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VERONICA  BALAJ                        Autor no…………01……. 

ROBERTO  DE CARTIER  

26 Martie, din acest an gheboșat de pericol și teamă 

 

Se abat ploile. Adunate din întreg mileniul. Picături cât boabele de liniște ropotesc în auz. Exercițiul 

de-a le număra dă greș. 

  Identitatea mea, și a altora ca mine, se diluează în ceața tăcerii. 

Acum a mai venit și ploaia ... 

Tam nesam, de undeva se aude totuși un glas. E ușor identificabil. Recunosc vocea bărbatului care 

colindă cartierul de ani buni vorbind de unul singur. Cu voce ridicată, dă ordine cuiva, stabilește întâlniri 

visate, ticluite și  trăite doar în mintea lui. Să vină și generalul! zice trecând pe lângă mine fără să mă 

observe. Are în voce fermitatea unui comandant. Uneori, din ușa vreunui magazin, îl poți auzi spunând ceva 

confidențial, după ce salută ceremonios: „Sărut mâna doamnă, Roberto sunt, vă rog să fiți liniștită! Nu vă 

poate ataca nimeni. Eu asigur paza  prin preajmă ...” 

Are o statură mijlocie, hainele îngrijit purtate   nu-l deosebesc de majoritatea trecătorilor sau clienților 

din zona Dacia. Singurul lucru care atrage atenția este glasul său auzit de la o poștă. Nu-i  strident, are chiar o 

timbrare plăcută, dar neapărat e răspicat. 

Probabil este felul său de a-și întregi personalitatea. Să se știe că el nu este un oarecare. Nu admite să 

se piardă, anonim, în mulțimea de oameni care mărșăluiesc de la o intrare la alta a tarabelor sau magazinelor, 

uitându-se cu teamă unii la alții. 

  El așa își recuperează visele  neîmplinite.  

În felul său, este un orgolios. Pare un diriguitor. Ar vrea să fie ascultat, dar nu are parte de atenția 

celorlați. Frica ne-a anihilat curiozitatea ori puterea de-a fi îngăduitori sau dulceag ironici în anumite situații. 

Poate doar vreo frază dezaprobatoare ne mai trece prin minte ... Nu-i bai. Roberto este exact așa cum vrea. 

Chiar și acum. 

Poate să-și anunțe intenția de-a pleca în locuri exotice, poate să se laude că mâine va ajunge la nu știu 

care trib dintr-o insulă exotică, unde, firește, a fost invitat. 

Îi dă ghes ardoarea de-a spune celorlalți tot ce gândește. De când cu restricțiile însă, nu mai are voie 

să depășească limitele cartierului. Serile au devenit foarte plictisitoare. A găsit însă o cale: vorbește lumii de 

la fereastra deschisă. Își strigă proiectele fantaste, „nu luați peștii de pe lac, mîine vin cu poliția! În pădure s-

a rătăcit un lup, își caută ortacii, urlă, îl auziți? Mâine plec în Tanzania, să fiți liberi!” Veștile sale 

incoerente străbat prin întunericul și liniștea nopții. Cineva îl apostrofează, „du-te dom’le și culcă-te! Umblă 

strigoii la ora asta, vezi că te înșfacă!” El însă nu bagă în seamă nicio admonestare. S-ar părea că nu aude 

nimic. În afară de propria lui voce. 

Cuvintele sale nu sunt în carantină. 

  Ridică tonul când i se năzare c-a dibuit un te miri care dușman. Și face rondul cartierului și vorbește 

non stop cu persoane din propria-i închipuire. Seara, de la fereastră, cheamă cohorte de soldați să-l scoată din 

izolare: „Uite, ăsta e semnalul de începere ... să vină  toți,  în frunte cu generalul!” Anunță strigând: 

„Ostatecii sunt cu mineeeee.” Drept pentru care un vecin a sunat poliția. „Bărbatul trăiește într-o lume 

iscodită, care-i doar a lui, lăsați-l în plata domnului”, sunt de  părere unii, pe când alții se simt deranjați. Le 

tulbură liniștea izolării. E destul că sunt îngroziți de ceea ce văd la știrile care se vântură prin lume. 

Și totuși, polițiștii și-au făcut datoria, somându-l chiar la ușa sa. Bărbatul s-a prezentat ca fiind Luigi. 

Evidentă preferință pentru numele italienești. Numai gândul c-ar fi putut veni de acolo, din zona roșie, îi dă 

fiori omului legii. În cele din urmă, se dumirește și el că Roberto sau Luigi din cartier e stăpânit și ispitit de 

dorința de-a comunica. Firește, asta face parte din  structura umană. Chiar dacă el arată asta total anapoda. De 

data asta, i se atrage atenția să nu încalce regulile și scapă doar cu o atenționare. La plecarea omului legii, 

Roberto râde în hohte și râde și deranjează din nou vecinii. Unii zic: „săracul”; alții, toleranți, îl acceptă ca 

pe unul care măcar le colorează monotonia. 

Mascota cartierului se va plimba  stingheră în realitatea asta plină de coordonate. Științifice. 

Contradictorii. 

Dacă îl asculți pe Luigi, alias Roberto, și viceversa, poți să-l înțelegi. Lumea lui este fastuoasă. Ușor 

de modelat. Nu știm dacă are apropiați sau rude. Mereu apare fără melancolie în glas, fără nostalgii. Dar 
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singur. Dacă-l întrerupi din monologul destinat doar lumii sale interioare, fanasmagorice, nu se burzuluiește. 

Nici nu te dezaprobă, se arată dezinteresat. Se ambalează doar în comunicarea cu sine însuși.  

   Farmaciile sunt locul preferat unde se oprește adesea. Asta face de câțiva ani buni. Le ia cu asalt încă 

de la ora deshiderii și apoi  colindă cartierul Dacia, de la un capăt la altul. Chiar și acum în pandemie. 

Uneori îl auzi cum  emite  considerații privitoare la numele istoric al cartierului Dacia, ne asigură  că el 

însuși  deține chiar o piatră pe care stau înscrise cifre secrete. Mereu în mișcare, mereu se pare că este 

așteptat undeva. Fetele de la farmacie află zilnic despre călătoriile sale puse la cale cu nonșalanța pe care 

numai fantezia le poate  înfăptui: „Mâine plec în Mexic, să știți. Nu-mi scrieți, că nu vă pot  răspunde. Am de 

umblat. Vă povestesc eu când vin înapoi cum a fost. Am și o iubită acolo. Ei, habar nu aveți cum sunt fetele 

mexicane. Nu pot trăi fără ea.” Face anunțul din ușă, în grabă, ignorând persoanele care stau la rând să-și 

cumpere porția de sănătate din pilulele prescrise. Pe o altă tânără, de la o altă farmacie, o roagă să-i 

pregătească un unguent contra pișcăturilor de țânțari întrucât,  în curând, va pleca în India. 

Persoanele în vârstă care au dreptul să iasă din casă doar între orele 11-13 și care stau cuminți la rând, 

cu masca reglementară pe figură, la distanța impusă de pandemie, îl  privesc iritate. „Numai ăsta mai lipsea 

din peisaj.”  Cele două ceasuri de liberă circulație care le-au fost îngăduite în urma ordonanțelor de urgență 

trebuie bine drămuite. Minut cu minut. Vreme în care să poată face și cumpărături de alimente și de 

merdicamente. Nimeni nu vorbește cu nimeni. Fiecare cu grijile lui. 

La căderea nopții, călătoriile seducătoare ticluite de Ronaldo, alias Luigi, pot prinde contur din nou. 

Ardoarea de-a comunica, de-a vorbi cu sine îl va durea și mâine. 

De aceea va căuta o altă destinație unde să evadeze. La urma urmei, dorința de-a comunica e la fel de 

justificată și la el ca la orice artist. Profesionist sau nu. 

  El, actorul străzii, își poate permite să-și alinte viața cu iluzii.  
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Nadina Carmen NICOLICI   Autor No……02  

 

ÎNTRE ZIDURI  

 

  

Orașul cu clădiri înalte mă ademenea să mai descopăr ceva, să mai adaug o piesă la puzzle-ul la care 

lucram de ani buni deja și să ignor oboseala, să mă feresc cât pot de razele ce ardeau cam fără milă și să 

continui explorarea și dacă pot și informarea. Nu mă îndepărtasem prea mult de Capitol, eram tot în centrul 

urbei, cam pustie la ora aceea, dovadă că oamenii își vedeau liniștiți de slujbele pentru care erau plătiți și pe 

care le făceau cu dedicare și simț de răspundere. Alene, am dat ocol clădirii, am admirat statuile, am mai citit 

câte un mesaj motivațional, am privit spre florile puține și am constatat cu uimire și cu părere de rău că 

veverițele nu se arătau privirii. Toate astea până când am simțit că se petrece ceva... până când mi s-a părut că 

acel ceva mă strigă, mă cheamă, mă îmbie. Mi-am îndreptat pașii într-acolo, spre locul de unde izvora 

chemarea. În dreapta mea începea un zid nu prea înalt, dar destul de lung, inscripționat cu mesaje de 

comemorare și aducere-aminte, la capătul căruia se afla un monument din bronz cu steaua lui David în centru 

și cu o poveste gravată pe el. M-am așezat pe o bancă, la doi pași de el și mi-am lăsat ochii să mângâie 

literele scrijelite în materialul dur:  

 

STELE 

„Michael Schwartz a ajuns la Auschwitz-Birkenau în august 1944 cu unul dintre ultimele transporturi 

plecate din ghetourile din Lodz. Deși era unul dintre veteranii acestui ghetou, primul și cel mai bun din 

Europa nazistă, Michael a intrat în stare de șoc atunci când a fost împins în vagonul din trenul care în timpuri 

normale fusese destinat transportului de vite, și a fost dus la Auschwitz. Peronul, câinii cu colți fioroși, 

naziștii care țipau, gărzile care loveau și ochii plini de durere ai prizonierilor în uniforme dungate inspirau 

groază, deznădejde și dorința ciudată de a încheia socotelile cu viața cât mai repede cu putință. Înainte să-și 

dea seama ce se întâmplă de fapt, a fost despărțit de familia lui și dus în direcția opusă, alături de un grup 

mic, format doar din bărbați tineri. Un șir lung de oameni mergeau pe marginea unui șanț din care ieșeau 

flăcări și unde erau împinși să ardă de vii. Aerul era irespirabil din cauza sulfului și al mirosului de carne de 

om mistuită de dogoarea nemiloasă.  

Câteva ore mai târziu, ras în cap, simțind usturimi pe piele din cauza substanțelor dezinfectante cu 

care fusese stropit, îmbrăcat într-o uniformă cu dungi, mult prea mare pentru mărimea lui, cu o pereche de 

șoșoni mari și rupți în picioarele goale, Michael, alături de alte sute de bărbați tineri, au fost conduși spre o 

baracă. Acolo, în baraca aceea, și-a regăsit un verișor de care fusese despărțit mai devreme, pe peron. Doar 

după ce și-a privit verișorul, Michael a început să-și dea seama de transformarea pe care o suferise și el de 

când sosise în lagăr. În acea noapte, cei doi și-au promis să nu se mai despartă niciodată, iar aceasta a fost 

prima decizie luată de când ajunsese la Auschwitz.  

Michael a aflat rapid despre ce se petrecea cu adevărat în lagăr. Supraviețuirea depindea de abilitatea 

fiecăruia de a „aranja” tot ce se putea, de la o înghițitură de cafea în plus până la un loc mai bun în care să 

dormi pe unul dintre paturile de scânduri triplu etajate și cel mai important, că trebuia să pari sănătos și bun 

de muncă atunci când erai inspectat.  

Într-o zi, în baraca lui s-a zvonit că inspecția care urma era una extrem de importantă, iar toți cei care 

o treceau urma să fie trimiși să muncească în alt lagăr. Michael era extrem de nerăbdător să treacă de 

inspecție și să fie selectat. În cele câteva luni de când trăia la Auschwitz aflase că până la urmă lagărul îi va 

mânca pe toți, inclusiv pe cei care-i învățaseră codul de supraviețuire.  

Doctorul Joseph Mengele însuși supraveghea procesul de selecție în ziua aceea, iar lui Michael îi era 

clar că doctorul folosea metoda cunoscută printre cei de acolo cu numele de „Coșul pieptului”. Temuta 

tehnică presupunea ca fiecare prizonier să își ridice mâinile deasupra capului în timp ce Mengele se apropia 

de el. Dacă îi ieșea în evidență coșul pieptului și i se vedea fiecare vertebră, Mengele zâmbea și făcea semn 

către stânga cu mânușa lui imaculată ca omătul abia cernut.  

Venise momentul ca Michael și verișorul lui să stea în fața lui Mengele, a cărui față proaspăt 

bărbierită și curată strălucea în soare și în ochii nefericiților care se aflau atunci în fața lui. Îngerul Morții 
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radia de fericire în acel moment. A venit rândul lui Michael, iar degetul lui Mengele a indicat: „La dreapta!”. 

Apoi, Michael a auzit sentința de condamnare la moarte pentru verișorul său: „La stânga!”. Un moment mai 

târziu, Michael s-a regăsit în fața unei mese la care erau așezați trei oameni în haine albe. Unul ținea în mână 

o tușieră uriașă, altul o ștampilă enormă din cauciuc, iar al treilea un stilou și o coală de hârtie albă. Michael a 

simțit urma ștampilei uriașe pe frunte și a văzut cum stiloul trasează o linie pe coala albă de hârtie. S-a 

alăturat unui grup de tineri, toți dezbrăcați, la fel ca și el, și care aveau pe frunte o stea mare, impregnată cu 

tuș. Michael și-a dat seama că acea stea era pașaportul care avea să-l scoată din lagăr și că verișorul său, care 

era în celălalt grup, la doar câțiva metri distanță, urma să fie dus la crematoriu. Michael s-a hotărât să 

acționeze. S-a dus repede la verișorul său, l-a scuipat pe frunte, și-a lipit fruntea de a lui, l-a luat de mână și l-

a dus în grupul celor marcați cu stea pe frunte. Abia atunci a avut curaj să se uite la verișor. Acesta avea, chiar 

în mijlocul frunții, steaua norocoasă – pașaportul care avea să-i scoată din iadul de la Auschwitz.  

De la Birkenau, Michael și verișorul său au fost duși la Neuengamme, Braunschweig, Watenstadt, 

Beendorf, Ravensburgh și Ludwigslust unde au lucrat în industria de război a companiilor germane private. 

În 1945, într-o zi de mai, un tanc a intrat în lagărul de lângă Ludwigslust. Tancul avea desenată pe el o stea 

albă, iar în interiorul lui se afla un soldat negru la față, care purta o cască argintie. După șase luni de sclavie 

în acel lagăr, Michael și verișorul său erau din nou oameni liberi.”  

 

Încremenită, inertă, prăvălită pe piatra rece a băncii, citeam. Iar și iar. Simțeam că descopăr ceva în 

plus  de fiecare dată când ochii mângâiau cuvintele gravate în bronzul rece și greu, dar fericit să le poarte. 

Aproape că învățasem povestea pe dinafară, dar tot nu mă săturam de ea și nu mă înduram să plec și să o las 

acolo. Cu atât mai mult cu cât știam că este relatarea unui povești reale, spusă chiar de personajul principal 

care riscase tot ce mai avea și care reușise să salveze viața unui om. Am simțit un nod în gât, iar când am 

încercat să scap de el, lacrimile au început să curgă mute, iar sufletul mi s-a cutremurat.  M-am dus cu gândul 

la alt nefericit care scrijelise pe zidurile unui alt lagăr nazist:  

„Dacă există vreun Dumnezeu, va trebui să-mi cerșească iertarea.”  

 

Într-un târziu, am realizat că orele zburau... Trecuse deja mult timp de când ajunsesem acolo, între 

zidurile pe care acum le simțeam replici miniaturale ale Zidului Plângerii, deci trebuia să mă ridic, să-mi iau 

rămas-bun și să merg mai departe dacă voiam să continui povestea.  

Cu pas domol și trupul încovoiat de povara lacrimilor care nu conteneau și a durerii nespuse și 

nescrise, am mers spre locul din care auzisem chemarea abia șoptită a altor ziduri, care mă așteptau cuminți, 

fremătând de nerăbdare să-și desfășoare firul poveștii doar pentru mine. Ziduri care poartă în ele bucăți din 

viețile altor oropsiți ai sorții, care au mers la război sau au rămas în urma celor plecați. Povești reale, care vin 

dintr-o lume în care, oricât de incredibil ni s-ar părea acum, nu exista internet de mare viteză care să ne aducă 

lumea la picioare într-o secundă și care, printr-un simplu click, să reducă distanța, indiferent cât de mare ar fi 

ea. În vremea aceea de mult apusă exista doar un mijloc de comunicare, iar acesta poartă un nume cu iz 

demodat și învechit: scrisoarea. Pe zidul acela, de fapt pe zidurile acelea, pentru că sunt două, așezate față în 

față, probabil să nu se simtă singure, ci să-și mai povestească unul altuia despre timpurile pe care le-au 

cunoscut și trăit laolaltă, sunt dăltuite în piatră cuvinte pe care le-au cuprins scrisorile trimise de către cei de 

pe front pentru cei rămași acasă și invers.  

Am citit acolo, atât cât mi-a permis timpul, cuvinte pline de dor și de durere, de nădejde și de iubire, 

scrise de fii pentru părinți, de părinți pentru fii, de soți pentru soții, de iubiți, de tați care încă nu apucaseră să-

și vadă rodul iubirii deschizând ochii și aripile către viață.  În mod cu totul și cu totul deosebit, mi-a fost 

captată atenția de o scrisoare dăltuită în piatră cu litere ceva mai mari și mai groase decât cele din jurul ei. Să 

fie așa doar pentru că e mai scurtă decât celelalte și trebuie păstrată unitatea, sau pentru că are un mesaj altfel, 

pe care trebuie să îl transmită oricărui suflet rătăcit care va poposi vreodată în fața ei? Aveam să aflu imediat: 

 

„Dragă Jackleen, 

Aceasta este o scrisoare tristă pentru că așa sunt și eu. Promit că va fi singura scrisoare tristă pe care o 

vei primi. Știu că ne-am promis cu credință că niciodată nu vom scrie o scrisoare ca aceasta. Te rog să mă 

ierți de data asta! Știi tu cât de mult au însemnat pentru mine aceste ultime zile petrecute cu tine? Dacă da, 

înseamnă că știi și cât de mult au însemnat și ultimii șapte ani!  Cât de tristă ar fi fost viața mea dacă tu nu ai 

fi făcut parte din ea... Când mă gândesc la asta, simt de parcă am trăit două vieți și bucuros aș mai trăi încă 
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două! Gândul că voi petrece un an fără tine mă paralizează. Totuși, mă consolează gândul că tu duci o viață 

cât de normală se poate, iar eu mă rog ca acest lucru să se întâmple. Am trăit toate aceste vieți spunându-ți cât 

de trist sunt și acum îți spun că tu nu ar trebui să fii așa. Aceste gânduri nu se vor repeta, promit! Voi învăța 

să trăiesc fără ele. Doar, din când în când, voi dezgropa câte unul, mă voi delecta cu el o vreme, apoi îl voi 

îndepărta din nou.  

M-ai văzut când am făcut cu mâna la avion? M-am urcat pe mașină, dar tu probabil erai în partea 

cealaltă a avionului.  

Cu toată dragostea mea, 

Regele Edward IV 

KIA” 

 

Parcă cineva îmi citise în suflet, în gânduri și în sentimente și scrisese acolo povestea mea, povestea 

lui, povestea lor, cu mult timp înainte. Vedeți cum mă chemau semnele spre ele? Vedeți cum nu-mi dădeau 

pace? Frânturi din scrisoarea nemuritoare erau povestea mea nespusă... o dovadă în plus că nu contează cât 

de mult timp trăiești lângă acel om special care cândva ți-a fost jumătate, ci contează doar intensitatea cu care 

simți totul. Din acel moment, tot ce încercasem să îngrop venea spre mine cu forțe noi și puteri înzecite, cu 

impact devastator.  

Lacrimile curgeau râuri pe obrajii scăldați în lumina fierbinte a soarelui, privirea îmi era încețoșată, 

iar simțurile paralizate. Am rămas așa un răstimp, nu știu cât, acolo... între ziduri.  

 

 

                    ♥  
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Jean Eskenazi      Autor  no…..03 

 

DESPRE CE NU SE UITĂ   

J.A.: Apropierea de România se datorează dorului de meleagurile tinereții mele, dorului de dascălii 

mei, dorului de teatrul lui Caragiale și de albastrul de Voroneț. Când sunt în Israel, mi-este dor de România. 

Când sunt în România, mi-este dor de Israel. Există însă o diferență între cele două, care ar fi bine pentru 

români să o înțeleagă, deoarece ei au creat-o: dorul de Israel îmi dă prestanța de care am nevoie. 

C.L.: E interesant felul în care formulați. Nu îmi imaginez dacă dorul de România poate da 

„prestanță" atât de multor români care au părăsit țara după 1990. Probabil că nu. E o problemă complexă pe 

care mintea mea de persoană care nu a părăsit țara, dimpotrivă, s-a decis să muncească numai în interesul ei, 

nu o poate procesa. Și totuși, cu toate reținerile, cu toate reticențele, cu acea zgură a memoriei umilitoarelor 

plăți pentru plecarea spre Israel, v-ați apropiat de Academia Română, ați fost ulterior onorat, celebrat, ați dat 

interviuri și publicat articole și cărți. Este o realitate. Apropierea de acest for a funcționat și a fost onorantă. 

Cum s-a petrecut ea? 

J.A.: Sunt un produs al școlii savantului Gheorghe Marinescu, fapt care a reprezentat pentru mine, ca 

și pentru toți elevii acestei școli, care ocupă locuri cheie în neurologia globului, un pașaport de prestigiu. 

Discipolii savantului care mi-au fost dascăli, Vlad Voiculescu, Oscar Sager, Arthur Kreindler, State 

Drăgănescu, au fost mitizați de creierul meu și îi port în mine. Tot acest proces mintal avea loc în vitregia 

cadrului politic al dictaturii comuniste, eu fiind pe lista dușmanilor de clasă. 

Dascălii de la care mi-am însușit meseria de medic și neurolog au fost Vlad Voiculescu, Oscar Sager, 

Arthur Kreindler, State Drăgănescu, Aurel Mareș, Alexandru Șoflete și Constantin Arsene, pe toți i-am 

stimat, admirat și respectat. Dar creierul meu i-a mitizat pe doi dintre ei, Oscar Sager și Vlad Voiculescu, ei 

mi-au devenit model de viață, împreună cu tatăl meu. Îi am în fața mea, zi de zi, la propriu, pe peretele din 

camera mea de lucru, și la figurat, în tot ce întreprind. 

Vlad Voiculescu este dascălul pe care în anii tinereții îl vizitam în micul apartament din Calea Plevnei 

16, pentru a-i pune întrebări și a-l ruga să explice lucruri neînțelese. Îmi spulbera nedumeririle și subiectul 

rămânea înscris în memorie cu empatie. Respectul față de credința, religia și naționalitatea fiecăruia, fără a o 

afirma vreodată, era evident. Experiența profesorului Vlad Voiculescu pe care i-a conferit-o traiul sub trei 

regimuri — 37 de ani sub regalitatea Hohenzollern, 42 de ani sub dictatura comunistă și nouă ani de 

postcomunism — a încheiat o viață de 88 de ani a unui înțelept dotat cu darul modestiei adevărate. De multe 

ori, s-a izbit de reacții ostile, provocate de invidie, dar nu riposta niciodată, nu comenta niciodată și, doar 

când atacurile depășeau măsura, se întorcea acasă pentru a asculta sonata de Beethoven, pe care o diviniza. 

Vineri, 23 februarie 2001, Vlad Voiculescu a încetat din viață. Aflând despre moartea lui, am simțit o durere 

în inimă, eram legat de dispărut și panorama amintirilor personale mă copleșea. Vlad Voiculescu a lăsat cu 

limbă de moarte dorința de a fi incinerat, de a nu fi depus la Academie, de a nu se ține discursuri și de a nu i 

se depune flori sau coroane. Nu mi-am putut învinge nevoia ca, lângă vasul ce-i purta cenușa, să nu fie 

depusă o coroană de flori stingheră, pe care scria simplu: „De la un elev". 

Nu am întrerupt niciodată relațiile cu România, mi-am respectat prieteniile și prietenii, indiferent de 

orientarea lor ideologică. Odată plecat în patria mea de veci, Israel, am avut bucuria de a-mi transforma 

căminul meu familiar în casă de oaspeți pentru toți foștii mei colegi și prieteni care au venit la congrese, 

conferințe sau în vizită. În luna martie a anului 2003, am fost invitat la Academia Română pentru a mi se 

decerna diploma Meritul Academic și titlul de membru de onoare al Academiei de Științe Medicale a 

României, împreună cu colegii Mihai Ioan Botez, directorul Clinicii de Neurologie a spitalului Hôtel Dieu al 

Universității din Montreal, Canada; Victor Ionășescu, profesor de neurogenetică la Universitatea din Iowa, 
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USA; Ion N. Petrovici, profesor de neurologie la Universitatea Max Planck din Kôln, Germania și Mircea 

Steriade, director al Laboratorului de Neurofiziologie al Universității „Laval" din Quebec. Trecuseră doi ani 

și o lună de când Profesorul Voiculescu ne părăsise, dar în cuvântul de mulțumire m-am adresat atât 

președinților Academiei și Academiei de Științe Medicale, cât și marilor mei dascăli dispăruți, am amintit 

despre dânsul. După ceremonie, cu lacrimi în ochi, Viorica, soția profesorului Voiculescu, m-a îmbrățișat și 

m-a invitat la ea acasă. 

    Odată intrați în camera de lucru a maestrului, din Calea Plevnei 16, Viorica a aprins o lumânare și, cu 

o stingheră lacrimă în colțul ochiului, a deschis sertarul biroului și a scos ciocanul lui de reflexe, despre care 

Vlad, cu limbă de moarte i-a spus: să i-l dai Iui Jean! 

  Sosit acasă în Israel, m-am dus în camera mea de lucru, am luat sofisticatul meu ciocan de reflexe, 

cumpărat la New York, cu ac, pensulă și instrumente pentru examenul sensibilității, l-am închis într-o valiză 

veche și în locul lui am pus bătrânul ciocan al lui Vlad Voiculescu. Când, examinând bolnavii, nu înțeleg ce 

au, strâng ciocanul în mână având credința că diagnosticul va veni! Bătrânul ciocan a devenit din unealtă 

neurologică, relația metafizică cu mitul meu. 
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Alex Valeriu            Autor  no…04…  
 

Vrăjbitorul din Oz și scriitura de har-pie metafizică 

 

 

De câte ori mă uit la bannerele cu scriitori, simt o oareșcare jenă metempsihotică, aș zice. Cum, există 

oameni care pot trăi și plana deasupra urbei, a creștetelor muritorilor de rând, scriind și trăindu-și delirul și 

deliciul cuvintelor cuviincioase ori ba, la cote maxime, lăfăindu-se în lumea lor specială care ne atinge uneori 

doar cât colțul unei batiste purtate de vânt? Clar, ei sunt acolo, înaintea mea, chipuri mirifice de autori, pot 

întinde mâna și atinge pelicula diafană care pare că se contopește cu lumea grăbită, paradită de plictis, din jur, 

și totuși nu! Este de fapt altceva, asemenea peronului 91/2 din Harry Potter, de pe care puteai intra în altă 

orânduire... 

Cărțile sunt pe toate drumurile, din toate domeniile, în toate formatele. Di-formă îmi pare doar lipsa de 

receptivitate și de răbdare a oamenilor. Sunt convinsă că adevărații cititori s-au împuținat considerabil. Și eu 

mă număr printre ei. Accesând atât de facil informații, date, capturi, citate, descrieri, note de lectură, rar mai 

ducem la bun sfârșit un roman care se dezvăluie treptat, pagină cu pagină, alineat cu alineat. Atmosfera aceea 

unică de visare, de pierdere, de suprimare a tuturor grijilor, s-a diluat mult. Și totuși.... 

 

                                                                       Farul 

 

Carne din carnea casei, de fapt un megaorgan ce pulsează răscolitor și inovator, adunând pe el istorii nesătule 

de generații tot mai virtualizate, Biblioteca mea e infinită. În spatele fiecărei cărți se deschide o ușiță secretă, 

un portal care duce pe coridoare lungi ale simțurilor evanescente, istoriilor nesfârșite ideatic,un abuz al 

acarienilor filozofi sau filfizoni printre file îngălbenite, trăind și desfătânduse-n istorii pe care niciodată nu le 

voi ghici. Mi-e drag și îmi conferă siguranță infinitul puber al pulberilor scrisului, al acelui alfabet regândit la 

fiecare minusculă sau majusculă, al pântecului generos de alb, lăsat între litere și rânduri. 

