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       Cred că ar trebui să citim doar genul 

de cărți care ne rănesc și ne înjunghie. 

Dacă cartea pe care o citim nu ne trezește 

cu o lovitură în cap, de ce o citim? Pentru 

ca să ne facă fericiți, așa cum scrieți 

dumneavoastră? Doamne, am fi fericiți 

tocmai dacă nu am avea cărți, iar genul 

de cărți care ne fac fericiți sunt cele pe 

care le-am putea scrie singuri dacă ar fi 

nevoie. Dar avem nevoie de cărți care ne 

afectează ca un dezastru, care ne 

îndurerează profund, ca moartea cuiva 

pe care l-am iubit mai mult decât pe noi 

înșine, ca izgonirea în păduri departe de 

toată lumea, ca o sinucidere. O carte 

trebuie să fie toporul pentru marea 

înghețată din noi. Acesta este crezul meu.      

         Kafka, într-o scrisoare către 

prietenul său Oscar Pollak  

               Via Max Tzinman 

 

Coperta AI  

 

Picturi: Ilya Zomb, MaX Tzinman 

 

                                              Art- Heike Suhre  -> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ISRAELUL VOTEAZĂ a cincea OARĂ  
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Melania Rusu Caragioiu 
 
EFEMERĂ  DE  TOAMNĂ  ÎN                    
MONTRÉAL 
 
Au mai rămas  doar ultimele frunze, 
Întruchipând: 
Căţiva palmieri. 
Trei balerine, 
Litere care-mi vorbesc mie, 
Un căţel cu laba la ureche, şi 
Piepteni, foarte mulţi piepteni. 
 
Privirea mă fură şi iar îmi apar: 
Tridentul (din ramuri, al)  lui Poseidon, 
O furcă de făcut căpiţe de fân, 
Păsări cu aripile deschise, 
O Babă Cloanţâ, cu ciuf pe cap, 
Miniaturi de pomi, (cum deseneazà copiii), 
Steaguri şi eşarfe colorate,  
Câteva  şiruri  de cocotieri, de aceeaşi 
înălţime, şi 
O rîndunică singuratecă. 
 
Se întunecă;  
Privirea-mi obosită mai discerne: 
O vulpe cu un corb pe spinare, 
Albine mici, albine mari, 
Virgule, 
Bondari; 
 
Şi dincolo de ele: cerul de octombrie, 
O zi de vânt, 
O zi de ploaie, 
O zi de soare blând şi nostalgic. 
 
Copiii culeg frunzele de aur, purpură şi 
aramă, 
Adulţii înnoată prin frunzele răscolite, 
Păsările-frunză  pleacă luându-şi puii cu 
ele… 
 
Încep să îmi simt umerii. 
 
Şi casele rămase fără cojoc, încep să se 
îmbrace… 

Elsa Tofan Dorval 
 

LA SOARE 

  

ai remarcat, îmi este greu 
să dau cu aspiratorul, să mă 
ridic pe vârful piciorelor, să 
mă întind, să triez documente 
  
uit 
  
pun asigurările cu facturi 
de curent electric, pe care 
le ordonez cu facturi dentare 
degetele mă dor, totul doare 
  
pândesc 
  
am remarcat, te uiți în gol 
tremuri, îți amorțește piciorul 
nu mai știi cum să licitezi la 
bridge, nu mai știi cine suntem 
  
este 
  
exact cum scrie în cărțile de 
specialitate, dar nu am crezut 
că va fi așa de repede, așa de 
brusc, dă-mi mâna, nu te grăbi 
  
privește 
  
la marginea ferestrei 
un păianjen 
țese pânze care par 
diamante-n fire, 
cavoul fluturilor, uscați 
înainte de a fi 
devorați. și noi ne expunem, 
la soare. 
 
                           ***  
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     Despre Dumnezeu și lucruri 

     WANDA COLEMAN 
              1 
 
vreau să am copilul tău 
pentru că după ce te-am pierdut 
voi avea mai mult decât o amintire 
            mai mult decât durerea 
            mai mult decât măreția 
Voi avea râsul 
 
Nu vreau să fiu fatalistă 
Cunoaște limitele pe care ți le impune omul 
negru 
Eu, femeie de culoare. 
 
când ești ucis sau închis 
sau dezertat, mă despart de mine. 
voi continua 
să umplu golul absenței tale cu 
dragostea dintre mine și  
zei 
 
              2 
tu mă iubești 
cu ochii tăi. nu-ți spune cu voce tare 
durerea 
America nu te va lăsa niciodată 
 
              3 
Ești acasă. E o surpriză. 
ai reușit să treci peste încă o zi 
Încă o noapte în brațele tale 
și sex. 
 
fuzionează corpurile noastre fuzionează 
dă-mi 
bogăție/libertate 
Congresul nu le poate impune prin lege 
 
              4 
ochi mari ca soarele cercetează 
Unde e tata? 
a plecat 
Îl iubesc pe tatăl meu. 
 

Zâmbesc. 
E un om bun. 
 
Ochii mari ca soarele 
îmi arde mâna cu un sărut 
Ieși afară să te joci pe străzi. 
 
Doamne 
Despre ce Dumnezeu e vorba? 
 
__________________ 
 
 
 
Ylia ZOMB – Pastoral YOGA  
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Rețeta fericirii imediate, pentru realiști 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelyn De Morgan, “Flora” (detail) (1894), oil and gold 
leaf on canvas (© De Morgan Collection, courtesy the 
De Morgan Foundation)  
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Iudeea si Samaria: Israel sau un 

Stat Palestinian?   
Theodor Toivi 
 

Denumirea acestei multi-mediatizate 
regiuni difera în funcție de pozitia politica a 
celui interogat. Marea majoritatea 
israelienilor, mai precis cei aflați în dreapta 
eșichierului politic, precum și locuitoriii 
evrei din zona amintită, folosesc denumirea 
biblica: Iudeea si Samaria (sau în ebraică 

דה ושומרוויה  Yehuda si Shomron). Mass Media 
internațională utilizeaza denumirea: 
Cisiordania sau West Bank (Malul de Vest). 
Stânga israeliană folosește expresia: 
Teritoriile Ocupate. În fine o parte din 
lumea arabă consideră aceastra zonă ca Stat 
Palestinian.  

 
Iudeea și Samaria (Cisiordania), cu o 

suprafață de 6.644 km2, a aparținut între 
anii 1948-1967 statului Iordania și a fost 
ocupată de Israel în timpul Războiului de 
Șase Zile din iunie 1967. Actualmente in 
zonă locuiesc 500.000 de evrei (denumiti 
prejorativ coloniști). Dintre palestinieni, 
aproximativ 3,2 milioane locuiesc în 
Cisiordania și Ierusalimul de Est,  

Pentru a clarifica istoria Iudeii si 
Samariei, se pot analiza câteva harți: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statul evreu în timpul lui David și 
Solomon. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Urmașii regelui Solomon.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Iordania
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_%C8%98ase_Zile
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_%C8%98ase_Zile
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 Harta statului evreu (conturul roşu), 
conform Acordului Feisal-Weizmann (1919) 
și prezentată la Conferința de Pace de la 
Paris din 1919. Linia neagră cuprinde 
granițelele actuale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreapta sus: Palestina acordată Mandatui 
Britanic în 1922. Puterea mandatară era 
responsabilă pentru punerea în practică a 
Declarației Balfour din 1917, adoptată de 
guvernele Aliaților, prin care britanicii se 
angajaseră să susțină fondarea în Palestina a 
unui cămin național pentru evrei. *  
 
Jos: Regatul Unit a împărțit teritoriul sub 
mandat în două arii administrative: 
Palestina propriuzisa, sub control britanic 
nemijlocit și Transiordania, un teritoriu, 
plasat sub conducerea familiei Hashemite.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Prin această împărțire, teritoriul 
Transiordaniei a fost exclus de britanici din 
zona în care urma să fie creat „Căminul 
național evreiesc” 
  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acordul_Feisal-Weizmann&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1919
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C8%9Ba_de_Pace_de_la_Paris_din_1919
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C8%9Ba_de_Pace_de_la_Paris_din_1919
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Sus: Granițele definite în Planul de 
împărțire al ONU din 1947 pentru 
Palestina.Dupa razboiul din 1948, zona 
portocalie a ramas in Israel.  
Dreapta: Acordul de la Oslo II a împărțit 
Iudeea si Samaria în trei diviziuni 
administrative: Zonele A, B și C. Zonele A și 
B conțin doar palestinienii. Zona A cuprinde 
aproximativ 18% din Cisiordania, iar Zona B 
aproximativ 22%, găzduind împreună 
aproximativ 2,8 milioane de palestinieni. 
Zona C cuprinde aproximativ 60% din 
Iudeea și Samaria, inclusiv așezările 
evreiesti și un teren al statului. 

 

 

Acorduri 

Acordului Feisal-Weizmann  (1919,) 
prezentat în harta de mai sus. Iudeea și 
Samaria erau incluse într-un stat evreu. 
Acordul de pace de la Camp David (1978), 
între Egipt si Israel. În Iudeea și Samaria 
arabii obțineau o autonomie nu un stat. 
Acordul de la Oslo (1995). Yizhak Rabin a 
dat palestinienilor prin Acordurile de la Oslo, 
40% din teritoriu, zonele A și B, care 
constituiau 94-95% din populația 
palestiniană, care trăiește astăzi sub 
Autoritatea Palestiniană. 
Concluzii.  
Controversata problema nu 
este încă rezolvată:   
* Extremiștii arabi solicită așa zisul drept 
de întoarcere și Palestina de la Iordan 
la Mediterana.  
* Extremiștii evrei din Iarael solicită anexa-
rea  Iudeii și Samariei în Statul Israel  
și Ierusalimul unificat drept 
capitala Israelului.  
  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acordul_Feisal-Weizmann&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1919
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1947-UN-Partition-Plan-1949-Armistice-Comparison.svg
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*Moderații arabi și o buna parte din membri 
ONU, solicită un Stat Palesti-
nian  în  toată  Iudeea și Samaria 
împreună  cu  Gaza,  având  capitala 
în  Ierusalimul de Est, stat trăind în pace 
cu Statul Israel. 
*Există temeri justificate că un Stat 
Palestinian în toată Iudeea și Samaria ar 
pune în pericol atât Statul Israel cât și 
Regatul Hashemit din Iordania. 
*Sunt temerijustificate privind amestecul 
Iranian în zonă.* Există dezacorduri 
profunde între Hamasul din Gaza, OLP-ul 
din Ramala și Regatul Hashemit din 
Iordania.  
*Moderații evrei din Israel acceptă un Stat  
Palestinian existând în pace cu Israelul, într-
o parte a Iudeii și Samariei, păstrându-
se în Israel așezările evreiești și Valea Iorda
nului. (aproximativ  zonele A și 
B) și Ierusalimul unificat drept capitala 
Israelului.  
__________________ 
 
 
                       Arta Digitală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        ISRAEL 
 

Sofia Gelman 

              Oameni suntem 
 

  Aserțiunea semnată de Joseph de 

Maistre susține că „orice popor își alege 

conducătorii pe care îi merită !”  Aserțiunea 

ar putea fi valabilă în ipoteza în care 

noțiunea de popor ar fi o entitate omogenă. 

La noi, cuvântul omogen este substituit par 

excellence de cuvântul eterogen în sensul 

în care grupări mici și foarte mici își 

revendică dreptul de a determina viitorul 

țării fără a lua în considerare doleanțele 

altora. Desigur, ultimul (?) scrutin va 

desemna partidele care vor intra în 

parlament, va înmâna majorității numerice 

dreptul de a conduce. Indiferent dacă va fi 

pe placul celorlalți sau nu,  partidul care va 

dobândi numărul maxim de mandate, va 

încerca să formeze o coaliție viabilă. Va lua 

naștere un guvern care ar fi de dorit să 

reziste patru ani, până la viitoarele alegeri. 

Personal, nu sunt optimistă în ceea ce 

privește rezultatul scrutinului pentru că 

eșichierul politic este mult prea divers; dacă 

nici de data asta nu se va ajunge la un 

consens, la un modus vivendi, nu va trece 

mult timp și ne vom trezi din nou în fața 

urnelor…    
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    Timișoara de la etajul trei 
(Scara de la Timișoara) 

((Dimineața, ziua și seara)) 

       Ioan Mircea Popovici 
 
1.    Mi-au plăcut întotdeauna spaţiile cu 
pânză de păianjen. Sunt spaţii cu tihnă şi cu 
clipe lungi, în care poţi regăsi prieteniile, 
prietenii şi începutul tuturor începuturilor. 
Pentru că, dacă dai de aceasta, sigur vei găsi 
cheia dilemelor, nunţul lemelor pregătitoa-
re pentru Marea Teoremă a Vieţii... Ți-am 
adus cafeluţa. Uite, o pun aicea, lângă 
tastatură... Beau şi eu o gură, să-ţi ghicesc 
gândurile... 

 
2.    La o masă lungă și fără capete jucam un 

fel de domino-combinat 

Locul de desfășurare a acțiunii era-n 

Timișoara 

În Piața Sfântul Gheorghe, numărul 1, la 

ultimul etaj 

Tocmai ne luam la revedere de la trei 

doamne Stela 

Stela lui Emin, Stela lui Nae și Stela 

Doamnei Gennya Geny 

Emin și cu Stela lui mergeau la Istanbul 

Stela lui Nae și a lui Geny plecau într-un tur 

de Europa 

Cu Caliope lui Petrică și cu Penelopa lui 

Dumnezeu 

Așa-și spune ea, că-i o femeie frumoasă și 

bisericoasă 

Pe scară tocmai se întorceau acasă Bebe și 

Tatiana Costinaș 

Cu fetița lor, Raluca, care ducea în brațe un 

cățel 

Care semăna cu cățelul meu de la Voivodeni, 

Bombonel 

Arlechinii și Vecinii lui Bebe veneau după ei 

chiuind 

Ultimii în alai fiind Clara Insulara și Danu 

Cormoranu de la Casino 

Zarvă mare, ca la Pescărie când se petrece o 

chindie 

Chestiune care o las să se dezvolte singură-n 

Fenomenul cultural “Timișoara de la etajul 

trei” 

 

3.    Lucrează clipa-n mine răsăritul 

cu crângul ciripind într-o cântare departe îi 

răspunde-o mare cu valul într-un vuiet cu 

strigare precum Ulysse-n marea ferecare 

http://noduriymp.blogspot.com/ 

https://en.calameo.com/read/0000773334

fdd980ed773 

  

4.    Aşa-s ardelenii, visători, exacţi şi atunci 

când fac erori 

Scara lui Escher de ieri, astăzi este Scara cu 

iederă 

Pe Raful lui Picasso scrisorile și desenele s-

au amestecat 

Cu epistolele aduse de Pescăruşii mei 

voiajori 

Și cu multe altele, printre care, şi ele, clipele 

lungi, picturale 

  

5.    Între ramurile verzi ale nucului 

Şi-au făcut casă un licurici 

Şi cântecul universal al cucului 

Vara aceasta, Marea şi Licuriciul s-au 

logodit 

Şi-au cântat împreună şi s-au iubit 

Până când viţa de vie a ruginit 

Când au venit la nunta lor greierii şi cucii 

Cei mai pricepuţi lăutari-hoinari 

Şi-au cântat cântecul Bricheta lui Fănel 

pentru Nea Fane şi pentru mireasa cu 

lebede, picturi şi geamantanele gemene... 

 

https://noduriymp.blogspot.com/?fbclid=IwAR3C5UIHeKI2dVorvDb6Sa-HYhw8eNSY0k2L72rX6qP4HHzbLqofF-XQoT0
https://en.calameo.com/read/0000773334fdd980ed773?fbclid=IwAR3GsQxgFtZmYSd84BOaLgC2VbnzzmP-lin7Ml2NS5ZDLza5_C5K66veBow
https://en.calameo.com/read/0000773334fdd980ed773?fbclid=IwAR3GsQxgFtZmYSd84BOaLgC2VbnzzmP-lin7Ml2NS5ZDLza5_C5K66veBow
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6.    Duminică mare, spun semnele din 

calendare. De mult îmi stau ele, 

“Celegătoarele de scoici” şi “Învăţăturile lui 

Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie”, 

la porţile sufletului. A venit ceasul să le 

primesc cu toată cinstea care li se cuvine, la 

locul cel mai potrivit. Ce zici, Sfinte 

Ghedeon? Let's sail every new day. Bine, 

dacă tu zici aşa, aşa facem. 

  

Legea lui Jacob 

A greși este omenesc, 

A da vina pe altcineva este și mai omenesc. 

