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Sunt evreu și nu vreau să    

           rătăcesc din nou 

                           Deborah Kass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deborah Kass, "It’s Hard To Be A Jew" (2003), 72 x 

96 oil on canvas  

  America a fost țara noastră promisă, 

dar s-ar putea să nu mai fim în siguranță 

aici. Am crezut că nu se va întâmpla aici. Și 

totuși știam că se poate întâmpla.  
 

America a fost țara noastră promisă. Pentru 

orice evreu american care trăiește acum: 

America ți-a salvat familia cu una, două sau 

trei generații în urmă. Trei dintre cei patru 

bunici ai mei au fugit din Ucraina (pe atunci 

Rusia) și din Belarus, locurile unor 

pogromuri celebre. Străbunicii mei din 

partea mamei mele au fugit din Ungaria. 

Părinții tatălui meu aveau accente atât de 

ciudate încât abia îi înțelegeam.  
 

 

Strămoșii? Omorâți undeva în Europa de 

Est. Părinții mei nu-i cunoșteau, iar bunicii 

mei nu vorbeau despre ei. Dacă nu i-au prins 

cazacii, i-au prins naziștii. A fost la fel pentru 

fiecare copil evreu cu care am crescut în 

suburbia noastră izolată din New York.  
 

În marile orașe, fiind oarecum albi, deși încă 

diferiți, am prosperat aici timp de trei sau 

patru generații, mai ales cei dintre noi care 

am avut norocul să creștem în America 

postbelică. Tații noștri au luptat în războaie, 

apoi au mers la facultate cu ajutorul GI Bill, 

și s-a născut o clasă de mijloc uriașă. 

Excelența evreiască în afaceri, arte și științe 

a explodat. Eram în siguranță aici. 
 

Și totuși, când eram copil, coșmarul meu 

repetat era că ruși înarmați sau naziști 

înarmați băteau la ușa noastră pentru a ne 

lua pe toți. 
 

La ora 10:00 dimineața, la 11 septembrie 

2001, în Tribeca, pe West Broadway, unde 

am locuit timp de 25 de ani, i-am spus 

partenerei mele, Pattie, să împacheteze o 

geantă cu diapozitivele originale, lenjeria 

intimă și hainele de schimb, în cazul în care 

ar fi trebuit să fugim. Când prietena mea m-

a întrebat de unde ai știut să faci asta, i-am 

spus: "Am așteptat asta toată viața mea."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://hyperallergic.com/author/deborah-kass/
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Am plecat la prânz, după ce Turnurile 

Gemene ale World Trade Center s-au 

prăbușit. Praful acela se rostogolea pe lângă 

ferestre, în timp ce noi ne înghesuiam în 

celălalt capăt al mansardei cu zvonuri despre 

mingi de foc care veneau din partea de vest 

și polițiști care spuneau că ar fi bine să 

plecăm acum.  
 

Când să plecăm? Aceasta este întrebarea pe 

care fiecare evreu o are încorporată în ADN-

ul nostru. Când au știut oamenii că trebuie 

să părăsească Germania? Rusia? Unde să 

plece? Ce trebuie să iei? Ce lași în urmă? 

Cum veți trăi, dacă veți trăi? 
 

Așteptăm rezultatele alegerilor parțiale în 

USA și apoi vom decide.  
 

Se spune că antisemitismul este cea mai 

veche ură. Dar este greu de știut cine este cel 

mai urât din punct de vedere istoric: evreii, 

femeile sau homosexualii. Există problemele 

naturii umane și întrebarea: De ce nu se 

schimbă niciodată lucrurile cu adevărat? 

Dar având aceste trei ținte uriașe în spate, s-

ar putea ca momentul să fie acum.   
 

Nu vreau să plec. Încă mai nutresc fantezia 

că New York-ul se separă. Aș rămâne aici. 

Adevăratul tărâm al lui E Pluribus Unum 

(din mulți, unul). 

 

 

  Deborah Kass (născută în 1952) 

este o artistă americană ale cărei lucrări 

explorează intersecția dintre cultura pop, 

istoria artei și construcția sinelui. Deborah 

Kass lucrează în medii mixte și este 

recunoscută mai ales pentru picturile, 

gravurile, fotografiile, sculpturile și 

instalațiile de iluminat cu neon. Lucrările 

timpurii ale lui Kass imită și reiau stilurile de 

semnătură ale unor artiști masculini 

emblematici ai secolului XX, printre care 

Frank Stella, Andy Warhol, Jackson Pollock 

și Ed Ruscha. Atitudinea artistică a lui Kass 

este un comentariu critic asupra intersecției 

dintre relațiile sociale de putere, politica 

identitară și poziția dominantă din punct de 

vedere istoric a artiștilor masculini în lumea 

artei. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPERTA - ILYA ZOMB - Observing 

the Metamorphoses of Painted Lady 
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  Sofia Gelman  

Oameni suntem 
 

  Nu are prea mult rost să vorbim 

despre alegeri post festum, totuși, 

permiteți-mi să comentez  situația creată 

în urma rezultatelor actualului scrutin. 

Se vehiculează ideea  formulată de către 

cei care au câștigat scrutinul potrivit 

căreia „poporul  a decis că vrea la putere 

dreapta” Într-adevăr poporul ?! Știu, 

majoritate înseamnă jumătate plus unu, 

deci, câștigul este indubitabil al părții de 

dreapta în eșichierul politic dar, în nici 

un caz nu este decizia „poporului”… 

Guvernul de dreapta și chiar de extremă 

dreapta nu are cum să reflecte voința 

tuturor ! Schimbările care urmează să se 

efectueze în urma victoriei partidelor 

care compun guvernul, vor fi radicale față 

de un modus vivendi cu care ne 

obișnuisem în ultimi doi ani. Nu ne 

rămâne altceva decât să sperăm că 

situația va fi mai bună decât cum ne-o 

închipuim acum și pentru asta să îl cităm 
pe Ben Gurion care spunea: 

„domnilor, cel care nu crede în minuni în 
Israel nu este un om realist”! 

                                   *** 

AG - Nota Redacției 

  Dar minunile există - la tot pasul. 

Trebuie doar să le cauți. Noul guvern va 

aduce la conducerea țării  figuri noi, teroriști 

și extremiști ex: (Ben Gvir, Smotrich), vor 

reveni nulități ca Amsalem, Miri Regev, cei 

condamnați cu cazier (Arie Deri) , fracțiunile 

religioase vor primi bani gârlă pentru a vota 

pentru BIBI. Afară, scumpiri, inflație, lipsă 

de locuințe, trenuri promise care nu circulă, 

șosele în lucru de 5-6-7 ani care nu se 

deschid. Iar pensionarii renunță la hrană ca 

să cumpere medicamente sau invers. Inflație 

UP, High-Tech Down, gaz găsit în mare= gaz 

cedat Libanului. Afară e vesel. Atentate 

zilnice cu morți, răniți. Ni se spune să nu 

plecăm în Sinai, Turcia. Nu Ierusalim. Nu 

Hebron. Nu Jericho. Nu teritorii ocupate. 

Nu sate arăbești înarmate până-n dinți. Ei 

și? Avem loc dragilor, între Hadera și 

Ashkelon, 6 milioane de israelieni care 

platesc taxe, cresc copii și se delectează zi de 

zi seara cu  programe culinare pe toate 

canalele -Master Chef, Master VIP, Aharoni, 

care gătesc cu măiestie aberații complicate, 

în timp ce mulți copii nu capătă un dimineța 

un sandvici la școală. Să nu ne plângem. 51% 

au ales, au votat, au ales corupția, ignoranța, 

chiulul și matrapazlâcul. Sistemul te lasă, te 

invită să fi cu ei, cei care alimentează 

dezinformarea, imbecilizarea, proasta 

școlarizare, lipsa de paturi în spitale. Lipsa 

de locuințe si șosele. Bunul simț de a 

modifica legi electorale învechite, ineficiente 

și perimate azi. Demografia se schimbă, iar 

patrioții și vizionarii au dispărut - for ever. 

Uitați de noi alegeri, de un viitor mai bun. 

Cârpe și dieee... viața merge înainte, de 

trecut am scăpat.   

Seara la mare -Foto: Amalia Achard 
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Radu Țuculescu: 

Crima de pe podul Garibaldi 
   

  Noua carte semnată de Radu 

Țuculescu readuce în atenția cititorilor 

protagoniștii romanului Femeia de 

marțipan pe detectivul Martin Breda, 

iubita sa Maraia și pisica Rauna . De această 

dată acțiunea este plasată la Cluj, pe podul 

Garibaldi care este așezat peste Someș în 

vecinătatea Parcului Mare. Înainte de a 

relata câte ceva din derularea narațiunii, 

vreau să menționez faptul că pentru cei care 

cunosc Clujul – sau au trăit acolo – unul din 

aspectele plăcute ale romanului este 

descrierea unor locuri familiare ale orașului. 

Cine nu își amintește întâlnirile studenților 

la „Croco” sau plimbările în Parcul Mare în a 

cărui centru se află „Chios” – ul în mijlocul 

lacului ? Aceste amănunte concrete care te 

leagă de Cluj, alături de stilul nealambicat al 

textului – prin formularea la  timpul 

prezent al dialogurilor te invită la o 

participare directă în  dezlegarea enigmelor. 

Romanul descrie o perioadă de timp relativ 

scurtă, doar de câteva zile; începe cu ziua cea 

mai lungă a anului –      vineri 21 iunie, într-

o căldură caniculară specifică primei zile de 

vară în care niște pescari descoperă un 

cadavru de femeie lângă podul Garibaldi. 

Desigur, Martin  Breda și Maraia sunt 

chemați la fața locului spre a descoperi 

identitatea victimei  și cauza morții sale. De 

aici, prin diferite etape, de la dificultatea 

identificării persoanei până la plasarea sa în 

anturajul familiei, prietenilor și a 

cunoștințelor – multe la număr, Breda și 

Maraia cercetează cu meticulozitate 

amănunte care vor conduce la dezvăluiri 

interesante. Este greu să relatezi miezul 

acțiunii fără să deconspiri rezultatele 

cercetării, totuși, voi încerca să schițez 

câteva linii importante ale romanului. Mai 

multe planuri ale narațiunii se conturează 

independent pentru ca ele să fuzioneze la un 

moment dat pentru a elucida – și rezolva – 

drama. Aflăm la un moment dat că victima 

este Galina, o femeie nu foarte tânără, ea are 

două fete, Claudia care este bolnavă și sora 

ei Bianca, plecată în Israel să îngrijească 

bătrâni. Soțul Galinei și-a părăsit familia și 

s-a stabilit la Constanța; el reapare către 

sfârșitul romanului în condiții mai 

favorabile decât la început. Apare și Agata, 

ea o ajută pe Claudia din două în două zile, 

apare și un circ pe malul Someșului, circ în 

care numere de acrobatică și altele de-a 

dreptul periculoase vin să întregească 

tabloul. O incursiune în ultimii ani ai 

comunismului, când nu mai erau alimente 

în magazine și pentru un „tacâm” (aripi de 

pui) se stătea la coadă din zorii zilei, 

subliniază   caracterul Galinei. Ea este – de 

fapt – o mamă denaturată care își trimite 

fetele în gazdă „ca să învețe ce este viața” iar 

ea rămâne în apartamentul plătit pe 

jumătate de Claudia, pentru a se bucura de 

viața destrăbălată pe care o duce. Nu 

întâmplător „târfă și bârfă rimează” – 

conchide una dintre personajele din 

anturajul Galinei. Interesantă este revenirea 

evenimentelor prin jurnalul Galinei găsit în 

apartament. Rememorarea celor întâmplate 

din alt punct de vedere, amintește de tehnica 

scriitoarei Simone de Beauvoir. Limbajul 

plăcut al autorului este prezent mereu pe 

parcursul romanului, formulări de genul 

„cuvintele par învelite în catifea”; altele  

amintesc de muzicianul Radu Țuculescu, 

când descrie o tandră îmbrățișare a Maraiei 

și a lui Martin „e preludiul unei compoziții 

pline de armonii și schimbări de ritmuri (…) 

o improvizație de canon”. Soluționarea 

cazului este de-a dreptul frapantă, care, 

desigur, nu se va deconspira… Vrem să vă 

invităm să citiți cartea ! 

                    Sofia Gelman                 
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Ne atrage atenția un nou articol 

publicat  în  https://www.romaniasociala.

rode domnul  Stefan Ungurean  cu 

numele  

România deleuziană       

  Fragmentul LXVII  
(47) despre dans  
  Cu permisiunea autorului reproduc o 

mare parte din acest interesant eseu care 

începe în perioada antică în Iudeea  aflată 

sub  Herod, sau Irod cel Mare (n.74  îen - 4 

e.n) , de asemenea cunoscut drept 

Irod  regele Iudeei (între 37 - 4 e.n) și 

subordonat Romei. Irod este cunoscut 

pentru amplele sale proiecte din Ierusalim 

și din alte părți ale lumii antice, inclusiv 

reconstrucția celui de-al Doilea Templu al 

Ierusalimului. Detalii ale biografiei sale pot 

fi observate prin lucrările din secolul I e.n. 

ale istoricului evreu Josephus Flavius. 

                                         *** 

 

  Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere 

a lui Irod unde fuseseră invitați și trimisul 

Romei și comandanți militari, dar și lideri 

spirituali, Salomeea, fiica Irodiadei a dansat 

în fața lui Irod, iar dansul i-a luat acestuia 

din luciditate. „ Cere de la mine orice vei voi 

şi îţi voi da”i-a făgăduit Irod Salomeii.  

Constructor de imagini, Flaubert prezintă 

lucrurile astfel: 

   „ Picioarele îi alunecau unul în fața 

celuilalt, în ritmul unui flaut și a unei 

perechi de clopoței. Brațele ei arcuite 

chemau parcă pe cineva care mereu se 

depărta. Dar ea îl urmărea, mai ușoară 

decât un fluture, ca o Psyché curioasă, ca un 

suflet rătăcitor, gata-gata să-și ia zborul. 

Dar iată că sunetele unui instrument 

tânguitor înlocuiră clopoțeii. Durerea 

urmase speranței. Mișcările fetei 

tălmăceau acum jalea și toată ființa ei 

exprima atâta suferință și dor încât n-ai fi 

putut ști dacă plânge după un zeu, sau se 

topoșește de mângîierile lui. Cu pleoapele 

întredeschise, își legăna mijlocul, își sălta 

pântecele ca valurile în furtună, își clătina 

sânii, dar chipul îi rămânea nemișcat, în 

timp ce picioarele nu i se opreau nici o 

clipă. Dansul Salomeei continua. Urma 

dezlănțuirea dragostei ce se vrea împlinită. 

Dansa ca preotesele din templele Indiei, ca 

nubienele de la cataracte, ca bacantele din 

Lydia. Se mlădia în toate chipurile, asemeni 

unei flori în furtună. Se mlădia în toate 

chipurile asemeni unei flori în furtună. 

Nestematele de la urechi i se clătinau, vălul 

de pe umeri îi sclipea; brațele, picioarele, 

veșmintele ei scăpărau scântei nevăzute 

care îi ațâțeau pe bărbați. Se auziră 

acordurile unei harpe; mulțimea 

răspundea prin aclamații. Depărtându-și 

picioarele fără să îndoaie genunchii, se 

aplecă atât de mult încât bărbia îi atinse 

dușumeaua; iar nomazii cei obișnuiți cu 

abstinența, soldații Romei cei experți în ale 

desfrâului, publicanii cei hapsâni, bătrânii 

preoți cei acriți în certuri, toți, umflându-și 

nările, tresăreau de poftă ”. 

  

https://www.romaniasociala.ro/author/stefan-ungurean/
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Faptele se petrec într-o lume în care regele 

are dreptul de viață și moarte asupra 

supușilor și în care o promisiune se ține cu 

orice preț, în apărarea credibilității politice. 

Nu-ți este îngăduit, dacă ocupi o funcție de 

lider, să faci o promisiune, când te găsești 

într-un context marcat de dezinhibare, iar 

banchetul în cauză era un asemenea 

context.  Și apoi o promisiune este, la acest 

nivel, un jurământ. Sfântul Ioan Gură de Aur 

vede în „ Cuvânt la Tăierea cinstitului cap al 

Sfântului Ioan Botezătorul” că „ O, rău 

lucru este jurământul! Ascultaţi pe Domnul, 

care zice: „ Să nu vă juraţi nicidecum” 

(Matei 5, 34). Că ticălosul, de nu s-ar fi 

jurat, n-ar fi suferit să facă ucidere ”. 

  La prima vedere, cheia în care se 

citește parabola este aceea a puterii. 

Flaubert aduce în discuție însă și două 

aspecte, ambele având legătură cu 

metafizicul. E vorba mai întâi, de o anumită 

identificare, dacă putem să o numim așa, ce 

definea gândirea antică, între un aspect 

prezent și un anume viitor, ceea ce urmează 

să apară „ Ei și? Pentru ca el să crească, 

trebuie să descresc eu!”, asta aude paznicul 

samaritean al lui Iaokanann, (acesta fiind 

numele lui Ioan Botezătorul), când acesta 

vorbea în singurătatea pivniței unde fusese 

aruncat. Faptele noastre prezente au 

legătură cu viitorul, un viitor dat, dar 

necunoscut încă. În numele acestui viitor, 

care este venirea lui Iisus, Ioan Botezătorul 

acceptă posibilitatea morții. Se intră astfel în 

acea matrice comportamentală pe care 

Foucault o numește „parrhesia”, susținerea 

convingerilor cu prețul vieții. Sau cum va 

spune ulterior Sfântul Ioan Gură de Aur 

despre Ioan Botezătorul „ nu se temea Ioan 

de moarte, ci îi era frică să tacă şi să nu 

spună adevărul ”.   

Flaubert introduce în peisajul curții regești 

un esenian, Fanuel care încerca să-l 

înduplece pe Irod să-i dea drumul lui Ioan 

Botezătorul, „ amintindu-i, ca să-și sprijine 

spusele, cât de supuși erau esenienii față de 

regi. Erau demni de cinste acei oameni 

sărmani pe care nici chinurile nu izbuteau 

să-i supună, care se înveșmântau în 

țesături de in și care citeau viitorul în 

stele ”. 

Misiunea lui Ioan Botezătorul ar fi fost, după 

Fanuel, să ducă cuvântul Domnului, până la 

capătul lumii, la arabi, la sciți, la gali, căci 

„ Cel-de-Sus trimite când și când pe unui 

dintre fiii săi. Iaokannan este unul dintre ei. 

Dacă îl asuprești, vei fi pedepsit”. Or Irod se 

temea că eliberarea lui Ioan Botezătorul va 

șubrezi domnia, prin critica pe care i-o 

aducea. Neluarea în seamă a viitorului în 

numele prezentului este ceea ce marchează 

spiritul guvernării lui Irod. Vina lui Irod 

este, într-un anume sens,  mult mai mare. 

Sfântul Ioan Gură de Aur va susține „ că cel 

ce ucide un dascăl folositor sufletelor, acela 

nu ucide numai unul, ci pe atâţia pe câţi i-

ar ar fi putut face vii, prin cuvântul său, de 

ar fi trăit ”.   

  În al doilea rând, Flaubert descrie 

cum Ioan Botezătorul este sursă totodată  de 

scandal teologic, prin legătura care o avea cu 

Iisus. Eliazar îl considera pe Iisus un 

scamator infam. Iacob îl considera Mess\ia. 

Disputa trebuie rezolvată prin analiza 

textelor religioase și Eliazar a luat cuvântul: 

„ în primul rând Messia nu putea fi decât 

fiul lui David și nu al unui simplu tâmplar; 

apoi el avea să recunoască și să respecte 

Legea; pe câtă vreme acest nazareean o 

respingea; și, argument, și mai 

convingător, trebuia neapărat să fie 
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precedat de venirea lui Ilie ”. Iacob susține 

că Ilie a venit și el este tocmai Iaokanann, 

adică Ioan Botezătorul . 

  Dansul Salomeii ne apare astfel nu 

doar ca o dovadă a forței iraționalului, a 

dominației pe care femeia o exercită asupra 

bărbatului prin intermediul  dorinței,  nu 

doar acel fapt declanșator al unei intrigi 

politice, ci pasul spre împlinirea unei 

profeții istorice care va zgudui lumea din 

temelii, e vorba de considerarea lui Iisus 

drept Messia.  

 

                                       xxx 

Dansul și nemurirea sufletului. În 1938 

echipa „Școlii sociologice de la București” 

condusă de Henri H. Stahl reia o cercetare 

realizată în 1927 la Nereju, Vrancea și care se 

va finaliza cu o lucrare monumentală, în trei 

volume, în limba franceză, „ Nerej, un 

village d’une regione archaique”. 