Uneori, cărțile, ca și visele, se ascund de oameni în cotloane greu identificabile, mângâind alcovul spaimei de 

aproapele, împreunându-și acolo, în bezna noastră de izola(n)ți ai nimicului soios, ideile și adierile epocilor 

vechi, ale autorilor dispăruți de mult. Tot mai plăpând, tata se amestecă printre colecțiile iubite o viață, caută 

amintiri care abia acum se nasc, îngenuncheat între falduri și percepții false, țesând imperii de-o clipă și-o 

mirare din mădulare de hârtie și taină. 

Există și cărți care, nedeschise cu anii, se retrag înlăuntrul lor ca într-un sipet, învoalte doar în ghirlandele de 

prafuri care le pudrează copertele-precum perucile foștilor nobili, tomuri ce se tem să fie citite și înțelese, 

osândind acolo unde, în degradeuri metaforice, autorii intonează psalmi de împărățire a lumilor pulsatile 

unele prin altele. 

Printre rafturi se foiesc și cărți îndrăznețe care îți sar în brațe la prima atingere. Cărți cuib, continuu de elegii 

și fluide care nu ține seama de distanță, orgolii, deschideri, ci te ademenesc și te leagănă în ritmul lor. 

Cărți cu litere aproape șterse, care te fac să  cânți la orgi nemaivăzute, ale căror clapete de aer și sfinți cheamă 

istorii și magi în aburul respirului tău emoționat. 

Oricât de tentant arată virtualul, pentru cine s-a format în epoca cititului ,,fizic,, , să-i spunem, tainițele vechi, 

răscolitoare, ale bibliotecii casei, ale tuturor bibliotecilor lumii, ale tuturor cărților lumii care ne învârt în 

caruselul lor aparte, aduc un suflu de liniște pe care calculatorul, emailul, wi-fi-ul și altele asemenea nu le pot 

oferi. 

 

Zâmbetul cenușii 

 

Ce să visăm și noi, condamnații la cernut cenușa cuvintelor în cenușiul unor zile prea lungi, care ne cuprind 

în căușul lor și ne pun căluș peste ardențe? Trupurile de literați se caută, se adulmecă, vânarea de inefabil și 

teribilele sensuri ale dorurilor la limita priceperii de sine pâlpâie între amintiri de-o clipă, la marginea cărora 

hăul îngustează conștiința, imitând cuviincios neființa. 
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De multe ori avem de luptat cu Evele medii întunecate ale propriilor ființări cu finanțări precare ale minții de 

zi cu zi. Ne considerăm, cumva, infi(r)mi, pixelii ne iau răbdarea pe sus, virtualul încolăcește atât de tandru 

nevoia noastră de ramificare! Așa că Jumătate-de-om încalecă pe sfertul (neacademic) al adevărului și 

prosternează pe rețele cu nerăbdarea unui măscărici manipulator, într-un derizoriu care ne obosește sau 

șubrezește tot mai mult. 

 

Pentru ce așternem vorbe? Pentru a ne oglindi mai bine în noi înșine, ca într-un licăr binefăcător, așa cum 

întrezărim ferestruica mirărilor mereu luminoasa, iubirea LOR care ne veghează infinit, dincolo-sau 

dincoace-de spațiu și timp, suspendați într-un iluzoriu sentimental drapat cu toate spaimele și nădejdile 

noastre. Născocim trucuri de iambi și trohei, spre a ne prinde din urmă umbra  tremurătoare de-a lungul 

istoriilor adesea sângeroase ale delirului delicat delicios și dantelat care este viața, scriem rapid și furibund 

pentru a putea scăpa de angoasa prinderii înntr-un cer(c) vicios de voios, prizonieri și totodată transfugi care 

au identificat unica spărtură.... 

 

Omenirea se de-scrie cu trupul și spiritul întregi încolăcite prin războaie și metastaze, cu gingășia și puritatea 

amanților interstelari inserați între luminițele sensurilor de aer și frângeri, desfătată de suspine fără contur, 

desfăcută între selfiuri șlefuitoare și incantații subliminale, mereu vom asambla, suspina, răsfiraa și tenebre și 

stele, dintr-un tăvălug în altul, infinitul cambrat în vârful degetelor, strigându-ne ca un homunculus senzitiv, 

mereu ne vom pierde în nivelurile aburoase ale literaturii ce ne inundă într-o fecunditate feroce, vorace, 

diluând fixitățile și obișnuințele, tăindu-ne confuzul oniric dintre emisfere și vânându-ne fără milă și mite 

într-o altă ierarhie, acolo monștri  sau maeștri moștenitori ai vârtejurilor terifiante pot ieși din adăpost, acolo 

se creează voci și cântece care apasă clapetele de om, acolo uverturile își clarifică imnul și chemările vuind 

din hăuri, acolo se șlefuiesc popoare și nații care apoi înmuguresc plesnind peste alte vechi orânduiri. 

Limbajul e mereu pulsatil, vibrant, ardent, iar când ne lăsăm în voia vrajbei lui ațâțătoare și plutim fără 

maluri sau voaluri de sine, abia atunci simțim firescul unui scris care întoarce destine, fragilități, frugalități, 

fulguieli de genii în imensul cuibar al orice vrea să însemne Creație. 

 

Universitate, deja? Iar trebuie să cobor din metroul-Humanitas. Mai arunc o ultimă privire spre ,,Alfabetul 

doamnelor"-o să cumpăr cartea cu siguranță. Totuși, ce supraspecie sunt acești scriitori care is-pășesc 

bucuriile unei nații? Cum o arăta o zi din viața lor? Oricum zi-d-ul, așa inefabil, ca o măsluire de conștiință, 

ca o fulguială de căință, există, nu prea ai cum să-l treci, totul e să te bucuri de transparența lui. Sau să găsești 

o fisură spre un ,,dincolo”pe care-ai vrea, de fapt, să-l ocolești. 

Pfuuui, grele mai sunt criptografia și teoria codurilor..... 

 

Iată ce-mi reamintește FB...de acum 7 ani 

 

Care este inconvenientul de a-ţi plăcea să scrii când ai copii? De exemplu, când plimbi liniştită bebeluşul, pe 

alee, te păleşte deodată inspiraţia. Fir-ar să fie! Alergi înnebunită, la început prin mintea ta, apoi cu degetele 

prin geantă, după un peticel de hârtie pierdut în negrele cotloane, să notezi tot ce-ţi dictează balastul 

neuronilor. Între timp frunza verde, care-ţi provoacă revelaţia dimineţii, este apucată în mânuţele grăsulii şi 

mestecată lent, ca bonus după un mic dejun copios. Sau, scenă uzuală de seară: schimbi scutecul mirositor şi 

îl pregăteşti de baie pe Prâslea cel voinic, ăl mare cere un sandviş, iar ţie tocmai ţi s-a pârguit la foc uşor 

infinitul şi ţi s-a călit un vis în sos dulce-acrişor, atât cât să-l pui proaspăt pe hârtie. Respiri tot mai agitată, 

murmuri în gând-insuficient, apoi printre dinţi să nu uiţi, să nu te uiţi în învălmăşeala din jur. Când sunt 

terminate toate, pruncul masat şi îmbuibat cu cereale, celălalt liniştit pentru două minute între roboţii lui 

neliniştitori, apuci şi tu să notezi ceva-ul care ţi-a incendiat mintea cu o oră în urmă, doar că acum e mult mai 

străveziu şi, ca un peştişor auriu, îţi scapă mereu printre sinapsele prea laxe. 

Dar nu e o problemă, pârjolul e acolo, dăinuie între litere şi sufletul care le mută ca la şah, şi cine ştie când se 

vor combina şi recombina altfel, când vei păşi iar şi iar, dincolo de toate astea, pe aleea parfumurilor 

nostalgice, pândind fericiri pe care le recunoşti după ce ai făcut câţiva paşi şi te întorci brusc, chemată de un 

înţeles straniu al drumurilor din vis ce te găsesc atunci când vor ele… 

Oricum, am copii. Am atâtea poeme incipiente şi atâtea retezate brusc, cu o zbatere şi o culoare care-mi 

priesc pentru că văd, uneori, continuarea, văd drumul. 
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Am stele care se sting şi se reaprind atunci când vor pruncii mei. 

Am Calea Lactee desfăşurată colosal în toată camera, parţial pe hol, în toate sălile de aşteptare umplute până 

la refuz cu alter-egouri de-ale mele care aleargă după un tratament miraculous şi totuşi îşi dau seama că, 

singură, răbdarea este cea care le face sa supravieţuiască, răbdarea de a găsi cuvântul potrivit, răbdarea de a 

te descoperi şi înclina în faţa vieţii care te modelează ca un meşter bătrân, dându-ţi singura luminiţă de care ai 

nevoie: cea din ochii lui îndrăgostiţi. 

 

Nu s-au schimbat prea multe de atunci...Și e bine că, într-o societate care dă de pământ cu visele și 

spontaneitățile omului, scriitorul încă are puterea de a-și acorda instrumentele unei lumi de stranietăți în 

schimbare. Misiunea lui este mai grea ca oricând, date fiind egourile, manierismele, pseudoexcentricitățile și 

falseturile unei turme grăbite adesea spre Nicăieri. Altfel, suntem condamnați la Noi(ca)nimeni emoționali, 

relaționali, supurând prin spărturi ideatice și mixând aleatoriu incongruențe și incoerențe coolturale, etnice, 

mângâind imperiul pixelar mai mult decât trebuie și lăsând la o parte singurul lucru pe care ar trebui să-l 

marcăm-unicitatea. 

 

 

♥ 
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Leo Butnaru     Autor no......05 

 

Ca o mască antivirus – caisul înflorit... 

 

...Pe la sfârșitul anului 2019 parcă era de presupus că ar urma o perioadă ceva mai liniștită în lume. Apoi, 

cam peste o lună după revelion, Maria Șarapova anunță că își încheie cariera și, cel puțin pe terenurile de 

tenis, intensitatea sonoră, gălăgia, nivelul decibelilor se reapropiaseră de normal.  

Șarapova își anunță ea încheierea carierei, însă imediat se pomeni în carantină. Cu tot cu terenurile de tenis și 

cu foștii spectatori. Deoarece, ca din senin, erupse o veste trăsnet – Coronavirusul!  

Cică zămislit în China. De ne-am pomenit din Guvid-18 în Covid-19, versus Covid-20! Din cauza lui/lor a 

scăzut drastic prețul la petrol, exportul, importul, numărul like-urilor (dar, din păcate, nu și al lichelelor) pe 

Facebook. Astăzi, oriunde în lume, la orice masă de tratative e prezent și unul încruntat, neînduplecat, același, 

pretutindeni, – Coronavirusul.... 

Cu toate astea, unii dintre noi își permit să mai și glumească pe contul virusului. E drept, nu corona, ci 

computeristic. Cică, de când cu digitalul, nu mai există manuscrise care, la necesitate, ar putea fi arse, de 

unde și nedesăvârșirea ce reușește să se strecoare printre degetele literaturii. Uneori noroc de vreun virus care 

îi scapă lui Kasperski! Ba chiar unii virusologi susțin că aceasta ar fi cea mai veselă, cea mai plină de umor 

pandemie din câte au bântuit lumea. 

Însă, pe zi ce trece, situația nu mai e de glumă. De când cu coronavirusul, a scăzut până aproape de zero 

numărul celor ce mor de râs. În schimb o fi crescut sensibil numărul celor ce mor de râsu`-plânsu`...  

Și totuși, cu ceva optimism ni se spune: azi, pentru a vă spăla frumos, meticulos și sănătos pe mâini acasă, 

spălați cât mai repede putina din stradă! Izolați-vă! Și fiți precauți. Chiar și ușor în exces. Nu strică. Până și 

înainte de a deschide o sticlă cu vodcă e recomandabil să-i dezinfectați suprafață cu un  tampon muiat în 

spirt. 

Chiar dacă de acolo, de pe orbită, cosmonauții nu mai vor să coboare pe Pământ (la ce ar schimba o izolare 

cu o alta?...), pe Pământ se trăiește. În continuare... Pe la hotare, prin vămi lumea se întoarce pe la casele cui 

o are. În patria istorică sau, poate, în patria isterică... Și nu este exclus că a venit timpul celui mai obiectiv 

recensământ: mai toată lumea e acasă. Iar deviza recensământului ar fi una dostoievskiană: Umiliți și obidiți. 

Recensământ azi, când păstrarea distanței (sociale) fizice sporește restanțele demografice... 

Și totuși, pe timp de izolare pandemică a crescut vânzarea anticoncepționalelor. Și tot mai multă lume resimte 

pe nervii proprii efectul îndemnului „Simțiți-vă ca acasă”. 

Acum vreo două luni, cea mai gravă problemă a omenirii părea a fi  cea cu Sodoma virușilor de calculator și 

Gomora telefoniei celulare. Astăzi însă, pe lângă noutățile optimiste despre coronavirus, filmele horror sunt 

floare la ureche. Dar oricum o dai, tot trebuie să o dai cumva. 

Iar unul alde noi – cum o dă, altfel spus – cum face față situației?... Încearcă să-și organizeze emoțiile și 

observațiile, achizițiile și pierderile sufletești, cuvintele și tăcerile. Pentru situații și complicații speciale, 

chiar dramatice, e nevoie să-ți poți crea o stare de spirit pe potrivă.  

În ce mă privește, conform preocupărilor mele de bază... non-stop, înainte de toate (re)pornesc de la ideea că 

limba română e Mare, Viguroasă, încât, inclusiv pe timp de coronavirus, e greu să o ții după dinți. Tocmai 

aceasta mă și ajută să-mi creez dispoziția adecvată, dar mai ales... operativă, poate chiar creativă, din ce 

răzbat(e) din exterior, din lume către mine și din ce pot trimite eu în exterior, în lume. Ce răzbate dinspre... 

coronavirus spre contravirus. Unii, mergând pe linia mitologică, zic și: Charonavirus (de Styx), alții au 

parafrazat titlul celebrului poem al lui Baudelaire în: Charogneavirus sau, spaniolește: Coridavirus 

(toreadorul e virusodor...)... 

Situația e analizată și comentată cap-coadă, ba chiar și sferic, uneori poetic, încât, în neogoita navetă a 

sensurilor, dai, surprinzător, de un palindrom perfect: evil – live (= rău – viață). Asta în linia presupunerii că, 

acum mai mult timp, periculosul Covid atacase conștiința, spiritul lumii. Astăzi atacă și trupul, și biologia 

ei...  

 

Și totuși, în astfel de situație acut-preocupantă, lumea, chiar și speriată, încearcă să-și mențină combativă 

starea de spirit, care ar ajuta-o să iasă din nenorocire. Iar o stare de spirit combativă fără umor este de 

neimaginat, încât deja se spune că, astăzi, amenințarea „Scuip eu pe tine!” este echivalată... asasinatului! Dar 
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se pot întâmpla cazuri ceva mai agreabile: „–Domnule, ai strănutat în direcția mea! – Ei și? – Deja ești 

obligat să petreci perioada de carantină împreună cu mine”. 

Astăzi Iuda ar fi murit din cauza propriului sărut. Drept consecință, lumea și-a substituit miliardele de 

săruturi firești, naturale, gură la gură, cu bezele, ca niște invizibile hieroglife aeriene. Unii (inclusiv 

îndrăgostiții optimiști) sărutându-se până și prin măști. Da, în acest prezent aproape... absent, când cel mai 

popular cadou la ziua de naștere e masca. În zilele noastre nu mai e suficient ca pruncii să se nască în cămașă, 

fiind nevoie să apară pe lume cu mască gata plasată pe guriță și năsuc. Până și incurabilii gură-cască poartă 

mască. E drept că, după cum o poartă, unii dintre ei par a încerca mai mult teama să nu li se molipsească 

bărbia, simplă sau dublă...  

(Chiar în acest moment, prin geam văd un graffitti pe betonul blocului de vizavi: „Nu încercați să le smulgeți 

unora măștile! S-ar putea ca ele să fie botnițe!” Apoi, se zvonește că, dat fiind că, din păcate, Covid-19 va 

continua, pentru acte autoritățile vor permite fotografierea cu mască.) 

În plină pandemie, partidele politice, la vârful lor (cam... tunchit, nu?), discută tărăgănat, dacă are sau nu rost 

să înceapă a împărți potențialilor alegători măști, mănuși și antiseptice acum, când nu e perioadă electorală. 

Iar noi, impacientați, speriați-foc, ne întrebăm: „Lume, lume, pe când, totuși, descoronarea coronavirusului?” 

Moment crucial, supra-istoric, la care ar trebui să fie prezente toate capetele încoronate ce mai sunt pe tron 

sau detronate; toți șefii de state... Dacă între timp, Doamne ferește, virusat, nu s-ar fi isprăvi (și) cineva dintre 

ei. (Exemplul prințului Charles: până să ajungă la coroană și tron, unii trec prin corona-virus, trona-virus... 

Este important că prințul a învins! Dar, mai pe larg vorbind, unii prim-miniștri, inclusiv cel al Angliei, 

politicieni, demonstrează rezultate pozitive doar la testarea pentru Covid-19, încolo, vai de capul lor – doar 

rezultate negative!)  

Iar membrii guvernelor investite pe timp de Covid-19, după ce depun jurământul, îngenunchează, trimițând 

bezele spre drapelul țării. 

În ce ne privește pe noi, românii, avem și o problemă, poate că ușor colaterală, dar națională totuși. Azi, „Hai 

să dăm mână cu mână...”? Ne-e! „Hora unirii” se poate juca doar prin atingerea coatelor. 

Claustrați, izolați, carantinați, mai deschidem și televizorul... înfricoșător, pentru a constata mutațiile 

periculoase ce au loc în pandemie: politologii de ieri au devenit... virusologi! La fel de competenți ca 

politologii care au fost. Noroc că, din vreme în vreme, TV-ul mai dă și câte un film bun. Din tinerețile 

noastre când, să zicem, ne emoționase filmul lituanianului Žalakevičius Nimeni nu voia să moară. Azi, fără să 

mergem la film, situația e cam aceeași. Sau filmul Only Lovers Left Alive? Probabil și în prezent vor 

supraviețui tot doar îndrăgostiții... Chiar dacă atunci, demult-demult, în românește titlul fusese dat maxim de 

dramatic: Îndrăgostiții mor ultimii. Încât mulți din noi nu mai visează la viitorul luminos, ci, speriați, își 

doresc... trecutul, așa cum a fost el, cu bune și cu rele; rele care, azi, se par că și ele erau bune. 

Dar să revin la preocupărilor mele de bază... non-stop, adică jurnaliere, scriitoricești, în virtutea cărora 

gândesc și analizez în minte ce aud, ce aflu. Cică în conformitate cu legea compensației a crescut – să vedeți! 

– numărul cititorilor. Pe bune, conform (biblio)statisticilor demne de încredere. În Franța și Italia epidemia a 

generat reeditări și vânzări spectaculoase ale romanului lui Albert Camus Ciuma. Pentru că acest coronavirus 

mai curând pare a fi coronaCiumă, pe timpul căruia guvernul trebuie să ia unele măsuri, iar poporul să le 

suporte pe viață și pe moarte pe toate celelalte. 

Noroc că românul are simțul umorului. Și își mai ține firea, nu? Cică scumpele noastre conaționalele sunt 

cam derutate, unele chiar înspăimântate de izolare și... mâncare! De sub paturi, din debarale apar la vedere 

cântare! Și cică înainte de a urca pe cântar trebuie să-și scoată și ceasul de la mână, pentru că azi timpurile 

sunt grele... Încât femeilor le vine tot mai greu să lupte pe trei fronturi: ale cântarelor, oglinzilor și croitorilor. 

Însă fără astfel de lupte doamnele și domnișoarele parcă nu ar avea... haz. Și chiar au. Un haz... periculos! 

Pentru că, pe de altă parte, cică frigiderele tot mai goale par a relansa în lume războiul rece! 

 Tot de haz (oțios) ține și constatarea că noțiunea pandemie pare a deriva din numele pandei, animal ce 

mănâncă 12 ore din 24, ca omul, acum, în pandemie de coronavirus. Și tot de hazul... periculos ține 

observația unui răutăcios ritos: dacă timp de o lună nu se redeschid frizeriile, 90 la sută din blonde dispar! E 

drept, lumea încearcă să facă față situației, însă nu totdeauna îi iese cum se gândea, precum li s-a întâmplat 

vecinilor: soția a tuns soțul, soțul a vopsit soția.  

După care deja de două săptămâni nu mai vorbesc unul cu celălalt. 

...În fine, ar fi să precizez că astea le-am scris într-o urbe timorată, cvasipustie, dezorientată, în miez de 

primăvară, când coroanele caișilor înfloriți par a fi măști antivirus... Cine știe: poate ajută...  
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 David  Kimel    Autor  no .......06             

 

    

 

Domnul Bratu 

 

 Domnul Bratu nu și-a mai legat cravata la gât astăzi. Nici pantofii, de regulă lustruiți oglindă, nu i-a 

încălțat. A rămas în papucii de casă și cu gulerul cămășii desfăcut. Timp de treizeci de ani și mai bine, zi de zi 

a purtat cravata la gât și haina pe umeri, fie cald ori frig, iarnă sau vară, fără deosebire că este acasă sau la 

serviciu. Astăzi însă ceva este diferit. Greu de explicat, dar nu-i ca în alt timp. De obicei la șase și 

cincisprezece minute sărea automat din pat, își făcea toaleta având grijă ca fața să-i fie perfect rasă, părul 

pieptănat cu cărarea pe mijloc și unghile îngrijit tăiate. Apoi cobora în bucătărie unde-și pregătea micul dejun 

compus din două ouă fierte timp de două minute și treizeci de secunde, cu două felii de pâine trecute prin 

tostul electric la culoarea găbui-cafenie, peste care întindea atâta unt cât cuprindea un vârf de cuțit. O ceașcă 

de cafea filtrată cu un strop de lapte în ea compleeta meniul. Trecea cu atenție peste titlurile știrilor din ziarul 

de dimineață la care avea abonament, în timp ce mânca. Apoi exact la ora șapte și cincisprezece minute ieșea 

din casă luând din cuierul de lângă ușă umbrela și pălăria lui Borsalino. Din colțul străzii lua autobuzul care 

traversa orașul către centru. Treizeci de ani și mai bine, lucrurile se repetau cu exactitate de ceasornic în 

același fel, zi de zi, fără abatere de la regula stabilită care pentru el însemna literă de lege, mândrie și confort. 

Cu excepția zilei de astăzi.           

La sunetul strident al ceasului care indica ora șase și cincisprezece minute, domnul Bratu nu a mai sărit din 

pat, deși nu era bolnav, nu avea nici un fel de durere și nici măcar un vis urât care să-i chinuie somnul. A 

rămas pur și simplu cu ochii ațintiți la tavan timp de încă o jumătate de oră. La toaletă, după ce și-a săpunit 

bine fața cu crema de ras, când a luat briciul, i-a privit un moment lama lucitoare pregătită de acțiune, apoi l-

a șters cu prosopul și l-a pus la locul lui. S-a îmbrăcat fără grabă, a scos cravata din suportul ei obișnuit s-o 

ducă la gât, dar s-a răsgândit și a atârnat-o la loc. În bucătărie a scos absent olița în care-și fierbea ouăle 

dimineața, dar în loc să pună apă în ea, a turnat lapte. În loc de tost și cafea, a luat din dulap o cutie de fulgi 

de ovăz, meniul preferat al defunctei lui mame, și borcanul cu miere. Ziarul în ziua asta a rămas uitat pe 

pragul de la intrare și a stat acolo toată ziua. A mâncat dus de gânduri mestecând îndelungat terciul din 

farfurie, după care s-a ridicat să urce înapoi în camera lui de dormit.     

 Pentru început s-a așezat în fotoliul plușat de culoarea prunelor pârguite care se asorta cu draperiile cu 

fireturi ale geamului de unde putea privi afară copacii desfrunziți pe care urmele de zăpadă din ninsoarea 

zilelor trecute continua să fie vizibile. A observat apoi că pe una din noptiere fotografia înrămată a tatălui său 

era periculos de aproape de marginea mobilierului și s-a dus s-o asigure pe centrul tăbliei, lângă veioza cu 

abajur de mătase. În fotografie, un bărbat vânjos îmbrăcat în costum negru cu vestă, stând majestos într-o 

poziție erectă ca la fotograf, dovedea energie și demnitate. Privirea lui ațintită pe ochiul magic al camerei de 

fotografiat, era împunătoare, ca și  mustața neagră arcuită pe conturul buzelor. Domnul Bratu admiră 

îndelung fotografia părintelui său cu regret că omul din ea nu mai este astăzi printre noi,  când un sfat de-al 

lui putea deschide alte perspective ușurându-i confuzia problemelor ivite recent în mod neașteptat.  

  Întreaga lui viață s-a consolidat urmând neabătut principiile părintelui său care i-a servit ca 

model în fiecare acțiune intreprinsă de el până în cele mai neînsemnate detalii. Disciplină de gen spartan, 

rigurozitatea îndeplinirii îndatorilor zilnice, punctualitatea și cinstirea adevărului, au fost puctele cardinale 

după care s-a condus în viață. A fost instruit de părintele lui că în angrenajul complex al vieții, el este numai o 

simplă rotiță dințată, ca cele dintr-un ceasornic, care are rolul ei precis în acel mecanism. Ca să fie mai 
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convingător, tatăl a scos în palmă ceasul lui de buzunar cu căpăcelul din spate desfăcut, arătând fiului acele 

rotițe din interior, angrenate în mișcare ritmică coordonată de un oscilator. „Fără aceaste rotițe, din care una 

ești tu, mecanismul nu poate funcționa, cu toată forța înmagazinată în colacul arcului din interior. Așa cum 

rotița aceea mică din ceasornic este indispesabilă bunei funcționări, așa ești tu în societate.” i-a zis tatăl.  

  Cu un oftat s-a ridicat din fotoliu și a mers în camera în care părintele lui obișnuia să-și facă 

socotelile la biroul lustruit din lemn de nuc din fața geamului ce da spre stradă. A tras unul dintre sertare și a 

scos ceasul cu căpăcele aurite din el. Pe căpăcelul din față, gravat cu litere cursive era dedicația din partea 

firmei la care tatăl lui muncise aproape  patru decenii. Domnul Bratu a desfăcut căpăcelul din spate al 

ceasului. Nici o rotiță nu se învârtea. A răsucit de câteva ori butonul care angrena arcul, dar fără folos.  L-a 

scuturat nervos de câteva ori, l-a lovit ușor pe muchia tăbliei biroului, cu același rezultat: ceasul nu funcționa. 

L-a aruncat înapoi în sertarul de unde-l scosese spunându-și: „Cine mai are nevoie de el, când sunt ceasuri 

electronice pe toate drumurile? Ceasurile electronice n-au rotițe și mecanisme complicate.” Dincolo de 

fereastră în stradă, văzu copii absorbiți să descifreze jocuri pe telefoanele mobile și gândi: „Rotițele dințate 

nu mai sunt necesare. Am fost concediat pentru că în lumea prezentă virtual-electronică a pandemiei, eu nu 

mai sunt folositor. Ei, acești copii din stadă n-au probleme. Ei s-au născut în această lume. Ceasul cu rotițe 

dințate nu mai e la modă. Lumea virtual-electronică i-a luat locul.”  
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  Mircea Munteanu "Mongolu",   Autor no……07 

  Dialog.  

 

(La o berărie, doi foști colegi de facultate, ajunși în medii diferite și care se revăd după 40 de ani, discută "ca 

băieții".) 

 - Ce mai faci? Cu ce te lauzi?  

- Ce să fac, ce ne-am pregătit în facultate. Predau. 

 - Parcă aud un regret...  

- Nici un regret, doar că devii al naibii de obosit și enervat. Predai același lucru, ani de zile, la generații de 

elevi. Și nici o recunoștință socială. Salarii proaste, presiune pe profesori... Nu-i viață. 

- Mda, dar ai și vacanțe mari.  

- Partea proastă e că elevii sunt tot mai puțin pregătiți și nu-și dau interesul. 

 - Păi s-a dus ăla cu "Învățați, învățați, învățați!"  

- Și noi, dacă am învățat, ce rahat am realizat?  

- Ai o pâine albă, ești "domn' profesor"...  

- Cam mică pâinea asta. Și domnia... nu e la noi. Nu era nici în comunism, nici acum. Înainte erau activiștii, 

securiștii, nomenclaturiștii. Ne scuipau în ochi. Acum sunt patronii... plus serviciile și activiștii de partide. 

Parcă nu s-a schimbat mare lucru.  

- Ei, cum nu. Înainte era un partid, acum sunt ..... Dumnezeu știe câte. 

 - Dă-i în mă-sa! Noi să fim sănătoși, că belele "curge"... 

 - Am auzit că sunt voci care cer copiilor să învețe, ca să aibă o slujbă bine plătită. 

- Mda. Și cer și bani de la stat, pentru un învățământ gratuit etc.  

- Or ajunge banii pentru toți elevii? Și pentru studenți...  

- Ar ajunge, dar mai cheltuiesc și serviciile, armata. Acolo se duc majoritatea banilor.  

- Și sănătatea e scumpă, azi.  

