adaptare AG
* Jesse Ball (născut la 7 iunie 1978) este un romancier și
poet american. A publicat romane, volume de poezie,
povestiri scurte și desene. Operele sale se disting prin
utilizarea unui stil sobru și au fost comparate cu cele ale
lui Jorge Luis Borges și Italo Calvino.
***
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Au venit la masă...
Am pus de ceai pentru că au râs.
Apoi au folosit sarea noastră.
Și apoi sarea noastră a devenit aurie.
Și apoi aurul nostru a fost pus în muzeul lor.
Cărțile lor devin din ce în ce mai luxoase.
Cărților noastre le lipsesc pagini.
Femeile lor plătesc pe femeile noastre
care vin acasă prea obosite pentru a face copii de vânzare.
Deci studiez furia:
Dacă scrii, ea se transformă. Se coagulează.
Mizeria noastră, dacă ai bani se tipărește.
Ne compătimim: ne doare și ne apucă furia.
Ăia cu bani râd. Ei spectatori. Ei parfumați. Ei trofeu.
Cum este tristețea:
Cuvântul tandru după alt cuvânt tandru sucombă înainte de a te
salva.
Cum este neputința:
Eșți un sculptor și nu-ți poți mișca brațele.
Marmura te privește fix în ochi
plină de dorință.
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Hotel la marea moartă
Am mers cu liftul până la micul dejun.
Dimineața s-a deschis ca o poartă de fier.
Ne-am așezat pe scaune capitonate și ne-am privit
cafeaua era rece, nimic personal...
și natura naturii, stătea ruptă în jur.
Cuvântul, porunca Domnului, afară în psalmi.
Am tropăit înainte și înapoi pe coridoare.
Copacii erau cei mai obosiți pe care îi văzusem vreodată.
Am tăiat o felie dintr-o pâine neagră ca o noapte
la o masă lungă din același lemn
iar după-amiază se aprindeau cărbuni în jurul vocilor.
Am înotat apoi în apa uleioasă de amurg.
Cerul era de un mov înnourat pe care nu-l văzusem niciodată.
Nimic nu ne putea stinge setea
La lumina stelelor, ne-am aprins țigări din cuvinte fierbinți.
Era o noapte inutilă pentru a fi poet în acele locuri.
Nici hotelului nu-i păsa de noi.
***
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Demolarea norilor

Willa Carroll * & AG
traducere liberă
Nori de nicovală în vest.
Tatăl meu moare în ospiciu
în timp ce eu sunt pe autostradă,
blocată de refugiații spre nicăieri
Un om pe targă.
Membrele imposibil de mișcat
Gura ușor deschisă,
ca și cum ar fi surprins, ca și cum ar spune
ah! Un ochi pe jumătate închis,
celălalt privește în sus,
luminat de o altă lumină,
un cer în tavanul spitalului improvizat.
Îi ating mâna, abia rece. A trecut doar
o oră. La lift, nu vreau să renunț
din el pot privi toboganul luminos al războiului.
Mă întorc. Mă aplec să-i sărut mâna.
Afară, cuie moi și lungi bat pământul.
* Willa Carroll este scriitoare și interpretă. Prima ei carte,
Nerve Chorus, a fost una dintre cele mai bune cărți de poezie
din 2018 ale revistei Entropy Magazine. Finalistă la The
Georgia Poetry Prize, a câștigat premiul Tupelo Quarterly și
Narrative Magazine's Third Annual Poetry Contest. A obținut
un masterat de masterat la Bennington College. Videoclipurile
ei au fost publicate în Narrative Outloud, Tuesday; An Art
Project, Writers Resist și în alte publicații. Carroll a colaborat
și a realizat spectacole cu numeroși artiști, locuiește în New
York.
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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
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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
*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 IN TRANSIT
BEAUTIFUL (Tupelo Press/ Harper Collins, 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.

13

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 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
* Clara Isabel Alegría Vides (1924 - 2018), cunoscută și sub
pseudonimul Claribel Alegría, a fost o poetă, eseistă,
14

romancieră și jurnalistă nicaraguano-salvadoriană,
o voce importantă în literatura contemporană din America
Centrală. A fost distinsă cu Premiul Internațional Neustadt
pentru Literatură în 2006.
***
Pentru cei din jur
Nomazii au ucis și înainte.
Găsește cuvinte pentru a descrie piatra
grea primită în parbriz. Înaintea noastră
numărau dezastrele pe care le facem din viețile noastre.
Eu sunt un neîndemânatic
și un neatent. Mă găsești pe un drum verde prin
câmpii verzi. Mă vezi pe calul meu
de la mile distanță. Urmărim
contururile munților
până când, ore întregi
mai târziu, după două ploi, ninsoare
și o rafală de soare ne întâlnim.
Vă spun că fac rugăciuni pentru voi, refugiaților.
Promit că aceste cuvinte pe care le spun sunt finalul
unui drum lung, iar vocea mea
sună ciudat chiar și pentru mine.
Mă întrebați de ce tresar așa.
"Tăcerea umanilor", va spun eu.
"Și ea doare, de asemenea."
Și după exaltarea acestei întâlniri,
ne despărțim, voi spre lumină, eu
spre întunericul lăsat în urmă.
AG
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Rudy von Kronstadt

Downtown L.A.
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Hannah Aizenman
"Se presupune că poeții ar trebui să evite clișeele - fragmente de
limbaj atât de banale încât par a fi golite de sens - dar sunt
fascinată de ceea ce pot dezvălui și ascunde frazele ultrafamiliare. Acest poem ia drept titlu o expresie comună, folosită
în mod obișnuit cu scopul de a afirma identitatea pozițională a
vorbitorului (un bărbat) ca o revendicare a puterii și a
controlului narativ: un gest retoric "umanizant" care
funcționează pentru a delegitima și dezumaniza femeile.
Jucându-mă cu acest idiom, care este, de asemenea, un fragment
- făcându-l o constrângere formală, sondându-l, în diverse
sensuri - am sperat să destabilizez imaginația care generează
utilizarea sa și să clatin limitele acestei imaginații."
Ca tată de fiice

traducere AG

Ca o mare de apă
Ca paznic al vidrelor
Ca suporter al echipei Maccabi
În calitatea de cel mai mare erudit
În calitate de soț care părăsește mame
Ca donator de bacșișuri
Ca un specialist în eșecuri
Ca un suporter credincios
În timp ce ne adunăm împreună
Cu teamă de dezordine
Ca o fantomă a operelor
Ca apărător al frontierelor
Ca un spărgător de pânze de păianjen
Ca un prieten al doctorului
Ca un autor de evanghelii
Ca un câmp după un măcel..
17

∞+1
Grecii vedeau geometria egală cu divinitatea
Infinitul + 1 = ?
Ce este credința omului?
decât încrederea în unu și în infinit
la un loc
în Salamanca am studiat un zid de catedrală.
locuiau în el stele sau păsări, sau pentru o secundă o iluminare
de licurici pe cer, o lecție de astronomie.
O galaxie, planete, comete care se învârteau în elipse elegante.
Telescop și clepsidre, vița de vie înflorind ca o tornadă
într-o grădină de basm din secolul viitor.
Ochii iubitei mele strălucesc în fiecare dimineață.
Dumnezeu este atât de departe, chiar în fața mea.
AG

Dorina Sisu

De ce nu este liniște la graniță
o mamă își plânge copiii uciși
vânați de tancuri ca pe criminali
dar criminalii chiar ei omorau
femei ce nășteau ori ce-n cârje târau
bătrâneți blestemate de fii uciși
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războiul acesta e un coșmar
prin aer se urcă urlete smulse
din inimi orfane
din mame vădane
din mame ce-n dar pe copii i-a lăsat
să joace un rol pornit de bătrâni
de averi și de țări tot mai mari, tot mai mult
dar nu judecați
ei pământul nu-l vor
cei ce mor pentru voi
sechestrați și blamați
dirijați de-un nebun - din păcate nu-i șah
cei ce mor nu vă vor
o mamă își plânge copiii uciși
buza îi tremură, suspină, se roagă
se-ntreabă mirată, în chinuri și-n van
copiii ei unde sunt și ce sunt
...dar strânge la piept doar unul scăpat
ce doarme visând că se joacă în parc
o vede pe mama zâmbind lângă tata
ce poartă pe umeri doi frați spre înalt.
o mamă plânge copiii uciși
pe tancuri tot ninge cu suflete crude
D.S. Dublin 14 martie 2022
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Arie Lamdan

Autoportret

Eugen Matzota

20

Paul Mircea Goreniuc
Ucraina
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Beatrice Bernath
pleduri roz
trăiesc griul agățată de el cu două mâini.
aș vrea să iubesc dar am mâinile ocupate.
bucăți zdrențuite de roz (copii cândva) se tîrăsc în șanțurile
acoperite cu pleduri peste morți.
e liniște. albastrul tace ghemuit
sub un grup de
îngeri demoralizați.
avataruri rupte
din cerul ce a fost aer
pântece de femeie goale
că
a murit ziua de mâine.
corbii se rotesc în cerc închis
scîrbiți de urletele mele
tăcute.
***

X~
pledul pleduțul copilului cârpă moale înlocuitoare de mamă caldă
mă învelesc în el mental retrospectivă a iubirii
mi-acopăr capul cuibărită în el
copil uitat
nu vrea să fie căzut în lumina ce nu reușit să o pătrundă al
singurului zbor perfect
22

îndrăgostirea timidă dintre lumile imposibile.
fiorul.
cum să definesc somnul zilelor motivul exact al trăirii. am vrut
ceva am plătit cu însăși vrutul
nimicul atât de mic ascuns de conștiință..
mă roade vinovăția impotenței nu am crezut că pot vrea.
m-am acceptat cu mândrie
chiar cu orgoliu- născută suflet fără aripi
educația obliga negație
și în jurul meu aripi frânte cu furie - gunoaie de civilizație.
și de ce aș dori zborul înspre zidul de sticlă al aparenței cerului ?
îmi caut lacunele ca să-mi motivez imperfecția
admiratorilor femeii cu vis de pasăre.

Desen BB
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Yarin Branth
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Julien Caragea
NU ÎNTOTDEAUNA NE E DAT DE ALES
Aș prefera să scriu despre copii jucându-se
în curtea școlii noastre
Nu despre un ticălos
ce spulberă sub șenilele tancului o țară
Despre singura vară ce mi-a rămas –
ochii verzi ai pisicii
așteptând pe cutia poștală
Nu despre uniformele soldaților
Despre frumusețea femeilor
cu brațe încărcate de flori
Nu despre gura unui nenorocit
împroșcând gloanțe când vorbește
Despre copacul meu solitar de pe câmp
rezistând asaltat de vânturi
Nu despre orașe plesnite peste obraz
de cnutul rusesc
Despre sătenii emigrați la muncă
și întorși cu o nouă mândrie
Nu despre refugiații în lacrimi
goniți de mânia țarului criminal
Uneori îmi e rușine că sunt om
Însă copii pisici femei copaci flori
și pâlcuri de păsări în cerul albastru
îmi spun
Trebuie să continuăm!
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Silvina Guadino
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Olena Herasymyuk
Autor Ucrainean: Олена Герасим’юк
DE PARCĂ
Ei beau urma ca sânge
ei merg și merg
drumul lor
nepătruns, îngrozitor, nesfârșit
o linie
conectată prin noduri
tensionată precum coarda
un tendon
care nu se rupe
el nu
degetele iernii
nu îngheaţă de frig
dau un semn
urma nu se închide
rănile deschise rămân
peste malurile libertăţii
se aprinde amurgul
cine îl atinge
cu mâna
orbește țârât în adânc
în adâncul deschis
peste frontiere
și linii interne de apărare
totul se contractă
ca un muşchi
ca un poem
până când dispare
amurgul se aprinde
pentru că cercul
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se mișcă
și în adânc
pământul (motivul)
e viu și mortal
și drumul meu s-a sfârșit
că ciocnesc
împotriva zidului libertăţii
și cred
acesta este finalul
(traducere din limba germană în limba româna de Chava Roth)