Legea lui Finnigan 

Cu cât viitorul e mai îndepărtat, cu 

atât arată mai bine… 

  

7.    Aerisite poveştile vin cu îngerii şi cu 

veştile. Tunelul lui Ernesto Sabato, Turnul 

de abanos al lui John Fowles, Micul Prinţ, 

Plaja cu suflet, Turnul de scoici, Fata cu 

cercel de scoică, Odaliscă-n şalvari, Strada 

fără nume, Balerina, Doamna cu chitara, 

Vara, Seara, Plopul, Troiţa, Butucul, Dorra, 

Linda, Picasso, Graţiela-Josefina-Ina. Toate 

merită o pictură cu zbor, cât o picătură de 

dor, dintr-un izvor cu apă vie sfinţită de 

Isihie, cu Sfânta Marie în braţe cu Puncul 

care a făcut Cerul şi Pământul, Gândul, 

Cuvântul şi via aceasta, prietene de condei şi 

de pictură, cu toate acestea mai tragem o 

tură. Nu-i nici o întâmplare că ne întâlnim 

pe aceeaşi cărare. De când m-am mutat în 

Casa de la Pescărie, casa cu iederă 

din poezie.ro o vizitez mai rar. Măi, să fie! 

Îmbrăcaţi în poezie, învârtim rozeta vie a 

vânturilor. Aşteptăm să se oprească acul pe 

sectorul bun cu poveştile albastre din 

crenguţa de alun. Dintre ramuri încărcate cu 

culorile solare, cine oare indrăzneşte pe 

cărările stelare să dea glas la psalmi-n care 

33 este ales să găsească Infinitul pregătit 

pentru cules... 

  

8.    Ai prins bucuria mea de-a merge pe 

dunga subţire a Infinitului, cu Radicalul şi 

Calul, prin pădurea lui Dante, pe Plaja cu 

suflet a lui Andante şi prin lanurile mele 

preferate, lanul de floarea soarelui, lanul de 

secară, lanurile dobrogene... şi nu în 

ultimul rând, prin lanurile cu maci sălbatici 

și cu bujori... De fapt, sălbăticia a pus 

stăpânire pe inima mea, dintr-o mie şi una 

de motive. Nu cred că o voi mai putea 

îmblânzi vreodată. Nici nu mi-ar conveni... 

  

Constanța, Luni, 26 Septembrie, 2022 

                ______________ 

 

 

MAX TZINMAN – Digital Art 
  

http://poezie.ro/
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               INCUNABULE 

 
https://threadreaderapp.com/thread/157454678436

5445136.html      Via Max Tzinamn 

 

Tripitaka Koreana - sculptată pe  

81258 de blocuri de lemn în secolul al XIII-

lea - este cel mai reușit transfer de date de 

mari dimensiuni în timp realizat până acum 

de omenire. 52 de milioane de caractere de 

informații, transmise pe parcursul a aproape 

8 secole fără nicio pierdere de date - o 

realizare de neegalat.  

 

 

 

 

 

Tripitaka Koreana, păstrată în Haeinsa, un 

templu budist din Parcul Național Gayasan, 

Coreea de Sud, este cea mai cuprinzătoare și 

cea mai veche versiune a canonului budist, 

fără erori cunoscute în cele 52 330 152 de 

caractere, care sunt organizate în peste 1496 

de titluri și 6568 de volume. 

 

 

 

 

 

Fiecare bloc de lemn măsoară 24 de 

centimetri în înălțime și 70 de centimetri în 

lungime. Grosimea blocurilor variază între 

2,6 și 4 centimetri, iar fiecare cântărește 

aproximativ trei-patru kilograme. Blocurile 

de lemn sunt în stare impecabilă, în ciuda 

faptului că au fost create în urmă cu mai bine 

de 750 de ani.  
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Blocurile de lemn ar forma o grămadă de 
2,74 km înălțime dacă ar fi stivuite, ar 
măsura 60 km lungime dacă ar fi aliniate și 
ar cântări în total 280 de tone.  
  
 
Pentru a implora din nou asistența divină în 
combaterea amenințării mongole, regele 
Gojong a ordonat revizuirea și recrearea 
Tripitaka. Sculptura a început în 1237 și a 
fost finalizată în 12 ani, implicând călugări 
atât din școlile Seon, cât și Gyo.   
 
 
Valoarea istorică a Tripitaka Koreana 
provine din faptul că este cea mai completă 
și mai precisă colecție existentă de tratate, 
legi și scripturi budiste. Compilatorii 
versiunii coreene au încorporat versiuni mai 
vechi ale Northern Song Chinese și Khitan.   
 
 
Datorită acurateței supreme a Tripitaka 
Koreana, versiunile japoneză, chineză și 
taiwaneză ale cărților Tripitaka se bazează 
TOATE pe această versiune coreeană.  
______________ 
 

FELICITARI Amalia Achard ! 
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Dan Predescu 

ORAŞUL TUTUROR 

ÎNTÂLNIRILOR 

 

                             - 1 - 

 

Avea nouăsprezece ani, venea dintr-

un sat sărăcuţ de undeva de prin Ardeal (da, 

există şi acolo) şi voia să ajungă ceva. Sau, 

dacă se poate, cineva. Aşa că a debarcat la 

Bucureşti ca să dea admiterea la Medicină. 

La anatomie, primul subiect era 

Femurul. Aşa că a scris „Femurul este osul 

care formează scheletul coapsei animalelor, 

fiind cel mai mare os din corp (la omul adult 

acesta măsoară 40–50 cm). La extremitatea 

sa superioară (epifiza superioară) se găsește 

capul femural care este legat de corpul 

femurului (sau diafiza) prin intermediul 

colului femural”. 

Atâta-şi aducea aminte. Iar la al doilea 

subiect n-a mai ajuns. După o jumătate de 

oră, a predat lucrarea şi a ieşit. La chimie a 

scris “ureea a fost prima sinteză organică, 

realizată în 1828” şi a ieşit. Imediat, fără să 

mai piardă timpul. 

La lucrarea de fizică n-a mai venit. 

Mai bine s-ar fi dus la cinema. La Jandarmul 

şi jandarmeriţele, însă, care rula la Volga, nu 

mai avea cum să ajungă, fiindcă acela 

începea la unsprezece jumate, iar la 

Călăreţul electric, care rula de la ora unu şi 

de la trei, pe bulevardul 6 Martie, nu mai 

erau bilete. 

Aşa că a pornit-o pe jos, nici ea nu ştia 

încotro. Dar a ajuns în Piaţa Romană şi s-a 

oprit acolo unde a văzut multă lume 

îngrămădită la un loc. Adică în staţia 

troleibuzului optzecişidoi, pe a cărui frunte 

scria Aeroportul Băneasa. Când a venit, într-

un târziu, troleibuzul era deja ticsit, iar din 

Romană s-a mai pricopsit cu încă vreo 

douăzeci de pasageri dispuşi să se mai  

înghesuie un pic, că doar era vară, nu purtau 

haine groase şi incomode. Printre ei, şi 

eroina noastră, pe al cărei sân drept odihnea 

acum, ca din întâmplare, palma enormă a 

unui vlăjgan care mirosea trăznitor a 

sudoare. N-are a face, a gândit ea, bine că 

Godzilla se interpunea între ea şi privirile 

taxatoarei, fiindcă n-avea nici o poftă să 

plătească bilet. Şi nici prea mulţi bani, ca s-

o spunem p’a dreaptă. După câteva staţii, 

găliganul şi-a luat laba de acolo şi în priviri i 

se citea părerea de rău. Apoi şi-a făcut loc, cu 

greu, prin înghesuială, spre ieşire. A mai 

privit-o o dată, făcându-i un mic semn, iar ea 

l-a urmat. 

Fără să-şi spună un cuvânt, ea l-a luat 

la braţ şi au trecut strada. 

- Pe mine mă cheamă George, a zis el, după 

ce au dat colţul. 

- Îmi pare bine, a zis ea. Eu sunt Africa. 

- Cum Africa?! 

- Aşa bine, a râs ea. De fapt, trebuia să-mi 

zică Anica, după o tanti a mea de la Luduş. 

Dar ăla de la primărie era băut, iar tata n-a 

văzut ce scria pe certificat decât după vreo 

şase luni, aşa că a rămas Africa. 

- Bine şi-aşa. Dacă-ţi zicea America de Nord 

era mai nasol, râse găliganul. 

Apoi, el i-a spus că se duce la servici, 

care era chiar acolo, la doi paşi. Lucra la 

Televiziune, i-a spus, vrei să ţi-o arăt? Sigur 

că voia, a dat ea din umeri, oricum n-avea alt 

program. Au intrat pe poarta din strada 

Pangrati, George a semnat condica, iar apoi 

i-a făcut semn să-l însoţească. Trecând pe 

lângă miliţianul de la ghişeu, l-a salutat 
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milităreşte şi i-a spus „domnişoara e cu 

mine”, iar acela n-a avut nimic de obiectat. 

S-au îndreptat către un fel de baracă 

aflată la celălalt capăt al parcului. Eu sunt 

paznic, i-a spus el. Mergem la gheretă să-mi 

las astea şi să mă schimb. 

În cămăruţa aceea foarte strâmtă nu 

se găseau decât o bancă de lemn, o chiuvetă, 

un dulăpior cu lacăt şi trei cuie bătute în uşă, 

pe post de cuier. George şi-a scos cămaşa şi 

s-a clătit un pic pe piept şi la subţiori, la 

chiuvetă. 

- Vrei şi tu? a întrebat-o. 

Ea a scos un chicotit nervos, simţea ce 

avea să se întâmple şi chiar s-a întâmplat, el 

a sărutat-o şi a început să-i descheie nasturii 

bluzei. Simţea că se sufocă, s-a zbătut şi a 

încercat să se depărteze de el, dar până la 

urmă, n-a făcut altceva decât să rămână fără 

bluză, cu pieptul gol. 

- Ce ţâţe mişto ai, a şoptit el, lăsându-se în 

jos ca să le sărute. 

 

Cu doi ani înainte de asta, pe când 

aproape terminase clasa a unșpea, Tavi, un 

băiat cu un an mai mic ca ea, îi spusese 

aceleași cuvinte. Dar acela nu fusese nevoit 

să se aplece, era foarte scund. Surpriza se 

aflase, atunci, în altă parte. Și anume, în 

pantalonii băiatului. O avea imensă. Și 

întărâtată, desigur. Deși încă fecioară, știa 

prea bine ce, inevitabil, ar fi urmat să se 

întâmple, din ce discutase de multe ori cu 

cele două fete din clasa ei cu care era 

prietenă, dar mai ales din cele câteva reviste 

cu poze găsite în pod, sub un teanc de Era 

Socialistă de-ale tatălui ei. Și a intrat în 

panică. Numai că nu s-a întâmplat nimic, 

fiindcă din casă s-a auzit vocea maică-si, 

care o striga să vină imediat, că a venit 

doamna Jeni cu scurta de fâș din America. 

În clipa aceea, entuziasmul imens al lui Tavi 

s-a transformat în ceva mult mai mic, dar 

încă periculos de mare, i s-a părut ei. 

Geaca de fâș Lee Cooper venise cu 

pachetul pe care doamna Jeni îl primea, cam 

o dată la trei luni, din America, de la 

Romulus, băiatul ei plecat în urmă cu mulți 

ani. Aceea era o comandă, i-o ceruse anume 

pentru ea, iar acum Africa trebuia să o 

probeze – și să spere că-i vine la fix, fiindcă 

de schimbat, oricum, n-avea cine să i-o 

schimbe. 

Așa că s-a îmbrăcat în viteză și i-a 

spus lui Tavi să iasă repede prin gaura din 

perete, o scândură lipsă din fundul magaziei 

de lemne, care dădea într-o livadă a C.A.P.-

ului. Iar el și-a prins  monstruozitatea cu 

fermoarul, scoțând un icnet din rărunchi. 

Aceea n-a fost, însă, o rană serioasă, 

adică o leziune, ca să zicem așa. Ca dovadă 

că până  seara, Tavi a și uitat de ea, s-a 

strecurat din nou în magazie, unde a 

chemat-o, șoptit, într-un moment când ea 

ieșise în curte.  

Și a terminat treaba pentru care 

venise de dimineață – fără ca ea să fi scos 

vreun sunet. Deși de durut, o duruse. 

 

Tot sărutând-o, George a făcut-o să se 

întindă pe bancă şi, cu toată împotrivirea ei 

tăcută (căci ei îi era mai frică decât lui să nu-

i descopere vreunul, miliţianul de la intrare, 

de pildă, care s-o întrebe de buletin şi de viză 

de flotant), fără să ia în seamă gemetele şi 

mârâielile ei disperate, a dezbrăcat-o şi şi-a 

văzut de treabă.  

- Ei hai, nu te mai fasoli atâta, a zis el după 

un timp, sărutând glezna care i se odihnea 

pe umăr, că nu eşti fată mare. Spală-te 

numa’, uite, ia săpun de-aci.  
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Ceea ce a şi făcut, apa era rece, iar ea 

a început să plângă. 

De ce plângi, a mai zis el, nu-i sfârşitul lumii, 

ai mai făcut-o cine ştie de câte ori. 

S-a dovedit, însă, că Africa avea şi alte 

motive să dispere. Printre care, 

împrejurarea că bătrânii de la Piața Chibrit, 

la care stătuse-n gazdă pe timpul 

examenelor de admitere, îi puseseră în 

vedere să-şi ia bagajul şi s-o şteargă, căci le 

plătise doar pentru zece zile. Care cam 

trecuseră de alaltăieri. Şi în afară de asta, 

nici bani de tren nu mai avea destui, ar fi 

putut să încerce doar cu  naşu’ – şi îi era frică.  

Mda, a zis el scărpinându-se în creştet, 

trebuie să-ţi iei valiza, să nu ţi-o oprească ăia. 

Du-te şi ia-o. Adică nu... ia stai un pic. Stai 

să-l întreb pe Doru... un pretenar de-al meu, 

băiat de gaşcă. 

George a ieşit şi s-a întors după câteva 

minute, însoţit de un băiat care părea mai 

tânăr chiar decât ea, un brunet pletos,  cu 

ochi verzi. 

- El e Bogdan, a zis George, lucrează aici, la 

Transporturi. I-am spus care-i situaţia ta. Te 

duci cu ea s-o ajuţi să-şi ia lucrurile? 

- Şi după aia, eu ce fac?  

- Nu te mai smiorcăi... stai să vedem... 

- N-ai unde sta? a întrebat noul venit. Se 

aranjează, am eu o cameră liberă. 

 

Toate astea s-au întâmplat precum în 

vis, mai târziu Africa s-a gândit adesea la 

fiecare pas și fiecare gest pe care l-a făcut în 

ziua aceea, fără să-și fi imaginat vreodată că 

lucrurile ar fi putut, cumva, să se desfășoare 

altfel. De pildă, să fi intrat la Medicină. Sau 

să se fi angajat ca vânzătoare la Alimentara 

din sat, cum voise maică-sa să-i aranjeze, 

printr-un șir lung de combinații și de ”pile”. 

 

După aceea, George a condus-o până 

la poartă și apoi, până la colțul străzii, unde 

l-au așteptat împreună pe Bogdan. 

- Pa, i-a zis el când Dacia condusă de acesta 

a oprit lângă ei, o să trec să te văd mai pe 

seară.  

Noul ei cunoscut ținea, pesemne, s-o 

impresioneze cu orice preț, a condus ca un 

nebun tot drumul, abia reușind să evite un 

camion și fiind cât pe-aci să calce o femeie, 

pe zebră. În cele din urmă, când a ieșit pe 

poartă cu geamantănașul și cu cele două 

pungi de plastic pe care i le ducea gazda ei, 

iar Bogdan s-a repezit să o ajute, bătrâna a 

holbat ochii la cartonașul din parbriz pe care 

scria TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ ACCES. 

Au plecat mândri de acolo și nu s-au 

mai oprit decât în fața unei clădiri vechi din 

centru, cu doi Atlași de ghips, cam ciobiți, la 

intrare. 

 

- Hai c-am ajuns, a zis el. Nu, nu aici, vizavi, 

unde te uiţi? Dă-ncoa’ valiza, că urcăm la 

mansardă. 

 Ea s-a întors şi a privit în sus, 

numărând automat etajele, erau şapte. A 

privit încă o dată, mai atent şi a observat un 

rând de ferestruici sus de tot, chiar sub 

streaşină. 

 Liftul mergea, scârţâitor şi 

bălăngănindu-se, până la etajul şase. Au 

urcat încă un etaj pe jos, au pătruns pe un 

coridor neluminat şi s-au oprit în faţa unei 

uşi cu gemuleţ, prin care răzbătea un fir de 

lumină. 

- Aşteaptă aici, mă duc jos să iau cheia, a zis 

el. Vezi că buda e înainte şi la dreapta, dacă 

ai nevoie, dar fii atentă cum umbli, că nu e 

bec. 