- Mdap. Dar eu mă întreb, dacă toți copiii vor învăța și vor ajunge studenți, eventual doctori în științe, cine 

dracu va mai munci?  

- Hahahahahaha; cheamă din afara granițelor. Saracanii lumii abia așteaptă să vină la muncă. 

 - Păi asta înseamnă exportarea sărăciei și inculturii.  

- Ești și cu ăia de la Roma, că limitezi posibilitățile dezvoltării, și cu marxiștii, când o iei cu exportul sărăciei. 

Nu te hotărăști odată?  

- De ce m-aș hotărî? Dacă au dreptate ambele tabere?  

- ?!!! Imparțial, ca tot romanu... sau filozof?  

- Filozof. 

 - Dacă eram Mafalda, îți răspundeam. De unde să știu cine are dreptate? Doar politrucii sunt siguri, când 

răspund la fraieri. 

 - De ce fraieri?  

- Pentru că știu că vor fi plimbați cu răspunsul, dar tot întreabă. Să se dea ăla mare.....  

- În fapt, prin generalizarea și obligativitatea învățământului (auzi, OBLIGATIVITATE...) au apărut numai 

efecte negative. 

- Zău? 

 - Păi uită-te și tu: -copiii nu mai învață, căci ești obligat să-i treci clasa; eventual își cumpără diploma;  

  mulți nu au chef de carte sau posibilități(intelectuale; nu sunt făcuți toți, pentru studii), dar toți trebuie să   

urmeze cursurile obligatorii; 

 -pe piața muncii, "diplomații" au ajuns să reprezinte majoritatea; cum faci selecția pentru posturi importante? 

-datorită cererii mari de funcții cu studii, posturile fără studii s-au scumpit; munca brută e plătită din ce în ce 

mai mult; nu mai vorbim de proletarizarea intelectualității; 

 - Ei, și tu. Îi triezi prin concursuri. Iar "gulerele albe" au coborât în stradă de mult, de prin '50-'60. 

 - Hm...... tu ești prost?  

- ?!!!  
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- Nu știi cum se falsifică un concurs legal?  

- Cum? - Foarte simplu. Concurenții își prezintă dosarul înainte de concurs. Organizatorii citesc ce studii au 

concurenții, ce activități, ce realizări, ce specializări. (Asta dacă nu-i cunosc.) Și în clipa definirii subiectului, 

aleg o temă stăpânita de favorit. Și s-a încheiat povestea. Poate să-l urmărească și cu câinii Miliției și toate 

serviciile secrete, nu se poate dovedi favoritismul.  

-Deci... mai bine numirea în post?  

-Desigur. Cel care numește își asumă răspunderea pentru angajat și activitatea sa. Și apoi, "păduchii" trebuie 

să se primească după fiecare schimbare politică. În ce privește concursurile, sunt eficiente doar dacă ești la 

firmă privată și patronul organizează concursul. El nu are rost să se fure singur. Caută cel mai bun (la teorie) 

candidat. Deși... sunt mulți tobă de carte, care nu fac față în activitatea practică. 

 -Știu și eu... Văd că le știi pe toate, ca un tătic.  

-Termină cu prostiile. Mai bem o bere? 

 - Încercăm.  

- Dar dacă schimbăm funcționărimea odată cu partidele, nu facem rău? Se pierde continuitatea, experiența.  

- Continuitatea la ce? La mită? La "coana Joițica"? Spargi găștile mafiote periodic. Și primenești funcțiile de 

conducere. Doar așa eviți transformarea funcționărimii într-un stat în stat. De esență mafiotă. -Eh, am plecat 

de la învățămînt și ajunserăm la Mafie.  

-Dacă nu se face acest lucru minim, poporimea nu percepe diferența dintre un partid și altul. Având aceiași 

funcționari în față, ani de zile (practic, toată viața) oamenii zic că toate partidele sunt la fel. De aici 

alunecarea spre extremisme: fascism, comunism, naționalism și mai știu eu ce draci de "isme". Și mai vin și 

deștepții ăia care declară cu emfază că luptă cu "marea corupție". Păi nu prea reușesc să condamne mulți 

corupți "mari". Și lumii nu-i pasă de granguri. Omul vede că în ciuda succeselor trâmbițate, trebuie să dea 

mită pentru post, funcție etc. Nu poți face nimic dacă nu dai mită. Puțin, dar mereu. Și acelorași. Unde e 

succesul? "Boborul" nu-l vede. -Înclin să-ți dau dreptate. 

 -Eu credeam că închini încă o bere.... 

 -Coane, ce-i mult strică.  

-Și ce-i puțin nu ajunge.  

- Da' cu femeile, ce zici? 

 - Ce-i cu ele?  

- Emanciparea, lupta pentru drepturi... 

 - O gogoriță pentru fraiere.  

-?!!! - Calculează și tu, mă.  

Ce înseamnă ca 51% din populația lumii, să ordone să fie angajată? Nu se duce dracu prețul forței de muncă? 

- Nu m-am gândit. - Sunt unii care s-au gândit. În plus, le câștigă votul. Și cu 51% din electorat... -Deci, nu e 

vorba de nici un avantaj pentru ele? - Ce avantaj? Muncesc 8 ore și apoi fac și gospodărie. Că bărbații... au 

două mâini stingi la chestia asta. În plus, mahării care le îmbrobodesc cu visuri (pentru vot, nu de pomană) la 

distrag atenția de la adevăratul exploatator al forței de muncă. Munca nu mai este o corvoadă, pentru 

îmbogățirea patronului. Este eliberarea lor. Și li se flutură mereu prin față, poanta cu bărbații cruzi, care le 

exploatează. Blablabla. Abia când vor deveni ele bărbați (social, mă) își vor da seama că au fost trimise pe o 

pistă greșită. Dușmanul lor e și al bărbaților. Nu bărbații sunt dușmanii lor. (La începutul sec. XX, un bărbat 

avea un salariu suficient de mare să întrețină nevasta și o grămadă de copii. Acum, amândoi muncesc de le 

sar ochii și nu le ajung banii; dacă mai au și un copil, e tragedie. N-au cu ce să-i plătească taxele la facultate. 

Dar cu 2-3...)  

-Mda, ești comunist de rit vechi.  

-Și care e ăla de rit nou?  

- Progresiștii cu feminismul lor și agitația pentru drepturile copiilor. Învățămînt gratuit pentru toți, telefon să 

toarne părinții...  

-Ăștia nu-s comuniști. Fac pe comuniștii, să ia votul proștilor și să atragă turmele, să-i voteze. În fapt, sunt 

lupi în blană de oaie. Și naziștii agitau tot felu de sloganuri stângiste.  

-Ești cam acru.  

-Prea multă bere.  

- Ia o votcă, să o speli. Mai dă-o dracu de politică.  



19 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

-Dă-o... Și să nu mă faci pe mine comunist! A spune adevărul, nu înseamnă să fii comunist. Înseamnă să fii 

lucid.  

-Bag seama că nu ești nici cu ăia , nici cu ceilalți.  

-Nu s-a înființat -încă- partidul la care să ader. 

 -De ce? Cap ai, teoria o stăpânești, de ce nu intri într-un partid?   

- Toate partidele greșesc. Nu în sensul că toate sunt la fel. Dar toate trebuie să facă multe compromisuri. În 

plus, toate pleacă la drum cu o teorie. Odată ajunși la putere, teoria se duce dracului. Este mâncată de 

practică. De politruci.  

-Mda "teoria ca teoria, dar "practica" ne omoară".  

-Cam așa.  

-Dar lași locul liber la lichele.  

-Lichelele vor intra întotdeauna în politică și vor reuși în fața oamenilor corecți. E lege.  

-Ei, crezi că toți politicienii...  

-Nu. Nu toți. Dar în cuprinsul partidelor, lichelele vor ocupa funcțiile decizionale întotdeauna. Vor scoate în 

față pe cei mai curați, cu priză la public. Doar că puterea nu este la cei scoși în față... 

 -Devii și tu extremist. 

 -Nu, doar constat. Ăsta e cursul istoric. Nu doar în politică. Și în religie, organizații de massă apolitice etc. 

 -Deci, retragerea din viața publică?  

-Întrebai ce ne facem dacă toți elevii devin doctori în științe. Ce ne-am face dacă toți cetățenii ar deveni 

politicieni? Sau toți s-ar "privatiza", cum era moda prin anii '90? 

 -"Fiecare berbec, cu coarnele lui."?  

- Amin. 

 

♥ 
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BIANCA Marcovici    Autor no.....08 

 

Eseu despre mine, tratament anticorona!   

 

De ce oare noi evreii scriitori nu putem fi uniți? De ce orice gest pe care nu-l aprobi se transformă într-o 

prăpastie între noi, chiar după pandemie, chiar după războaie, lucrurile rămân la fel de triste! Scriitorii cu 

funcții care au murit la vârste rezonabile au plecat fără să se împace în lumea noastră.Vicisiunile dintre ei ne-

au distrus nouă celorlalți, prietenia. Loialitatea și convingerea lor că  au dreptate în tot ce spun , scriu sau fac 

au luat-o cu ei în mormânt lăsându-ne nouă o situație penibilă, grupuri  de scriitori dependenți de editori 

precum pe F.B. care nu pot înțelege că pot supraviețui împreună! Iar noi  scriitorii nu putem schimba  absolut 

nimic, dar nimic fără concursul I.C.R.! Principiile editorilor sunt de netăgăduit, de a ne separa, stânga, 

dreapta, chiar și după partide politice de doi bani! Cenzura funcționeză continuu și ne usucă inspirația! N-ai 

voie decât să rupi legăturile definitiv și să-ți cauți altundeva locul ca scriitor! Mai trist e că, în felul ăsta nu 

vom avea timp să ne mai vedem la ochi! Ivritul, trecera la limba țării e singurul lucru bun, optimismul iar noi 

generația de sacrificiu! 

Am asociat și alegerile care ne-au ros toate speranțele împărțindu-ne tot în stânga- dreapta fără să asocieze de 

fel că mâinile noastre sunt stânga sau dreapta și pot cânta la un singur pian o melodie de pace și ordine chiar 

dacă clapele sunt albe/ negre...mai mult, putem asocia și o orchestră ascultând orice simfonie, dirijorul poate 

avea o scobitoare în mână dar poate conduce bine dacă a învățat partitura cum trebuie, întorcând paginile la 

timp! 

Nu poți face un eseu din adevăruri care te pot umili, doar pentru că cineva a lansat un zvon, sau a presupus 

ceva, sau a gasit un dezacord gramatical chior, pentru că scriitorul in Israel nu are corector, nu are librării, 

vine singur cu propriile cărți, se roagă de prieteni să vină să umple sala, cel puțin după corona, câte un singur 

loc la 2 metri, sau preferând încă masca neagră sau verde, care acoperă reacțiile spontane și te face să devi 

mut și să prinzi trenul repede să ajungi acasă, și să uiți că ești scriitor, doar pentru că unii și-au  manifestat să 

conducă fără  puterea cărților lor, nu te-au convins și nu e drum de întoarcere. Singrătatea alergătorului de 

cursă lungă, absența, doar cu carisma lor și ziarele lor de știri  traduse adunate în câteva pagini A4,uneori 

jurnalism de calitate, dramaturgie, știri de ultima oră rebus, sau sudoku athașat, pagini și ele unele de pe 

internet sau TV , dar cerute de bunicii   care mai  așteaptă la azil să citească revista mea, și mai țin minte 

cuvântul mămăligă și de ce au imigrat și au făcut Alia, de exemplu să uite atrocitățile războiului sau numerele 

de pe mână, când au fost doar un număr.  Să aibă o  Țară Sfântă pe care s-o ridice de peste 73 de ani! 

De ce mai scriem când nimeni din familie nu cunoaște limba română , mai ales nepoții, nu putem da vina pe 

noi, ei sunt sabri, născuți în Israel, armata îi va educa pentru noi, le va șterge memoria, și amintirea cuvintelor 

românești, tocmai să capete rădăcini definitive în Israel! 

Dar unii scriitori de dincolo se agață și vor să fie publicați în Israel, nu invers, chiar sponsorizează reviste, 

chiar plătesc reclame să se amăgească că au reușit în Israel, unii chiar din Diaspora, doar așa ei cred că vor 

avea ASUL în mânecă! Alt adevăr trist care îmi amintește o lansarea de a mea de la Casa Pogor, unde 

amfitrion era poetul Cezar Ivănescu!  ”Putin blond cu mult farmec”, antologia mea de la ed. Hasefer a fost 

lansată acolo! Dar Președintele U.S. Filiala Iași a venit  împreună cu scriitorul Octavian Paler, ne-a luat 

microfonul, au spus câteva cuvinte, cu camera de filmare,   iar  noi am rămas fundalul lor timp de 5 minute... 

noi ceilalți eram prea mici să ne asiste în continuare...doar atât, apoi au plecat! Alte umiliri au urmat și în 

Israel, premieri unde iar am fost fundalul altor scriitori într-o poză comună cu diploma în mână, da iar un 

carton de premiere a cărților mele nespunând nici  un cuvânt!! Cea mai grozavă premiere al fost la Iași, mi-au 

dat titlul de Ambasador al poeziei, 2015. Când mi s-a publicat ultima carte la ed. Junimea, “Peste șapte 

coline, Haifa-Iași, iar mai târziu" Curcubeu peste Haia " ,manuscris dada)  februarie, 2020 am dorit să 

apară  în biografia mea  acest titlu acordat pe atunci la numai 6 scriitori din 300. Dar editorul mi-a spus între 

4 ochi că e deja” permimat” să fii ambasador cultural. Iar o umilire  caldă,  eu venită de la peste  2000 de 
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km!  Dincolo... unde vroiam să reușesc  acasă!  Atunci Iașiul lupta să ajungă Capitală Europeană... dar fațada 

colaborărilor cu Diaspora nu le-a reușit!  Eu trăiam în Asia, era prea puțin, precum la Eurovision  unde 12 

puncte le obții dacă faci ca solista noastră, Neta strigând sau cântând : cucurigu, sau cotcodac!NU E NUMAI 

O NOSTALGIE VIAȚA NOASTRĂ E CHIAR SUFLETUL NOSTRU ROMANTIC DE A NU UITA 

LIMBA ROMÂNĂ! 

E bine să nu spui nimic,  dar uneori ajută! 

La un moment   nu mai vorbesc românește decât cu soțul meu. Remarc că ne lipsesc cuvinte, cele noi din 

noua epocă de după '89  nu le-am acumulat în cei 30 de ani de la Alia ! Mult timp nu am avut niciun contact 

cu România. Dar iar  îmi amintesc de „Colocviile de la Neptun a scriitorilor de pretutindeni”  unde delegația 

(președinte poetul Saul Carmel zl)   noastră de scriitori israelieni a fost bine primită până la incidentul cu 

sosirea poetului antisemit Corneliu Vadim Tudor la Cotroceni. Atunci am părăsit sala...cu toții,  și am fost 

ajutată să ajung la aeroport cu mașina lui Iliescu! Cert e că întinzând mâna în spatele meu, în mașină am dat 

peste un microfon..  Pe tot drumul spre aeroport  am răspuns evaziv la toate întrebările puse de șofer! Vroiam 

să-mi revăd familia în Israel. De atunci am prins rădăcini definiție în Israel, chiar dacă eram o analfabetă cu 

diplomă de inginer în buzunare pe atunci!Pornind de la zero la 40  de ani! Iar soțul meu, 45 de ani cu 2 fete și 

două mame, în anul de grație 1991! Deci se împlinesc 30 de ani! Și nu întâmplător 50 de ani de la nuntă! 

Mai sunt lucruri triste care mi s-au întâmplat: accidentul de la 47 de ani când am murit puțin..căzând cu capul 

de asfalt după un leșin bând coca-cola ucigasă la hotel,  dar am fost trezită și spitalizată la Brașov. Prin cădere 

și lovitura la cap mi-am pierdut un timp vorbirea,  vorbeam doar ivrit...iar corpul s-a comportat ca o 

marionetă dezarticulată! Atunci a apărut „o poetă vrăjitoare” în viața mea care m-a privit cu invidie,  chiar 

când am căzut, ii văd ochii răi, punctiformi aceeași de la lansarea mea de carte de la Neptun, (venise cică să-

mi predea o pagină din Poezia, unde apărusem cu poezii, )aceeași și de la Neptun. Ochiul rău!Hamsa 

Hamsa... Cartea mea, Amprente, editura Cluj Napoca o făcuse și mai geloasă, fără nici un motiv! N-am 

scăpat nici acum de ea...mă urmărește și publică la noi cu toate că nu a făcut “alia”! De ce n-ar recunoaște că 

este o învinsă ? Pentru că eu nu mai am nimic de pierdut, eu trăiesc în nisipul meu adorat. Sub rachetele mele 

temporare, cu nepoții mei în drum  sau  spre armată, iar ea e mereu singură galbenă și uscată, având doar 

aceleași cuvinte sterpe de expediat și trimis la noi! Dar eu voi continua: 

Poezia nu e o decizie subtilă 

De a scrie într-un passepartout 

Nici de a urmări norul din pictura 

Abstractă a socotelilor  după pandemie 

Nici de a plăti celor care te-au rănit cumva fără să-ți 

Dea seama... 

E tocmai virulența furtunii apăsătoare 

Și imprevizibilă, 

E albastrul intens, indigoul lui Chagall 

E lacrima căzută pe geamul închis de suferințe 

Când gura se arcuiește în jos 

Iar fața stă lipită de tabloul viu, 

E scoica ce o asculți cum vuiește. 

Deciziile rămân undeva în urmă, 

Iar ochiul se transformă într-o gaură neagră 

Minusculă- ca o pupilă veșnică- 

Cu conturul mișcător. 

Dar uită-mă într-o pată de cerneală 

Să știu că tu ești.                    
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Vânătoarea de flamingo 
Ovidiu Bufnilă                       Autor no……09 

 
 
De ce ai ochii migdalați? Eu am ochii migdalați? Parcă ai fi de foc. Eu sunt de foc? Ne îndepărtăm 

de oraș tot vorbind de una, de alta. Dar ai ochii migdalați. Am ochi migdalați. Și uite că trece o 

rachetă. Și racheta cade peste un pâlc de flamingo. Și, ce să vezi? Racheta se face praf și flamingo 

zboară în cercuri nevătămați. Da, tu, chiar tu parcă ai fi de foc. Mai vine o rachetă, dinspre Vest, cade 

peste pâlcul de flamingo și, minune, ce minunat, flamingo zboară în cercuri nevătămați. Și totuși tu 

ai ochii migdalați. Faleza se unduiește sub briza mării și ea are ochii migdalați. Și nici nu-și închide 

ochii migdalați când suflul exploziile trece peste noi șuierând amarnic. Dar, hei, oprește-te, mai vine 

o rachetă. Și încă una. Și încă una. Și rachetele trec peste noi și cad undeva, în față, peste pâlcurile de 

flamingo care, ce miracol, zburătăcesc prin aer, planând apoi grațios peste capele noastre. Și acum eu 

sunt convins că ea are ochii migdalați pentru că așa și trebuie, așa trebuie ca ea să aibă ochi 

migdalați. Acum ce să zic, freza mea rebelă flutură în vânt. Suflul exploziile nu a ars-o așa cum mă 

așteptam. În susul drumului nu mai e nimeni. Numai noi doi și stolul de flamingo care s-au regrupat 

grațios. Acum, uite, marea și-a despărțit apele și noi trecem dincolo, către arhipelag. Flamingo 

zboară grațios deasupra noastră și noi ne sărutăm cu foc trecând printre apele mării. Și noi trecem 

printre apele mării și soarele cade cumva oblic. Să ne îndreptăm către unde? Ea, ștrengărița, se joacă 

cu mine, râde, soarele se rostogolește către noi din locul unde a căzut cumva oblic. Acum e 

momentul să intre în scenă un înger. Un înger intră în scenă. Se oprește în dreptul nostru. N-ați văzut 

cumva un stol de flamingo, ne întreabă îngerul? Am văzut noi niște pâlcuri, umblau niște unii cu 

niște rachete după ei. Aha, spune îngerul rotindu-și ochișorii cei rotați. Mari și migdalați. Și încotro 

s-au zburătăcit, oare acești flamingo atât de frumoși? Dar cum de i-a văzut domnul înger că sunt atât 

de frumoși tocmai de acolo din cer? Uite ăsta e un mister indescifrabil. Așa, o vreme, mergem umăr 

la umăr, noi și îngerul. Lucrurile s-au schimbat. Așa zice îngerul. Vremurile s-au schimbat. Așa 

zicem noi. Vrei o cafea, întreabă ea îngerul. Îngerul nu zice nu, ar bea o cafea. Noi scoatem termosul 

cu cafea din rucsac. Ne așezăm pe o dună de nisip, privim marea, bem cafea aburindă și plină de 

arome, cafeaua. Și spuneți că au zburat către Est. Am zis noi așa? N-am zis. Atunci ați spus că au 

zburat către Sud! Am zis noi așa? N-am zis. Chicotim de nu mai putem și zicem că n-am zis. 

Adevărul e că n-am zis. Dar am fi putut să spunem așa și pe dincolo, ca să vezi. Îngerul are aripi 

moi, lasă o dâră abia întrezărită pe nisip. Urmele lui se evaporă cât ai zice pește. Ce-i drept, uite că 

iese un pește din mare și ne întreabă de sănătate. Ne dăm binețe în limba lui peștească. Îngerul se 

cam ia cu mâinile de cap, fâlfâie din aripi, asta ne trebuia, să ne prostim cu un pește în limba lui 

peștească. Peștele întreabă și el despre flamingo, are tot dreptul să întrebe, moare de frică să nu fie 

înghițit cumva de un flamingo grațios. Uite însă că a scăpat, rachetele s-au pierdut încolo și-ncoace 

iar stolul de flamingo a zburat grațios cine știe către unde. Bine c-au zburat că pregătisem o capcană 

să-i vânez, zice peștele arogant și berbant, îngerul pufnește în râs. Acum ce să zicem, lăsăm peștele 

cel arogant în plata Domnului și plecăm care încotro, îngerul în treaba lui, noi în treaba noastră. 

Când, mai încolo, ce să vezi?! O ceată de vânători cam bosumflați, cu pușcoacele bine lustruite, 

nepușcate, dar deloc nepușcate. Unde-s dracii de flamingo, se răstesc ei la noi de parcă noi doi ar 

trebui să avem habar unde-s dracii de flamingo. Nu-s. Așa că vânătorii, cărel-poteca, se dizolvă către 
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apus, nu-i mai vedem. De ce ai ochii migdalați? Eu am ochii migdalați? Parcă ai fi de foc. Eu sunt de 

foc? Eu întreb. Păi tu întrebi. Și tu trebuie să răspunzi. Dar ea nu răspunde pentru că tocmai dăm 

peste o rachetă neexplodată care, nici ea, n-a reușit să răpună astăzi vreun flamingo. Racheta stă așa, 

obeză, cu nasu-n nisip, abia dacă mai respiră. Bună ziua, rachetă. Bună ziua, mârâie racheta zgâindu-

se pieziș la noi. Dracii de flamingo mi-au făcut bucata, zice racheta foarte supărată, mi-a bulversat 

capul de ghidaj, uită-te la mine cum am luat-o razna. Adevărul că racheta asta ca și suratele ei, a luat-

o razna rău de tot. Dar ce ne pasă nou?! De ce ai ochii migdalați? Eu am ochii migdalați? Parcă ai fi 

de foc. Eu sunt de foc? Racheta mai strigă nu știu ce după noi, obeză și bosumflată, dar ce ne pasă 

nouă? Mergem mai departe, trecem de dunele de nisip unde sunt mai multe rachete căzute-n nas, 

care stau așa căzute-n nas și se plâng, uită-te la ele cum se mai plâng. Trecem printre ele, lasă-le, 

strig eu la tine, te iau de mână, hai, strig, hai mai repede, alergăm de nebuni, uită-te la noi cum 

alergăm de nebuni, alergăm, ce mai alergăm, trecem de dune, trecem de mare, tot mai sus, ne ridicăm 

în văzduh, dăm din aripi cu putere, ne rotim pe deasupra mării și îngerul, ah îngerul, dând cu ochii de 

noi, izbucnește în plâns fericit și strigă, strigă de mama focului arătând cu degetul spre noi, flamingo, 

flamingo, flamingo! 

 

♥ 
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 Lili Crăciun   Autor no......10 

UMBRA 

 

 

Irina era îngrijorată. Cu fiecare zi Alexandru era mai nedormit și mai palid, irascibil și cu ochii duși în 

fundul capului. Într-o dimineață l-a abordat cu blândețe. 

— Ce-i cu tine, dragul meu? Noapte de noapte gemi ca un animal înjunghiat. Mi-e și frică să te 

trezesc, am încercat de vreo două ori și aproape m-ai pocnit. Dai din mâini, bolborosești cuvinte fără sens iar 

dimineața ești morocănos și alb la față, de parcă te-ai fi luptat cu o armată de dușmani. 

—Ce să fie, nimic. Vise. 

— Ți-e frică pentru Mihăiță, nu? De când l-au diagnosticat ești așa. 

—Nu știu, Irina, lasă-mă în pace. Ce mă tot descoși? De unde naiba să știu de ce mi-este frică în 

somn? a țipat Alexandru. 

— Te rog, nu fugi de mine. Tu crezi că eu nu sufăr? Dar dacă Dumnezeu vrea să trecem prin 

încercarea asta, ce putem noi să facem mai mult? 

— Du-te, femeie, la dracu’ cu Dumnezeul tău cu tot. Toată ziua numai asta aud, Dumnezeu și 

rugăciuni. Ești nebună! Nu vezi că ăstuia, dacă există, nu-i pasă nici cât negru sub unghie de noi, de Mihăiță? 

De fapt, nu-i pasă de nimeni de pe pământ. Când văd ce liniștită ești, cu cât calm accepți că așa ne-a fost 

destinul, îmi vine să mă spânzur de prima grindă care-mi iese în cale. 

— Nu urla! De asta ai tu somnul agitat, pentru că mă rog eu lui Dumnezeu să ne salveze copilul? 

— Vrei să știi de ce sunt agitat? Am să-ți spun, a țipat el, din nou. Noapte de noapte mă bântuie un 

coșmar. Același, se repetă cu o insistență înnebunitoare. Însă nu-i prezent numai noaptea, mă înconjoară și 

ziua ca un șarpe. Visez o Umbră. În fiecare noapte aceeași Umbră. Mă zbat să văd cine-i dincolo de mască, ce 

vrea. 

— Și? Cine-i? 

— Nu știu, iubito, s-a calmat Alexandru, nu reușesc să-i disting chipul. Știu doar că o umbră fără chip 

mă învață, mă îndeamnă să devin hoț. 

—Să devii hoț? Nu pricep. 

— Lucrez la bancă. Aș putea.. aș putea avea banii pentru operație. 

— Cum? Adică tu crezi că…  

Irina avea privirea speriată numai că, dincolo de teamă, lui Alexandru i s-a părut că-i vede și o lumină 

în ochi, ca un fulger scurt de speranță. 

— Nu cred nimic, a ridicat tonul, e doar un vis. Dacă și tu crezi… 

Nu i-a mai povestit restul coșmarului, faptul că își dorea cu ardoare să nu mai viseze dar se și 

înspăimânta că Umbra nu are să mai vină.  

Se trezea amețit, cu dureri în ceafă, fără să fi aflat care era finalul visului care-i tulbura nopțile de 

două luni. Chiar și ziua. Închidea ochii, strângând din pleoape până la durere, iar imaginea bărbatului în 

mantie neagră, care-i dădea frisoane, apărea învăluită în ceață și se mișca prin fața lui ca într-un film, 

aruncându-l într-o aventură pe care o ura.  

Dimineața era frânt, de parcă n-ar fi dormit o secundă. Se scutura de coșmar apoi, cu pași de pisică, se 

apropia de odaia de la capătul holului, arborând un zâmbet. În patul uriaș, prea mare pentru trupul firav, zăcea 

singurul lui copil. Mihăiță. Bărbatul se așeza la marginea patului, ciufulindu-i părul blond. 

— Bună dimineața, dragul meu. Ai dormit bine? 

Copilul îi întorcea un surâs trist. Ochii albaștri, încețoșați, imporau un tăcut ”tata, salvează-mă!” 

— Bine, am dormit bine, îi răspundea stins. 

După ce-și mângâia copilul, Alexandru se ascundea în baie să-și plângă neputința, să nu mai vadă 

chipul lui împuținat și buzele scorojite de febră. 

— Dobitoc, dobitoc, dobitoc! Ai să-ți lași copilul să moară numai ca să nu încalci tu legea? Auzi, mă 

cac pe onoarea ta. Ce fel de tată ești? 

— Taci, taci! Tu nici nu exiști, gemea Alexandru, încruntându-se în oglindă. 

— Nu tac. Și nu dispar pentru că tu nu poți suporta adevărul. Ești un laș, ești un laș, țopăia în jurul lui, 

drăcește, Umbra. 