Olena Herasymyuk [ Ucraina ]
…s-a născut în 1991 la Kiev. Strămoșii ei proveneau din Munții
Carpați, cândva centrul luptei împotriva bolșevismului. Imediat
după cel de-al Doilea Război Mondial, familia ei, împreună cu
multe altele din regiune, a fost deportată din Ucraina în
Kazahstan, de aceea tatăl ei, poetul ucrainean Vasyl
Herasymyuk, s-a născut în Karaganda. După moartea lui Stalin
și după cea de-a 20-a conferință de partid a PCUS, familia ei a
putut să se întoarcă în țara lor de origine. Olena Herasymyuk a
studiat literatura la Kiev. În timp ce studia, a lucrat și în ture de
noapte în depozitul unei librării, unde a putut citi toate cărțile pe
care nu și le putea permite cu banii de bursă, contribuind în
același timp în mare măsură la erudiția sa cuprinzătoare.
La fel ca mulți poeți din generația ei, opera sa, care a fost
publicată în reviste precum "Sonjaschnik", "Ukrainian Literature
Paper" și "Literary Ukraine", este marcată de un puternic curent
de conștiință de sine națională. Textele ei sondează adesea
relația dintre sine și lumea exterioară: "viața este un munte
nesfârșit de material pentru poezie." În 2014 a publicat
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"Gluchota" (tr. Surzenie), o colecție de texte concentrate, al căror
dinamism derivă din utilizarea de către autor a formelor verbale
dominante. În 2016, în cadrul festivalului de artă "Porto Franko
Gogol Fest", în sălile de pivniță ale Teatrului din IvanoFrankivsk a avut loc o reprezentație a poemului ei "Tyuremna
pisnya" (tr. Un cântec de închisoare), care a fost recitat de
luptători din cadrul ATO (Operațiunea antiteroristă) și de foști
deținuți politici.
Olena Herasymyuk a fost scriitoare în rezidență la "Stanislavsky
Fenomen", un proiect pentru tineri poeți în cadrul căruia doi
tineri autori locuiesc în Ivano-Frankivsk și discută textele lor cu
poeți consacrați, care le servesc drept mentori. De asemenea, a
câștigat o serie de premii, printre care se numără premiul întâi
la concursul "În memoria lui Leonid Kislev", Premiul
internațional de literatură ucraineano-germană Oles Honchar și
premiul al doilea la categoria poezie la concursul de literatură
"Fakel". Mai multe dintre poeziile sale au fost traduse în engleză,
lituaniană, georgiană, italiană, germană, sârbă, poloneză,
belarusă și rusă.
Împreună cu Denis Polishchuk a inițiat
proiectul "Rozstriljanij Kalender" (tr. Calendarul execuțiilor),
care colectează și publică documente și informații despre
represiunea intelectualilor ucraineni în perioada sovietică.
Autoarea locuiește la Kiev.
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Mugurel Bărbulescu
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Mugurel Bărbulescu
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Nicoleta Dabija
dragostea trebuie ajutată să moară
toate visele mele au început să semene
cu trupul tău, grele, întoarse cu spatele,
dar pe dinăuntru încap multe iluzii,
și când nu înțeleg de ce parte a ceții
se întinde aerul la care nu mai ajung,
și când refuz surogatele, pentru că, destul,
cinci cristale colorate nu vor prețui niciodată
cât un diamant, nici cât ești perfect al meu
întins cu arătătorul pe omoplatul tău stâng,
nici cât pot? al tău, arhanghelul extazului,
nici cât toate coincidențele brusc fără sens.
șapte luni, timp să nasc un copil prematur,
și să-l sugrum imediat ce rămânem singuri,
cu mâna dreaptă și înălțând fără teamă ochii,
dragostea trebuie ajutată să moară.
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Adriana Chidu
Pierdute
Azi m-am născut iar din toate hidoșeniile ascunse
În dulapurile
Prăfuite ale memoriei
Am refuzat cu grație, m-am apărat cu greu și încăpățânare
Să recunosc acest timp
Le-am spus că nu am nevoie de corp și veșminte
Dar lumea mă voia un copil cuminte
Să ne jucăm dar
Să le facem pe plac
Să ne uităm prin oglinzi
Am decis să le dăruiesc amintirile strâmbe
Doare
Ce bine
Pe rafturi stau înșirați printre sticlele de votcă copiii nedumeriți
Am uitat cât de fragili sunt
Scoși din zăpadă, desculți, cu topoare înfipte în suflet
Te-am visat de nenumărate ori cum treceai strada
Și mă trezeam înainte de a ajunge acasă
Pe șevalet era portretul lui cu guler spaniol
Hăcuit de o lume străină
Oare ce caut aici
Mă miros de departe și mă vânează
Aceeași mărșăluitori înspre paradis
În care eu refuz să intru senină
Pentru că aparțin unui alt loc
și refuz să mă nasc din nou
printre preafericiți
am un ochi deschis plin de sânge
și zăpada pe care calcă desculți
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ne plimbăm
ne plimbăm bătrâni și bolnavi cu copilul din noi în brațe
spaima, foamea și câinii au mușcat din el
e gol și tremură de ură
se scurg zdrențele de iubire
ca firimiturile de pâine ce marchează drumul înspre casă
casa aceea a plecat demult la cer
ne reîntoarcem într-un un loc ce seamănă cu o grădină părăsită
mă trezesc
mă trezesc plimbându-mă prin casă
și vorbind cu morții mei personali
sunt mai aproape decât vii
de ei nu trebuie să mă distanțez
tată, tu cum ai murit?
Te-au ucis cotoroanțele?
Cât de mult ai vrea să pleci
cât de adânc ai intrat în altă karmă
mamă, ce ai vrut să-mi spui când respirai ca o zeiță
cum ai reușit să intri în copiii mei atât de ușor
îmi apar capetele lor și tac
ne uităm ochi în ochi și bem împreună votcă
cu sânge și cenușă
ne deschidem destinele
ne despicăm firele de timp și mergem pe alte cărări
cum ar fi dacă iubiții mei ar renaște
ce orgii cumplite am ratat din zgârcenie
cum m-aș plimba cu tine de mână și ți-aș povesti pe îndelete
și aș plăti urâțenia cu amândouă mâinile
aș împrăștia datoriile
și ție, nemilostivo
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tot și cu deasupra măsură
să mori de tot împăcată
să plecăm
încearcă să vrei
tot timpul ai fost aici
pentru că niciodată nu ai fost cu mine
am stat
am stat în fața tuturor celor care au tulburat liniștea
și am privit cercurile concentrice de gălăgie
cum se îndepărtau în univers
oare eu pe cine deranjez
cine vrea să mă omoare din disperare
oare aerul nu ne mai ajunge la toți
nu ne mai ajunge infinitul mierlă mă privește cu un singur ochi
îmi arată o lume unde urechile se transformă în case mici
închise ermetic
cu frunze ieșite din pustiurile de pe cealaltă parte a planetei

ora 8
după ora 8 seara
pe străzi circulă disperarea
revolta
libertatea zdrențuită
diavolii în uniformă
copacii acoperiți de prelate
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au uitat
au uitat că sunt zeițe
și cerșesc flămânde la uși
hainele lor sunt zdrențe murdare
vocea a rămas în urmă
și doar un scâncet lipsit de speranță mai auzi
dacă observi o licărire trecătoare a pietrelor împrăștiate
o, mamă,
o, pași mici și murdari până când o să ne naști?
***
PUHOAIE - Versuri de frondă
Melania Rusu Caragioiu
Puhoi de ostași urcați din galere,
Din ocne profunde, lipsiți de putere,
Găvane rotunde adâncite de foame
Plepoape prinse-n beznă, o Doamne.
Avură în lume o ultimă șansă.
Și au ales-o, deliberat sau în transă.
Târând după ei movile de tancuri,
Strivind sub șenile și tot ce era n flancuri!
Căzut-au molozuri cu sânge udate
Și măduvi și cranii și dulci legănate,
Din lumea pestriță, fals învinuită,
De fapte mârșave-n minciuni ticluită.
O lume tihnită, la ceasul de seară,
Trezită din fapte ce viața-nfășoară.
De oștașii șubrezi cu minți vătămate,
De viața-n urgie și- amar măcinate.
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Pornind insurgenți, spre zări, ca furtună:
...-Ori vială, ori moarte!” , din fiare răsună.
Orbis năpustite spre colțul ihnit.
Spre culcușul simplu de om ostenit,
Spre leagăn, somn dulce de prunc legănat
Ce-n somnu-i nu știe că-n veci a plecat...
Nici corbii de pradă, nici focul ce arde
N-a năpustit vreaudată să taie, să prade
Cu-o sete dementă, rânjet de satrap.
Scrâsnind din dinți șubrezi: -,,Azi n-ai să mai scapi!”
Părinți se-narmară cu puști și grenade,
Dar moartea din fiare și-n degete slabe,
Puternic străpunge, dărâmă și rade!!!
O lume azi plânge-n durere copiii.
Și mamele-și caută prin stele, azi, fii,
Rugânduse-n plânset: -,Adumi-ii, Tu iar
Doamne, erau tineri, cu inimi de jar!”
Pieriră ocnașii, pieriră armate,
Sub ziduri, plâpânde ființe-ngropate!!!
Se-nchină cortegiul de mame în doliu,
Dar moartea-i pornită cu aprig lințoliu,
Te-ntrebi cum de poate sărman fără vină
Să cadă sun bomde-n târână și-n iină?
Au, oare -omenirea cât poate răbda,
Sub ordin din diavol, din diavol, sadea?
Cum Doamne răbdat-ai atâta năpastă,
Să intre prin ziduri prin sparta fereastră?
Au ordin călăii din aer și sol,
Să lase din viață doar sânge și gol!!!
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Urechile strâmbe și mintea secată,
Pornită-i cu zorul, dreptatea s-o bată,
Să taie, să rupă ce altul clădise,
Să fluture moartea pe inimi ucise?
Un vaier planează din sufletul rupt:
-,,Oprește-i, o Terra, mult sânge au supt!”
,,Tu Doamne, Puternic peste morți, peste vii,
,,Te roagă o lume, Tu toate le știi,
,,Adu-ne o pace cu stropi de balsam,
,,Și fă împăcare din neam și din neam,,
,,Învie-n vecie pe cei ce au pierit .
,,Si dă omenirii ceasul cel tihnit!!!”
Venice 1940
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Alex Howitt
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Roxana Medveţki

Se va aşterne colbul...
În răstimpul petrecut în astă lume, fie el mai scurt sau mai
îndelungat, nu există omenească fiinţă care, măcar o dată, să nu fi
îngenunchiat în faţa unei icoane pentru a aşterne o cruce largă,
de-a lungul şi de-a latul pieptului şi a cere câte ceva pentru sine
sau pentru cei dragi: ori ajutor în vreo boală, ori deschiderea unor
căi spre izbândă, ori un trai îndestulat, ori câte şi mai câte. Dar
gândindu-se-va careva vreodată a cere proniei cereşti a-i fi
luminată mintea spre aflarea rostului în astă viaţă? Socoti-va
careva a cere sprijineală în tâlcuirea propriei fiinţe şi-n
dezvelirea cugetului şi spiritului ce-şi au culcuş înlăuntrul
fiecăruia?
Omul, îndoctrinat a crede că poteca de urmat i-a fost trasată
odată cu naşterea sa, lasă la voia întâmplării vieţuirea lui pe
pământ, pentru ca la isprăvirea zilelor, să-şi ridice privirea spre
cer şi să rostească cu amărăciune: „Aşa mi-a fost scris!”
Pe ici, pe colo, însă, neuronii vreunui muritor prind a se
întortochea în jurul unor întrebări existenţiale şi a se zbengui
printre pietre filozofale, lucru lăudabil şi demn de urmat. Dar
mintea e greu de folosit, strădania mult prea anevoioasă, aşa că,
se naşte întrebarea: „În ce scop se depune atâta efort cosmic
pentru cel nătâng?” Dar nu pentru nătângul curat şi smerit, nu
pentru nătângul nestricat şi cumsecade, ci pentru cel fudul şi
îndărătnic, pentru cel tăvălit în glod, precum râtanii.
Cu obiceiul de a sta în calea vântului şi de a se clătina stângadreapta, după cum îi dictează interesele şi nicidecum simţul cel
bun, omul, parcă ar vieţui între oglinzi de carnaval care hidoşesc
sufletul şi deformează mintea şi se întreabă (dacă are şansa a
gândi niţel) care dintre cei dimprejur este el, cel real...
Şi după nopţi şi ani şi decenii de întrebări şi căutări, constată,
cam pe la capătul zilelor, că răspunsul a fost atât de simplu şi atât
40

de aproape, iar el nu l-a văzut, nu l-a auzit, pentru că n-a ştiut,
unde şi cum să-l caute. A orbecăit şi cotrobăit prin tomuri groase,
mai vechi sau mai noi şi numai unde a trebuit n-a căutat: în suflet
şi-n învăţăturile cele sfinte.
Pe măsură ce zilele trec peste om şi năravurile i se înmulţesc,
se strică pe înlăuntru şi se împuţeşte, mirosind precum hoitul, iz
ce aduce a parfum de iasomie în vreme de tinereţe, dar care
îngreţoşează şi îngrozeşte la capăt de drum. Gândul că fiinţa
umană e o particulă neînsemnată şi infimă a universului mângâie
şi ostoieşte, uneori, neîmplinirea şi mâhnirea traiului lumesc. Dar
oare, nu în fiecare din aceste particule neînsemnate este adunat,
cu trudă, un întreg univers? Nu în minte şi iubire stă, aşezată cu
grijă şi cu rost, nebănuita forţă a naturii?
Însă, omul şade atârnat, indecis, între Cer şi Străfunduri, orb
în Lumină şi atoatevăzător în Întuneric, ocolind, de cele mai multe
ori, cu bună ştiinţă, drumul cel drept, pentru a se aventura,
voiniceşte, pe căi întortocheate, dar pline de ademeneli, care mai
de care mai lucitoare şi zornăitoare.
Aproape de isprăvirea trecerii prin astă viaţă, revin din ce în
ce mai stăruitor amintiri ale momentelor din copilărie. De ce de
atunci şi nu din vremea în care, omul, ca slujbaş, a urcat în grabă
treptele carierei, cocoţându-se pe jilţul cel mai de sus? De ce nu
din vremea când a pus mâna, lacom, pe cele mai mari averi?
Pentru că nimic nu valorează mai mult, la sfârşit de cale, decât
timpul în care sufletul era nepătat, în care trăirile şi simţirile erau
curate şi adevărate, iar asta nu se întâmplă în existenţa fiinţei
umane decât atunci când n-apucă a aduna năravuri, a putrezi pe
dinăuntru şi a se împopoţona pe dinafară.
La nivel de individ, lunecarea pe panta valorilor spirituale şi
morale la nivelul cel mai de jos este vizibilă şi de plâns, dar la o
scară mai amplă? Acolo, s-ar cuveni a purta doliu pentru
stingerea, pentru totdeauna, a curăţeniei unei lumi. Puritatea, aşa
cum au îmbrăţişat-o strabunii, abia mai pâpâie, abia mai răsuflă...
Căldura s-a micit şi s-a tăinuit în colţuri umbroase, aşteptându-şi
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obstescul sfârşit. Glasul inimii a amuţit, strivit de urletul
orgoliului şi al puterii.
Din copilăria neamurilor rămân doar amintiri în gândul şi
inima celor ce-au cunoscut-o. Vor scăpăta şi ele, încet, şi se va
aşterne colbul.
***
Roxana Medveţki - POEZII

Ţipăt cu gura închisă
Am ucis!
Am ucis adevărul şi l-am îngropat în ţărâna grădinilor prin
care mi-au umblat paşii. Am bătătorit mormintele cu talpa
desculţă, în ritm îndrăcit de Ciuleandră, cu setea şi patima
nebunului cu ochi sticloşi.
Iluzia am ascuns-o în sân, ca pe cireşele coapte ale copilăriei
ce-şi amestecă roşul sângelui cu albul laptelui matern, să-şi
crească fantasmagoricele plăsmuiri până în adâncurile cele mai
tainice ale cugetului.
Iluzia, jocul minţii suferinde, drogul letal al existenţei de
dinainte şi de după credinţă, mitul beteag al împlinirii, a supt din
seva simţirii aievea şi-a pus lanţ peste libertatea gleznelor şi zbor.
Iluzia, giulgiu cenuşiu peste ochii pe jumătate deschişi, stol
de ciori peste lumina creştetului, a micit, a umbrit şi-a redus
eul la o dulceagă şi acceptată sclavie.
Dar, din grădinile trecutului, de sub stratul de ţărână, s-a
săltat ţipătul adevărului unic, să-şi ceară dreptul la alb şi profund,
la desluşire şi viu.
Şi din aceeaşi ţărână, mesteacănul argintiu din curtea
bisericii de lemn, a prins a se clătina şi a-şi alunga, nezărit, în
nopţi cu lună plină, propriul stol de ciori.
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Iar ţipătul adevărului unei singure nopţi, ţipăt cu gura închisă
şi ochii larg deschişi, ar putea fi, acum sau altcândva, ţipătul
adevărului unei eternităţi.

Eugen
Matzota
Desene

Fără țărână
Dincolo de oglinzi, în nopți cu lună neagră, se scutură țărâna.
Și tot ce-a fost minciună și iluzie, fals și meschin devine năluca
ce se zvârcolește, căutându-și tainițele în cimitirele vechi.
Rămâne candela de lumină a adevărului curat, clar și brutal...
atât de brutal, încât groaza ce schimonosește obrazul și
împietrește privirea, rămâne stigmat pe chipul neoglindit și rană
a gurii căscate și mute... atât de brutal, încât încercarea de-a căuta
printre măruntaiele negre, descompuse și viciate de putregaiul
traiului pe care l-am clădit din neadevăr și nălucire, devine scârba
însumată a tuturor viciilor și micimilor cugetului și inimii.
Și-atunci, de dincolo de oglinzi, se aude propriul glas, cald,
calm, inflexibil: ”Cine ești tu, tu, cel fără chip, tu, cel fără
țărână?... Cine ești tu, cel despuiat de realitatea iluzorie a
propriei existențe, tu, cel dezgolit de țesătura urzită și pângărită
de propriile gânduri, de false credințe și denaturate simțiri?”
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Iar răspunsul, izvorât din tristețea zădărniciei, din adevărul
absolut de dincolo de oglinzi, vine firesc, simplu și deslușit:
„Nu sunt nimic din ce-am crezut că sunt!”

