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Bianca Marcovici - ROMANUL VIEȚII MELE 

Cuvânt  înainte 
 

Vine un timp când oamenii și, mai ales, artiștii simt 

nevoia să se uite în urmă. Ce am făcut? Ce am realizat? Ce mai 

rămâne de cizelat? Bianca Marcovici, prolifică autoare, poet, 

inginer și bunică, nu este ferită de întrebări existențialiste care 

apar în acest momente, aflate pe axa timpului nostru. Cartea de 

față face sumarul câtorva  zeci de ani de activitate. Nu există 

text care să nu necesite o refacere, o accentuare sau eliminări pe 

care înțelepciunea târzie le revendică.  

M-am gândit să ilustrez acest volum retrospectiv, (cu 

fiecare text pedant datat de poetă), cu o ilustrație a copertei 

semnată de marele pictor Paul Klee. Pictura datează din primele 

zile ale lui Klee la Bauhaus. A fost executată cu un desen 

transferat în ulei, o tehnică pe care Klee a dezvoltat-o în 1919 

pentru a răspunde cererii tot mai mari de tablouri. Metoda îi 

permitea să înregistreze ideile și imaginile sub formă de desen 

și, apoi, să le transfere printr-o o bucată de hârtie înnegrită pe un 

fond pictat.  

Acest lucru explică delicatețea fragilă a liniilor pe care 

Klee le-a folosit pentru a înregistra peisajul liric și elementele 

arhitecturale pe suprafețele de culoare ale terenului - ca un desen 

pentru copii. În anul precedent, Klee a creat lucrări pe tema 

destinului, care a preocupat mulți artiști după Primul Război 

Mondial. Într-o zi de iarnă, cu puțin înainte de amiază, se 

profilează o catastrofă cosmică. Un corp ceresc înflăcărat apare 

la joasă înălțime deasupra casei:  ceasul  din turn indică ora, este 

puțin înainte de 12:00, ceasul fatalității. Motivul săgeții lipsă  

este folosit de Klee în tablourile sale până în 1924 pentru a 

indica direcția acțiunii. Ea a devenit un semn inevitabil al 

destinului și simbolul puterii magice.  

Mai târziu, Klee avea să afirme concluzia sa: "[...] un 

simbol nu este  în sine un desen pictural. Semnul unui acord 
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asociativ trebuie, prin urmare, să fie depășit: Noi trebuie să 

funcționăm și fără săgeată."  Astfel că, arta dezminte timpul și 

eroziunea mentală a generațiilor care vin și pleacă. Dar tabloul 

unei epoci rămâne, scrisul Biancăi rămâne, doar limbile timpului 

s-au mișcat puțin înainte. Dar poezia, sentimentele, afecțiunile și 

miezul lor, sunt pentru totdeauna. La fel, și revolta poetei pentru 

lipsuri, lapsusuri, dezamăgirile vieții: 

 

"Am să scot din viața mea  

Chiar și culoarea gri a asfaltului pișat de câini 

Chiar și vinovăția din ochii mei!" 

 

Despre toate aceste reluări corective citim aici. În același 

sens al mișcării acelor lui Klee, percep cartea Biancăi, care 

conține proză și poezie, trăiri care se dezvoltă de la simplu la 

complex, pline de un umor sănătos, extras din rădăcinile cele 

mai adânci ale evreului plecat cu multe speranțe, dintre care o 

parte se împlinesc iar celelalte... rămân un subiect vital de 

împărtășit cu cititorul. 

  

AG – Editor SAGA  
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ROMANUL VIEȚII MELE 

 

a, vârsta își spune cuvântul! Nu mai am răbdare să 

întind cuvântul precum rufele pe sfoară! E 

suficient să greșești un număr de bancă și te 

trezești cu banii dispăruți într-un cont al nimănui! E prima oară 

când mi se întâmplă. Să dau vina pe grabă sau dorința de a o 

felicita pe nepoata mea care va împlini 18 ani! Mi-am zis că la 

nunta ei nu o să ajung. Va fi în armată șase ani! Nici gând să se 

căsătorească mai devreme...  

Pe vremea ei, am avut un singur prieten iar la 19 ani m-am 

căsătorit. Așa era pe vremea mea, fără calculatoare, mobile, 

telefoane sau întâlniri virtuale! Părinții îmi permiteau să mă uit 

la filmul serial “Sfântul,” dacă luam note bune peste șapte la 

școală! Dar au fost și sub șapte...  

Ce să-i faci, am fost îndrăgostită! Ne-am căsătorit religios 

pe 11 septembrie, 1971. Deci, aproape 50 de ani de experiență 

conjugală. Mai mult, am petrecut printr-o poartă nevirtuală când 

m-am trezit pe aeroportul internațional israelian la 40 de ani! 

Ajunsă într-o lume fără nicio noțiune legată de supraviețuirea 

mea și a familiei mele de aici înainte.  

Anul 1991. Călătoria în viitor presupunea să uit că sunt 

poetă, violonistă, inginer constructor de civile și industriale și 

mai ales că nu cunoșteam de fel limba ebraică! Cum am scris eu 

într-un poem: analfabetă cu diplomă în buzunare...  

Am luat-o de la alt capăt! Mi-am luat carnet de conducere! 

Prima mașină a fost total loss! Un soldat doctor neatent la stop 

m-a călcat cu o mașină militară, pe viteza mea zero! Au mai fost 

accidente, vreo șapte, în viața mea, dar soldate numai cu 

probleme de coloană, spitalizări mărunte, fizioterapii etc.  

D 



 

6 

Important e că mi-am găsit o slujbă ca ingineră și mai 

puteam scrie printre rânduri poezii în românește inspirate de 

situația de început a războaielor, a stării mereu de tensiune, 

culminând cu pandemia, frica pentru familia mea cu cei opt 

nepoți.  

Oricum, am reușit să-mi văd nepoții! Mama și tatăl meu 

nu au reușit. Tata e singur acolo în Păcurari, la Iași, mort din 

anul 1989 (z”l),
1
 nu prea aproape de unii bunici, iar mama mea 

(z”l) e îngropată aici la Haifa, alături de soacra mea (z”l) care a 

aliat (au ajuns în Israel împreună cu noi în anul 1991)!  

Nu ne-a fost ușor deloc, nici acum nu suntem acomodați 

cu tot ce se întâmplă în jurul insulei Israel, înconjurată numai de 

dușmani! Noua generație de viitori soldați nu mi se par atât de 

puternici față de ceilalți din generația trecută și nu va fi doar o 

viață virtuală și vor fi înconjurați de dușmani potențial din țară. 