— Cum să mă apuc de furat? Cum? Aș muri de rușine. Cum să devin hoț, o specie pe care am 
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disprețuit-o? M-aș urî, m-ar urî Irina, m-ar urî peste ani și Mihăiță. 

— Așa cum îți spun noapte de noapte. Simplu, frate. Transferă banii într-un cont fictiv. Apoi în contul 

tău din străinătate și de acolo în contul clinicii din Italia. Merită să rămâi cinstit și să-ți plângi copilul mort? 

Merită?! Mai bine să te urască decât să moară. 

— Pentru copil aș face orice. Dar asta... asta nu. Nu pot.  

— Orice înseamnă orice, boule. Adică totul, dobitocule. Chiar și asta. Nu mai folosi cuvinte mari dacă 

nu ești în stare de fapte. 

Fugea din baie cu gânduri ucigașe. Ar fi ucis chipul de dincolo de oglindă, l-ar fi ucis pe Dumnezeul 

Irinei, la care se închina așteptând miracole. Cuvintele, pe care le simțea în spatele acelui ”bine” – spus 

dimineața de Mihăiță, îl torturau.    

Bătuse la toate porțile, se rugase de toți în genunchi. Promisiuni. Vorbe goale. Promisiuni care mureau 

după ce închidea ușa. Cuvinte fără suport. Mai reveniți. Îmi pare rău. Dacă aș fi putut să vă ajut… Acum nu 

se poate, poate altădată. 

Altădată? Când altădată? urla fără să-l audă nimeni. Copilul lui se stingea iar oamenii îi spuneau 

vorbe goale. Avea nevoie de bani, nu de cuvinte seci, de regrete. Cancerului nu-i păsa de vorbe. 

Dimineața ajungea la bancă și vedea calculatorul sub forma unei grămezi de bani. Nu mai știa cine 

este. Un hoț care n-apucase încă să fure? Un om cinstit sau un nebun? Degetele îi tremurau pe tastatură. 

Clanc, atât ar fi trebuit ca să se împlinească visul. Degetele i se apropiau periculos de enter-ul care ar fi 

declanșat clanc-ul. Se retrăgeau la fel de repede, ca și cum ar fi luat foc. Clanc! Un simplu clanc și Irina ar fi 

putut pleca spre spitalul salvator. Făcuse operațiunea în minte, ba o parte și în realitate: salvase procedura pe 

calculator, ascunzând-o cu parole complicate de privirile indiscrete. Rămăsese un enter și totul ar fi căpătat 

consistență. Clanc, atât mai era și Mihăiță ar fi avut o șansă. 

— Cât mai aștepți, lașule? se răstea, dimineața, Umbra pitită în spatele oglinzii. Nu te dor gemetele 

din patul cel mare? Nu te apasă abandonul Irinei, nebunia care o face să creadă că așa i-a fost dat? 

— Lasă-mă! Pleacă naibii din capul meu. N-am să mai vin aici, nu mă mai uit în oglindă, nu vreau să 

te aud. 

— N-ai cum, lașule. Sunt cu tine în fiecare clipă. Când dormi și când ești treaz, tot timpul. N-ai 

înțeles nimic, prostule, habar n-ai cine sunt. 

Ajunsese să nu mai intre în baie de frică, umbla nebărbierit și nespălat. Colegii și Irina îl priveau cu 

milă. Numai Mihăiță se uita la el cu ochii din ce în ce mai tulburi dar și cu licărul de speranță care îl 

înnebunea.  

Într-o seară ploioasă și umedă a ajuns acasă cu privirea mai hăituită decât altădată. Se rezema de 

pereți și tremura necontrolat, ca un bolnav cuprins de friguri iar fața îi era pergamentoasă și albă, ca de mort. 

Nu-și aducea aminte ce făcuse. Mintea ștersese fiecare secundă din ziua care se pregătea de culcare. 

”Oare am apăsat blestematul de clanc sau sunt beat? Ce-am făcut!”  

S-a dus glonț în baie iar din oglindă l-a privit propriul lui chip îmbătrânit, doi ochi încețoșați și un 

obraz de hârtie. O umbră îl cerceta din oglindă, fără ca vreun cuvânt să răzbată de pe buzele livide. Nu era 

Umbra din vis. A dat cu pumnul în sticlă, a zgâlțâit. Tăcere, a zărit și simțit doar o lacrimă, prelinsă din ochi 

de ambele părți. 

Atrasă de zgomotele ciudate, Irina a încercat să-l domolească dar a bruscat-o, trântind-o cu furie de 

perete. Îngrozită de figura lui rătăcită, de ochii injectați și cu vinișoare roșii, de violență, femeia a fugit și s-a 

încuiat în camera lui Mihăiță. Alexandru a mormăit în urma ei un iartă-mă, a bolborosit că-i obosit însă nu l-a 

mai auzit nimeni. 

Era disperat să se cufunde în vis, pentru prima dată voia să adoarmă. Oare mă va ierta Irina? s-a 

întrebat, încuind ușa la dormitor. 

A scotocit în sertarul de la marginea patului, unde erau două cutii de somnifere. O vreme s-a uitat la 

ele cercetându-le, de parcă n-ar fi știut ce sunt. După câteva minute a scuturat o cutie întreagă în pumnul 

desfăcut. S-a uitat tâmp și le-a azvârlit cu furie într-un coșuleț de paie de pe noptieră apoi le-a strâns din nou 

și iar le-a lăsat să cadă, simțind că e prea obosit să repete aceeași mișcare. 

Voia să doarmă până avea să facă Dumnezeu un miracol. Să doarmă și să nu mai știe de el. Să se 

trezească doar când avea să-i spună cineva că Mihăiță este sănătos. Și-a împreunat mâinile, întinzându-se pe 

patul nedesfăcut și s-a rugat să întâlnească Umbra. Voia să se așeze în genunchi și să o implore să-i 

deslușească ziua pierdută. 
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A închis ochii și totul a devenit straniu. Visul se schimbase. Două umbre, niciuna semănând cu cea 

din nopțile trecute, au apărut lângă el însoțindu-i somnul. 

— Lașule, n-ai fost în stare. Fii blestemat! răcnea una în ochiul drept. 

— Clanc! făcea degetul celeilalte în ochiul stâng, apăsând pe tastatura unui laptop din irisul lui. Ai 

văzut că se poate? 

Două umbre? Nu înțelegea. Urlau, amestecând grotesc și înghețat cuvintele. Bubuiau ca un clopot 

spart de biserică, tăiau în carne. Lașulee! Clanc! Lașulee! Clanc! Laș-clanc… clanc-laș… 

— Tăceți! Nu vreau să vă aud. Nu știu cine sunt, ce-am făcut. Vreau să dorm! urla și el, dând din 

mâini să alunge intrușii. Unde-i Umbra mea? 

Fantomele chicoteau cu glas gros, inuman, dându-și coate. Se certau între ele, îl certau pe el. Bărbatul 

și-a astupat urechile și, secundă cu secundă, glasurile lor au devenit șoapte tot mai greu de perceput. O pâclă 

groasă a acoperit trupul prăvălit în somn. În urechi mai țiuiau încet, abia auzit, două cuvinte. Lașule. Clanc. 

Iar în negura, care îl înconjura ca o menghină, umbrele se îndepărtau diluându-se, chemându-l, ademenindu-l. 

 

♥ 
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KOCSIS Francisko   Autor no……11 

 

 

LOCUL  I 
 

Victime colaterale 

 

un prieten mi-a povestit o scenă care m-a făcut în seara aceea 

să urăsc gerul şi fiecare fulg de zăpadă căzută peste Europa 

şi trupul precar al omului şi istoria pe care o face crezând 

că urcă treptele de marmură ale civilizaţiei 

şi când e înarmat până-n dinţi; 

 

a fost în iarna anului 1994, la Sarajevo, după trei zile de zloată, 

ninsoare, vânt, capricornul s-a lăsat cu un ger cumplit, 

trosneau rănile clădirilor împuşcate de parcă ar fi continuat  

să crape zidurile şi ar fi vrut să se ghemuiască la pământ 

ca să pună capăt gemetelor de oţel, beton şi ţigle sfărâmate; 

 

într-una din acele nopţi cu frig zgrunţuros, doi soldaţi rătăciţi 

căutau un adăpost ca să scape de îngheţ, nu erau vremuri  

în care să baţi la uşa unei case încălzite, erau prea multe  

gloanţe îndărătul lor şi diperaţi care să le tragă, 

de aceea au spart uşa de intrare în clădirea bibliotecii municipale 

fără să ştie că înăuntru se afla paznicul de noapte, 

un profesor bătrân încotoşmănat ca Amundsen la pol 

ca să reziste în ghereta fără foc; 

 

soldaţii l-au întrebat de lemne, iar când le-a spus că nu are, 

s-au dus la biblioteci şi au ales volumele cele mai groase 

de parcă ar fi despicături de lemn de esenţă tare 

şi s-au apropiat cu ele de soba de teracotă masivă, 

 

„nu”, s-a împotrivit profesorul, dar un brânci înverşunat 

i-a vorbit clar şi răspicat în singura limbă universală a omului 

disperat, încrâncenat, decis să-şi salveze pielea 

cu preţul tuturor pieilor de om din lume; 

 

cu dinţii clănţănind, au aprins focul rupând în grabă filele volumelor, 

bătrânul profesor răzbit de frig şi îngrozit n-a mai spus nimic 

în timp ce soldaţii înteţeau focul din ce în ce mai luminos, 

doar buzele sale păreau că citesc titlurie, că fac un inventar 

pentru o lume care nu se ştie dacă va mai veni vreodată înapoi; 

 

soldaţii râdeau zgomotos şi se încălzeau  

cu volume masive de Platon şi Aristotel, cu Divina comedia, 

poeziile lui Hölderlin, Faust în ediţie legată, Voltaire 

şi piesele lui Shakespeare, cu Război şi pace, 

cu Amintiri din subterană şi Maestrul şi Margareta, 

printre ele şi un volum subţire cu poezii de Nichita Stănescu, 

uite ăsta ce pişpiriu e, cred că nu prea are valoare, 

criteriul valorii era grosimea – o măsurau în calorii, 
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se bucurau cât de frumos arde Annabel Lee; 

 

după asta prietenul meu a tăcut scrâşnind; 

nu l-am mai întrebat nimic, îl aveam în minte numai  

pe bătrânul profesor cu lacrimile curgându-i pe faţă, şiroaie 

 

 

Limba cea mai frumoasă 

 

uneori cel mai simplu pare să taci, deşi tăcerea atunci e cea 

mai grăitoare, când îţi pui lacăt la gură cu încrâncenare şi fiecare 

gest, zvâcnire a muşchilor feţei, părul de pe creştet, ba chiar şi 

pliurile hainelor spun că eşti de altă părere decât tăcerea; 

dar şi să vorbeşti pare la fel de simplu, deşi de multe ori 

cuvintele se ruşinează de muncile pe care sunt puse să le facă, 

munca de gropar li se pare cea mai cumplită corvoadă care i-a 

fost dată graiului vreodată, atunci se ruşinează că sunt auzite, că 

nu pot să tacă, nu pot să închidă gura flecară; 

cel mai uşor pare să le fie celor ce n-au grai şi auz, celor ce 

nu au în fire legea şi povara vie, celor ce nu fac parte din tagma 

noastră precară; eu unul nu le-aş retrage însă dreptul la cuvânt, 

deşi toţi afirmă că a lor este doar tăcerea, căci a vorbi e un drept 

universal şi fiecare vorbeşte în limba pe care o ştie; 

tăcerea e limba cu cele mai multe vibraţii; de aceea mi-e 

dor să fiu vreundeva piatră, când voi trece-n altădată, când vrea-

voi să tac în limba cea mai frumoasă 

 

Moarte la Paris 

 

când soarele lungea cu spor umbrele asfinţitului,  

un bărbat impecabil îmbrăcat a ieşit din casă  

şi a pornit fără grabă spre una dintre terasele cu umbrele 

de pe malul celebrului fluviu, 

 

a stat singur la o masă de răchită cu sticlă maronie 

şi şerveţele de culoarea argilei însorite, 

a băut cu sorbituri mici o cafea cu caimac presărat cu mărgele   

şi cu vădită plăcere a fumat până la filtru o ţigară, 

şi-a scos apoi portmoneul şi a împins sub scrumieră 

colţul unei bancnote cu valoare mult prea mare, după care 

a prins între unghii colţul unei fotografii 

şi a tras-o afară doar pe jumătate, doar cât să se vadă 

surâsul de demult, îngerul de pe faţă, 

 

apoi s-a ridicat şi a pornit cu aceiaşi paşi somnambulici 

spre podul încă neluminat, dar profilat masiv 

peste apa moale, fără glas; de pe podul înalt,  

a aruncat portmoneul cu fotografia femeii iubite 

în apa tulbure, dar fără să-şi fi scos sacoul  

cu care era îmbrăcat – 

 

nimeni nu ştia cine-i şi de unde era, 

la Paris erau destui descreieraţi din ăştia, 
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îndrăgostiţi, artişti, vagabonzi, faliţi sau hoţi – 

cine să-şi bată capul să-i afle neamul, numele,  

motivele care l-au împins de pe pod, 

şi nici pentru Sena nu contează, la fel îi îneacă pe toţi 
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Sofia Gelman        Autor no……12 

 

 

   Vrem să fim I S R A E L I E N I  ! 

Cu câțiva ani în urmă, un grup de cetățeni s-a adresat Tribunalului Suprem cu o cerere care preconiza 

schimbarea naționalității înscrisă în buletinele de identitate : ideea era ca toți cei care locuiesc pe teritoriul 

statului să fie considerați ISRAELIENI ! Cererea a fost respinsă… 

Conform legilor în vigoare, la rubrica naționalitate * în registrele ministerului de interne (mai precis 

pe listele de pe computer), figurează cu rigoare neîntâlnită în alte domenii apartenența  : evreu, arab, creștin. 

Timp îndelungat naționalitatea apărea și în buletinele de identitate ale cetățenilor dar, la un moment dat, spre 

a corespunde spiritului vremurilor moderne (Zeitgeist – climatul general intelectual cultural și moral al unei 

perioade)  s-a hotărât să se renunțe la deconspirarea apartenenței la un grup sau altul. Scopul urmărit a fost 

păstrarea anumitor date (informații) personale la nivel confidențial spre a nu divulga apartenența națională la 

prezentarea buletinului de identitate în diferitele circumstanțe ale vieții cotidiene. DAR ! Concomitent cu 

decizia – la prima vedere – democratică, s-a inventat un semn care avea să disimuleze apartenența : la rubrica 

de rigoare au apărut literele xxxxxx  care urmau să semnifice egalitatea între toți cetățenii deținători de 

buletine. Numai că, spre a recunoaște cetățenii evrei, alături de semnificația virtuală de egalitate s-a înscris 

data nașterii după calendarul evreiesc, cu litere ebraice… Firește, numai pentru evrei. Rezultă că nu toți 

suntem la fel de… egali !  

Ne place să îi imităm pe americani, în multe domenii; să luăm exemplu de la prietenii noștri de 

dincolo de ocean, este lăudabil deși  un mimesis automat nu totdeauna  este și logic. Iată un exemplu : am 

preluat de la ei metoda trierii viitorilor studenți printr-un examen numit psihometric care nu are nimic comun 

cu capacitățile reale  de studiu ale elevilor. În loc să cercetăm dacă elevul are sau nu afinități pentru medicină 

de pildă (alergic la sânge ? răbdare cu virtualii pacienți ?) îl constrângem să învețe câteva luni spre a da 

răspuns la sute de întrebări. Proba psihometriei constă în rapiditate : țelul suprem este de  a acumula cât mai 

multe puncte în rezultatul final dar acesta  nu are nici o legătură cu profesia dorită. Acest exemplu este un 

aspect negativ în opinia mea, dar, desigur sunt  și multe exemple pozitive; printre acestea se numără  felul în 

care americanii îi tratează pe imigranți. Noii sosiți pe teritoriul Statelor Unite vor să devină cât mai curând 

parte integrantă a societății : li se acordă cetățenia care le conferă apartenența la naționalitatea dorită ! Cea 

americană ! Nu contează de unde au venit, ce religie practică, odată sosiți pe pământul Statelor Unite, vor 

deveni - după o perioadă de aclimatizare – cetățeni ai țării, egali printre egali. Sunt similitudini între cele 

două țări; Israelul este o țară a cărei populație majoritară, acei nou veniți provin din diversele părți ale lumii. 

Ceea ce îi unește pe toți aceia care au trecutul personal diferit cu cei ce se vor fi născut  în țară, este faptul că 

vor să devină israelieni !  
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Cu toții suntem la fel, singura diferență obiectivă este între un  bărbat și  o femeie – întrebați un profesor de 

anatomie. Ne naștem egali și murim egali, diferențele survin pe  

 
     alb            negru        religios          ateu           arab           evreu           creștin 

parcursul vieții cu educația: în casa părintească, la grădiniță, apoi la școală, alături de media 

electronică sau cea scrisă. Astfel se nasc barierele puse între oameni de diferite credințe, limbi sau/și 

naționalități; ele sunt obstacole artificiale   puse în calea înțelegerii. Legătura cu tradiția fiecăruia în mod 

subiectiv, împrumută o senzație plăcută de comuniune, sprijin reciproc ceea ce însă nu ar trebui să excludă 

respectul față de obiceiurile altora. Lumea va fi mai bogată dacă va păstra diversitatea tradițiilor spre bucuria 

tuturor. Mozaicul alcătuit din cetățenii diverselor datini care trăiesc aici alături unii de alții, colorează tabloul 

multidimensional al națiunii. 

A.B. Yehoshua, apreciatul scriitor face parte și el din grupul celor care au formulat cererea către 

Tribunalul Suprem. Argumentele sale – și ale grupului precum și ale celor care gândesc la fel – fac apel la 

logica apartenenței  la statutul   nostru când ne aflăm în străinătate : cu toții avem pașaport israelian. Ca atare, 

nu este naționalitatea noastră ISRAELIANĂ ?  

 

*Conform Dicționarului Enciclopedic (București 1972),națiunea este o „formă istorică umană 

colectivă caracterizată prin comunitate de limbă, teritoriu, viață economică și soartă comună.” 

                        

 

          ♥
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Elena Buica     Autor  no 13 

 

GUREȘ ȘI VIULEȚ - ÎN FAȚA CĂRȚILOR 

 

Gureș și Viuleț sunt poreclele a doi săteni din comuna mea natală, Țigănești – Teleorman, iar pe 

numele lor oficial se sunt Dumitru (Mitică) Iordăchioaia și Petre Găvănescu. I-am remarcat datorită dragostei 

lor pentru lectură și mai ales pentru felul cum cotrobăie cu istețimea minții prin filele cărților pentru a intra în 

miezul adânc al ideilor. Mi-a plăcut felul cum gândesc și simt cele citite.  

Mi-ar fi plăcut să le fac un portret mai amplu, dar nu îmi stă în putință din mai multe  motive. Astăzi nu se 

mai poate face ușor portretul țăranului nostru ca în literatura interbelică, pe când era alt context socio-

economic și țăranii aveau o linie directoare bine stabilită din bătrâni și cu rigori impuse de neîndurătoarea 

„gura satului”. Astăzi, la noi, ca și în multe părți ale lumii, societatea este foarte divizată din mai multe cauze. 

Trăind viața ca într-un vârtej, este tot mai greu să discernem adevărul de minciună, binele de rău, ce este 

statornic de ce este efemer. Abundența informațiilor a devenit năucitoare, influenta cu precădere mijloacelor 

de comunicare.  

Astfel, scriind aceste rânduri, sunt nevoită să mă refer doar la o anume latură a comportamentului 

personajelor mele, la aspectul care m-a încântat, pasiunea lor pentru lectura trăită la înaltă temperatură și 

mustind de dragul întâlnirii cu oamenii înțelepți descoperiți în cărți. Nu sunt singurii din comună pasionați ai 

cărților. Deși țigăneștenii s-au bucurat de un ecou cu răsunet pentru pasiunea cu care își lucrau pământul, ei 

au fost și cititori sau creatori de artă. Totuși m-am oprit doar la aceștia doi, pentru că ei mi-au stat în preajmă 

și i-am observat mai atent. 

Dragostea de literatură a fost remarcată de multe persoane și  le-au   au fost prețuite trăirile dincolo de 

țărmurile așteptării. Mi-au trezit și mie admirația printr-un foarte larg orizont al cuprinderii și al înțelegerii, 

prin capacitatea de investigație a realității și a legăturilor imprevizibile, având ca bază a instruirii lor doar 

clasele  urmate în comună. 

Ca oameni, ei sunt foarte diferiți, fiecare cu personalitatea sa distinctă. 

Gureș, Mitică Iordăchioaia, trecut  de 80 de ani, își păstrează fața albă, luminoasă, cu privire blândă, gata să-

ți sară în ajutor dacă e nevoie, atent să nu rămână dator la nimeni. Are scrise pe fața lui bonomia și candoarea 

lirică meditativă. De câte ori ajungeam în comună, venea pe bicicletă ca mânat de vânt, străbătând cu bucurie 

cei câțiva kilometri de la casa lui. De cum își deschidea gura intrând în conversație, intuiai apetența lui nativă 

pentru literatură, cu mare aplecare spre poezie. Orice idee aflată  în discuție, el o întărea spontan cu versuri 

ale marilor clasici. Le recita nuanțat, cu pauze, subliniind un anume aspect. Emana modestie și oarecare 

distincție, fără să se pună pe sine în valoare. Se desprindea gândul că, pentru Gureș, poezia este un balsam al 

sufletului, prin ea respiră frumusețe, har și noblețe sufletească. Nu te îndoiești de faptul ă poezia  îi hrănește 

dorul de bine și de lumină, îl ajută să evadeze din lumea aceasta rece, colțuroasă, imprevizibilă, bolnavă, 

incertă și tulburătoare. L-am admirat văzând cum, prin lectură, el face așa cum se pricepe, o descifrare a 

chipurilor, a luminii, a umbrelor, a marilor întrebări existențiale.  Cred că e unic  prin frecventa  cu care 

apelează la bagajul de poezii memorate din operele clasicilor noștri pentru a pătrunde cât mai  adânc în 

înțelesul cuvintelor. 

Cu înfățișarea sa luminoasă,   a prezenței sale,  e o plăcere și, nu de puține ori, și cu surprize care par să miște 

aerul din preajma noastră. 

Cu multă plăcere păstrez în minte un moment deosebi.   Eram la Biblioteca județeană „Marin Preda” din  

Alexandria, cu asistență multă la una dintre lansările cărților mele. Gureș ajunsese cu un sfert de oră înainte, 

nu cumva să intervină ceva neprevăzut și el să piardă vreo fărâmă din acest eveniment. Întâlnirea era condusă 

de remarcabilul om de cultură și promotor al valorilor culturii românești, sosit tocmai din Australia, George 

Roca. În timpul discuțiilor, Gureș cere permisiunea să vorbească și el despre cartea mea. După ce spune 
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câteva idei, după obiceiul lui, dă exemple de poezii frumoase pe care le recită foarte frumos, terminând cu 

scuza că nu a menționat autorul, pentru că nu știe cine este. S-a auzit deodată: „Sunt poeziile mele, de unde le 

știți, pentru că volumul meu încă nu a ieșit de sub tipar?”. Era vocea poetei Virginia Vini Popescu pentru care 

scrisesem prefața volumului și în cartea mea erau citate câteva poezii. Gureș a răspuns calm și cu un surâs 

discret în colțul gurii: „Din cartea pe care acum o lansează  Buni, doamna Elena Buică. Am primit-o cu două 

zile mai înainte și am citit-o foaie cu foaie și poeziile care mi-au plăcut mi s-au fixat singure în minte. Vă mai 

recit dacă vreți. Și vocea lui caldă și plăcută merita să fie ascultată. Nu l-a întrerupt nimeni. La final, 

recunoscându-și poeziile, scriitorul româno-australian, George Roca, deosebit de încântat pentru surpriză, l-a 

felicitat subliniindu-i multe merite. „Dacă ai porecla Gureș e pentru gura de aur pe care o ai”. Gureș a fost 

atunci revelația acelei întâlniri. 

Celălalt pasionat al cărților mele, Viuleț, se ține bine pentru cei 93 de ani. Este înalt, slab, brunet, cu privirea 

aproape tăioasă, tip de om îndârjit și încrâncenat. De-a lungul epocii „socialismului glorios”, alături de alți 

câțiva „tovarăși”, a deținut funcții mari în cadrul conducerii localității călcând în picioare tot ce era 

considerat „dușman al poporului”. Familia mea și eu însămi ne aflam printre primii pe neagra lot listă. Am 

avut de îndurat multe suferințe și de lungă durată, vărsând zguduitoare lacrimi în amară deznădejde. 

Dar timpul schimbă multe. Gestul aprig al voinței de odinioară acum lovește stins la poarta înserării vieții lui 

Viuleț. Bruma de plăcere care îi întreține viața interioară e doar cititul. Cărțile au devenit stâlpi de 

înțelepciune, de putere și speranță, de curajul de a privi viața în față. Acum e preocupat să caute cuvinte și 

expresii care să-i vorbească despre adevărurile mari ale vieții, să-i producă bucurie și dragoste de viață. 

Și, ca o ironie a sorții, a făcut pasiune pentru cărțile mele care i-au trezit dragostea pentru î cuvânt,  ca 

niciodată în viața lui, după cum mărturisește cu gura plină. Atât de mare a devenit această pasiune, încât 

Viuleț, prin lectura lor, atinge polul unei mulțumiri adânci. „Ce Mihail Sadoveanu, ce Marin Preda, ce Ion 

Creangă sau alții …, citiți cărțile doamnei Buică și vă  veți  convinge.  Nimeni  nu  a vorbit atât de frumos 

despre noi și atât de mult despre satul românesc, așa cum e prezentat și satul nostru.”, spune el cu înflăcărare 

mare oriunde și oricând îi ies oameni în cale.  

Viuleț este vecinul Culinei, soția vărului Măruș Buică, la care am stat în fiecare vară când soseam în țară. Ei 

se întâlnesc în fiecare dimineață la locul unde vine mașina cu pâine. E un prilej pentru el să afle câte ceva 

despre mine și scrierile mele și să  spună ce a mai gândit despre cele  citite și  răscitite.  

Citind el cu atenție, inclusiv fișa de autor, odată a constatat cu mare surpriză că din cele 18 cărți semnate de 

mine, lui îi lipsește una. A prins foc cu gura și s-a dus la Culina acasă să-i dea cartea care-i lipsește. Dar în 

stocul de cărți lăsat la ea, tocmai aceasta lipsea. Multe zile nu și-a găsit astâmpăr și alinare până nu i-am adus 

din Canada cartea dorită. 

Trecător fiind și el prin această viață, Viuleț își dorește ca, din vremelnicia vieții sale pe acest pământ, să 

rămână și despre el ceva în viitor și nu are cum altfel decât prin cărțile mele. 

„Doamnă, vă rog din tot sufletul, altă bucurie în viața asta nu am, decât să scrieți și despre mine în cărțile 

dumneavoastră. Puteți să scrieți și de rău, că nu mă supăr, știu că am făcut destule la viața mea. Vă rog eu 

foarte mult”. Și iată că i s-a împlinit dorința. Viața își are meandrele ei imprevizibile. Cine ar fi putut crede că 

unul dintre cei mai aprigi dușmani ai familiei mele să devină                                                                                                                

în Țigănești  cel mai neobosit ecou al scrierilor mele. Privind din înaltul cerului, cred că părinții mei i-ar ierta 

multe din păcatele lui, văzând efortul fără stavilă de a-mi face cunoscute scrierile și de a îndepărta 

nedreptatea care mi se face respingând propunerea Ligii Scriitorilor din România de a mi se acorda titlul de 

„cetățean de onoare” al comunei Țigănești.  Încearcă fără tihna să „lămurească” sătenii să-i ceară primarului 

să îmi acorde  „cetățenia de onoare”, și  să nu mai  asculte de porunca unui puternic potrivnic, înverșunat 

dușman al neamului meu, așa cum a auzit el că vorbește tot satul. 

Meandrele vieții aduc  multe schimbări.  Necazurile de acum o jumătate de veac au început să intre în conul 

de umbră al uitării și al iertării, deși au fost profunde și cu schimbări dramatice ale destinelor noastre. Viuleț 
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și tovarășii lui n-au fost singurii vinovați. Și oricum ar fi, la ce ar mai ajuta acum să trăim împovărați de ura 

pentru un trecut mort. Viuleț e viu și viața are întâietate, așa pestriță și imprevizibilă cum e ea. Față de noi și-

a spălat oarecum păcatele într-un mod cu totul neașteptat. 