Drumul către Tibet
N-am avut îndrăzneala să mă caut la porțile Raiului, iar
temerea nu m-a dus nici la cele ale Infernului, gândind că faptele
mele n-au avut într-atât, umbra de întuneric pusă laolaltă cu cea a
strămoșilor, încât să mi se-agațe de poalele veșmântului.
M-am căutat între Cer și ne-Cer, pe poteci bolovănite și
abrupte, și m-am găsit la crucea drumurilor, răscolind zările
printre norii pâcloși, să zăresc „Acoperișul Lumii”.
M-am găsit, învelindu-mi tălpile vlăguite în cetina bradului
și aciuându-mă în îmbrățișarea trunchiului aspru, pentru a mă
tăinui din calea vulturilor.
M-am găsit cu anevoia urcușului și nevoia de sălășluire, cu
truda și dorința de pace a capătului de drum, cu deznădejdea și
nădejdea de tihnă nesfârșită, pe malul Râului Brahmaputra.
Și, dacă-n zilele ce mi-au fost date pentru a mă cerceta și a
mă reinventa în toată pacea ce-a fost rânduită pentru sufletul
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meu, și, dacă s-au închis ademenitoarele cărări pavate cu
marmura neagră a păcatului, am luat-o pieptiș, prin bolovănișul
gândurilor și căutărilor, pe drumul prăvalnic... către Tibetul din
mine.
Ana Ardeleanu
Prin mine trec
Cele o mie şi una de nopţi.
Nimeni nu-şi face cumpărăturile
Din grădina lor, cheltuindu-şi contul.
Nimeni nu umblă dezbrăcat pe ape,
Pentru a-şi face fotografii de alertă,
De înspumare a trupului în râurile reci,
Ca în băile romane,
Pentru a-şi aţâţa instinctele.
Pescăruşii, precum şi marea,
Resping scena în care furci caudine
Te pot întoarce pe-o parte şi pe alta,
În tigaia de-argint a analizei,
Iar martorii îşi uită trecutul,
Dar nici de prezent nu se ştiu apropia,
Nu ştiu şterge liniile de orgoliu
De pe geamul mat,
Încât, locul din mine să nu rămână
Fără posibilitatea de-a oferi
O întâlnire profesională,
Între orgoliile aceleiaşi vieţi
Şi nimeni să nu intre singur
În locanta de la malul mării
Ca, apoi, să plece cântând,
Cu privirea împleticindu-se
Printre picioarele pescăruşilor.
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dans existenţial
În casa nopţii, se află biroul îngerului
Cu actele sale de caritate,
Cu amestecul în treburile altora,
Aşezat, precum o foaie de tort,
Între crema zilei de ieri şi a celei de mâine
Ori, în rol de sufleor, la urechea mea,
De când mă ştiu.
Iar, acum, mă surprind trădând,
Lăsându-mă moale în zăpada altor îngeri,
Câţi vor mai fi încă activi pe-acest pământ păcătos.
Această întâmplare
Mi-a stricat gustul, opţiunile, restul de viaţă,
Până a venit cămătarul şi m-a întrebat:
„-Dar tu când ai de gând să dai împrumutul înapoi?
Dacă înger nu ai,
Căci n-ai ştiut să-l păstrezi pentru zile grele,
Cum te vei achita de cele încă neştiute, nescrise,
Ascunse în bocanci,
Ţinute sub talpă,
Încălţate de drum lung,
Dar fără tine,
Fără specia ta, aflată în carantină,
Amestecând în supa celor două mii de ani,
În ritm de samba
Mă priveşti roz
Mă privești roz,
Eu te privesc albastru.
Amândoi împlinim idealul unui vis,
Ceva mai mult decât încleştarea mâinii
Pe lucrul care, pe drept, este al nostru.
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Fala aceasta
Nu aparţine doar omului glorios,
Cum nici desfătarea
De-a privi primăvara,
Aşa, ca pe o terapie de cuplu,
Într-un pom înflorit numit ea
Şi un pom desfrunzit numit el.
O neînţelegere măsurată în decibeli,
Atunci când te strecori
Prin orificiul norilor plumburii
Şi nu vrei să iei asupra ta
Apăsarea.
Închipuire solemnă
Umblu pe linia sufletului
Urzind când un deal, când o vale
Cum dintr-un Stradivarius
Muzica târziului
Resping frica de mărturisire
Ca pe o repede trecere
Tac mai mult decât tăcerea
Și port netemătoare
Culoarea îmbunată a zborului
Nu pot deschide ochii
Fără să mă văd ștergând de sudoare
Marea taină
Condamn condamnarea
Ce m-a făcut să suspin
În domul închipuirii
Unde moartea nu ajunge
Unde vulturul nu planează.
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Toate pot fi numite trofee
Capul de pasăre măiastră a inimii tale,
Furnica ce urcă degetul mic
Închipuindu-l Everest
Sau cum Dumnezeu se numeşte,
Cea mai mare iluzie optică
În care nimeni nu dă cu pietre să o dărâme,
S-o rostogolească la picioarele sale de Goliat.
Dar cel mai mare trofeu e iubirea ta,
Pe care nimeni nu a învins-o,
Nu i-a retezat creasta de munte,
Simbolul demnităţii, coroana regală
Dobândită încă de la naştere,
Pe unde norii se plimbă
Trăgând cu puşca,
Cântând cântece soldăţeşti
Despre “mândra mea, draga mea”.
Ca poet anonim, te înrolezi şi tu
Pentru a-i orienta
Pe cei ce rătăcesc calea.
Oricum, trofeul acesta
E povestea ta de mic,
De când te jucai cu degetu-n ţărână,
Atunci când îngerul nu era atent,
Nici alte fiinţe aflate în poveste,
Ca personaje create
Din necesitatea ca, la nevoie,
Să ai pe cine da vina.
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Leo Butnaru

49

Evan Gill Smith *
Vaca vorbește cu copilul
Nu exist eu fără tine,
spune vaca în lumina soarelui
fiind privită, fiind atrasă
de către copilul cu creioane colorate.
Este dealul o migdală? copilul
vrea să știe. Viața este irefutabilă?
Începutul lui "eu" este începutul
finalului "tu". Vezi gaura aceea
din ciorapul tău
prin care trece frigul?
Degetul de la piciorul
copilului priveste
prin gaură acum.
Unii filozofi fac ulcer
de la mâncat singurătate
Nu știm prea multe.
Limba vacii își linge buzele.
Copilul își umple cartea de desene
cu creion albastru și cu tăcere.
O libelulă sau nu.
***
* Evan Gill Smith este profesor de scriere la City University of
New York și psihanalist în formare. A primit burse de la Kettle
Pond și Art Farm și locuiește în Brooklyn, New
York.
Traducere AG
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Lvov – protest mut

Dumitru Ichim
PSALMUL NETERMINAT LA INTERVIU
Voi ține-n palmă iarba, până-mi va zice: ''Tată!''
Au nu e-n sâmbur strânsă a firii rădăcina?
Dar cât voi fi al nopții, nu-mi iese la socoată,
Că inima îmi fură din patimă lumina.
Tămăduiesc cu slovă de mătrăgune rare,
Că-mi beau ființei albul din lapte de cucută,
Și lacrima și-oceanul au gust ciudat de sare,
Cum numa-ndrăgostiții îl simt, când se sărută,
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Din lutul cărnii, sarea de foc ce focu-și scurmă!
Dacă-și va pierde gustul, nici de pietriș nu-i bună,
Precum lui Lot nevasta, când a privit în urmă,
S-a transformat în stâlpul sărat, cioplit de lună.
Cam ăsta-i interviu-n bodega de la gară:
''Cum vă doriți cafeaua?'', ''Ca ochii ei, amară!''
PSALM PENTRU ASCUNS DE CHEIE
De-ai ști că în Iubire e cifru-ascuns spre floare,
N-ai asculta cum codrii cu glasul meu te cheamă?
Afurisit nu-i spinul, ci flacăra-i ce doare,
Când nu-ul se alintă, dar ochiul zice: Ia-mă!
De ce-n loc de voroava ce seceră cu scrisul,
Grai, mult prea-adânc, de arbori, de noi l-ascunde lutul?
Cum mi-ai sări în brațe: A înflorit caisul!,
Și pân' la dumirire eu ți-aș prăda sărutul.
Cu frică și credință-i iubirea mea, ca ramul
Ce își apleacă-albinei cunoașterea-n aripă,
Că zboru-i sfânt, din care se bea epitalamul,
Heraldic, scris ca focul din spaima de tulipă.
Tu, chip și-asemănare ai pus în om, de-aceea
La porți de rai închise, Iubirii i-ai dat cheia.
PSALM GLUMEȚ REÎNCARNĂRII
Cum ne presimte ramul, de-al inimii-i ungherul,
Migdal din straiuri sfinte în răsărituri, lunii,
Sfidând deopotrivă și moartea-i și echerul,
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Cu solzi de porțelanuri, subțiri ca ai minunii.
Această primăvară cu cârlionți și zveltă...
Parcă-am mai fost odată, pe-un plaur, înflorire,
Că brațu-și amintește să te cuprindă-a deltă,
Cum mă-ntrebai și-atuncia: Chiar nu știi ce-i Iubirea?
Râdeam, privind descântec, prin ramuri, veverița,
Și nu credeam venirii în nouă întrupare,
Sprâncenele-având scrise ca toarse cu penița,
Și-aceeași va fi setea ca-n prima sărutare...
- N-ai șuguit lăutei, cu struna ei, înalta?
Mai bine mă sărută, cât nu m-oi pierde-n alta!
PSALMUL ADÂNCILOR TRISTEŢI
De unde-atâtea nume tristeților să pun!
Pe toate-a le cuprinde, nu-s ochii tăi de-ajuns?
Dă-i freamătului șoapta când înflorește-un prun,
Pe-aproape ni-i sărutul, cu pomul în răspuns.
Tot peste mări, Grădina... Zvârliți, de mici, la doici!
Hrăniți cu hăhăială, sugând din cocsacâzi,
Să poți zdrobi sub talpă atâtea mii de scoici,
Şi-n fața perlei sacre, ca iepele să râzi!
Tu nu vezi cum lumina tristeții din safir,
Porți de altar deschide prin buzele zâmbind,
Cum huma se subție prin spin de trandafir?.
Numai iubind ești rudă cu ieslea din colind,
Că-i Taina ce te duce, nu roți de cauciuc,
Spre-acel sărut ce arde sub noaptea unui nuc!
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PSALM CU ȘAPTE ANOTIMPURI
- Gând rău, glumit azi-noapte, azi pe jertfelnic ardu-l,
Că nu-n cafea, ci-n flăcări ghicesc a drumuri noi.
Poate că-n altă viață avuși ca suflet nardul,
De mai păstrezi tristețea pe semnul de altoi.
Din șapte anotimpuri, jucându-le-n capriciu,
Mă ispitești cu unul ce loc nu are-n timp;
Chiar moaștele virtuții l-ar muguri din viciu.
Nu-i sfetnicul de roză, iad sfânt în orice ghimp?
Parfum de fagur nării, că-nchide ochii Buda
Gustând plăcerea-naltă-a lăutelor fierbinți,
Nu cheia-ncuie raiul, în cifru-i spus'-aguda.
Pe ce-ar sta lumea asta de n-ai ști să mă minți,
Cu existența-n cercuri, mereu, mereu și iară...
- Sărută-mă acuma, și restu-mi spui diseară!

DUMITRU ICHIM
mitrelichim@gmail.com
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FLORICA BAŢU ICHIM
ZBUCIUM
Uneori simţi nevoia să pleci – să fugi undeva în afară de ziduri şi
străzi, în afară de gând şi –ntrebare . De fapt nu ştiu precis dacă
voiam să plec pentru a uita sau tocmai plecam pentru a înţelege
mai bine. Nu ştiu, aceste străzi, aceste clădiri care-mi deveniseră
prieteni, în dimineaţa aceea începeau să mă încurce – o zi într-un
an – anul trecut, în ziua aceasta un băiat mi-a dăruit o floare de tei
– el nu ştia, nu , el nu ştia nimic, dar pentru mine floarea de tei a
fost… Există zile de gol, există zile – negre - ce înfrâng o
spirală… atunci, atunci… Nu ştiu. Atunci trebuie ceva, ca o floare
de tei, să putem începe din nou…
Bătrânul venise cu mine – nu ştiu de ce, dar luasem bătrânul acela
cu mine, există şi în el o-ntrebare ? Tulpina cartofului tânjea
înspre sus – frunzele mici de plantă ciudată - am mângâiat o
nervură, apoi… gândacii de colorado – nu, nu ar fi rău să iau cinci
gândaci de colorado ( am acasă un copil care strânge gângănii…)
. E mai bine uneori să stai printre plante – la frunza aceasta uiţi
tot ce vrei , la frunza a doua îţi aminteşti precis, apoi în nervură.
Şi din nou, şi din nou… Dacă vrei , poţi să tragi la trupuri de grâu,
dacă vrei, la frunzare,,,
,,Nu aţi vrea să vedeţi …?” Orbul a venit mai aproape. Da’ de ce
nu, ar fi interesant să vedem… Ce? Orice, numai să fie altceva,
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orice altceva, decât tot ce ştim, acel ,,ceva” pe care privindu-l să
uităm tot. ,,Veniţi să vedeţi…”şi orbul a luat-o înainte – biserica
- vas şi iarbă în cer. Culorile…cât de ciudat, căldura se juca în
nuanţă, mi-aş fi dorit un zbor. Şi sens. Şi tăceri. Şi dor
albastru…,,veniţi să veniţi” – orbul ne-a dus mai departe – O!
camera aceea ciudată – ciudatul acela de frig! Nu . Nici orbul nu
intrase vreodată aicea, dat eram trei şi-ar fi vrut..- Poate aştepta
un răspuns de la noi ? …,,aici…” Nu a mai fost vorba de zbucium.
Orbul tăcea, aşteptând să-i vorbim, bătrânul plângea în hohot de
vreme. Nu ştiu. Nu aş putea să explic. Încercam să uit ? Încercam
să ştiu mai intens ? Cât de concret, scheletele acelea acolo… O
făclie aprinsă alături şi zidul tăcând şi frigul şi frig… ,,Nu am vrut
să ajung pân-aicea !” Orbul…cuvinte…ce sens mai aveau? Eram
cu toţii la fel înspre zbucium şi orbul, bătrânul şi eu am
fost…Corpul…Oh,corpul acesta al meu…Trupul… Aveam o
rochiţă cu mânecă scurtă – dar ce importanţă avea ? Dacă mă
gândesc bine , rochiţa-mi stătea minunat – aveam mapă caietul cu
versuri, gândacii şi flori de ierbar…,,Nu am ştiut…!”şi cuvintele
au venit târziu pentru linişti – puteam să plecăm, dar de-acum
ştiam… Da, puteam să plecăm , nu mai aveam nimic de văzut, nu
mai era nimic nou…Am ieşit din camera aceea ciudată : acum
şapte ani a murit tatăl meu…

***
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Desene : Yarin Branth
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Bianca Marcovici
optimism precar
după corona lumea va fi mai bună
nu vor fi străzi înguste nici spații încărtuite
armele vor dispare a fost suficient să cunoaștem supraviețuirea
comună
dependentă doar de un virus declanșat în laborator
morții lumii sunt într-o statistică oarbă
precum cei din Holocaust, arși de vii.
pe unii îi doare în cot, afacerile merg bine și așa,
nimic nu va ascunde lipsa poveștilor
cu sfârțit fantastic, dar războiul nu e al nostru, lumea noastră se
destramă...
eclipsa de lună a dat primul semn:
pianul s-a dezacordat
masca s-a demodat
vibrațiile viorii sunt auzite ca un dăngănit ermetic
balerinii s-au dezbrăcat la mezzo
fluturii s-au ascuns
corzile instrumentelor se desprind...Paganini
dar echilibrul omului va fi prezent ca o floare îmbobocită la
paștele cailor!
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"You Put A Spell On Me" Exquisite Corpse by Marc Gosselin

& Bernard Dumaine in graphite pencil on illustration board.
I started with the top half of the illustration and Bernard
completed the bottom.