 Nu numai becul acela lipsea, a 

constatat ea, ci şi o bucată din pardoseală, în 
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locul ei aflându-se o gropiţă în care era cât 

pe-aci să-şi sucească glezna. Dar s-a dus 

pâşpâş, pipăind peretele,  până la locul unde 

bezna era cea mai adâncă şi mirosul, cel mai 

pătrunzător. Faptul că nu era bec avea o 

explicaţie firească, şi-a dat seama după 

aceea, în timp ce se întorcea prudent către 

lumină: şi veceului îi lipsea ceva. Uşa. 

 Bogdan s-a întors cu cheia şi cu o 

pungă de plastic. Cămăruţa era mică rău, 

abia încăpeau în ea o canapea îngustă, o 

măsuţă şi mai îngustă, cam cât pentru o 

farfurie, dacă ocupantului ei i-ar fi venit 

ideea – prea puţin probabilă, de altfel – să 

guste ceva, un dulăpior cu două umeraşe şi 

un taburet şubred. Iar Bogdan a scos din 

pungă un cearceaf şi o păturică. 

- Astea sunt, deocamdată, a zis el, înfăşând 

patul. Canapeaua, adică. Mama nu ştie că i 

le-am luat din dulap. Aici n-o să plăteşti 

chirie, a adăugat după un răstimp lung de 

tăcere. Hai, dezbracă-te, acum poţi să te 

schimbi – şi s-a întins spre ea, chipurile ca 

să-i dea o mână de ajutor.  

Numai că ea s-a tras îndărăt, lipindu-

se de perete, în timp ce el rămăsese cu 

degetele agăţate de bluza ei. Aşa că, de frică 

să nu i-o rupă, mai avea doar încă una în 

geamantan, l-a lăsat să i-o dea jos. Şi mai că 

nu s-a împotrivit când el a continuat. I-a 

şoptit doar: te rog, nu înăuntru. Însă 

aproape că n-ar fi fost cazul, fiindcă cel 

speriat el părea să fie, nu ea. A priceput pe 

loc că n-are ce face decât să preia iniţiativa.  

S-a chinuit mult cu el, violatorul violat. 

Au rămas apoi tăcuţi, cuprinşi, parcă, de 

teamă. Să nu fie văzuţi, simţiţi de cineva... de 

cine? 

- Am să pun bec la veceul ăsta de-aci, a spus 

el într-un târziu. Nu pot să te duc la noi la 

baie, că e maică-mea acasă. Numa’ mâine 

dimineaţă, după ce pleacă ea. 

               * 
                      VA URMA 

________________________ 

Max Tzinman 

Reflections #2 
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Cheia: 
 
1. Te așezi în poala bunicului.  
2. Mama și bunica sunt lângă tine.  
3. Tata încearcă să seteze cronometrul.  
4. Bunicul, singurul parfum pe care ți-l 
amintești, miroase a diligență, a sticlă de 
aftershave.  
5. Bunica are permanent.  
6. Mama își strânge poșeta în brațe.  
7. Râzi de bunicul care își scoate proteza 
dentară.  
8. Înainte ca tata să se așeze, bunica te 
prinde desculț.  
9. Nu auzi nimic într-o fotografie.  
10. Faci macrame; bunica începe să șteargă 
praful, un iepure strigă numitorul 
comun, știind-ul.  
 
* Okies = locuitori ai Oklahomei-USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZUALUL ESTE POEZIA 

 

"Stop. Du-te și pune-ți pantofii la loc. 

Vor ști că suntem Okies*", a spus un 

reprezentant de la Imagini Salvate.   

 

de   Anthony Cody 

 

Traducere si tehno AG 
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     Miron Kiropol despre sine 
                           Din Europa liberă  
                cu Emilian Galaicu-Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constantin Abăluţă, un mare poet, şi el 
octogenar, şi tot atât de discret: „aceste 
poeme copleșesc prin forța cu care exprimă 
un adevăr ascuns, răscolitor, dureros. 
Versurile lui Miron Kiropol sunt un 
ecorșeu pe cord deschis. Din ele răzbate cu 
putere credința și umanismul parcă 
stânjenit al poetului”. 
 
** 
    Clocisem deja nenumărate pagini de 
poezie şi proză, traduceam din Dante, 
Poliziano, Dino Campana, Montale, din 
Jean de Sponde pe care mi-i descoperise 
Petru Dumitriu. Îi bătusem la uşă cu poezii 
nepublicate, puţin înainte de fuga lui. S-a 
purtat omeneşte cu mine, a dat din umeri şi 
mi-a spus: „Sunt frumoase poeziile 
dumitale, dar de ce nu ai venit mai devreme 
la mine? Acum nu mai pot nimic”. 

     Nu ştiu dacă era sincer, dar nu pot să uit 
că mi-a dat un braţ de cărţi, unele în 
Pleiade, Baudelaire, Rimbaud. Poeţi 
francezi din secolul al XVI-lea, T.S. Eliot, 
toate risipite azi, spunându-mi „Ți le-am 
destinat dumitale.” Şi dus a fost. Eu tot 
aduceam poezii pe la Gazeta Literară. 

Odată era pe acolo şi Eugen Barbu și m-a 
citit pe loc. A apărut şi Paul Georgescu, şi 
Barbu s-a întors către el mormăindu-i: „Îi 
spun că scrie frumos nepublicabil”. 
„Cum?”, a răsunat răspunsul celuilalt, pe 
când o lua la picior. Mă citeau, și asta m-a 
ajutat mult, Victor Kernbach, Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag, Petre Stoica, Matei 
Călinescu... 

      Nichita mi-a publicat prima poezie 
în Contemporanul. Apoi am început să 
apar, al dracului de greu, în Gazeta 
Literară, unde la un moment dat am 
ajuns corector. M-am împrietenit cu trei 
miraculoși ai literaturii noastre, Valeriu 
Cristea, Lucian Raicu şi Marcel Mihalaș. 
Eram nedespărțiţi, ne vedeam aproape în 
fiecare zi. Ne-am transmis unul altuia o 
forță enormă. Pe când eram corector 
la Gazetă, Paul Georgescu m-a invitat la 
el, prin Matei Călinescu și Lucian Raicu. 
În timpul discuţiei asupra poeziei s-a 
întors deodată către mine şi a exclamat: 
„Uite, avem totuși poeți angelici”. E 
adevărat că nimeni n-a râs. Abia 
publicasem vreo cincisprezece poezii. „Eu 
nu pot să te public, a adăugat, dar dă-mi, 
dacă ai, vreo sută de poezii nepublicate şi 
voi scrie despre ele”. I-am adus un teanc. 
S-a ţinut de cuvânt. 

      Peste câteva luni apărea în Viaţa 
Românească (1967 ori 1968?) un grupaj 
din ele, iar mult după aceea ieșea de sub 
tipar şi primul meu volum de 
versuri, Jocul lui Adam. Acesta fusese 
tradus în franceză (contra plată, lucru 
firesc) de Aurel-Georges Boeşteanu şi-l 
trimisesem lui Pierre Emmanuel şi 
la Journal des poètes care a şi publicat trei 
poezii în nr. 3 din 1968. Din Bruxelles îmi 
răspundea Fernand Verhesen cu o 
scrisoare încântată, pierdută azi; de la 
Paris, prietenos, Pierre Emmanuel. Îmi 

https://moldova.europalibera.org/author/emilian-galaicu-p%C4%83un/igrmr
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dădusem demisia de la Gazeta Literară, mi 
se făcuse lehamite de tot și de toate, îmi 
ameninţam, ca un blestemat, singurul tată 
pe care mi-l ştiu pe pământ, Dumnezeu, că 
mă voi sinucide dacă nu mă ajută să plec 
din ţara asta. Credeam într-un Occident 
ideal unde poetul, scriitorul, intelectualul, 
omul, nu sunt înjosiţi. 

           Fusesem chemat la  Scânteia 
tineretului ca să colaborez, lăsasem 
versuri, niciodată publicate. I-am spus lui 
Valeriu Rîpeanu că mă văd cu greu publicat 
în acel jurnal, pentru că eu scriu versuri 
despre Dumnezeu. La care el mi-a răspuns 
foarte binevoitor că va veni o vreme în care 
poate se vor publica şi astfel de versuri.  
Mă chemaseră de asemenea la radio, la 
televiziune, eram acceptat de mai toate 
revistele literare, cu versuri originale şi 
traduceri. Nu mai eram un dat afară din 
casă, şi totuşi, nu eram acasă nicăieri. 
Trăiam în Visul unui om ridicol. Ridicol am 
rămas şi azi. Mă îndrăgostesc de flăcări. Și 
asta nu se face. Într-o lume ce se îndreaptă 
către un alt viitor radios ca tot ce e viitor. 
Ah, dacă am putea ajunge măcar la 
împăcarea cu noi înşine, la pacea 
universală, la comuniunea universală, şi tot 
ar fi ceva... 

Nu o rânji chiar şi după ideea umanitară, 
infernul? Eu nu ştiu. Nu ştiu nimic. Atât am 
învăţat de la comerţul cu omul: că în fiecare 
clipă a acestuia, cel puţin dacă nu e autist, 
diavolul dă, ca în Fraţii Karamazov, din 
coate prin viaţă, iar îngerul păzitor face la 
fel şi, cine ştie, se mai întâmplă să se 
întâlnească amândoi aşa, dând din coate 
prin gândirea sa, iar omul în toate astea nu 
îşi mai găseşte drumul. Aici îmi strig din 
nou admirația pentru literatura rusă. Nu 
există o alta care să ne fi dezvăluit atât de 
crud războiul şi pacea din noi. Poate 
celelalte sunt mai subtile, mai inteligente, 

mai (să repetăm cuvântul) cu viitor. 
Depinde ce fel de viitor. Dar pentru mine, 
literatura rusă e ceva ce a dispărut şi poate 
nu va mai reveni niciodată, o statuie 
arhaică de o frumuseţe de neînvins. Și ce 
contează că nu ar mai reveni? Ea ne surâde 
pe jumătate sfărâmată, facându-ne, măcar 
la câţiva dintre noi, un semn enigmatic. Am 
încercat în toată opera mea să recreez, cum 
am putut şi eu, acest semn. 
                                *** 
 
                        ANUNȚ SAGA 
 
 
  Ne onorează prezența doamnei 
Melania Rusu Caragioiu găzduită de 
Jurnalul Israelian cu o  pagină de 
artist dedicată activității sale sociale 
si literare. La vârsta de 91 de ani 
Melania este de o fenomenală energie 
si optimism molipsitor. 
Îi dorim o activitate rodnică care se va 
reflecta și în pagina dânsei pe acest 
site de cultură si artă.  
                                 Redacția SAGA 
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El Arpa,  

un linșaj mexican, nr. 53 

              Anthony Cody 
 
"Funcția de șerif este o parte esențială a 
moștenirii anglo-americane de aplicare a 
legii. Nu trebuie să erodăm niciodată 
această funcție istorică." 
 
-Jeff Sessions, fost procuror general al SUA, 
12 februarie 2018, în fața Asociației 
Naționale a Șerifilor. 
 
 
1. Moștenirea moștenitorului nu este 
niciodată un dezmăț de păpădie.  
 Împrăștiere. Plutind dincolo de garduri. 
Crescând în altă parte. 
 
2. Moștenirea primită din altă parte este o 
peșteră prăbușită. 
 
3. Peștera prăbușirii este munca. 
 
4. Munca nu este niciodată moștenirea 
moștenirii moștenitorului sau a 
moștenitorului moștenitorului, precum și a 
moștenitorului moștenitorului 
moștenitorului. 
 
5. Moștenirea repetiției este un ciocan fără 
sunet îngropat într-un mormânt superficial. 
 
6. Mormântul superficial este roșeața 
buchetului pe care îl selectează un florar. 
 
7. Buchetul este o aplecare spre liniștea unei 
înmormântări. 
 
8. Liniștea unei înmormântări este America. 
 
9. Americile sunt o platformă, construită de 
coloniști, șerifi și mineri, pentru linșarea 
celuilalt. 
 

10. Linșajul este într-un comitet de vigilență 
al NAFTA, al Operațiunii Wetback, al 
Maquiladoras, al ICE, al tăcerilor, al 
complexului industrial al închisorii agricole, 
congresmeni și președinți americani. 
 
11. Tăcerile sunt un gerrymandering* al 
datelor de recensământ. 
 
12. Datele recensământului sunt învățarea 
cuvântului încarcerare prin proiectul de 
povestiri care rulează la radioul public. 
 
13. Încarcerarea este un ombilic de cămăși 
într-o pădure de țipete. 
 
14. Ombilicul se hrănește și nu-i mai este 
niciodată foame. 
 
15. Hrănirea este o biserică de excomunicări 
în interiorul unei colivii cu dinți. 
 
16. Colivia de dinți este aleasă în funcție. 
 
17. Cei aleși votează pentru a elimina orice și 
totul. 
 
18. Cei care votează nu mai cer permisiunea. 
 
19. Permisiunea este trafic de persoane. 
 
20. Traficului i se cere să se autodenunțe. 
 
21. Autodenunțul este acum rugat să 
completeze un formular binar cu cerneală, 
online. 
 
22. Binomului i se cere o a patra opțiune în 
timpul alegerilor. 
 
23. Alegerile sunt un zid. 
 
24. Zidul este un tip de tăcere. 
 
25. Tăcerea este un tip de America. 
 
26. Tipul Americii este în arest. 
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27. Arestul este definit ca fiind încetarea sau 
oprirea mișcării. 
 
28. Încetarea sau oprirea mișcării este 
țesătura care voalează artificiul. 
 
29. Țesătura care acoperă artificiul este o 
fabrică de harpe. 
 
30. Fabrica de harpe este un fabricant de 
harpe fără coarde. 
 
31. Harpa fără coarde este o progenitură 
mută. 
 
32. Progenitura mută este acum moștenirea 
moștenitorului. 
 
____________ 
 
 * Gerrymandering în Statele Unite este un 
mecanism pentru a crește puterea unui partid 
politic. Gerrymandering este practicat prin 
stabilirea limitelor circumscripțiilor electorale 
pentru a favoriza interese politice. 
 
                                       ** 
 
Anthony Cody a crescut în Fresno, 
California, și are un masterat de la California 
State University, Fresno. Este autorul 
cărților The Rendering (Omnidawn, 2023) 
și Borderland Apocrypha (Omnidawn, 
2020), câștigător al concursului Omnidawn 
Open Book Contest 2018, selectat de Mei-
mei Berssenbrugge, și al American Book 
Award 2021.  Cody a primit burse de la 
Academy of American Poets, CantoMundo, 
Laureate Lab Visual Wordist Studio și 
Desert Nights, Rising Stars. Cody este 
laureat al Premiului Whiting pentru poezie 
din 2022. 
 
Traducere și note: AG  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ SAGA 
 
      Semnalăm cu satisfacție noua 

PAGINĂ de ARTIST în Jurnal  Israelian 

dedicată dnei Delia Jacob, poet, muzician, 

profesor, care ne va permite să 

urmărim activitatea muzicală în ISRAEL și 

cea  literar-poetică  a distinsei doamne Jacob. 

BINE AȚI VENIT !       Editura SAGA 

Link:  

https://www.jurnal-israelian.com/delia-jacob 
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Dicţionar iudaic  
 
Agada: Partea ne-juridică din Talmud şi din 
Midrash, povestiri, folclor, legende etc., 
opusă Legii ca atare (Halacha). 
 
Alia: „Urcarea"; emigrarea în Israel; 
chemarea de a citi Legea în sinagogă. 
 
Am ha-aretz: Lit. „Poporul pământului"; 
poate să însemne „băştinaşi", uneori folosit 
în sens peiorativ, desemnând ignoranţa; 
oamenii de rând; populaţia în întregul ei. 
 
Amoraim: Cărturarii evrei, din secolele III-
VI BC., care au produs Ghemara. 
 
Ashkenazi: Evreii germani; evreii din 
vestul, centrul şi răsăritul Europei, spre 
deosebire de evreii sefarzi. 
 
Baal Shem: „Stăpân al numelui sfânt"; un 
cabalist erudit care ştia cum să folosească 
puterea numelui sfânt; un erudit, de obicei 
hasidic. 
 
Bar: „Fiul lui" (aramaică) în nume 
personale. „Ben" (ebraică) înseamnă acelaşi 
lucru. 
 
Bar-mitzva: Iniţierea în treburile 
comunităţii a băiatului evreu în vârstă de 
treisprezece ani (majoratul religios iudaic). 
Bet Din: Instanţă rabinică. 
 
Cabala: Misticism iudaic. „Cabala practică" 
este o formă de magie. 
 
Casher: Mâncare care respectă legile 
alimentare ale evreilor; kashrut. 
 
Cohen: Evreu de descendenţă sacerdotală 
ori aaronică. 
 