Nu prea văd conviețuirea perfectă între arabi, musulmani, 

haridimii religioși, aschenazimi, sfaradimi, creștini etc. de la 

noi! Ieri, de exemplu, vecinii noștri au pus muzica la maximum, 

muzică asiatică în limba arabă sau ivrit.  

Numai cromatisme, cred că seamănă cu manelele! Nici eu 

nu am fost mai prejos, le-am făcut concurență cu muzică clasică 

de la Mezzo, acolo, un concert de pian sau vioară sau poate o 

operă!  

N-am înțeles nimic... dar am concurat la liniște! La ora 23, 

au cedat... Însă, au dat drumul a doua zi la un ceas deșteptător 

care a sunat de la cinci la nouă dimineață... Până am reacționat 

pe Whatsapp-ul blocului unde cei care locuiesc fac mici 

scandaluri pentru pipi de câine scăpat în lift sau alte fleacuri, 

unele serioase legate de parcări, inundații, zgomote, uși stricate 

de la intrare, și tot așa, precum în civilizația blocului modern, cu 

gunoiul la 150 de metri de bloc!  

Bârfele sunt mai puține pentru că nu ne vizităm ca vecini. 

În fapt, e imposibil, apartamentele sunt cu locatari care au 

                                                 
1
 z"l = zihrono lebraha, amintirea-i binecuvântată - în ebraică 
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închiriat sau cumpărat spațiu, dar uneori prinzi câte ceva care te 

distrează!  

De pandemie, toate relațiile s-au răcit! Fiecare petrece în 

familie, pe mobil trimiți poze gata făcute cu urări, poți trimite 

câte cinci deodată și așa arăți că nu ai murit... trecând cu familia 

prin tot felul de carantine sau, numărând în al câtelea val de 

pandemie ești, parcă al patrulea.  

De aceea, mi-am comandat mormântul eu și soțul meu, să 

nu fie probleme pe viitor la o instituție funerară privată! N-a 

durat mult, ne-am revendicat locul cumpărat cu mulți ani în 

urmă, când pe atunci o prietenă mi-a telefonat după ce citise în 

ziar că am murit, că așa scria în Yediot Aharonot.  

I-am confirmat că trăiesc, poate e altcineva cu același 

nume, dar am început să fiu suspicioasă. Soțul meu și cu mine 

ne-am dus să verificăm locul nostru de pământ cumpărat cu 

mulți ani în urmă, dar era deja parțial ocupat de un mormânt nou 

pus puțin pe diagonală...  

Așa că, anul trecut, 2020, ne-am comandat piatra de 

marmură neagră cu puține floricele, am scris meșorer, adică 

poetă și la soțul meu inginer... totul fără anul morții! Cert e că e 

un singur loc, deci vom fi contopiți sau etajați, cum o vrea 

Dumnezeu cel Sfânt! 

Am păstrat legătura cu instituția funerară, au fost corecți, 

mi-au dat bonul pe Whatsapp, am plătit de pe mobil de la o 

bancă la o alta, direct în cont, fără să ne vedem și fără să am 

probleme. Numărul de la bancă l-am scris pe o hârtie mică 

aruncată lângă alte mici hârtii cu note de bancă sau numere de 

mobil! 

Săptămâna asta, m-am hotărât (cu toate că pensia e mică și 

de ani de zile trăim din rezervele acumulate prin economii 

drastice) să-i fac cadou nepoatei 5000 de șecheli. Recunosc că 

nu au fost singurele expedieri de bani către cele două fete ale 

mele. Au lucrat de acasă, au fost zile dificile pe timp de Corona, 

am zis că le e foarte greu și le-am dat și alte sume, să descurce 
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mai lesne în această perioadă insuportabilă a izolării bunicilor, 

apoi a părinților și, acum, a copiilor lor! 

M-am trezit brusc după-masă, când dormeam profund, și 

descopăr că am făcut o greșeală majoră! Expediasem banii la 

instituția de făcut pietre funerare! Numerele erau asemănătoare, 

titlul băncii, Banca HaPoalim, a mea era Bank Leumi! Am 

sunat, am cerut anularea expedierii banilor. Nu s-a mai putut.  

În scrisoare scria numele fetei mele și, mai mult, o anexă 

de felicitare a nepoatei... Dar nu mi-am închipuit că băncile 

diferite nu vor reacționa de fel la faptul că nu coincide numele 

destinatarului! Absurd, am spus, safta (bunica) a greșit, eu 

trebuie să rezolv!  

Am luat legătura cu banca și am făcut din nou o expediere 

direct pe numele nepoatei! Până azi, am fost necăjită. Am sunat 

la Instituția de pietre funerare care m-a amânat câteva zile 

pentru că era în concediu cea care se ocupa cu cheltuielile 

firmei.  

Ziua nepoatei a trecut. Eu, cu inima strânsă, m-am 

bucurat, dar starea mea se înrăutățise fizic! Un fel de rău 

interior, durere a mușchiului inimii, și mai ales dorința acerbă să 

fac o poză în familie, doar să rămână poza, hârtie pentru nepoți, 

ceva virtual, dar nu a fost așa.  

Nu s-a făcut poza, fiecare zburase în altă cameră cu 

diferite jocuri, eu, în balcon, stând cu cafeaua în mână, ca o 

statuie fără rost. Câinele a fost atracția familiei... Lăsa păr peste 

tot, o împingea pe nepoata de patru ani din spate, mi se părea 

periculos în joaca lui, un câine mare cu greutate peste 30 de kg, 

și un copil sub un an ca vârstă. Mascota familiei!  

N-a fost așa cum mi-am dorit! Pe undeva, stau prost cu 

comunicarea! Par un om de pe altă planetă. O simt și între copiii 

mei și între nepoți, cu toate că joc șah cu ei sau i-am găzduit 

când au dorit să stea la noi! Scriu în românește și pentru ei e 

ciudat că nu am prins rădăcini în ebraică! Una dintre fete nici nu 

vorbește sau scrie în românește, cu toate că a aliat la vârsta de 

16 ani!  
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Mai toți nepoții mi-au zis când au stat la noi în diferite 

etape ale vieții lor „meșamem(et)”, adică se plictisesc, doar după 

câteva zile de locuit la bunici! Nu reușeam să fiu pe recepția lor, 

cu toate că mă străduiam din răsputeri, la fel și soțul meu!  

Le găteam zilnic ce doreau, totul cașer, fugeam dimineața 

la cumpărături, încercam să le permit să stea zile întregi la 

televizor cu filmele de copii, sau, chiar dacă comunicau cu 

prietenii pe laptopul lor personal, nu le reproșam nimic! 