59

Marc Gosselin & Bernard Dumaine
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Jiang-shī Mask (based on Claudia Escalante’s automatic study
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Menachem M. Falek
Așteptare
văduvele stăteau în rând
și mamele
una după alta
sau poate una lângă cealaltă.
noaptea
ele visează din nou
același vis –
nouă luni
până la naștere
și momentul
de desfătare
a îmbrățișării.
diminețile
soarele
nu răsărea pe ele –
nouă măsuri de
suferință
și momentul prăbușirii
negre.
cei ce vin să consoleze intră și ies
și nu au ce condola..

Pâinea poetului
Şi acum să se joace copiii în faţa noastră,
Într-o grădină frumoasă în centru Pragăi
Şi unul după altul se vor urca:
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Un artist cu diplomă
Poet cunoscut
Şi delegaţii multor limbi
Unul după altul
Vor spune sunetul ţărilor lor
Cu accent exact
În faţa ascultătorilor politicoşi
Care au venit să privească circul
Şi nu înţeleg
Că aici se vînd sufletele celor ce scriu
Celor ce plătesc maximum.

Călătorie
Mă aflu printre cei ce caută pe dumnezeu
Ce se adună pe marginea
mării mediterane
Și eu merg cu ei în călătoria lor
Dacă ar veni figura sa abstractă
Și m-ar elibera de toate întrebările
De săpatul înnoptat sisific enervant
Iluzie dureroasă
Chiar poate că îmi voi opri scrisul

Fermoarele inimii
Fecioria i-a lăsat-o iubitului
Într-o noapte cu lună, vânt moderat
Aşteptare încordată până ce respiraţia se linişteşte
Şi degetele se-ating, împletind fantezii viitoare.
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Cosiţele i le-a lăsat tatălui ei
Înainte ca el să părăsească apartamentul
Pornind la drum spre alt oraş, altă femeie
Altă tentativă de-a-şi aranja inima.
Zâmbetul i l-a lăsat mamei
Într-o dimineaţă de iarnă,
După ce mama ei îi găsise în poşetă
Dovezi inacceptabile de legături primejdioase
Şi secrete pe care nu şi le revela decât sieşi
În zile ploioase, sub o pătură groasă.
Păpuşica mică i-a lăsat-o surioarei ei
Pentru că nu-i mai şedea bine să strângă-n braţe
nişte câlţi
Şi surioara ei avea mare nevoie de păpuşă
Mai mare ca de orice altceva
Mai mare ca de orice lacrimă.
Jurnalul şi l-a încredinţat flăcărilor
La o reuniune
Băieţi curioşi
E mai bine să-ţi iei rămas-bun în felul ăsta
De la cuvântul consacrat.
Şi nevinovăţia şi-a lăsat-o pe masa din restaurant când
A văzut bacşişurile luate
De-aşa-zişii tovarăşi care serveau cu ea.
Astăzi, la o vârstă rotundă, este
Gata de viaţă.
Are tot ce-i trebuie:
Capacitatea de-a iubi sincer
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Coafură variabilă
Zâmbet după ordin
O fotografie a păpuşii în portofel
Poveşti ţinute minte
Prieteni de duminică, poate şi de marţi
Şi-o inimă plină de fermoare care
Se-nchid şi se deschid la cerere.

Etichete
Peisaj străin privea spre noi din geamuri
La noi, turiştii temporari
În continuă mişcare rapidă.
Eu zâmbesc în mine,
Doar nu mă pricep ca el la nuanţe
Zeci de plante verzi
În jurul lacurilor, râurilor.
Nu, asta nu e galben de deşert
Nu sunet de viscole de nisip.
Se linişteşte mulţumită de sine.
Coborâre la marginea şoselei
Odihna de câteva minute
Reprezentantul unui han dintr-o reţea cunoscută
Cafea instant, sandviş, dar nu pâine evreiască
Haine scumpe de sport
Sticle de vin aşezate drept ca la paradă
Cu etichete unice, originale:
Una comemorează pe Che Guevara
Alta pe Dracula.
Si pe încă una Mussolini.
Şi… încă sase, în poze diferite
Figura inamicului salutând
Cu mâna în 45 de grade spre cer
Mustaţa mică.
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Nu e nevoie de nume.
În ţara îndepărtată a nisipului
Locuitorii încearcă să uite, să reprime amintirea.
Aicea, la marginea drumului
Între nuanţele verzi
De linişte înainte de viscole
El îmbrăţişează
Sticle care le vor da iluzia roşie
Pentru o dispoziţie mai bună
La ameţeala fragila
Din ţara cizmei.
Desen Mugurel Bărbulescu
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Eliezer Steinbarg

via Saul Leizer

Sulița și acul
Un oarecare Vineș sau Vinușcă
Se-ntoarce înapoi
De la război
Cu o suliță și cu o pușcă
Și le proptește de un scrin,
Pe care se afla un ac subțire, fin.
-Ce uriaș e acul ăsta, ia privește!
Își spune acul de cusut în gând,
Privind spre suliță - Firește,
Veșmintele, pe cari le coase el de oțel!
Or fi de tinichea sau de oțel!
Și cât de repede o fi făcând
Împunsăturile lui groase!
Dar oare pentru cine coase?
Pentru vreun gog - magog sau Goliat?
Iar sulița gândește, privind acul
-Ciudat,
Ce pui de suliță, ce mic, săracul!
Mă mir cum târgul nu s-a strîns, de zor,
S-admire capul lui de melcușor.
Ce caraghios!... Hai să glumim un pic.
-E-adevărat,- întreabă mândra suliță
Ce-am auzit pe uliță?
Cică ești foc, iar când te-ai supărat,
Tu ești în stare
Să sperii șapte muște deodat !
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- Minciună!- strigă acul tare,
Minciună gogonată.
Eu am un singur rost pe lume
Să-mpung doar pânză-e o marfă anume
-Ha-ha!-pornește un glonț de râs din pușcă
Păcat că nu-i aici jupân Vipușcă!
Auzi ce vrea el nouă să ne vânză
Ha-ha,ha-ha... Cică împunge pânză!
-Dar ce-ați voi, să-mpung eu, tinichea?!
Întrebă acul cu mirare
Ehei,de-aș fi și eu ca voi de mare!
-Ah, nu mai pot să râd, cad pe podea
Răspunde pușca, crăp, împușc, păzea!
Iar acul replică-Vă cer iertare
Nici pânză, nici oțel, nici tinichea
Atuncea ce se-mpunge? Mintea mea
Nu poate să-nțeleagă
Și sulița-i răspunde - Oameni, dragă!
Dar acul izbucni
În hohote de râs, ha-ha,hi-hi
Și poate râde și acum.
Și spuse acul - La o parte gluma!
Când fac în pânză câte-o -mpunsătură,
Răsare - ncet o albitură
O cămășuță, un veșmânt de vrei
Dar oameni dacă-mpungi, ce faci din ei?...
Fabulă scrisă de Eliezer Steinbarg ( 18801932) în limba idiș , tradusă în
limba română de Emil Dorian și culeasă de Saul Leizer în
timpul războiului ruso-ucrainean 2022.
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OANA FRENȚESCU
Ochi de șerpi
miroase a moarte.
ochi de șerpi pulsează-n aer.
neamurile se împart între ele.
unele sunt așezate pe cruce.
istoria iese din manuscris,
într-un ochi verzui fugitiv,
gata să asmută glasul de gloanțe.
se face noapte și sfinții ard în candele oarbe.
pasărea zboară cu memoria pe aripi
deasupra orașului gol.
felinele se ascund în păduri.
sunetele sunt negre.
războiul varsă sânge colorând în roșu harta lumii.
miroase a moarte între cer și pământ!
Încă o zi
încă o zi sfârâie retina cu imagini horror
dormim
visăm
culegem limba amară de lemn a unui timp uitat
ne îndepărtăm unii de alții cucerind secunde separate
unele pline de nervi și oase
altele râd venite de pe o altă planetă
munți de bărbați clatină lumea în stânga și dreapta
femei și copii sunt lăsați în formula uitării
copacii liniștiți se îmbracă în verde
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păsările trec printr-un jet de triluri
când plouă
plouă cu gloanțe
genunchii se îndoaie
se ascunde fața
capul se ia în mâini
și rugăciunea coboară din cer
Tu ești
tu ești printre orele
intrate în vid
aerul urlă foarte aproape de ușile noastre
cineva ne urăște prăbușind peste noi
straturi de gheață
cuvintele sunt pline de răni
altele de pietre
le bandajăm să nu piară de tot
un fel de hazard învârte
lumea în spatele unei scene
mi-e dor de iarna noastră
primăvara a venit ca o străină aducând cu ea
vidul lăsat la voia divină unde încap
și ferestrele sparte
toate străzile au început să fugă
neștiind ce este în urmă și nici înainte
e o alergare printre lucruri
cât mai departe de oameni
Duminica iese din rugăciuni
duminica iese din rugăciuni șifonată
lumânările ard pentru morți
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viii sunt dați deoparte
liniștea e îngropată tot mai adânc
în vis e raiul și tu
celebrăm în somn ultima silabă de pace
cuvintele nu ne mai ascultă
se modelează după o altă stare
e o stare beligerantă
unde sunetele cuvintelor ne atacă dur
contorsionează spațiul
aruncă flăcări și ard
iubirea e împărțită între cele patru puncte cardinale
ne căutăm dreptul la timp
acela de a mai fi
de a visa
de a dormi
de a iubi
E o întâmplare
e o întâmplare că sunt
e o întâmplare că ești
iarba ne cunoaște
frunzele ne știu
în ora mea intri nechemat aducând cu tine
emoția inimii în urcare
târziul ne țintuiește fără oprire
suntem o nebunie de probă a unui timp nebun
unde nu există distanțe
între bombele ce zguduie cerul și pământul
ar trebui să fim defecți să vrem o iubire de probă și atât
să nu vedem lumea aruncată la zaruri pe o tablă de șah
unde pionii suntem noi
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Nu mai există
copacii plâng.
orizontul se năruie mărunt.
ferestrele se închid.
zgomotele zgâlțâie pereții
oamenii s-au transformat în emoții plutitoare
lunecând în direcții diferite.
nu-și mai găsesc mâinile să se atingă,
nici drumul pe același sens.
luciri diferite mi-ating umerii.
rochia își scutură sentimentele de pe mâneci.
pantofii fac o roată pe vârfuri.
mă scutur de undele tale geloase.
nu mai există loc pentru alergare,
spațiul e o gaură neagră ce ne înghite pe toți laolaltă.
Dimineața făcută ghem
dimineața s-a făcut ghem
pe toate planurile mele înclinate
timpul s-a învârtit în jurul pereților care s-au dat la o parte
soarele vopsit împrăștie o lumină caldă
strada pulsează într-un balet repetat
momentele mele încăpățânate nu au răbdare
cel pentru tine e o mână virtuală nevorbitoare
trec printre striații de aer înainte de a ajunge
devotată realității băgată-n sacoșă de plastic biodegradabilă
sunt cenzurată de virus
și predispusă unei amețeli roz la insomnia verde balansată pe
umbletul copacilor spre cer
03.2022, Iași, România
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VERONICA PAVEL LERNER

Adelaida Mateescu

Ilustrații

Balconul și pandemia
Niciodată n-a fost
iarna atâta de lungă în Canada
ca anul acesta. Blocați în casă
nu numai de frig, dar și de
pandemie, de cum a fost o zi
mai călduroasă, lumea a ieșit
cu mic cu mare fie în curți, fie
-cei de la bloc- pe balcoane.
În Canada însă, la
blocuri, se aciuiesc și
porumbei pe balustradele
balcoanelor.
Le
plac
înălțimile și împodobesc
întreaga
platformă
a
balcoanelor cu producția
naturală a corpului lor. Obosită de activitatea de a-mi curăța
balconul fără apă (e interzisă turnarea apei pe balcon, ne protejăm
vecinii de sub noi), am inventat o metodă pentru a-i goni: plasez
- prin mijloace artizanale- stegulețe și mori de vânt pe toată
lungimea balustradei. Strategia mi-a reușit! Cel mai eficace e
stegulețul canadian, cred că porumbeii se sperie de roșul frunzei
de arțar!
Probabil că vecinii de la diverse etaje m-au luat drept o
înfocată iubitoare a Canadei, pentru că, după o vreme, au apărut
pe balustratele tuturor balcoanelor stegulețe din multe alte țări,
oglindind astfel structura multietnică a Canadei. Din punctul de
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vedere însă al eficienței lor ca sperietori de porumbei, am
observat că cele care au verde în ele sunt totalmente ineficace!