Conversos: Termen spaniol şi medieval 
pentru evreii care s-au convertit la 

creştinism, precum şi pentru descendenţii 
acestora (convertiţi). 
 
Daian: Judecător în instanţa rabinică. 
 
Diaspora: Termen colectiv pentru populaţia 
împrăştiată în afara garnițelor lui Eretz 
Israel şi pentru evreii care o compun. 
 
Galuth: Exilul; comunitatea exilată. 
 
Gaon: Mai-marele academiei babiloniene. 
 
Ghet: Act evreiesc de divorţ. 
 
Ghemara: Reguli ale amoraimilor, 
completând Mishna şi constituind o parte 
din Talmud. 
 
Gheniza: Arhiva scrierilor sacre; se referă 
de obicei la cea existentă în Fustat (vechiul 
Cairo). 
 
Golem: Un om artificial, căruia i se dă viaţă 
prin intermediul magiei. 
 
Hagana: Forţă de apărare a evreilor sub 
mandatul britanic, care a devenit 
fundamentul armatei israeliene 
 
Halacha: O decizie judecătorească general 
acceptată în cadrul legii rabinice şi parte a 
Talmudului, care se ocupă de probleme 
juridice, diferită de Agada. 
 
Hanuca: Sărbătoare care celebrează victoria 
macabeilor împotriva păgânilor greci. 
 
Hasidim: Adepţi ai formei fervente a 
iudaismului cu puternice elemente mistice, 
de obicei în Europa răsăriteană. 
 
Haskala: Forma iudaică a Iluminismului 
european din secolul al XVIII-lea. Adeptul 
se numea maskil. 
 
Hazan: Liderul rugăciunilor liturgice. 
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Heder: Şcoală primară iudaică. 
 
Herem: Excomunicare. 
 
Histadrut: Federaţia israeliană a 
muncitorilor. 
 
Ieşiva: Academie rabinică. Şeful acesteia se 
numeşte Roş ieşiva. 
 
Iom Kipur: Ziua Ispăşirii. 
 
Irgun: Aripă militară clandestină a mişcării 
revizioniste din Israel, 1931-1949. 
 
Ishuv: Aşezare; comunitatea evreiască din 
Eretz Israel înainte de crearea statului. 
Iudaismul ortodox: iudaism tradiţional, 
bazat pe respectarea strictă a Legii. 
Iudaismul reformat: Cult evreiesc care 
modifică Legea pentru a putea răspunde 
cerinţelor moderne. 
 
Ketuba: Contractul de căsătorie la evrei. 
 
Kibutz: Aşezare evreiască, de obicei 
agricolă, unde bunurile sunt deţinute în 
comun. 
 
Kidush: Binecuvântarea vinului, înainte de 
Sabat sau înainte de a lua masa la sărbători. 
 
Kneset: Parlamentul israelian. 
 
Legea Orală: Opusă Torei scrise ori Bibliei; 
transpusă pentru prima oară în scris în 
Mishna. 
 
Maghid: Predicator hasidic popular. 
 
Marranos: Evrei ascunşi, descendenţi ai 
evreilor spanioli şi portughezi obligaţi să se 
convertească. 
 
Masoret: Cuvânt folosit pentru tradiţia 
comun acceptată de scriere şi pronunţare a 
Bibliei. 
Menora: Lampa cu şapte braţe folosită în 

Templu; candelabrul cu opt braţe folosit de 
Hanuca. 
 
Mezuza: Rugaciune din Tora scrisă pe 
velum, prinsa de uşile caselor evreieşti. 
 
Midrash: O interpretare a Scripturii sau o 
culegere de asemenea texte. 
 
Minian: Forum (de zece evrei adulţi) pentru 
rugăciunile comunitare. 
 
Mishna: Versiune codificată a Legii Orale 
iudaice. 
 
Mohel: Cel care execută circumcizia. 
 
Moshav: Cooperativa micilor proprietari 
din Israel. 
 
Naghid: Capul comunităţii evreieşti în 
epoca medievală. 
 
Nasi: Preşedintele Sanhedrinului; prinţ 
evreu; descendent al lui Hilel, recunoscut 
ca patriarh evreu. 
 
Palmah: Unităţile de militari de profesie 
din Hagana. 
 
Parnas: Oficialitatea principală a sinagogii 
ori şeful ales al mirenilor. 
 
Pilpul: Discuţie sau dispută talmudică, 
adeseori mergând până la despicarea firului 
în patru. 
 
Piyut: Poem liturgic în ebraică. 
 
Purim: Sărbătoare ce comemorează 
eliberarea evreilor persani de către Estera. 
 
Rabi: „Dascăl" în sens literal; dascăl 
religios. 
 
Responsum: Punct de vedere scris, 
răspunzând întrebărilor legate de Lege. 
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Revizionist: Adept al mişcării sioniste 
disidente condusă de Jabotinski. 
 
Rosh Hashana: Anul Nou evreiesc. 
 
Sabat: Intervalul de timp de după apusul 
soarelui în ziua de vineri şi până după 
lăsarea întunericului în ziua de sâmbătă.  
Zi de odihna. 
 
Sanhedrin: Curtea Supremă a erudiţilor 
religioşi în a doua uniune de triburi. 
 
Sidur: Carte de rugăciune. 
 
Shadhan: Peţitor/peţitoare; peţirea se 
numeşte shiduh. 
 
Shamas: Paracliser la sinagogă. 
 
Shechinah: Literal „locuinţă"; prezenţa 
spirituală a lui Dumnezeu pe pământ. 
 
Shekel: Perucă purtată de evreica ortodoxă 
în public. 
 
Shema: Mărturisirea iudaică a credinţei 
(Deuteronomul 6:4). 
 
Shiksă: Tânără neevreică. 
 
Shofar: Corn de berbec pentru liturghie. 
 
Shohet: Măcelar care sacrifică animalele 
după ritualul prescris de Legea iudaică. 
 
Shtetl: Orăşel evreiesc în Europa de Est. 
Shulchan Aruch: Faimosul cod al lui Iosef 
Caro de legi iudaice. 
 
Sukot:  Sărbătoarea Corturilor  este 
celebrată în a 15-a zi a lunii 
ebraice Tișri (sfârșitul lunii septembrie 
până la sfârșitul lunii octombrie).  
 
 Talit: Şal de rugăciune. 
 

 
Talmud  (în ebraică, „învățătură” sau 
„studiu”), sau cele „șase ordine” ale Torei 
orale, este un text central al iudaismului 
rabinic, compus din Mișna și Ghemara. 
 Este o compilație a opiniilor docte 
acumulate în scris până la sfârșitul 
secolului V e.n. 
 
Tannaim: Erudiţi rabinici din perioada 
Mishna. 
 
Targum: Traducerea în aramaică a Bibliei 
ebraice. 
 
Tefilin: Filacterii sau mici cutii de piele 
prinse de braţ sau de frunte în timpul 
rugăciunilor. 
 
Tora: Pentateuhul, sau sulul care conţine 
aceste texte; întregul corp al Legii şi 
învăţăturii iudaice. 
 
Tosefta: Colecţie de învăţături tannaice 
legate de Mishna. 
 
Tzadik: Lider hasidic ori om sfânt. 
 
Zohar: Principala lucrare din Cabala, un 
comentariu mistic la Pentateuh. 
  
 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ti%C8%99ri
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O corespondență afectivă 

                    Tatiana  Ernuțeanu 
 
  Se vorbește prea mult. Se vorbește 
impersonal și deloc colocvial. Se vorbește cu 
certitudine, cu superioritate, cu 
desensibilizare. Se vorbește despre robotul 
Sophia, care ar putea fi un companion bun 
în următorii ani, se vorbește despre limbajul 
postuman, care ar trebui să fie prevalent în 
poezie, se vorbește cu ostilitate despre 
cinematografia, literatura, arta, care nu 
corespund noilor norme de corectitudine in 
extremis, se cenzurează nudurile, pe 
conturile de facebook ale muzeelor. Se 
vorbește tot mult despre insensibilitatea 
rasială a unora, dar deloc despre 
insensibilitatea religioasă. De fapt, nu se 
vorbește nimic sau se discută nimicul.  
În timpul acesta, Marina Voica spune, cu 
lacrimi în glas, că se teme că va fi uitată, 
Furdui Iancu s-a mutat în Apuseni și 
lucrează pământul, mâinile nu se mai ating, 
de dragoste rănită nu se mai moare cum 
spunea Angela Similea, e desuetă până și 
ideea, moartea a devenit prilej de bucurie și 
învățăminte, pe rețele. Se conservă viața, 
care a încetat de multă vreme să mai existe.  
Nu sunt de aici. Și, mai mult, nu sunt aici 
pentru a judeca și nici pentru a juca fățarnic 
dreptatea altora. Nu sunt aici să aduc pacea 
în lume, să inventez prezentul perfect, nici 
să dărâm reperele istoriei, nu sunt aici să 
contest, să inhib, să mă dezic, să comprim, 
să anulez. 
  Nu vreau lecții de etică de la impostori, 
cum nu vreau să-mi pun spoturi în casă și 
ștevie în cafea în loc de zahăr. Nu vreau 
imunizare sentimentală. Asta mi-ar lua 
liliacul din vază, mi-ar arunca vesela ciobită, 
ar da cu chiftelele mele prăjite de pereți, ar 
arunca în mare bijuteriile mele 
neimportante și probabil că pe mine m-ar 
alunga din propria-mi viață. 
  Miros de caprifoi, o scrumieră din 
sticlă banală ca cioburile pe care le aduni din 

mare, o savarină însiropată, stilou cu peniță, 
tutun, cafea, o lumânare Lola James Harper, 
o cremă de mâini Acqua di Parma, un desen 
de Ligia Macovei sau Piliuță. Dorințele mele 
meschine care mă țin să nu cad.  
Aseară, am căzut puțin, citind versurile de 
pe placa memorială a casei din Paris, a lui 
Benjamin Fondane, de care mulți nu-și mai 
amintesc sau nu au cum, neștiindu-l. Fac 
asta în fiecare zi. Cum s-a întâmplat și când 
am deschis confesiunile lui Celan sau când 
am văzut prin geamul unei brutării un domn 
elegant dând bani unei bătrâne de pe stradă, 
ce a vrut, în semn de răsplată, să îi sărute 
mâna. N-a lăsat-o, sărutându-i-o el pe a ei.  
M-a pufnit plânsul. Plânsul ăla pe care tu 
ești dispus să-l repudiezi, tu, cel care plătești 
cursuri care să te facă mai puternic. Plânsul 
ăla care te-ar incomoda dacă ai intenționa să 
trișezi, să înșeli, să minți. Da’ să știi, plânsul 
e o știință. Se cultivă. Se admite.  
E antonimul Sophiei.  
  La un anticariat, un domn în vârstă 
propunea să vină cineva să îi vadă biblioteca 
și să ia cărțile care crede că se vor vinde. 
Anticarul a spus că îl va suna. Bătrânul a vrut 
ziua și ora. Anticarul nu a putut estima.  
Eu am putut, însă, înțelege dincolo de lipsa 
răbdării. Era o situație. Am mai căzut puțin. 
În el era unchiul meu, cel care și-a vândut în 
consignație tot ceea ce avea de preț, pentru 
a-și salva soția. Cu toate astea, nu s-a putut. 
Da’ timpul, spune timpul de azi, nu este 
pentru a privi dincolo de carne, oase și haine. 
Altele sunt dictoanele lui. Sunt cele care fac 
ex abrupto diferența între timp și timpuri. 
Unii le marcăm ca evoluție, alții nu. Așa cum 
se întâmplă și cu florile, la prima întâlnire. 
Unii râd de ele, alții le presează. 
De-asta, în anticariat, nu te duci să cumperi 
obiecte, ci fărâme de viață.  
Ce prostii, ce sensibilități mallarmeéne și la 
blonda asta, cu pretenții de scriitoare! 
Blondele sunt blonde și e suficient. O blondă 
e aproape incompatibilă cu scrisul, filosofia 
pe covor, considerațiile și postulatele! 
Dimineață, blonda a făcut supă cu găluște, 
demodată ca ea, a ascultat muzică din Sălaj, 
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pe Hora Tv și și-a dat seama că, dacă va 
recunoaște asta, va pierde stima și nu s-a 
abținut. Și-a cheltuit ultimii bani pe un 
obiect inutil, dar care îi va aduce mirosul din 
Colette în sufragie și a descoperit că are un 
bec cu cip de memorie și s-a speriat unde a 
ajuns tehnologia. Din tot acest amestec, 
blonda i-a dat dreptate (da’ cine-i ea să-i dea 
dreptate) lui Pirandello, care spunea că, deși 
vorbim cu aceleași cuvinte ale aceleiași limbi, 
nu ne înțelegem din vina noastră. Cuvintele 
sunt goale. Însemnătatea le umple, iar ceea 
ce tu-mi spui este tradus înlăuntrul meu. Pe 
scurt, tu le umpli cu înțelesul tău, dar eu la 
iau în mine și le umplu cu înțelesul meu. 
Credem că ne înțelegem, dar de fapt nu ne 
înțelegem deloc. 
Prozaic, filosofia lui Pirandello spune că 
supa mea cu găluște ar putea fi homarul 
cuiva. Și de aici vina nu mai aparține 
nimănui. Doar celui ce vrea să pară ce nu e. 
Și, dacă și tu mănânci supă cu găluște, ar fi 
bine să nu spui că mănânci homar. M-am 
jucat puțin, cum numai o blondă știe să 
bucătărească cu sens și însemnătate, dar 
adevăr am spus.  
Cu sentimentele nu mă joc, nici cu ale mele, 
nici cu ale celorlalți. Doar cu banii mă joc, că 
m-am jucat de mică, de când am rulat câteva 
sute de lei, în făină cu apă și am făcut clătite. 
Îmi par neimportanți, de asta mă și ocolesc. 
Dar nici eu nu le dau ocazie să mă găsească, 
stau ascunsă. E win-win.  
Și niciodată nu mă joc cu camera plăcerilor 
din cap. Acolo se află o discretă legătură 
între toate lucrurile după care suspin. 
Asocieri și fantasme. Irealitate și lucruri 
cunoscute. Mese întinse, sub migdali în 
floare, in sole d’Italia, mâini bronzate, cu 
inele vechi cu email și aur, héritage de 
famille, pisând în boluri semințe de fenicul 
pentru pâinea prăjită, haine uzate, puse la 
uscat, pe canalele Veneției, lichioruri de 
anason, Deauville, întâlniri, pe care nu le-
am avut niciodată, dar unde am fost 
îmbrăcată cu o fustă din crêpe de chine 
verde smarald și helancă fină, bleumarin, 
case în care n-am intrat decât pe geam, cu 

privirea, mirosul pielii celor dragi, portocale 
la geam și scrisori de dragoste, de la golani 
deștepți, drumuri pe dealurile din Măgura 
Codlei, unde n-am călcat. 
Și m-a copleșit o stare. Și am devenit, cu 
fiece zi, mai fragilă decât o sărățică din foetaj. 
Mi-a spus cineva, de curând, că sunt ca o 
schiță, aproape abstractă. Mi-a plăcut și m-
am umflat în pene. E important ce ți se 
spune. Și apoi, mi-am amintit de 
învățătoarea mea, care, la sfârșitul clasei a 
patra, dăruindu-ne tuturor câte-o cartolină 
cu o poezie, pe a mea a scris versurile lui 
Kipling, Învață de la toate... „Învaţă de la 
umbră să taci şi să veghezi”. N-am înțeles 
nici atunci și nici acum, de ce tocmai eu să 
tac, eu care scoteam cuvintele abia șoptite, 
aproape prelingându-mă să trec 
neobservată. Nepotrivită dedicație pentru o 
timidă, atunci și acum. Nepotrivită ca 
decolteul la vedere într-o zi cu zăpadă.  
Tata, în întâlnirile noastre rare, nu uita să 
mă învinovățească de a nu avea tupeu.  
Dar îl iertam, când îmi aducea mărțișor de 1 
Martie, cu pisici, ascuns în buzunarul de la 
cămașă. Mă impresionau pisicile, mă 
impresiona jena lui de a-și arăta puțina 
sensibilitate și mă frustra și speria frica lui 
de a face gesturile simple și emoționante. Nu 
a reușit să mă apropie niciodată. Mâncam 
prea rar prăjituri cu el. Am stat la distanță 
sufletească de câteva telefoane și câteva 
momente și am rămas, până azi, în aceeași 
frică, pe care doar figura paternă o poate 
face să dispară. Cum am rămas în același 
complex de inferioritate, în care m-a așezat, 
așa stabil, un coleg de scoală, Alin. Alin îmi 
arăta penare chinezești, pixuri cu figurine, 
care curgeau printr-un lichid, stilou cu urs 
panda, timbre și glasoare, pe care mama lui, 
persoană importantă, reușea să le procure, 
spunându-mi: Tu nu ai, ești săracă! Și 
pentru că ești săracă, ești proastă! Alin a 
râvnit într-o zi la cartea mea Vrăjitorul din 
Oz și mama i-a dăruit una. În 30 de ani, l-am 
întâlnit o singură dată, întâmplător, într-o 
stație. Alin a devenit medic, probabil unul 
care va îngriji doar corpuri, niciodată suflete.  
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Am devenit ceașcă de porțelan. Una în care 
trebuie să amesteci cu grijă și dragoste.  
      Tatiana Ernuțeanu 
 

 
 
    Muzeul Israel 
 
                  Sigalit Landau 
 
Sculpturi în sare  
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                  Joel Ozy  
   O nouă Expoziție la Muzeul Israel 
 
  Pe data de 6.10.2022 în prezența unui 
public deosebit de numeros a avut loc 
Vernisajul Expoziției “ Marea arzătoare (The 
burning sea)” al artistei plastice Sigalit 
Landau.  Sigalit Landau este unul din 
numele foarte cunoscute în arta plastică 
israeliană și internațională, domeniu în care 
activează de peste 20 de ani.  Lucrările ei, 
inclusiv cele video, provin din legătura ei 
sufletească cu Marea Moartă.  Există la 
aceasta artistă o nevoie personală de a se 
lega spiritual cu acest loc retras și cu istoria 
lui veche. 
    Marea Moartă permite metamorfoze, 
schimbarea unui obiect în altul datorită 
cristalelor de sare pe care le conține.  Sarea 
mării, care se depune pe orice obiect 
introdus în ea, da naștere unui înveliș 
sclipitor și misterios. 