Călătoream la mare sau la locurile de joacă, uneori făceam 

naveta să-i luăm de la grădiniță sau puncte de întâlnire... Mai 

mult, cred că am făcut o colecție de jucării de plastic din ouăle 

de ciocolată cu surprize. Cu asta, câștigam loc în inima lor.  

Mereu le era dor... fizic de prietenii de la Roș Hanikra sau 

Cfar Saba! Totul era normal, ZOOM și alte legături nu ajută, 

distanța rămâne! Copiii vor să se joace împreună. Dar cum e 

posibil?  

Recent, au închis grădinița nepoatei. Un copil avea 

Corona... Iar carantină pentru toată familia mea, cinci copii și 

doi părinți, cei din nord! Cei mari, însă, se uită la filme pe 

Netflix. Unul dintre nepoți a scăpat printre cuvinte că sunt prea 

multe filme cu lesbi sau homosexuali!  

La 14 ani, nu vizionezi orice! Eu mă uitasem la 

Impostoarea, un film interesant, subtitrat în spaniolă! Pe lângă 

pornografie cât carul, eroina, cică, era scriitoare care și-a editat o 

carte singură cu titlul respectiv! În fapt, dezvăluise toate viețile 

amoroase ale prietenelor ei! A avut succes și a fost reeditat de o 

editură care i-a cumpărat drepturile de autor. 

Ce mă fac eu că nu am prietene bune aici în Israel care să 

mi se destăinuie ce aventuri au și cu cine? Ce să scriu, doar 

zvonuri? (Sau să mă uit la știri să văd cum se ciorovăiesc 

reporterii de specialitate cu numărătoarea morților de Corona, 

parcă nu vedem asta de sute de ori statistic și dramatic!) Cu 

toate astea, voi continua cu unele povești care vor dezvălui 

trecutul, pentru că viitorul e necunoscut, doar presentimente sau 

profeții poetice! 
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Lucruri nedovedite: parcă poți pătrunde între două corpuri 

contopite care își doresc numai orgasmul... La fel ca animalele 

filmate de oameni, doar asta vedem că are succes în TOP-uri și 

pe care ți le recomandă în Israel să le vizionezi neapărat, că 

altfel e o mare pierdere, rămâi incult!!! 

Drept pentru care-mi dau seama că trăiesc o nouă fază a 

vieții mele, sunt între așchenazimi și sfaradimi în familie, 

pandemie cu toate variantele bizare, între Asia și Europa... Deci, 

nu pot acumula această fază neistorică, dar fără Bibi, fără Gaza, 

fără Iran și fără bombe și baloane cu încărcătură incendiară! Voi 

fi numai spectatoare ascultă și privește dintr-o sală de concerte! 

Prefer Brahms, Beethoven, Rahmaninov sau toate concertele de 

vioară clasice în transmisie directă pe Mezzo. Atunci, vezi sălile 

piramidale, construite pentru un public select, meloman și bine 

instruit! 

Cert e că azi am avut o revelație. Mi s-au întors banii în 

contul de la bancă, cei trimiși gratuit cuiva necunoscut, dar o 

instituție de pietre funerare care a reacționat citind mesajul 

anexat nepoatei mele, Adi! La mulți ani, Mazal Tov! Deci, 

Cineva acolo sus mă încurajează! Cei de la pietre funerare nu au 

vrut să adauge ceva scris la piatră... SLIHA... scuze! 
31/08/21 
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Linda 

-am hotărât să scriu povestea asta cu toate că 

Linda s-ar putea recunoaște ușor. Sigur s-ar vrea 

descrisă din punctul ei de vedere. În fapt e o 

poveste tristă! 

Pe Linda am cunoscut-o la Iași. Trăia cu părinții împreună. 

O fată brunetă, plinuță, de statură potrivită, cu ochii negri, cu 

toate că tatăl ei avea ochi albaștri puternic conturați, ca un artist 

de cinema. Mama ei era brunetă, tot micuță și plinuță dar, în 

plus, avea o voce ca de bărbat. Uneori, i se vedea destul de 

conturat o mică mustață.  

Linda moștenise calitățile mamei. De câteva ori, când am 

ajuns la familia ei în vizită, mi s-au făcut pe loc pârjoale. 

Probabil că era felul lor de a te face să te simți bine.  

Întotdeauna, tatăl ei mă primea în balcon! Făcea plajă sau, 

cel puțin, așa mi se părea că stau lucrurile. Devenise foarte gras 

după pensie! Dar ochii îi rămăseseră la fel.  

Lucrurile s-au repetat și mai târziu după ce am aliat 

(emigrat) în Israel după 1989. Revoluția a schimbat totul. 

Deseori, i-am vizitat, oferindu-le și niște bani sau câte o carte 

nouă de poezie. Linda se căsătorise între timp. Soțul ei se 

dovedise un mare escroc.  

După trei ani, au divorțat. Cununia religioasă evreiască 

însă nu a fost anulată (ghet)! Motivul esențial a fost că Linda nu 

face copii. Pentru asta, soțul Lindei a câștigat prin partajarea 

bunurilor și mașina pe care tocmai le-o cumpărase tatăl Lindei. 

Lucru ăsta l-a afectat profund pe tatăl Lindei. Infarctul urmat 

imediat după divorțul Lindei nu i-a fost fatal, dar a lăsat urme 

adânci ani de-a rândul. 

M 
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A mai trecut un timp și s-a căsătorit civil cu alt băiat 

evreu. Nici căsătoria asta nu a durat decât câteva zile! 

Nu știu motivul celui de-al doilea divorț. Probabil, s-au 

aflat amănunte din prima căsătorie!  

Linda, profesoară de limba engleză, nu s-a lăsat 

impresionată de problemele sentimentale. După un timp, și-a 

găsit alt prieten. A născut un băiat care avea abilități deosebite. 

Bunicul se mândrea cu acest nepot care citea și socotea de la 

vârsta de șase ani! Cum am intrat pe ușă, nepotul mi-a fost 

prezentat cu toate talentele pe care le avea nepotul.  

Asta îmi amintea și de copilăria mea. Tata făcuse la fel și 

cu mine. Cum intra cineva pe ușă, trebuia să-i cânt la vioară 

Balada de Ciprian Porumbescu iar, mai apoi, melodia 

Trandafirii tăi, pe care el o cânta odată cu mine.  

Timpul a trecut, poate peste 20 de ani când, din nou, am 

întâlnit-o pe Linda la Eilat. Cum era „ola hadașa”, adică nou 

venită în țară, dar fără familie, am încercat s-o ajut, la fel au 

făcut-o și alți prieteni din Israel.  