În amintirile sale Henri H. Stahl va 

menționa că atunci, în 1927, intrarea în acest 

ținut al Vrancei era semnalată printr-o 

„ poartă pe care trebuia să o deschizi și s-o 

închizi în urma ta, deși nu era nici urmă de 

vreo prelungire a ei prin garduri”, aceasă 

poartă pur simbolică reprezentând modul în 

care „ acest colț de țară ținea să manifeste și 

în felul acesta autonomia sa locală, 

deosebirea sa totală față de tot ce nu era 

Vrancea ” . 

Dar ceea ce i-a marcat pe cercetători acum 

aproape o sută de ani a fost relaționarea cu 

oamenii, neîncrederea localnicilor în 

acțiunea lor, dar și„ sentimentul de 

copleșitoare amăreală pe care ți-l aduce 

totdeauna contactul cu dramele umane. 

Găsești atât de multe, atât de grave 

probleme în fiecare casă, atât e deosebite 

unele de altele, încât nu mai știi unde să 

începi și încotro să mergi”. 

Revenind la Nereju după mai bine de 10 de 

ani Henri H. Stahl ajunge la o concluzie 

tristă, anume că „ față de 1927, situația 

Vrancei se înrăutățise considerabil. 

Exclusiva ocupație a sătenilor ajunsese să 

fie exploatarea pădurilor. Fierăstraiele și 

comerțul cu scânduri în piața Odobeștilor 

aduceau cu sine secătuirea pădurilor și o 

mizerie generalizată. Pe de altă parte, 

islazurile comune erau din ce în ce mai 

acaparate de chiaburii satelor, luptele 

sociale dintre ei și cei săraci devenind 

grave” . Primejdia cea mare venea însă din 

partea societăților anonime forestiere, 

„ care tăiau ras pădurea, astfel că Vrancea 

se degrada prin alunecări de terenuri, zone 

întregi înainte pline de pădure, ajungând a 

fi râuri nde noroaie curgând de la deal spre 

vale ”. Victoria care se prefigura, cea a 

capitalului asupra economiei tradiționale și 

asupra vieții comunitare însemna 

transformarea  Vrancei „într-un rai al 

exploatării  „coloniale” ”. 

Sociologul va consemna în „ Amintiri și 

gânduri din vechea școală a „monografiilor 

sociologice ” însemnătatea metodologică a 

studiului ce a avut ca temă problema morții 

și ritualul înmormântării”. Dacă în 1927 

ritualul nu avea interdicție, în 1938 

„ mascații și priveghiul fuseseră puse sub 

interdicție de către autoritățile religioase și 

civile, sub motiv că ar fi sălbatice și 

păgâne”. Cercetătorii obțin dezlegarea 

necesară, „ astfel că nici preotul și nici 

jandarmii nu s-au amestecat ”. 

Victor Tufescu, întemeietorul geografiei 

moderne a României a fost observator al 

acestui ritual.  După ani, el va consemna că 

„ în mijlocul ogrăzii ardea un foc mare, 

mereu întețit cu așchii de brad, ce împrăștia 
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în jur văpăi roșietice care încercau să 

destrame întunecimea nopții, lăsând lângă 

garduri, pe după trunchiurile arborilor 

bătrâni ori pe după șuri, tainice negre de 

beznă. O vie agitație domnea pretutindeni. 

Lumea forfota în toate părțile, vorbea tare, 

glumea, râdea. Nici un bocet nicăieri, nici 

măcar suspine înăbușite ”. 

Format și trăind în altă lume, Victor Tufescu 

era îndemnat să le atribuie „ oamenilor 

acelora insensibilitate față de durerea 

familiei, impietate față de unul din 

misterele existenței noastre, dar însoțitorii 

mei de specialitate mă lămuriră că așa sunt 

obiceiurile, după datele străvechi – pare că 

dacice -, de a se veseli la moarte. Sunt doar 

anumite ore în toiul zilei când este îngăduit 

plânsul, dar și atunci numai ca bocet ritual, 

cu anumite vorbe rostite după datină, la 

care participă numai femeile și sună ca un 

cântec straniu, potolit, fără disperar”. 

„ Este credința că sufletul, care e nemuritor, 

rătăcește încă 40 de zile prin locurile unde 

omul și-a dus traiul, neputându-se despărți 

nici de locuința lui pământeană, nici de cei 

dragi sau de trebuințele existenței 

materiale. De aceea i se atârnă sub 

streașină o legăturică cu alimente, cu vin și 

dulciuri, numită „ casa sufletului”. Oare nu 

acesta era tâlcul vorbelor lui Herodot care 

scria că dacii se cred nemuritori și râd în 

fața morții? ”.  

 

„ Însoțitorii mei mi-au arătat, sub năsălia 

pe care era așezat sicriul, un ciubăr cu apă 

în care erau puse bucăți de fiare vechi de 

diferite forme și mărimi. „Sunt puse acolo să 

tragă tot păcatul și tot veninul mortului. În 

mână acesta avea o batistă în care erau 

înnodate douăzeci și una de monede 

metalice cu care trebuia să plătească cele 

douăzeci și una de vămi ale văzduhului, prin 

care urma să treacă sufletul în calea lui spre 

locul de odihnă eternă”. 

„ Toată lumea aceea de care gemea curtea 

și pridvorul casei, se adună mereu, nu atât 

pentru a cinsti memoria celui dispărut – 

căci la fel se strânge satul la cei care au 

făcut fapte bune ori au fost niște nemernici 

–ci, din credința că mortul nu trebuie lăsat 

singur nici o clipă mai ales noaptea, 

deoarece sufletul astfel părăsit ar fi „furat 

de demoni”. Cât de fidelă copie a cultului 

daco-geților!”. 

„ Cu oarecare bruschețe pătrunse în curte, 

desprinzându-se din bezna nopții fără lună, 

un grup destul de numeros de oameni 

mascați. Purtau măști reprezentând figuri 

omenești hidoase sau capete de animale 

sălbatice. Îmbrăcămintea multora era 

improvizată din piei de animale. Unii aveau 

centuri de frunze în jurul șoldurilor. O 

muzică stridentă de clarinet și tobă însoțea 

această furtunoasă apariție. Mascații 

vorbeau cu glasuri schimbate, ascuțite. 

Legau între ei convorbiri pline de umor, 

necruțând pe nimeni din cei de față, nici 

chiar pe mort. Toată lumea izbucnea în 

hohote de râs. Aveam impresia că se 

desfășoară acolo scene menite într-adevăr 

să sperie spiritele ”. 

„ Gazdele serveau gustări și rachiu. Fiecare 

trebuia să bea două păhăruțe de rachiu, 

primul pentru el însuși, al doilea, pentru 

sufletul mortului. Niciodată cel de-al doilea 

nu poate fi refuzat. Voia bună explodează 

mai viu. Mascații, la care se alătură alți 

bărbați și femei tinere încep un dans în 

jurul focului, pe un fel de podium de 

scânduri mai dinainte pregătit, pentru ca 

ritmica pașilor să fie mai sonoră, seacă. 
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Umbrele fantastice pe care le aruncă 

siluetele dansatorilor, limbile flăcărilor 

zbuciumate de înfiorarea unui vânticel 

răcoros și muzica aceea vijelioasă, 

acoperită aproape cu totul de bocăneala 

ritmică a încălțărilor, ajung chinuitoare, 

obsedante. Multă vreme după aceea nu-mi 

puteam alunga din amintire imaginile tari 

din jurul focului, nici muzica ritmică, nici 

strigătele neobișnuite, nici dansul 

caricatural, grotesc, al măștilor, animale și 

duhuri ale pădurii. 

Veselia generală și râsul umpleau curtea, 

Bătrânii luau parte la acele manifestări 

zgomotoase și însuflețeau prin îndemnuri. 

Ei afirmau cu toată convingerea că 

duhurile rele care pândesc prin preajmă 

trebuie astfel speriate, pentru a nu se mai 

putea apropia de mort. Și că veselia tuturor 

dă curaj mortului: că viața lui pe lumea 

cealaltă va fi așa cum i se face priveghiul. 

Începe „ chipărușul”, un dans al focului. 

Dănțuitorii mascați și nemascați, înșirați 

unul după altul, ținându-se fiecare de 

cingătoarea celui din față, pornesc într-un 

iureș vijelios. Muzica ajunge la un ritm 

infernal. Coada șirului de oameni este 

aruncată brusc dintr-o parte în alta, fiind 

silită să treacă prin flăcări care, întețite 

astfel, întrec înălțimea unui stat de om. Unii 

cad în foc de unde se ridică cu hainele 

pârlite și pline de cenușă. Scânteie sar ca 

niște artificii până la frunzișul arborilor din 

jur. Un bătrân spunea că, mai demult, 

însuși mortul era târât prin focul acela 

ritual. Lucru a fost oprit de biserică, 

aceasta refuzând să mai oficieze slujbele 

înmormântării în asemenea cazuri. La un 

gest al meu, bătrânul caută să mă 

lămurească: 

 E datină din moși-strămoși, căci trecerea 

mortului prin flăcări îl curăță de păcate ”. 

                                      xxx 

Dansul ca anticipare a vieții ce trebuie să 

vină. Leonard Cohen a fost compozitor, 

poet și interpret canadian. „ Dansează-mă 

până la sfârșitul dragostei” a fost compusă 

în 1984. Într-un interviu publicat în 1995, 

creatorul explică cum sursa de inspirație a 

primului vers ține de un fapt istoric. Acesta 

conține o aluzie legată de moartea unor 

oameni care se produce în același timp ce un 

cvartet de coarte interpreta muzică clasică 

lângă crematorii, totul întâmplându-se într-

unul din lagărele morții. Nu știm dacă cei 

care urmau să moară auzeau muzica 

simfonică, dar știm cu siguranță că cei care 

cântau își dădeau seama ce se întâmplă 

lângă ei.  „Deci, acea muzică, „Dansează-

mă pe frumusețea ta cu o vioară 

arzătoare”, adică frumusețea ei este 

desăvârșirea vieții, sfârșitul acestei 

existențe și al elementului pasional din acea 

desăvârșire ”, mărturisește Cohen în 

interviul cu pricina: 

„ Dansează-mă pentru frumuseţea ta cu o 

vioară arzândă 

Dansează-mă prin teamă până când mă 

adun în siguranţă înlăuntru 

Ridică-mă precum o ramură de măslin şi fii 

porumbelul meu ce se-ntoarce acasă 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei, 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei. 

O lasă-mă să-ţi văd frumuseţea atunci când 

nu mai e nimeni să ne vadă 

Lasă-mă să te simt mişcându-te aşa cum se 

face în Babilon 

Arată-mi încet lucruri ale căror limite 

numai eu le cunosc 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei,  
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Franz Kafka: “O revistă trebuie să fie toporul pentru marea 

înghețată din noi.”                                           Via J.K. 

  

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei. 

Dansează-mă pentru nunta noastră, 

dansează-mă fără încetare 

Dansează-mă cu foarte multă tandreţe şi 

dansează-mă îndelung 

Amândoi suntem sub dragostea noastră, 

amândoi suntem mai presus 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei, 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei. 

Dansează-mă pentru copiii care cer să fie 

născuţi 

Dansează-mă printre draperiile pe care 

sărutările noastre le-au uzat 

Ridică un cort ca adăpost acum, chiar dacă 

fiecare fir este rupt 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei. 

Dansează-mă spre frumuseţea ta cu o 

vioară arzândă 

Dansează-mă prin teamă până când mă 

adun în siguranţă înlăuntru 

Atinge-mă cu mâna ta dezgolită sau atinge-

mă cu mănuşa ta 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei, 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei, 

Dansează-mă până la sfârşitul dragostei”. 

 

(Leonard Cohen„Dance Me to the End of 

Love”)https://www.youtube.com/watc

h?v=NGorjBVag0I 

 

    Dansul ca expresie a degradării 
umane. „ Și caii se împușcă, nu-i așa? 
”  („They Shoot Horses, Don’t They?”) este 
un film realizat in 1969 de Sydney Pollack. 
Subiectul este construit în jurul unui 
maraton de dans la finele căruia câștigătorii 
ar primi un premiu de 1500 de dolari, cifra 
astronomică dacă ne gândim că acțiunea se 
petrece în America, aflată în plină criză, în 
1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextul este acela al faptului că publicul este 

extaziat de suferințele fizice ale dansatorilor.  

  Locul ales pentru acest maraton este 

malul Pacificului, la Los Angeles, faptul 

exprimând simbolic, așa cum arată Vincent 

Canby, cronicarul lui „ New York Times”, ultima 

frontieră impenetrabilă. 

  Finalul o prezintă pe eroina principală 

interpretată de Jane Fonda, epuizată, după 700 de 

ore de dans continuu. Ea îi cere partenerului să o 

împuște, ceea ce acesta o face fără nici o ezitare. 

În asteptarea procesului în care va fi condamnat 

la moarte, acesta își justifică gestul prin aceea că 

i s-a cerut asta și că, de fapt, „ și caii se împușcă, 

nu-i așa? ”, așa cum chiar el  văzuse în copilărie, 

că atunci când un cal nu mai poate merge, el este 

împușcat.  

Vincent Canby considera, în cronica din ediția 

din 11 decembrie 1969 a ziarului, că presupoziția 

fundamentală a filmului este aceea că „oamenii 

sunt, de fapt, cai”. Jean de Baroncelli  aprecia  în 

„ Le Monde” din 5 septembrie 1970 că filmul 

este un  „document fără milă, mărturie crudă a 

mizerii și disperării care au domnit în Statele 

Unite în timpul marii crize economice a anilor 

’30), o ilustrare a gradului de degradare și 

josnicie morală la care pot ajunge oamenii ”. 

VA URMA 

                              

https://www.youtube.com/watch?v=NGorjBVag0I
https://www.youtube.com/watch?v=NGorjBVag0I
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  Ce este Sindromul Stendhal? 
 

  Sindromul Stendhal (ital. La 

Sindrome di Stendhal) este un film italian cu 

agresiuni sexuale,  din 1996, scris și regizat 

de Dario Argento, în care joacă fiica sa, Asia 

Argento, alături de Thomas Kretschmann și 

Marco Leonardi. A fost primul film italian 

care a folosit imagini generate pe calculator 

(CGI).  

Titlul se referă la o stare psihologică în care 

un subiect intră într-o stare de extaz indusă 

de prezența artei. Argento a declarat că a 

experimentat sindromul Stendhal în 

copilărie. În timp ce făcea un tur al Atenei 

împreună cu părinții săi, tânărul Dario urca 

treptele Parthenonului când a fost cuprins 

de o transă care l-a făcut să se piardă de 

părinți timp de ore întregi. Experiența a fost 

atât de puternică încât Argento nu a uitat-o 

niciodată; s-a gândit imediat la ea când a dat 

peste cartea lui Graziella Magherini 

despre acest sindrom, care avea să devină 

baza filmului.  

 

Iată povestea: 

 

  Detectiva Anna Manni călătorește la 

Florența pe urmele unui violator și criminal 

în serie, Alfredo Grossi. În timp ce vizitează 

un muzeu, Anna este copleșită de sindromul 

Stendhal, o afecțiune care îi face pe cei care 

suferă de această boală să devină copleșiți 

atunci când privesc mari opere de artă. Când 

Alfredo află de tulburarea Annei, se folosește 

de ea pentru a o imobiliza înainte de a o răpi 

și de a o supune unui atac sexual brutal și 

sadic. Deși reușește să scape, Anna rămâne 

profund traumatizată. Alfredo continuă să-i 

urmărească mișcările și reușește să o 

captureze din nou. De data aceasta, însă, 

Anna întoarce situația împotriva răpitorului 

ei, scăpând din strânsoarea acestuia, 

rănindu-l grav și aruncându-l într-un râu. 

  În timp ce poliția, crezând că Alfredo 

este mort, îi caută cadavrul în râu, Anna o 

întâlnește pe Marie, o tânără studentă 

franceză la Arte, de care se îndrăgostește pe 

loc. De asemenea, Anna se duce la un 

psiholog pentru a încerca să se obișnuiască 

cu propriile traume emoționale adânc 

înrădăcinate. Această traumă se intensifică 

atunci când Anna începe să primească 

apeluri telefonice de la Alfredo, presupus 

mort. Când Marie este găsită ucisă, 

psihologul Annei, îngrijorat de starea 

psihică a acesteia, o vizitează acasă. În timp 

ce se află acolo, un coleg al Annei, Marco, o 

sună pentru a o anunța că, de fapt, cadavrul 

lui Alfredo a fost găsit. Astfel, psihologul își 

dă seama de adevăr și o confruntă pe Anna 

cu realitatea că ea însăși este ucigașa  Mariei.  
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Marco ajunge la apartamentul Annei, doar  

pentru a constata că aceasta și-a ucis și 

psihologul. În timp ce încearcă să îi ia arma 

Annei, aceasta mărturisește că Alfredo este 

acum în ea, ordonându-i să facă lucruri 

îngrozitoare, după care îl ucide pe Marco. 

Poliția sosește la fața locului și, în cele din 

urmă, o arestează  rătăcind pe străzi. 

 

                                     *** 

 

Luna de miere 

DE HALA ALYAN 
 

De această cameră amintiți-vă căldura.  

O ceartă cu tatăl meu cu ochii răi de sticlă. 

Televizorul scânteind ca un pește plin de 

farmec. 

Am stins toate becurile, ne ventilăm cu   

reviste străine. Fotografiez câini vagabonzi. 

În mașină, șoferul turc ascultă curse de cai la 

radio. 

 

Am câștigat, ne spune el. Mă îmbrac ca un 

stâlp. Vreau să ard toate verbele 

pe care le pronunț greșit chelnerului 

egiptean. Uterul meu sângerează din Atena 

până la Istanbul și luna este un păianjen care 

își urmărește noroiul alb pe cer. Florile de 

portocal se deschid ca piperul în curte. 

Peste tot, acoperișuri albastre. Antibiotice 

pentru maxilarul meu infectat. 

Luăm Roma cu noi la Roma. La linia de 

control a pașapoartelor, îmi spui să te las să 

vorbești.  

Spune-le că sunt cu tine. 
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      DAN PREDESCU 

     ORAŞUL TUTUROR          

                         ÎNTÂLNIRILOR 

Partea a II-a 

1. La noua ei adresă locuieşte şi Cati, o 
femeie de vreo patruzeci de ani, care arată de 
cincizeci, sau, în unele momente, de şaizeci. 
Ea este femeie de servici la Şcoala Unşpe, de 
lângă Muzeul de Istorie a Partidului. Pe 
perioada taberei de Pluguşor – şi o să vedeţi 
la un moment dat de ce anume, toate la 
vremea lor – viaţa ei e cu adevărat fericită. Şi 
îi face fericiţi pe cei din jurul ei, printre care 
şi pe Bogdan, nepotul ei din cămăruţa de la 
mansardă. Respectiv, şi pe Africa. Ea aduce 
zilnic mâncare cu care-i satură pe toţi 
prietenii fiului ei, din mansardă şi de la 
subsol – uneori, pe gratis. 

2. Ea e în relaţii reci cu Manuela, vecina ei de 
palier, uşă-n uşă la etajul doi, educatoare 
(zice ea, de fapt e femeie de serviciu) la o 
grădiniţă, care n-are nevoie, în general, de 
mâncarea de la cantinele taberelor de Întâi 
Iunie şi de Douăştrei August. Decât atunci 
când e vorba de caşcaval Dalia, căci 
grădiniţele nu pupă ele aşa ceva. Nu se 
compară grişul cu lapte şi mâncarea de 
cartofi din paporniţa Manuelei cu pulpa de 
porc proaspătă, rămasă neconsumată de 
copiii mofturoşi care-şi vor fâlfâi cravatele 
roşii sub nasul Cârmaciului şi Savantei. 
(Mofturoşi, fiindcă cei mai mulţi dintre ei 
văd pentru prima oară în viaţă aşa ceva, sau 
cel mult pentru a doua ori a treia oară – şi ca 
atare, nu le place.) Aşa că atunci când se 
ivesc la orizont bunătăţile acestea, Manuela 
se face dulce şi lipicioasă. Ca şi cum Cati i-ar 
fi dat vreodată pe gratis din pulpa aia de 
porc.  