 Timpul și clima fierbinte fac ca sarea 
depusă pe obiecte (plase pescarești, rochii, 
abajururi, etc) să primească în mâna artistei 
forme sculpurale impresionante.  Ani de 
încercări experimentale au condus-o la 
rezultatele prezentate acum în muzeu.  
Simbolurile lucrărilor ei conduc la dezvăluiri 
de istorie familiară legate de shoa, politică 
ecologică, mituri. 

 În lucrări putem vedea angajarea ei 
civică împotriva folosirii nechibzuite a Mării 
Moarte în scopuri industriale, ceea ce 
conduce la o tragedie ecologică.  În același 
timp putem aprecia munca ei ca “amintiri 
pozitive “ legate de Marea Moartă. 

 Una din lucrările video prezentate 
reprezintă un proiect virtual al ei cu viziunea 
unui pod care să lege Israelul de Iordania  
(o persoană trece marea pe un fir întins intre 
cele două maluri). 

Vizitatorul expoziției are posibilitatea 
să-și folosească intuiția pentru a găsi 
simbolurile existente în exponante.  

Sigalit Landau încă de la primele ei lucrări 
folosește că obiect pepeni, care pentru ea au 
o însemnătate deosebită. 
   Interiorul lor roșu și dulce, reprezintă 
viața, în contrast cu sarea și moartea mării 
pot conduce la diferite conotații filozofice.   
O lucrare care nu poate trece neobservată 
este videoul cu cei doi bocanci pe care s-a 
depus sarea și care se scufundă în apa 
înghețată la marginea orașului Gdansk.  
  În final vor rămâne doua găuri ce dau 
de gândit.  Prin lucrările expuse artista ne-a 
făcut să vedem frumosul unei mări care se 
numește impropriu Marea Moartă.   

Un merit deosebit în reușita expoziției 
revine curatorului ei Amitai Mendelsohn, 
curator principal al Muzeului Israel. 
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Pentru cei rămași * 

 

Uneori nu mori când ar trebui să mori 

Și acum am de ales 

Să repar o lume sau să construiesc 

una nouă în corpul meu 

 

O ușă albă se deschide. 

într-un loc plin de ciudățenii. 

lumina aurie, atât de auriu catifelat 

 

e ca lumea în care strig 

toți prietenii mei sunt acolo 

toți cei pe care îi iubim 

sunt încă în viață, adunați. 

 

la malul mării 

ca niște constelații 

 

rudele mele de miere 

lumina e de miere 

sub cer 

o grădină cu tulpini albastre 

 

muguri albi de lună 

strălucirea de marmură  

la focul îndepărtat și pâlpâind 

 

trupul întreg luminos... 

cu aripi pline de viață. 

cu orele zilei frumoase 

pe o planetă fără nume 

 

Oh, prietene, prieteni ai mei... 

înfloriți cum trebuie, sălbatici 

până când vom fi liberi. 

 
  
* de  Cameron-Rich   

 poet, academic, profesor 
In memoriam SERGIU Rătescu - RIP 
1947-2022 
                              Traducere AG  

             IN MEMORIAM  

 
 
       
  
   
  Ne-a părăsit  fulgerător și mult prea 
devreme prietenul Sergiu Rătescu, 
arhitect, caricaturist, acuarelist și fotograf 
amator. Ne cunoaștem de o viață,  de  copii, 
de la cinci ani. Sergiu a desenat înainte de a 
vorbi. Apoi ne-am intersectat copilăria și 
adolescența timp de încă 20 de ani până la 
plecarea mea spre Israel.  Mergeam la mare, 
la ski, la patinaj, la dans, la cinema, mereu 
planificând excursii, schimbând cărți sau 
idei pentru viitor.  Prin anii 70 Sergiu s-a 
însurat cu Ruxandra iar eu am plecat în  anul 
1972. Drumurile s-au reunit în 1982 când 
perechea Rătescu a reușit să plece din 
România comunistă.  În noua lor țară, 
Israel, Sergiu și Adi tinerii părinți ai unui 
băiat (Sebi) s-au acomodat cu limba ebraică, 
munca și greutățile inerente unei culturii 
total străine nouă celor veniți din miezul 
Europei. Dar ne-am descurcat și chiar am 
început să călătorim împreună spre țara 
maternă după anii 90 când norii s-au 
împrăștiat. În Israel Sergiu a făcut o carieră 
de succes culminând cu prestigiosul post de 
Inginer al orașului Petah Tikvah. Au rămas 
multe proiecte gândite de Sergiu și 
monumente de metal executate după 
desenele lui originale, plasate la intersecții. 
Orașul a devenit mai luminos și mai elegant. 
Sergiu avea și pasiunea călătoriilor de unde 
(însoțit de a două soție Claudia) aducea 
desene și inspirație pentru acuarele de 
excepție. Fotografia mult, acumula amintiri 
și la vremea pensiei a pus multe din ele pe 
hârtia unor albume de artă pe care am avut 
plăcerea să le editez la SAGA.  
A lăsat în urmă pe Sebi, două nepoate  și 
pe  a doua lui parteneră de viață Elena 
Claudia Stoica.  Condoleanțe familiei!   
                 Adrian Grauenfels  
 

SERGIU RĂTESCU 
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Elsa Dorval Tofan 

                                  RELATIVIZĂRI 

  

cum ar fi vrut el să fii 
  
și nu cum ești se tângui 
femeia cu jumătate de 
coardă aproape maternă 
indicând din cap un portret 
de bărbat răvășit de țipete 
similare cu cele ale corbilor 
delectându-se cu stârvuri de 
păsăret căzut de prin cuiburi, 
 de fapt, lăsat să cadă 
(eliminare prin selecție) 
 determinată, motivată de 
obsesia de a face pe plac, 
de a executa la cerere, de a 
înghiți două săbii deodată, 
aș putea să fiu măcar o dată 
cum ar fi vrut să fiu, până la 
urmă totul se reduce la a ști 
cum să relativizezi, chiar și 
din unghiul ascuțit al morții,   
  
fără regrete căci familia 
este mai presus de orice 
_____________________ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CARȚI noi la Editura SAGA  

 

https://www.amazon.com/dp/B0BGP4HHN

N?ref_=pe_3052080_397514860  
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              Stelian Tanase 

  
PRAGA nu poate fi ințeleasă decit în cheia 
magiei. Este orașul astrologilor și alchimiei, 
al cărților de tarot. E mai ales orașul vrăjior 
& vrăjitorilor. Aici toată lumea crede în 
ocultism, într-o lume aflată dincolo. Din 
imediata apropiere controleaza viața tuturor. 
Praghezilor le place să se refugieze în 
supranatural. Să am oare numai eu aceasta 
impresie? Nu este o marfă menită să 
capaciteze turiștii să năvăleasca la Praga? 
Puțină magie crește preturile la hotel, în 
dughenelele cu suveniruri, în cafenele. Da, 
există un comerț infloritor pe marginea 
supranaturalului. Face parte din ethosul 
praghez. Fără vrăji și vrăjitori lumea de pe 
malurile Vltavei nu ar fi ea insăși, ar fi 
altceva și s-ar destrăma. Magia este factorul 
esențial care ține laolaltă orașul - ca un 
păpușar marionetele lui. Marionetele au aici 
o mare traditie. Spiritul lor îl găsești 
pretudinteni, pe străzile înguste, în piețe, în 
ganguri. Când te privești într-o vitrină, 
atenție, e acolo.  
Praga mai este și orașul împăratului Rudolf 
II. El a mutat capitala Imperiului habsburgic 
de la Viena la Praga amprentind orasul 
iremediabil. Mutare de șah – pion d2-d4 - e 
cu skepsis. Ce l-a atras aici? Ar fi de știut. Am 
bănuiala că mulțimea de alchimiști, 
astrologi - trăitorii liberi pe ulițele Pragăi, ca 
nicăieri în Europa. Îl fascinau ei și lumea lor. 
Cred că Breton a scris că Praga este orașul 
magiei. Îndată ce treci podul Carol, pe mâna 
dreaptă, se află hanul “La Elefant” – cum se 
numeste si azi - unde Mihai Viteazul ( însoțit 
de o mica suită), in perioada 23 februarie – 
3 aprilie 1601 a așteptat să fie primit în 
audiență ( s-a întâmplat la 1 martie ) de 
melancolicul împărat Rudolf ll, pasionat de 
ocultism. Ziua/noaptea, împăratul nu facea 
decit să-și cerceteze imensele colecții de 
ceasuri, instrumente muzicale, aparate de 
măsură, galeria de tablouri. Privea ore 
întregi globuri de cristal căutind piatra 

filosofală. Supraveghea cerul cu luneta, se 
interoga asupra planetelor și traiectoriile lor. 
Se preocupa prea puțin de finanțe si armata. 
Era mereu înconjurat de numerosi 
impostori, alchimiști și astrologi, veniti din 
toate colțurile Europei pretinzind că vindecă 
toate bolile, fabrică aur, te fac nemuritor. 
Niște șarlatani - dar împăratul îi ținea la 
mare preț. Îi primea la Curtea sa, le dădea 
crezare, îi plătea regește...Rudolf a sfirsit 
previzibil prin a fi înlăturat de pe tron de o 
rudă pe motiv de nebunie... 
Rațiunea a adăugat la Praga în timp un strat 
subțire peste acest fond ne-creștin, 
superstitios și mistic. Asta s-a intimplat mai 
ales după ce Johan Kepler s-a așezat la 
Praga, fugind din calea persecutiilor 
religioase. Casa lui se află și azi in inima 
vechiului oraș medieval pe o străduță 
anonimă, într-un gang. Am vizitat-o. Nu se 
găsesc cine stie ce piese originale, dar 
atmosfera e reconstituită onorabil. Desigur 
muzeul nu prea are vizitatori, omul 
contemporan nu mai e interesat de alegațiile 
unui matematician din vechime, pe 
deasupra și astronom dedicat cosmosului. 
În 1600 Kepler se mută la Praga, la Curtea 
Împăratului Rudolf ca să lucreze cu Tycho 
Brahe cel mai cunoscut cercetător al cerului. 
ÎI făcuse de altfel cel mai mare observator 
astronomic. Da, astrele!...Cercetau cu luneta 
legătura dintre planete si mersul raboaielor 
și al politicii in Europa. Este ce voia sa afle 
Împăratul.  
Epoca lui Rudolf este si cea a Golemului – 
o creatură monstruoasă – invenția unui 
rabin, Judah Loew ben Bezalel. Golem 
trebuia să îi apere pe evrei de persecuții.  
La Praga trăia cea mai numeroasă 
comunitate evreiască de pe continent. Lecția 
este că dacă realitatea nu te ajută, treci în 
imaginar. Poveștile și personajele fantastice 
pot ține departe marile pericole pămintești. 
Teroarea pe care o inspiră atunci cind 
Golemul scapă de sub control - inevitabil - te 
obligă să iei aminte... Golemul este 
emblematic pentru Praga dar mai ales 
pentru fantasmele de care este dominată ieri 

https://www.facebook.com/steliantanase.ro?__cft__%5b0%5d=AZVF0skJJY1hFjDBLNMLT18SGNKdWmR5ZtJE2_N_Mv5yRBWL5BKqHkb_3gKVld2Oh6d7tMN3m4x7eTbgAYlbCnaFHXzDmLKuDpyg9jf2pJ9bkCtZR4VneoqjL-AmHyC63hnmY1vUWGDnlp_LT6Iu7U1B&__tn__=-UC%2CP-R
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ca si azi. Este mai ales vorba despre frică si 
coșmaruri. Praga este un oraș cu o istorie 
plină de violențe, răscoale, asedii, cruzimi și 
execuții și trebuie să caute refugii. Praga nu 
trăiește 100% in ceea ce numim "realitate" și 
nici în concretul istoric. E mereu prezent un 
element de supranatural care dă întregul 
numai împreună cu restul – rest cunoscut 
nouă prin simțuri. Altfel nu.  
Ce influență trebuie să fi exercitat teoriile lui 
Kepler, pozițiile lui vizavi de teoriile lui 
Copernic și Galilei!? Cum s-a schimbat fața 
lumii și înțelegerea cosmosului odată cu 
prezența lui la Praga? Ce lume era Praga încă 
de atunci !... Unde se găsea Bucureștiul la 
1600/01? Un detaliu. În București nu exista 
nicio constructie civilă din piatră. În Valahia 
exista obiceiul prost de a te uita în pământ. 
Aici pe podul Carol, lumea privea deja cerul 
și făcea tot felul de măsurători. În Valahia 
cerul nu exista ca atare.  
Era “lumea cealaltă”, nu spațiul infinit. Era 
o lume populată de îngeri și heruvimi... La 
Praga era vorba despre planete, traiectorii, 
legi matematice...  
* Fragment din "Europa la patru mâini. 
Jurnal de campanie", manuscris de sertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Silviu Ilievici 

            Fumul de țigară... 
 