Dar ea era de o încăpățânare sinistră. Nu i se citea pe față 

nimic. Nu asculta nici de sfaturile familiei. Rupsese legătura cu 

ei.  

Primisem niște vești că nu se descurcă cu avocatul evreu la 

care locuia. Un timp, a fost bine. Se lăudase că locuiește ca o 

regină în casa lui, dar, în realitate, ajunsese să îngrijească de un 

fiu al său, autist, în scaun cu rotile. Mai mult, nu-i mai dădea 

nici bani de țigări.  

După cursul de ivrit, își găsise ceva de lucru într-un 

supermarket mic al unei arăboaice. Mâinile ei erau greu lovite 

de marfa cărată. Ajunsese slabă, piele și os. Mânca numai ouă 

sau un ou pe zi. În buletinul ei scria” divorțată”, dar, în realitate, 

nu primise ghet (act de la Rabanut) de la primul soț.  

În concluzie, dacă stau să mă gândesc, Linda încă era 

căsătorită cu primul soț, mai ales în Israel, unde nu contează 

decât acest act. Îi povestesc de primul ei soț că l-am văzut pe 

Facebook și, în realitate, la Natania.  
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Venise căsătorit civil cu o prietenă româncă din orașul lui 

din nordul României. Avea și copii. Tipul, nici mai mult nici 

mai puțin, s-a apropiat de mine și mi-a cerut să-i caut o slujbă… 

la petrecerea comună la care am fost.  

Linda nu reacționează la această rugăminte a mea să-l 

caute pe tipul bigam pentru a desface căsătoria. Mai spera Linda 

într-o căsătorie cu acel avocat de origine română. Dar, spre 

mirarea ei, descoperă că el, avocatul, mai avea niște case în 

Eilat, case închiriate unor rusoaice frumoase.  

Nu știu cum a ajuns în posesia unui clip în care avocatul 

uda cu furtunul grădina unui apartament închiriat iar, în fundal, 

gesticula o tipă tânără. Gelozia Lindei a intrat în funcțiune. Deja 

se simțea trădată și singură.  

Colac peste pupăză, avocatul a făcut un infarct. Linda l-a 

îngrijit la spitalul din Petah Tikva… Devenise iar amfitrioana 

casei. Se credea stăpână deplină… Mai ales că locuiau împreună 

de peste patru ani.  

Între timp, o nouă veste i-a deschis drum spre libertate… 

Primul ei soț a decedat subit! Facebook a divulgat totul. Și el a 

făcut un infarct, cu toate că era mult mai tânăr decât avocatul. 

Linda pleacă să-și viziteze băiatul din România. Fiul ei 

devenise student la fizică. Geniu în calculatoare. A preferat să-l 

lase în România cu bunica, în loc să facă armata în Israel. Între 

timp, bunicul murise. Și el s-a stins în urma unui infarct, 

brusc… căzut la podea.  

Dar ghinioanele Lindei au continuat. Avocatul, sau omul 

cu care a locuit aproape patru ani la Eilat, a murit și el, subit, în 

lipsa ei. Chemată urgent înapoi în Israel pentru înmormântare, e 

primită de soția legitimă a avocatului, care i-a închis ușa în nas!  

Eilat-ul pentru Linda a rămas doar o amintire. S-a întors 

acasă, la Iași, fără nicio lescaie. Aventurile Lindei au luat sfârșit. 

Sper că, cel puțin acum, va avea noroc să scape de pandemie. De 

peste un an, nu am nici o veste de la ea.          
10/01/2021  
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Amintiri corozive 

  

10-07-2021    

m avut o prietenă din copilărie în curtea Elena 

Doamna... Undeva la “5 drumuri” aproape de 

sinagogă și Comunitate, din Iași! “Curtea 

copiilor,” aș putea spune. Cred că eram vreo 40 de copii de 

diferite vârste, dar copii jucăuși, impulsivi și cu povești, unele 

deocheate, prin beciurile blocurilor! 

Mama, de ziua mea, îi chema pe toți copiii din curtea 

blocurilor și le împărțea cireșe și tort. Cădea de solstițiu. Mai 

toți știam cam ce se întâmplă prin vecini și de ce atmosfera era 

cam încărcată între ei, poate suspiciune, poate altceva.  

Se cam fura... Rufe, orice! Mama creștea găini în curtea 

dintre blocuri și noi eram atente la păsări. Aveau un nume... Să 

nu fugă din curte, eu și sora mea le păzeam. Fratele meu avea 

școala departe și, oricum, era mai mare decât mine cu șase ani...  

Dar, de Crăciun, ne-a spart beciul un vecin, se pare, 

Ursu, și ne-a furat toate găinile... Altădată, am aflat că un băiețel 

blond, de cinci ani, a fost călcat de tramvaiul care trecea prin 

fața casei. A ieșit pe poartă și a fost prins între remorci. Tare am 

fost necăjită, țineam la el. Era copilul perfect pentru reclame 

pentru copii.  

Mai târziu, mama lui a născut un alt băiat, dar nu semăna 

cu cel mort. Dar povestea prietenei mele e și mai încărcată de 

emoții!  

Cântam amândouă pe scrânciobul făcut de tatăl meu 

pentru copiii din curte. Avea o voce deosebită. A mea, chiar 

dacă eu cântam la vioară și puteam scrie după dicteu la pian, nu 

urca decât o octavă! Doar mama mea avea o voce de artistă, 

A 
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când lucra croitorie sau mă îndrepta la vioară. Cânta perfect nota 

mea de pe mi... flageolete etc.  

Deci, cântam amândouă, Tania și cu mine: Am o țară 

mult iubită // tra la la la laa! // Republica e numită // Tralala la 

la la la! și tot așa, dar nu la orele de vârf, pentru că strigau 

vecinii!  

Urmăream o familie, Rudolf, din blocul vecin. La Gigi 

cel Frumos venea și Rodica Mandache! Ne urcam pe pereți ca să 

vedem înăuntru, dar, după un timp, el a murit foarte tânăr, de 

pancreatită!  

Eu eram tare zvăpăiată. Urcam în copaci să mănânc 

fructe aproape crude. M-a mușcat un câine, până la urmă. Am 

făcut 25 de injecții în burtă, câinele turbase, cred...  

Cum am putut să mă urc pe schelele puse în jurul 

blocului și să sar de la etaj, crezând că-s pasăre? Mii de ace în 

picioare, dureri în tot corpul, și asta la 11 ani! Nimeni să mă 

ajute, doar nu am fost pisică în Viața de Apoi? Prietena mea, 

Tania, era prin preajmă...  