3. Poştaşul Zămîrcă, de la oficiul din cartier, 
care, teoretic, cu leafa lui mititică, ar trebui 
să fie muritor de foame (şi de sete). Dar, 
fiind slujbaş bătrân, are în permanenţă acces 
la „fondul de rulment”, cum îi zice el, pe 

care-l topeşte aproape zilnic la bomba din 
cartier. Fiindcă ciubucul de la pensionari în 
Sfânta Zi a Pensiei e una, ciubucul de la 
avocatul din bloc, când scrie pe câte-o 
somaţie adresată aceluia „destinatar lipsă 
domiciliu” e alta – şi aşa mai departe. Dar nu 
se compară cu hârtiile de cincizeci sau chiar 
o sută de franci elveţieni pe care le amuşina 
în plicurile primite de madam Bunescu, 
bătrâna evreică de la etajul patru, de la fiica 
ei din Zürich, cam o dată pe lună. Până în 
urmă cu câţiva ani, corespondenţa unei babe 
ca ea nu interesa pe nimeni, aşa că plicurile 
ajungeau nedeschise până la el, iar el, care 
dădea raportul unui tovarăş în civil, o dată 
pe săptămână, la oficiul poştal, în biroul 
dirigintei, aceasta lăsându-i acolo, singuri şi 
spunându-le să stea cât le place, că ea se 
duce la coafor, iar fierbătorul de cafea e în 
sertarul de jos, el vasăzică, îi povestea 
tovarăşului cu muncă de răspundere tot ce 
se întâmplase prin cartier în ultimele şapte 
zile. Mai puţin de francii elveţieni, nu e bine 
nici să spui chiar totul Partidului. Toate 
astea, până în urmă cu vreun an de zile, când 
Organele şi-au adus, probabil, aminte, că 
bătrânica, acum aproape ramolită, era 
văduva unui ditamai acuzator public din 
procesul mareşalului Antonescu – şi de 
atunci, scrisorile ei ajungeau în tolba lui 
Zămîrcă dezlipite şi lipite grosolan la loc. Şi 
fără nici un franc înăuntru, asta îi spuneau 
lui Zămârcă buricele propriilor sale degete, 
mai fine ca nasul de copoi, însă, de data asta, 
fără nici un folos.  

Salahori, necalificaţi, le spune el în gând, păi 
la ale mele nici nu se cunoştea, lucrătură de 
înger, nu fuşereală ca la ciobanii ăştia cu 
stele pe umăr. 

 
4. Bocanu, muncitor la Întreprinderea de 
Piese Radio și Semiconductori Băneasa şi 
partener de conversaţie al lui Zămârcă, la 
bomba de care ziceam. Şi el dă periodic 
raportul, cam tot ca Zămârcă, dar limitându-
se la colegii săi de serviciu, de aceea nu vom 
insista asupra conţinutului monoton în 
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chestiune. Îl găseşti aproape în fiecare după 
amiază în faţa magazinului de electronice de 
pe strada Academiei, vizavi de Universitate, 
unde vinde la preţuri mult mai mici decât 
cele dinăuntru, din magazin, tranzistori, 
ventilatoare mici, de calculator şi alte 
mărunţişuri de-astea. Noi-nouţe, de altfel. 

5. Apachiţei, tânărul şofer de taxi, care a 
terminat de aproape doi ani armata şi 
tocmai a reuşit să-şi pună la punct casa de la 
ţară, de lângă Bucureşti – numai cu parter, 
dar tare ca un buncăr, graţie cimentului şi 
fierului-beton pe care le-a pus deoparte în 
cele câteva luni cât a lucrat pe şantierul 
noului combinat din vecinătate. 

6. Neluţa, tânăra muncitoare de la fabrica de 
ţigări de pe strada Orhideelor, care-i 
aprovizionează pe toţi cu ţigări de calitatea-
ntâi, vărsate, adică livrate în nişte pungi 
mari de plastic – la juma de preţ. Tot ea este 
şi principala sursă de cafea boabe, prăjită, a 
tuturor vecinilor ei (inutil să precizăm că 
toate astea se întâmplau în 1985, când în 
ţara noastră mai degrabă găseai uraniu 
îmbogăţit, la pachete de 2 kg, în magazinele 
de încălţăminte decât cafea la băcănie). Ah, 
da, cafeaua provine de la „sosarea” tutunului 
din ţigările cele mai scumpe, numai că, ce să-
i faci, sunt vremuri grele, aşa că boabele se 
scurg uşurel pe poarta fabricii, în genţile şi 
sacoşele oamenilor muncii. Şi în 
portbagajele directorilor, de altfel. Şi în 
general, e bine să ştie fumătorii că tutunul 
netratat, tutunul ca de la mama lui, e mult 
mai sănătos. 

7. Victoriţa, consăteanca precedentei, de o 
vârstă cu ea şi împărţind cu ea aceeaşi 
cameră mobilată. Muncitoare la fabrica de 
pâine, tot pe Orhideelor. Din când în când, 
are nevoie de concursul lui Apachiţei, ca să 
mai aducă, discret, câte-un sac cu făină. Dar 
mai adesea, vine cu câteva pachete de 
drojdie în poşetă. Pentru asta o apreciază 
toate doamnele din bloc. Că nu se găseşte la 
Alimentara. 

 

8. Avasiloaie, între două vârste, vânzător la 
„şop”. N-are nevoie de haleala lui Cati, el 
mănâncă, de regulă, la Select, pe Aleea 
Alexandru şi de băut bea numai whisky. 
Zămârcă e adesea clientul lui. Asta, desigur, 
pe şest: el îi încasează francii elveţieni, scrie 
un bon cu un nume marocan sau nigerian pe 
el şi îşi reţine un modest comision. Uneori, 
se arată generos, pe lângă player-ul video ce 
i l-a vândut, i-a pus în cutie şi o casetă porno.   

9. Profesorul de sport Făgeţeanu, activist la 
Pionieri. „Florarul” lui Ceauşescu. Visează să 
ajungă ofiţer de Miliţie, dar nu mai apucă. 
După revoluţie, fiindcă e cunoscut ca un cal 
breaz, lumea l-a tot văzut în telejurnale 
mânând de la spate copchiii cu cravată roşie 
care-l primesc cu flori pe Jupânu la 
întoarcerea din Sudan sau de Dumnezeu mai 
ştie de pe ce coclauri, fiind el, deci, persoană 
publică, îşi rade mustaţa roşcovană şi se dă 
uşurel la fund. Singurii care-şi fac milă de el 
şi îl angajează (ca operator, cică, de 
fotocopiator) sunt cercetătorii ştiinţifici cu 
grad de colonel de la Ministerul Educaţiei, 
din palatul boieresc de pe Calea Ştirbei 
Vodă, lângă Conservator, chiar de la intrarea 
în Cişmigiu.  

10. Cristi Turcu, profesor de Informatică de 
la o Casă a Pionierilor şi Şoimilor Patriei, 
care de ani de zile n-a mâncat şi nu s-a 
îmbrăcat din banii lui. Prea multă 
Informatică nu se găseşte acolo, prima sculă 
de soiul ăsta, cu care se puteau juca vreo 
două joculeţe simple, făcându-şi apariţia de 
abia în vara lui 1988, aşa că tânărul profesor 
(i se zicea aşa fiindcă făcuse aproape doi ani 
de Politehnică) era magazioner şi se ocupa, 
de fapt, cu taberele-pioniereşti-la-munte-şi-
la-mare-în-orice-mprejurare. De unde, şi 
mâncarea gratis – şi echipamentul: fie vară, 
fie iarnă, îl găseai numai în trening şi tenişi 
sau bocanci de vânător de munte, după 
anotimp. Pionierii nu pentru anii lui de 
Politehnică îl angajaseră, ci fiindcă taică-su 
fusese şofer al unui ministru, iar soră-sa era 
secretară a Polianei Cristescu, soţia efemeră 
a lui Nicu Ceauşescu. 



16 
 

În tabăra de pregătire a Marelui Douăştrei 
August din anul 1987, l-au pus şef peste 
profesorii care răspundeau de intrarea şi 
ieşirea fără incidente şi accidente a celor 
şase mii de copii din toată ţara care alcătuiau 
Momentul Pionierilor din spectacolul oferit 
Tovarăşului şi Tovarăşei. Şi, prin ricoşeu 
televizat, Poporului Român. În decurs de fix 
un minut, copiii aceştia trebuiau să intre 
prin cele şase tuneluri de acces în arenă ale 
Stadionului 23 August – şi tot într-un minut 
trebuiau să şi iasă, tot pe acolo. Dacă vreunul 
s-ar fi împiedicat, iar cei din spate ar fi căzut 
peste el, nimeni n-ar fi putut prevedea câţi 
ar fi urmat să moară. Ar fi fost o catastrofă, 
dar e foarte probabil că nu Cristi Turcu ar fi 
fost găsit vinovat de producerea ei. 

11. Tot la etajul doi locuieşte şi Maestrul. 
Regizor celebru de teatru şi de cinema, el 
este unul dintre puţinii locuitori ai R.S.R. 
care se plimbă prin Occident – şi se şi întorc 
de acolo. Nu cu mâna goală, ci, de regulă, cu 
câte un proiect regizoral nou şi inedit, care 
face senzaţie pe scena mare a Teatrului 
Naţional Bucureşti. Nevastă-sa, altă legendă 
vie a teatrului românesc, fiică a unui gazetar 
de stânga de pe timpuri, însă amantă, la 
vremea ei, a ambasadorului hitlerist la 
Bucureşti, spun gurile rele. C-o fi, că n-o fi 
adevărat, fapt este că ea e cea mai bună 
prietenă (de fapt, singura) a doamnei 
Bunescu, văduva acuzatorului public din 
procesul mareşalului Antonescu.  

Bucureștiul e singurul loc din lume unde se-
mperechează rața cu măgarul și ce rezultă se 
numește Rinocer. 

12. La etajul întâi locuieşte Guriță, directorul 
general adjunct al unei uzine cu douăzeci de 
mii de angajaţi. În apartamentul lui de două 
sute de metri pătraţi, vreo treizeci sunt 
rezervaţi activităţii profesionale. E vorba de 
o fostă sufragerie, actulmente sală de 
consiliu, identică cu cea de la el de la uzină. 
În ea se află până şi masa lungă acoperită cu 
pluş roşu, singura deosebire fiind calitatea 
materialului, cea de la uzină fiind o stambă 

ordinară. Dar, desigur, tot roşie. Vom vedea 
mai încolo cum se va fi produs coliziunea 
între el şi Africa noastră. Şi ce urmări 
improbabile şi incredibile urmează să aibă 
ciocnirea în cauză.  

Numele, porecla de fapt, de Guriță o are 
pentru că, în uzina aceea imensă, întinsă ca 
o pomană țigănească pe suprafața unui 
cartier întreg, el este, aparent, singurul 
capabil să articuleze o propoziție mai lungă 
de cinci-șase vorbe. Printre care, neapărat, 
cuvântul ”a implementa”.  

  Toți implementează ceva acolo, 
implementa-mi-aș. Și toți mănâncă semințe. 
Semințe de floarea soarelui, fiindcă fabrica 
de ulei e gard în gard cu fabrica lor de 
tancuri. Iar Guriță, ca să spunem întreg 
adevărul, e singurul de acolo capabil să 
citească și să scrie un contract. Mic și 
îndesat, are un aer de mistreț neliniștit între 
două vârste, cu debit verbal rapid și 
neprivindu-te în ochi când vorbește cu tine. 

13. Zămîrcă împarte cu Melania un 
apartament de patru camere. Acela fiind, la 
origine, al unui avocat foarte cunoscut la 
vremea lui, care, însă, a preferat vieții fără 
griji de la porțile Orientului incertitudinile și 
pericolele existenței de metec în iadul 
capitalist. Adică a șters-o cu nevastă cu tot, 
plus două valize, cu ocazia unei excursii 
O.N.T. în Iugoslavia. Iar Organele au 
confiscat vizuina luxoasă a acestor dușmani 
ai Poporului și I.C.R.A.L.-ul a dat-o, așa cum 
se găsea, cu mobila stil și cu toate bulendrele 
din ea, oamenilor muncii, adică lui Zămîrcă 
și Melaniei. Asta, firește, după ce Organele 
au scotocit-o minuțios, recuperând o casetă 
cu bijuterii ascunsă într-o gaură de aerisire 
dintr-o debara.  
Astfel, apartamentul avocatului s-a văzut 
tăiat în două, a fost ceva ca operația de 
separare a gemenilor siamezi, cu cicatrici 
oribile și cu reconstrucție nu prea reușită, cu 
o grămadă de improvizații, adică, dătătoare 
de veșnice inundații și de înfundări ale 
closetului.    
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Asta a fost mai de mult, pe când Melania 
avea servici. La Nufărul, la curățătoria 
chimică. Dar la momentul despre care 
vorbim aici, ea se afla condamnată la un an 
cu ispăşirea pedepsei la locul de muncă, 
pentru spargere de autoturisme, împreună 
cu încă unul, momentan aflat la Poarta Albă. 
Păi, e foarte simplu, zice ea, te dai tare cu 
curu’ de portbagajul Daciei, ăla se deschide 
– şi tu salţi roata de rezervă. E trei sute de lei 
una. Partea proastă-i că n-am loc de muncă, 
zice ea.  

Da’ din ce trăieşti? o întreabă unul. Sunt 
curvă în Turist. În Romană. Da’ o mai fac şi 
pe gratis câteodată, de amoru’ artei, dacă-mi 
place de vreunul. Dacă sunt de meserie, asta 
nu înseamnă că n-am şi eu sentimente. 

14. În acelaşi bloc Frank Lloyd Wright, la 
etajul trei, chiar deasupra apartamentului 
directorului general al Combinatului de 
Utilaj Greu, locuieşte marele actor Titus 
Drocan. El este cu adevărat o vedetă. Prostia 
aceea de comedie, Siciliana, a lui Baranga, a 
ajuns deja la reprezentaţia cu numărul o mie 
şapte sute – şi asta, numai datorită lui. Din 
textul piesei n-a mai rămas mare lucru, locul 
luându-i-l bancurile lui. „Şopârlele” lui 
Drocan dădeau sala cu cracii-n sus – şi 
primii care se tăvăleau de râs cică ar fi fost 
securiştii. Mulţi dintre cei din sală, oameni 
obişnuiţi, public de toată ziua, de toată 
mâna, îl văzuseră de mai multe ori, erau 
chiar unii care se lăudau că l-au văzut de zece 
ori. Şi se poate spune că aceştia văzuseră 
zece spectacole diferite, căci bancurile lui 
Drocan, inclusiv cele cu Ceauşescu şi Leana 
Lui, erau mereu proaspete, „la zi”. Restul 
trupei, partenerii lui în acel spectacol, erau, 
cu doar două excepţii, aceiaşi de acum 
douăzeci de ani, când avusese loc premiera. 
Şi pentru că rolurile lor erau cele ale unor 
tineri care tocmai îşi isprăviseră studiile, li 
se potriviseră atunci, la premieră, când şi ei 
erau în aceeaşi situaţie, de tineri absolvenţi 
ai Institutului de Teatru. Numai că de atunci 
trecuseră aproape douăzeci de ani, cei care 
purtau pe atunci pantaloni numărul 

patruşopt, acum nu mai încăpeau nici în 
blugi număru’ cinzeşpatru, iar frumoasa 
ingenuă din anii Beatles-ilor şi ai lui Ciao 
ragazzi, care pe atunci purta – inclusiv în 
luna decembrie – iie de pânză topită, fără 
sutien pe dedesubt, acum nu mai apărea fără 
o eşarfă care să-i ascundă ridurile de pe gât 
şi fără ochelari de soare, chiar şi pe timp de 
ploaie. Partenerii, vechile edecuri ale 
teatrului acela cam periferic, fără alte 
succese notabile în afară de cel al Sicilianei, 
singurul în care apărea Drocan, care, de 
altfel, nu era angajat acolo, ci „colaborator 
extern”, plătit la bucată, adică pe 
reprezentaţie, îşi arătau nemulţumirea în 
şedinţele de sindicat, spunând că rolurile nu 
li se mai potrivesc şi că ar trebui date unora 
mai tineri. Prea mulţi tineri nu-şi făcuseră, 
însă, apariţia acolo în ultimii ani. În 
spectacolul lui Drocan era doar unul, în rolul 
unui miliţian. Foarte convingător, de altfel, 
în costumaţia aceea. Atâta doar că, atunci 
când trebuia să spună ce a găsit el la etajul 
de dedesubt, îi ieşea invariabil „la etajul 
inferior de dedesubt”. Dacă Drocan putea să 
facă bancuri cu Nea Nicu, putea şi el să-şi 
permită măcar atâta, să ia miliţianul la 
mişto, nu? Era singurul lui moment care 
stârnea nechezatul şi aplauzele sălii. Dar 
asta n-a ţinut prea mult, a fost înlocuit cu 
unul dintre vechii salariaţi de acolo. 

Și – încă o dată – ”i s-a pus în vedere”. 

  

Our FUTURE  
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Dinu Flămând 
 

Are această pâine gust de-amintire vie 

mâncată aici în ospătăria săracă 

în zona portului cea mai tăcută și mai 

pustie. 

 

Îmi place de la această bere amarul 

oprit la jumătatea drumului spre casă 

iar dinainte-mi stau muntii-nnorați și farul. 

 

Sufletul meu ce-a învins o străveche povară 

o privire nouă aruncă în vechea seară 

spre matrozul cu nevasta lui cea borțoasă; 

 

și mai zărește o navă de lemn pântecoasă 

lucind în soare, împreună cu hornul ei 

lung cât cele două catarge, care scoate 

scântei 

 

ca-n desenul meu de copil, în urmă cu două 

decenii. 

Dar cine putea să-mi spună pe-atunci că 

această 

viață urma să fie atât de frumoasă, cu dulci 

vedenii 

 

și neliniști, cu o așa fericire sihastră! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petiția unui demograf pe planeta 

cu 50 miliarde de locuitori 
 

Nu există loc pentru morți  pe orizontală, 

pe verticală, sau într-un borcan de sticlă 

sau lut exoterm și acestea ocupă prea mult 

loc. 

Confiscarea sicrielor și a urnelor este o 

prioritate absolută a regelui. 

Trebuie să oprim practica de umplere a 

solului acolo unde ar trebui să fie fabrici și 

turnuri și blocuri înalte. 

Morții trebuie incinerați, iar cenușa lor 

trebuie să fie  împrăștiată pe o plantație de 

flori sau pe marginea drumului unde 

stăteau cândva, privind mașinile care 

treceau cu zgomotul lor, purtând cetățeni 

spre  lacuri și iazuri, acolo de unde au 

plecat. 

Nu dau nici un semn că au ocupat cândva 

spațiu și acum, nemulțumiți, doresc să lase 

în urmă o parte din coaja lor, pielea și 

solzii,  ignorând că timpul lor a ajuns la un 

sfârșit mizerabil. 

Trebuie să-i pulverizăm și să împrăștiem pe 

ei și  obiceiurile de care se agață cu 

nerușinare. Cei cu bani vor pleca pe când în 

viață spre alte planete locuibile. 
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ZIUA PLECĂRII 
INTRO: “Trăiască Prietenia Româno-

Americană” 

Nicholas Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pe vremea când inscripția din 
fotografie strălucea proaspăt așternută-n 
soare, gratiile solide de la ferestre păreau să-
i garanteze pentru vecie autenticitatea 
mesajului. Cum se și vede, clădirea, undeva 
lângă Orșova, aproape de Dunăre, încă 
există, dar și ea a intrat într-o stare de 
continuă scorojire. Acum 69 de ani, o 
întrezărisem din fugă, grăbit să prind alături 
de restul familiei ultimul vaporaș de Ada 
Kaleh și, da, întreaga construcție chiar 
strălucea de departe. Dacă fraza în sine se 
conectase gratiilor și însemnase ceva pentru 
mine chiar de-atunci, nu mai știu. 
Bineînțeles, mi-ar plăcea să cred că le-am 
alăturat de la început.  

Ce știu sigur este că, ajunși la bord, 
primul lucru interesant pe care l-am văzut a 
fost malul sârbesc, cu mult mai apropriat de-
al nostru decât mă așteptasem. Pe faleza 
abruptă scria cu litere uriașe de var ”Viva 
Tito!,” și nu doar într-un singur loc, ci-n vreo 
zece. De cum am întors capul, am descoperit 
mesaje asemănătoare și pe malul românesc, 
doar că la noi scria ”Moarte lui Tito!” Și mi-
a mai rămas parcă înfiptă în creier o altă 
inscripție de-a noastră, și mai impunătoare, 
începând cu un șirag de vorbe frumos 
aliniate prețuind până la cer, ba și dincolo, 

Primul Plan Cincinal. Baza textului o forma 
anul 1951, și fiecare cifră era atât de înaltă, 
încât ocupau împreună sfertul de jos al 
panoului. Efectul total era grandios. 

Cât preț pot pune totuși pe amintirile 
acestea, atât de vii, încât mi le pot readuce și 
acum în fața ochilor? Aveam doar șapte ani! 
Probabil, cifrele anului nu erau chiar așa de 
înalte, pentru că, de-abia acum realizez, 
deasupra lor se lăbărța printre altele și 
cuvântul CANAL, scris în majuscule roșii (aș 
fi vrut să pot spune că erau sângerii, dar nu 
erau). Și este la fel de posibil ca ultima 
inscripție să nici nu fi fost la Orșova, ci într-
un alt loc asemănător prin care trecusem tot 
așa pe fugă în acea zi. Erau o puzderie prin 
țară și ce-am eu acum scrijelit pe creier este 
un fotomontaj. 