Mă bucur pentru amândoi și îi admir că prin lectură învață din nou culorile cerului și gustul verii,  învață să 

se uite mai mult în sinele lor, dar și să coboare în umbra tainicului gând, în adânc de suflet, acolo unde stau 

multe gânduri nemărturisite și îi mai vindecă de blestemățiile acestor vremuri zguduite de răutate, dezbinare, 

derută și de viruși. 
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  Tot ce frământă arta și civilizația noastră actuală 

                                                Între artă și a trăi 

 

De-a lungul istoriei, arta a reprezentat un modus vivendi aplicat separat de civilizație, chiar dacă, aparent, ea 

a fost inițiată chiar în sânul acesteia. Individuală și fascinantă doar pentru creatorii ei și o mână de iubitori 

sacrificați pe altarul etern al conștiinței și al aleselor simțiri, arta a trăit, încă din cele mai vechi timpuri, 

momente dificile, a fost huiduită, interzisă, boicotată și, mai mult, aruncată în negurile trecutului.  

Se spune adesea că, deși bogat ca inspirație, Dumnezeul artei a fost, rămâne și probabil va fi unul sărac în a o 

susține material. Condiția materială a creatorului a stat mereu sub semnul întrebării, iar atunci când, după 

nenumărate încercări, eforturile de a o promova au dat roade, mereu s-a găsit cineva să pună bețe în roate. Cu 

alte cuvinte, nu se poate vorbi despre un destin per se al artei.  

În pofida inspirației, a muncii titanice, a geniului, a sfidării timpului, continuitatea artei rezidă în ceea ce 

afirma Leonardo Da Vinci: Arta nu este niciodată terminată, ci doar abandonată. Nimic mai adevărat, cei care 

au slujit-o cu credință toată viața au inițiat și dezvoltat un destin artistic veritabil care s-a derulat atâta vreme 

cât fapticul din ars mundi a dăinuit sincronic și diacronic. Probabil că dacă inevitabilul și inexorabilul 

destinului nu ar permite un final, la modul absolut vorbind, atunci arta nu ar mai fi nicicând abandonată și am 

avea printre noi doar demiurgi creatori. 

În esența ei plastică, unică și non-conformistă, artei nu-i rămâne să fie decât plagiere sau revoluție. Aceasta 

era convingerea unui geniu al picturii universale, Paul Gaugain. Nici nu s-ar putea privi altfel. Arta adevărată, 

în forma ei de muzică, tablou, sculptură, dans, poezie sau proză nu admite jumătăți de măsură. Artiștii 

genuini sunt cei care înțeleg viața într-o manieră cu totul aparte, gândesc și creează diferit, surprinzător, 

vibrant, absolut. Din păcate, iar acesta este un trend care a existat dintotdeauna, pe lângă elementele creatoare 

veritabile viețuiesc și pseudoartiștii, o specie cu totul aparte, un soi de paraziți care înțeleg arta printr-o 

prismă contorsionată, până într-acolo unde ar atinge abjectul. Probabil că într-o epocă a Renașterii sau a 

marilor clasici, aceste clone ale creației nu ar fi rezistat mult datorită nivelului înalt de pregătire, al cerințelor 

și îndeosebi al înaltelor standarde calitative impuse de societatea acelor vremuri. Cu toate acestea, plagiatori 

au fost mereu prezenți oriunde și oricând, independent de restricție sau de epocă. 

În schimb, o problemă care îngrijorează constant arată că lumea este cuplată într-o priză existențială care 

seamănă mai mult a goană spre nimic decât a viață trăită. Violența, libidoul, consumismul nelimitat și 

irațional de tot și de toate, nesimțirea și libertatea necontrolată sunt noii stăpâni ai umanității. Cei care încă au 

puterea să creadă în valoare nu au curajul să o spună cu voce tare, de frică sau de rușine. Sau de amândouă. 

Cotidianul ne înfățișează o lume grotescă, aproape de dantesc, un teatru al absurdului, de cea mai joasă speță. 

Non-valoarea a luat locul valorii: tablouri pictate pueril supraevaluate vândute în New York, Viena ori Londra 

unor snobi fără nici cea mai mică idee de artă cu milioane de euro, poezii mustind a demagogie ieftină, 

publicate la edituri de top, derbedei și dudui dezbrăcate considerați artiști ai scenei. Toate acestea 

benchetuiesc într-o lume unde se pare că busola s-a transformat în barometru, în timp ce artistul de clasă este 

marginalizat, aruncat în cel mai uitat colț al așa-zisei civilizații în care cu toții îndrăznim să viețuim.  

Ce are, în schimb, trecere, este tupeul. Amestecat cu lipsa de originalitate, prostia, sexul și obsesia de 

Dumnezeu a propriei persoane, toate acestea dau naștere unui cancer al spiritului. Nu de mult, epigonul X, 

poetesă din capitală, invitată la Botoșani cu ocazia festivalului Eminescu, a început să înșire cu patos dement 

o poezie cu vizibilă tentă pornografică, iar în altă ocazie, o altă doamnă, Y, a obținut marele premiu pentru o 

temă similară. Într-un presupus loc sfânt pentru literatura noastră, dezmățul și artificialitatea au biciuit auzul 

și sufletul asistenților la mai sus amintita manifestare. Ni se învârte Luceafărul în mormânt, domnilor! 

Afirma cândva academicianul Alexandru Balaci că aceste pseudovalori care violează și violentează cuvântul, 
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forma, sunetul, imaginea nu sunt altceva decât niște experimente care trăiesc atât cât poate trăi un 

experiment. Poate că da, însă atâta timp cât valoarea este susținută și promovată de o societate promiscuă, 

semi-analfabetă și perimată până în măduva oaselor, arta nu mai este artă, iar condiția artistului se vede 

drastic afectată. 

În aceeași linie de idei, arta contemporană experimentează o epocă de tranziție interminabilă, convulsivă în 

care pulsul tens și abrupt al modernității joacă un rol pe cât de important, pe atât de nefast. Artistul de azi 

gândește virtual, este absent, dezorientat, lipsit de creativitate sănătoasă, iar puținele opere artistice cu 

adevărat valoroase înoată într-o apă din ce în ce mai tulbure, căutând cu modestie, dar și cu disperare să 

convingă că adevărul are o singură față. Est modus in rebus, spuneau strămoșii noștri romani cândva. Și 

aveau mare dreptate. Numai că, din nefericire, natura, iubirea sau frământările interioare de odinioară care au 

fost muze lui Enescu, Brâncuși, Luchian sau Blaga au fost înlocuite cu tematici mai degrabă potrivite pentru 

o ședință cu psihiatrul sau cu popa: divorțul, drogurile, limbajul licențios, gândurile cinice și, fără nicio 

opreliște, iluziile bolnave care par mai degrabă  ,,versuri” compuse de raperii de la Paraziții. Fundamentală 

este însă prisma prin care este privită arta. Ca un exemplu de luat în seamă, și Rebreanu a creat scene erotice 

în Ion sau în Ciuleandra. Nu mai vorbim despre Stănescu, Petrescu și mulți alții. Imagini sublime, 

înălțătoare și de geniu. Doar că ei nu și-au bătut joc de cuvinte, nu le-au asasinat. Au fost prea mari și prea 

talentați. Ei au fost și vor dăinui în calitate de creatori de stiluri, nu de saltimbanci atemporali. 

Pe lângă toate acestea, una dintre marile probleme ale artei din ziua de azi este că aprobă cu nonșalanță 

aproape orice produs, indiferent de aspectul abordat, de stil sau de calitate. Toată lumea se simte inspirată și 

scrie, pictează, sculptează, cântă. Compune cu debit torențial. Mulți o iau prea în serios și, ce e mai grav, este 

că li se dă apă la moară. Cât timp se finanțează, fiecare este liber să pândească și să exploateze o oportunitate, 

oricât ar fi ea de îndoielnică și să se afirme. Doar ne aflăm în plină eră consumistă… Este perfect legal să se 

delireze și să se producă pe bandă. Respectul pentru exprimare și comunicare, pentru spiritul artistic creator 

pur se pierde pe zi ce trece. Așa-numitei culturi moderne îi lipsesc dinamismul echilibrat, senzualitatea și 

forța trăirii. În schimb, vrea și reușește destul de consistent să șocheze prin opacitate, ariditate și prost gust. 

De multe ori, exempla gratia, citind sau ascultând creațiile noilor eroi ai întinsei grădini literare 

contemporane, cei care au un criteriu decent de a înțelege cultura rămân cu impresia și convingerea în același 

timp că arta scrierii sufletului începe să semene din ce în ce mai mult cu o dare de seamă contabilă și plină de 

mărturisiri execrabile, ceea ce suprimă creativitatea și automatizează discursul. Fără îndoială, acest tip de 

amorfism intelectual provine din dezinteresul pentru lectură. Este mult mai simplu să se dedice timp unei 

subzistențe confortabile, să se trăiască placid, fără griji și fără eforturi. La ce bun să citești o carte 

recomandată? La ce bun să se gândească? 

Un număr extrem de redus dintre artiștii tineri și nu numai ei înțeleg ce înseamnă să creezi cu adevărat, să-ți 

asculți sufletul, nu realitatea bolnavă din el, să te menții vertical în fața propriei tale identități. Spunea 

Hemingway: „Nu există nimic special în a scrie. Tot ceea ce trebuie să faci este să te așezi la mașina 

de scris și să sângerezi”. Câți dintre practicanții de artă contemporană înțeleg cu adevărat aceste 

vorbe? O mână de oameni, nimic mai mult, dar o mână de oameni valoroși, ale căror creații vor 

dăinui peste veacuri. Ei sunt simbolurile care, în pofida faptului că s-au născut într-o perioadă 

neprielnică artei (nu ei au cerut-o; sic!), o respectă ca pe ceva sfânt și o duc la rangul 

corespunzător, cuvenit.  

Artistul de azi a uitat să viseze, făurește la comandă și dă naștere unei creații goale, lipsite de substanță. A 

îmbătrânit. Nu este adevărat că oamenii nu își mai urmăresc visurile pe măsură ce îmbătrânesc, ci 

îmbătrânesc pentru că nu își mai urmează visurile. Avea perfectă dreptate Gabriel García Márquez când 

scria această frază manifest, valabilă încă multă vreme de aici înainte. 

Așadar, ce lipsește din ecuație? ne putem întreba. În ciuda viețuirii în mijlocul unei societăți complicate, care, 



37 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

de altfel, a existat mereu, care ar fi ingredientul magic responsabil de revitalizarea și recrearea spiritualității 

unui artist complet? 

Probabil că mai mult bun-simț și sentiment, sau așa cum spunea Gogol, baza oricărui cuvânt este lacrima. 

Dacă nimic nu ne scutește de moarte, măcar verbul a simți să ne salveze de noi înșine… 

 

arcadia 

 

lumea de ochi închiși se roagă: 

cineva încearcă să zărească în orbire. 

e zgomot; umbrele nu s-au trezit încă. 

dimineața are gust a vrere de vis... 

încă... 

 

pitonii gândurilor dau de veste primii: 

lumina de după soare își întârzie sosirea; 

plouă a îndemnuri leneșe... 

poate că se apropie toamna. 

e liniște. 

 

Poussin mângâie cu strigătul degetelor 

iluzia nebănuitelor așteptări; 

din pământ sar așchii de strigăt; 

e rece, iar noaptea dă târcoale.  

prin negrul de pânză ștearsă. 

luna doare. 

 

primul Shakespeare descoperit 

primul craniu-ntrebător; 

cei a căror viață e pustie, 

cei ce caută, 

cei ce își imaginează 

și cei ce descoperă, 

regatul fără rege... 

au început războiul minții, 

un fel de șah cu dumnezei, 

 

am obosit... 

 

ceva rânjește în mister; 

un vag ecou își mângâie ascunsul 

în formă de speranță. 

iar pași desculți îmi calcă florile privirii 

și le strivesc sub greul lor: 

utopic mor de nerăbdare, 

în visul meu îngenuncheat,  

 

încă e liniște, 

iar luna doare...                                                            ♥ 
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Autor no    15   Baruh Elron    PREMIUL I 

    Sînt fericiţi cei ce văd frumosul în locuri obişnuite, acolo unde 

alţii nu văd nimic. Totul e minunat, ajunge doar să ai capacitatea 

de a privi cum trebuie.   

Camille Pissarro 

  



43 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

 

  



44 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

 

 

  



45 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

Jack Jano    Autor  no.....16 
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Anica Fraschini     Autor No......17.  
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Eduard Mattes     Autor no….18 

 

 

 

 



52 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

  



53 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

  



54 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

  Autor no....19   Eduard Almashe 
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Autor No: 39.. 
Mugurel Barbulescu 
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GABRIELA  ANA BALAN 

 

  

Autor  no…20… 

 

 

 

 

joc rolul altei femei 

împăcată cu sine în  

armonie cu tot ce își amintește 

de la scena debutului 

când credea că poate interpreta  

mai multe femei 

 

toate rolurile îmi vin mănușă 

am trecut peste apocalipticul 

an două mii 

fatidicul douămii douăzeci 

lesne pot fi cu douăzeci de centimetri mai 

înaltă 

douăzeci de kilograme mai slabă  

douăzeci de ani mai tânără 

 

pentru rolul meu vacant s-au înscris la casting 

douăzeci de femei de douăzeci de ori mai 

frumoase 

și tot de atâtea ori date uitării 

niciuna nu reușește să treacă de scena când 

mă privesc în oglindă și mă recunosc 

mă strig și îmi răspund 

mă chem și vin 

închid ochii și rămân 

 

joc rolul altei femei 

în fiecare zi după altă cortină 

până când fața din oglindă sângerează 

 

azi sunt femeia care vrea să salveze lumea 

cu o poezie  

încă mai caut  

titlul  

 

 

*** 

 

 

pandemia, pandemia  

unii mor alții trăiesc fiecare şi-ar dori opusul 

cu nicio putere 

nu am luptat ca acum să mă eliberez de mine 

 

pa, m-ai plictisit cumplit, adio, doamnă 

m-ai bătut la cap cu tastatura învechită 

în timp ce lumea a învățat să dea click  

înghițind supusă toate ştirile difuzate oficial 

 

curând vor veni vameşii ridurilor nu mă vor 

recunoaşte 

nu mai semăn nici cu poza din buletin 

acolo am fost fotografiată în libertate 

aici sunt distanțată 

social de mine şi de toate fricile mele 

dezinfectez plasa cu sentimente 

fierb visele în clor încerc 

pe cât posibil 

să nu respir 

cine vorbeşte despre dragoste acum 

cine vorbeşte despre trădare acum 

 

 

*** 

 

e miezul nopții nu am somn 

plimb tocul ochelarilor prin coşul palmei 

gondolă se transformă pe rând 

în şarpe toiag trandafir măr muşc 

cu patimă toate obiectele 

seamănă dintr-odată cu mine şi 

mi se plimbă prin palmă 

liniile vieții se despică sacadat ca apele roşii 

eu 

nu mă transform în nimic pereții 

se apleacă parcă ar scutura firimituri de var 

în boturile crocodililor 

planeta mă invită la dans  

un cutremur cu magnitudine de cinci grade 

Richter 

mă eliberează din colivia de la etajul patru 

desculță alerg printre rădăcinile pământului 

despicat 

acolo miroase a libertate nu a moarte 

sau poate la fel 

în noaptea aceasta nu mai urc scările 

nu am mască nici declarație numai instinctul 

de supraviețuire 

şi tocul ochelarilor în care m-aş putea 

ascunde 

la auzul sirenelor pornite prin oraş 

 

*** 

 

dacă versurile mele ar avea un cal 

toți l-ar mângâia l-ar hrăni cu jăratic 
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eu scriu într-un oraş străin nu îmi zâmbeşte 

nimeni 

deşi toți îmi citesc poezia 

unii cred că sfinții au tăiat capete cu sabia 

alții se pregătesc să fure cireşe 

 

cum să mă recunoască pe stradă 

dacă nu mă ucide cineva 

să-mi fure anii să-mi lase doar o jumătate din 

ei 

să mă sărute în public 

atunci când plimb câinii singurătății 

 

să mă ducă la grădina botanică şi pe cea mai 

frumoasă alee 

să îmi ofere flori de plastic 

să-mi văd fotografia trucată  în jurnale 

cu  bandă neagră pe ochi 

să vorbesc la tv cu vocea distorsionată despre 

violatorul care m-a abandonat pe capacul 

sicriului 

şi a murit fugind ca prostul şi aruncându-se 

într-un pahar cu apă   

după ce mi-a ridicat fusta şi nu a ştiut să 

citească  

m e s a j u l 

 

rugați-mi familia să mă deconecteze de la 

aparate 

administratorii să mă excludă din grupuri 

adio monotonie azi îmi învăț calul să scrie 

să mă îndrăgostesc ar fi fost mult mai greu 

 

 

♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAUL ANCEL 

Autor no…21 

 
Mâzgăleli pe trotuar     
 

De-aș ști să desenez povestiri  

Le-aș desena pe trotuare, mi-am spus.  

Și le-aș lăsa călcate-n picioare…  

 

De-aș ști să desenez povestiri  

Aș desena un curcubeu, fără să-mi pese de 

nori și culori…  

Ca într-un început bâlbâit de eseu…  

 

Peste curcubeu  

Aș pune o oglindă ca un semn de-ntrebare  

Pentru destin, pentru lună și soare…  

 

Sub curcubeu, lângă un copac,  

Aș lipi fotografii de atunci, când în ochi ni se 

citea dorința  

Când ne iubeam cu toată ființa…  

 

Apoi lipesc și o oglinjoară  

Cu margini sublime, în ea tu te uiți  

Eu, te trag în desen lângă mine…  

 

Într-un sfârșit  

Voi pune data și tacticos  

Voi semna în dreapta jos…  

 

Sub semnătură voi scrie  

Fără pic de mândrie  

O povestire trebuie să reziste  

Puțin, doar pân-ce câteva inimi oprește  

Și din ele tristețea gonește  

 

De fapt o povestire trebuie să țină,  

Mi-am zis, în dorința de a mă distra,  

Doar cât o talpă de botină…  

Ce șterge puțin câte puțin, din povestirea 

mea…  

 

Eu tare aș vrea tu să te oprești  

Până ce zeci de picioare  

Vor fura a poveștii culoare  

Sau cu ghinionul meu  

Până ce-o ploaie  

Va transforma caldarâmu-n șiroaie…  

 

Tu poate-ntr-un tâziu vei veni  
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Te vei privi-n oglinda ta  

Vei visa, și te vei vrea parte-n povestirea mea  

Pe soare, pe ploaie, într-un colț  

Voi sta ca și atunci bosumflat  

Așteptându-te intrigat, singuratic, nealintat.  

Poate văzându-ne tineri, știu eu  

Îți vei reaminti…  

Ai să te așezi lângă mine  

Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat  

Cu capul proptit pe umărul meu…  

Ațipim amândoi, cum făceam mereu…  

Eu revăd pas cu pas ce-ai trecut…  

Tu simți un vechi, un nou început…  

Ne ridicăm și ținându-ne de umăr, uniți  

Plecăm ca atunci, doi îndrăgostiți.,.  

Tu te întorci brusc din mers  

Aduni fotografiile noastre de pe jos…  

Eu te urmăresc cu privirea bine dispus  

“Oglinzile le lăsăm pentru alții” mi-ai spus…  

 

Am continuat braț la braț  

'Scuze o clipă', ți-am zis eu, pe un ton 

afectuos,  

m-am întors și am șters semnătura de jos  

de lângă curcubeu…  

 

Poate un scriitor, sau un desenator, 

sau un alt simplu muritor umblând hai hui 

știu eu, poate el, poate, da,  

el să se bucure de povestirea mea… de 

povestirea lui… 

 

De-aș ști să desenez povestiri  

Le-aș desena pe trotuare  

Și le-aș lăsa călcate-n picioare…  

De lumea cititoare  

Lume trecătoare…  

 

 

  

Jurnal intim 

Celui mai mare T. S. Eliot(Cântec de 

dragoste) 

 

Mai e și prietenul meu, 

Ne-ntâlnim des. 

Prieteniei dăm glas. 

Discutăm liniștiți, de Velasquez,  

De Las Meninas. 

 

Când mi-am scris jurnalul, jurnalul vieții 

Am înșiruit mii de cuvinte  

Despre onoare, dragoste și jurăminte. 

Am adăugat sute de imagini. 

Am lipit și flori pe nenumărate pagini... 

A ieșit, o carte grozavă, groasă, 

Deși puțin îngălbenită, puțin roasă... 

Ea mă face un om important... 

Dar în viață, sunt simplu diletant... 

 

Orice pagină are amintirile ei 

O deschid întâmplător... 

Citesc la nimereală câteva cuvinte... 

Încet, încet, alunec printre rânduri... 

Acolo, doar acolo-s aduceri aminte 

Netriate, dure, fără veșminte... 

Acolo găsesc tot ce-am vrut să scriu și m-am 

jenat... 

Chiar dacă-i scris pe o altă pagină 

Dar e adevărat... 

Despre prietenii care m-au părăsit... din 

păcate 

Despre unii ce-au rămas... din păcate... 

Acolo printre rânduri...  

Cărări goale  

Adăpostesc iubiri de-o noapte,  

Simple, fără protocoale 

Sau tentații veșnice.  

Tentații veșnice! 

Da! Dar de ce oare le-am evitat?  

De ce măcar o șansă nu le-am dat? 

Potecile goale dintre rânduri 

Fără copăcei, neasfaltate 

Nu ascund nimic...  

Doar povești, mereu și mereu repetate. 

Regretate... 

 

Printre rânduri... mereu altă poveste, mereu 

alte rânduri... 

Pot sta ore în șir pe poteca dintre rânduri... 

E un soare puternic și nu-i nici un umbrar...  

Întâlnesc aici rar cunoștințe...  

nu știu cum ne-am despărțit...  

așa deodată...  

E bine să-i reîntâlnesc...  

E greu să leg o conversație 

Deși perfect mi-i amintesc 

După atâția ani... 

Dar și tăcerea are farmecul ei  

Poate... dacă drumurile noastre nu s-ar fi 

despărțit 

Poate... dacă mai eram împreună...  

Poate... 
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Noroc că la urmă  

Mai e și prietenul meu. 

Ne-ntâlnim des 

Prieteniei dăm glas 

Discutăm liniștiți, de Velasquez,  

De Las Meninas. 

 

** 

 

Câteodată alunec printre cuvinte 

Și atunci cad liber, rând după rând 

Și mă opresc unde vrea destinul 

Acolo găsesc bodegile alea 

Pline cu bețivani și fum gros...  

Camerele plătite cu ora...  

Paturile pictate pompos 

Așternuturi, nu apretate 

Poate refolosite...  

Poate pătate... 

Acolo-s femei ușoare,  

După care nimeni, dar nimeni nu moare...  

Ademenit, șăgalnic le privesc 

Îmbibat în dorințe...  

Și mă gândesc 

De cazi în murdărie cu cineva ușor 

Te afunzi mai puțin 

Așa e... Nu fi meschin! 

 

 

La început, câteva secunde sunt stingher 

Până ce aerul ăla lipicios  

Reușește să mă implice  

Fără să o pot dovedi 

Mă face complice  

La nu știu ce tragedii... 

Mă uit în jur să nu fiu recunoscut... 

Mi-e rușine...  

Nu știu de ce ... nu știu de cine... 

 

Aici n-am nici o idee dacă m-am lovit 

De imaginația mea bolnavă, că e cumplit...  

Sau știu eu? 

Poate e ceva ce cu adevărat s-antâmplat? 

Poate e doar o provocare, greu de acceptat?  

Poate e o dorință refulată 

Sau un adevăr ascuns 

Sau poate e o minciună sfruntată  

Visată mereu și mereu... 

Dar greu de pătruns... 

 

Oricum îl am pe prietenul meu. 

Ne-ntâlnim des. 

Prieteniei dăm glas. 

Discutăm liniștiți, de Velasquez,  

De Las Meninas. 

 

** 

 

Câteodată, rar, cad în spațiul de pe marginea 

paginii... 

Căderea asta e cea mai dureroasă 

Mă ia din terasă 

Direct în valea cactușilor... 

Acolo stă ea, ascunsă între două culmi 

Pline de praf.  

 

Atunci în apus 

Din vărful unei alte lumi  

Cowboy mă priveau de sus... 

Iar caii struniți de cei doi 

Se bolteau și ei rânjind la noi... 

  

Acolo mă simțeam un criminal de rând  

Sau poate unul din groparii lui Hamlet... 

Căci acolo jos era un singur om,  

era ea,  

Doar ea... 

Și eu, ce i-am ucis dragostea... 

 

O privesc mohorât 

Am știut s-o doresc 

Am iubit-o 

Și atât 

Acum mă simt un biet amărât 

Ce-am părăsit-o. 

 

De ce n-am avut curajul să îndrăznesc? 

De ce n-am privit adevărul în față? 

De ce pentru ea n-am luptat? 

 

Doamne, aș vrea când mă trezesc 

Să uit de tot, și transpirat 

Ca după un coșmar 

Să simt că nu-i adevărat 

Fără vreun ‘dar’... 

Să nu mai dau socoteală... 

Nici mie, nici vouă...  

Odată... Vreodată... 

Am iubit și-am crezut în iubire... 

Am dat și-am primit în neștire 

 

Ce sunteți voi pentru trăirile mele? 

Ce? Anchetatorii, acuzatorii, judecătorii? 

Sau simple cuvinte pe-o pagină albă... 
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Ce explică cu greu 

Căderea mea pe marginea foii  

Cădere, dictată de-al meu Dumnezeu... 

 

 

 

Iar acolo jos pe o îngălbenită filă 

Ești tu... Doar tu... 

Iubită copilă. 

  

Mă țin pe pagină de orice,  

De-un cuvânt 

O frază, o floare,  

Un spin 

Să nu cad în ghiara propriului destin 

Să nu fiu cumva 

Ce n-am vrut să devin... 

 

 

Noroc că la urmă  

Mai e și prietenul meu. 

Ne-ntâlnim des. 

Și prieteniei dăm glas 

Deși sincer acum, n-am nici un chef 

De Velasquez, 

De Las Meninas... 
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Al Florin TENE  Autor  no …22.. 

Aşteptare 

  
Ograda cu nuc sub ceaţă plutind, 

Mic voievodat la marginea Oltului, 

Primăvara în roua căzută din frunze, 

Case din lemn îşi spală ferestrele, 

Nestatornice ochiuri în nopţile de veghe. 

Când trifoiul decide vara, 

Când pentru răcirea fontelor solare 

De la brâul zilei 

Mama aduce apă de la fântână 

În cumpenele doniţelor de fag, 

Doi ochi ai mei, doi umeri ai mei, 

Lăsaţi-vă-n aripile primului vânt 

Care merge spre casa 

Unde mama, cu mâna dreaptă-a surorii mele, 

Găteşte sub cumpăna zilei 

Pentru întoarcerea mea abia licărind, 

Un dor al ei. 

II 

Şi seminţele trec în neştire peste artătură 

Şi-n neştire brazdele rămân grele, 

Iar pâinea a crescut peste mejdină, 

Mirosind a ploaie măruntă. 

Aici sub snopul de raze, în mierea soarelui, 

Se-ntoarce amurgul în verdele dintr-o tulpină. 

Aşteptând, trec nodurile nopţii peste zări 

Şi cocoşii îşi pregătesc cântecele 

melancolicelor deşteptări. 

III 

Tata despică inima nucului, 

Tata despică inima mielului 

Şi focul umple ograda de umbre, 

Focul mielului se varsă-n pământ. 

Tata se aşează în capul mesei cu toată livada, 

Împărţindu-ne din feliile inimii 

Şi sângele mielului ne curge pe barbă-n jos, 

Şi sevele nucului se preling în brazdă, 

Răcorindu-ne explozia verii din piepturi. 

În micul voievodat de la marginea râului 

Seninul are la rădăcină fântâna, 

Frunzele legănându-se mă cheamă 

Şi respiră adânc între cer şi cumpăna ei. 

Apoi acolo, în lăzile de zestre ale mamei 

Din podul casei, răsfoind mirosul de nuci 

Şi caietele, gândesc la trecerea iute a 

toamnelor, 

Timpul rămâne pe lucrurile din podul casei 

Copil 

Ca mine în rugăciunile mamei. 

 

 

IV 

Coloane de dealuri cu ferestre, 

Satul ca o licărire suie, 

Norii în pâlcuri aleargă din casă în casă 

Sub soare via îşi fierbe mustul 

Şi Oltul macină în turbine lumina, 

Mama tot mai aduce răcoarea fântânii, 

Sora mea tot coase batiste şi faţă de masă, 

Tata ciopleşte carul 

Pentru întoarcerea mea acasă. 

  

 ** 

Sunt poetul esenţelor tari 
 

 

Sunt poetul esenţelor tari 

Ce sorb din apa lui Hristos, 

Când pe drumul confuziilor mari 

Înţelepciunea  mă face mai frumos. 

 

Un ochi mă urmăreşte-n sine, 

În cale crescând confuzii de lumini, 

Ce mă duce-n tăcerea care vine 

Sub atâţia ochi divini.  

 

Sunt poetul esenţelor tari 

Şi beau măduva cuvintelor din mers, 

Dacă  prin vreme anii îmi sunt mai rari 

Cineva muntele de păcat m-i l-a şters. 

 

Mai trăiesc vremea inimii înduioşate 

Şi-a timpului dragostei dintâi, 

Mai sorb esenţe cu păcate 

Când te roagă Poetul să rămâi... 