Mai mult, am jucat și fotbal și am bătut un careu așa că, 

fiind fără papuci, mi-am rupt degetul mare de la picior... Am stat 

în ghips trei zile, după care am tăiat singură ghipsul cu foarfeca, 

cu toate că trebuia să-l port o lună. Drept care s-a sudat prost și 

acum sufăr la schimbarea de vreme.  

Dar nepotul meu de 14 ani a repetat figura cu pasărea, a 

căzut de la etaj, cam nouă metri, într-o dimineață, de după Iom 

Kippur
2
, 2020... Probabil nemâncat, soarele l-a orbit și a căzut 

de pe parapet, pe spate! Pe timp de Corona, a învățat numai pe 

ZOOM. Aproape un an a stat cu un aparat metalic pe picior iar 

acum e în refacere! Dar, uneori, genele se transmit, sper să nu 

semene total cu mine. 

Prietena mea Tania era ca o soră, dar, uneori, mă 

gândeam la ea altfel... Chiar la nunta mea am pus-o în prim plan 

să cânte un cântec italian la microfon odată cu orchestra 

angajată. Atât demult o admiram și eram convinsă de talentul ei, 

                                                 
2
 Ziua iertării păcatelor, zi de rugăciune și post - în ebraică 
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pentru vocea și frumusețea ei. Dezamăgire mare. A cântat fals, 

cu un ton mai sus, nu s-a acomodat cu orchestra... Deci, 

microfonul o speria! Prima  audiție se terminase trist! 

Tania va dispărea din viața mea nu din cauza asta, ci din 

alte motive mai supărătoare! Un belgian urâțel și cu burtă s-a 

îndrăgostit de ea. Iar Petre, fratele ei, a vândut-o pur și simplu 

prin măritiș forțat. Copilăria ei se terminase. Nu am mai auzit de 

ea mult timp. Știam că e în Belgia, doar atât!  

După mulți ani, am întâlnit-o, prin 1996, la Iași... Parcă 

ne-a aranjat Cel de Sus întâlnirea în fața vișinului meu de sub 

geam, atunci uscat și prăpădit! Venise și ea să-și revadă 

copilăria... Eu, din Israel, ea, din Belgia.  

Era mai frumoasă ca înainte, șatenă, cu ochii mari, păr 

tuns franțuzește, rochia albastră mulată pe corp, slabă ca un 

manechin și foarte înaltă. Doamnă în toată firea, dar cu un surâs 

amar pe buze!  

Mi-a povestit pe scurt doar că soțul ei a fost pedofil, avea 

cu el doi băieți, dar, după divorț, au fost duși la o școală specială 

în Spania. Deci, a rămas singură și disperată, pe stradă pur și 

simplu, ca emigrantă, poate fără statut oficial în Belgia...  

Într-o zi, într-un bar belgian, a întâlnit un evreu 

cumsecade, mai în vârstă, cu copii, dar fără nevastă. I-a cerut 

ajutorul. A luat-o la el acasă, unde se pare că a prins rădăcini 

definitive iar acum e fericită!  

N-am mai văzut-o de atunci, doar la Ierusalim, la 

lansarea cărții mele, “Rebela din Haifa”, am fost interceptată de 

scriitorul Cătălin Mihuleac, din Iași, care a ținut să-mi dea vești 

despre Tania și chiar un număr de telefon. Dar numărul nu 

răspundea niciodată! Poate, într-o zi, lumea virtuală ne va aduce 

aminte de copilărie! Mereu caut nume pe Google, dar mai toți 

sunt dispăruți în neant... Așa cum dispar prieteniile târzii pe timp 

de virus Corona Delta+! 
 10/07/2021 
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Cleptomanul 

   

27-07-2020 

 

  

ra atât de furioasă și încolțită, încât nu mai judeca 

clar. Trebuia să-și păstreze sângele rece, dar îi era 

imposibil. Cum s-a putut înșela în halul ăsta, ea 

care nu-și putea permite luxul de a pierde tocmai acum… la 

început de drum. 

De dimineață, s-a trezit întoarsă pe dos. Fața boțită, cu 

urme adânci de la dantela pernei, o prevestire rea îi apăsa 

sufletul ca o piatră, nu-i venea nici să-și facă cafeaua de toate 

zilele – amară - și cu o picătură de lapte, să-i dilueze tăria, taina, 

să nu-i palpite inima precum pasărea colibri-n zbor!  

Era atât de tânără și, totuși, matură. Virgină și matură. 

Școlăriță în limba ebraică dar, cu cunoștințe mai vaste decât 

colegii de clasă, însă în limba română, tocmai aici la Haifa! 

Sosise în țară la numai 16 ani! Se integrase rapid în ritmul impus 

de profesori doar în câteva zile. Ivritul (ebraica) era o limbă 

atractivă, suna bine! 

Nou venită în țară (ola hadașa) și cu probleme 

sentimentale! Plutea ceva în aer. Prietenul ei venit din România 

ca turist, doar pentru câteva zile… mersese prea departe. Se 

instalase la ei… dormind cu toții la grămadă!  

În casă erau mereu discuții. Mama ei presimțea ceva 

necurat la mijloc! Preocupările părinților depășeau disputele 

obișnuite: veniseră ca „olim hadașimi” (nou-veniți în țară) 

numai, de câteva zile… instalându-ne cinci persoane, inclusiv 

bunica, în trei camere, adică salonul și două cămăruțe cu câte un 

E 
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pat! Vizita prietenului ei din România picase într-un moment 

nepotrivit! 

Nu riposta în nici un fel, parcă era hipnotizată, mergea 

după el ca un cățel ascultător, ce-și primea rația zilnică de zahăr. 

Dar nu era nici un circ. El știa mai multe despre Israel.  

Venise cu mult timp în urmă și vizitase, parțial, ce se 

poate vizita pe bază de rude! Îi cumpărase mărunțișuri din 

magazine, o prezentase rudelor lui, toate o făcuseră să aibă 

încredere deplină în el. Se agățase de brațul său ca de o verigă 

de salvare nostalgică.  

Era și cu mult mai în vârstă decât ea. Și la Iași o ajutase pe 

ea și familia cu de-ale plecării! La numai 16 ani, aproape că-l 

iubea. Rony avea deja culoarea locală. Cum a intrat în casă, deja 

s-a pus pe sfaturi și treabă, fără să-l roage cineva, dicta aproape 

totul. Toți eram niște naivi. El se simțea precum un israelian 

înrădăcinat! 

„Un băiat de zahăr,” ce mai! Mai toți ne invidiau când 

veneau în vizită să ne salute sosirea-n țară! Ce o deranja pe 

mama mea era că-i făcea treabă până și în bucătărie, ajutând-o 

pe bunică să distingă cutiile de mâncare, față de cele cu 

detergent (puse din greșeală în frigider). Rony se considera 

logodnicul meu iar eu eram încântată. 