N-am uitat niciodată aceste inscripții 
dintr-un singur motiv: observasem 
îndeaproape, pentru prima dată în scurta 
mea viață, coexistența a două opinii 
diametral opuse. La un capăt se găsea Furia 
Proletară, o entitate de neoprit după cum mi 
se explicase (ca să învăț să-mi țin gura, mai 
ales la școală, am aflat mai târziu). De 
neoprit, mi se repetase, și totuși nu fusese în 
stare să șteargă de pe fața pământului o 
nimica toată, două cuvinte dușmănoase. 

Adevărul era, de fapt, la mintea 
copiilor. Dacă cineva striga ”Viva Tito!” pe 
malul românesc, ajungea la canal. Dincolo, 
putea să strige, putea să și cânte ”Viva Tito,” 
dacă de-asta-i ardea, trecătorii l-ar fi 
aplaudat, niciunul nu s-ar fi înghesuit să-l 
denunțe.  

Nu mi-am dat seama atunci, dar 
nimerisem în singurul loc din România 
acelor ani unde un copil putea să ajungă de 
capul lui la o astfel de concluzie. N-a fost un 
proces instantaneu, din contră, totul s-a 
cristalizat treptat-treptat până a ajuns o 
obsesie, călăuzindu-mi fiecare pas în anii 
care au urmat. Puterea comunismului avea 
hotare și existau locuri unde se putea scăpa 
de ea. Permanent. Bineînțeles, pentru a 
reuși, trebuia să-ți spargi capul încercând 
soluții.  
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Și l-am tot spart… 

Cu-aproape 70 de ani mai târziu, 
copilăria îmi rămăsese de mult timp în 
oglinda retrovizoare—ceva la care mă 
gândeam arareori, pentru că, pe șleau, o 
preferam uitată. Și, cum se întâmplă 
adeseori în viață, îmi spărgeam iarăși capul 
cu probleme (figurativ, de data aceasta), mai 
exact, complexitățile neașteptate ale noului 
secol: clima din Florida, care de câțiva ani, o 
luase razna. Mai erau și alegerile de la 
toamnă care se vor termina cu scandal, ba 
chiar și-un fenomen nou și care m-a luat 
total prin surpriză, marea prietenie româno-
americană. N-aveam cum să nu încerc o 
comparație de probă cu cealaltă la-fel-de-
mare prietenie familiară mie, cea 
precedentă, o comparație pe care înainte o 
evitasem. Mai bine nu-ncercam. 

Mă așteptam să văd o diferență ca între 
noapte și zi, să nu pot găsi un termen de 
comparație. Nici gând. Văd, dar nu știu ce 
văd. Ar fi trebuit să m-aștept totuși, n-am 
spus chiar eu puțin mai sus că secolul XXI 
este foarte complex?  

În ceea ce mă privește pe mine, pe mine 
personal (și, cu siguranță, nu vreau și nici nu 
pot să vorbesc pentru alții), prietenia 
româno-americană, pe lângă complexitate, 
are și structura unui ghețar plutitor: există o 
idee vagă cam pe unde îl va duce curentul, 
deși nu se știe deloc cât va dura până ajunge 
la destinație. E posibil ca acolo să fie bine, 
deși deriva îl poate înscrie și într-un cerc 
fără sfârșit, fără ca cineva să simtă măcar o 
zguduitură. La fel, este știut de toți că 
porțiunea scufundată este cu mult mai 
masivă decât ce se vede la suprafață, dar 
lipsa oricărei transparențe până și-acolo sus, 
te face să te întrebi dacă la ce te uiți este cu-
adevărat gheață, ori cu totul altceva. 

Eu îmi aleg cu grijă vorbele, chiar și în 
încercarea aceasta de a da o formă, hai să 
zicem, literară a felului în care îmi vărs 
necazul. Am descoperit că, și în America, 
moștenirea cu care am plecat din România, 
cine sunt eu, cine îmi sunt părinții, ba chiar, 
și cel mai important până la urmă, cine îmi 

sunt bunicii, a căpătat un aspect total 
separat de cele câteva decenii de când am 
devenit cetățean american. Statele Unite 
(spre deosebire de Germania, de exemplu) 
permit cetățenia dublă, în cazul meu română 
și americană. Este o poveste lungă. Nu-și  
are rostul aici. Dar,  în numele prieteniei 
româno-americane și a importanței 
strategice mereu crescânde pe care țara mea 
de naștere o are pe flancul estic al NATO, 
drepturile mele de cetățean american (cele 
de cetățean român nici nu intră în discuție 
aici) au fost călcate în picioare. 

Încerc să folosesc un ton împăciuitor, 
lipsit de înverșunare, am adăugat chiar o 
mică infuzie de umor tonic pe alocuri ca să 
nu plictisesc personalul Ambasadei Statelor 
Unite la București cu aceleași plângeri pe 
care le-au mai auzit înainte de la mine.  

Până la un punct însă. Nu cred că e 
nevoie să mai subliniez cât de serios sunt în 
acest moment. Dacă nici acum nu se va 
produce o reacție, îmi pare rău, nu-mi 
rămâne decât lanțul gros cu lacăt pe care  
l-am cumpărat de la Home Depot (am 
nimerit și preț redus) și atașarea de grilajul 
de fier al Ambasadei de la Washington. 
Ajung și eu atașat român la Washington, DC. 
Cine s-ar fi gândit? 

 

Gânduri de încheiere  
 

Spre folosirea cât mai judicioasă a ideii de 

TRĂIASCĂ 

Pe vremea lui Stalin, în timpul Marii 
Terori de la sfârșitul anii ’30, peste un milion 
de persoane au fost arestate, și, dintre 
acestea, zeci și zeci de mii au fost 
condamnate la moarte și executate într-o 
perioadă relativ scurtă. Istoria consemnează 
cum la poligonul Butovo de lângă Moscova, 
unde grupuri largi de condamnați erau 
aduse cu o precizie de ceasornic în fața 
plutonului de execuție după un orar stabilit 
cu săptămâni dinainte, din fiecare lot se 
găseau întotdeauna destui care să strige 
răspicat în ultimele lor momente pe  
acest pământ “Trăiască Stalin!” Este bine 
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documentat faptul că, la data de 16 august 
1938, pe același poligon, Marcel Pauker, 
soțul viitoarei politiciene comuniste și 
ministru de externe în guvernul Groza, Ana 
Pauker, s-a numărat printre cei ce-au 
înfruntat moartea în acest fel. 

Mai puțin frecvent, în cazul, presupun 
doar, al celor nevoiți să-și aștepte ceva mai 
multă vreme rândul, s-au găsit și cei care au 
ales să strige o altă lozincă, mai lungă și mai 
complexă, una având menirea să le mai 
adauge măcar câteva secunde în plus de 
viață: “Trăiască cauza lui Marx, Engels, 
Lenin, și Stalin!” Și, în definitiv, plasarea 
numelui lui Stalin de-abia în poziția patra nu 
mai denotă aceeași doză de respect ca prima. 

Istoria îi consemnează totuși și pe 
aceștia, dar nu cunosc printre ei vreun nume 
care să fi avut vreo legătură directă cu 
România. 

În semn de solidaritate, vreau să-i salut 
pe toți cu acest prilej, alăturându-mă lor 
indiferent de ce mi se va întâmpla pe viitor 
ca urmare a îndelungatului conflict atât cu 
Departamentul de Stat american, cât și cu 
SRI-ul, cu DNA-ul, ba chiar și cu CFR-ul (da, 
da, pot explica foarte logic CFR-ul, totul 
pornește de la tatăl meu, medic radiolog la 
policlinica Gara de Nord), și poate că ar mai 
fi și alții în România, dar nici acum nu știu 
exact cu care din toți conflictul este cel mai 
îndârjit.  

Plănuiesc ca, la momentul cheie, să strig 
și eu din toată inima “Trăiască în veci 
prietenia Româno-Americană!” conștient 
fiind că, în caz timpul va deveni factorul 
esențial, un scurt, dar demn “Trăiască 
prietenia România-USA!”  va ajunge. 

 

                                  
 
                                         *** 

 

 

 

 

 

Trepa-nații de Alex Valeriu 

Mai întâi minți de-ți îngheață berea-n 
pahar. Apuci. Ocolești. Ochești. Zbârnâi și 
apeși pedalele fricii. Stropșești. (nume de 
sătuc dotat cu zvâc, trei cârciumioare și 
câțiva flăcăi a' la Banderas). Apuci ceva-ul 
esențial de toartă, auzi niște bolboroseli vagi 
și te hașurezi de-a lungul pereților ca un 
desen de Modigliani pe peretele bistroului 
Mere Rosalie. Aproape valsezi peste prag. 
Apoi te trezești față-n față cu niște ochi mari, 
mai mari ca viața ta. Ups! Ai greșit! Tragi 
plozișorul de subțiori și fuga cu el înapoi.  
Ia și ține-l, nene, am ceva urgent de făcut.  
O nestemată. Să visez o țâră cu ochii-n 
tavan. Să turbez în liniște alegându-mi patul 
unde un amant prea grăbit, din altă lume, 
pornește să mă mângâie lasciv. Mă năpusesc 
rapid înapoi. Mă sprijin de fereastră. 
Terapeutic, aproape, agăț cu privirea 
trecătorii. Grădina prinde conștiință sub 
desțelenirea mea. Uimitor cum o stare de 
pașnic lăuntric poate face atât deranj. 
Tâmpla îmi pulsează. Neuronii se reașează 
spectral. Din măsluirea mea de om se naște 
altceva. Domnul Gol îmi aruncă ocheade, mă 
servește cu șampanie-ah, bulele mirific-
înțepătoare ale imaginarului-și mă mângâie 
seducător, atât cât să nu văd niciun motiv să 
alung ideea morții tale plurivalente. 

Ei vor cere în curând mâncare.  
Tu-femeia mea- zâmbești-bătrânul din colț 
are savoare. Mătură ca prin vis un cartier 
deja proscris. Frunzele ruginii își 
împrumută omul de pe un covor pe altul. 
Toți cădem în derizoriu. Un ceas cu cuc spart 
și năuc anunță o oră ciudată. Din spate, 
lamelele vocilor te ard, taie ca laserele. 
Privești spre ploșnița din colț, care-și mișcă 
încet un picioruș, șutând nimicul.  

Dacă ea știe ce vrea, o să afli și tu. 
Curând! 

                         
                                      *** 
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Ioan Mircea Popovici 

Este vremea cerului de toamnă 

(Ploaia vine de la Histria) 

 

Ce-mi place mie toamna să mă plimb 
printre castani, să culeg trei castane, 

să-mi aprind o pipă, să mă atingă 
îngerul cu o aripă, să trecem 
împreună pe la mustării. La 

mustăria din Grădina Pelicanului se 
strâng prietenii mei pentru mustul, 
micii și bluesul  la saxofon. Gânduri 

nostalgice învelesc cântecul 
saxofonului într-o poezie cu cer de 

toamnă, dor de vară, străduțe, 
umbreluțe, pescăruși și porumbei 

voiajori, cu scrisori despre Acum și 
despre Uneori, toate cu scene, 

peisaje, pictori, poeți, povești și 
personaje... 

Floare-albastră de cicoare 

Îndoiala-i bună, oare 

Când la noi, la Pescărie 

E prilej de Poezie 

Chiar acum când 

Este vremea cerului de toamnă, cu norii 
pufoși pe-un cer albastru 

Și pe pământ, e vremea strugurilor, a 
pregătirilor pentru  baluri, 

Iar pe mare, e vremea întoarcerilor din 
Voiaj și a Pescuirii Minunate 

Uită-te și tu-n calendar și vezi că 

Dacă-i așa vreme, a recoltelor  și-a 
drumurilor colorate 

Cu frunzele toamnei, cu bucuriile Doamnei, 
cu stupii plini de miere 

Cu livezile pline de prune, de nuci, gutui, 
pere, mere și alune 

Nu-i păcat să nu ne bucurăm de zarva 
aceasta 

În târgurile de toamnă și prin mustării? 

De aceea, prietene cu cărți, picturi și cu 
pălărie 

Pot eu să-ți dau altfel de veste decât Vestea 
Bună?  

La Pescărie, azi tragem cele două corăbii 
mai în larg 

Aruncăm mrejele mai la adâncime 

Și le scoate pline de pește și de mulțumire 

Că după o vară trăită din plin 

Și toamna-i cu nori pufoși pe un cer senin 

Între minte și inimă, coarda subțire cântă 

Toate cântările colorate-n aduceri aminte 

De Prietenie, Iubire și Pace 

Chiar dacă lumea-i învrăjbită-n război 

După furtună și ploi 

Vine iarăși vreme bună 

Pe masa ardeleanului e pâine, e vin și e 
țuica de prună 

 

Toate acestea le-am văzut și le-am făcut 
Pentru aceea am şi grăit zicerea acesta 
Strălucească din întuneric lumina 
Va veni și ziua când se voi ieftini 
Cele care acum se scumpesc 
Curentul, benzina, gazul și motorina... 
 Vorba aceea: “În viaţă, nu este nevoie să dai 
explicaţii. Prietenii nu au nevoie de ele, 
duşmanii nu le cred, iar idioţii nu le 
înţeleg...” 
Ca pomul şi omul creşte după lumină. 
Autorul? Nu este şi el om? Un personaj la fel 
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de fantastic ca celelalte personaje, ca şi când 
ar fi vorba chiar de mine, ceea ce-ar fi o 
eroare şi mai mare decât confuzia lui Zero cu 
Infinit...  
Lângă liceul Mircea cel Bătrân, spre Zorile, 
locuia sculptorul Holuţă, mesagerul lui fiind 
Mihai, omul care făcea teatru cu elevii 
liceului, care mă căuta-n pauza mare, 
cerându-mi 25 de lei, dându-mi un bilet, 
prin care mă invita, la sfârşitul orelor, să le 
fac o vizită. În prima vizită m-am simţit ca 
Jean Valjean în casa lui Thenardier. La 
plecare, sculptorul m-a însoţit până în 
stradă unde mi-a oferit câteva schiţe de 
Traian Brădean... 
Puiul de lăstun l-a găsit Dorina, când făcea 
matematică cu Matei la Clubul Fatima, 
fostul Club Mediteranean de lângă Galeria 
Rex, în Mamaia. A stat 10 zile la noi. După 
câţi pui de păsărele au crescut în casa 
noastră de pe plajă pot spune că suntem 
o familie de păsărari. Băieţii de la actuala 
Academie de Marină, pe vremea aceea 
Institutul de Marina Mircea cel Bătrân, într-
o iarnă geroasă, de îngheţau pietrele i-au dat 
doamnei profesoare de Matematici Speciale 
un piţigoi. I-am pus numele Piţigoi şi-l 
răsfăţam cu numele Pi. Culmea. Ai aflat că 
azi este ziua mondială a visului? 
Mai rămâi câteva zile la Pescărie să-ți fac 
portretul din semiprofil, cu urechea stângă 
spre mine sau cu dreapta şi ţinând un 
porumbel voiajor în mâini, un pui de graur 
sau patru păpădii.  Mă urmăreşte ideea 
portretului “Fata cu cercel de scoică” care să 
nu semene cu tabloul lui Jan Vermeer van 
Delft, “Fata cu cercel de perlă”. Sigur, am tot 
căutat un model expresiv, cu motiv muzical, 
cu radical, cu logaritm şi cu ritm... 
'' Abel și Cain se întâlniră după moartea lui 
Abel. Mergeau amândoi prin deșert și se 
recunoscură de departe, căci amândoi erau 
foarte înalți. Frații se așezară pe pământ, 
făcură focul și mâncară. Tăceau, așa cum fac 
oamenii osteniți când se pogoară înserarea. 
Pe cer se arăta câte o stea, ce nu-și primise, 
încă, nume. La lumina flăcărilor, Cain văzu 
pe fruntea lui Abel semnul pietrei, scăpă din 

mână bucata de pâine pe care tocmai o 
ducea la gura și îl rugă să-i ierte fărădelegea. 

Abel răspunse: – Dar oare tu m-ai omorât 
sau eu te-am omorât pe tine? Nu mai țin 
minte; vezi, stăm alături ca odinioară. 

– Acum știu că m-ai iertat, în adevăr, spune 
Cain, căci a uita înseamnă a ierta. Voi 
încerca să uit și eu. 

Abel spuse încet: -Asa este. Câtă vreme 
durează remușcarea, durează și vinovăția'' 
(Jorge Luis Borges, Legenda, Cartea de 
nisip) 

Când eram salvamar la Copacabana, pe 
lângă meseria de-a salva oameni de la înec 
mă pasiona să fac bucurie oamenilor prin 
fotografii, poveşti şi poezii. Anul următor am 
făcut un Voiaj la piramide. Voiajul acesta l-
am ilustrat într-o carte. El mi-a lărgit 
orizontul marin şi încet, canonul 
matematicarului, de la leme şi teoreme, a 
trecut la bucuria marinarului pictor, un fel 
de Paul Gauguin, prieten cu Vincent Van 
Gogh, cu Francisco de Goya, cu pictorii de la 
mansarda casei de la numărul 17 de pe 
Stradela Vântului, din Constanţa, cu cei de 
pe Meţianu, numărul 2, din Arad şi cu cei de 
pe Strada Doamnei numărul 1, din 
Bucureşti. La un pahar cu vin, Plaja 
Tympului se lărgeşte, se lărgeşte, se 
lărgeşte… 

Acum, la Pescărie,  îmi trăiesc viața de pictor 
de parcă n-aş fi făcut altceva decât pictură, 
pictură, pictură... Pentru personajul Fata cu 
cercel de scoică am avut nevoie de o 
rogojină, un zar galben și o scară. Nu orice 
galben și nici orice scară! Un galben obţinut 
din galben de floarea-soarelui în amestec cu 
galben de gutuie şi cu umbre mov, iar scara, 
Scara Tympului, cu iederă, cu arcade 
pontice, cu prieteni și cu cei mai buni vecini. 
Într-un fel, vecin de scară cu mine este și 
Ismat Beg din Islamabad, și Adrian 
Grauenfels din Tel Aviv, și Maria Gheorghe 
din Montreal, și Gennya Geny din Australia, 
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și fratele meu, Puiu-Nicoale Popovici, din 
New York, Ioan Terniceanu-Ursoiu din 
Voivodeni, Viorel Arhire din Florida, Elena 
Bostan din Iași, Jana Zaharia din Argeș și 
toți prietenii virtuali, pe care nu-i trec la 
etcetera, pentru că nu se face. Un vecin 
foarte bun îmi este Dan-Tudor Vuza, din 
București. Șefa Echipajului Vecinii este 
doamna Gennya Geny care cunoaște bine 
Pescăria. Fiind mai veche decât acolo, o 
cunoaște mai bine decât mine. La Pescărie 
unde mi-am făcut o galerie, sunt liber ca un 
copil care se joacă-n cotarcă... 

Constanța, Duminică, 25 Septembrie, 2022 

 

Rondeluri  

de Mihai Batog Bujeniță 

  

 
RONDELUL CAVALERULUI  
 
Priveşte doamnă lancea frântă 
Ce-a doborât păgâni şi zmei, 
Sau scutul ce onoare sfântă 
Adus-a oamenilor mei! 
 

Şi-acum baladele mai cântă 
Un cavaler cu piept de stei! 
Priveşte doamnă, lancea-i frântă, 
Dar doborî păgâni şi zmei 
 
Iar azi mă simt din nou în luptă 
Din mine flăcări ies, scântei 
Cuprins ca de-o durere mută, 
Îţi simt dorinţa, tu mă vrei, 
 
Dar uite, doamnă, lancea-i ruptă! 
 
 
RONDELUL LUI PILAT PONŢIU 
 
Îl înţeleg pe-acel Pilat 
Ce se spăla pe mâini atent 
Ca să nu pară neglijent 
Şi-apoi o crimă-a ordonat. 
  
Era, desigur, vigilent, 
Fiind în fond un biet soldat.  
Îl înţeleg pe-acel Pilat 
Ce se spăla pe mâini atent. 
 
Iar eu produsul confirmat 
Dintr-un program ce competent  
M-a prelucrat chiar vehement 
Şi-am creierul complet spălat, 
 
Îl înţeleg pe-acel Pilat! 
 

Jane Hirshfield 
 
Un destin de bumbac 
 
Cu mult timp în urmă, cineva 
mi-a spus: evită să folosești cuvântul sau. 
 
Îți tulbură mintea 
așa cum o bucată de carne expirată 
deranjează un câine. 
 
Acum am și eu șaizeci de ani 
Nu a existat o altă viață. 
 
             Traducere AG 
 

 
RONDELUL DESPĂRŢIRII 
 
Mă uit, aşa, mai printre gene, 
E toamnă, ne-am iubit destul. 
Te joci cu pieptenul alene 
Şi tragic bate un pendul… 
 
Eşti phoenix cu-aurite pene 
Prezentul fără tine-i nul, 
Mă uit, aşa, mai printre gene, 
E toamnă, ne-am iubit destul. 
 