 

Sunt Visătorul esenţelor tari, 

Un ins grăbit spre ce-o să fie, 

Las clipele mele de armăsari 

Să mă tragă-n veşnicie... 

 

Sunt poetul esenţelor tari 

Călătorind într-o caleaşcă de Poezie. 
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     Sunt poetul... 

Sunt poetul birturilor slinoase 

Cu miros de mahoarcă şi votcă 

Unde se fac guverne şi se desfac 

Şi mă simt plutind într-o lotcă. 

 

Scriu poezii pe faţă de masă, 

Pe ziare de scandal din trecut, 

Le citesc la cei ce nu mă ascultă 

Şi beau pe stinse alcool, şi tăcut... 

 

Sunt poetul birturilor slinoase 

Mă visez la braţ cu femei frumoase, 

Scriu poezii pe faţă de masă 

Şi de trecători beţi nu-mi pasă. 

 

Sunt poetul timpului pierdut şi fără casă... 

    

**      

 

Sunt seva poemului meu 
 

Sevă sunt şi  via mă fierbe vin 

Pe dealuri în boabe de aur 

Prietenul mă bea, am gust de pelin, 

Ascultând înserarea colorată de-un graur. 

 

Din rădăcini urc şi-n boabe mă coc, 

Mă beau pe-ndelete în căni de lut 

Ciobanii doinind din fluiere de soc, 

Când eu fierb în butoaie tăcut… 

 

Prietenul sunt eu şi mă sorb 

Din cupa mea de trup şi gând, 

Încă se scrie poemul în orb 

Din care n-am plecat nicicând. 

 

ACUZ 

În aula zilei a ruginit statuia amară, 

Sub metalul oxidat aud un glas ursuz- 

El speră de veacuri să apară 

Un soare pentru ţară şi strigă: ACUZ! 

 

Ne-au trădat prietenii, ne-au vândut vecinii, 

Noi ne-am dus spre un prezent obtuz 

Şi o mască de minciună am pus luminii 

Când dinspre statui aud: ACUZ! 

 

 

 

 

 

 

 

Suntem copii bătrâni şi fără vreme, 

Ne e prezentul un trecut avuz, 

Doar cel înveşnicit nu se mai teme 

Arătând spre noi: ACUZ! 

 

De ne sângerează amurgul în cuvânt 

Şi dintr-un viitor incert facem abuz 

E c-am stat ca frunza-n vânt 

De strigă seva înspre prezent: ACUZ! 

 

De veacuri ochii strămoşilor aşează 

Speranţe  de mai bine-n cucuruz... 

În culorile toamnei aşteaptă să vadă 

Duminicile ţării strigând: ACUZ! 

 

** 

Ascuns în cuvinte 

 

Din când în când mă ascund într-o gară 

De teama trenului de cuvinte dus,  

Aşa îi spun convins că (E)-senin afară 

Şi ea-mi răspunde că-i poet rus. 

 

Iar când ies tiptil din ascunzătoare 

Ea mă urmăreşte ca o umbră prin cuvinte, 

Însă eu o iau razna pe (că)-rare 

Îmi sunt  evadările în verbul care minte. 

 

Când doresc şi eu să gust dintr-un cuvânt, 

Căci foamea îmi macină dorinţa de scris, 

Pun pe el (s)-are, şi puţin vânt, 

Dar mi-e teamă că sensul l-am ucis 

Cu-vântul am călătorit  întotdeauna 

Pe corăbiile cu vele  pe marea de (f)-raze, 

Suflând dinspre pupa, având la bord luna 

A turnat în gânduri, uneori, şi  raze. 

 

 

   ♥ 
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BEATRICE  BERNATH 

Autor no……23 

 

 

1.  

țipătul tăcut sugrumat 
al cântăreței cheale devine un act sinucigaș  

și în sala scaunelor goale 

contrastul 

între așteptare și realitate 

duce repede înspre nimic.  

căci cântecul cel așteptat al sopranei de 

coloratură pițigăiată   

mascată anulată    

mrs. Smith nu s-a născut.  

 și ultimul țipăt al lebedei  

înjunghiată de poetul uitat în groapă mortală 

a lipsei de inspirație 

a devenit doar o expresie verbală răsuflată   

vehicul de teatralitate cu a lui 

absență  

jocul ideilor peste timp  

va fi o memorie culturală inversă. 

profesorul își ucide eleva în procesul dadaist; 

Urmuz a murit anonim. 

  

și peștii au reînceput să circule pe picioarele 

dinspate rânjind  

noua realitate de după 

ultimul val uman.   

organele anexe a facerii iubirii sau al 

monotonului  

SEX 

devin inutilizabile. 

  

iubită ta cândva lascivă, monșer  

se conservează cu atâta botox..... 

placidă ar fi cuvântul potrivit femeii visurilor 

erotice din vremi imberbe. 

 

2.  

oh, ce aș vrea să fiu iubita ta placidă 
scufundată-n nuferii și în vis  

albastră aproape translucidă 

dintr-un tablou pre-rafaelist; 

în care totul și nimic nu este trist  

ba vag   

ca boarea parfumului de iasomie   

pictat într-un moment de reverie  

cu mână tandră de artist. 

 și nu vei ști nicicând de ești iubit  

indiferența mea de piatră rece- 

corp palid printre flori- 

va fi al tău blestem; 

îmi vei picta doar carnea  

lipsită de suflet pe-a ta pânză  

ca pe-un orfeic poem  

pedeapsă  

artistului ce și-a zidit nevasta în piatră și 

infern. 

voi fi o răzbunare calmă și lucidă  

iubită ta cea  

atât de imposibil de placidă.  

 

3. 

 

femeie.  
cânt tainic blândeți azalee 

cu zâmbetul meu vechi de pe profil.  

azi noapte pășesc singură pe alee 

și nu mai știu cum se iubește în vremi 

epopee   

și nu port în mine nimic  

nici iubit.  

  

o pisică mare albă tăcută cu rânjet  

veghează asupra-mi -un cap cam ciudat  

lucește din el o stea întrebând: ce să vrea 

eu nu am răspuns  

și tot mai așa și așa.  

  

eppur si muove tot universul 

eu  

nemișcată cu ochii pe stea 

probabil mă rog într-un fel ceva mai altfel  

continuînd să-mi caut soarta 

știind  

de cât de demult a plecat. 

  

și tot așa se petrec și norii deasupra-mi 

marea-și cântă zgomotul motanului legănat în 

balansoar 

copilul din mine îmbrățișează momentul 

și nu vrea decât bucata lui de stea. 

  

noaptea e când posed infinitul 

am tot 

dar strig speriată: oprește-te timp!  

tot, e doar un cuvânt efemer.  

logic ilogic  

eu sunt doar femeia care-a-îndrăgit o stea. 
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4. 

 

still crazy... 
e dulce căpșuna 

zemoasă mușcătura  

păcatul ei curge zemuind pe sâni mei 

(porecliți japoneze) 

-tu murmuri ocupat  

în a urmări cu vârful degetului traiectoria 

picăturii și  

când atingi punctul final 

o tresărire în el  

-te vreau în această destrăbălare -zici- 

lascivă roșesc  

oprind ceasul ca să ascult secretul din timpul 

de ieri. 

între pagini 

tu-mi scrii cuvintele cu moliciunea buzelor  

pe pielea în care te afunzi.  

ne vom înfrupta din tine 

-zici din nou  

chiar și tu vei gusta -mai spui însetat  

și muști. 

iar coapsele mele-ți vor naște căpșuni.  

  

 

5. 

Lucas gorila mea de iarnă  
îmbrățișarea ta în gerul iernii  

în frigul fără prieteni brațele tale mi-au topit 

respirațiile.  

îmblănita mea gorilă Lucas am fugit în noi  

am iubit fără opreliști gorila mea Lucas spre 

pomul fructului m-ai purtat în brațe   

pe-acea insulă caldă dinafara lumii 

apoi am uitat să conversăm 

și știi tu doar carnea ne era preludiul 

poemelor și a privitului în ochii  

iubitul meu de iarnă.  

  

gorila mea 

uite a venit primăvara plină cu flori 

luăm hotărâri ce ni se par perfecte  

le trăim  

și dacă nu le-am fi luat ? 

dacă lăsam iubirea să atârne în spațiul imens  

ce ne desparte atâta  

am fi devenit  

rutină ? 

că nu mai e iarna decât în noi. 

  

acum în timpul reînnoirilor aud un cântec  

îmi undui șoldurile pe melodia lui  

e proaspăt  

ca liliacul în care-mi îngrop timidă obrazul cu 

lacrimile-n ochi de dorul vechi 

neîmplinit  

mereu cu întrebarea:  

ar fi devenit rutină 

sau era dragostea? 

  

Lucas gorila mea am mai iubit cândva iubire 

de copil 

și aș fugi în ea că primăvară e 

și liliacu-n în pieptul meu respiră proaspăt 

Lucas gorila mea cu brațe puternice și 

rădăcini. 

6. 

în viața mea cealaltă eram un cerb 

zvăpăiat  
coarnele în dezvoltare. 

și tot așa mă cam loveam cu ele  

de toate zidurile 

era atât de îngust spațiul înspre lună. 

fiind animal de oraș  

lipsit de aripi   

că unde ai putea în metropolele astea 

înghesuite  

să-ți întinzi în largul tău  

visele?  

  

diminețile îmi număr cucuiele de pe frunte  

semnele coarnelor frânte  

de zidurile 

imaginației. 

 

7. 

tu vrei mereu să adormi cu o mână pe 

carnea mea caldă  
în timp ce  

eu îmi întorc mintea și sufletul pe dos  

în aceași carne  

tăiată din mine ruptă de alte căutări de sine  

și sap la sânge.  

de ce naiba nu vreau liniște 

liniștea nu sunt eu 

mă tai în bucăți 

amănuntele se amestecă între ele  

rotesc în mine dansul cu iele 

că sunt femeia asta de noapte cu un pic de 

nebunie în ea  

și cu furia dansului 

iar nebunia e noaptea mea  
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e ziua mea  

e fuga mea 

e liniștea.  

eu, sunt de dinafară dintr-un nicăieri.  

nu aparțin.  

și-mi întorc mintea pe toate fețele ei că mai 

vreau atât de mult  

vreau o nouă adâncime  

și plâng   

când diminețile răsar flori galbene din ploaia 

mea de noapte  

parfum de Lilith 

și mă năpădește așa o melancolie   

plutesc dusă în împărăția plutitului   

și-încetez să mă mai întreb cine sunt.  

  

îndepărtez  

mâna ta din mine  -e străină.  

 

8. 

poem întrerupt 
am stat goală și pe budă nudă    

nu încercam de fel să mă analizez în oglinda 

din baie oricum prea scurtă pentru a mă putea 

vedea de-a tot lungul meu de femeie 

minunăție  

lipsită de autocritică.    

deobicei ridic câte în picior  

să controlez dacă pantoful merge cu rochia 

etc.  

și-mi admir existența redusă la un minim. 

mă preocupa albastrul 

filosofând doar teoretic pe budă de ce nu 

aparțin 

niciunde de niciun cineva   

de ce nu sunt -cum se zice azi "pe fază" 

în nicio ipostază. 

trăiesc zile rotunde în cap     

și mi-e bine așa nenormal de normal   

of... și eu  

am exagerat nu sunt goală decât de lumea 

care merge în turmă așa la grosso modo     

cu nuditatea e altceva. e-o stare bună  

în care pielea se răsfață pe piele atingerea 

crează antologii întregi de endolfine 

apoi am tras apa m-am rujat și am ieșit în 

lume  

femeie cu toți gărgăunii ei   

-moment poetic.  

și nu faceți pe pudibonzii că toții scrieți pe 

budă! 

  

 9. 

#cutume 
1. realizez brusc cât de puțini suntem. eu și 

noi cei câțiva cu simțirea ca o rupere de 

carne.   

adevărul meu? 

 2. și m-a lovit o teribilă deznădejde așa un 

gol în mine panica însiguratului ce       neagă. 

alegătorul de cursă lungă. și ce adâncă groapa 

nimicului căruia am născut copiii mei. vor fi 

înghițiți de gura lui hulpavă eu nu am.nicio 

armă în mine  

nu mai am rezistența speranței. de ce am 

creat? în atâta nimic și pustietatea de nimeni 

cu mulții ce mișună de mulți. 

 3. un copil zburdă.aleargă după un balon sau 

fuge cu balonul legat de el va fi. ...? 

următoarea gaură neagră? 

ce viitor. 

ce viitor? 

  

  

prolog: 

gura ta se apropie din nou de gura mea îți văd 

dinții de foarte aproape  

și părul din nări  

mă vei mușca mă bate gândul să te las. 

odată.  ooo! 

dată. 

 

10. 

în roz  
pe când reflectam la poemele zburătoare ale 

unuia din poeții mei 

preferați în ultimul timp  

au aterizat câțiva extratereștrii obosiți de 

lipsa de atenție nemărturisită a muritorilor  de 

rând   

pentru porci înaripați.  

și de ce  

la urmă urmelor să ne comportăm cu atâta 

snobism în ignorarea  

a câtorva adevăruri nedovedite  

de parcă ar fi necesară o dovadă a existenței 

iubirii  

dincolo de. 

  

și tu la fel așadar scriind  

tot ce-ți trece prin cap m-ai purtat de colo 

colo prin jungla ta și la un moment dat  

am rămas. 
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cu ochii bleojdiți în amintiri  

cred că adormisem în poemul tău undeva în 

hoinareala mea proprie prin stuf  

cu o undiță și un vierme gras viu  

tras ca un ciorap pe cîrlig nu chiar până-n 

capăt -îi lăsasem codița să se agite  

așa se prind peștii pe dunăre și uite cum iar  

visez poemul tău e ca fluviul, mă poartă. 

  

tot la baltă am cunoscut iubirea ce m-a privit 

cu ochii peștilor pe care i-am pus în sarea 

cumpărată de peste apă din satul  

pe unde am trecut noi cu barca să cumpărăm 

sare pături și șosete de lână că  

 era frig noaptea în coliba de lemn închiriată 

cu săptămâna  

pe șpagă -un pachet de kent superlong 

și ne-am. 

  

încălzit tare tare sub pătura aspră  

cu ochii la tavan ba tu ba eu 

apoi ce mai pot spune 

am prăjit un somn mare cât o poveste cu 

ceapă și niște roșii  

se zice că era anul întunericului dar zău noi 

eram doar fericiți. 

revenind la ideea 

poemului zburător  

mi-amintesc că ne-am întors acasă la Brașov 

cu un avion mic rusesc undeva pe lângă 

Prejmer. 

  

nu știu ce legătură are povestea mea 

întreruptă cu porcii înaripați  

cu poemele zburatoare ale prietenului meu 

bucureștean  

sau preumblările tale fluviu, pe drumuri de 

apă  

de sate pierdute  

de cuvinte îmbîrligate printre oameni, 

neamuri soldați și împărați  

decât că-mi cresc 

aripi cu povești.  

o fată dragă se supără pe lume în versuri tari 

o altă fată deșteaptă se răsucește în sinea ei 

cu atâta durere și talent  

citind-o iubești oamenii. 

și eu, ca porcul din poveste  

zbor 

cu versurile voastre lipite de umeri  

pictându-mi visele. 
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Orlando Balaș  Autor no.......24 

 

virus 

 

de la o gazdă la alta 

de la un țărm la altul 

de la un continent la altul 

 

luptînd 

adaptîndu-se 

reinventîndu-se 

devenind tot mai puternic 

învingînd orice obstacol 

și orice adversar, devenind 

virusul suprem 

 

cunoscînd lumea și dîndu-i nume 

savană, rîu, munte, pădure, peșteră 

grîu, orz, mazăre, lup, cîine, cal 

bărbat, femeie, copil, sclav 

rinocer lînos, mamut, pasăre elefant  

lup marsupial sau tigru siberian 

 

numind, supunînd, exterminînd 

transformîndu-și gazda 

după chipul și  

imaginea sa despre sine 

 

înălțînd palate, temple și cetăți înfloritoare 

zigurrate, piramide și statui colosale 

săpînd canale și construind diguri 

pentru recolte tot mai dese și mai bogate 

pentru specia ce creștea și se înmulțea 

în vîrful lanțului trofic 

 

Uruk, Petra, Mycene, Persepolis, Machu 

Pichu  

și palatul Pueblo din Canionul Chaco  

Insula Paștelui și toate văile regilor 

ziduri goale, deșert și grohotiș acolo unde 

înainte erau păduri și cîmpuri roditoare 

 

unde nu au trecut nici invazii barbare 

nici furia elementelor naturii 

ci doar oamenii locului 

 

pentru că virusul suprem  

homo deus  

nu a învățat 

să-și lase în viață gazda 

 

* 

 

mîine e un zid de piatră și foc 

 

mîine e un zid înalt de piatră 

mîine nimic nu va mai fi la fel 

 

răcoarea dimineții va fi doar o amintire 

păduri, rîuri și mări pline  

de viață, nu de plastic 

un an fără incendii sau inundații 

siguranța relativă a zilei de mîine –  

toate vor fi doar un vis pe care 

nu vei mai ști dacă chiar l-ai visat 

sau e doar o iluzie retrospectivă. 

 

punctul de la care nu mai e întoarcere 

l-am depăștit demult 

poate cînd noi cei de azi eram copii? 

poate acum mii și mii de ani 

cînd am pornit pe acest drum? 

poate în fiecare clipă în care 

iubirea a însemnat doar iubire de sine? 

 

fiecare pas, fiecare replicare a genelor 

ne-a purtat pe acest drum care 

a părut multă vreme un marș triumfal 

 

ah, cum am triumfat noi 

asupra întregii lumi 

cu moartea pe viață călcînd! 

 

ah, cum am șters noi în fiecare clipă  

a existenței noastre existența celorlalți 

din cartea vieții! 

 

ah, cum au pierit din calea noastră 

și munți și păduri și rîuri și jumătate  

din tot ce umblă, zboară sau înoată 

lăsîndu-ne lumea doar nouă 

 

foamea și frica de odinioară 

s-au transformat în lăcomie și cruzime 

apex predator abulic 

ucigînd cu un click 

din distracție sau neatenție 

 

ca un zeu plictisit ne acoperim 

ochiul cu osînza indiferenței 

ca un vîrcolac cosmic înghițim planeta 

și ne stingem cu ea în hăul etern 

 

pragul fără întoarcere l-am trecut demult 



72 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

nu mai putem opri ghețarii 

din maiestuoasa topire în mare 

nici pierderea uscatului ori extincția speciilor 

tăcuta trecere a inocenților Terrei 

nici deșertificarea, nici migrațiile 

nici foametea, nici pustiirea totală 

nici prăbușirea a tot ce încă iubim 

 

nu, roata istoriei n-o mai putem opri  

nici întoarce din drum 

 

mîine se-apropie  

implacabil  

ca un zid de piatră și foc 

 

dar cum va fi mîine 

cît de înalt va fi valul 

cît de aprigă setea sau foamea 

cît de puțini vom mai privi cerul în flăcări 

depinde de ce facem azi 

savurînd rămășițele zilei 

 

♥ 

 

 

Adrian Munteanu 

 

Autor no.....25. 

 

CĂDEAM 

 

Cădeam trăgând cuvinte în furtună. 

Silabe se izbeau de maluri supte 

Şi nu puteau cu valuri mari să lupte, 

Ca să închege tot ce-aveau să spună. 

 

Mă sfâşiau tristeţile abrupte 

Ce nu găseau un vers de pus pe strună 

Şi se scurgeau prin noaptea fără lună 

Dintr-un tain de umbre să se-nfrupte. 

 

Plutiri în gol cu spaimele pe creastă. 

Şi aerul! Ce stavilă în piept! 

Îl sorb căznit, dar a ajuns o pastă 

 

Şi nu-i de-ajuns, e frig şi e nedrept! 

Mă pierd acum în zbaterea nefastă? 

Sunt ce nu sunt, aştept ce nu aştept! 

 

 

 

 

MĂ DESPART SENIN 

 

Nu-i clipă-n care cerul să nu cheme, 

Între-austere ziduri de cetate, 

O mamă, tatăl, sora sau un frate, 

Cu ochi închişi, tăcuţi, uitaţi de vreme.  

 

Iar porţile rămân desferecate. 

Trec corbi ţipând şi vântu-n ramuri geme 

Pustiitor, dar nimeni nu se teme. 

Strigaţi au fost şi nu se vor abate. 

 

N-am să-ncrustez o lacrimă-n uitare. 

Rămân aşa, pierdut şi trist, dar demn 

Şi mă despart senin, chiar dacă doare, 

 

De cei mai dragi, vegheaţi de cruci de lemn. 

Căci nici un loc din lumea pieritoare 

Nu e al morţii, ci al vieţii semn. 

 

 

PĂMÂNTULUI STERP 

 

 

Pământul sterp. O creangă ca o ghiară 

În descărnate  ţarini costelive; 

O creangă strâmbă, cioate strânse-n stive; 

Hidoase umbre-n prunduri înfioară. 

 

Din boabe seci voi pregăti colive 

Chemând pe-acei ce vor dori să moară, 

Cu trupul lor subţire ca o sfoară, 

Răpuşi de boli în tainice ogive. 

 

Prin viscolul ce mi-a pătruns în sânge, 

Pe câmpul gol doar fulgi răzleţi se-aştern. 

Din norul gri un înger palid plânge 

 

Şi lacrimi cad înnegurat şi tern, 

Dar în decorul ce incert se strânge 

E poezia glodului etern. 

 

 

CEŢURI TÂRZII 

 

Ceţuri târzii, umbrare şi zăbrele, 

Bolţi largi de ploi însingurând zăbava, 

Furtuni în grâu, când a rămas doar pleava 

Şi m-a pătruns uitarea pân' la piele, 

 

Un vârf de stâncă ce-a străpuns epava 
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Şi-a azvârlit talazuri pe podele, 

Un pâlc de nori în noaptea fără stele 

Căzând în trup şi semănând otrava. 

 

Sunt toate strânse-n geamăt pe retină, 

Dar îmi rămân izvor tăcut şi grav 

Ce spală blând un tremur de rugină 

 

Şi-nchide răni în sufletul bolnav. 

Nu văd cu ochii taina ce alină, 

Dar va-nflori în inimă, suav. 

 

 

STEGARUL TAINEI 

 

Nu scot un sunet, dar din văi eterne, 

Pe sub arcade aşteptând sărutul, 

Din prăvălirea şoaptei în debutul 

Uitării care din adânc se cerne, 

 

Stegarul tainei îşi ridică scutul 

Să-ndepărteze colbul ce se-aşterne 

Pe gânduri vagi, sălcii, pustii şi terne 

Ce mi-au compus de-atâta timp avutul. 

 

Dar nu rămân doar trunchi uscat şi jalnic, 

Cu murmur stins şi îngălat de ţânc. 

Prin liniştea ce suie-n valuri, falnic, 

 

Trec oşti de bronz cu aştrii la oblânc. 

Tăcerea-n care am pătruns năvalnic 

E uriaşul strigăt din adânc. 

 

 

 

 

 

VALUL INFINIT 

 

Nu văd o frunză, e-un ocean de lavă 

Ce-a cotropit cu verde crud câmpia. 

Nu trece-un sol, călcând împărăţia 

Doar cu un gând de ură şi otravă, 

 

Ca să înşface-n prapuri strâmbi domnia. 

Nu cred că-n mers e-o putredă zăbavă 

Şi-n orice colţ de stâncă o epavă 

Va fi să-şi verse tihna şi vecia. 

 

Un ţipăt lung e gata să aline, 

Închide rana lama de cuţit 

Şi semne oarbe-n patima de sine 

 

Vor întări zidirea unui mit. 

De sus, din bolţi, şi până jos, în mine 

E-ntotdeauna valul infinit. 
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Amalia Achard 

  

Autor no……26…  

 

Îndoieli 

 

în depresia generalizată 

mai am eu dreptul să fiu fericită 

când toată drama-i regizată 

de amatori cu mintea sucită? 

 

în duşmănia asta globală 

mai am eu dreptul la iubire 

fără ca opinia socială 

să mă acuze de uneltire? 

 

în egolatria contemporană 

mai am eu dreptul la filantropie 

fără ca justiţia suverană 

să mă arunce în puşcărie? 

 

când zi de zi îmi ţine piept 

un corect politic în progresie 

mai pot pretinde eu vreun drept 

la libertatea de expresie? 

 

când, făcând legea, cel nedrept 

dă cu dreptatea de pământ 

mai pot pretinde eu vreun drept 

la dreptul omului de rând? 

 

 

Corupţie 
 

Timp contra timp 

într-un ceas corupt în care 

acele se dedau viciului 

şi ora înfrânge legea 

cadranul se pretinde soare 

iar prezentul 

fără remuşcări 

concediază viitorul 

pe motiv că nu-i concret 

din umbră se spionează 

fiecare moment oportun 

intereselor meschine 

şi nimeni nu se mai întreabă: 

 

 

până la adăpost de orice ispită 

câtă cale? 

 

Fatalitate 
 

când vânzătorii de fericire sunt în criză 

comercianţii de război fac averi 

ca şi cum ar avea îngeri mai competenţi 

suntem însă buni clienţi, s-o recunoaştem 

răul ne este-ncrustat în carne şi-n gânduri 

la ce bun renegarea când 

alegerea s-a făcut încă de la creare 

purtăm gena ucigaşului în sânge 

în ADN-ul însuşi ni se împleteşte crima 

(bietul Cain n-avea nici o vină) 

învinge-doboară-striveşte! 

asta ne este deviza 

până şi iubirea are dreptul la jertfe 

voi nu vedeţi 

că viaţa ne provoacă pe viaţă ? 

optimişti, predaţi-vă! 

 

Mâine-n nelumină 
 

Cine-şi mai permite în ziua de azi 

Să picteze ziua de mâine-n culori 

După lichidarea verdelui din brazi, 

După înnegrirea focului din sori? 

 

Bucuria unui zâmbet de copil 

O vom desena în culori de lacrimi, 

Fericirea simplă de-a trăi umil 

Pe pânză va fi o scenă de patimi, 

 

Albul pur al păcii l-am eliminat 

Din paleta plină de-atâtea culori, 

Verde-albastrul mării de neimitat   

Poartă pe alocuri bolnave palori. 

 

Mâinelui să-i facem doar o schiţă-n gri 

Cu fumul tuşit de fabrici celebre, 

Iar dacă şi gri-ul ne va ponegri 

Vom orbecăi în decoruri negre. 

 

Victimă 

 

Rătăcesc strivită de-o catalepsie violentă 

în căuşul unui prezent improbabil 
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unde semnăturile celor implicaţi 

se scurg într-o gură funebră de canal 

 

s 

aud ecoul penibil al căderii 

şi un deznodământ răzbunător 

căscând o gură cât un abis 

pe când curajul meu laş 

m-apasă cu genunchiul pe piept 

 

sub un voal compact de istorii 

încătuşaţi de încercări hidoase 

oameni gonesc de-a lungul nopţii haotice 

 

solitudinea malodorantă 

aşterne-n numele lor cuiburi reci 

din pene de păsări al căror ţipăt 

se agravează până dincolo 

de limita suportabilului 

 

fuga mi s-a confiscat încă de la naştere 

şi-ndur hazardul cu influenţe umane   

care calcă de-a dreptul peste mine 

ca peste lume. 

 

Covid 

 

Închide naibii, cetăţene, gura 

că-ţi miroase-a covid, 

bea nişte clor, nişte hidroxiclorochină, 

la o adică nişte arsenic 

să te cureţi de duhoarea contagioasă, 

stai acasă 

că oricum bestia sau panica 

îţi vor veni de hac 

de nu vei fi crăpat de ciudă! 

*** 

Natura luptă 

contra virusului uman 

şi şi-a creat un anticorp: covidul; 

degeaba te-ascunzi, cetăţene, 

te recunoaşte şi cu masca pe figură! 

 

              ♥ 
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Melania Rusu Caragioiu                                                                     

 

AUTOR no….27 

 

 RECITAL  ,,MIHAI EMINESCU” 

                                      

 

,,DE  MIC  BĂIET  PĂDURI  

CUTREIERAM” 

 

Trăit-a pe acest pământ 

Un lujer mic de floare 

Fugea cu buclele în vânt 

Și surâdea în soare, 

 

Vorbea cu toate, într-ales  

Pe limba lor ciudată 

Ele- șopteau c-au înțeles 

De fiecare dată 

 

Și gâzele și moși  bondari 

Și culbecii cu  coarne 

Și flori albastre, nuferi mari 

Râdeau ,  să se răstoarne… 

 

Dar cel băiet crescu  ușor  

Zeifir de primăvară 

Lângă ,,conacul” cu pridvor 

În cel capăt de țară. 

 

Și-acuma-l chemau depărtări. 

Nu mai era  de-o schioapă 

Și ochii lui cătau spre zări 

Spre visele ce-adapă. 

 

Vacanțele erau un semn,  

Codrul era aproape, 

Dorul de ducă un îndemn 

Spre irizări de ape. 