Dar nu despre porumbei voi scrie astăzi, ci despre o altă
activitate pe care balconul meu ornat cu stegulețe canadiene a
preluat-o și anume aceea de a funcționa, în condiții de izolare, ca
salon de coafură, având în vedere că, precum s-a constatat, de
când a început pandemia, toți oamenii, indiferent de vârstă sau de
rang politic, economic sau social, au devenit pletoși.
Frizerița mea, originară din India, abia așteaptă s-o chem să mă
tundă acasă. Ea a avut multe aventuri la viața ei, pe care mi le-a
mărturisit detaliat în timpul tunsorilor din "vremurile fără
pandemie". Are o vârstă mijlocie și a lăsat-o bărbatul acum câțiva
ani. De atunci caută, via Internet, un alt bărbat. A găsit mai mulți,
dar, deși a fost de multe ori păcălită și a pierdut o mulțime de bani,
a continuat căutarea și acceptarea unor relații fără nicio
recomandare. De Crăciun a găsit un indian în Dubai care a
chemat-o să se întâlnească cu el în India, s-a dus, plătind o avere
pe biletul de avion, dar el nu voia nevastă, cum îi promisese, ci
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doar o relație la pat. Interesantă relație, mi-am spus, între Dubai
și Toronto. Multe povești de acest gen are frizerița mea.
Numai că, de când cu starea de urgență (care va dura în
Ontario până pe 30 iunie), nu mai am noutăți de la ea și, în plus,
părul mi s-a lungit de-a binelea! Drept care, inspirată de ce am
văzut în China, când, la deschiderea frizeriilor, s-au mutat
fotoliile de tuns pe stradă, m-am gândit să folosesec balconul ca
frizerie ad-hoc.
Am întrebat-o pe
indiancă la telefon dacă e
de acord, a acceptat. Am
fixat ziua și ora la care să
vină. Desigur, Canada,
fiind o țară multiculturală,
toți trebuie să fim toleranți
cu obiceiurile culturale ale
celorlalți etnici. Așa că, în
cei peste zece ani de când
frizerița indiancă mă
tunde, am învățat că
trebuie să accept - deși mie foarte greu- abordarea
noțiunii de punctualitate a
celor veniți din India, care
e opusă celei în care am fost eu educată. Am citit cu mare
satisfacție aventurile unor jurnaliști europeni care au lucrat
temporar în India, le-am înțeles perfect nedumeririle, frustrările
și, uneori, revolta lor la nerespectarea orarului stabilit dinainte.
În ziua respectivă, cu 15 minute înainte de ora fixată, m-a
sunat să-mi spună că tocmai a constatat că n-are foarfecă, a lăsato la frizerie, de unde se va duce s-o ia. Am amânat tunsul cu o zi.
A doua zi, indianca a ȋntârziat cu numai o jumătate de oră.
Norocul a fost că, deși se anuțase ploaie, a fost senin. Dându-i o
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mască, am convins-o să tacă, deși eram curioasă dacă a mai avut
aventuri. Nefiind nicio adiere, părul ajuns pe jos a stat liniștit până
când a fost măturat și aruncat.
Senzația de bine după tunsoarea mult așteptată a fost
formidabilă! Acum însă mă întreb dacă vecinii, văzându-mă, nu
vor adopta și ei ideea de a folosi balconul ca frizerie ad-hoc.

Din fotoliul izolatului
Ce vede și ce aude izolatul la emisiunile de știri televizate
în perioada pandemiei? Ca să fiu sinceră, n-aș putea spune ce aude
cel care, ca și mine, stă ore întregi acasă, în fotoliu, pentru că, pur
și simplu, nu ascult nimic din ce se vorbește. Mă rezum la
observațiile vizuale și mă amuz privind obiectele, care mie-mi
dau indicații asupra persoanei de pe ecran.
În primul rând mi s-a relevat o stratificare socială, ca să zic așa.
Persoanele importante, cu vechime în companiile de știri, au
dreptul la o tehnologie care le permite un fundal electronic cu
imaginea locului de unde ei transmit. Există asemenea fundale
prefabricate. De fapt, ce nu e azi prefabricat? Imagini, texte de
felicitări, condoleanțe, urări de sănătate și multe altele, toate
având ca rezultat anularea propriei gândiri.
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Cei care nu sunt VIP, dar au un oarecare statut în
comapania de știri, beneficiază, cred, de un consultant online care
le sugerează decorul din care ei vor vorbi. Se simte, din imaginile
văzute de mine, preferința consultanților de a avea în cadru, pe
cât posibil, o bibliotecă, fie ea cât de mică. Puține biblioteci
naturale am văzut în aceste emisiuni. Ele sunt numai în cazul
interviurilor luate unor profesori de prestigiu cu privire, de
exemplu, la ultimele cercetări medicale. În aceste cazuri am
observat și faptul că cel intervievat nu a acceptat nicio sugestie de
ameliorare a decorului prin adăugarea, de exemplu, în fața
cărților, a unor fotografii de familie, bibelouri artizanale, sau,
între cărți, a unui văsuleț cu flori, uneori de plastic.
Dacă persoana nu are în casă o bibliotecă, s-a recurs la rafturi
pline cu DVD-uri care, de departe, par cărți. În fața lor, sau lateral,
ca să se umple spațiul, s-au plasat animalele de pluș din rechizita
familiei vorbitorului.
Când asemenea rafturi nu sunt disponibile, locul doi în
ordinea priorităților de decor îl ocupă plasarea persoanei în
bucătărie, în spatele lui fiind, obligatoriu, o mașină de făcut cafea.
M-a mirat la început acest decor, dar mi-am spus că imaginea
cafelei este, în lumea gazetărească nord americană, un semn de
vivacitate intelectuală.
În sfârșit, dacă nici decorul de bucătărie cu fundal de cafea
nu e disponibil, se poate folosi, așa cum am văzut, unul din
sufragerie, cu un bufet cu uși de sticlă. Nu știm ce se afla în bufet
înainte de emisiune, dar telespectatorul vede acum în el niște
imense maldăre de farfurii, de toate dimensiunile. Probabil că ele
vor să ilustreze bunăstarea vorbitorului, altfel nu-mi explic
alegerea acestui fundal!
Plantele de apartament sunt un element important în decor
și am văzut-o pe o negresă care vorbea așezată fiind pe o canapea
plină de perne, iar între perne fusese înghesuit un ghiveci din care
ieșea o plantă cu frunze lungi și țepene.
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Din cauza pernelor,
ghiveciul
stătea
strâmb și planta era
departe de a fi
verticală. Iar negresa
care vorbea era
îmbrăcată în palton,
ținută
oarecum
ciudată pentru statul
pe canapea!
În sfârșit,
improvizațiile
de
decor sunt atât de grăitoare pentru mine, încât parcă aș asista la
dialogul consultantului, via internet, cu persoana în cauză. La un
sportiv acasă am văzut niște etajere. Două rafturi a reușit sportivul
să le umple cu jucării din casă, dar ultimul raft de sus era, cred,
lăsat în forma lui originală, cu un pled împăturit. La ce bun să-l
mai mute, nu?
Acum câteva zile am dat peste un canal comunitar, unde
era o emisiune în ungurește. Nu înțeleg limba, dar m-am uitat: era
o tipă care arăta niște măști medicale și apoi niște plăcințele cu
varză (Káposzta, asta am înțeles!), toate făcute de ea. Măștile
aveau motive folclorice, iar în partea interioară aveau un
buzunărel. M-am întrebat cum se poate respira prin atâtea
straturi?
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Apoi doamna s-a dus cu mașina la cineva să-i ducă plăcintele și
masca. Gazda - tot femeie - era la bucătărie și i s-a luat un interviu
pe loc, cu un microfon fixat cu o sfoară pe o coadă de matură,
pentru păstrarea distanței reglementare. Bucătăria era o glomerare
de oale și vase familiare mie.
Știrile propriuzise date la TV n-am de ce să le ascult: când
fi ceva nou, aflu eu!
***
Mihai Cotea
coteamihai@gmail.com

Tu știi, Vicii, că orice virgulă începe printr-un punct? Și
orice început pornește dintr-un sfârșit. Să-ți dau un exemplu. E la
fel ca la acei oameni care uită de mine, apoi își amintesc. Nu, voi,
motanii, nu uitați. Nu-mi dau seama cum puteți trăi dacă nu puteți
uita, dar eu sînt de-abia un om. Voi vă știți legile.
Știi, Vicii, îi înțeleg pe cei care mă uită. Uite, deunăzi mam întâlnit cu unul din ei. Nu-l știi. Ne-am ochit doar de câteva
ori prin oraș, am schimbat și câteva vorbe, apoi nu ne-am mai
găsit. Până ieri.
L-am întâlnit în depoul ăla părăsit de lângă port. Acolo
unde-mi adun gândurile.
Stăteam rezemat de un vagon părăsit și-mi terminam
contemplarea. Știi că de-acolo pot auzi murmurul mării, dar
marea nu mă vede (doar eu știu cum să găsesc marea acolo).
Nimeni nu mă vede. De-aia stau în acel loc. Mă despart de mine
și mă leg cu totul din jur. Las mirosul de motorină veche să mă
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pătrundă până-n bozon, mă bucur de freamătul mării ce-și trimite
suspinele după mine și fac liniște înăuntru. Mă dezgolesc.
Acela e momentul când l-am revăzut pe Cel Alb. Își lăsase
barbă și-mi făcuse cunoștință cu ea de cum am deschis ochii. Pașii
lui mă treziseră, de fapt.
Tăcea și mă trata cu politețe. „Uitați ce barbă am! De ieri
am lăsat-o liberă, iar azi își face de cap”. Neștiind ce să spun, am
clipit de două ori. Făcea gălăgie și asta-mi atrăgea gândurile. Încă
nu eram pregătit să le regăsesc. Acolo, în Grădina Depoului, toți
sîntem liberi. Și eu, și ele.
„Îmi permiteți să vă sugerez ceva?”, mă întreabă cu un ochi
deschis. „Sugerați, sugerați”, îi răspund. „E liber la sugerări, toți
sugem câte una”. Nu, Vicii, nu mieuna așa păcătos, i-am răspuns
frumos, dar în gând. Cel Alb a înțeles. I-am făgăduit să-mi las și
eu barba să facă ce vrea și am închis ochii. „Când ne vom revedea,
vom fi de-a dreptul sfinți”, l-am auzit șoptind de departe. Între
timp plecase. Încă-i auzieam pașii depărtându-se pe pietrișul
depoului. Nu mă recunoscuse, era clar, dar nici eu nu știam exact
cine era, ca să-ți spun drept.
Între timp apăruseră și gândurile mele. Prezența lui le
stârnise mirosul. Am zâmbit, am căscat gura larg și le-am tras
înapoi în mine.
◊
Îi înțeleg pe oamenii care uită, dar nu te înțeleg pe tine,
Vicii. Doar tu nu m-ai uitat. Stai lângă mine, peste mine, în mine,
cu mine, sub mine, ești peste tot. Dacă vechitura asta de barcă cu
cabină ar fi Universul, tu ai fi substanța din care e făcut Universul.
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Calea Lactee? Nu, nu, ești negru. Calea Negurii. „El Negro”. De
ce nu ți-oi fi pus eu numele așa?
Dacă barca asta cu cabină, casa noastră, ar fi un univers, tu
ai fi o cale, dar eu ce aș fi?
Uitat și reamintit. Așa am pățit cu Cel Alb. Nu ți-am zis. Lam revăzut pe drum, spre casă. Mă așezasem într-o firidă, ca sămi trag sufletul, și-am dat de el. „Nu ți-a apărut barba?”. „Nu”,
îngân. Mă deranja a doua oară pe ziua aia. „Nici a mea”, adaugă.
„A dispărut pe-acolo, pe lângă port”. O fi pe-aici, Vicii! Dacă neaude? Praga nu e așa de mare cum pare. Nici bărbile nu sînt așa
de diplomate ca oamenii, înțepătura lor spune totul. Dar nu spune
ceea ce spun pietrele. Fac o mică paranteză aici (
În Grădina Depoului, printre atâtea și-atâtea pietre, am dat
de una care semăna cu o baltă. Mi-a atras atenția, nu era genul
acela de piatră pe care s-o lași baltă. Scria ceva pe ea.
N-am fost niciodată nimic
M-am uitat și pe dedesubt, că poate acolo era ceva, dar nu.
Nu scria nimic.
Am luat piatra și-am vârât-o în buzunar. Îmi plăcea.
Deschidea posibilități. N-avea punct la sfârșit. Niciodată n-am
văzut o piatră atât de optimistă. Încă o mai am pe-aici, dar mi-e
lene s-o caut. Știi tu, e lenea aia de a mai căuta răspunsuri. În lipsa
unui spațiu liber pentru rănit, la ce ți-ar fi bune?
Am scăpat de Cel Alb, până la urmă. Se înserase și știi cum
se spune, „noaptea toate bărbile-s negre”. Dar până la urmă, m-a
recunoscut. De-aia am putut dormi așa bine azi-noapte. Am și
visat ceva.
Stăteam pe pat. La căpătâiul meu era Coca. Statuia aia de
marmură albă despre care cred că e născătoarea mea. Aia care
n-are brațe de legănat. În vis mă trezisem și o găsisem acolo, în
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picioare, lipită de pat. S-a așezat lângă mine, apoi mi-a zis ceva
cu zâmbetul pe buze, dar n-am prea înțeles bine ce. Era mai
întunecat decât în realitatea visului și lângă mine sau pe mine
apăreau și dispăreau jucării de pluș. Urși, pinguini, delfini,
bufnițe. La un moment dat, apare un mâț mare, tot de pluș. Un
motan pus într-o poziție total inutilă, stând pe spate cu labele-n
sus. Bun de mângâiat pe burtică, dar fiind o jucărie de pluș, ea
ar fi trebuit să aibă o certă utilitate, nu? Motanul ăla nu avea. Să
fi fost eu acel motan? În sfârșit, în vis apari și tu, Vicii. Ești
nervos, miorlăi întruna și ne cerți. Intri pe la capătul patului, iar
eu îți simt greutatea corpului tot mai tare pe măsură ce urci spre
mine. Ești imens. Ajuns în dreptul urechii mele, începi să mă
muști, să faci urât, cred că m-ai și zgâriat, iar eu nu pot să te dau
jos, de Coca nici nu mai zic, e statuie, ce mama dracului să facă?
Tu n-ai fost niciodată așa. Să fi fost fratele tău, El Negro?
M-am trezit printr-o smucitură.
Atât am putut să rețin din acel vis. Nu prea reținem mult din
ceea ce visăm, doar ce ne trebuie. Vezi? De-asta îi înțeleg pe cei
care uită. Până la urmă, cât reții din ce ai trăit? Va veni și timpul
difuziunilor coridoarelor lăuntrice când
antenele nu vor emite decât după ce primesc căutările invers
viitorul căilor va fi să răzbată
în toiul nopților cu luna lipită de pieptul cerului
sunt doar un imitator nevrednic
să mătur scările de oameni ale burlanului ceresc
(somebody kill my diplomacy, please)
esența ce miroase a viață din ziua romanului
e doar regurgitarea Animei de pe fundul rotund al oceanului
un vis dezis
timpul vostru inutil și promis
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în care vecina Mila își varsă borhotul în zare
o pală de viață cu care înghiontește destinul
oprind răspândirile.
***