Ucizi cu vorbele-ţi viclene 
Iubirile în preambul 
Te unduieşti ca vechi sirene 
Ce-şi caută un alt mascul. 
 
Mă uit, aşa, mai printre gene... 
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Gheorghe Grigurcu -    

         Djamal Mahmoud 

                             Între yang și Yn 

 

  Citind versurile lui Djamal Mahmoud, 

născut în Siria, în 1962, devenit medic în 

România, scriind în limba româna cu o 

surprinzătoare proprietate, nu putem a nu 

avea în vedere raportul Orient-Occident. 

Neîndoios, acest poet s-a occidentalizat în 

buna măsură, precum foarte numeroși 

congeneri ai d-sale, afirmați în planul 

activităților intelectuale. Nu mai puțin, 

elementele funciare ale Orientului de 

obârșie persista în poezia ce ne-o oferă, 

aidoma unor fantasme izvorâte din 

straturile adânci ale ființei ce nu încetează a 

o bântui. Fantasme ilustrative pentru 

semnificația simbolica a celor doua puncte 

cardinale, cărora le corespund peisaje 

contrastante. Daca Occidentul e toposul 

toamnei, al norului si mlaștinii, al materiei 

amorfe, stagnante, Orientul reprezintă 

primăvara, lumina, căldura, cerul însorit. În 

gândirea chineza, cele doua mari energii 

complementare sunt numite yn, puterea 

feminină, glacială, pasivă, și yang, puterea 

masculină calda, dinamica. Apartenența 

răsăriteană a lui Djamal Mahmoud e 

mărturisită fără echivoc: spre răsărit ne 

îndreptam / peste Bosfor se învârt rotile / îl 

zăresc pe Saul calare / cu o cruce mare în 

mâna / ea ma privește / i se vad doar ochii 

ca de soim încătușat / din ei saltă desertul în 

căutarea ploii / privirile ni se sărută 

deasupra apei // caut pustiul în fiecare / 

ochi de femeie (pod). Dar confruntarea cu 

Apusul nu rămâne fără urmări. Acesta e 

resimțit ca un mediu închis care 

terifiază ființa, ca o temniță strâmtă ce o 

sufoca. Reacțiile la acest spațiu advers sunt 

energice:  

între sufletul meu si văzduh / e un trup si o 

cămașe de forță (pânza umeda). Sau: îmi 

înfig picioarele într-un sac de piele / făcut la 

comanda / la cea mai veche fabrica de saci / 

de pe pământ /  mă ghemuiesc în el / las o 

mica fereastra cât o nara de om / ca sa pot 

lua din când în când / câte un pumn de aer / 

ca sa pot privi spre cer / din aceasta grămada 

de gunoi / unde sunt abandonat ca un prunc 

nedorit (singur). Autorul pare a suferi 

așadar de o claustrofobie determinata de o 

spiritualitate geografica. Eliberarea de o 

asemenea teroare cu abisale rădăcini se 

produce prin viziunea spațiului deschis spre 

un cer / ce se face / din ce în ce mai înalt 

(sticla). Spiritul i se regăsește prin senzația 

lărgimii, a golului primăvăratic, germinator, 

ce rezonează în încăperile spațioase, cu 

ziduri însuflețite de culori tonice, cu 

ferestrele deschise către univers: geamurile 

sunt larg deschise în camera mea / 

portocalele atârnă de crengi încă necoapte si 

verzi // stăteam pe o banca într-un parc / 

cărările erau goale copacii la fel de goi / ochii 

tai erau verzi atât de verzi / iar pământul atât 

de alb si umed / ne sărutam doar / ne 

sărutam sorina // în casa mea sunt camere 

mari si multe acum / pereți colorați și înalți 

(tablou).  

Pe acest fundal energetic predomina stihia 

masculina, yang. Învolburarea erotica se 

înalta pîna la patetism: Khayyam / nu avea 

doar plantații de nisip / nici Esenin / mai 

multe sânge decât țarul / ah de ai ști / câte 

femei se astern în mine / si câte deserturi am 

de stins acum (Esenin). 

Sufletul universal la care sufiștii 

raportează Orientul pulsează în eul 

poetului care, pe de-o parte, se simte 

cufundat în tenebrele occidentale, pe de 

alta se pune în legătura organica cu 

regnurile. Acest simțământ de comuniune 
cu materia cosmica îi corijează torpoarea, 

îi întoarce fata către simbolismul originar: 
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a trecut destul timp de când ma gândesc / 

să mă ridic / s-a întrerupt curentul / atâta 

bezna s-a făcut în jur / încât nu mai vad 

absolut nimic / copacul pe care-l priveam 

din geam / si-a mutat rădăcinile în tălpile 

mele / acum sunt un arbore cu vezica 

urinara plină (mobila de bucătărie are 

aceeași culoare). Între viață și moarte 

granița devine permeabilă, sângele are 

gust de lămâie, bardul se simte un rege al 
apei, într-o susținută convivialitate a 

structurilor materiale si spirituale ale 

lumii. Metamorfozele materiei nu-i ocolesc 

făptura corporala, întrucât din umeri i se 

ridica doua stoluri de păsări migratoare, 

pasionate în așa grad de linii si cercuri 

încât izbutesc a alcătui, cu arca din capul 

sau, cruci, semiluni, stele cu șase unghiuri. 

Cuprins de o frenezie a ocultelor 

comunicări, poetul se declară capabil a 

modela obiecte din substanța uranică: am 

adus cerul în camera mea / am croit din el 

costume cămăși / rochii arăbești / si chiar 

câteva pijamale / din petice / am făcut un 

câine / pe care îl scot la plimbare / în zilele 

de vineri sâmbătă si duminică (lanțuri). În 

aceeași atmosfera de wit melancolic, 

suntem informați că trecutul are miros de 
blana de urs și că un ceas de perete îsi 

scoate limba printre aburi / arătându-ne 

ora exactă (Mozart). De cele mai multe ori 

însă domină nota gravă a contemplației 

absorbante. O contemplație de un 

misticism sui generis, în care subiectul se 

revarsă în obiect, devine partea integranta 

a acestuia: m-am foit puțin / ai simțit / 

închideai fermoarul / rochiei tale albe // 

voi tăcea ca un sâmbure / în tine 

(hibernare). Aceeași comuniune duios-

informațională funcționează între 

entitatea umana si cea vegetală, ca un 

ceremonial al integrării într-o absconsă 

unitate. Autorul se reazemă de trunchiul 

unui palmier care-l mângâie cu aerul din 

palma sa, istorisindu-i diverse întâmplări, 

bunăoară ca a fost plantat într-o zi de 

toamnă, la aceeași oră la care i s-a născut 

interlocutorul: în casa nu era nimic verde 

pe atunci / în afara de el si de ochii mamei 

(umbra). Nu lipsește nici fachirismul 

(forma dură, sacrificială prin masochism, 

a aceleiași comuniuni): Sorin are gura 

plina de cuie / cu privirea-n jos le scoate 
unul câte unul / le înfige-n tălpi ca niște 

rădăcini (cuie). Avem a face aici cu un 

neastâmpăr al materiilor fecunde, același 

din care au izvodit figurile unei zeități cu 

mai multe brațe si cu mai multe capete. 

Dar se ivește si un moment în care autorul 

nostru resimte insuficienta materiei, 

năzuind spre un contact imediat cu 

divinitatea. O astfel de năzuință e 

formulată tranșant, ultimativ, într-o 

maniera ce nu mai corespunde echilibrului 

luminos, extaziei răsăritene: n-am destul 

sânge sa înalț temple / sa-ți adăpostesc 

geamătul / mi s-a făcut dor de dumnezeu / 

vreau sa-l vad chiar acum (timbre). 

Modalitatea dualității contemplație-

acțiune, specifica Orientului, prezenta în 

numeroase texte ale lui Djamal Mahmoud, 
nu apare totuși cu consecventa. Își face loc 

în creația sa acel proces al occidentalizării 

care a cuprins, inevitabil, cultura 

Orientului. Un ton elegiac se insinuează în 

aceasta viziune de răscruce: în drumul de 

întoarcere am poposit / în palma sa / în 

timp ce ningea peste mine / adulmecându-

mă un cal rusesc / ce și-a pierdut călărețul 

în luptă // mort deja / am aprins un băț de 

chibrit / în memoria ei / si am privit în 

urma mea / până mi-am ars degetul 

arătător (mort deja am aprins un băț de 

chibrit). Dramatismul colorează imaginile 

aidoma sângelui: trupul tau plăpând și 

nevinovat / dansează valsul morții mele / 
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și al învierii apelor moarte / nu știi/ că din 

cămașa ta purpurie / precum sângele scurs 

/ în aceasta noapte / se vor naște culorile. 

Micile ritualuri intime pe care le cultiva 

Djamal Mahmoud sunt mai puțin inițiatice 

decât lirice, informate de incertitudine, 

anxietate, pustiire, oglindind apele stătute, 

umbrele groase ale lui yn. Ex Oriente lux? 

Iată încă o dovada a faptului paradoxal  

că soarele culturii a ajuns la o mișcare 
inversă. 
                Gheorghe Grigurcu 

_____________________ 

Despre om si cele șase Emoții 
 

1. Oamenii sunt mai fericiţi atunci când 

sunt ocupaţi. Acest lucru îi ajută să rămână 

optimişti. 

2. Fericirea, supărarea, tristeţea, frica, 

repulsia şi uimirea sunt singurele şase 

emoţii care se pot exprima universal, peste 

tot în lume. 

3. Consumul de ciocolată eliberează în 

organism aceleaşi substanţe chimice care se 

secretă atunci când suntem îndrăgostiţi. 

4. O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de 

secunde, eliberează în corp substanţe 

chimice care sporesc încrederea în 

persoana pe care o iei în braţe. 

5. Studiile arată că pierderea telefonului 

mobil generează o panică similară cu cea 

provocată de o experienţă care pune viaţa 

în pericol. 

6. Atunci când gândesc în altă limbă, 

oamenii au tendinţa să fie mai logici. 

7. Nicio persoană oarbă nu a fost 

diagnosticată vreodata cu schizofrenie. 

8. Elevii de liceu din ziua de azi suferă de 

acelaşi nivel de anxietate ca pacienţii 

medicilor psihiatri din anii ‘50. 

9. Creierul înregistrează respingerea drept 

durere. 

10. Cam 30% din timp, gândurile ne zboară 

aiurea. 

11. Cele mai clare amintiri pe care le avem 

sunt probabil greşite. 

12. Chiar şi iluzia progresului îi motivează 

pe oameni. 

13. Dependenţa de Internet a fost declarată 

boală mintală. 

14. Nu există cu adevărat multi-tasking. 

15. Inconştientul nostru este cel care ştie şi 

decide primul. 

16. Oamenii pot lega relaţii apropiate, 

autentice cu aproximativ 150 de persoane. 

17. Când ne amintim un eveniment din 

trecut, ne amintim de fapt ultima oară când 

ne-am amintit de el. Nu ne amintim 

evenimentul în sine, ci amintirea lui. 

18. Cantităţi mai mici de informaţii sunt 

mai uşor de reţinut 

19. Amintirile se distorsionează în timp, 

fiecare om ajungând să aibă cel puţin o 

amintire falsă 

20. Oamenii cu un scăzut respect de sine 

sunt în general violenţi. 

21. 80% din conversaţiile oamenilor sunt 

despre nemulţumiri. 

22. Oamenii care fac voluntariat sunt mai 

mulţumiţi de viaţa lor. 

23. Creierul uman este mai creativ atunci 

când e obosit. 
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24. Oamenii sunt mai sinceri atunci când 

sunt obosiţi. 

25. Relaţiile interumane sunt mai benefice 

pentru sănătate decât sportul. 

                               *** 

AG – Doi poieme 

TGV, tren de mare viteză 
 

O fâșie luminoasă de cale ferată. 

Cusăturile strălucitoare dintre vagoane 

se rup. În regresie negativă de 15 grade,  

metalul se ascunde ca și cum un zeu ar fi 

amenințat să îl blesteme, și chiar făcut-o. 

Motorul 

Îngheață. Se remediază problema 

greșit. Nu se poate obține niciodată 

Șmecheria, nu se poate evita nemișcarea. 
 

(Mulțimea își primește banii înapoi.)  

În ciuda protestelor cu 

frânghie îmbibată cu petrol și chibrituri 

agitate la vedere. 

În ciuda leilor în flăcări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvânt Înainte 

 

 

Și băiatul acela s-a jucat 

cu părul 

mamei  

negru înrămat în mozaic 

cu tente de umbră arsă                    

fiica din brațe plecase direct în lume 

 

au găsit băiatul la timp pentru a-l salva.   

cineva îi va spune adevărul îngrozitor 

despre  tot ce s-a pierdut. vânătăile de pe 

spatele lor. 

umerii, talia, cum două femei, mama, 

sora... 

L-au cărat.  

I-au dat apă. În acea zi, el a fost adus înapoi 

ca un trofeu, dar apoi 

va afla tot ce trebuie să știe despre familie și 

lipsa ei. 

despre carne,  zid, pumn, dinte... 
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CRED CU CREDINȚĂ DEPLINĂ 

de Yehuda Amihai 
 

Cred cu credință deplină în învierea 

morților, căci, 

așa cum cei ce vor să se întoarcă într-un loc 

drag lasă în urmă, 

dinadins, o carte, o sacoșă, o pereche de 

ochelari, o poză, 

ca să aibă motiv să se întoarcă, la fel și 

morții îi lasă 

în urmă pe cei vii, și se vor întoarce. 

Am stat odată demult, în cețurile unei 

toamne îndepărtate, 

într-un cimitir evreiesc părăsit - nu însă și 

de morții săi. 

Paznicul, care era expert în flori și 

anotimpuri, 

fără a fi expert în în evrei îngropați, 

mi-a spus și el: Noapte de noapte, cu 

credință deplină, 

ei se antrenează pentru învierea morților.  

Traducere: Iris Dan 

Octombrie 2022 

 ** 

Cartea nouă GANDURI despre 
MUZICĂ 

Editura SAGA 2022 

Poate fi obținută de la autor 

Tel- 0545 75 1946  
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        Gânduri despre muzică *  

 

     Este rezultatul  a doi ani și jumătate de 

muncă susținută. Ideea cărții a plecat de la 

simpla constatare că în Israel nu se scriu (în 

limba română) cărți despre muzică. Sunt de 

o viață amator al muzicii clasice la care am 

adăugat cu anii jazz și muzică etnică fără de 

care experiența estetică nu ar fi completă. 

Cum aceste subiecte sunt imense pe plan 

geografic, istoric și cronologic am apelat la 

colaboratori, care au rezonat cu talent 

și erudiție la efortul propus - acela de a 

răspândi dragostea pentru o artă parte 

integrantă a civilizației, chiar de la formarea 

ei. Au colaborat cu mult interes autentic: 

Dr. Sofia Gelman Kiss, Adriana 

Ausch, Maria Sava, Mary 

Springfels,  Cristina Enescu 

Aky, Amalia Achard, Michael Talbot, 

Adrian Lesenciuc, Leonard 

Cohen.  Fără aceste participări și 

îndrumarea neprețuită a Sofiei Gelman 

Kiss (muzicolog) realizarea cărții ar fi fost 

imposibilă. Le mulțumim aici 

colaboratorilor. Când era necesar am 

adăugat ilustrații, desene sau reproduceri de 

artă plastică din diversele epoci pomenite în 

text.  

Picturile abstracte ale lui Baruch Elron au 

înlesnit ilustrarea textului Kadish scris 

de Leonard Bernstein pentru Simfonia a III-

a cu cor. Am conștientizat că efortul unei 

cărți despre sunete, voci, instrumente, 

muzică - ar produce un rezultat steril fără 

exemplificări muzicale - prezente ad hoc- 

posibile datorită noilor tehnologii mediatice. 

Exemplificările propuse în text au fost 

însoțite de un cod QR. Smartfonul cititorului 

descifrează codul și aduce pe micul ecran 

(play) piesa muzicală pe care o discutăm. 

Cred că pe această cale lectura însoțită de 

audiție simultană este o inovație inedită care 

se merită cercetată și extinsă. 

Vă dorim lectură și audiție plăcută ! 

Adrian Grauenfels - Fundația SAGA pentru 

cultură  

* 350 pagini color - Editura SAGA -2022 / 

Există și în variantă eBook /  

gadrian40@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-exemplu din carte 

Thibaut de Champagne:  
“Domnii, știu cine va pleca sau nu”,  
interpretat de René Zosso, născut  
la Geneva în 1935, dintr-un tată  
elvețian, și o mamă armeană  

 
 
  

mailto:gadrian40@gmail.com
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James Gilbert, "My Sense of Humor is 

Complicated by My Personality" (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danil Bonsky 

 Ce nu ți se spune despre 

pensionarea anticipată? 
M-am pensionat la vârsta de 53 de ani. Asta 

a fost acum 10 ani. Iată câteva dintre 

lucrurile pe care le-am observat și le-am 

învățat. 

Pensionarea nu este ca o vacanță. La pensie 

aveți o relație diferită cu timpul. Vacanțele 

sunt, de obicei, limitate în timp și sunteți 

conștient de acest lucru în timpul vacanței. 

Realizarea faptului că nu te vei mai întoarce 

la muncă este un lucru pentru care nu te poți 

pregăti decât atunci când ești la pensie. 

Nu numai că te-ai retras din ceva (munca). 

Ar trebui să vă pensionați la ceva. Trebuie să 

știi ce vrei să faci cu tine și cu viața ta. 

Nimeni nu vă poate spune. Ai fi surprins să 

vezi câți oameni nu știu cine sunt sau ce vor 

să facă. 

Toți avem o listă de lucruri despre care 

credem că le vom face la pensie. În realitate, 

veți decide că unele dintre aceste lucruri 

sunt lipsite de importanță. Restul le veți 

finaliza în 6 luni. După ce ați terminat lista 

de dorințe trebuie să vă gândiți ce să faceți 

în continuare 

Mai există și problema singurătății pentru că 

toată lumea lucrează. Trebuie să vă simțiți 

confortabil cu singurătatea dacă vă 

pensionați înaintea tuturor celorlalți. Ar 

trebui să planificați în mod activ lucruri pe 

care să le faceți cu alte persoane. 

În decurs de un an veți pierde contactul cu 

mulți dintre oamenii cu care ați lucrat, pe 

care i-ați văzut și cu care ați vorbit în fiecare 

zi. Pensionarea nu costă atât de mult pe cât 

ați crezut.  

Înainte de a ieși la pensie, ar trebui să vă 

urmăriți în sfârșit cheltuielile și să estimați 

cheltuielile viitoare. Învățați să folosiți o 

foaie de calcul. Țineți evidența TUTUROR 

timp de 3-4 luni. Rețineți că există 3 tipuri 

de cheltuieli. a) cheltuieli zilnice b) cheltuieli 

anuale obișnuite c) cheltuieli neprevăzute. 

Planificați un fond de urgență. 

Învățați să trăiți în limita posibilităților 

dumneavoastră și bucurați-vă fără a devia 

prea mult. 

Ritmul de viață va încetini. Învățați să 

acceptați acest lucru și relaxați-vă puțin. 
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Acceptați-vă noua viață. Nu regretați viața 

trecută. Nu vă jenați să le spuneți celorlalți 

că sunteți pensionar și că vă bucurați (dacă 

vă bucurați). Este posibil ca ceilalți să nu vă 

înțeleagă. 

Înțelegeți că există atât independența 

financiară, cât și pensionarea. Dacă sunteți 

independent din punct de vedere financiar, 

atunci aveți controlul total asupra a ceea ce 

doriți să faceți în fiecare zi. Dacă doriți să 

continuați să "lucrați" și să primiți un 

salariu, atunci asta depinde de 

dumneavoastră.  

 Dacă sunteți cu adevărat în căutarea a ceva 

de făcut, atunci luați în considerare 

voluntariatul. Voluntariatul poate lua multe 

forme. Există un număr uriaș de 

oportunități. Cercetările spun că a face ceva 

pentru alții este o modalitate puternică de  

a-ți crește propria fericire. 

 

 TOAMNA, îmbrăcată-n aur și cu 

părul său roșcat, 

  A trecut pe lângă mine, m-a privit și a 

plecat. 

  Avea ochii plini de ploaie, și un zâmbet 

dulce-amar, 

  Iar la gât purta o salbă, cu pietre de 

chihlimbar. 

  Îi cădeau din geantă frunze... una, două, 

sute, mii, 

  Roșii, galbene, pestrițe, frunze verzi și 

ruginii. 

  Am privit-o cu mirare și-am strigat în urma 

sa, 

  - Vă cad frunzele din geantă! Însă ei nu îi 

păsa. 

  "Ce nechibzuită-i toamna!" M-am gândit în 

sinea mea, 

  "Își aruncă-n vânt averea, bucură-se, cine-

o vrea!" 

  - E bogată, își permite! Am zis eu printre 

suspine, 

  Fără să observ că TOAMNA, era la un pas 

de mine. 