 

Codrul cel falnic îl chema 

Sub poala lui cea verde,  

Iarba covor îi impletea 

În umbra ce se pierde 

 

Mergea gândind la ce-i frumos 

Urcând către izvor 

Iar vântul fluiera voios; 

Păsări  oprind din  zbor. 

 

Și pasul când îl înturna 

Mai plămădind un vers 

Iar lângă lac se așeza 

Gândind la-al vremii mers. 

 

 Odată visul  împletit 

Cu dorul către lume . 

Acel Făt, cel  Frumos ursit 

Plecă spre soare-apune. 

 

Multe-a văzut în calea lui 

Și saltimbanci și stele 

Dar dorul cald al codrului, 

Potecile cu iele , 

L-au tot chemat la ele iar 

Și sufletu-i era de jar!   

L-ademeneau codrii  străbuni  

Un lait motiv, spre ei, spre lumi. 

         

 

F E E R I E   

            

 Leagăn de nuferi, 

 Licăr de pleoape, 

              Roate de ape. 

 

 Nisip sub trestii 

 Prefiră valul,  

              Raci sapă malul. 

 

Vânt de prin sălcii 

Parfum încarcă,  

            În mica barcă.  

 

Plutiri de văluri 

Pe corzi de liră, 

           Visuri înșiră. 

 

La mal s-alină 

Struna iubită,  

Dormi fericită ! 

                                                                                                                  

F L O R I L E   T R E C 

                   

        Florile trec, 

Ca visul de vară, 

Şi nu se-ntorc, iară; 

        Anii-mi petrec… 

 

        Apele fug; 

În ochii tăi tulburi 

Simt taine sub  colburi, 

        Inimi pe rug ! 
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        Nu pot să plâng. 

Ploile – mi susură, 

Vântul îmi murmură; 

        Inima-mi strâng. 

 

        Crinii şoptesc 

Sânului, dor, 

Şi anilor… 

        Feţe-mi zâmbesc.  

 

        Cade din nor 

Luna deşartă, 

Prin zarea spartă; 

        Cutezător !  

 

Nu pot sa plâng, 

Inima-mi strâng; 

Anii-mi petrec: 

Vieţi, înec… 

 

Crinii şoptesc, 

Florile trec, 

Feţe-mi zâmbesc. 

 

Cade din nor 

Cutezător… 

 

Apele fug… 

 

 

   

 CĂNTECUL  LACULUI 

                          Parodie, după Mihai 

Eminescu 

 

Flori de nufăr, în potire, strâng al murmurului 

val, 

Ştimele, fără de număr, încing horele pe mal. 

 

Visul lunecă pe ape, căutând tihnit liman, 

Frunzele, a pădurii pleoape, ostenite, adorm 

pe ram. 

 

Sub al paşilor de zână, foşnind în măruntul 

dans, 

Iarba cântă în surdină, cu al stelelor balans. 

 

Pe a lacului mătase, sub al farmecului dar, 

Lebedele, în gondole,  lasă valuri de cleştar. 

 

Luna, pletele-şi resfiră peste ape şi-ntuneric, 

Smălţuindu-le-n  smaralde  şi-n sclipiri de vis 

feeric. 

 

Toate sunt ca altădată, pe cel lac cu  unde 

line, 

Şi pe-aripi de libelulă, pleacă doruri... către 

tine... 

 

                               

L U M E A   M E A   D E   V I S E  

 

Unde-i lumea mea de vise ? 

Mă  întreb cu glasul stins, 

Unde-s florile ucise ? 

Unde-i lacrima din plâns ? 

 

Au zburat cu frunza…, toamna, 

Şi cu ghiocei în păr... 

Numai luna, numai doamna 

Le-a văzut într-adevăr... 

 

‘Cerc sà le găsesc, zadarnic; 

Ele s-au ascuns în neant, 

Sub al brumelor zăbranic, 

Al temutului Garant. 

 

Pleacă lumea mea de vise 

Cum pier florile ucise... 

 

                                        

        FLOARE   ALBASTRĂ 

 

Unde eşti tu, floare albastră, 

Floarea nopţilor cu stele ? 

Te-ai ascuns în umbra lunii, 

Zână a visurilor mele… 

 

Floare albastră, floare albastră 

Cu privirea de cicoare, 

Umbra degetelor tale 

Se ascunde-n stropi de soare. 

 

Floare albastră, strop de mare, 

Eşti când veselă, când tristă; 

Treci prin lume ca o boare, 

Diafana mea artistă… 

 

                 

 

 

                  FORMĂ  ȘI  

DEZAGREGARE 
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Azi m-am născut din infinit 

Şi parcă vin deaproape, 

Sau ceţuri m-au acoperit 

Cu  ferestre de ape. 

 

Păşesc peste nisipul greu. 

Alb, presărat cu sare  

Şi simt că neantul e al meu : 

Aer, pământ şi mare. 

 

Oglinda soarelui sus pus 

Îmi urmăreşte umbra. 

El da, Eu încă n-am apus, 

Dar îi încalc penumbra. 

 

Când zbor ca un meteor stins, 

În prag de disipire, 

Se-opreşte în loc timpul învins 

Sub neagra mea privire. 

 

Dezagregat, m-am tot pierdut  

In căi fără de ştire… 

Dintr-o scânteie-am înviat 

Cu foc de nemurire. 

                

                                                

 

L U M E A   M E A   D E   V I S E  

 

Unde-i lumea mea de vise ? 

Mă  întreb cu glasul stins, 

Unde-s florile ucise ? 

Unde-i lacrima din plâns ? 

 

Au zburat cu frunza…, toamna, 

Şi cu ghiocei în păr... 

Numai luna, numai doamna 

Le-a văzut într-adevăr ... 

 

‘Cerc sà le găsesc, zadarnic; 

Ele s-au ascuns în neant, 

Sub al brumelor zăbranic, 

Al temutului Garant. 

 

Pleacă lumea mea de vise 

Cum pier florile ucise...                                    

 

                        

  

 

 

 

F R U M O A S A    MEA 

 

Frumoasa mea,  iubită, visătoare, 

Cu pletele aprinse, ca o vrajă, 

Te văd o Penelopă țesătoare, 

Ce porți fidelitatea ca o mreajă . 

 

Frumoasa mea, iubită, visătoare, 

Te plimbi pe sub cireșii din grădină; 

Te faci că ai uitat, așa e oare 

Când cercetezi a inimii lumină ? 

 

Frumoasa mea, iubită, visătoare, 

Prefiri mătănii cu boabe de sfinți; 

Ieri mi-ai trimis mesajul pe o floare... 

 

Frumoasa mea, iubită, visătoare, 

Ești talerul pierdut între arginți, 

Iubita mea umbrită de candoare. 

 

 

  

 

        B I O S F E R Ă 

 

 

Hrănind lumina cu ideea vieţii 

Materia urcă înspre nesfârşit, 

Perpetuând atomii definit, 

Hrănind lumina cu ideea vieţii. 

 

Pe axe de planete prinse-n nit 

Se rotesc nori şi zorii dimineţii; 

Se mai ascund sub draperia ceţii, 

Pe axe de planete prinse-n nit. 

 

În flux şi în reflux, necăutat 

Tălăzuiesc în trezie şi vis, 

Pe ţărmul umed şi mereu deschis, 

 

Din care primul simţ s-a întrupat - 

Atom, de mână cu atom sprinţar: 

Din ancestral înspre cuaternar… 

 

     ♥ 
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Brîndușa PALADE 

 Autor no……28 

 

POEME (2021) 

   

 

ritual 

 

pe nilul înalt 

țiuie urechile nubienilor 

mișună stele uneori fulgeră  

 

elefanți boreali vedeți voi 

când vânau 

ieșea din pădure sensul răpitor  

al vieții  

 

pe gâtul femeii încolțea  

fildeș copilul schimba 

circuite în piatră cu  

pumnul cuțitului 

 

 

coline de turbă  

 

iarna rodea până la oase înghețate  

sângele mușcatelor între timp  

 

în cămări se fofilau grăunțe curgea 

spre luna plină mirosul cald 

 

exilul la oraș forfecat de ape  

memoria locuia malul nopții  

 

mă jucam cu urzeli de păianjen  

trimiteam depeșe străine unde   

 

iubeam cu pasiune un pom prin  

sita cu care mătura lumina  

 

începea corrida pe cer nuuu strigam 

la matador dormea săracu' în pace  

 

între revolta aia și milă s-a scurs o  

întâmplare care se cheamă viață 

 

strămoșii rimează  

 

se nasc noi și noi oameni cu frica de-a cădea 

pieziș  

 

trecutul se termină 

 

praștia zboară păsări rare  

 

în castel doamna sub sărut de nevoie se 

subțiază  

 

lumea cuprinde fosilele spaima cântă jilav  

 

strămoșii vestesc din ce încet mai mut ruine 

 

promise 

 

 

la prada  

 

în epoca veche mă chema gelsomina și 

veneam din sud dansând în  

                                                                  

zdrențe mă-nchinam la zile 

diavolul se-mbrăca de la strada  

mă vâna dar găseam pacea în biscuiți de la 

furnizorii mătușii  

 

prada intra-n colaps  

   mirosea a scorțișoară   

         în neștiința mea jeleam 

   boabe de cafea arsă  

de starețul fumat  

 

nimeni nu-și mai amintea că la un moment 

dat  

                murisem iar  

 

                          ♥ 
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Elsa Dorval Tofan 

  

Autor  No  29..... 
 

Gândul e liber 

 

Din nimic se ivise un gând mușcat de 

cuperoză. Dând rotocol taliei cu un indice de 

masă corporală încă optimal. Gândul că scara 

de importanță e știrbă pe multe trepte. Că 

atâta timp cât poți să pui capul în mâni, 

picioarele pe pământ e binele relativizat. 

Gândul că a înainta poate să fie (chiar este) și 

statul pe loc. Că cercul acela se închide care 

taie în el unghiul drept. Pierdusem speranța 

de a recepta amigdalina cuvintelor, dar apa în 

contact cu piatra devenea pământul viitor. Și 

promisiunea unui sens.  

Comunicările se reiau între două sesiuni 

închise. Deschise apoi într-o fereastră internă 

și intimă, caracter general, dar obiectiv țintă. 

Grupurile google din crom și argint, vulpile 

de foc, securizate motoare, explorează 

gânduri și le transferă liber. 

 

* 

Unele amintiri 

 

glonțul amintirilor (trucate de creier, se 

spune) mă 

trimitea cu forța benzodiazepinei generice în 

urma 

scenelor 

(nu numai pe mine, pe mama și pe tata, de-

asemeni) 

printre oglinzile de altă dată, eu singură 

atunci, acum 

încercam 

să ies. cerc după cerc, cu vaporașul fluier în 

mână închid 

duhuri în sertarul mesei din nuc furniruit, cu 

mare atenție,  

o zgârâietură 

ar putea să mă coste viața, față de care, mai 

târziu, toleranțele 

vor scădea la zero. dacă plângi, lucrurile vor 

fi mai complicate  

(intuiesc), 

presupun, că ei nu i-a fost teamă să-și 

exprime hohotele, deschis 

sunt trează, ceea ce va urma începe să mă 

pândească răutăcios și 

drastic 

accesul de furie permis, lasă loc să se ivească 

sistemul prin care 

manipulată mă voi întorce, vâscoasele 

aminiri existând în ciuda 

oricărei negații. 

 

* 

Actorul imigrat 

 

când am plecat de acasă (trebuia facut ceva), 

am plecat ca să mă pierd și poate să mă 

amestec 

cu alte strigăte, printre alți răniți, trebuie să 

faci și tu ceva, îmi spunea mama, supărată, că 

din  

Franța nu mi-am adus televizor în culori, 

convinsă în seara când mi-am luat rămas bun, 

că e un 

joc de teatru (actriță aș vrut să fiu). a doua zi 

m-a sunat, la fel de convinsă că o să răspund, 

avea 

să-mi dea o listă de corvezi, să-i fac 

cumpărături, să trec pe la ea, să-i țin de urât 

la o cafea, ea să  

fumeze (eu mă lasasem de un timp), dar 

telefonul meu se decupla automat, prea multe 

încercări 

fără răspuns, în fine, mama a înțeles într-un 

târziu că relația noastră hărțuită în 

proximitate pur  

și simplu nu mai era, deodată totul devenise 

calm, ne cunoșteam, ea își făcuse datoria, eu, 

oricât 

de departe, urma să mă achit de obligații, să 

fim chit. am ajuns la destinție pe un plafon de 

nori 

la fel de gri ca și noul pământ în așteptarea 

verdelui. apartamentul trei și jumătate (o 

camera se 

închidea cu ușa) l-am iubit imediat, aveam 

nevoie de un reper, ce împlinire să dai o viață 

pe un 

penthouses, la etajul șapte, un loc de gătit, o 

baie și o terasă din lemn, loc tainic de 

întâlniri pe  

seară ale pisicilor din vecini (nu e un mit, se 

plimbă pe acoperișuri, se cred gâște), 

contemplând  

un soare vișiniu. timpul a trecut între noutate 
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și frică, acceptare și fugă, între cea care 

fusesem și 

cea care deveneam, doliu discret, brățară 

neagră după cea nebăgată în seamă de 

nimeni. plecarea 

nu fusese pentru bani, ideea era un nou 

început capabil să întârzie stingerea (e  vorba 

strict de o 

imagine poetică suprapusă pe idee) și nu știu 

ce să spun, degeaba a fost, bine a fost, dar 

știu că 

am putut să urc pe scenă, să joc rolul de 

supraviețuitor, să fiu oricine, să nu-mi fie 

greu sau rușine 

să port un tricou rupt în centrul orașului. aș fi 

vrut să spun, uite, mamă, sunt un actor 

împlinit. o  

spun doar pentru mine, deasupra nimic nu 

mai este, nici dedesubt. Experiențele, 

aventuri ofilite  

devreme, păstrează-n rădăcină vlaga, să 

rămâi, să te întorci, să pui notă retrăgând 

silențios o parte  

dintre pași sau aștepți unda acustică să se 

producă...iei urma ecoului. ar fi timpul să 

tragi cortina  

dezbrăcat de costum, eupneic, dai ultima 

replică, actorule, (schimbare de rol) ai 

devenit spectator.  

 

* 

Secvența cu narcise 

 

O să fiu absentă, dar o să pun afiș pe ușă. 

Trage clopotul, ai grijă ca apa care se 

prelinge să cadă fix lângă rădăcină 

Împinge secvența aceasta din soare,  

Ligheanul plin ochi. Lasă la înmuiat, acoperit 

cu gelatină, halatul de lucru 

Mai merge o tură, (în spate are o cocoașă) 

Fă o rezervă. Bufnița albă, călare pe câinele 

de vânătoare, secvența aceasta 

Las-o în soare. Cu aripile larg deschise 

Arlechinul se deschide pentru arlechini care 

știu să mânuiască pușca, unul 

Are un ciorap negru, din mătase, la gât 

Fluturii polenizează clăbucul făcut din 

vegetale, (pare o floare), albine nu sunt 

Secvența aceasta este ștearsă, de mult 

Din cifoza halatului alb se ivesc periscoape. 

Narcisele dau să-și închidă corola 

Viermi rozalii-transparenți au aerisit 

pământul... 

 

 

* 

Samsonite și alte ambalaje 

 

Am furat pământ pe care l-am camuflat în 

mari valize Samsonite, rezistente la lovituri 

și am declarat la vama trecerilor că în bagaj 

transport 

pietre prețioase și aur…m-au crezut. Am 

furat aer pe care l-am ascuns în sticle, pe 

etichetele  

făcute de mână am scris : apă de lacrimi și 

sudoare, s-au îndoit, 

m-au făcut să desfac o sticlă, un plânset surd 

s-a ivit pe care puțini l-au auzit, unii l-au 

sesizat,  

cei mai mulți au trecut râzând pe lângă 

sminteala aceasta 

mi s-a spus, să pui nimic într-o sticlă, dar să 

crezi că ai pus ceva…și au folosit cuvântul 

alienare 

 

Am făcut ce am făcut și am reușit sa-i fac să 

creadă că apa e aerul, aerul e pământul și 

acesta 

aur, cu condiția ca ambalajul să fie pe 

măsură. 

Valizele sunt în ruptură de stoc, dacă ai una, 

umple-o repede cu Pământ, dar nu o lăsa la 

vedere 

Sprintul după ultimele pepite de aur a început 

* 

Politic și korect 

 

Mă uit la televizor, multe, multe informații, 

reportaje, dar nici unul nu este despre mine 

Ceea ce se arată nu mă reprezintă, nimeni nu 

pare interesat de-o albă caucaziană 

Ivită din încrucișări nepermise (în familie au 

fost și evrei) nici prea înaltă, 

Nu suficient de scundă 

Mediocră. 

Venită dintr-o zonă nu prea apreciată în 

Europa răsărită, plecată dintr-o Europă 

limitată 

La cei care se recunosc între ei, o albă tratată 

de albă politic, social și direct,  

Doar sunt ceea ce sunt, o albă din linia a doua 

Linia care știe a pune sacul 

Pe spinare 
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O sămânță rea. Nesuferită printre albii 

rămași, distanțată de albii găsiți, denumită 

albă de alte 

Culori cu toate că nimic nu poate fi alb sau 

negru pur decât lumina solară nefiltrată 

Și dacă tot nu sunt nici măcar o origine sau o 

culoare 

Mă gândesc că sunt oarecarele 

Îngaduitor 

Fără reprezentare. Intratul în cărți se face prin 

promovare și număr, așa e politic și korect, 

cine 

Să mă reprezinte pe mine, cetățean cuminte, 

o femeie aciuată, o călătoare, un individ 

Atipic (accept formulele la masculin) fără 

facebook, fără copii, cine ar vrea 

Să facă pentru mine 

Corect, politică?! 
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Adrian G  Autor  No  30.....  

 

O noapte în Ashkelon 

Un oraș vechi cu străzi fără nume 

îngropate sarcofaguri sub poteci bătătorite 

trepte care duc la  amfiteatru 

             pot ghici urletul arenelor 

uneori plouă peste cântecul păsărilor 

tandre, ca un cerb rănit la vânătoare 

             în port, sirenele corăbiilor  salută 

părăsind pământul ferm, cunoscut 

în amfiteatru actorii în robe albe discută  

despre visuri și otrăvuri 

toți așteptăm o crimă în ultimul act 

Cezarul doarme...  

** 

 

Ghazal 

harta stelelor pare un roentgen  

făcut la 19 ani 

ai pe frunte o coroană infrared 

și fredonezi 

cântecul dunei, murmur de cămile 

cactusul nehotarât: 

să înfloresc? să mai amân? 

De șapte zile nu te-am atins... 

   
** 

 

 

Unghiile și părul 

 

cad ele ca o ploaie fără zgomot pe  

suprafață plată, euclidiană a pământului  

ca apoi să fie măturate de vrăjitoare și gnomi 

sau ronțăite de șoricei ieșiți din vizuini 

luminate electric 

în era asta cosmetic-burghez-dezmățată 

 

femeile poartă  bucle, sau se lasă linse 

cuminți sub căști masochiste 

rugându-se să fie frumoase, netede și 

atractive 

sexului opus, care opus cum e, bea  bere 

și înjură cu zăduf 

mai ales cheloșii, grașii, dezertorii și lacheii 

râvnind  simultan la aceleași femei 

care suferă la cosmetician,  

la manichiuristă la  

preot și la mikweh.  

și toate aceste preparări și pieptănării 

sunt necesare musai 

ca să ne reproducem cu succes 

cu prețul unor peruci sintetice 

care  dau un aer victorios 

chipurile viril, metrosexual vicios,  

retro afumat, rânced, pervers,  

soios ideologic, poliamoros 

și amorf sâmbetele când nu ai ce face... 

 

** 

Dragostea, o rană mortală / poem pentru 

Dante Alighieri. 
 

Dragostea, cea care deschide răni mortale 

În agonia mea, ascut lama 

să fie mai adâncă, să vină mai repede 

moartea   

  

Sălbatec, bolnav, neliniștit 

număr, adun și scad 

toate iubirile care m-au rănit 

și metodele lor, oricare ar fi, mă dor 

 

O viață cu o mie de morți ! 

toate ale mele, le-am numărat 

duel după duel 

inima cu greu mai bate 

 

Nu știu să explic rezistența mea, 

încăpățânarea 

prin care mă răfuiesc cu simțurile 

de ce sufăr? va întreb femei 

nicio iubită nu mi-a oferit  

atât de multă finală plăcere... 
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Irezolvabila matematică a unei zi senine 

 

Într-o problemă de geometrie rațională 

arcul lui se curbă pentru o ucidere 

prin aerul ceresc, de albastru impersonal 

săgeata sosi  

înainte de a fi văzută sau calculată 

un cerb căzu cu zgomot sec din aer  

de pe aurul altarului 

femeia o luă la fugă  

cu cât mai repede  

cu atât rămâne pe loc 

în sistemul de referințe 

marcat de țăruși înfipți în nisip 

de însuși Pitagora 

sau de o firavă elevă a sa 

ce încerca în zadar 

să se cațere pe o 

linie verticală 

bine unsă cu ulei de cânepă 

** 

 

Schițe 

 

Acum taxiul intră într-un oraș străin, căutând 

o cameră rea de hotel, închiriată prin 

Booking apoi schimbată mereu, cu alte 

cartiere, toate la fel 

* 

Urâțienia orașului se oglindește în tablourile 

ieftine din camere  

și din hol, fotoliile uzate din lobby pe care 

trupul meu nu se acomodează 

* 

Uneori am chef să mă dezbrac de haine, de 

piele, trec de plămâni, caut inima, și mă 

gândesc cum trupul cuiva 

este un hotel pentru interiorul său, pe care nu 

îl va vedea vreodată.  

* 

Se făcea că m-am întors acasă, și mi-am 

închiriat o locuință  ca o inimă fiind conștient 

că nu posed nimic decât un corp 

oferit celor care m-au iubit. 

* 

 

 

 

În schimb Poezia, este o rețetă pentru viață  

și momentele ei speciale, care te cuceresc și 

te marchează 

unora le este greu, labirintul e complicat,  

natura e misterioasă, și în afară de astea, 

trebuie să crești, să înțelegi, să te zbați,  

să reușești, și să ascunzi durerea scrisului 

ca pe o fantomă pierdută în ceață 

* 

Și totuși pasiunea pentru himere este tot ce 

mai produce, iluzii 

și amăgiri dulci, cum ar fi munca scrisului...  

 

 

 

             ♥  
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Nicolae Banicioiu 

Autor  No……31. 

REGRET 

 

Într-o zi, mi-a dat o floare, 

Este drept...încântătoare. 

Am scăpat-o...din eroare! 

Cine nu scapă...o floare? 

 

Apoi...mi-a dat un parfum, 

De firmă...de-acela bun. 

L-am scăpat, precum..."un fum"! 

Cui nu-i scapă...un parfum? 

 

Altă dat', sub clar de stele, 

Select, șirag de mărgele. 

Le-am scăpat...privind la ele! 

Cine nu scapă...mărgele? 

 

Dar acum...de s-ar întoarce, 

Viața-n ordine...mi-aș face. 

Revenind...să-mi dea o floare! 

Cine-ar mai scăpa-o...oare? 

 

FABULA  

 

 LEOAICA Şi ELEFANTUL  

  

1  

Grea e viața în savană,  

Când arşița-i colosală.  

O leoaică şi-al său pui,  

Se topesc şi şansă nu-i!  

2  

Îşi ia puiu-n goana mare,  

Bâşbâind pe o cărare;  

Plânge, strigă şi se frânge,  

Văzând puiul cum se stinge.  

3  

Şi mergând fără speranță,  

Norocul le dă o şansă;  

Trece elefantu-n grabă,  

Îndreptându-se spre oază...  

4  

Şi le simte-al lor necaz,  

Se opreşte...Face caz:  

 5  

-Cum s-o-ajut...că mi-e duşmancă?  

Stă la pândă lângă oază, 

Puiii răzleți mi-i atacă.  

N-a făcut-o doar odată....  

6  

Şi pleacă. Îşi ia avânt.  

-Dar ce credeți, a putut?  

Nicidecum iar s-a oprit.  

A-ntors capu'... Şi-a privit...  

7  

Mai bine nu se oprea.  

Nu-i nici EL "stană de piatră"!  

Vede ură, simte milă,  

Şi conştiința îl apasă.  

8  

-Dă-mi puiul. Pune-l pe trompă,  

Să ți-l duc la adăpost!  

Lasă-ncolo târguială,  

O să moară, n-ai de-ales!  

9  

-Tu faci gestul salvator,  

Eu făcut-ați numai rău?  

- Este drept şi te surprinde,  

La rău să-ți răspund cu bine!  

10  

Dar o fac cu mulțumire,  

Că am pic de-nțelepciune;  

Chiar de suntem fiare crunte,  

Nu ne strică chibzuință!  

11  

Şi-uite aşa, ajunşi la oază,  

Puiu-n apă se răsfață;  

Leoaica, drept mulțumire,  

Face plecăciuni, mulțime.  

12  

'Tinde laba, strânge trompa,  

Radiază bucurie;  

Dă din coadă, 'pleacă capu',  

Semn de mare prețuire... 

 

 

 

13  

Iar morala nu-ntârzie....  

14  

Acolo-n sălbăticie,  

Găseşti "pic de omenie";  

Fiare crunte, animale,  

Se-ajută la supărare.  

15  

Uită totul la necaz,  

Lasă ură, nu fac caz;  

Umăr pun la suferință,  

Duşmănia nu e scuză!  
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16  

Dar la noi în "omenire",  

Fapta bună nu-i virtute...  

Să faci bine la "duşman",  

E ca "nuca în tavan"! 

 

** 

 

 IGNORANȚĂ ȘI NESĂBUINȚĂ 

 

O corabie-n derivă, eșuază, și se-nclină. 

Pasagerii se salvează, ei își caută o șansă! 

Doar un singur călător, așteptând "mână" 

Divină, 

Refuză revoltător, sprijin omenesc, să vină! 

 

Rămas singur și-agitat, o barcă s-a arătat: 

-Vino! Zise salvatorul, nu poți sfida ajutorul! 

Nu vezi valurile-n zare? Te-neci sigur, n-ai 

scăpare! 

-Credința mea este mare, iar Domnu-mi dă-

ascultare! 

 

Barca pleacă-și vede rostul și-urmărește 

orizontul! 

Dup-o vreme, iarăși vine, altă barcă, prin 

minune! 

-Dă-mi mâna, să te salvez, c-ai s-ajungi hrană 

la pești. 

-Credința mea este mare; mie, Domnu-mi dă 

scăpare! 

 

...Ostenit, el s-a-necat, și la Domnul...a 

plecat. 

Cum era de așteptat, Raiul, i s-a arătat! 

Și pe Domnul, l-a-ntrebat:  -Oare ce mi s-a-

ntâmplat? 

Când în Mare, te-am rugat, sprijin 

Doamne,...nu mi-ai dat! 

 

-Două bărci cu salvatori ți-am trimes, ca să 

nu mori! 

"Mâna-ntinsă" ți-a venit, dar ai fost nesăbuit; 

Rânduiala cea Divină, vine-n lume spre-

mplinire, 

Prin oamenii salvatori, înțelepți și demni, 

eroi! 

 

Și acum, pe timp de criză, molimă 

dezlănțuită, 

Salvatorii-s printre voi, doctori, smurd-uri, 

drept eroi; 

Doar un lucru se cuvine, ascultați, că va fi 

bine! 

"Mâna-ntinsă" este șansa. Nu știți dacă vine 

alta! 

 

 ** 

 

CIOARA ȘI VULPEA 

Fabula 

 

Două ciori, mamă și fiică, 

Stau pe creangă și-nfulecă; 

Cașul furat de la stână, 

Ce le-a picat la-ndemână! 

 

Vulpea, și ea, stând la pândă, 

Intră-n vorbă, că-i flămândă: 

– Ce faci, soro, mergi la vot? 

– Nuuu!... Cel puțin, așa socot! 

 

Zise repede cea mică, 

Iar calupul din cioc, pică! 

– Proasto! zise cea matură, 

Și-i trânti un cioc în gură! 

 

Iar cu vocea tremurândă, 

Fiica-n lacrimi dă... să plângă: 

– Ziceam "da", era mai bine? 

Nicidecum, tot o prostie! 

 

– Ziceai "nu", ori ziceai "da", 

Din cioc cașul... tot pica; 

N-avea treabă ea cu votu', 

Cașcavalul era totu'! 

 

Precum corbu' ai pățit-o, 

Iar povestea lui, ți-am zis-o! 

Și morala, nu-ntârzie, 

V-o spun franc, ca să se știe: 

 

– Nu dați crez și socoteală, 

În campanie-electorală; 

Stați departe și-ascultați, 

De "vulpi" ... sunteți asaltați! 

 

   

♥ 
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  DOMNIŢA  NEAGA 

 

                     Autor No....32. 

 

Visând 

Mă tot gândesc cum să ajung la tine... 