  Răpăitul rostogolit din neant îmi 
zburlește liniștea în care valsez de ceva 
vreme la marginea lină a viselor. Îl ascult în 
tăcere și mă gândesc că plouă cumva 
neobisnuit în timp ce picăturile  lovesc rar 
streașina sau poate  sticla lucioasă a 
ferestrei. Clopotele catedralei evanghelice 
încep și ele să sune încercând aproape ireal 
să se suprapună în ton grav cu ritmul 
ploii  din înălțimea  turnului cu ceas aflat  la 
câteva sute de metri dincolo de zidurile 
hotelului ce despart ca o pavăză întunericul 
ud și rece de lumina gălbuie a veiozei ce-mi 
deranjează pleoapele căzute grele peste 
gândurile ce încheie ziua.  
Sunt în Finlanda în locul cel mai nordic  și 
mai plin de liniște, în care am ajuns 
vreodată. Totul e atât de diferit de lumea în 
care-mi trăiesc viața. În anotimpul de acum 
soarele lucește peste lumea de aici   mai mult 
ca o întâmplare. Ori poate  e doar o joacă a 
destinului sau a unei  forțe a întunericul ce 
se răzbună și  vrea să-mi ștergă din memorie 
căldura si mângâierea soarelui din 
Mediterana mea  îndepărtată. Zilele au alt 
sens în vecinătatea Balticii  marcate în 
contrast de culoarea pădurilor de 
mesteceni  ce se reflecta că într-o oglindă 
imensă în apele  întunecate și reci ce 
întâmpină privitorul pierdut. Te simți 
aproape ca un naufragiat căzut în mijlocul 
oceanului ăsta atât de viu și tăcut, cu valurile 
imense de verde crud învolburate 
în  explozia plină de culori a toamnei.  
În cele din urmă adorm pâlpâind ca o flacără 
ce pierde cu totul  fierbințeala în picăturile 
înghețate ale norilor ascunși de 
întuneric. Yury se lasă greu convins să 
pornească în vântul rece și ud al dimineții 
ce-și topește colții în soarele prezent prin 
câteva raze  rătăcite în impresia cărămizie ce 
stăpânește și se strânge ca o menghină peste 
șoseaua îngustă.  
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- Doar nevastă-mea a mai reușit să mă 
scoată din casă pe așa o vreme, bodogănește 
colegul meu până ce reușește să închidă 
până în gât scurta groasă de fâș. 
  Motorul mașinii toarce liniștit iar 
căldura ne moleșește în timp ce 
norii  aleargă îndeaproape grei și plini de 
neliniști ploioase. Copacii cu scoarța albă 
păzesc sobri din marginile șerpuite ale 
drumului  trecerea aproape întâmplătoare a 
mașinilor ce  păstrează , toate, același  ritm 
calm al dansului.  Piciorul ar călca 
accelerația până la blană, să simt culorile 
amestecate în viteza amețitoare ca  într-un 
vârtej al extazului. Nordul are însă alt puls, 
tăcut și așezat ca o binecuvântare ce umple 
plămânii avizi de aerul  curat și rece. Opresc 
mașina în marginea nuanțelor de roșu și 
privesc liniștea prin obiectivul aparatului de 
fotografiat. 
  Lângă mine Yury foșnește o țigără  cu 
degetele îngălbenite iar flacăra  albastră 
împrăștie umezeala din jur la primul fum. 
Pădurea ne ascultă încordată în timp ce 
două rațe sălbatice despică zgomotos aerul 
gros care acoperă copacii sub cerul ce 
respiră ploaie. Ochelarii se umezesc aproape 
cu emoție și nu mai văd bine. Îi ridic pe 
frunte și mă bucur ca un copil de frigul ce 
înțeapă pielea. El era acolo, ascuns,  stia că 
ne  vom intersecta privirea  prin lentilele 
obiectivului ce căuta focus. Universul are 
regulile lui și plusează  printr-un fir lung 
nevăzut ce ne mărește  bătăile inimii. 
Tâmplele îmi zvâcnesc și simt o uscăciune 
sălbatică și aspră ce-mi crestează buzele.  
-Nu respira cu zgomot, îmi șoptește bunica 
atingându-mi cu mâna umărul. Înlemnesc și 
picioarele-mi tremura de încordare lângă 
feriga ce se mișcă ușor ca într-o unduire de 
vânt. 
 - Vezi ciuta ? 
Ochii o caută  mânați parcă de inima ce 
lovește  pieptul rigid. Mi-e groază de 
zgomotul care șuieră în mine și se înalță ca 
un fuior până peste copacii din râpa  ascunsă 
a pădurii.  O zăresc liniștită  lângă  o  tufă 
țepoasă iar bucuria încălzește și 

calmează. Botul pur îi lucește în lumina 
filtrată de frunzele gălbui ale stejarilor ce par 
să o păzească, cu grijă, din toate părțile.  
În liniștea clipei,  din spatele unui trunchi 
căzut la pământ răsar în lumină, coarnele 
maiestuoase ale cerbului stăpân. E deja prea 
multă bucurie ce se zbate în mine. Aș vrea să 
strig,  să respir cu extaz în fața acestui 
tablou  învăluit în  lumina asta de 
rai. Rămân însă suspendat în 
liniște,  undeva la granița  ce desparte 
pădurea de cer.  Mirosul fumului se 
dizolva  cu rapiditate  în umezeala rece și 
mestecenii intră în alertă. Renul întinde 
gâtul și sunetul răgușit împrăștiat prin 
aburul fierbinte al plămânilor speriați ne 
dezvăluie prezența. Renii sar din 
ascunzișurile întunecate rostogolind cu 
zgomot de asalt crengile rupte sub greutatea 
copitelor. Dar într-o clipă lungă cât 
respirația  tot vuietul de nedescris s-a 
pierdut în adâncurile neștiute ascuns parcă 
pentru totdeauna în liniștea rănită 
de  nuanțele sângerii ale  toamnei. Yuri mai 
respiră un fum înainte ca primele picături de 
ploaie să ne spele păcatele sau însăși 
existența.  
  Speriat am făcut  un pas înapoi 
răscolind cu piciorul paloarea frunzelor 
uscate. Cerbul m-a privit curios și mândru, 
apoi, după ce ciuta a zburat în desiș, s-a 
opintit fără teamă în  pământul reavăn și 
negru eliberând  în toată pădurea mută 
mugetul răgușit al învingătorului. Nu știu 
când a dispărut pentru că nu l-am 
văzut,  ochii îmi erau umezi iar ochelarii 
refuzau să mă mai ajute. 
- Acum poți respira, a șoptit bunica și mi-a 
atins din nou umărul înțepenit de emoție. 
Am închis cu teamă ușa automobilului care 
a pornit parcă mai greu, lăsând cumva în 
marginea șoselei întunecate  o urmă adâncă 
de regret că nu era și el, sau eu,  parte din 
turma ce  stăpânea pădurile nordului... 
 

*** 
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PICTURĂ  
 
                                  Rely Schwartzberg 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Amazon-SAGA Books  

https://www.amazon.com/Romanian-
Passport-Fascist-Romania-

Against/dp/B09ZF7VMX3/ref=tmm_pap_
swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1665919

682&sr=1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Delia Jacob 
                   Pe drumuri de sticlă 

                  Roman  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=470669731760524&set=a.409461057881392&__cft__%5b0%5d=AZVF0skJJY1hFjDBLNMLT18SGNKdWmR5ZtJE2_N_Mv5yRBWL5BKqHkb_3gKVld2Oh6d7tMN3m4x7eTbgAYlbCnaFHXzDmLKuDpyg9jf2pJ9bkCtZR4VneoqjL-AmHyC63hnmY1vUWGDnlp_LT6Iu7U1B&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=470669731760524&set=a.409461057881392&__cft__%5b0%5d=AZVF0skJJY1hFjDBLNMLT18SGNKdWmR5ZtJE2_N_Mv5yRBWL5BKqHkb_3gKVld2Oh6d7tMN3m4x7eTbgAYlbCnaFHXzDmLKuDpyg9jf2pJ9bkCtZR4VneoqjL-AmHyC63hnmY1vUWGDnlp_LT6Iu7U1B&__tn__=EH-R
https://www.amazon.com/Romanian-Passport-Fascist-Romania-Against/dp/B09ZF7VMX3/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1665919682&sr=1-1
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Încerc să-l restitui literaturii române pe 
acest mare scriitor, așa cum spun alții, nu 
neapărat eu, intrat în bătaia puștii care-l 
țintește pe un anumit fost președinte al 
României. Acest fragment din superba 
carte ”Ashman” este ilustrat cu o imagine a 
acestui om despre care, neputând fi lichidat 
la propriu, s-a zis ba c-ar fi fost deja 
înmormântat, ba mai întunecat la 
culoare. În poza din stânga se vede că este 
cam viu pentru unii, dar asta-i altceva… 
Să nu uităm că romanul a fost scris în 1993, 
înainte de Era Internet, deci erudiția 
autorului nu vine de la Google, ci din tot ce 
acumulase în cap. Vă invit să vă delectați cu 
textul care urmează. Merită, zău așa! 
 
Eugen Matzota 
 

                         Omul de cenușă 

Fragment din prolog 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi-am privit atent ceasul: opt fără cinci, un 
minut din timpul de examinare zburase 
deja. În fața mea, Red alesese din mormanul 
său opt creioane cu vârful mai ascuțit și 
începuse să le aranjeze în formă de 

piramidă. Nu eram curios să știu câte își 
băgase în cap să construiască. Materiale 
avea din belșug: în fiecare sertar, ținea 
duzini de creioane gata pregătite pentru 
cealaltă mare pasiune a lui, careurile de 
cuvinte încrucișate. 
Măcar la ceva tot mă pricepeam: marca sa de 
creioane. Erau dintre cele mai scumpe, 
„Skilcraft nr. 2“, cu mină moale, singurele 
admise la examenele universitare în 
America, pentru că nu mâzgălesc hârtia 
atunci când trebuie să ștergi. Îmi încheiasem 
de câteva luni studiile de limbi romanice. 
Dacă nu m-aș fi făcut ghid între timp, 
probabil că aș fi ajuns profesor, sau, în cel 
mai rău caz, măcar suplinitor. Oricum, la 
viteza cu care începusem să rezolv ultimul 
test al lui Red, puteam să-mi prezic fără grijă 
o catedră frumoasă, din lemn de arțar, ale 
cărei sertare n-aș fi ezitat să le umplu și eu 
cu creioane identice. 
Cum șeful meu nu-și mai ridica privirea, m-
am uitat puțin de jur împrejur. Pereții erau 
goi. În stânga, un palmier sfrijit, cu frunze 
lucioase și țepene de parcă tocmai fusese 
adus de la îmbălsămare, țâșnea bățos dintr-
un ghiveci de lut ars. Pe birou, lingă 
clepsidră, erau înșirate trei atlasuri și câteva 
cărți: „Noul Regulament de Vizitare a 
Valhallei“, „Mitologia“ lui Bullfinch, un 
vechi ghid Michelin al Spaniei, „Secrete de 
Călătorie Zen“, un dicționar Roget de 
sinonime și de antonime, toate sprijinite de 
un set legat în piele roșie din „God’s Best 
Works“, un titlu pe care nu eram sigur că-l 
citisem bine – în viața mea nu auzisem de 
„Operele Alese ale lui Dumnezeu“. Nu se 
zărea nicăieri măcar o singură lucrare 
medicală. 
Îmi venea să-i spun răspicat: Uite ce este, 
Leif… Las-o mai moale cu herpesul! Uită-te 
și tu mai atent! Ce, îmi vezi cumva vreo bubă 
pe buze? Mi-aș fi bătut gura de pomană. Îi 
cerusem o dată regulile de examinare. Red 
se supărase de-a binelea: „Reguli?… Care 
reguli?… Ai auzit tu că vikingii aveau 
reguli?“ Înțelesesem imediat. Fără reguli. 
Un ghid avea la dispoziție zece minute 
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(timpul standard al companiei Globe) să 
fabrice un răspuns mai acătării, iar Red avea 
dreptul să-l întrebe orice-i trecea lui prin 
minte. 
În ultimul timp devenise obsedat de 
ghicitori străvechi și din ce în ce mai 
obscure: „Ghicitorile dificile sunt un 
instrument necesar pentru călirea 
caracterului oricărui tânăr.“ Pentru cele mai 
grele, te lăsa uneori să încerci două 
răspunsuri; dar atât: „N-o mai tot scălda!“ se 
răstea el. 
Ultima victimă a lui Red, Kathy Sorenson, s-
a trezit față în față cu șarada lui Cain. 
„Grupul tău merge în sudul Asiei. Cine a 
măcelărit acolo un sfert din omenire?“ Kathy 
uitase de Adam și Eva și, mai ales, de fiii lor, 
Abel și Cain. O săptămână mai târziu, 
asculta amețită zgomotul monoton ali 
Transsiberianului traversând taigaua înspre 
nord: opt tururi „Să Descoperim Tundra 
împreună“, unul după altul. 
După plecarea lui Kathy, am decis să studiez 
serios Biblia. Degeaba! Înaintea ultimului 
meu tur în Franța, era cât pe ce să-i 
împărtășesc soarta. Ghicitoarea menită să 
mă înfunde, „Un emisar care nu vorbește, 
purtând un mesaj care nu e scris, vine într-o 
lume frământată, fără nici un fundament…”, 
fusese împrumutată de Red dintr-un discurs 
vechi al lui Picasso, în care acesta desene un 
tablou de-ai lui reprezentând simbolul păcii, 
un porumbel alb cu o ramură de măslin în 
cioc. 
Dacă marele pictor își dăduse seama că 
născocise o ghicitoare, n-am idee. M-am 
descurcat numai pentru că găsisem în coșul 
de gunoi al lui Red câteva numere vechi ale 
revistei „Porumbelul călător”, pe care le 
răsfoisem noaptea, în grabă. N-am priceput 
nici în ce fel învățasem ceva sau îmi oțelisem 
caracterul: „Porumbelul Păcii“ se afla în 
muzeul din St. Denis, la nord de Paris – 
aproape, dar nu chiar, pe traseul turului 
meu. 
Probabil că, undeva, în vreun sertar ai 
biroului, sub atâtea mormane de creioane, 
exista și o revistă cu coperți lucioase, 

„Herpesul în zilele noastre“, sau măcar 
articolul „Sophia Loren ne destăinuie cum a 
scăpat de ei“ (în 40 de lecții). Oricum, 
pentru mine, era prea târziu. Accesul meu 
nocturn la materialele didactice ale lui Red 
încetase din ziua în care Marie-Bianche s-a 
transferat la noi și Aranxa îmi ceruse cu voce 
răstită să-i restitui cheia de rezervă a 
„Castelului“. 
În cele din urmă, mi-am amintit că „herpes“ 
este un vechi cuvânt grecesc (înseamnă 
rădăcină sau, figurativ, obârșie), iar turul 
meu înșira într-o săptămână 23 de temple 
antice din Grecia și Italia. Am răscolit în 
minte firava mea colecție de ghicitori greco-
romane. Majoritatea nu aveau nici o 
legătură cu herpesul, însă, ştiindu-l pe Red, 
poate că iar schimbase regulile. Se putea 
întâmpla ca, de data aceasta, el să-mi fi dat 
deja răspunsul, urmând ca eu să-i descopăr 
ghicitoarea. 
Povestea lui Oedip și ciclul de enigme în 
versuri ai lui Virgiliu, „Oile lui Moliboeus“, 
sunt pline de scene amoroase, dar în „Oedip“ 
amorul se petrece numai între el și mama 
lui, cât despre oi, nu auzisem vreodată să fie 
pomenite împreună cu herpesul. Mitul lui 
Procust are loc în întregime în pat, însă nici 
asta nu mă ajuta, pentru că patul lui de fier 
nu se potrivea nimănui: cei scunzi trebuiau 
lungiți, iar cei înalți, scurtați. Numai cea mai 
veche ghicitoare pe care o știam, „Păduchii 
lui Homer“, arăta potențialul de a răspândi 
herpesul. 
– Tot ce-am prins am aruncat; ce n-am 
prins, am păstrat…, am răspuns eu fără nici 
un chef. 
Cu multe secole înainte de Christos, un 
pescar grec din insula Ios l-a provocat pe 
Homer însuși să descifreze „Ghicitoarea 
Păduchilor Lați“. Homer s-a străduit 
îndelung, dar n-a izbutit să-i dea de capăt, 
deși legenda spune că și-a bătut capul cu ea 
până în ziua morții. 
Red a clipit repede de câteva ori. Semn bun! 
m-am gândit. După aceea însă, nimic nu s-a 
mai clintit în colțul lui în afara nisipului din 
clepsidră, scurs deja mai mult de jumătate. 
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Ceasul meu arăta opt fără un minut. 
În spatele biroului, capul ca o bilă mare și 
torsul greoi al lui Red erau complet imobile; 
brațele: groase, acoperite cu păr aspru, tras 
parcă din liță de aramă, se odihneau ca două 
labe uriașe pe un ziar englezesc, desfăcut 
larg, pe toată lățimea tăbliei de stejar. Nu era 
exclus ca, în seara aceea, lui Red să-i fi intrat 
în cap că-i sfinxul din Theba. În orice caz, își 
dădea toată silința să-l imite. 
Sfinxul era femeie, dar nu cred că asta avea 
vreo importanță, în mintea lui Red Ericson. 
Sfinxul se sinucisese după ce Oedip reușise 
să-i dezlege tainele, dar în ochii vag oblici ai 
șefului mai nu se putea citi nici un pic de 
neliniște cum că aș fi fost și eu în stare să calc 
pe urmele legendarului rege al Thebei. Ochii 
aceia sclipeau, aveau viața lor proprie. De la 
un moment încoace, mă măsurau cu 
interesul detașat al unui copil care tocmai a 
terminat de smuls aripile unei muște: poate 
mai mișcăm eu ceva, dar de dus, nu mă 
puteam duce prea departe. 
Încremenisem pe scaunul acela vechi și tare 
de lemn, înconjurat din toate pârțile de 
tăcerea apăsătoare a sfinxului agenției 
noastre. Întreaga clădire era învăluită în 
liniște. Până și Amalia, femeia de serviciu 
surdă, plecase deja. Un iz slab de săpun 
leșios era tot ce lăsase în urmă. Prin 
fereastra întredeschisă, curentul rece 
aducea de-afară un alt miros, mai 
pătrunzător și mai exotic, de iarbă de mare 
și de scoici afumate – Barcelona, undeva, 
departe, bulevardele și biserica Santa Maria 
del Mar, Citadela și portul. 
– Zeii te-au pricopsit cu herpesul, a izbucnit 
Red pe neașteptate, trezindu-mă pe loc din 
visare. 
În loc să-mi spună ce legătură era între zei și 
herpes, s-a mai întins un pic în fotoliu, a scos 
un mic icnet de satisfacție, apoi și-a întors 
privirea spre ultimul rebus din „Times”. 
Auzisem de la alți ghizi că Red era capabil să 
rezolve cu ochii închiși toate careurile și că 
toată parada creioanelor nu era decât un alt 
tertip de-al lui. Îl credeam în stare. De multe 
ori, după ce terminam vreo discuție, arunca 