  Dânsa m-a luat de mână și a pus o frunză-n 

ea. 

  - Ține minte, frunza asta-i ultima din 

geanta mea. 

  Dup-o clipă de tăcere, TOAMNA a adăugat: 

  - Nu-i bogat cel care are, cel ce dă - este 

bogat. 

"Ultima frunză " -   
        Elena Baciu-Mihailov 
________________________________ 
 

Max Tzinman -  Susanna and the Elders 

 

  

http://www.theflyingcannibal.com/blog/susanna-and-the-elders6225194
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Marcel Lupu 

Limuzina 

  

  Era pe vremea când adunam ban cu 

ban pentru a putea pleca într-o vacanță în 

Europa. Mă întorsesem teafăr din Războiul 

de Șase Zile și aveam cu cine lăsa copiii. 

Soacra și socrul meu locuiau în același bloc 

de locuințe. Ei la parter, noi la etajul 3. 

         O croazieră cu vaporul până la 

Genova și de acolo cu o mașină închiriată un 

tur al Elveției. Întoarcerea în țară de la Roma  

cu avionul. Lumea era la picioarele 

noastre.                                                                 

         Nimic nu poate definii mai bine 

provincialismul decât comportarea noastră 

în una din zilele acestei vacanțe. Nu locuiam 

la hoteluri ci în ”zimere”, camere de vacanță, 

închiriate la margine de orășele sau în satele 

din Elveția și Nordul Italiei. Dimineața, la 

micul dejun, chifle proaspete, cu unt galben 

”ca untul” și chiseaua cu dulceață de casă, la 

cele câteva cești de cafea proaspăt râșnită cu 

o lingură de frișcă pe deasupra, ca Mont 

Blancul sau altă creastă de munte care se 

vedea pe geam! Mașina închiriată, la ieșirea 

din portul Genova de la o societate cu 

numele exotic Maggiore, era un Fiat 800. 

Noi doi și valizele. 

Ajunsesem într-un sat uitat de Dumnezeu și 

la zimerul angajat am întrebat la micul 

dejun, pe bătrâna proprietăreasă, unde se 

poate lua prânzul. Amabilă mi-a explicat că 

la ieșirea din sat, pe colină, s-a deschis nu de 

mult  un hotel care are la parter un 

restaurant. ”Încercați acolo” ne-a zis. La 

prânz am ajuns cu Fiatul 800 la parkingul 

unei clădiri nu prea înalte. În parking mai  

 

 

 

 

 

 

 

erau trei mașini între care și un Lincoln 

International, negru, lucios.   N-am dat  nici 

o importanță acestui detaliu.  La intrarea în 

hotel era un Mareșal în uniformă cu șireturi. 

El ne-a deschis ușa restaurantului.              

În restaurantul imens era încă o masă cu 7-

8 comeseni, care vorbeau tare în limba 

germană. Probabil stăpânii mașinilor de 

afară. 

Un tânăr zâmbitor ne-a întâmpinat și 

ne-a așezat la o masă lângă fereastra care 

dădea înspre o pajiște verde pătată de 

ronduri de flori. De-abia atunci am băgat de 

seamă că tânărul era în uniformă de general 

cu mănuși sclipitori de albe. Un cancan de 

apă cu cuburi de gheață a aterizat pe masă ca 

din senin și din colțul ochiului am văzut o 

măsuță pe rotile care se apropia de masa 

noastră. M-am uitat la Melitta și am izbucnit 

într-un hohot de râs.    Pe masă era un volum 

gros în scoarțe de piele, cartea de bucate, 

menu! Lincolnul Intercontinental mi-a 

revenit în minte și i-am șoptit lui Melitta: 

”Am căzut în capcană! Aici ne lăsăm 

pantalonii amanet! Dar știi ceva? Dacă m-

am întors din război sănătos, hai să 

sărbătorim evenimentul!” 

Complet relaxat și fără să mă uit în 

menu, am comandat la început o plată de 

”charcuterie”, apoi schnitzel cu salată pentru 
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Melitta și spaghetti bolognese pentru mine. 

Măsuța cu rotile a adus plata cu charcuterie 

acoperită cu o emisferă de argint, apoi un 

platou cu schnitzelul Melittei și un ceaun din 

fontă cu spaghetti însoțit de o chisea de 

argint cu parmezan. Făcea impresia că și 

chelnerul era pe rotile !  O doamnă extrem 

de elegantă, într-un deux-piece care scotea 

în relief tot ce trebuia, a trimis cafele cu 

pătrățele de ciocolată și o țigară de foi cu o 

brichetă! Am chemat chelnerul și i-am cerut 

nota de plată. Nota a apărut pe măsuța cu 

rotile pe un platou oval acoperit cu capac 

argintat. Eu am luat nota de plată care era 

îndoită pentru a nu vedea suma! Am început 

să o filez ca la poker. Când am ajuns la sumă, 

care era sub orice proporții la ce trebuia să 

fie, am chemat chelnerul și am cerut 

explicații. Nu se putea ca un asemenea 

festin, un adevărat ospăț, să coste numai 

echivalentul a $34.50 ! Explicația primită 

merită de a fi povestită! Hotelul, fiind nou, a 

cerut să fie categorisit la 5 stele! Conducerea 

hotelului a hotărât ca până la primirea 

categoriei, să dea un serviciu cu tot ce poate 

da un hotel  de lux, neștiind cine vor fi 

judecătorii, când o să vină, ce notă vor putea 

căpăta!                       

Noi, fiind în Fiat 800, vechi, am fost bănuiți 

ca judecători în travesti!     

  

Foto - NightCafe AI 
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ARTA DIASPOREI 

 Melania Rusu Caragioiu 
 

Când cineva excelează într-un 

domeniu  i se zice genial sau perlă rară.  Dar 

marea noastră nu are scoici purtătoare de 

perle și nici crescători de asemenea 

scoici. Noi, românii, suntem obișnuiți a 

compara ceva sublim cu aurul. 

  Noi am avut atât de mult aur care a 

evoluat chimic în uraniu încât  am putut face 

și donația uraniului- în costul său de 17 

milioane dolari, cât ne datora Statul Iraq, 

pentru uraniul pe care i l-am  exportat, 

donație imediat făcută, în primul guvern 

democrat, după 1989.  Dar nu tot aurul 

nostru a avut condiții de învechire, presiune 

și alți factori chimici și telurici spre a se 

transforma în uraniu și avem atât de mult 

aur încât noi pășim peste el România este un 

munte de aur, nu numai în glia ei ci și în 

inimile românilor, copiii ei.  

În Ardeal, în  Sud, mulți dinte 

locuitorii comunei mele, Ilteu lucrau pe 

moșiile grofilor maghiari care 

deschiseseră  mici mine de aur pe domeniul 

pe care îl primiseră, (din fericire pentru 

noi  aceasta durând doar vremelnic pentru 

159 de ani).  

Ei se credeau veșnic stăpâni dar roata 

istoriei nu s-a oprit și în 1918 cu mari 

sacrifici am redobândit acel drag teritoriu 

românesc. Dar acei grofi, cu mâinile obosite 

ale bieților români, mineri improvizați, 

scoteau aur de  pe moșiile lor.   

Bunicul meu, când era elev, după ce a 

absolvit colegiul  din Săvârșin, (deschis, 

din  slăbirea hățurilor de subjugare, prin 

decret regal de către Împăratiul Austriei, 

Franz Jozef), neavând un loc de muncă s-a 

angajat de a lucra la una din acele mine 

particulare și de la el am auzit multe 

asemenea, povești adevărate despre aurul de 

pe moșiile grofilor. Deci, de aci, din cuget și 

din vorbă în vorbă, tot de este deosebit 

românul  declară că este ,,ca aurul”, sau mai 

simplu în vorbire, zice că este ,,de aur”.  

   În jurul meu eu întâlnesc multe inimi 

de aur, între care și a Domniilor 

voastre.  Despre Dl. Pavel Rătundeanu 

Ferghete am zis, ceva timp  în urmă, că nu 

m-aș mira ca într-o zi să îl văd proprietarul 

unui ,,Nobel”, nu atât pentru subiectul I al 

Romanului ,,Mere pădurețe” , dragostei 

neclintită, pe viață, față de  Vica sa, soția, ci 

,,II” pentru  trecerea în revistă  a literaturii 

române din trecut în spicuiri incitante și 

pentru cuprinderea enciclopedică a vieții 

literare de azi, adăugând ca un punct benefic 

III, dialectul ardelenesc presărat prin limba 

cultă a scrierii sale.  Despre Liderul nostru 

Artistul - Scriitor Ben Todică aș spune cam 

aceeași propunere, fiindcă este unicul pe 

Terra care s-a angajat să converseze pozitiv, 

educativ, cu toți românii care i se adresează 

în poezie meritorie.  

   Nimeni nu are acel talent, egal și 

personal-original, precum dânsul de a 

răstălmăci  

în imagine și  aceea   în color, sau  cerut 

sumbră, care redă fidel imaginea  poetică a 

versului dar  totodată și aprofundează, 

intuiește sugestia autorului poet. Și face 

aceasta de ani buni, cu migală, răbdare și 

educativ, ajungând la sute de Blogspot,  You 

Tube sau alte forme audiovideo. 

  Sfinția Sa Arhimandritul Iustinian 

Chira spunea că o lume împânzită de poeți 
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este o lume mai bună, mai prietenoasă, mai 

pașnică, și de aceea să ne dorim cât mai 

mulți poeți.  A fi poet nu înseamnă a nu avea 

o ocupație socială, economică pentru a-ți 

susține existența, ci  în unele clipe de răgaz 

de a scrie poezie pentru sufletul tău și dacă 

dorești de a o trimite și altora ca pe un mesaj 

plin de noblețe.  Ne închipuim cu ușurință 

cât de fericit se  simte un poet care și-a văzut 

creația sa apărând pe rețeaua largă You 

Tube, dar și cât ar trebui să fie de mândri toți 

frații noștri știind că undeva la Antipod- 

Australia  a ajuns acea poezie și  ca un 

bumerang a venit înapoi   ca un mesaj- mic 

film, dedicat tuturor care vor deschide situl 

You Tube. 

Suntem mândri de inimile de aur ale 

românilor, iar dacă unele au prins puțină 

patină împotriva strălucirii să îi invităm 

alături de noi unde vor găsi așa cum am, zis, 

nu poleirea cu aur, ci inima de aur . 

  MRG

 

 

Notă   

 

  Îmi permit să adaug la acesată  

scurtă listă de oameni fenomenali pe 

pictorul Mugurel Bărbulescu din 

Australia.  El face o artă tribală , de excepție 

pe care o ilustrez aici cu cu câteva exemple. 

Este esteticaă, interesantă. Invită la 

cercetare și aprofundarea culturii unui 

continent in care viața a înflorit acum peste 

30.000 de ani.  

AG  

  



38 
 

MANDY SAND - Picturi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danny Schmidt  AG cu Luca Curci, 

 

Mandy Sand (1932 - 2004), s-a născut la 

București în România în 1932,  a murit în 

Israel 29 decembrie 2004 . A absolvit Școala 

de Artă din București în anul 1963.  A 

emigrat în Israel în 1964 și a locuit în orașul 

Nathanya. 

În 1967 s-a căsătorit cu soția sa Agnes care i-

a fost în permanență cel mai apropiat și mai 

bun sprijin.  A fost membru al Asociației 

Pictorilor și Sculptorilor din Israel din 

1979.  Tehnicile sale: ulei, desen, gravură, 

pastel de ulei, asamblare, grafică pe 

calculator și tehnici de mixaj.  

Reportaj  în Televiziunea israeliană 

1983:  Lucrările lui Mandy Sand sunt o 

combinație de realism și fantezie. Mandy 

Sand este înzestrat cu imaginație și 

creativitate, aceste caracteristici îl ajută să 

își creeze o lume specială, plină de dragostea 

pentru artă.  

Lucrările sale sunt expuse în numeroase 

colecții de artă și muzee din Israel și din 

străinătate, în Italia, Franța, SUA, Canada,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dannyschmidt.com/mandysand.html
https://www.dannyschmidt.com/mandysand.html
https://www.dannyschmidt.com/mandysand.html
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Germania, Venezuela, Ungaria, Croația și 

România  

Premii : 1966 Premiul I Concurs de Artă al 

Centrului Cultural din Tel Aviv ZOA House 

 

Danny Schmidt * 

  

* Danny Schmidt (născut la 7 octombrie 

1970) este un cantautor american stabilit în 

Austin, Texas, unde locuiește în prezent 

împreună cu soția sa, colega sa muzician și 

cantautoare Carrie Elkin. 

 

Când am căutat în galeriile de pe internet o 

lucrare care să reprezinte Parables & Primes 

în mod corespunzător, am dat peste lucrarea 

artistului israelian Mandy Sand și am fost 

imediat impresionat. M-am îndrăgostit de 

pictura sa, King David, și am vrut să o 

folosesc ca și copertă pentru album. Avea 

îmbinarea perfectă a mai multor elemente 

contradictorii pe care le găsesc atrăgătoare - 

o eleganță clasică, dar și scene fantastice 

ieșite din comun - un subiect principal 

central statornic, dar cu detalii profunde și 

complicate - un realism literal puternic  

și totuși bogate metafore simbolice 

provocatoare. A avut același ton ca și discul. 

Și era frumos de privit. 

Când i-am scris lui Mandy pentru a-l întreba 

dacă pot folosi tabloul său pe albumul meu, 

am primit un e-mail de la soția sa, Agnes, 

care m-a informat că Mandy murise cu trei 

luni mai devreme. 

Sunt foarte trist că nu am avut niciodată 

ocazia să-i spun personal lui Mandy cât de 

mult m-a impresionat lucrarea sa. Dar sunt 

mândru că Agnes crede că Mandy ar fi vrut 

ca lucrările sale să fie asociate cu ale mele pe 

coperta albumului Parables & Primes. Și  

  

https://www.dannyschmidt.com/mandysand.html
https://www.dannyschmidt.com/mandysand.html
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înseamnă foarte mult pentru mine să vă pot 

prezenta acum mai multe dintre lucrările 

sale. Restul acestei pagini este plin de doar 

câteva exemple din vastul portofoliu de 

lucrări al lui Mandy. Vă rugăm să răsfoiți și 

să vă bucurați de selecție. 

  

                                        ***  

Luca Curci - o discuție cu văduva lui 

Mandy Sand, Agnes Sandulovici, în 

cadrul FUTURE LANDSCAPES, a treia 

întâlnire la BORDERS ART FAIR 

2021, la Palazzo Albrizzi-Capello. 

 

Mandy Sand s-a născut la București, în 

noiembrie 1932, sub numele de Mandy 

Sandulovici. La vârsta de 27 de ani, Mandy a 

studiat Artele în București, orașul său natal, 

și s-a întâlnit cu operele de artă clasice care 

se găsesc în muzeele locale. În 1964 a 

absolvit studiile de artă și a început să 

picteze în stil figurativ-decorativ. În acel an 

a emigrat în Israel pentru a începe o nouă 

viață. A experimentat cu stilul artistic 

figurativ în primele sale lucrări, căutând 

totuși să își exprime într-un mod unic 

imaginația sa fructuoasă, aceasta fiind 

esența ființei sale. După ani de muncă 

asiduă, după 1970, și-a dezvoltat propria 

tehnică și propriul stil și a început să își 

semneze lucrările sub numele de Mandy 

Sand (fost Sandulovici). Lucrările lui Sand 

sunt influențate de arta medievală și 

renascentistă, o influență care este profund 

pusă în valoare în lucrările sale. El s-a 

exprimat într-un stil artistic imaginar, 

combinat cu realismul fantastic al 

suprarealismului. Admirația sa pentru 

pictorii flamanzi Hieronymus Bosch și 

Pieter Bruegel cel Bătrân, precum și pentru 

strălucitul artist contemporan Salvador 

Dali, a fost o sursă de inspirație pentru el. 

Schițele din subconștientul primar al lui  
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Mandy Sand s-au transformat în cele din 

urmă în lucrări de obiecte bogate, expresive 

și colorate, care au devenit bijuterii 

valoroase. Există multe asemănări personaje 

ciudate, personaje care nu s-au mai întâlnit 

niciodată, lucruri care nu există, peisaje 

fictive, toate acestea l-au ajutat să creeze o 

lume complexă în care s-a simțit bine. Arta 

sa nu este chiar "avangardistă" sau 

"contemporană"; el a fost ghidat de estetică, 

mister și fascinație care îi conduce opera 

dincolo de înțelegere. Motivația și scopul său 

au fost doar de a crea artă de dragul artei. 

Mandy a fost un perfecționist care a 

practicat tehnici artistice diverse de înaltă 

calitate, stăpânind pictura în ulei, gravura 

(gravură în adâncime, aquatint, combinarea 

diferitelor materiale), pastelul în ulei, 

instalații din carton, o combinație de 

mecanisme de instrumente muzicale în 

desene, ansambluri de diverse obiecte, artă 

digitală pe calculator, inclusiv o combinație 

de scanări de obiecte, fotografii și lucrări pe 

calculator. În ultimii ani de viață, și-a 

îmbogățit repertoriul cu sculpturi din cutii 

de conserve de cupru. Mandy a fost activ și 

creativ până în ultimele sale zile, luptându-

se cu efectele secundare ale bolii sale de 

cancer până când nu și-a mai putut folosi 

brațul drept din cauza metastazelor la cot, 

ceea ce i-a frânt spiritul. În ciuda deteriorării 

stării sale de sănătate, a continuat să creeze 

artă computerizată atât timp cât a putut. 

Mandy a decedat în decembrie 2004, la 

vârsta de 72 de ani, în Natania, Israel. 

*** 

                 Via - Lydia Elron  



42 
 

  

 

Baruch Elron 

           Recunoaștere și  apreciere 
 

  În ultimii ani am publicat și tradus 

cărti de artă despre munca și activitatea 

pictorului  Baruch Elron, (Barbu 

Teodorescu 1934-2006) s-a născut în 

Romania la București, într-o familie de evrei 

sefarzi.  

Elron a studiat pictura la Academia de Arte 

Plastice Nicolae Grigorescu din București. 

Printre profesorii săi s-au numărat marii 

artiști: Corneliu Baba, Alexandru 

Ciucurencu, Jean Alexandru Steriadi și 

Yosef Molnar. În timpul studenției, Elron a 

făcut mai multe călătorii de studiu la 

Moscova, Praga și Budapesta, unde și-a 

petrecut timpul în muzee, studiind marii 

maeștri. În 1958, i s-a acordat Premiul de 

Excelență la Târgul Internațional de Artă de 

la Rio de Janeiro, Brazilia. Un an mai târziu, 

la Moscova, a primit premiul Festivalului 

Tineretului din Moscova. După absolvirea 

academiei, a început să lucreze ca artist 

grafic, ca ilustrator de cărți și în 

publicitate.  În 1960, a primit Premiul 

pentru ilustrație de carte la Târgul de carte 

de la Dresda, în Germania. 

 În 1961, s-a căsătorit cu Lydia Elron și 

împreună cu ambele familii au emigrat în 

Israel, doi ani mai târziu. La plecarea din 

România, oficialii comuniști l-au împiedicat 

să își ia propriile tablouri, astfel că toate 

lucrările sale de până atunci au fost 

abandonate în România. Începutul în Israel 

a fost dificil, odată cu nașterea primului 

copil al cuplului și participarea lui Elron la 

cele trei războaie ale Israelului, care au 

urmat. După ce a lucrat în publicitate și în  

 

 

departamentul de reconstituire a poliției, 

Elron a decis că nu-și poate dedica timpul la 

altceva în afară de pictură. Astfel a creat o 

vastă colecție de artă plastică, desene, 

instalații, ceramică pictată, dar și o activitate 

expozițională, susținută. 

 

În 1966, a avut prima sa expoziție personală 

la Tel Aviv, urmată îndeaproape de multe 

altele: New York City (1967), Montreal și 

Toronto (1969). Între anii 1974-1976, a 

participat la Târgul Internațional de Artă de 

la Düsseldorf și Köln, în Germania. În anii 

următori, a avut expoziții personale în 

aproape toate marile orașe din Germania și 

în muzee precum Muzeul de Artă Solingen și 

Muzeul Gustav Lubke. 

A expus, de asemenea, în Franța, Austria, 

Quadrienale di Roma Italia, Belgia, Croația, 

Abidjan, România, Statele Unite și, 

bineînțeles, în Israel, printre multe alte țări. 