Mugurel Bărbulescu

85

Economie și religie
(despre covorul de rugăciuni…electric)
Elsa Dorval Tofan
Istoria banului, a profitului este istoria umanității. În timp ce
pentru Marx banul este sursă de inegalități, pentru Max Weber
banul trebuie să devină moral prin adăugarea în paradigmă a unei
organizări raționale a muncii. Exprimarea acestei teze, încă de la
început în opoziție deschisă față de marxism, are ca fundament
ideea de a raționaliza, mai exact, de a se controla fiecare pe sine
în fața profitului. Occidentul reprezintă capitalismul industrial
înainte de orice, dar banul nu a condus în mod automat către
capitalism, într-un fel sau altul, referitor la profit, umanitatea a
cunoscut întotdeauna capitalismul.
Elementul care influențează cel mai mult timp comportamentul
uman este religia (cu care Marx este în război permanent). Religia
va fi, prin urmare, factorul modelator al comportamentului
economic al oamenilor. În Europa nu a existat o unitate a practicii
religioase, la lumina acestor diferențe s-a putut observa că, de
pildă, în țările în care protestantismul este important, Olanda, de
exemplu, a existat o inspirație a devenirii ca țară bogată în capital,
urmare a politicilor particulare de investiții din profit, în opoziție
cu Spania, țară bogată în bani, dar nu în capital. Protestantismul
acordă o importanță reală liberului arbitru, individualismului,
cultivă cultura națională în limba națională, concentrându-se pe
ideea că toată lumea trebuie să aibă o ocupație productivă, banul
fiind moral, prin intermediul lui îi putem face să muncească pe
ceilalți. Desigur, o altă polemică se poate deschide aici.
Opinia lui Weber este clară, nu trebuie cheltuit, ci mai degrabă
economisit banul. Enunțul este dovada autocontrolului în acest
raport. Protestanții au în educație respectul pentru balanța dintre
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cheltuieli și economii. Apoi există predestinarea, o formă de
respect profund, un raport direct cu divinitatea. Căci Marele
Creator analizează acțiunile oamenilor și stabilește într-un mod
arbitrar sancțiunile. Prin urmare, prevenția este recomandată.
Comportamentul generos este plăcut divinității, putem să ne
asigurăm de grația sa încă de pe pământ, desigur, iertarea
păcatelor, salvarea sufletului în momentul trecerii în neființă. Prin
urmare capitalismul nu este o simplă acumulare de capital, acesta
trebuie reinvestit, respectând predestinarea ca pârghie a salvării
sufletului. Protestantul va încerca să determine în viața sa curentă
semnele trimise de Sus. Dacă afacerea merge bine este pentru că
Dumnezeu îl privește cu bunăvoință, la rândul său, omul are
obligația să se autocontroleze, sa își analizeze comportamentul
pentru a nu cădea în excesul pe care divinitatea nu l-ar aproba
vreodată.
Putem spune că opinia lui Weber este un pic prea spirituală, dar
când observăm șefi de întreprinderi, patroni contribuind financiar
în comunitățile lor, în societate vom înțelege dimensiunea. De ce
protestanții au o atenție atât de mare privind aspectul
predestinării? Am putea explica prin faptul că nefiind catolici,
printre care opinia raspândită, în general, este că indiferent de
acțiunile noastre, vom avea mereu la dispoziție o duminică în
care, slujba de iertare ne va curăța de păcate, contorul e repus la
zero, putem reîncepe a greși. Catolicii nu au în practica lor
autosupravegherea, predestinarea, care în sine este o normă
privind comportamentul de zi cu zi, conștiința noastră în toate
aspectele ei (ironic, Marx invită individul la o analiza pe fond
similară, la controlul animalului interior, al omul care vrea sa aibă
uitând de omul care trebuie să existe, autocontrol preconizat prin
educație). Capitalul se crează, prin el se obține indulgența,
nicidecum prin slujba duminicală. În ecuația protestantă a iertării
culpelor există pârghia profitului investit, acțiune bonificată de
divinitate. În Elveția, numărul de studenți este impresionant, în
Olanda, aceeași situație. Doua state în care există o preocupare
87

constantă de integrare, în limitele posibilului, a tuturor
categoriilor de oameni, la polul opus, Italia (într-o bună măsură
Franța, cu toate că aici situația este mult mai nuanțata), cu o lungă
tradiție catolică, în stare de sufocare economică și socială, o
mafiocrație.
Credințele în iad și în paradis întăresc credința în creșterea
economică prin etica muncii, onestitate și onoare pentru lucrul
bine făcut. Putnam și La Porta 1au relvat faptul că religia catolică
în comparație cu cea protestantă este o frână în calea încrederii,
ceea ce are inevitabil un rol nefast asupra creșterii economice, a
eficacității Statului, a producției de bunuri într-un sens mai larg.
Într-o optică asemănătoare, Sulz și Williamson 2arătau că există
o corelație importantă între soliditatea drepturilor creditorilor și
religia principală a unei țări, normele religioase influențând
deciziile de investiții, precum și portofoliile investitorilor.
827 studenți de la Universitatea Cornell au fost invitați la
un studiu privind ipotezele menționate într-un context joc de
laborator. Urmare a experimentului șase ipoteze de lucru au fost
testate prin diferite puneri în scenă având ca scop crearea de
variații exogene. Câteva ipoteze au fost formulate:
1. Protestantismul întărește, catolicismul diminuează contribuțiile
la fondurile publice, ipoteză confirmată.
2. Protestantismul are un efect pozitiv asupra încrederii,
catolicismul, nu, ipoteză neconfirmată.
3. Riscul financiar se asumă în funcție de religie. Faptul că
protestantismul asumă riscul în afaceri într-un mod restrictiv nu
este un avantaj în raport cu riscul manifest privind religia catolică,
alți parametri sunt necesari pentru a completa formula.

1

(1) Religious Identity and Economic Behavior, Daniel Benjamin, James Choi,
Geoffrey Fisher, NBER Working Paper 15925, april 2010
2
(1) Ibidem
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4. Economiile sunt influențate de religie, ipoteză confirmată în
parte (a se vedea situația unor țări africane în care vrăjitoria
considerată element de credință influențează comportametul
economic al indivizilor)
5. Generozitatea este interdependentă de religie, ipoteză
neconfirmată.
6. Etica muncii este întărită de religie, mai cu seamă de
protestantism (confirmată în judaism, dar nu în religiile creștine
în ansamblul lor).
Vorbind despre comercializarea lui Dumnezeu și despre
economia religioasă în contextul globalizării este imposibil să nu
revenim la Max Weber. Sociologul Jesus Garcia-Ruiz, specializat
în noi formule religioase în America Latină afirma cu umor că
Weber nu a murit, dimpotrivă, este mai mult decât oricând în
formă bună și se află în Guatemala-City. Ceea ce dorea să spună
sociologul este, în fapt, că etica reușitei sociale și economice
constitue un suport solid în evanghelizarea penticostală în această
parte a lumii cu tradiție catolică. Odată cu mondializarea,
economia a colonizat viața privată și publică chiar și acolo unde
religia, ar fi fost de presupus, era în teriotoriul său tradițional
(sănătate, școli, instanțe de guvernare locale etc), aceasta
retrăgându-se în zone private. Pe de altă parte, prezența obsesivă
a religiei a condus ca realitatea vieții private și publice să fie
bulversată de expansiunea puternică a finanței islamice, ca
exemplu, dar și de apariția în contrapondere a unei finațe creștine,
cu alte cuvinte apariția economiei religioase. Dacă cineva se
întreabă, ce mai e și delirul acesta, pentru exemplificare, ultima
modă în materie de rugăciune este un covor electric care se
orientează automat spre...Meca. Vor urma mesajele publicitare
din autobuze, metrou și la televizor: Nu plecați în vacanță
fără...el!
***
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Emanuel Pope

Fișa unui poet din primele două decenii ale
secolului XXI
Aceasta este fișa unui poet. Numele lui de autor este Emanuel
Pope și poemele pe care le veți găsi consemnate aici vă vor vorbi
despre unele dintre faptele reale ale acestei lumi, fapte ce s-au
întâmplat, au trăit și apoi s-au stins, lucruri de viață și moarte ce
au ajuns la urechile, ochii și inima acestui om sub forma unor
informații media în primele două decenii ale noului secol,
informații pe care el le-a adnotat cu un acut sentiment de rușine,
dezolare și neputință. Mai trebuie precizat ca acest poet nu s-a
aflat niciodată în arena vreunui conflict de război și dacă nu ar
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exista atâtea și atâtea dovezi, aceste poeme ar fi putut fi usor
considerate, de orice inimă cinstită de om, ca pure fabricații ale
unei sensibilități bolnave, exagerate și bine ar fi fost să fie așa.
Ochii lui însă au văzut, e drept doar pe ecranul calculatorului sau
telefonului mobil, oameni arzând de vii ori urlând de foame,
decapitări și orașe rase de pe fața pământului de povara
bombardamentelor. Și nu ar fi trebuit deloc să se întâmple toate
astea! sau cum scria Kafka: “și era așa ca și cum rușinea i-ar fi
supraviețuit”.
25 martie 2022, Londra

20.000
20 de mii de macete și tunuri
toate hăcuind, hăcuind neîncetat
viața mea: o bucată acolo, o alta aici
orașele și granițele lumii stau toate ca la dentinst
zburând peste ele: anii mei/durerile mele
și numai din când în când
cât o bulă de săpun
strălucind
cineva sau ceva din vreun loc
m-a recunoscut trecând.

stare de plumb

„ISIS să ți se facă mâna și inima de nisip
și sub valurile sale deșertul să-ți înghită mizeria!”

pe aici plouă de ani buni
numai cu plumb
tone de plumb se revarsă
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sfinții golesc în cer zețăria
Domnu’ privește și tace
curge-n șuvoi peste bord
nemurirea
aripi de apă-n coșciuge de plumb
toți cedri se-nclină
lucind prin frunziș se ivesc noi halebarde
hipnotic femeia arabă dă tâță soldaților orbi.

Aleppo
Am patru ani și îi mulțumesc cerului că m-am născut,
în Purgatoriu deși nu-i înțeleg lucrarea,
le mulțumesc oamenilor din jurul meu,
dar toți sunt atât de grăbiți să moară încât
niciodată nu apuc să le spun ceva.
Fraților și părinților mei de asemenea,
însă și ei au dispărut mai înainte
ca eu să le pot vorbi.
Aș mulțumi și singurei jucării pe care o am,
dar fața-i este arsă și nu cred că ar fi
momentul cel mai bun,
sau brațelor mele sau picioarelor mele,
însă așa cum sunt acum,
înfășurate în pansamente,
nu m-ar auzi.
Aș putea încerca să le mulțumesc ochilor mei
că văd lumina zilei,
dar prin norul ăsta de cenușă
totul a devenit extrem de greu și pentru ei
sau inimii că bate? poate?! nu știu.
însă de câte ori îi vorbesc, ea tace.
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fiecare lucru pierdut
Fiecare lucru în parte,
fiecare lucru pierdut,
va răsări în altă parte
și nimic nu se va pierde.
Singurele mele șosete de război,
două la număr,
în altă parte vor răsări.
Bărbatul mitraliat în Lada sa
pe drumul Kievului
și el tot în altă parte.
Disperarea femeii îmbrățișându-și
copiii fără răsuflare,
pe asfaltul de culoarea războiului,
tot în altă parte o vom găsi,
încrâncenarea fiului abandonându-și tatăl
printre convoaie încarcerate de blindate,
în altă parte va răsări.
Până și setea bebelușilor nenăscuți
din cauza războiului
ne va surprinde în altă parte.
Depinde numai de noi,
dacă mâine,
ne vom învecina,
la ferestra și la tâmpla noastră,
cu un câmp de narcise
sau cu un poligon
de recuperat creanțele morții.
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părăsind
Zilele erau ca toate zilele,
dar eu nu eram.
Nu eram deloc ca-n toate zilele mele,
nici cele mai dragi dintre ele
de-acum mare lucru
nu-mi mai spuneau.
Eram numai așa.
ca o hrană
încă nedevorată,
în mijlocul unui război,
ascultând,
“Masters of war” cu Bob Dylan.
Naivi amândoi acolo,
cum poate Adam a fost
părăsind Gradina Edenului.

fiecare încearcă
S-a tras la Herson!
oameni expuși dorinței lor de normalitate,
cine să spună altfel?!
Oamenii aceștia își iubesc libertatea!
si s-a deschis focul asupra lor.
Oameni neînarmați, oameni.
Cine a tras? Rușii va spune istoria,
dar iată cum lumea a înnebunit,
cum numai suntem oamenii zilei de azi,
niciunul dintre noi.
Rătăcirea oricărui frate al umanității
este propria noastră rătăcire,
propria noastră înstrăinare,
propria noastră mistuire.
94

Azi mi-am amintit involuntar de un vers al lui Corneliu Coposu,
cine sunt eu?! și totuși mi-a venit în minte:
“cerne Doamne liniștea uitării
peste nesfârșita suferință.”
dar e prea devreme, of! prea devreme…
Un lucru însă,
îmi tulbură mintea și sensurile
chiar și când vorbim de război,
faără să fim afectați direct,
există în cuvintele noastre un calcul,
subînțeles,
acceptat,
de comun acord…
pentru că nu? suntem departe
și nu în mijlocul acelei suferințe.
Of! înșelătoare e suferința îndepărtată.
Fiecare lucru care încearcă să scape. Chiar și la cei de …departe.
Atât de departe.
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Artă africană: o mască Fang rară a poporului Fang, din
Gabon, datând din secolul al XIX-lea, prezentată pe 24 martie
2022 la Montpellier, Franta

Alexandrina Tulics | Album: Curcubee
Un popor dușman întunericului
Pășteau în noapte, cai negri înotând în sânge,
nechezau blestem peste un popor, dușman întunericului.
Țipete de mame și copii îngroziți se auzeau aproape și departe,
prin șuierul obuzelor,
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care blestemau pacea poporului, dușman întunericului.
Printre țipete se auzeau cum se frâng copacii bătrâni,
ca vaietele părinților ce-și văd fiii uciși.
Noapte, frig, comenzi scurte și țipătul,
ce seamănă cu vaietul cucuvelelor ce numără morții,
un cărucior zdrobit, o păturiță sfâșiată de schije
ce atârnă ca niște mâini rupte ale unui copilaș
care învățase să-și cheme părinții...
Ecourile dușmanilor
ating gemetele duse de vântul puternic,
condamnat parcă și el la moarte.
Primăvara ce -abia a venit deschide ușile larg cimitirelor,
florilor ce se împotrivesc să adoarmă
pe movilele bravilor, iubiților copii,
al unui popor dușman întunericului.