ziarul neatins la coș cu un gest plictisit, toată 
ființa lui spunând deslușit. „Mda, am mai 
dezlegat unul din astea și am făcut-o numai 
în gând“. 
Am încercat să trag cu coada ochiului peste 
masă, să văd dacă în ultimul număr din 
„Times“ se spunea ceva despre herpes, dar 
n-am reușit să descifrez decât un titlu mare, 
scris cu litere groase și negre: „Sfârșitul se 
apropie!“ Degeaba mi-am chinuit ochii să 
mai citesc ceva. Laba păroasă a lui Red 
acoperea tot ce mai rămăsese. 
Ce mai zici, Red? Pot să-ți dau și eu ceva să 
dezlegi? N-are decât două rânduri, dar sună 
mai bine decât toate rebusurile tale puse la 
un loc. Ești gata? „Ghici ghicitoarea mea… 
Numai cap și n-are trup.“ Și răspunsul e… 
„Un broscoi?“ S-ar putea. Știai că Picasso a 
pictat un broscoi, pătrat și cărămiziu, 
țopăind pe un câmp rotund cu iarbă violetă? 
Mai ții tu minte cărui muzeu l-a donat? 
Mi-am dat însă seama că și eu uitasem în ce 
muzeu atârna „Broscoiul“ lui Picasso. 
Nu făceam altceva decât să bat câmpii. 
Pierdeam timpul. 
Nu mă concentrez deloc unde trebuie. 
Singurul meu subiect este herpesul. Poate că 
nu-i nici o ghicitoare la mijloc și ce-mi spune 
Red e purul adevăr: Zeii m-au pricopsit cu 
el. Ei, fir-ar să fie! Păi, dacă am eu, are și 
șeful. Dintre noi doi, cine s-a culcat deja cu 
toate fetele din birou, deși, atunci când sunt 
ele de față, nu le mai scoate din mătrăgune 
și harpii? 
HARPIILE! Și ele erau purtătoare de boli, 
poate chiar și de herpes. Harpies! Herpes! 
Cu accentul lui gutural, Red pronunța cele 
două cuvinte la fel. Iar eu plecam a doua zi 
spre locul de obârșie al Harpiilor – Grecia. 
– Harpiile! am articulat eu grăbit și Red a 
început să zâmbească. 
Iarăși am nimerit-o la țanc, mi-am spus, 
uitându-mă cu satisfacție la ceas: opt și trei 
minute. De fapt, îmi mai rămăseseră chiar 
vreo 50 de secunde. 
Am vrut să-i arăt atunci șefului meu de ce 
eram în stare: 
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– Harpiile erau niște monștri înaripați, 
jumătate fecioare, jumătate păsări de pradă. 
Dacă sora lor vitregă, Iris, zeița curcubeului, 
ajunsese vestită pentru frumusețea ei, în 
schimb, harpiile nu erau decât niște creaturi 
murdare și rapace, care le furau călătorilor 
toată hrana, înfulecau cât puteau și se căcau 
apoi pe ce rămânea. 
Aș fi putut spune „spurcau tot ce rămânea“. 
Voiam însă să fiu sigur că l-am trezit și eu o 
dată pe Red din încremenire. Nici măcar n-
a întins mâna spre ceasul cu nisip. 
Pierdusem. Vedeam cu resemnare cum îmi 
apune scurta mea carieră de ghid în Europa. 
Tot timpul cât vorbisem despre harpii, se 
uitase fix la mapa lui de corespondență, 
plină ochi cu cereri de angajare încă necitite, 
fiecare cu câte o mică fotografie cochetă, 
capsată cu grijă, sus, în colțul din stânga. 
În cel mai bun caz, mă va transfera la New 
York: tururi neîntrerupte de-a lungul și de-a 
latul Americii… În cel mai rău, mă paște 
Africa: Bukavu, în Zair, sau Kigali, capitala 
Ruandei; săptămâni întregi bătând potecile 
umede ale junglei, în drum spre rezervația 
gorilelor de munte ale Dianei Fossey, sus pe 
un vulcan stins, un loc despre care alți ghizi 
spun că-i cel mai friguros din toată Africa 
Centrală. 
Am făcut un ultim efort pentru New York. 
– Harpiile erau fiicele oceanidei Electra. 
Argonauții, în căutarea „Linii de Aur” – 
inițial, un dar al lui Hermes pentru Regina 
Nephele – au reușit să pătrundă în bârlogul 
Harpiilor din insulele Strophades și să le 
alunge din Mediterana… 
Mi-am înghițit restul cuvintelor. Nu știam 
cum, dar atinsesem un nerv pe-undeva. 
Pentru cineva convins că pe fața lui de granit 
nu se poate citi nimic, Red emitea totuși o 
mulțime de semnale. Ascunsă în adâncul 
gâtlejului său gros, o arteră îngustată de 
vârstă se zbătea cu atâta furie, încât toată 
partea dreaptă a gâtului tremura spasmodic, 
ca gușa unui broscoi lipsit de umezeală. Și, 
deși eu fusesem cel strâns cu ușa, broboane 
fine de sudoare apăreau rând pe rând pe 
tâmplele lui, nu pe ale mele. Omul din fața 

mea nu mai era sănătos. Probabil că, până și 
în repaus complet, pulsul lui sărea peste 
sută… 
M-am uitat la clepsidră. Nisipul din partea 
de sus dispăruse. Îmi expirase tot timpul de 
gândire. Pe neașteptate, o căldură intensă 
m-a străfulgerat din cap până-n picioare, ca 
și cum îmi pierdusem deodată greutatea iar 
trupul și mintea își luaseră zborul: „Drop 
your body and and mind away”, îmi 
explicase, cu doar două luni în urmă 
Mitsuko Kurosawa Pentru o clipă, am crezut 
că pot să văd și să înțeleg tot universul, că 
devenisem atotștiutor – o clasică revelație 
Zen, iluminarea totală pe care atât de mulți 
o caută  fără să o găsească și care pogorâse 
peste mine fără vreun efort din partea mea. 
Ghicitoarea despre herpes, nici măcar nu era 
o ghicitoare în sine: ea aparținea uneia 
dintre ”Marile Învățături ale lui Leif Ericson 
către Fiii săi Spirituali Rătăciți“ – Hermes-
ul meu de aur, tratat ca un periculos purtător 
de boli și alte nenorociri asortate. Răspunsul 
fusese acolo tot timpul: Hermes, zeul 
înaripat, mesagerul celorlalți zei din Olimp 
către muritorii de rând ori către sufletele 
rătăcitoare din Hades. Puteam urmări acum 
firul gândirii lui Red prin toate 
întortochelile, mai ales că Hermes fusese 
dintotdeauna patronul tuturor călătorilor și, 
deci, al ghizilor. 
Am deschis gura să răspund, dar Red a tunat 
imediat: 
–  N-o mai tot scălda! 
Mi-am acoperit gura cu palma. Avea 
dreptate. Îmi folosisem deja cele două 
răspunsuri îngăduite. Am încercat disperat 
să-mi pledez din ochi cauza, dar nu știam 
cum să-i clipesc lui Red cuvântul „Hermes“ 
astfel încât să mă înțeleagă. 
În cele din urmă, am întins încet mâna 
liberă, stângă, peste masă, și ceasul meu 
strălucind peste cărți, atlase, creioane 
colorate, ziarul „Times“ și un vraf de hârtii 
răvășite a devenit pe moment singura-i 
podoabă. Red a trebuit să dea din cap a 
încuviințare! 
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– Eh, ai ghicit, a spus. Hermes, ăă…, la 
romani, Mercur, patronul hoților. Și nu uita 
că trăim în „New Age“ acum, „Epoca Nouă“, 
unde Hermes este considerat zeul 
sincronicității. Gândește-te puțin ce 
înseamnă asta! 
– Hermes era și ghidul sufletelor dincolo de 
mormânt, am continuat eu automat să-mi 
etalez cunoștințele. A adus-o înapoi pe 
Persefona din tărâmul subteran al lui Hades, 
s-a culcat cu Afrodita și l-a omorât pe Argus, 
monstrul cu o sută de ochi. Este și singurul 
zeu grec adoptat de vikingi. 
Admirația pentru vikingi era singurul lucru 
pe care Red și cu mine îl mai aveam în 
comun. La început îl privisem cu un respect 
nemărginit, legendă vie printre ghizi, 
singurul dintre noi capabil să răspundă la 
toate întrebările. Încetul cu încetul, 
începusem să mă îndoiesc de tot ce auzisem 
despre el. Ceilalți spuneau că era un expert 
în mitologie, dar miturile încetaseră de mult 
să-i mai atingă sufletul. Mai spuneau că și el 
studiase budismul Zen, dar, dacă o făcuse, 
nu se vedea nici urmă din această filosofie 
austeră. De fapt, Red începuse să piardă 
până și încrâncenarea strămoșilor lui 
vikingi: spunându-mi că zeii mă 
îmbolnăviseră de herpes, îmi dăduse un 
ajutor pe care nu i-l cerusem. 
Ce-mi mai păsa mie? Ghicitoarea fusese 
dezlegată. Și cum ai de gând s-o botezi de-
acum încolo? „Ghicitoarea obârșiei“? A 
„întoarcerii la rădăcini“?… Nu. Ai să găsești 
tu ceva mai în temă… „Blestemul aurului”, 
cred! 
– Haide, Leif! am spus. Recunoaște că mi-
am învățat bine lecția. Sunt și eu ghid, ce 
Dumnezeu? 
– Asta rămâne de văzut! Ia spune, de când 
ești la noi? O lună, două?… 
– De două luni și jumătate… Am început pe 
15 martie. 
– Știi ce zi e asta? 
– Idele lui Marte. Nu sunt superstițios. 
– Câți oameni ai pierdut deja pe drum? 
Cinci? 
– Nu, patru. 

– Și nu te pune deloc pe gânduri? 
– De ce să mă pună? Doar nu s-a întâmplat 
nimic din vina mea! 
Și totuși, ceva se întâmpla! 
Tot ce a urmat în vara aceea ar fi trebuit să-
mi dea de gândit, dar nu mi-a dat. Nici 
numărul mereu crescând al turiștilor pe 
care-i pierdeam în fiecare lună, nici Hermes-
ul meu de aur, desincronizat și arătând orice 

altă oră în afara celei a țării în care mă aflam, 

nici măcar noul meu coleg, Red Ericsson, care, 

pentru o vreme, a renunțat la postul lui de șef 

și s-a întors la prima meserie, și – ei, da! – nici 

chiar prima erupție veziculară virulentă apărută 

într-o bună dimineață pe partea cărnoasă a 

buzei de sus. 

Ceva se întâmpla cu mine… 

                                       Din ALTCulture 

 

 

 

 

 

 

        Rely Schwartzberg - ISRAEL 
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Gabriel Liiceanu: 

"Extremele  culinare  ale  vieţii - 

frugalitatea şi desfrâul" 

 
 
   Le-am  trăit în două ocazii apropiate 
în timp şi într-un mod perfect paradoxal: în 
anii  '80, cel mai sumar prânz l-am 
experimentat într-o ţară a opulenţei 
(Germania), iar cea mai barocă cină, într-o 
ţară a "mizeriei" (România). În 1984, eram 
la Heidelberg cu Andrei Pleşu, în ultimele 
luni ale bursei Humboldt. Suntem invitaţi de 
o prietenă comună din Germania la o 
reuniune de  familie, în Vila părinţilor ei 
dintr-un orăşel de pe malul lacului 
Konstanz. Tatăl prietenei era directorul 
Institutului Max Planck din München, iar 
Vila unde am fost invitaţi avea o superbă 
grădină care dădea spre lac. Când am ajuns, 
masa era deja întinsă într-un chioşc şi toţi 
membrii  familiei - gazdele (generaţia 
trecută de 60 de ani), copiii lor, adunaţi de 
prin diferite ţări ale Europei unde își aveau 
jobul, şi copiii acestora - ne așteptau în 
grădină. Eram, parcă, adulţi şi copii, vreo 12 
persoane. Pleşu, cu gândul la ospăţul care 
urma să-nceapă, era destul de trist, pentru 
că invitaţia îl prinsese în prima săptămână a 
dietei Scarsdale: în ziua aceea, la  prânz,avea 
pui cu salată şi, extrem de conştiincios, 
venise, într-un pacheţel, cu porţia de pui, 
spunându-şi că din  partea  gazdelor va 
exista o deplină înţelegere pentru rigoarea 
lui alimentară. Şi  masa a  început. A fost 
adus un castron mare, plin cu salată  verde. 
Trecându-l din mână în mână, fiecare şi-a 
pus în farfurie două-trei frunze de salată. 
După ce a făcut turul mesei, castronul s-a 
golit şi am început cu toţii, cu un aer 
oarecum pios şi preocupat, să mâncăm,  pe-
ndelete, frunzele de salată. Episodul nu a 
durat, totuşi, cu conversaţie cu  tot, mai mult 
de câteva minute. Apoi am aşteptat cuminţi 
până când  doamna casei a apărut din 
bucătărie cu o bucată de pulpă de 

porc  la  cuptor,  nu  mai  mare  de 1 
kilogram . 
 
  "Kurt", i s-a adresat ea  
soţului  ei,  "am  să  te  rog  să tai TU 
friptura". Apoi, către noi: 
"Se pricepe  grozav  la  tăiat friptura!". 
 
Directorul Institutului Max Planck din 
München s-a sculat în picioare, a luat 
platoul în faţă şi cu un cuţit cu  lama  lungă 
a început să taie carnea în felii nu mai groase 
de câţiva milimetri. Era  un adevărat 
maestru: nu am văzut niciodată o friptură de 
porc tăiată  atât  de  subţire. Pe măsură ce 
tăia, fiecare îşi primea în farfurie  felia de 
carne cât coala de hârtie.   
  O bucată cam de două degete 
a  rămas  mai  departe,  netăiată,  pe platou 
şi a poposit, stingheră, în mijlocul mesei. În 
timp ce unul dintre copii umplea 
conştiincios paharele dintr-o  carafă cu apă 
de la robinet, un castron cu cartofi a făcut 
turul mesei  şi  fiecare  ne-am  pomenit cu  o 
jumătate  de cartof alături de 
pojghiţa  de  carne. 
Cu un Guten Appetit! rostit voios de 
directorul Institutului, s-a dat semnalul 
pentru atacarea felului al doilea. Ţin 
minte  că am terminat carnea şi jumătatea 
de cartof din trei înghiţituri, fără  să 
manifest, însă, vreo formă de lăcomie. Apoi, 
am simţit cum urcă în  mine,  devastatoare, 
foamea. Pleşu, care stătea la masă lângă 
mine, a văzut pesemne disperarea care-mi 
apăruse pe chip. Cu gesturi delicate, 
sub  masă,  a  desfăcut  pacheţelul   
cu carnea de pui şi mi-a strecurat o bucăţică. 
"Băi, mănâncă şi asta, mi-a şoptit, c-o să ţi 
se facă rău. Eşti livid". Am aruncat în gură, 
pe furiş, bucăţica de pui, zâmbind între timp 
politicos și având  aerul   
că  sunt  interesat  de conversaţie. Masa nu 
durase,  cu tăiatul fripturii cu tot, mai mult 
de zece minute.  
Farfuriile goale  străluceau  acum  în  faţa 
noastră. Şi-atunci s-a-ntâmplat ceva de 
necrezut.  Directorul  Institutului  Max  Pla
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ncks-a  lăsat  pe spătarul scaunului,  parcă 
doborât de opulenţa prânzului, şi, cu mâinile 
la ceafă, a  rostit  satisfăcut: 
"Ich könnte sagen, wir haben wunderbar 
gegessen! - Und  denke  nur, Schätzchen - îi 
răspunse doamna -, daß du Furcht hattest 
ein  Kilo Fleisch wäre nicht genug. Wir 
haben noch was für morgen. ("-Aş zice c-
am  mâncat  excelent!"  "-Şi  când te 
gândeşti, dragul meu, că te temeai  că  n-
o  să  ne-ajungă  
1 kilogram de carne. A mai rămas şi pentru 
mâine". Peste câteva  luni  eram în  
ţară  în casa  chirurgului, colecţionar 
împătimit  de  pictură şi bun prieten cu 
prietenul nostru, pictorul Horia  Bernea.  De 
bucuria revenirii noastre în ţară, Bernea ne 
propune să facem un salt până la Brad şi să 
sărbătorim aşa cum se cuvine revederea. 
 