În 1997, a primit Premiul ACMEOR pentru 

Arte Plastice, iar în 1998 Baruch Elron a 

primit Premiul Jubileului Israelului, pentru 

realizări artistice și culturale. În 2000, i s-a 

oferit premiul de recunoaștere specială  

in partea Fundației Ianculovici, din 

Haifa. Între 1985 -1994, Baruch Elron a fost 

președintele Uniunii Artiștilor din Israel. De 

asemenea, a predat pictura la Muzeul de 

Artă din Herzliya, la Casa Luptătorilor (unde 

a folosit pictura pentru a-i trata psihologic 

pe soldații răniți din Israel) și la 

Universitatea Populară. După decesul lui 

Elron  soția sa Lydia a continuat cu energie 

și dedicație răspândirea moștenirii artistice 

prin tipărire de cărți si participare la 

numeroase expoziții postume (în Israel, 

Franța, Moscova). 
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Ne bucură recenta, deosebita veste a 

acceptării unei donații  Elron  - Muzeului 

Tel Aviv -  pentru colecția sa de picturi 

permanente. Este vorba de un tablou 

realizat în genul preferat al artistului: stilul - 

realist fantastic - bogat în simboluri și 

alegorii. Pictura aleasă de muzeu se 

numește Artistul ca un martir al 

secolului XX (tehnică mixtă 110x75cm) -

1997.  

  Pictura conține o serie de mesaje 

distopice produse de prezența unui artist 

neconvențional, așezat în prim plan la masa 

sa de lucru. Figura artistului așezat  la o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

măsuță modestă este Don - Quijotiană, pe 

cap poartă cununa de spini ai martirului  

creștin doar că în trecerea timpului spinii au 

crescut și au fost invadați de pânze  

transparente de păianjeni. Obiectele așezate 

pe masă sporesc confuzia artistului visător  

care folosește spinii la scris, 

spectatorul  fiind studiat de ochii de oțel  ai 

unei pâlnii* întoarse spre noi cei din 

exterior.  

Veștmintele artistului   dovedesc indecizie, 

pe o mână el poartă o banderolă florală,  pe 

când mâna stângă este mascată de o dantelă 

din secolul precedent. Câteva bile 

transparente (la Elron simbol al 

continuității și al călătoriei spiritului prin 
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timp) sunt și ele prezente în acest plan. 

Ideea lor este că suferința individului este 

continuă și  prezentă în orice moment al 

existenței.  În planul trei zărim siluete 

umane, scheletice, care poartă saci sau 

lucrează un pământ agricol sub un cer negru 

probabil poluat de fumul coșurilor 

industriale din zare. Personajele din planul 

II - fac legătură între trecerea timpului și 

prezentul nostru. 

Cel puțin opt personaje decupate din 

perioade diferite (pălăriile, moda hainelor, 

bastoanele și lenjeria unicei femei din grup 

produc aluzia diverselor epoci din secolul 

XX) culminând cu personajul grăbit din 

dreapta care poartă un jurnal rulat sul într-

o mână și în cealaltă telefonul mobil cuplat 

la o antenă lungă extinsă spre cer.   

Acum mesajul este complet. Schimbările 

rapide, morala în declin, neputința de a 

comunica coerent izolează artistul într-o 

lume a lui populată de vise, de frustrări, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foi goale în ciuda conștientizării rolului său 

de a imortaliza viziunea lumii externe,  

uneori copleșită de cea internă așa cum 

Wiliam Blake scria: 

 

Această viața închide ferestrele sufletului 

Păcălește cerul de la pol la pol 

Și te face minciuni să crezi 

De nu le vezi prin ai tăi ochi... 

 ________________________ 

 

Notă 

*  În torturile inchiziției se foloseau pâlnii de 

metal prin care persoana - subiectul 

chinurilor - era forțată să înghită mari 

cantități de lichid.  

                       AG  -  SAGA 2022  
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Pagină omagiu doamnei 

Melania Rusu Caragioiu 
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Joel Ozy - Pe urmele lui Sabbatai 

Tzvi, falsul Mesia. 

 
  În anul 1626 e.n, pe data de Tisha 

B’AV (9AV) care în anul acela cădea într-o 

Sâmbăta, se naște în Smyrna (Izmir) Sabatai 

Tzvi. Coincidența neplăcută să te naști într-

o zi legată de evenimente triste pentru 

poporul evreu (amintirea distrugerii celor 

două Temple). 

 

  

  Tânărul ST de mic avea stări extreme: 

fața lui când divină, când întunecată, când 

entuziastă și când în depresie. A făcut studii 

rabinice (cabalist), avea o voce și un fizic 

plăcut. 

 

La vârsta de 22 de ani acest rabin cabalist și 

a avut un vis prophetic în urma căruia a 

căpătat convingerea că este unsul lui D-zeu, 

trimis de el ca să elibereze Israelul de 

dominația străină și să aducă pe pământ 

reîmpăcarea universala a omului cu semenii 

lui. Tânărul ST era straniu, se izola uneori de 

oameni, se așeză pe jos rugând-se, postea 

zile întregi și plângea din senin studiind 

Tora. ST credea cu tărie că timpurile 

mesianice bat la ușă (ca de altfel mulți alți 

învățați) și că cele Zece Triburi Pierdute ale 

poporului lui Israel care s-au răzvrătit 

domniei lui David (fiul regelui Solomon) 

formând regatul Nordic al Israelului, trăiesc 

și vor reveni avândul-l în frunte pe el ca 

Mesia. Aceste Zece Triburi Pierdute în anul 

722 I.H, au fost cucerite și deportate în 

Imperiul Asirian și după ST trăiesc undeva 

departe într-un regat necunoscut, dincolo de 

un râu numit Sambatyon. Acest râu vindecă 

orice boală a celui care se scaldă în el, nu se 

poate traversa decât Sabat, când seacă, iar 

Sabat religioșii nu-l pot traversa. 

După visul prophetic avut de ST, interpretat 

după cartea Zohar, Mesia vă veni în 1648. 

Anul 1648 este anul masacrelor comise de 

cazacii lui Hamelnetki în Ucraina și Polonia 

împotriva nobililor polonezi, iar pe drum 

sunt nimiciți și evrei. ST a văzut o legătură 

intre veștile masacrelor și viziunea lui, 

intuind nesiguranța  șederii evreilor tolerați 

în orice colț al pământului. 

Suferința are sens numai când există 

credință că va veni Mesia și ajunge la 

concluzia că trebuie forțată mâna lui D-zeu 

încălcând Tora conform spuselor talmudice: 

”a face binele prin păcat”. Trebuie încălcată 

Tora pământească spre a ajunge la o “ Tora 

de Lumină” pe care numai el, Mesia, poate 

s-o facă. 
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  Vorbind în sinagogi despre NOUA 

TORA care suspenda vechile legi, el comite o 

serie de fapte scandaloase pe baza cărora “ 

Consiliul de judecată al rabinilor” îl judecă 

și-l excomunică din Smyrna. 

Iată o parte din încălcările de legi făcute de 

ST : 

1-pronunță numele lui D-zeu 

2-anulează posturile în zilele 

comemorărilor distrugerii Templelor, 

3-aprobă consumul de alimente interzise, 

4-încalcă ordinea chemărilor la citirea 

Torei, 

5-încalcă legi și cere și altora s-o facă, 

6-născocește că după Ghematrie (citirea 

unui cuvânt pe baza sumei numerice a 

valorii literelor lui) numele lui D-zeu 

SHADDAI are aceiași valoare numerică cu 

cea a numelui său (blasfemie), 

7-a luat ca nevastă o femeie desfrânată-

SARA. 

  Aceste fapte scandaloase conduc la 

excomunicarea lui din Tesalonic, Ankara, 

Istanbul și alte orașe. Începe perioada 

pribegiei. În 1663 sosește în Ierusalim 

sperând că D-zeu îl vă elibera de povara 

mesianică. 

În Ierusalim locuiau pe atunci câteva sute de 

evrei (printre ei câteva zeci de rabini) 

nevoiași care trăiau din danii venite din 

Diaspora. Pașa turc găsea mereu pretexte  

să-i jecmănească, cerând un preț tot mai 

mare pentru mântuire. 

Datorita relațiilor prietenești pe care le avea 

la Cairo cu bogatul “celib” local 

(conducătorul comunității evreiești”) 

reușește să adune bani pentru evreii 

Jerusalemului.  În drum spre Cairo vă face o 

pauză  în Hebron  unde i se propune că soție 

pe SARA o femeie ambițioasă, depravată din 

Livorno, ghicitoare și ursită de a fi Regina 

Evreilor. Nunta va avea loc la Cairo sub 

oblăduirea “celebrului” Rafael Iosef. 

Căsătorit cu Sara se deplasează împreună în 

Gaza unde au auzit de-un tânăr rabin 

PROFET pe nume Nathan Levi, rabin 

cabalist cu renume, care stăpânea arta 

antica a FIZIONOMIEI (citirea feței după 

care se pot cunoaște viciile, virtuțile și 

păcatele care sunt întipărite pe fețele 

noastre. NATHAN  PROFETUL din Gaza îl 

cunoștea pe ST încă din Ierusalim și a 

tălmăcit că toate ciudățeniile lui ST respinse 

de diverși rabini și tratate de ei ca probleme 

psihiatrice, capătă în ochii rabinului profet 

un sens religios profund și afirmă: “TU EȘTI 

MÂNTUITORUL LUI ISRAEL: fie că D-zeu 

să-l binecuvânteze pe MESIA nostru”. 

În 17 Tamuz 1665 în piața mare din Gaza o 

mulțime de evrei asistă la proclamarea lui 

ST ca MESIA, fiul lui David, regele lui Israel 

și MÂNTUITORUL, de către Profetul 

NATHAN . 
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De această recunoaștere avea nevoie ST. 

Zvonul proclamării se întinde rapid în 

Diaspora europeană.  În Ierusalim sunt voci 

de îngrijorare ale unor rabini, care susțineau 

că se seamănă dezordine și-l denunță pe ST 

cadiului turc. Se întâmplă însă o minune și 

este tratat cu indulgența. Întors în Gaza, 

Nathan scrie “Nucleul programului politic al 

mișcării sabatiene” în care punctul esențial 

este: 

- peste un an și ceva ST vă prelua domnia de 

la Sultan fără război și Sultanul va fi vice 

rege. ST vă domni câteva săptămâni în 

Smyrna, dar ajuns la Constantinopol găsește 

o agitație legată de scopul venirii lui: să-i ia 

Coroana Sultanului. Acest lucru conduce la 

arestarea lui și condus în fața Marelui Vizir 

în loc de condamnare la moarte este exilat la 

Gallipoli în condiții regești în intenția să fie 

utilizat pentru planurile lor politice, datorită 

celebrității lui. Evreii de pretutindeni își 

vindeau proprietățile și se pregăteau să 

ajungă în Tara Sfânta. Sărbătoririle lui ST ca 

Mesia au durat până-n ziua de 9 AV 1666 cu 

anularea postului și sărbătorirea zilei lui de 

naștere. Urmează CĂDEREA lui ST ca 

Mesia. Ea survine la venirea  rabinului 

polonez NEHEMIA COHEN  care se credea 

și el Mesia că fiu a lui Iosef. Acesta îi 

contrazice lui ST toate tezele și-n final îl 

denunță  Muftiului Imperiului că ar vrea să-

l otrăvească pe SULTAN. Pentru a i se primi 

aceasta teză, a trădării lui ST, va trebui să se 

islamizeze și-o va face. 

În noua situație ST este adus în lanțuri la 

DIVAN și este șantajat, propunându-i-se, 

pentru a se salva, trecerea la Islam (să 

devină musulman cu turban alb pe cap) 

 și de asemenea toți “credincioșii” lui 

(APOSTAZIE). ST a făcut acest pas. 

 

 

 Credincioșii lui (sabatieni) s-au împărțit în 

două grupe: 

-unii ramași în interiorul iudaismului, 

 

-alții convertiți la islam. 

 

Credința depășește Rațiunea. Ne amintim 

că matematicianul-filozof Blaise Pascal 

spunea că există o infinitate de lucruri care 

depășesc Rațiunea (războaie, etc). Credința 

în ST ca Mesia nu numai că n-a murit, ea a 

continuat să trăiască. Secta de evrei 

convertiți (DONMEH) își continua modul 

lor de viață la Ankara, Istambul, Tesalonic. 

Ei sunt: 

 

-ocoliți de evrei ca eretici, 

 

-de turci suspectați că evrei, 

 

-alungați de greci (din Tesalonic) ca turci, 

 

-savanții considerându-i: fosile istorice. 

 

După ce s-a convertit, ST a trăit câțiva ani în 

Adrianopol până la moarte în 1676. Îngropat 

într-o peștera cu intrarea blocată de 

bolovani grei, corpul lui va dispare după 

câteva zile. Răpit de o putere divină și 

“ascuns”? sau plecat departe spre calea 

Sambatyonului? 

 

-Documentele secrete ale comunității 

DONMEH au fost donate Universității din 

Ierusalim de moștenitorii rabinului 

Amarillo. 

 

În vizita mea recentă în Tesalonic, la Muzeul 

evreiesc, am găsit expus un panou cu istoria 

lui ST și a comunității ”DONMEH”. 
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 Se estimează că 500 familii de evrei din 

Tesalonic l-au urmat în convertirea lui la 

Islam. 

 

Intre 1925-1963 au funcționat în clădirea 

moscheii “Yeni Jami” atelierele de lucru ale 

comunității, care ulterior a primit altă 

întrebuințare. 

 

Populația evreiasca convertită la islam 

(DONMEH) din Tesalonic, în urma 

Tratatului din 1923 de la Lausanne, a suferit 

transferul de populație  (rană nevindecată) 

obligați fiind să emigreze în Turcia. 

 

 Acest transfer i-a salvat de soarta evreilor 

din Tesalonic care în 1941  au fost trimiși în 

Auschwitz  (60.000 de evrei din care peste 

48.000 omorați). 

 

Oare astăzi mai există pe undeva urmași ai 

ideii Sabatiene ? 

 
Bibliografie: 

Andrei Cornea: “Uimitoarea istorie a lui 

Shabtai Mesia”. 

                                          *** 

 

Ceva tare de la Vladimir 

Tismăneanu 
 

Textele românești ale tanarului Fundoianu 

(viitorul eseist, filosof si poet francez 

Benjamin Fondane, discipolul lui Șestov, 

prietenul lui Cioran, arestat ca evreu in 

timpul ocupatiei naziste, deportat si gazat la 

Auschwitz) sunt mai actuale decat atatea 

efemeride pe cat de banale, pe atat de 

stridente ce ocupa paginile ziarelor fara a 

lumina in vreun fel lumea in care traim. 

     CĂRȚI RECOMANDATE DE SAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba chiar dimpotriva. Retineti ca acest 

articol a fost scris acum 101 ani, cu peste 

doua decenii inainte de “Ferma animalelor” 

de Orwell. Fundoianu (Fondane) si Orwell 

aveau ceva esential in comun: dispretul 

pentru ceea ce scriitorul britanic numea 

“smelly little orthodoxies which are 

contending for our souls”. 

“Mocirla, cartoful, excrementul și 

fericirea”, în aceasta fetidă sinteză vedea 

Fundoianu rețeta perfectă pentru 

perpetuarea porcilor… 
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PORCUL 

de B. Fundoianu (1921) 

Din dicţionarul meu domestic 
 

Porcul meu nu e vacă, nici cal şi nici 

asin: e porc. El ştie lucrul ăsta şi nu se 

supără. Câteodată e mai puţin modest cât un 

afiş. I se citeşte bucuria în ochi. Porcul meu 

e fericit că-i porc. Dacă ar fi încă prea nerod 

să jongleze cu metafizica (acest obicei 

exclusiv al altora), e cert că s-ar ruga în toată 

ziua: „mulţumesc, o, Doamne, că m-ai făcut 

porc şi nu vacă, [sau] cal, sau altfel de asin“. 

Dar porcul meu nu-şi ascunde orgoliul cum 

ai pune un inel într-o cutiuţă de catifea.  

E prea cinic. 

Porcul n-are multe idei – ca şi oamenii.  

Şi-mi pare bine. Nu-mi place să mă regăsesc 

în toată lumea. Dar are câteva idei esenţiale: 

ideea-mocirlă, ideea-varză, ideea-fericire, 

ideea-excrement. Porcul iubeşte realitatea. 

Realitatea e mocirla, varza, fericirea, 

excrementul. De aceea nu prea e pornit pe 

dificile abstracţii. El cunoaşte planta: 

legumă. Şi nici nu există. Porcul meu e un 

Dumnezeu pe mici raporturi. 

Viaţa, aici lângă ferma unde au înfrunzit 

broaştele, se reduce la două fenomene: 

plăcerea şi neplăcerea. Pentru porcul meu, 

plăcerea e virtutea. Or, porcul meu ţine să 

aibă virtuţi, cum un pom ţine să aibă fructe. 

Dar dacă ar trebui să umble după virtuţi – 

adică după plăceri –, adio, fericirea! Fiindcă 

fericirea stă în nemişcare. Porcul meu e mai 

inteligent. El ştie că simţurile mint şi că 

fericirea nu stă în lucru, ci în conştiinţa 

lucrului. Se opreşte la prima băltoagă, la 

primul cartof, la prima râmă. O declară în 

prealabil plăcere. Şi plăcerea-i gata. De 

altfel, porcul ştie că plăcerea nu e în lucru, ci 

în funcţiune. A mânca e o virtute. Nu 

importă ce. A dormi e o virtute. Nu importă 

cum. A trăi e suprema virtute. 

Dar porcul e un degenerat. Născut dintr-o 

rasă de feudali, a ajuns slugă. Plecat dintr-o 

rasă de elită, a ajuns un mediocru. Păros şi 

cu robinete de piele pe burtă, are mai mulţi 

puieţi de câţi îngăduie eticheta. Porcul meu 

e scroafă. Dar imediat după întâia tinereţe 

trântită într-un noroi, ca într-un peisaj, 

revine la eredita[t]ea confuză. Trecutul e un 

catalog de bălării şi de ruini. Scroafa mea e 

bătrână. Dinţii se surpă şi mărarul încetează 

din plăceri. Dar poţi avea, cu dinţii stricaţi, 

amintiri! Atunci scroafa îşi aminteşte de 

viaţa din păduri. 

                                     * 

  Scroafa crede în metempsihoză. Se 

pipăie la bot şi se miră că nu-şi găseşte colţii. 

Ar vrea să se repeadă la câne, dar n-are cu ce 

să-l spargă. Ar vrea să umble în cuirasă şi să 

fie mândră, dar e domestică. Asia din largi 

platouri o ispiteşte: florile de lotus se 

mănâncă? Ar iubi singurătatea. Ar iubi viaţa, 

cum iubeşti o agonie. Dar scroafa mea e prea 

scroafă ca să iubească viaţa pentru ceea ce 

nu-i poate da. Simţul istoric e o aberaţie de-

o clipă. Bunul-simţ îl leapădă la locul lui: 

dincolo de memorie. Şi revin iar în plan 

mocirla, cartoful, excrementul şi fericirea. 

Multumiri Luizei Șora si lui Mihai Șora 

pentru aceasta arheologie a unui univers 

intelectual scufundat intr-o stranie uitare. 

                                    ** 

                      Via Veronica H 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1221336285087033&set=a.110594796161193&__cft__%5b0%5d=AZWNguHy6hG7lT-1-o8yFpcvdMmAx_Izb5vkby4dMEEzy9yOhb6Jf1H6bcaLEKVRQCPXjZF6C4LyrL4IRP7Xo72d3hCexgWz7ZlJ-_oNpLGygcftq7LDSRI8usncZm1_h1U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1221336285087033&set=a.110594796161193&__cft__%5b0%5d=AZWNguHy6hG7lT-1-o8yFpcvdMmAx_Izb5vkby4dMEEzy9yOhb6Jf1H6bcaLEKVRQCPXjZF6C4LyrL4IRP7Xo72d3hCexgWz7ZlJ-_oNpLGygcftq7LDSRI8usncZm1_h1U&__tn__=EH-R
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Dumitru Ichim 
    

 
  
 

TOAMNA KILOMETRILOR DE SUFLET 

PARCURS 

     

  Cei care nu știu de MICA ROMÂNIE, 

realizată cu un grup inimos de români din 

Kitchener, Ontario, de departe pot folosi 

cuvintele de genul dezțăraților fără a ști 

despre ținuturile împărătești ale cuvântului 

românesc. Despre un vorbitor de limbă 

românească, oricât de fluent ar rosti-o am 

putea folosi sintagma de a te desțăra, dar 

românul născut în limba română oriunde s-

ar afla geografic în relație cu relativele 

granițe ale țării poate fi numit oricum dar nu 

desțărat. Chiar dacă vorbește și alte limbi 

limba română rămâne certificatul inimii 

împământenită, cu fiecare bătaie de lumină, 

ca lumen în amândouă sensurile generate de 

etimologie. Poți vorbi în cuvinte despre toate 

lucrurile, în orice limbă, dar a fi născut pe 

plaiul limbii române te face nu numai 

văzător și vorbitor de cuvinte ci rostitor ale 

lor cu gura raiului. Limba depășește 

semanticul și lexiconul academic, ea făcând 

parte ființial din tine legându-te de un 

anumit neam cu credințele, istoria, cultura și 

spiritualitatea lui. Relația dintre neam și 

limba română e cea dintre tulpină și floare. 