Toată povestea presentimentelor rele s-a declanșat doar în 

câteva zile. În total, dacă făceam un calcul, se putea să socotești 

și orele…  

Până mai înainte cu o lună și ceva… Rony venise în casa 

lor pentru o emisiune la radio, cică cu poeta, adică cu mama 

mea! Legăturile se strânseseră. Rony avea o voce caldă. Citea la 

radio materialele pe care le aduna de la diverși… de la 

Comunitate sau din cărți.  

Părinții se întâlniseră deja cu familia lui Rony. Oameni 

simpatici, oameni care, totuși, păreau ciudați, ascunși și cam 

nemulțumiți de situația lor. Voiau să-l și vadă pe Rony terminat 

cu facultatea. Dar, băiatul lor le făcea mari probleme… pe 

spatele lor. Tatăl său își cam folosea „pilele academice” pentru 
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a-l ajuta la restanțele anuale iar maică-sa acuza mereu dureri de 

stomac, din cauza fiului neascultător. Cică un ulcer perforat 

provocat de unele probleme de familie ar fi cauzat indispoziția 

care i se citea pe față iar burta atârnată ca o rochie ar fi fost 

semnul sedentarismului! 

Acum era într-o dilemă serioasă… Uneori o săruta până la 

epuizare… și, pe urmă, nimic. Ea nu accepta mai mult, totul i se 

părea teatral și prea grăbit!  

Se uitase în oglindă. Era albă ca o hârtie… iar el, roșu, 

roșu aprins. Se bătea în piept ca un sălbatic din pădure. Tic de 

maimuță declanșat subit! Vocifera, devenea gângăvit… (mai 

ales în discuții legate de mine sau, de anumite lucruri care ni se 

întâmplau nouă, odată cu readaptarea scurtă la noile condiții de 

viață, într-o casă închiriată, pe care trebuiau „ai mei” să 

plătească 500 de dolari pe lună, să ne țină la școală, pe mine și 

sora mea, să plătească toate cheltuielile de întreținere, asta fără a 

munci, analfabeți fiind cu toții! Lucruri pe care nu le știuse până 

acum! 

Toate o surprinseseră și pe ea și pe „ai mei”!) 

Într-una din zile, dispăruse un plic cu bani de pe o poliță… 

primit cadou de la o familie prietenă. Așa era obiceiul, pe aici, 

așa te primeau prietenii și rudele. În altă zi, a dispărut trusa de 

ras a tatei…și un parfum primit cadou de la sora mamei. În 

numai câteva zile de la sosire, „lumea bucuriei” noastre s-a 

întors pe dos, ca și cum cineva ne fura lucrurile de preț, lucruri 

numărate în câteva bagaje.  

În casă, se declanșaseră discuții „pe tăcute”. Nu voiau ca 

musafirul nepoftit să fie lezat cumva de tonul puțin cam ridicat. 

Numai ea privea totul ca un spectacol. Încă nu reușise să 

înțeleagă: unde se află și ce trebuie să facă! Era prea emoționată 

de toate evenimentele sosirii și, mai ales, legat de Haifa, oraș cu 

ieșire la mare, străvechiul Caiffa, port la Mediterană… 

Își amintea un poem al mamei: „evreul rătăcitor care-și ia 

steaua cu și ne/ îi face luciu/ e tot mai galbenă,/ mai 

strălucitoare/ ca și a șerifului/ din film! (…) sosind în țara în 
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care „laptele-însângerat/ e mereu amestecat/ cu miere și fiere” 

și cam așa era! 

Se apropia ziua plecării lui Rony. Orele treceau repede. Se 

accentuaseră discuțiile în casă. Rony vorbea împiedicat și cu un 

„h”-ul pronunțat, bătându-se din nou în piept, cu mai mare 

forță… mai ales când era vorba de obiectele dispărute. Un inel 

de aur cu pietre cu rubine, uitat de mama lângă chiuveta din 

bucătărie, dispăruse și el. Toți eram amețiți.  

Până ce-și găsiră o locuință la etajul zece, cu ferestre 

numai cu jaluzele, ce dădeau spre o sinagogă reformistă (deci, 

puteam să ne rugăm din casă, dacă o iei așa, bunica o și făcea), 

până ce se aranja și, între timp, vizite de la prieteni și rude, pe un 

fundal de fericire, de climatizare, de chin întrerupt, toate au 

contribuit, oarecum, la „orbirea” noastră temporară în fața 

evidenței. Am ajuns cu toți la o presupunere uluitoare, dirijați de 

explicațiile lui Rony: plicul de pe poliță putea fi luat chiar de 

acel care l-a adus cadou sau, de un alt prieten venit în vizită, 

cine poate să mai știe, - spunea Rony. 

„Poate ușa nu se închide bine și are altcineva cheia de la 

ușă, poate cel care ne-a găzduit?” 

Ca un făcut, inelul palpat a apărut într-un sertar din 

balcon! 

Mama se impacientase prea tare când dispăruse inelul. 

Devenise suspicioasă, mai ales că Rony insinua că mama nu-și 

amintește unde l-a pus - din alte motive -, adică poeta e cam 

împrăștiată, nu se poate „aduna”, cică, e „aeriană”! 

Se apropia ora plecării lui Rony. Înainte cu o seară, tatăl ei 

îi interzise să plece cu Rony la Ierusalim, acolo unde era bunica 

lui Rony. Avusese un gând. “Să mă aibă” - cu orice preț. Ca să-l 

aștept, adică... Planul i-a fost dejucat de tatăl meu. 

 

- „Tocmai ar fi fost bine”, zicea Rony. 

- “Rita face impresie bună la rudele mele.” 

- „Totdeauna ei scot dolari la vederea ei”! 
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- „Doar Rita mi-e logodnică. Nu mi-ați promis-o pe când mă 

întorc definitiv?” 

 

Aici, mama ei luase o hotărâre. Vorbise, în prealabil cu 

sora ei. Tocmai ea primise nota telefonică în care apărea o 

convorbire lungă, de o noapte, la numărul fost al nostru, din 

România. Rony fusese găzduit de sora mamei, doar o noapte, și 

el își permisese să fure o convorbire de la cei care l-au primit cu 

brațele deschise. 

Făcuse un control în toate sertarele din dulap.  

Îi lipsea până și o bluză a soțului ei. Pe el era un semn distinct. 

Un om cu o greutate deasupra capului. Va chema poliția… Ce a 

gândit, a spus-o cu glas tare.  

Rony vorbea din ce în ce mai greu, gângăvea, gângăvea! 