"N-aţi trăit voi aşa ceva de când v-aţi 
născut!" ne-a asigurat el, şi ne-am urcat în 
Käfer-ul lui. Seara, către ora 7, eram în casa 
doctorului. Era o casă cu un singur nivel, cu 
camere multe şi o curte mare. Separat, un 
"atelier" - pinacotecă, în care doctorul îşi 
rânduise cu grijă comorile. Bernea ne-a 
prevenit de pe drum că la masă nu vor sta 
decât bărbaţii: tatăl  doctorului, doctorul şi 
noi, cei veniţi din Bucureşti. Şi că, în 
timpul  mesei, soţia doctorului, purtând, 
special pentru acest eveniment, 
perucă  albă, se va afla în spatele scaunului 
invitaţilor, urmărind ca totul să decurgă 
cum trebuie. Şi într-adevăr, la puţină vreme 
după ce am ajuns, am  fost poftiţi la masă 
într-o spaţioasă sufragerie. Nu înainte, însă, 
de a ni se prezenta bucătăria - un adevărat 
laborator cu pereţii tapetaţi de rafturi pline 
cu cratiţe strălucitoare - şi cămara, din care 
mi-au rămas în minte şiragurile de cârnaţi  
şi şunci afumate atârnând din 
tavan,  brânzeturile în coajă şi borcanele 
mari, din  acelea pentru murături, pline cu 
ouă.  
Masa a început cu gustări: pateuri cu carne 
şi cu brânză, buşeuri cu ciuperci,  platouri cu 
chifteluţe, rulouri de şuncă umplute cu 

salată de boeuf şi alte  platouri cu diferite 
soiuri de cârnaţi. 
 
Toate stropite cu o palincă de pere. 
 
A venit apoi un borş de perişoare 
cu  smântână. Bernea avusese dreptate: 
soţia domnului doctor, împodobită cu o 
perucă albă, trecea prin spatele fiecărui 
scaun şi se oprea când la unul, când la altul 
dintre musafiri, preluând, oarecum, 
perspectiva acestuia asupra mesei şi 
urmărind, totodată, dacă îi lipseşte 
ceva. Mă  încerca  o oarecare nelinişte când 
îi simţeam mâinile strângându-se pe 
spătarul scaunului meu şi când o voce 
şoptită mă întreba dacă totul este în ordine. 
Totul era, desigur, în ordine, dar cina 
ameninţa să ia o turnură ucigaşă. Au urmat 
sărmăluţe în foi de ştevie, apoi căprioară la 
tavă cu sos decapere. Prietenii mei erau în 
extaz. 
 
 Începusem să gâfâi. 
 
Trecuse  de  miezul nopţii, când a apărut un 
uriaş tort, alb ca neaua şi ornat cu felii de 
portocală proaspătă. După ce Bernea, 
gurmand şi băutor de nădejde, ca să mai bea 
"câteva şpriţuri rosé", a revenit scurt la 
cârnăciorii de la începutul mesei, ne-am 
retras, mai correct spus ne-am târât, în 
dormitoarele noastre. 
Şi a venit a doua zi, pe care aveam să o 
petrecem tot la Brad. Programul era deja 
făcut: după micul dejun, urma să facem o 
excursie până la"gorunul lui Horia", apoi, 
pentru a vedea cruci de piatră din Secolul al 
XIV-lea, în cimitirul  vechi din Brad. 
Pe la ora 11 dimineaţa eram apţi pentru 
"micul dejun", dacă acest nume se potriveşte 
cu ceea ce a urmat. Am fost puşi la masă, de 
astă dată în spaţioasa bucătărie -
laborator. Masa era mare, aşa încât în 
mijlocul ei încăpeau (cu greu, ce-i drept) 
"gustările", aliniate pe căprării, destinate 
micului dejun: rânduri de brânzeturi, 
rânduri de cârnaţi, altele de pateuri, rânduri 
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de dulceţuri şi miere, lapte dulce şi lapte 
bătut, iaurturi, ouă fierte şi... palinci. Dar, 
înainte de a ne decide noi pe unde să atacăm 
deasa pădure de mâncăruri de pe masă, ne-
am pomenit în farfurii cu două perechi de 
"vâsle", crenvurşti ardeleneşti făcuţi din 
carne de capră. Pleşu a continuat cu o cană 
cu lapte şi un ţoi de  palincă, o intrare lichidă 
destul de ambiguă, care avea, însă, avantajul 
că era deschiderea şi către partea mai 
angelică a micului dejun - dulceţurile - şi 
către cea drăcească - brânzeturile tari şi 
cârnăţăria. Episodul alimentar matinal nu a 
durat mai mult de o oră şi jumătate, aşa 
încât, spre ora 1, ne-am început excursia. 
Însă, nu înainte ca, tocmai când  eram  pe 
punctul de a trânti portierele maşinii, mama 
doctorului să ţâşnească din casă cu o 
valijoară în mână. 
 
"- V-o pun în portbagaj, ne-a spus, dacă vi se 
face cumva foame pe drum. Sunt nişte 
şniţele de pui. Şi murături. Şi să veniţi 
repede la masă!".  
Există câteva poze pe care Bernea ni le-a 
făcut, lui Pleşu şi mie, în cimitirul de la Brad 
, din profil, stând jos, rezemaţi fiecare de-o 
parte şi de alta a unei vechi cruci de piatră. 
Amândoi aveam aerul unor oameni răpuşi 
de mâncare, cu burţile  profilate în prim-
plan. Din poză răzbate parcă geamătul celor 
doi, iar în urechi îmi stăruie şi acum râsul 
fericit al lui Horia Bernea, care-şi degusta 
reuşita isprăvii puse la cale cu atâta drag în 
cinstea întoarcerii noastre în ţară. 
Dar nu trecuserăm încă de jumătatea 
încercării. 
Către 5 după-amiază, am ajuns acasă, unde 
eram aşteptaţi, desigur, cu "masa de prânz". 
Nu mai ţin minte ce am mâncat. Ştiu doar că, 
spre orele 7 seara, am fost poftiţi de gazda 
noastră să-i admirăm colecţia de pictură. Şi, 
în timp ce ziceam ba una, ba alta despre 
pânzele care,  scoase  cu mândrie din 
rasteluri, ne treceau prin faţă, mama 
doctorului a intrat radioasă, cu o tavă de 
plăcinte cu brânză tocmai scoase din cuptor. 
 

"- Luaţi, ne-a zis, cât sunt calde, iar peste o 
oră mâncam de  seară". 
 
S-a  petrecut atunci un fenomen ciudat, pe 
care nu-l înţeleg nici până în ziua de azi. E 
limpede că nici unul dintre noi "nu 
mai  putea". Există, însă, pesemne, o logică 
şi-o psihologie pentru la "grande bouffe", 
care, odată declanşate, nu mai pot fi oprite 
decât prin moarte. De  altfel, în filmul din 
1973 al lui Marco Ferreri, în care se pune la 
cale un suicid gastronomic în patru, totul se 
petrece într-un weekend, aşadar pe 
parcursul a două zile. Noi ne apropiam de 
sfârşitul acestei perioade. Ca la un semn, ne-
am aruncat toţi asupra plăcintelor calde şi 
le-am devorat în câteva clipe. Peste o oră, 
eram reinstalaţi la masă şi retrăiam, într-o 
nouă formulă culinară (din care nu-mi mai 
amintesc decât de o mâncare de gutui cu 
pulpe de curcan), ritualul cu peruca de cu o 
seară înainte. 
 
Eram, totuşi, foarte tineri. 
Nu am altă explicaţie pentru faptul că am 
rămas vii. 
 
                                        *** 

 MARCEL LUPU 
 

Definiția mea     
 

În intunericul infinitului 
Se ascund fricile mele. 

 
Ideile mele sunt stele căzătoare 

Ce luminează o clipită, 
Pe fondul negru albăstrui, 
Și mor cum au apărut. 
Caut să le prind, să le înregistrez, 
Dar până găsesc pe ce să scriu 
La uit! 
Dacă aveam mai mult curaj, 
Îndrăzneală, obrăznicie,  
Poate eram altul, 
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Dar ăsta sunt eu! 
Și eu sunt născut 
În zodia Peștilor,  
Alunecători, 
Săgetători, 
Sub suprafața apei 
Și ne simțim bine  
În adâncuri, 
Departe de ochi iscoditori... 
Avem între noi balene, 
Avem între noi rechini! 
Dar eu sunt aterina 
Din bancul de pești... 
 

ALEGERI ISRAEL 
 
La 1 Noe. ISRAELUL alege a 5-a oară în trei 
ani. FALIMENT CLAR al sistemului de 
alegeri corupt și fără legătură cu starea țarii. 
Pictorul Baruch Elron ne ajută să 
înțelegem situația democrației de azi: 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Scara către Tron 

 RON PADGETT, modificat de AG 

"Înainte au fost trei 
în timp ce înainte fuseseră patru 
apoi doi 
Și apoi unul singur.. 
  
Așa a vorbit regele. 
Nimeni nu a îndrăznit să întrebe ce 
înseamnă asta. 
Părea mulțumit de frumusețea 

logicii cu care sosise, 
Sala regală era ușor radiantă. 
 În timp ce se așeza pe tronul său 
lumea a dispărut, 
și garda, crenelurile și presa 
 iar el s-a ridicat ca o bucată de hârtie 
pe care fusese tipărită poza sa 
în linii punctate ale căror puncte se desprind 
 și a zburat spre un loc în istorie 
unde nimic nu mai contează. 
Și apoi, acolo, a fost cu bucurie uitat. 
 

  MARCEL LUPU - AFORISME         

                PERSONALE 
Gânduri imateriale, materializate prin scris... 
Mintea mea lucrează ca un laborator vechi 
cu retorte, eprubete, spirale din sticlă, 
spirtieră și mojar. Ideile fierb, se distilează, 
le răcesc și le aranjez pe stativele din 
bibliotecă. Descartes a spus:” Gândesc 
înseamnă că trăiesc!” Dacă nu-mi place să 
gândesc și fac ce vreau, când și cum vreau, 
sunt mort? Am titlul cărții, dar nu am 
conținutul. Sunt unii care scriu pentru că au 
nevoie de avea ce mânca. Ziariști, publiciști, 
corespondenți... Eu scriu pentru că am 
nevoie! Vive la petite difference. De câte ori 
caut vreun lucru prin casă sunt sigur că îl voi 
găsi acolo unde l-am pus. Însă, de cele mai 
multe ori nu îmi aduc aminte unde l-am pus! 
Ne mai dând importanță la lucruri – le uiți! 
Brusc mi-am dat seama că am destul timp 
chiar și pentru mine. Ce revelație! M-am 
prins scriind la 4 dimineața, pe un rețetar cu 
antet de psihiatru rămas de la soție, 
îmbrăcat într-un halat de baie peste pijama. 
Semne de insomnie? Apa este lichidă. În loc 
de ”a bea” se poate spune ”a lichida”? 
Schweitzerul are multe găuri mari. Nu ele îi 
dau gustul. Ce mi-a plăcut din schweitzer e 
brânza și cugetările lui Albert (Schweitzer).  
O replică spontană ale unui stand-upist a 
fost minuțios studiată de zeci de ori în fața 
oglinzii și în culise.  
______________________________ 
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Sofia Gelman     

                                4 noiembrie 
  În anul 1995 ziua de 4 noiembrie, zi 
care avea să fie momentul consensului 
națiunii în declararea drumului către pace, 
paradoxal, în câteva clipe tragice  a devenit 
tristul memento al pierderii venerabilului 
om de stat, Yitzhak Rabin. După reuniunea  
organizată la Tel Aviv de către primarul 
orașului, Shlomo Lahat, reuniune ce avea ca 
scop susținerea pașilor concreți în 
conturarea  unui acord durabil cu vecinii 
noștri palestinieni, un dușman al 
democrației a pus capăt speranței. Din 
spatele treptelor podiumului - unde timp 
îndelungat invitații serii împreună cu multă, 
multă lume adunată în spațiul rezervat 
întrunirii intonau drept  omagiu  „Cântecul 
păcii” – și-a făcut apariția asasinul care, l-a 
ucis pe Yitzhak Rabin.  
Premierul Yitzhak Rabin a câștigat alegerile 
din anul 1992 fiind în fruntea partidului 
muncii; odată cu intrarea în funcție, a 
stabilit o nouă ierarhie, învățământul a 
devenit prima preocupare a guvernului 
concomitent cu eforturile depuse în drumul 
către pace. Anul 1993 a adus acordul de la 
Oslo, tentativă de rezolvare a conflictului 
israeliano-palestinian. În anul 1994, la 26 
Octombrie, sub auspiciile președintelui Bill 
Clinton, Yitzhak Rabin semnează tratatul de 
pace cu regele Iordaniei, Hussein, tratat care 
pune în vedere relațiile diplomatice 
reciproce. Anii în care Yitzhak Rabin a 
condus țara, au însemnat anii euforiei, anii 
dătători de speranță și încredere în viitor. 
Nu a fost totul fără probleme : cei care nu au 
vrut pace au ținut să se manifeste în felul cel 
mai violent posibil; foarte des explodau 
autobuze, atacurile împotriva populației 
civile  se țineau lanț. Premierul considera că 
pe de o parte, trebuie continuate eforturile 
pentru o înțelegere reciprocă cu 
palestinienii, pe de alta, trebuie soluționate 
atacurile împotriva populației Israelului. 
Țara a fost împărțită : unii aveau încredere 
în viziunea lui Rabin, alții vedeau numai 

victimele violenței. Atmosfera generală a 
fost, totuși pozitivă, ca mărturie amintesc 
lumea adunată la demonstrația pentru pace 
în seara zilei de 4 noiembrie 1995. Cei mulți 
prezenți în seara aceea l-au întâmpinat cu 
ovații pe Yitzhak Rabin, în speranța unui 
modus vivendi  care să asigure liniștea 
pentru ambele părți. 
Trei focuri au pus capăt speranței – cum 
spuneam – trei focuri au întrerupt procesul 
preconizat de Omul de Stat care cu un trecut 
vast în ale armatei a decis să aleagă calea 
păcii.  Eu personal, sunt convinsă că astăzi 
am fi arătat cu totul altfel dacă mârșavul 
asasinat nu ar fi avut loc, probabil am trăi în 
liniște alături de vecinii noștri palestinieni. 
De atunci, de la tristul eveniment din 4 
noiembrie țara merge cu pași repezi către 
dreapta, însăși cuvântul stânga a devenit 
blestem în ochii multor concetățeni. Și totuși, 
se spune că speranța moare ultima, 
nădăjduim ca într-un viitor nu prea 
îndepărtat să se ivească  o personalitate care 
să urmeze drumul binecuvântat al fostului 
premier, Yitzhak Rabin …    
 
_____________________________ 
               Mugurel Bărbulescu 
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   Julien CARAGEA   
 
 AERISIRE 

 

Să-mi scutur telefonul 
Am prea multe nume 
 
Și din nuc 
vocea înaltă a mamei 
     
Tezaur de frunze veștede 
pentru tomberoane 
 
Străzile tunse chilug uită  
că trebuiau să plece la război 
 
Și mama întreabă 
Unde te duci? 
 
 
DUMINICA ALTORA 
 
Un copac cutează  
de îmi paște din palmă 
 
Toamna e cuviincios  
să fii liber 
 
Pe buzele orbului 
fluturi galbeni își fac  
ultimele cumpărături 
 
 
PENITENCIARUL DE 
MAXIMĂ SIGURANȚĂ 
 
În filmele americane  
toate se întâmplă la timpul lor 
binele învinge răul 
Robert Redford înalță drapelul  
În plină zi flutură stelele 
Și dacă joci rișca moneda  
măcar ți se oprește în cer 
Printre nori rămâne  
un locșor gol 
o sete senină a fântânii 
Unde are loc oricând o corabie 

Fie ea doar bărcuța de ziar 
a unui copil 
Eu pe-aici știu juca rișca 
Însă nu m-aș risca 
 
 
LA IZVOR 
 
 
Doamne, lumina ruptă își ștersese mâneca  
Amintirile unui fulger 
Pentru prima dată, pe platoul acela  
montan 
puteam să îmi număr  
turmele pierdute. 
 

HOMELESS 

 

trei mâțe veștede înfrigurate 

una doarme cu mine în plapumă 

ca niște prosoape albe întârziate 

un câine cu tot întunericul 

pieptănat ștrengărește 

pe un ochi într-o parte 

trei gâște haiduce 

ca la un gard vechi trei uluce 

un corb bătrân și nebun 

hrănit din căușu pălmii 

cu pită de Crăciun 

erau toată averea Irinucăi 

de râie căprească 

încă nu m-am umplut 

dar se aude deja  

bolovanul cel mare pe drum 

zuruind spre casa ei părăsită 

ca o monedă pentru tatuare 

 

                            *** 
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