Înflorești după soiul copacului din care faci 

parte. ADN-ul tău prin limba română este 

cel al luminii și al neamului. Al luminii 

pentru că în limba română ai văzut lumina 

zilei. Al neamului pentru că sângele tău 

pulsează din aceeași inimă, care nu este 

kardia, ci neam. Și pentru că veni vorba de 

originea acestui cuvânt. DEX ne sugerează 

etimologia ca provenind din maghiarul 

NEM care înseamnă nu. O aberație mai 

mare nici că s-ar putea comite de un 

dicționar apărut sub egida Academiei 

Române. Ce lingvist, care specialist care are 

cel puțin liceul, ar putea admite ca un cuvânt 

atât de uzual și atât de popular să fie derivat, 

ca origine, dintr-o negație? Noaptea minții! 

Originea cuvântului neam făcând 

comparație cu alte limbi moderne este 

NOMEN, adică nume (name, Namen, nume, 

nom, nombre, etc.). Cum s-a format 

cuvântul? Simplu, ca o curgere de apă. Cei 

din aceeași familie purtau același nume, 

același nomen. Numele, nomen, te face parte 

din aceeași familie, din aceelași neam. 

Spunem despre cineva că e din familia, sau 

neamul lui cutare. La fel, grupurile de familii 

înrudite din aceeași tulpină a limbii române 

formează neamul românesc, care la rîndul 

lui face parte din neamul omenesc creat de 

Dumnezeu din primul NOMEN al luminii. 

Eu nu pot fi desțărat pentru că inima mea, 

inima limbii române care mă ține viu este 

formată dintr-un pumn de țărână 

românească. Ea este ca fagurul de miere 

oferit de Iisus cel înviat apostolilor săi. 

Neamul românesc e împământenit de 

Dumnezeu în cea mai limpede și profundă 

limbă - limba pe care am supt-o de la mama, 

cea care m-a născut ca fiu al unui neam pe 

care nu eu, ci el m-a ales hrănindu-mă din 

binecuvântările lui. Nicio limbă nu poate fi 

mai frumoasă decât cea în care te rogi, visezi, 

iubești și te face deoființă cu ziua de naștere 

a luminii din fiecare cuvânt. În limba 

română te simți acasă cu plugarul și cu 

îngerii, frate cu piatra și brazii ninși de 

colinde, cu rândunicile ce-și fac cuib sub 

streașina cântecului tău. Cum ai putea să 

trăiești - lăstun fiind, fără vecinătatea 

verbului tău cu gânguritul de taină al 

Porumbelului Sfânt? Lacrima inimii tale nu 

poate să curgă decât pe obrazul bradului de-

a pururi verde prin vocalele limbii române. 

E limba de nuntă a fecioarelor înțelepte cu 

ulcioarele pline, limba pe care plângi, limba 

care tămăduie durerea, întristarea și 

suspinul pe care numai codrul poate să i le 
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fremete lui Dumnezeu. În limba română 

apusul cuvinte sunt doar arvună de lumină 

lină Răsăritului cel de Sus, cel din înaltul 

inimii. Știați că verbul A FI își are 

meridianul trecând exact prin inima limbii 

române? El e merindeața, merindarea, 

ștergarul țesut cu firul de lună și arniciul de 

aur în care ascundem cuvintele ca sfinte 

odoare? Limba română este mlădioasă ca 

spicul ce se apleacă în rugăciune de seară 

deasupra Pâinii care s-a pogorât din cer, 

împărtășania care ne-a ținut ca neam în 

pretutindenitatea tuturor cuvintelor, oștirile 

îngerești cu bucium, cobză și vioară.  

Omul sfințește locul, dar cum ai putea să-l 

sfințești dacă nu știi limba de sfințire a 

locului? Limba română a împământenirii 

împărăteștilor cuvinte atât de largi că 

vulturii se rotesc în amarul fără de margini 

ale cerului care bea și el din limpezimile 

limbii române devenind pajura de stemă a 

duhului. Limba română este singura care l-a 

surprins pe Dumnezeu cântând și i-au furat 

cuvintele pe care nici îngerii nu le cunosc, 

harta apelor curgând la fel de românește de 

la început de veac și de genune crudă și 

verde. 

 

Bianca Marcovici 
•    Cânt la pianul minții de sărbători 

•   E teribil de complicat să țin pasul cu 

virtualul- 

•   Nici cu băncile nici măcar cu loteria unde 

verific 

•   Dacă am noroc... 

•   3 numere dacă ies  ca un făcut le văd pe 

•   Verticală, 

•   Normal că norocul e pe orizontală- 

•   Dar nu mi-e somn... 

•   Doar cifre mi se cer 

•  Ajutoare, donații, echivalente prietenești... 

•  Dacă nu sunt ignorată, plictisită de 

favoruri inutile- 

•   Am părăsit lumea literară de aproape 9 

luni 

•   Dar n-am născut nimic!!! 

•   Eu am doar o lanternă la mobil... 

•   Chiar dacă citesc sau amestec cărțile 

remarc 

•   Mereu   totul e raportat la viața scriitorului 

•   Prea puțină magie sau, cel puțin să-l 

recunoști 

•   De departe pe autor 

•   Cuvinte lipite, nestilizate se adună într-un 

hambar! 

•   De Iom Kippur am ținut dietă cu pastilele  

uitate prin sertare cu multă apă, să-mi ierte 

păcatele de peste an, dar rugăciunile ne mai 

sapă fața, ridare automată, noroc că nu am 

barbă. Pe haridimi cei cu zulufi cum îi 

recunoaște Dumnezeu, te pomenești că are 

un program de recunoaștere a ochilor sau a 

vocii? Dar acum se folosește amprenta... 

•   Mie nu mi-a recunoscut vocea poetică, 

sunt prea departe de Zidul Plângerii sau de 

piatra cea de 600 de tone care a înghițit 6 

milioane de suflete ale evreilor uciși în 

Holocaust…nu mai este loc, NU!!! 

•   Am răsfoit o carte tradusă din MAHZOR 

publicată în anul 1932 la Brăila... 

•   Mi-am amintit că la noi acasă se vorbea 

idiș ca limbă ascunsă, salvată (Canetti) 

pentru ca, noi copiii să nu înțelegem. 

•   Oricum era vorba de “parăs”...adică banii 

... care nu ajungeau, inflație, la fel ca acum. 
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•    Pensia ajunge de la o lună la alta precum 

în România pe vremea împușcatului, făcând 

economii, ajutând nepoții din armată sau 

viitori soldați care primesc cu masa anostă 

sau o simbrie mai mică decât a elevilor de 

Talmud Tora. Soldații noștri își riscă viața, 

elevii de aceeași vărstă, haridimii nu sunt 

înrolați ca soldați! Mă rog pentru nepoții 

mei sunt mama tuturor soldaților! 

•    Dela o vreme îmi arunc cărțile erodate de 

vreme, aduse în bagajul de ola hadașa, (nou 

venită în țară) s-au distrus, nu perimat, 

hărtie și tipărire proastă! 

•   E ultima lor șansă, a cărților în limba 

română,  inclusiv cele 30 de cărți ale mele, 

aici în Haifa zidurilor de sprijin, sau donații 

întâmplătoare în stațiile de tren! 

 

______________________________ 

          Ce anume ne aduce în sala 

de concerte? 
 

        Muzica face parte din viața noastră 

încă de la primele contacte cu lumea, din 

zorii copilăriei noastre când reacționam 

pozitiv la ciripitul păsărilor sau la cântecele 

de leagăn pe care mamele noastre ni le 

fredonau, unele cu voce frumoasă vibrantă, 

altele în surdină ca o mângâiere. Este 

cunoscut obiceiul actual modern care 

folosește cuceririle tehnice ale secolului 

nostru în favoarea liniștirii și dezvoltării 

armonioase a bebelușului, și anume de a le 

pune spre ascultare așa numitele baby 

discuri cu melodii plăcute ale compozitorilor 

celebri, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven.    

      Nu există eveniment în viața noastră 

care să nu fie însoțit de cântece. Fiecare 

popor, fiecare comunitate umană în orice 

colț al lumii, în orice perioadă istorică a 

apelat la sunete sau mai bine zis la grupări 

de sunete pentru a exprima o stare 

sufletească sau spirituală. Muzica face parte 

din bagajul cultural nu numai al societății 

determinate spațial și temporal ci și a 

omului ca individ. Cultura și civilizația au 

evoluat enorm de a lungul istoriei dar acest 

ritm al schimbărilor la care suntem părtași 

noi aparținătorii sec. XXI, este fără 

precedent. 

 

      Nu am să intru în amănunte: s-au 

scris cărți despre fiecare etapă, despre 

fiecare element, despre fenomene și 

influențe. Eu am să vorbesc cât mai sintetic 

posibil despre muzica clasică, despre 

spectacolele de operă și despre aceste 

manifestări culturale care se deosebesc 

foarte mult de genurile cele mai populare și 

căutate ale muzicii ușoare, etnice sau ale 

spectacolelor de varietăți. În cazul genurilor 

în pas cu moda sau a muzicii folclorice, 

ascultătorul se lasă purtat de melodicitate, 

de cuvintele care însoțesc muzica sau de 

ritmurile incitante în caz că acestea există și 

le primește cu o plăcere mai mare sau mai 

mică în funcție de gustul personal sau prin 

educație de cel al comunității din care face 

parte. Acest gen de muzică poate fi asimilat 

fără o pregătire specială. Ea atinge nu numai 

zona auditivă a omului ci și anumite corzi 

afective care pot emoționa, pot entuziasma 

fără însă să ajungă și la straturile mai 

profunde ale spiritului uman.  
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       Pentru a asculta muzică elaborată 

clasică este nevoie de un anumit grad de 

cultură generală și de educație mai specială, 

nu neapărat cântatul la un instrument, fapt 

care necesită talent și multă trudă ci mai 

mult o inițiere profesionistă în direcția 

învățării cum s-o ascultăm, cum s-o 

asimilăm și ce anume să așteptăm de la ea. 

  Într-o sală de concert nu intri neapărat ca 

să-ți satisfaci auzul pentru că de multe ori 

emoția profundă la care poți ajunge nu 

depinde de acea frumusețe standard. Uneori 

disonanțe sau sonorități întunecate îți 

creează trăiri deosebite și te ajută să înțelegi 

mai bine lumea, viața și pe tine însuți. Într-

o sală de concert îți deschizi urechile pentru 

a face conexiune cu propriul suflet și 

intelect. În acest proces atât de complex se 

unește creația compozitorului, trecută prin 

filtrul creator al interpreților și propria 

participare emoțională și spirituală. Desigur 

și în aceste cazuri modul de acceptare 

depinde de gustul fiecăruia și de propriile 

înclinații. Diferă de la o persoană la alta 

chiar dacă în majoritatea cazurilor există 

afinități de păreri și aprecieri sau unanime 

în cazul unei producții de calitate 

excepțională. 

    Poate că la primele concerte sau 

spectacole de operă este greu să te 

concentrezi permanent și din cauza aceasta 

este și foarte greu să simți și să înțelegi. 

Acest gen de muzică ascultată doar cu 

urechile fără profunzime mintală și 

sufletească nu îți dăruiește suficientă 

satisfacție și deci nu te atrage. Ai nevoie de 

anumite deprinderi pe care doar experiența 

și bunăvoința ți le pot forma, adică să repeți 

experiența încă o dată și încă o dată, 

pregătindu-te înainte, căutând informații și 

explicații Când asculți o lucrare a unui 

compozitor, încerci să-i înțelegi lumea din 

care provine (secolul, țara, conjunctura în 

care a trăit) și sentimentele care l-au 

inspirat. În același timp încerci să te apropii 

și să înțelegi modul în care interpretul se 

auto creează și în toată această simbioză să 

te regăsești pe tine însuți, de parcă muzica 

aceasta îți exprimă propriile trăiri și 

experiențe. Este similar cu cititul unei cărți 

bune care te inspiră și te îmbogățește. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Este impresionantă energia pe care 

 o sală de concerte o poate transmite 

spectatorului, o emoție colectivă transmisă 

tuturor de aceeași sursă artistică.  

Aceasta este plusul pe care o audiere în 

direct, pe viu  o are față de orice înregistrare 

audio sau video.    

                               

Delia Jacob 
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Gânduri despre Muzică 

MUZICA ESTE CULOAREA 

VIEȚII 

Rely Schwartzberg 
 

  La rugămintea domnului editor voi 

scrie și eu câteva cuvinte în dome-

niul muzicii. (Editura SAGA). 

Pentru mine muzica este este un tărâm 

magic. Cred că atunci când auzim sunetele 

unei partituri putem fii capturați de la 

primele note sau chiar la sfârșitul melodiei. 

Nu știm niciodată unde se găsește apogeul 

acelei creații. Surpriza poate să apară sau să 

nu apară deloc. Simțurile pentru muzică este 

specifică fiecăruia. Pasiunea pentru muzică 

ne face să pătrundem în universul ei, să o 

ascultăm, învățăm și unii dintre noi chiar 

să o compunem. 

Muzica este extrem de importantă în viața 

mea și a noastră în general. O compoziție 

muzicală este sensibilitatea compozitorului 

exprimată prin combinarea notelor într-o 

formă plăcută auzului.  

Orice formă muzicală are are ritm dat  

de instrumente prin sunetele lor 

sau de solistul ce o interpretează. Muzica 

este cunoscută încă din antichitate. Un 

exemplu aș da instrumentul „Lira&quot; 

care este o cutie de rezonanță cu două brațe 

în formă de coarne și multe coarde. Se 

interpreta la ea crâmpei de melodii când se 

întâlneau și recitau poeme. Acest antic 

instrument a fost găsit în ținuturile vechi din 

Egiptul antic, Mesapotamia și Palestina. 

Ideile și aspectele inedite a compozitorului și 

a ascultătorului duc la preferințele și 

pasiunea pentru muzică. 

Muzica poate să-ți aducă emoții sau să aibe 

reacții adverse. Clasificarea genurilor 

muzicale sunt numeroase cum ar fi: 

înstrumental, vocal,clasic, laic, liric, muzică  

 

electronică, jazz, muzică latină, muzică 

tradițională sau sunete din natură, etc. 

Fiecare din acest gen muzical ajunge diferit 

la inima oamenilor. Știu că muzica este 

aleasă în funcție de starea de spirit în care se 

află persoana respectivă. Muzica o trăiești cu 

mintea și cu sufletul. Acordurile romantice 

ajung foarte ușor la inima îndrăgostițiilor și 

aici aș da exemplu genul muzical latin. Acest 

gen ajung la sufletul tuturor. Este o muzică 

plină de expresivitate în ritm, dans și vocal. 

În genere versurile melodiilor latine sunt 

inspirate din viața reală. Dar și genul 

Rockului are un efect de calmare pentru 

oamenii energici care ascultând-o trec mai 

ușor printr-o situație dificilă sau îi ajută să 

se concentreze. Ideile și aspectele inedite a 

compozitorului și cea a ascultătorului 

meloman duc la preferințele și pasiunea 

pentru muzică. Muzica este un domeniu vast 

și plăcut care capătă valențe încă din 

pântecul mamei și a copilărie. Creierul 
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omului este interesant și misterios având 

posibilitatea de a compune noi partituri în 

diferite faze ale vieți. Sunetele acestora sunt 

scrise într-un mod inteligent și sensibil 

având la bază, durata, tempoul, intensitatea, 

armonia, înălțimea și altele. 

Muzica este benefică pentru sănătate. Acest 

lucru este demonstrat de către specialiști. 

Dacă îți place acea partitură se întâmplă 

lucruri extraordinare în interiorul tău, ești 

mai sensibil, visezi cu ochii deschiși și totul 

ți se pare mai ușor. Muzica pentru mine este 

un dar dat de la Dumnezeu pe care trebuie 

să-l împărtășesc și ascultătorilor mei și prin 

ea sper să le fac viața mai frumoasă. 

              ______________________ 

Beatrice Bernath 
observi iubirea mea ce ne-a lovit poezia cu 
moarte? 
o paștem hrană dar nu e mana cerească  
 
nu e nici tabu ci un fel de iubit universal 
când brațele de îmbrățișat rănesc aerul 
 
mă scutur de ea  
și de aripile ei catifelate  
atât de atrăgătoare încât o dorim 
mandala 
cuib  
calmul neființei  
 
mai vreau să ating carne pulsîndă   
îmi răcoresc obrazul  
în roua petalelor de frezii  
și mușc 
din iarba reavănă  
căprioară cu coarne în continuă creștere  
 
iubirea mea, tu vezi  
sunt vie în planeta mea 
struguri în pârg 
dezmăț bahic de toamnă în drum... 
din  Pagaille spre Sacré Coeur 
 

IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Britten, (22 Noiembrie 1913 – 

4 Decembrie 1976)  

 

  În luna decembrie se împlinesc 46 de 

ani dela decesul lui Benjamin Britten, 

compozitor, dirijor si pianist, care a fost o 

figură centrală a muzicei clasice britanice a 

secolului trecut. Născut în localitatea 

Lowensoft din Marea Britanie, a dovedit o 

aplicație pentru muzică încă dela o vârstă 

fragedă. A studiat la Royal College din 

Londra și la vârsta de 21 de ani a devenit 

cunoscut publicului datorită unei piese 

corale intitulată S-a născut un băiat. Britten 

a fost un compozitor foarte prolific care ne-

a lăsat 16 opere, 1 operetă, muzică de 

cameră, piese orchestrale, muzică de film, 

sute de piese vocale etc. etc. 

Cele mai cunoscute lucrări ale 

compozitorului sunt Ghidul orchestrei 

pentru tineri (1945) și Requiemul 
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Războiului (1962), despre care vom adăuga 

câteva rânduri: 

  Ghidul orchestrei pentru tineri (în 

Engleză The Young Person's Guide to 

the Orchestra) a fost compus ca muzică 

pentru un film documentar educativ în anul 

1945, dar a devenit curând o compoziție 

muzicală de sine stătătoare. Lucrarea începe 

cu o temă de Purcell interpretată de întreaga 

orchestră urmată de prezentarea sonoră a 

familiilor de instrumente, însoțită de scurte 

explicații citite de un narator sau chiar de 

dirijorul orchestrei. În continuare, sunt 

prezentate toate instrumentele orchestrei, 

de la flauto piccolo pîna la percuție, fiecare 

din ele executând o altă variație a temei 

principale, precedată fiind de o sumară 

explicație. (Ca exemplu cităm: Sunetul 

oboilor este blând, sentimental, dar poate fi 

destul de puternic, atunci când 

compozitorul dorește aceasta). Lucrarea se 

încheie cu o fugă, deschisă de flauto piccolo, 

la care se alătură unul câte unul toate 

instrumentele orchestrei, ale cărei ultime 

sunete, maiestoase, redau tema inițială 

inspirată de Purcell. 

Requiemul Războiului (The War Requiem), 

uluiește prin geniala originalitate a 

compozitorului. 

Între secvențele requiemului, Britten a 

introdus poezii scrise de Wilfried Owen, 

ofițer britanic care a luptat în primul război 

mondial, și murit cu o săptămână înainte de 

semnarea armistițiului. Spre deosebire de 

poeții din acel timp care proslăveau 

eroismul luptătorilor, Owen denunță cu 

multă energie ororile războiului, scenele de 

luptă din tranșee sau asfixierea cu gaze de 

luptă. Contrastul între textele latine ale 

rugăciunilor și versurile lui Owen care 

descriu în mod dramatic mutilări, ucideri 

precum și tristețea, face din War Requiem 

un zguduitor manifest anti războinic. 

Concepția aranjamentului scenic și alegerea 

soliștilor au simbolizat intenția și 

simțămintele compozitorului.  În fața 

orchestrei se află cei doi soliști, un soldat 

german și unul englez care până la urmă mor 

împreună.  

În spatele ei se află solista care la premieră 

trebuia să fie Vișnevskaia (soția lui 

Rostropovci)  dar căreia autoritățile 

sovietice nu i-au permis să părăsească 

Marea Uniune și în spatele ei , corurile. 

Tenorul, în rolul soldatului englez a fost 

Peter Pears – tovarășul de viața al 

compozitorului – iar baritonul, în rolul 

soldatul german, a fost renumitul Dietrich 

Fisher Diskau. Britten a considerat că soliștii 

Requiemului Razboiului trebuie să 

reprezinte trei dintre națiunile beligerante, 

și că soldatul, indiferent de drapelul sub care 

luptă, rămâne un om. 

Premiera a avut loc la 30 mai 1962, cu ocazia 

redeschiderii Catedralei din Canterbury, 

care, ca și întregul oraș, a fost distrusă de 

aviația germană în timpul celui de-al doilea 

război mondial. 

 

Britten ne-a părăsit la vârsta de 63 de ani. 

                                                                                

           Puiu Lorberblatt 

 

  

                             *** 
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