Baruch Elron

Magie & Real

97

98

99

Mirela Duma
EU ȘI RUTH
Am pornit într-o țară străină, ca Ruth.
În priviri și în tălpi purtam cuie.
Căutam un fior absolut
Ce prin Tine...în cer să mă suie.
Adunam din ogor spice-ntruna
Cu sfială și emoții în mâini!
În snopi de aur înfășuram Luna,
Ca un hoț, strecurându-mi-o-n sâni.
Te-am rugat cu umilință în glas
Să mă lași de pe câmpuri s-adun
Ce din viață credeam c-a rămas
Mai frumos, mai curat și mai bun.
Veșnicia, în vase reci mi-ai turnat.
Am băut însetată de cale!
Din ogoare, spic de viață curat
Am cules, de pe urmele tale.
Mi-am ascuns ca o floare de rug
Trupul în noaptea cu rouă,
În lacrimile tăcute ce curg
Peste noi, și acuma când plouă.
Cu povești diferite-n destine,
Cu iubirile-n suflet târzii,
Eu și Ruth, amândouă străine
În ogoarele lumii pustii
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Adunăm spicul dragostei line,
Ce în noi....este sensul de-a fi!
ÎN ACELAȘI CUVÂNT
De o vreme împărțim
(și) același cuvânttemplu în care
ne-am așezat poeziile.
Îngerii spun
că de-o eternitate
noi acum
regăsindu-le regăsindu-ne
în fiecare lucru
creat de Dumnezeu.
Tu - în bărbatul acesta
observator și frumos întocmit
cu mâini curate
ridicate-n spre cer.
Desigur,
trecut prin bătălia întâmplărilor
ca printr-o formă de lumină
a zilei
tot mai strălucitoare și mare.
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Eu - o grădină sădită alături
precum o bucurie la ivirea zorilor.
Bucuria zilelor tale,
de o vreme.

NOIANUL IUBIRII

gândurile,
sărbători albe înălțând
de partea cealaltă a vieții
clipa
demnă și rece
în ochii mari, depărtarea înstelată noapte iluminând
alte porți ,
alte brațe deschise
un suflet încă mai fericit
la poalele munților
ca o taină așternut
în liniștea zăpezii,
în clipa
din noianul iubirii.
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Anica Andrei-Fraschini
Text și desene

Inele
peste inelele bine păstrate
ca un fel de mecanisme de apărare
așez o poveste pergament
lunile trec afișate în stil urban
mi se târâie rochia pe asfalt
cinci sertare albe
îmi trimit ocheade
și joc teatru pe dinăuntru:
un fel de tăgadă...
trei bănci aliniate în fața
unui parc cu subtitrare
cheamă firimituri pentru
păsările înaltului...
am mai fost pe-aici
unde zâmbetul se joacă
de astă dată casual
îmi voi cumpăra cu bani puțini
solduri de inele unicat
din fire de cânepă
de culoarea pielii bronzate
din liceu
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licărirea
se elaborează și perfecționează
un formalism impecabil
certificate ora zero zero
reglementări organizări (ne)asumări
răspunderi fără conținut
hărțuire de nave
și ciocniri militare
pierderi de vieți
în ce lume trăiesc gestionarii
stării de fapt a lumii
a continentului
a țărișoarei
a ta
a mea?
- pentru că suntem gestionați
libertatea e doar a gândului licărirea de la ferestre
din ape și aer
rămâne bucuria de zi cu zi
poate unica
și nu mi-o poate nimeni lua
ea cuprinde credința în viață
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Maia Kodrin
Noi ne-ntrebăm
Adorm visând la altă lume,
o amăgire din străbuni...
Aștept pe cineva a-mi spune
despre cum unii sunt mai buni,
vicisitudinilor dacă
mai au pulsații care scaldă
prin sentimente să-și refacă
intimidări ce mai tresaltă
cu ce-a mai fost pe-aici în viață,
prin repetabile plăceri...
Aștept în somnul ce mă-nvață
despre acceptatele dureri
să nu apară-n news de spus
înc'-un război groaznic ca ieri...
Dar pacea mea de somn s-a dus
iar știrile au noi vederi...
Noi ne-ntrebăm de ce e oare
înc'-un război cu suferințe
căci moartea totdeauna doare
când se așterne pe ființe...
Ce suntem sau am fost mereu
ne întrebăm cum de venim
plecând suflări la Dumnezeu
când ne mutăm în cimitir...
Să dăm tot ce-i, cui a mai fost
dar mai puțin recunoștința,
de are lumea vre' un rost
suflarea vieții... conștiința...
Maia Kodrin ©
12/03/2022
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Roni Caciularu
FLUORESCENȚĂ
Când fugeam cu vântu-n luncă,
soarele mă ocolea,
murgul
nechezând șoptea,
cu surâs,
că mă aruncă,
de pe șea.
Singur, într-o luncă,
într-o dungă...
și o seară,
când sub vânt și stele,
călăream cu foc și pară,
râs cu plâns,
Așa-ntr-o doară;
Dar era !...
Ceru-n lacrimi
diamante picura;
calul priponit departe,
lângu-n pom,
se întreba de ce plânge inima?
Bucuria plânge, toată,
Bucuria grea.
Eram cal și pom,
fără fructe coapte...
Departe,
pâlpâia și gazu-n lampă...
Flacăra nimic nu-mi spune,
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tremurându-mi inima.
Diamante-stele
te-ncadrau se jucau cu vântu-n soare,
încât nu se mai vedeau.
Lampa e
fluorescentă,
calul a rămas pe drum,
clipa indecentă,
e prin stele,
oarecum.
***

Ovidiu Pecican
OCAZIONALĂ
La măcelărie
e plin de carcase
dar porcii nu-s acolo
ci în palate și-n case
comandă măceluri
se-mbuibă de carne
halesc până vine
vreunul să-i răstoarne
nu știu dacă lumea
îi mai încape
vedea-i-aș plutind
chiar astăzi pe ape
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Alex Valeriu
Omenirea puncte-puncte
Trăim într-un ritm al abandonului de neimaginat. Avem impresia
că valsăm elegant printre atâtea oportunități, informații, șanse, dar
de fapt, rătăciți și falsificați, aleși parcă la întâmplare de vreo
maladie înalt sufletească sau alta, ne pierdem în cerculețe vicioase
hilare, compulsivi și histrionici, autosuficienți între pereții virtuali
fără vibrații autentice, căutând amar prietenii de-o viață, pândind
și regândind strategii de supraviețuire emoțională de pe-o oră pe
alta, de pe-un clip (fără clipe magice) pe altul.
Adunate în exces, aceste leit-motive pe care nu prea le rezolvăm,
cum ar fi frica de eșec, de respingere (râspingere?) care pulsează
anulând, uneori, chiar și luminița de la capătul tunelului, devin o
încărcătură copleșitoare.
În ultimii ani schimbările sunt interminabile și se petrec atât de
repede, încât este tot mai greu să le pricepem, chiar și în parte.
Cei care-și păstrează blândețea, tandrețea, un ritm al sinelui mai
lent par desueți. Cei care-și ies din ritm și mai ales caracter,
temperament, părând un fel de paiațe mânuite la întâmplare
pentru un teatru de orbi par periculoși. Terenul este nesigur,
informațiile nă(l)ucitoare. Parcă nu ne dăruim timp de reflecție,
de a lua decizii bune, ale adevărului ca un alter-ego al nostru.
Doar tragediile ne mai aduc, uneori, în pragul unei asceze
benefice pentru limpeziri.
Am o patrie anume sub pleoape, care nu dă socoteală nimănui,
care se întinde din alinarea bunicilor de la amiază, prin poveștile
nemuritoare și pâlpâirile verii din cameră, până la visele pe care
le putem clădi pentru toți cei alături de care vibrăm.
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Am cernut, pentru această antologie, câteva fragmente din
materialele scrise în ultima lună, când omenirea pare a se
rostogoli pe o pantă ciudată, stranie, greu descifrabilă, al cărei
capăt se zărește foarte, foarte vag...
Harcea Pa(r)cea
Ne vom regăsi atunci între războaie
și iar nu vom ști ce să facem cu mâinile.
Probabil.
Anotimpul îngăduinței se va cutremura în falduri
desăvârșindu-ne înmugurirea
la țărmul ales.
Vom decoji frica frivolă,
vom gânguri orașe sau grădini noi
și, probabil, vom strivi atâta virtual cît să semene
cu o tumoră
Homo homini lupus, nu? Dar noi vom mușca același sânge
din coridoare secrete și selecte pe care
atâtea lupte inutile
alunecă
dejucând albastrul.
Și s-a lăsat deodată pace în nevoia fiecăruia de război....iar
morții abia intrați au prins a face galerii de aer și tihnă pentru
mugurii întrezăriți dincolo, mereu dincolo, acolo unde nu
apucăm niciodată să punem un gând solid, o vibrație anume,
care ne-ar aduce sub sărutul delicat al mamei, pe frunte, când
ardeam doar de febra câte unei boli și nu de non-iubirea care
naște prea multe cenuși împrejur...
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Dintre toate războaiele care au iscat pulberi în istorie, dintre toate
măcelurile care au bătut în tâmpla omenirii, cel intrauman este,
poate, mai covârșitor. Hălcile de carne și suflet se amestecă
amarnic, poverile se adună și fac implozie în subconștient, iscând
milioane de victime-emoțiile, viețile, bucuriile pe care le-am
putea avea dacă am fi în consonanță cu noi înșine. Descoperirile
medicale și psihologice au creat un fel de revers pervers al
medaliei și melodiilor percepției de sine. Nu mă mai surprind
diagnosticele așa-zis liminare, de persoane bipolare, histrionice,
isteroide ș.a.m.d. Problema pare a fi că au ajuns să reprezinte,
practic, majoritatea, fie că recunosc sau nu acest lucru, fie că se
împăunează cu aceste etichete sau se scuză.
Observ harțag și hărțuire pe net, acolo unde civilitatea ar trebui,
zic eu, să fie identică celei dorite în relațiile face-to-face.
Observ relații face-to-face atât de deteriorate și anulate, când
fiecare dintr-un duo sau grup își mângâie mobilul ca pe un artefact
prețios și doar împunge cu privirea pe cel de lângă.
Observ trădări inimaginabile acolo unde toți cei aleși unul de altul
ar trebui să fim în căușul de taină și tihnă al prieteniei.
Războiul începe iar și iar în noi și va continua până când vom
accepta că nedreptatea-disonanța între ceea ce suntem și ce afișăm
a devenit incomensurabilă. În ultimul timp totul în jur a devenit o
dispută. Peste tot văd manifestări ale maniilor controlului, afișării
cu emfază, alinierii la modele ideologice, supunere sub
impenetrabilele ,,mode,, virtuale, sau adulmecări ale trenelor unor
faultători de opinie -pare că mentalul jigărit-la opinca de lemn
frecționând mentalul jigărit al românului.
Ar trebui, câteodată, să avem și darul lacrimilor...Ne pierdem
Opera-și nu mă refer neapărat la creațiile scrise, ci la binefacerea
de a fi-și a te menține-Om-în ciuda restriștei, a rolurilor
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incoerente și a convalescenței epuizante ale omenirii îndoctrinate
tot mai acut.
Nu mă interesează nicio predicție sau evaluare a confruntărilor.
Împănate de știri false, de spaime sau autosuficiențe, acestea sunt
inutile. Nu putem procesa la infinit o tornadă de mistificări, de
blamări, de ,,povețe! Insidioase, asta în timp ce adevărul sufletesc,
tot mai strâmtorat, caută portaluri de evadare
Se simte ca un arhanghel aerul primavaratic, la plimbarea de
seară. Deși Dumnezeul răzmerițelor halește de zor, din zori pânăn seară, îngerii noștri neatenți.
Dacă ai lua oamenii, lacrimă cu lacrimă, s-ar face instantaneu cele
mai impresionante antologii de război...Însă există putere chiar și
în deznădejde, iar visele bune încă ne pot colora orizonturile....
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Eseu: Internetul, dușmanul literaturii?
Lumea nu mai e ce-a fost. Asta o vedem cu toții.
A văzut asta și Orwell, dar nu a mers dincolo de
televizorul care te urmărea mereu. Nici el, nici Bradbury, n-au
intuit apariția Internetului, cu toate lucrurile rele pe care le-a
adus, cu sau fără știința noastră.
Arderea cărților, așa cum vedea Bradbury viitorul, pare
prea mult. Pe moment, doar.
Nici ei, nici noi, nu putem fi siguri de ceea ce ne
așteaptă. Oare, vom mai vorbi și mâine despre literatură la
prezent?
Literatura nu mai este ceea ce a fost. E normal să fie așa,
asta este o chestiune care nu poate fi contestată.
Azi, mai nimeni nu mai citește o carte groasă, la lumina
lămpii, căci are mult mai multe lucruri de făcut. Nu se poate
plictisi nicicum pentru că trăiește într-o altă lume, una
trepidantă.
Și asta nu neapărat pentru că n-ar mai sta la lumina
lumânării, ci pur și simplu, omul zilelor noastre are chipul
luminat de micul ecran al mobilului său. Iar asta-i ocupă o mare
parte din timp.
Zeul televizor
Zeci de ani, chipul său a fost luminat de cel al ”micului
ecran”, ceva ce făcea diferența între ”marele ecran” al
cinematografelor și cel al televizorului.
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Sărmanul Orwell nu a apucat să gândească unde poate
duce tehnologia. O fi fost și el, probabil, grăbit să termine ce
avea de spus, înainte de a fi înghițit de Sistem.
El știa doar de televizor, care, desigur, la modul minimal
doar, îți poate lua și ochii, și, mai ales, liberul arbitru.
Sigur, avem liberul arbitru de multă vreme, dacă ne
referim la televizor. Întâi, doar câteva canale: TVR 1, BBC 1,
apoi, TVR 2, BBC 2 etc, ca exemplu. Apoi, din ce în ce mai
multe, odată cu apariția televiziunii prin cablu.
Până să apară marele pericol, adică Internetul, canalele
TV se înmulțiseră deja și puteai schimba mereu canalul.
Să tot alegi, nu-i așa?
Aparent...
Alegi tu un canal mai elevat, mai științific, dar altcineva
a decis că tu trebuie să afli tot despre deplasarea vreunui pește
pe un râu oarecare dintr-o țară oarecare. Ce contează că tu ți-ai
dorit de-o viață să afli de ce e Sfinxul pe Bucegi?
De când s-a inventat televiziunea, altcineva alege pentru
noi. Chiar dacă poți acum alege ce vezi la un moment dat. Tot
dintr-un meniu strict alegi, la urma urmei...
Un Internet mult prea curios
Apariția minunii numite de unii Internet, de alții care
înțeleg mai multe Noul Orwell, a determinat permisiunii de
liberă intrare, cu voia noastră, chiar, în cele mai ascunse
cotloane ale vieții private.
Așa că, de la mijlocul anilor 1990 și în continuare, omul
noului mileniu este ghidat de la distanță prin diferite ecrane, mai
mici, mai mari, dar mai mereu controlate.
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Nici nu se pune problema faptului că lumea se schimbă
în fiecare zi. Schimbarea în sine este mult prea rapidă, poate,
drept care nimeni n-are timp de romane în foileton.
Seriale, da, căci poți să faci și altceva în timp ce actorii
se chinuiesc pe ecranul mare cât fosta bibliotecă.
Nu te uiți pe un site să citești Odiseea. Nu o citești dintro carte, dar nici pe Net. Tu cauți informație, și cât mai repede,
cât mai succint.
Nu mai ai timp să citești descrierile cadrului în care se
desfășoară acțiunea unui roman, treci direct la ceea ce se cheamă
ACTION.
Sigur, e vorba și de poziția în care citești. Nu poți fi
relaxat stând pe un scaun în fața monitorului.
Poți citi în pat, pe laptop, pe tabletă, mai ales pe mobil,
așa e, dar nu mai e aceeași senzație.
Nu mai e foșnetul paginilor, nu mai ai greutatea cărții în
mână, nu mai ai ideea că te afli pe la început, sau că mai ai puțin
și o termini.
E altceva…
Nu tot ce e scurt e și bun
Internetul ne face să apreciem mai mult tot ceea ce este
scurt. De aceea, lângă mai orice text, este trecut și numărul de
minute necesar, să nu te sperii de cât ai putea pierde, cumva!
Câți dintre scriitorii de azi pot înțelege asta, oare?
Nu înțeleg, au pierdut!
Vor scrie pentru ei, pentru familie, pentru prieteni.
Iar aceștia vor fi întotdeauna mult mai amabili față de
creațiile lor.
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Aceasta creează o falsă impresie că nimic nu s-a
schimbat, ceilalți scriitori îi laudă, se laudă, de fapt între ei,
trăiesc într-o lume a lor, convinși că toți ceilalți nu-i înțeleg, dar
ce contează asta?
E mult mai ușor să dai o căutare pe Internet decât să o
faci prin biblioteca ta de acasă, sau, mai mult prin cine știe ce
biblioteci până la care trebuie să te deplasezi.
Timpul, presiunea sa constantă, mai ales acum, când
zilele par mai scurte, este acela care ne leagă prin milioane de
fire de rețeaua satului global.
Din cauza timpului, nimeni nu mai poate și nici nu mai
vrea să citească romane interminabile, plictisitoare, până la
urmă. Există și excepții, că doar de aceea se și cheamă așa:
excepții!
Dacă scrierea nu are substanță, nimic nu o mai poate
salva. Poate doar numele celui care scrie. El își poate permite să
încalce noile reguli pentru că este celebru, e un fel de Guru la
care lumea stă cu gura căscată, să vadă ce cuvinte magice mai
spune.
Aș merge mai departe spunând că nu Internetul va fi
raiul scriitorilor, ci, din contră, lumea scriitorilor va fi invadată
de cei din noua specie a scriitorilor de tip Internet, care știu cum
să capteze atenția cititorilor.
A murit cartea?
Mulți susțin că tiparul este mort.
Ei, hai să nu dramatizăm…
A existat prin anii ’80, parcă, o mare companie, cea care
a inventat copiatorul, care susținea ideea de ”Paperless office.”
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Așa se credea pe atunci, ca și azi, că vor dispărea cu totul foile
de hârtie tipărite.
Chiar așa să fie, oare?
Atunci, de ce scrie pe unul dintre cele mai importante
butoane PRINT?
Așa cum apariția televiziunii nu a desființat radioul,
probabil că nici computerele, cu toate schimbările pe care le
aduc în viața noastră, și sunt destule, nu vor arunca la gunoi
cărțile, ziarele sau revistele.
Probabil că soluția pentru o literatură care să reziste este
reîntoarcerea la sistemul patronatului, cel care i-a permis lui
Shakespeare să creeze.
Corporațiile par a conduce într-un fel lumea. De fapt, nu
prea par, chiar fac asta! Iar ele vor profit!
Și, totuși, în acest context, ele sunt și patroni ai artelor,
ceea ce nu pare a fi un lucru rău.
Reîntoarcerea la ceea ce făceau Dumas și Dickens ar fi
iar o soluție.
Serialele au fost și sunt atât de populare în televiziune.
De ce să nu aibă succes și pe Internet?
Imaginea oamenilor citind prin metrouri pe telefoanele
mobile, nu pe cărți, cum se mai poate întâmpla azi, nu poate fi
departe.
Deocamdată, presa scrisă se mai menține pe poziții. Cu
greutate, dar pare a se menține…
Marele avantaj al Internetului este că se pare că acel
celebru link este o modalitate firească, naturală, de funcționare a
creierului.
Dar ideea de material tipărit va rămâne, cel puțin atâta
timp cât va mai exista un buton pe care să scrie PRINT.
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Și, totuși, care este Zeitgeist-ul nostru?
Dacă am vrea să rezumăm spiritul timpului nostru, așanumitul Zeitgeist de după Sfârșitul Lumii, adică anul 2000, near fi greu acum.
Dar istoricii din generația următoare o vor face cu
ușurință. Noi nu vedem acum decât semne de-ale sale: excesul
de informație, individualitatea, așa-numita acceptare socială,
transformarea lumii într-un mare ”sat global.”
Chiar și cel care a inventat acest sat prin anii 1960,
McLuhan, definindu-l ca pe o lume conectată prin tehnologie, se
referea și el la ceva din trecut: apariția radioului la începutul
secolului XX.
Literatura viitorului va deveni, probabil, o experiență
bazată pe text, sunet și video. Depinde doar de procentul ocupat
în preocupările oamenilor noului mileniu.
Multimedia este viitorul.
Cine va prinde acest tren, bine.
Cine nu, va rămâne pe vechiul peron.
Citind o carte, probabil...