Îţi simt chemarea-n arşiţa zăpezii,  

În flacăra din cumpăna amiezii 

Cu pescăruşi zburând în volte line. 

 

Aş vrea să nu mai ştiu de nicio teamă, 

Chiar dacă drumul e-mpletit cu noduri 

Şi traversat de neştiute poduri, 

La care dăruim slăvita vamă. 

 

Te voi afla la margine de visuri, 

Ţinând în braţe ceruri înstelate, 

Cu-atâtea idealuri sfărâmate 

Şi-mprăştiate-n triste povârnişuri. 

 

Ne vom îmbrăţişa pe căi celeste, 

Purtaţi de-avântul de odinioară, 

Dezamăgiţi de tot ce ne-nconjoară, 

Visând la ce a fost şi nu mai este. 

 

Mă tot gândesc cum să ajung la tine, 

Iubirea mea, pierdută-n lumi haine! 

 

Fărâme de infinit 

 

Povestea noastră nu se va termina vreodată 

Şi nici nu a început cu „A fost odată...”; 

Atât cât mai suntem, încercăm s-o trăim 

Pe frânturi, pe apucate, 

Uneori pe aripi de heruvim. 

 

Aş vrea să o recitim într-o seară, 

În faţa focului din cămin, ca odinioară, 

Când vântul smulgea copacii din rădăcină 

Şi-i azvârlea în drum, 

De parcă aveau de ispăşit o pedeapsă divină. 

 

Povestea a rămas întreruptă... 

Unde e casa nezăvorâtă, 

Şi unde anii, când ne ardeau tulpinile 

Dezbrăcate de scoarţă, 

Doar cu lumină hrănindu-ni-le? 

 

Povestea noastră nu are 

Nici început, nici sfârşit; 

O scriem haotic, 

Cât încă mai suntem 

Nişte fărâme de infinit... 

 

Călăuza 

 

În jarul nopţii, mă gândesc la tine, 

Adorm târziu cu lumile celeste; 

Cred c-am trăit o splendidă poveste 

Învăluită-n straie de rubine. 

 

Pe când în jur era doar întuneric, 

Mi-ai fost în suflet călăuză sfântă, 

Care, nestinsă, şi acum cuvântă 

Şi-mi este ghid în universul sferic. 

 

Nu ai lăsat să mă cuprind-abisul, 

La ţărmuri m-ai adus în siguranţă, 

Când lumea-nvolburată de-aroganţă 

Ţinea morţiş să îmi confişte visul. 

 

Deşi cărările ne-au fost înguste,  

Doar de lumina ta avut-am parte; 

Cămările mi le-am păstrat curate 

Şi n-am permis ispitei să mă guste... 

 

Te uită... ! 

 

Te uită cum trece frigul 

Printre noi,  

Temându-se să nu-i descoperim 

Prada furată: 

Anii noştri tineri  

Şi plini de speranţe! 

 

Continuăm să rămânem 

Alături, 

Icoană bizantină, 

Învăluiţi în lumina calmă 

A unui timp neprihănit. 

 

Din când în când, 

Înhămăm la trăsură 

Caii de rouă 

Şi colindăm 

Ţinuturi neumblate, 

În căutarea 

Pierdutei identităţi. 

 

Te uită cum trece frigul 

Printre noi 

Şi lasă-n urma lui 

Îngheţul...! 
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Sacrificiul 

 

Trecem încă o dată 

prin fumul rugului 

pe care am ars de atâtea ori, 

fără să ne dăm  seama 

că sacrificiul nostru 

nu a folosit la nimic. 

 

Lumea va merge înainte, 

tot la fel de oarbă, 

ca toate lumile vii. 

 

Aceeaşi mare de întuneric 

pretutindeni, 

aceleaşi stele fără lumină 

călăuzesc nemărginirea, 

aceeaşi indiferenţă 

ameninţătoare 

a semenilor... 

 

Atunci, 

mai are vreun rost 

sacrificiul? 

 

Semicecitate 

 

E-atâta vrajbă şi atâta teamă 

În universul nostru mărginit, 

Încât nici n-am văzut c-a venit toamna 

Cu straiul ei în aur poleit. 

 

Nici n-am văzut când au plecat cocorii, 

Ducând pe aripi cerul în apus, 

Şi toate păsările călătoare, 

Îngrijorate-n zbor, acolo, sus. 

 

Doar frunzele au strâns în ele dorul 

Cărărilor pe care le-am bătut; 

Sunt galbene şi arse de otrava 

Durerii de sfârşit şi de-nceput. 

 

Un vânt uscat adie peste zare 

Şi clipele în noi se ghemuiesc; 

Le simt durerea, au sudori pe frunte, 

Tot aşteptând un semn dumnezeiesc. 

 

E-atâta vrajbă şi atâta frică 

În universul nostru-apropiat, 

Că n-am văzut când s-a aşternut toamna  

Pe astă lume scoasă la mezat...  

 

Darul 

 

Te-am aşteptat pe câmpuri înverzite, 

În lanuri prinse-n frământări de maci; 

Credeam că vei ajunge către toamnă, 

Când via-ncet se coace pe araci. 

 

Ţi-am auzit chemarea măiestrită, 

Încă din seri de ierni copilăreşti; 

Îmi răsunau în gânduri clopoţeii 

Caleştilor trase de cai domneşti. 

 

Ne cunoscuserăm în altă viaţă. 

Acelaşi ai rămas, puţin schimbat;  

Mi-a fost de-ajuns să îţi zăresc făptura 

Cu aerul uşor aristocrat... 

 

În jurul nostru, mulţi privesc în ciudă, 

Tu mă conduci de mână către ring; 

Îmbrăţişaţi dansăm pe scena lumii, 

Poveştilor dând viaţă când le-ating. 

 

Uimită sunt că-n străluciri divine, 

Darul meu arde şi acum în mine...!  

 

 

 

 

 

                       ♥ 

 

  



Coca Popescu   

 Autor no….33. 

  

Pacea din sufletul tău  

 

Lipsiţi de stres,  

Care a devenit o boală,  

Putem trăi liniştiţi  

Lângă familie,  

Indiferent de ţară.  

Nu putem renunţa la iubire.  

Aceasta vine din suflet,  

Indiferent de etnie.  

Luptă pentru pace,  

Iar pacea din sufletul tău  

Va fi ca un strigăt.  

Indiferent unde te vei afla pe pământ,  

Se va auzi ecoul ce vine dintr-un suflet blând. 

Rătăcesc după răspuns  

 

Mă agăţ de lună cu gândul.  

Sufletul mi-l urc cu greu printre stele,  

În negura nopţii.  

Rătăcesc stingheră cu ele,  

Nu-mi găsesc locul pe pământ.  

Aici e prea multă durere.  

Cu trupul sfâşiat,  

M-am hotărât să-mi caut liniştea  

În stele.  

Nu pot trăi fără linişte.  

Viaţa e plină de neprevăzut.  

Uităm deseori ce ne leagă,  

Făcând prea mult zgomot pentru nimic. 

Valoarea unui răsărit  

 

Roua dimineţii  

Lasă perle de dorinţe pe flori.  

Dar pomul vieţii se îndoaie,  

A obosit de-atâtea ploi.  

La orizont  

Un soare însângerat se luptă cu marea.  

Refuză să dispară,  

Deşi, din adâncuri, se aude chemarea.  

Universul se zbate între bine şi rău,  

Lumina se stinge treptat în sufletul meu.  

Am trăit pentru alţii, râvnind doar în gând  

Medalia recunoştinţei pentru tot ce-am făcut şi ce 

sunt. 

Crezul meu  

 

Vreau să cred în viaţă,  

Vreau să cred în tine.  

Vreau pacea universală  

Pentru ziua ce vine.  

Vreau zâmbetul pruncilor  

Născuţi printre ziduri  

În timp de război.  

Scrâşnetul armelor vreau să tacă  

Din fierul rece.  

Să facem leagăne pentru copii.  

Vreau o lume mai bună,  

Fără războaie.  

Fără bocetul mamelor după soţi şi ai lor fii.  

Vreau steaguri fluturând pentru pace,  

Indiferent de limbă şi de ţară.  

Pacea să ne fie Biblie de căpătâi.  

Ochii noştri înlăcrimaţi privesc la fel  

Albastrul cerului şi soarele ce răsare pe el. 

O lumină plăpândă  

 

Trupul îmi este plin de gloanţe,  

Cei dragi, rând pe rând, mi-au rănit.  

Sufletul meu, obosit, chinuit,  

Încet, încet în mine a murit.  

Aud vorbe ca o salvă de tun,  

Încerc să-mi ridic ochii spre cer, şi mă rog.  

Răvăşit, încerc să mă adun.  

Nu vreau şi nu pot să cedez acum.  

Sunt puternic!  

Din cenuşa de gânduri  

În curând va răzbate o lumină plăpândă.  

Mă voi trezi din agonia disperării  

Şi nu voi permite ca sufletul meu să mi-l vândă.  

Mai am un cuvânt încă de spus,  

Spre bucuria Celui-de-sus:  

Nu voi pieri când ei vor vrea!  

Pe cer încă mai străluceşte steaua mea. 

Aşteptând la fereastră  

 

Ai fost o flacără arzând pentru dreptate,  

Din suflet ţi-au sărit scântei  

Doar pentru libertate.  

Acum,  

Ca o lumină caldă, aştepţi într-o fereastră.  

Ca soarele să încălzească cu pace Terra noastră.  

Amintirile unui erou obosit se cern  

Din praful de puşcă.  

Prea mult sânge vărsat, prea multă durere  
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Pe altarul credinţei schilodit de gloanţe,  

Ofrandă cu inimi nevinovate.  

Un sacrificiu prea mare  

Pe câmpuri de luptă arse de soare. 

Incertitudine  

 

Trăim în zile tulburi.  

Suntem pe zi ce trece mai neputincioşi.  

Strigăm ca nişte vulturi  

Cu ghearele goale,  

Agăţaţi de munţii stâncoşi.  

Avem două mâini, dar  

Suntem orbi.  

Amândouă sunt stângi.  

Cum să rupi pâinea în bucăţi,  

Când foamea dreptăţii ne ucide râzând?  

Suntem mieii pe care păstorul  

Îi dă în schimbul  

Unui viitor tremurând. 

Suflet curat  

 

Un diamant de o sută de karate  

Şlefuit cu lacrimi, dorinţe şi şoapte,  

Strălucirea lui se dobândeşte în timp,  

Încercările vieţii au un scop definit.  

Rămâi pe loc precum un dig,  

Puterea apei nu-l va sparge,  

Înnobilează cu un zâmbet  

Suspinul şi tristeţea  

Ce pune stăpânire pe al tău chip!  

Fii prieten adevărat, recunoaşte valoarea  

Şi niciodată nu vei fi trădat  

De sufletul care ţi-a fost aproape  

Şi cu credinţă te-a urmat. 

 

   ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anica Andrei-Fraschini  

 

AUTOR NO.....34 

 

bacul 

 

nu-mi lipsește nimic 

în capcana gândului 

pot construi după legea libertății inimii 

în sfârșit una aplicabilă 

cu interpretare unică 

în limitele sforăriilor mele 

hotărâte numai să ierte... 

 

pe-afară mă lovesc de oameni 

cu un zgomot interior 

și doar îi iubesc 

mulți nu mă cunosc... 

 

timpul se așază pe chituci 

incomod 

i-am adus glasul cald 

și o carte cu povești nemuritoare... 

din saltul ultimei promisiuni 

neonorate 

 

nu-mi lipsește nimic 

buclele tinere sunt repetate 

de istorie și 

arcuiesc cercuri până în tavan... 

boltă cerească...  

 

o lume suburbană în saline 

joacă respirația înnoită 

ca pe un spectacol ratat 

în pas de ciuleandră... 

 

mi se reciclează umărul drept 

lipsesc pozițiile nedureroase 

dar cred cu tărie în pasiune 

ca matriță a revenirii... 

 

îmi dau drumul 

pur gravitațional 

traversez cu bacul fără cârmă 

m-ai recunoscut împărate 

ai și clevetit 

acum am substanța 

pe care n-ai mai ști s-o iubești... 

 

    

clipa aceasta 
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pot privi cu aparentă nepăsare 

pot asista la zborul literelor 

până dincolo de strălucirea mirajului... 

ultima noapte la castel 

charleston-ul și stricăciunea morală 

au instalat cu tot cu extensie 

visul dinspre un trecut prea adânc 

către un viitor prea îndepărtat... 

 

bate un orologiu tocmai din cămine studențești 

se decalează molatec orele 

și clipa aceasta devine eternă... 

 

iată puncte de vedere 

profiluri 

tunica bluzată peste centură 

idei parașutate din anvergura aripilor 

cel mai pasional sărut peste gură... 

sută la sută nu înseamnă profit 

trebuie mai mult 

și mai mult... 

 

ah 

reînnoirea contractelor 

spargerea acvariului 

fericirea-îndurarea... 

 

coajă 

 

 

veneau de peste tot încercări și revolte 

experimente ratate sau laude pe nemerit... 

 

aliniam nouă mere verzi 

ca pe idealuri integre 

lumea continua să aibă conflicte de iscat 

și de nerezolvat 

iar eu mă întineream cutezător 

însingurată cu penița cea din aur 

pe coala imaculată a unui gând 

ce se asemăna cu un copilaș curat și timid 

înființat la poarta vecinilor de peste drum 

ca să ceară pâine și apă... 

 

ei scoteau goarna amintirilor mele 

spre a intimida orice urmă 

din voința de ispășire... 

 

hârtiile acelea rămâneau dovezi  

încă o jumătate de veac 

brazi necunoscuți  

cărări nebătute 

poftă de aceeași coajă de pâine... 

 

sufletul îmi prindea o pasăre 

ciufulită de ploaie 

și ne refugiam în spațiul îngust 

dintre marketplace 

și primul cod afișat 

 

corzi 

 

prinse în corzi tensionate  

aruncate cu amortizări variabile 

până la șoc 

faptele se clădesc aleatoriu 

în ziduri care închid haotic lumea 

 

este o roată a nenorocului pe undeva 

slotul cade pe viața care  

se dovedește a fi mereu  

pe lângă simțirea 

potrivită arderilor 

 

sunetele acestea pornesc spre cer   

cineva dă emisia prea tare 

de jur-împrejur trenuri și ruliuri 

se prind în horă 

organismele se desfac în necesități primare  

ducere spre plângere la marginea eurilor 

biete conștiințe purtate de val 

în vârful catargului stau  

 

metronom debusolat 

de maximă amplitudine 

 

 ecou  

 

vine ecou din tot ce s-a depus adânc 

în straturi de frunziș 

carbon 

fildeș 

smarald 

sidef 

uneori smirnă... 

 

se înalță spre ce a devenit abur 

eter 

ardere de tot 

mântuire... 

 

mă străbate ecou prin gând și șoaptă 

uneori prin inimă... 
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mintea mea nu știe de ce  

acolo ecoul face ravagii... 

 

aș vrea să mă hrănesc cu ierburi 

iar în drum să-mi apară înțelepții 

cu care să câștig timp pentru aflarea tainelor 

alcătuirea să-mi devină simplă și (re)cunoscătoare 

 

 

femeia dintâi 

 

 

mă pot ridica 

la doi metri deasupra mea 

să-mi scanez trupul 

cu plângerile lui penibile 

și să-i dau resetări 

 

dosesc alarme false 

stângăcii repetate 

pe o bandă anacronică…  

mă întrețin sintetic cu megahertzi  

niciun mesean nu s-ar putea apropia 

 

sunt într-o lume paralelă 

și tocmai admir  

din cușca faraday cu clenci de artist   

vitrina unor gânduri curbate 

de ideea inflației cosmosului 

ce îmi distrage predestinația…  

 

adun haine foarfece ață ace   

pun deoparte culori pensule 

esență de terebentină 

apoi mă claustrez în femeia dintâi  

și-mi ridic pavăză din cuvinte… 

 

fortăreață 

 

 

soarele făcuse ghem din păsările asfințitului 

urcam pe nerăsuflate scara unui paișpe la sută  

aveam ceva de declarat 

la vama sufletului  

parcă afirmată și confirmată 

întrucât Dumnezeu a spus la megafon 

să fiu cu supunere și alinare 

cu reverență și înălțare...  

 

am îndrăznit să mă simt eminescă fără trup 

dar Doamne cine să-mi poată schimba trăirea ?  

și nebunii sunt ființe ale planetei vremelnice  

și nici măcar nu știm dacă nu cumva  

ei sunt mai fericiți  

căci n-am fost în pielea lor 

sau da 

fără dovezi  

doar cu multă uitare...  

 

oricât aș recompune sau reinterpreta viața 

nimic nu se schimbă  

trecutul este proba iubirii perfecte  

 

veniți de luați  

iertare cer și iert 

îmi curăț carnea...  

 

(s-a răcit ceaiul roșu  

din fructe de pădure artificiale 

voi muri încă puțin)  

 

omul a pus ciment să sprijine muntele  

mai bine s-ar fi civilizat mergând pe vârfuri  

în șoaptă 

sărutând frunză după frunză... 

... dusul la gură  

întorsul...  

firida în care am dormit în vis 

și visul în mine...  

noroc că vegheați 

spirite din fortăreața luminii...  

 

litera C 

 

deasupra tuturor categoriilor filosofice sau nu 

defila un fel de sinteză a zilei 

 

pielea îmi era pătată de chestiuni de utilitate 

publică 

o rană veche își expunea mult prea evident  

cauterizarea neîncheiată  

 

spusesem că numai Dumnezeu știe 

și din nou s-a petrecut o dedublare în vis 

erau umbre plutitoare vertical peste o mare 

cenușie  

siluete ca cele din componența unui barou de 

avocați 

în dreptul fiecăreia câte o literă C cu grafie aparte 

caracterele nu se puteau confunda 

la picioarele fiecăreia câte o mapă neagră 

cu diverse procente de umplere 

iarăși inconfundabile 

un asesor le întindea piese de puzzle 
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cu o baghetă  

fie ca premii  

fie ca momeli  

unele dispăreau cu un clinchet  

altele cu un sfârâit  

niciuna nu participa la vreo întregire  

 

m-am refugiat în artă  

acolo era viața fără dubluri  

unii spuneau că fac asta din lașitate 

eventual neputință  

sau resemnare  

dar eu știam că numai arta eliberează 

 

 

   ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corina Dașoveanu  

 

Autor no.....35 

 

 

omul cu o mie de mâini  

a primenit leagănul, 

apoi a pus în pământ suflete 

și-a așteptat, sub dumnezeu și sub stele, 

grâul. 

 

mâinile lui, 

ca niște vieți bătătorite, 

au adus apa de departe, 

de-acolo de unde bea pasărea cerul. 

țărâna și-a deschis gura s-o primească, 

și s-a liniștit 

ca o mamă când are lapte la prunc. 

 

și grâul s-a făcut băiețandru. 

sau fecioară. 

 

când le-a venit de-a dragostea, 

omul a luat aur 

din măreția aerului 

și le-a făcut nunți. 

și-a tăiat cele o mie de mâini, 

le-a făcut din ele casă. 

 

apoi s-a întins, foarte jos, în pământ, 

să se odihnească puțin... 

 

oamenii spun,  

când își mai aduc aminte de el, 

că din pâinea lor caldă 

se vede cum iese un suflet... 

 

 

                       ***  

 

sus,  

într-o țară cu umeri albaștri,  

gerul s-a oprit să privească păsările  

dintr-un refugiu de aer.  

 

se însera a joi 

când a început să ningă în spațiu... 

era un ger tânăr,  

se-nchipuia visul dintr-un somn de pasăre.  

fără să vrea 

înghețase roua pe lună  
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și, dintr-odată,  

timpul, ca o apă gândind în frig,  

a început să cadă  

în toate părțile.  

 

ningea  

peste țara cu umeri albaștri,  

un poem care zburase mai sus de lună,  

vedea cum 

se arginta singurătatea.  

 

 

                   ***  

 

deși repară oameni, 

îngerii nu iau decizii de capul lor. 

în general, sunt albi ca niște pastile 

împotriva durerii, 

stau în mijlocul unui spațiu 

și așteaptă să fie trimiși 

într-o cameră umană de urgență. 

 

al meu îmi seamănă,  

nu îl găsesc niciodată gata  

sau unde trebuie, 

îl fluier, îi promit chestii vii,  

îl ameninț cu bătaia veșnică... 

 

odată  

l-am scos de aripă dintr-un poem, 

stătea la palavre  

cu șoferul camionului cu imagini 

despre bujii, carburator și alte metafore  

care, de obicei, se înfundă. 

 

altădată  

l-am găsit lângă piciorul unui minut, 

îl învăța să se lege la șireturi,  

ăștia mici se împiedică mereu în ele 

când cască gura prin eternități. 

 

cam necurat, cam surd, cam ratat, 

dependent de neprevăzut, 

nu are o șurubelniță analgezică în buzunar  

și nici instrucțiuni pentru răbdare 

ca toți îngerii cumsecade. 

 

repară cu mâinile goale scoase din aripi, 

unge durerea cu mirosul de alb 

și coase apoi 

cu ce mai poate deșira  

din divin. 

 

Mihaela Claudia Condrat 

 

Autor No……36… 

 

 

 îngerul care-a căzut  

când a căzut  

s-a rupt din stele  

din tot ce-a fost în început  

și din lumina lor  

cu tot cu gânduri el s-a rupt  

și cine știe dacă mai lăsa  

vreo urmă de idee  

vreun semn  

vreo binecuvântare  

nu se făcea atâta întuneric  

pentru o clipă de mirare  

din cea prea mare înălțare  

când a căzut  

s-a preschimbat  

în risipire  

în neputut  

în neumblat  

când a căzut  

a tras cu sine  

tot trecutu-i în uitare   

 

*** 

înainte de a ne spune  
 

cum era înainte de a ne spune  

freud cum era cu noi  

fără transe  

fără vise explicate  

fără complexe  

fără fără  

oedip n-avea treaba complexelor  

umblă orb din cetate în cetate  

caută  

suferă  

se luptă cu viața  

pe când nouă  

ne-a rămas doar jocul  

unul trist și macabru  

de a aranja toate piesele  
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sărite de pe fix  

de când cu decartes  

de când cu fluiditatea materiei  

de când cu scările optice  

totul este un joc pe orizontală  

zburăm de la un specialist la altul  

să ne explice  

doar de sfinții  

care să se izbească  

mereu și mereu de marginile vieții  

uităm  

să ne luăm și noi  

cu cineva la trântă  

cu daimonul propriu  

poate mâine  

dar nu azi  

azi e prea târziu  

uităm 

 

*** 

 

despre starea cuvintelor  

 

revenim în 2021  

târâind după noi un 2o2o paralizat  

cu apucături de animale  

care-și vor scăpată urma  

ca un număr șters dintr-un registru  

el nu mai este  

dar noi îl știm nu-l uităm  

a fost odată primăvară  

a fost și vară  

toamnă  

apoi a venit iarna  

și din iarnă am sărit în toamnă  

totul acoperit  

nimic inventat  

doar o metodă de surescitare  

trăim invers  

sângele pompează idei  

care se duc direct în cap  

inima e în afară  

într-un mediu steril  

sigur  

o vizităm cât să nu se simtă  

singură foarte singură  

mai bine în siguranță  

ca un azilant  

nu are voie să iasă la plimbare  

decât după program  

să râdă în hohote  

i-ar putea fi fatal  

măruntaiele ni s-au urcat la cap  

ne ies pe gură și pe nas și pe anus  

ca niște tentacule de caracatițe  

ademenite de instinctele noastre  

și de atâtea feluri de mâncare  

căci  

ce ne-a mai rămas de făcut?  

ne vom sugurma cu propriile mâni  

de atâta siguranță și abundență 

ne-am abuzat limba  

am discriminat-o  

cu ea numai cu ea nu  

putem să fim corecți  

cuvintele din dotare  

sunt și ele scăpate de sub control  

se spune orice oricum  

și noi credem  

că nu le pierdem niciodată  

dar ele pleacă de la noi  

o iau la goană ne golesc  

și uite cum se plimbă pe străzi  

butoaie și butoaie de consoane  

și vocale și sintagme orfane  

și începuturi de propoziție  

rămase fără stăpân  

semnele de la sfârșit fug și ele  

nebăgate în seamă  

căci cine stă să mai asculte  

o amărâtă de propoziție  

până la capăt  

când ne sunt de ajuns  

doar câteva consoane  

cmf cmz cf cj fmy  

iar eu ce să mai fac  

cu această poezie  

cu poezia  

cu toată poezia  

cu toată vulnerabilitatea ei  

cum să o mai port  
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a devenit încet ca o mamă a dracilor  

de care toată lumea fuge  

și pe care nimeni nu vrea  

s-o mai pronunțe  

ca e păcat păcat păcat  

ca-ar fi  

păcat păcat păcat  

că tot ce ar atinge ar aduce  

păcat păcat păcat 

 

             *** 

 

 

 

Face of Corona   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Angel Down 

  

 

  



   

 Emanuel Pope 

Autor No  ..40 

Și atunci am pășit în afară ... 

poem dedicat Tribului Penelor Albe, plante micuțe de sălbăticie ascunse prin 

 iarba ținuturilor Irlandei, numite și  "Bog Cotton" ( lat. Eriophorum angustifolium). 

 

 

Și atunci am pășit în afară, 

mai întâi picioarele 

care nu mi mai atingeau pământul, 

mâna care numai mă ținea de trupu-mi, 

apoi și cealaltă, tremurând, 

cu clondirul nevinovăției, 

gura care nu-mi mai cuvânta 

și pieptu-mi în umbră căruia 

nu-mi mai puteam adăposti 

neliniștile. 

 

Așa am ajuns în tabăra fraților mei: 

Tribul Penelor Albe. 

Cum erau aduse în vechimi, 

la sfatul  bătrânilor, 

fierea și rinichii dușmanilor, 

inima și osul frunții străbunilor. 

 

Și urma apoi 

lunga și chinuitoarea amiază 

numită și amiază  "tăciunilor roșii": 

în mijlocul fraților mei 

care mi ascultau plânsu': 

plânsu' că vorbele, 

vorbele-mi ca plânsu'. 

Din când în când gura lacomă de adevăr 

a unui indian, a unui frate al meu, 

mușca lacom din mine, 

din carnea inimii mele, 

și gura începea să-i mustească 

cum mustește vinul toamna 

sângeriu. 

 

- Acesta, spunea el, a trăit și cât a mințit, 



98 
 

  Concurs Keren SAGA  le Tarbut  „ Duel International“ - iunie 2021   

numai pentru inima fraților săi a mințit și a păcătuit. 

 INIMA LUI ESTE DREAPTĂ !    

Am spus! 

...și inima mea se desfăcea și mai tare 

în lacrimi de recunoștință. 

Și mă scuipa apoi pe mine din mine, 

în țărâna cercului bătrânilor sfătuitori 

ai tribului meu, Tribul Penelor Albe. 

 

Și iar începeau să cânte și să boscorodească cu vracii, 

până când un altul vine și mă ridică 

de acolo din țărână 

pe mine din mine, 

mă ridică, 

și privindu-mă ca pe o bucată de sticlă 

în soarele amiezii 

mă asculta cu ochii lui iscoditori. 

 

Eu mă-ntăream atunci de frică în mâna lui. 

Și fratele meu începea să vorbească  

despre tot ce vedea acolo: 

-  Inima lui e prefăcută, începea, 

poți vedea prin ea, dar totul e schimbat 

și nu te poți încrede, 

cum nu te poți încrede pârâului 

când vrei să pescuiești mreana acestuia. 

El este unde nu este și nu este unde se arată! 

Am spus! 

 

...și inima mea mi se rupea, ea din ea de plâns se rupea 

fără să se mai poată stăvili nicicum: 

Cum de fratele meu se putea îndoi de inima mea? 

 

Ajungeam iar în țărâna tribului meu! 

și mă tăvăleam acolo, și urlam și imploram 

până când seara, când deja parcă toți mă uitaseră 

mă ridică de acolo un copil, 

ca pe o piatră 

mă ridică de jos, 

și așezându-mă în pielea de bizon a praștiei sale, 

țintea cu mine unul din norii jucăuși 

de pe întinsul mării cerului. 
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- Uite-l, uite-l, strigă apoi acesta, 

Uite-i inima lui cum ușoară și dreapta zboară cu norii de sus  

și deși nu are aripi ca păsările ea zboară ușoară...sus, sus. 

Bătrânii priveau, tinerii privindu-mă parcă și mai mult se iubeau 

și toți credeau unii în alții. 

Așa am pășit eu în afară pentru prima dată 

și tot așa am revenit acasă la ai mei, 

în Tribul Penelor Albe: 

mai întâi picioarele 

care nu-mi mai atingeau pământul, 

mâna care numai mă ținea de trupu-mi, 

apoi și cealaltă, 

tremurând, 

cu clondirul nevinovăției, 

gura care nu-mi mai cuvânta 

și pieptu-mi în umbra căruia 

nu mi mai puteam adăposti 

neliniștile devenite acum 

visele unor zări 

nesfârșite. 

 

  

*** 
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