Își făcuse de lucru prin baie. Mama s-a îndreptat spre bagajul lui 

Rony, pregătit pentru plecare, așezat în mijlocul salonului, mult 

mai greu ca la sosire! 

A tras fermoarul. Deasupra se afla cutia cu parfumul 

mamei, luat din dulap, din sertarul cu ciorapi, primit de la sora 

ei, marcă foarte scumpă, „poeme”! Lipsise de acasă doar două 

ore, cât trecuse strada la sora ei, să-i ceară sfatul. Mama a tras 

fermoarul înapoi. S-a dus la dulap. Alt parfum dispăruse.  

Rita se învinețise. Dovada apăruse. Cleptomanul era cu 

noi! La toată scena asta, inima mi se făcuse ca un purice. Cu 

mâna ei, mama a deșertat pe covor toată geanta. Toate lucrurile 

lor, inclusiv bijuteriile din buzunarul hainei de piele, banii 

sustrași din geanta diplomat a tatei erau pe podeaua umplută de 

lucrurile din bagaj, un alt furt pe ultimii metri al lui Rony! 

Rita a mai avut puterea să-i spună mamei ce mai aflase de 

la o prietenă, care-l cunoscuse pe Rony, tocmai sunase la telefon 

și ea negase totul… Nu putea să mai creadă că-i adevărat ce se 

zice de Rony, doar o iubește! Dar și-a amintit că, în magazin, 

Rony a trecut cu un cartuș de Kent, fără să-l plătească, cică “s-a 

jucat”, să vadă dacă e văzut prin oglinzile de siguranță! Atunci, 

a fost efectiv orbită! 
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Rony fusese însurat (asta mi se spusese la telefon de către 

prietena mea). Tatăl său plătea, în locul lui Rony, pensie 

alimentară, după un divorț. Fosta lui soție, cu zece ani mai mare, 

îi făcuse și un copil. 

Rony-tatăl, la 23 de ani, ar fi trebuit să stea după gratii, dar 

norocul l-a ajutat. 

Cleptomanul de suflete, cleptoman… Cleptomanul a lăsat 

totul și a fugit la aeroport! I-am aruncat lucrurile personale pe 

scări. Mama nu a mai dat telefon la poliție. Și-a dat seama că nu 

știe ivrit! După câțiva ani, Rony a ajuns în Israel. 

Veștile despre el au sunat cam la fel. A reușit să fure ID-ul 

șefei (rudă bună, a semnat niște acte în numele ei! 

A fost dat afară din serviciu... dar a continuat! Minte de 

stinge și acum! 
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Aterizare forțată 

 

2020-07-07   

 

iracole peste noapte nu se pot face, chiar dacă 

ți se zbate un ochi! Neurologul m-a trimis la 

spitalul “Rambam,” dându-mi un număr de 

telefon, la care sun de câteva zile. În loc de persoană fizică, ți se 

pune o bandă înregistrată ore, zile... care face și reclamă verbală: 

că s-a deschis un restaurant în spital, unde poți să și mănânci!!! 

De reușit să obțin un rând la verificare EMG, nu am reușit. 

Toate mă duc cu gândul la gropile din asfalt, cele din 

România și cele de la noi. Dar, la noi, e o situație specială. Unde 

să sun să le spun ce și cum? Iar va fi o bandă automată, iar voi 

vorbi la pereți!  

Cum e posibil ca drumul de întoarcere de la Aeroportul 

nostru din Haifa, drum internațional, să fie plin cu gropi și 

denivelări permanente, ca după o ploaie. Mă întorc de la Eilat, 

zborul a fost catastrofal, efectiv mulți tineri au vomat din cauza 

dublei aterizări... goluri de aer... într-o zi cu vânt puternic.  

Nici pungi de hârtie pentru caz de forță majoră nu erau 

puse în buzunarul de la scaun. O persoană chiar a leșinat... Am 

împrumutat hârtie unei tinere soldat, chiar și o pungă de plastic 

pe care o aveam.  

Dar gropile din asfalt sau aer au pus capacul. Voiam doar 

să ajungem acasă după un concediu de vis, doar atât! Seamănă 

mult cu delegațiile cu avionul pe care le-am făcut de la Iași la 

București. În zona Focșani, mereu sunt tulburări, furtuni care 

perturbă zborul avioanelor! Știu că e o zonă seismică de gradul 

nouă pe scara Richter! Chiar și proiectul meu de stat ca ingineră 

a fost o hală industrială de proiectat în această zonă.  

M 
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Dar ultima călătorie a fost înfiorătoare. Credeam că a 

venit sfârșitul! La coborâre, așteptau ambulanțe! Pentru mine nu 

a fost nevoie! Dar, și acum, orice zbor planificat în Europa îmi 

produce fiori! 

În sfârșit, mi s-a răspuns la spitalul din Rambam! Dar 

mi-a trecut zbaterea ochiului! Cred că mă pomenește cineva... 

Iar romanul memorialistic nu poate fi scris pe îndelete! 

Pandemia mi-a creat o stare de urgență. Să scriu pentru visul de 

a deveni scriitoare! 
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Povestea prietenei mele 

Sarcină nedorită 

 
 

 

25-02-2011  

 

 

n sfârșit, prietena mea a ajuns în Israel. Locuia 

aproape de mine, undeva în cartierul Romema din 

Haifa. I se propusese un serviciu ca “nou-venită în 

țară”, ceva care trebuia să pară simplu la prima vedere, să le 

citească în românește bătrânilor, din revistele care apar aici în 

limba română. Revistele astea apăreau pe atunci în tiraj destul de 

mare, din cauză că erau mulți “noi veniți” din România. Anul 

1993 părea un an pierdut pentru Fanny, fiindcă, neavând nicio 

șansă să-și găsească de lucru în specialitatea ei, trebuia să 

accepte orice i se oferea. 

Cu ebraica stătea destul de slab, chiar dacă făcuse 

aproape șase luni de cursuri intensive. La vârsta ei, nu mai putea 

acumula precum în tinerețe iar grijile o copleșeau. Stătea 

împreună cu soacra ei, bolnavă de cancer, și mai avea și doi 

băieți gemeni în ultimii ani de școală.  

Soțul ei își găsise ceva de lucru în specialitatea lui de 

inginer electromecanic, undeva în cartierul Romema, așa că 

putea ajunge la serviciu pe jos, urcând zilnic muntele cu mare 

plăcere. Nu-l angajaseră cu un salariu mare, dar începutul era 

promițător. Salariul de 1500 de șecheli nu acoperea cheltuielile 

de închiriere al apartamentului, nici cele pentru școală a băieților 

și nici medicamentele necesare, însă Fanny și soțul ei erau foarte 

optimiști. 