OMG
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Ceramică:
Marga Grauenfels
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Tatiana Ernuțeanu
avem în față
un pahar plin plutind în
cadă
un pătrat aburit care scârțâie
la un interval
pe care
nu-l putem anticipa
din când în când
ceva mic, incadescent se proiectează în ochiul din fața mea
nu se spune nimic
încercăm să surprindem
pe suprafața translucidă a apei
toate micile noastre fisuri, absențele, toate semnele disperării
făcute cu degetele încrețite
te răsucești pe partea stângă a patului
I believe in yesterday
și respiri scurt
de parcă încă ai sta sub apă
clipa dă și clipa ia
îți simți organele diferit
spargi formula pe care o tot repeți
și încă memoria secretă o emulsie tandră
îți spui că n-o să mai lași
nici un pumn de nisip
să devină deșert
și rogi pe cine ai alături
să îi folosești mintea
ca pe un hard extern
tot ce rămâne e paharul plin plutind în cadă
și lipsa ochiului din fața ta
***
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tot ce trebuie să înțelegi din prăbușirea asta
e să nu mai lași nicio strălucire să-ți ia mințile denumind
lucrurile în lipsă
frecventa izbândă a absurdului
și că, să-ți bei tot sângele nu e suficient, ca să nu mai curgă
și dacă nu poți
va trebui să te obișnuiești
să te izbești de singurul loc rămas gol
***
mi-am pieptănat părul
și
te-am vorbit marți
nu erai de față
așa cum te-am și iubit
cât exercițiu
cere un limbaj în care
niciun semn să justifice
o eventualitate
și totuși să stau îmbrăcată
în pardesiu așteptând
știu că duci obiectele găsite la secție, că ajuți bătrânii și că
dispari
nobil
animalul meu de companie
sunt eu
ce pot să-ți cer
de aici
drapată în nesiguranță și pardesiu
o femeie și-a întins mâinile pe gheață
o femeie face mister
îi dau putere
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înca două stații, o vamă, scurtături, un sandwich rece
sezonul căluților de mare în picioare
de la periferie se aud râsetele fecioarelor despletite
***
cărămidă arsă
sângele meu cu care am pătat bunătate de fotoliu blue deep
marin.
curge
octombrie, zahăr ars prin ceața de azi
fă-mi o coadă împletită până înainte de iunie.
e frig întotdeauna în oasele de faianță
sunt din sticlă romană, din nisipuri albe și pure
și sângele meu cărămidă arsă
curge prin portalul unui oraș
indiferent
roșu almodovar
pe cotul fricii
rochia de pânză peste
abruptul din granit
ia-mă de mână!
***
nu-mi place Jennifer Lopez ( da’ cui îi pasă? )
îmi place să mănânc cu piciorul drept sub mine și genunchiul
stâng la gură
vârsta mea emoționala abia a împlinit 3 ani
îmi place să-mi lipesc spatele de calorifer
până mă frige ca pe frigănele
să-mi aduc aminte că spatele mai are și funcția de a te ține
departe
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de complicații
spatele drept, vreau să zic
ca multe altele care tot drepte trebuie să stea ca să ieși cu bine
din situație
asta
pentru că
vârsta carnii mele are vârsta mea fără 27 de ani (și atunci nu știi)
că sunt detalii
care te recomandă
drept o păcătoasă
ai venit cu ele
nu le-ai dobândit
așa cum se întâmplă
cu competențele
n-ai tocit nicio curea
dintre toate cele mute
cu care ai venit
aceleași care
au refuzat încă de la hărăzire
și refuză să te țină
nu să-ți dea drumul
tu ai vrea
da așa au venit ele solide netede cu catarame sănătoase fără
defecte majore
da’ nu au forță în rest impecabile
nu te-ar crede nimeni
dacă te-ai apuca să le vinzi
că sunt la mâna a doua
da, cum spuneam
nu au forță
deși pentru asta ți-au fost trimise
te prefaci o lună două un an ( am încercat și 5) că țin
mai că te somatizezi
de zici că strânsoarea e adevărată
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ba, chiar simți că diafragma presată
nu lasă să intre atâta aer senin cât ai vrea
da-i minciună adevărată
toate curelele stau la câțiva
centimetri buni de pielea ta
Tatiana Ernuțeanu
Desen : E Matzota
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Elena Cristina Ștefan
Tu rămâi la toate rece

Toamna lungă și călduroasă mă cuprindea în brațele ei rubinii.
Pleoapele grele îmi ferecau ochii încă dornici de verde. Fumul
necăcios al coșurilor din vecini, alunga păsările care mai voiau
să-mi spună povești. Mi-aș fi făcut o cafea, dar el era în fața mea.
O cafea...fierbinte și dulce; cu trei lingurițe de zahăr.
Ne priveam tăcuți, apoi am simțit că-mi lipsește aerul. Cu un
sărut apăsat mi-a închis ochii. Aripile lui de lumină m-au purtat
într-un zbor știut...știut.
Într-un albastru ce se confunda cu marea, l-am văzut
conturându-se pe bunelu. Amintirea mea cu tot ce însemna
curajul. Un fior mă cuprinse, am dat un pas înapoi, dar Mihail nu
m-a lăsat să trec. I-am spus că mi-e teamă să vorbesc cu bunelu,
că o să reiasă, din discuții, că eu n-am avut curaj ca el. Bunelu
venea zâmbind spre mine.
Spune-mi, draga mea, cum ți-a fost pe pământ? Pentru tine
am luptat pe front. Pentru tine și urmașii tăi, pentru țara ta. Am
luptat și m-a durut războiul...l-ai simțit și tu, toată viața ta, prin
vene. Iartă-mă că ți-am transmis temeri de pe front. Erai mică,
iar pe retina ochilor tăi se desfășurau scene reci, ai simțit ploaie
de plumb, ai privit lacrimile căzute în mocirla rece și plină de
gloanțe. Eram o pădure de soldați, ca într-un amurg de iarnă, în
care viscolul singurătății șuieră nervos.
Mă pierdeam între cuvintele care mă făceau să retrăiesc
memorii ce nu-mi aparțineau.
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Am aflat că ești mamă, spuse bunelu, după câteva momente de
tăcere. Știi, pe front, toți soldații spuneau: ,, Vai, mama mea!”,
niciunul nu spunea: ,, Vai, tată!”. Toată viața, gândul omului e
la mama lui, îndeosebi în momente de răstriște. Spune-mi că țara
e frumosă, că e a ta, că s-a meritat povara armei.
Mi-am întors privirea către Mihail și nu știam cum să potrivesc
mai bine cuvintele, să-i spun lui bunelu că țara pentru care a
luptat, mi-e străină. Mi-e dragă, dar mi-e străină. Cum să-i spun
că totul e pe dos, că hoțul e om cinstit, iar curva e apreciată?
Ai fost fericită în viața ta, așa-i? întrebă bunelu, având chipul
scăldat într-o ironie pe care doar bătrânețea o pictează
magistral. Întotdeauna, așa-i?
Cum să-i spun că-n drumul meu m-am oprit și mi-am dăruit
aripile? Cum să-i spun că n-am știut să aleg?
Să nu te obosești să-mi răspunzi. Nu e nimic nou. Totul doar
se repetă, iar tu, fetița mea,....,, rămâi la toate rece”.
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Ion Cuzuioc
HAIKU
pădurea în flăcări –
sub o casca ruginită
melci în cochilie
***
sfârșitul războiului –
mama îmbracă peretele
cu bujori
***
armistițiu –
înmugurind copacii
ploaia blândă
***
vânt peste noapte –
păsări cu aripi frânte
în pribegie
***
pomii fumurii –
liniștea tulburată
de rafale de foc
***
o viață de om –
cenușa din urnă
luată de vânt
***
dans de primăvară –
deasupra satului
stoluri de cocori
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Balada soldatului
De la război, de la duşman
S-a întors un biet soldat fără picior,
Ca seara pe un mic maidan
La dans să fie invitat cu-amor,
Şi n-a putut soldatul să refuze
Unei domniţe de la el din sat
Şi fără ca să-şi ceară scuze
În dans cu dânsa s-a avântat.
Dansa soldatul fără de picior,
Iar cei din jur scandau, băteau din palme,
Ca măiestria lui de dansator
Să fie intonată-n psalme.
Se bucurau şi ei de dansul lor,
Se bucurau că viaţa e frumoasă
Şi fără s-aştepte dansul următor
Să meargă împreună acasă.
S-a întors de la război soldatul
Plin de tristeţe, fără un picior,
Dar azi cu bucurie satul
Îl vede fericit c-un viitor.
Să fie blestemat acel război
Şi să-i dorim soldatului erou
Să nu mai ştie omul de nevoi,
Căci azi dansează cu piciorul nou.
VIVAT PEACE!
Pledăm pentru pace,
Pledăm pentru linişte,
Pledăm pentru bunăvoinţă.
Declarăm pace,
Declarăm linişte,
Declarăm bunăvoinţă,
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Dar punem la ferestre zăbrele,
Izolăm apartamentul cu uşă de metal,
Ridicăm garduri la nivelul acoperişului casei.
Ne transformăm casa-ntr-o cetate,
Ne instalăm sistem de semnalizare sofisticat,
Ne procurăm armă, pistol de protecţie.
Angajăm avocaţi particulari,
Întreţinem relaţii cu procurori şi judecători,
Ne avem de bine şi cu lumea interlopă,
Ca să nu mai vorbim de ţară,
Înarmată până-n dinţi
Cu arme, tancuri, avioane şi rachete,
Dar pledează şi declară Pacea!
Unde-i logica, domnilor?
Care-i logica, domnilor?

***
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Note pentru NEVOIA de ORDINE în sec. XXI
Mulțumim amicilor care au jurizat, argumentat, apreciat și
notat textele supuse concursului.
Câteva materiale au fost inserate fără știrea autorilor și nu
au fost evaluate.
Ordinea apariției în volum este strict cronologică urmând
data sosirii materialului la redacție.
Cititorii și autorii care doresc să achiziționeze un
volum tipărit sunt rugați să ne contacteze pe mail la
adresa:
gadrian40@gmail.com
Lista câștigătorilor va apare pe FB și pe siteul JURNAL
ISRAELIAN - link : https://www.jurnal-israelian.com/
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