Î 
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Băieții suferiseră în România, după așa-zisa revoluție din 

1989, iar unul dintre ei scrisese chiar o povestire, asemănându-

se cu un gândac, ca în “Metamorfozele” lui Kafka, după ce un 

coleg de școală îl luase de piept, zicându-i: 

“Ce mai aștepți, jidane! De ce nu pleci la Palestina, că 

acolo e de tine!” 

Băieții îi dăduseră ajutor la plecarea definitivă din 

România. Soțul ei tocmai fusese într-o excursie în Israel, la rude, 

și-i trimisese o vedere cu mesajul de a se pregăti pentru 

emigrare. Atunci, ea, Fanny, alesese! Numai într-o lună și 

jumătate, terminase cu toate cele necesare plecării iar puținii 

bani pe care îi aveau nu le-au ajuns decât să cumpere un fotoliu 

pat, unicul pe care l-au găsit într-un hangar mare de mobile.  

În perioada ceaușistă, totul se cam epuizase și orice 

trebuia procurat doar cu pile sau relații. Prietena mea se plângea 

că nici măcar cărțile expediate la adresa din Haifa nu sosiseră. 

Își amintea că pachetele de cărți le expediaseră, dar un “amic” 

care fusese împreună cu ei la poștă, scrisese pe ele o altă adresă, 

adresa familiei lui. Cleptomanul acela a fost deconspirat, mai 

târziu, și s-a dovedit a fi un profitor care se oferise să le dea 

ajutor înainte de plecare.  

Dar, să mă întorc la povestea prietenei mele care trebuise 

să accepte serviciul pe care îl găsise. Fanny trebuia să se ducă la 

bătrâni acasă și să se ocupe de ei câteva ore, după cum primea 

telefon de la firma care o angajase. Cel mai trist era că ajuta o 

bătrână care paralizase, după un accident cerebral. O plimba și o 

scotea în balcon. Încerca să o ridice de pe scaunul cu rotile și o 

punea la parapet, cel puțin să privească spre mare și să simtă 

briza mării. Uneorise mira cât era de vânătă pe picioare.  

Îi spusese că, odată, au scăpat-o în duș. Bătrâna, totuși, 

își amintea fel de fel de amănunte din viața ei, dar Fanny nu 

avea răbdare să asculte povestirile ei.  

Uneori, își amintea despre tinerețea ei, povestind 

întâmplări de la Iași. Cică, în tinerețe, nu reușise să fugă din 

România, ca să emigreze în Israel. Ajunsese la granița ungară, 
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dar acolo au fost reținuți, ea și soțul ei. Mai mult, soțul ei 

Saulică ajunsese la închisoare, unde contactase un tifos. Până la 

urmă, l-au eliberat, crezându-se că o să moară. Dar ea l-a salvat, 

aducându-l înapoi la Iași, de unde au emigrat, mult mai târziu, în 

Israel. 

Fanny își făcea munca cu conștiinciozitate, dar nu asta 

era menirea ei, să îngrijească bolnavi. Îi era suficient că soacra 

ei, bolnavă de cancer, și la o vârstă înaintată, trăia în casa ei, fără 

nici un ajutor, în timp ce ei lipseau de acasă. Într-o zi, o găsise 

pe jos. Avusese o comoție și nu s-a mai putut ridica de pe podea. 

Ajunsese să nu mai mănânce nici măcar hrănită. Lucrurile se 

precipitau. Într-o zi, a murit fără să zică un cuvânt. Chiar de ziua 

soțului ei. 

În perioada asta, Fanny a primit un telefon să se prezinte 

la un interviu în meserie. Era arhitectă. Firma respectivă a 

primit-o fără nicio obiecție, după ce i-au testat cunoștințele în 

meserie. Problema era că trebuia să facă și diferite cursuri, nu 

numai pentru însușirea limbii!  

Asta era extrem de complicat pentru ea. Uneori, lipsea 

zile întregi de acasă, cursuri la Tehnion și asta după serviciu. 

Băieții, înscriși la școli în Haifa, reușiseră foarte bine. Imediat, îi 

aștepta armata, o altă cale nu era. 

Într-o zi, lui Fanny i s-a făcut rău tocmai la un curs la 

Tehnion. Profesorul de AUTOCAD îi trăsese peste degete cu 

bagheta care arăta la tablă. Motivul era foarte clar. Nu avea 

talent să deseneze, ținând în mâna dreaptă micul “șoricel” de la 

calculator. Fanny nu reușise să-i spună un lucru esențial, că e 

stângace.  

O bufnise plânsul iar, mai apoi, vărsase, undeva, într-un 

colț de clasă… Nu reușise să ajungă la coșul de gunoi. 

A ajuns acasă cu primul autobuz. Din balconul lor, 

privea deseori spre sinagoga reformistă. Uneori, se ruga din 

balcon, privind ce se întâmplă acolo, cum oamenii se perindau, 

se întâlneau, comunicau.  
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Sinagoga era pe o stradă mai sus, dar pe o altă serpentină 

greu de urcat pentru cineva în vârstă. Și soacra lui Fanny 

urmărea cu intensitate ce se întâmpla acolo. Uneori, Fanny se 

ruga la Sinagogă, ca și cum ar fi fost un Zid al Plângerii. De data 

asta, nu o putea ajuta nimeni. Se trezise gravidă la 43 de ani! 

Trebuia să ia o hotărâre. Sarcina înainta. Pofta de 

mâncare mereu creștea. Fanny mânca căpșuni. Plăcerea ei cea 

mai mare. În România, reușise să cumpere o cutiuță cu căpșuni. 

Stătuse la rând două ore.  

În drum spre casă, grăbindu-se să urce repede pe scări s-

a împiedicat și a căzut. Căpșunile s-au împrăștiat pe scări, puține 

au fost recuperate. Mereu i se perinda în fața ochilor cât de 

puține bucurii au avut în România și care era măsura lor. Viața 

de ghetou, fără lumină, fără apă, fără viață, doar roboți perfecți. 

Raționalizarea robotismului e un vis de nerealizat în lumea 

largă, ce ar fi putut schimba ea? 

După controalele de la doctorul ginecolog, lucrurile erau 

foarte clare. Sarcina mergea bine. Doctorul ei era fericit. Nu și 

soțul lui Fanny. La ultima vizită, l-a luat de piept pe doctor și i-a 

cerut scrisoarea pentru declanșarea avortului cu plată la preț 

redus pentru “nou venit în țară”. 

Fanny devenise o umbră. Își amintea că și în România 

rămăsese gravidă. Pentru aprobarea unui avort, a fost internată 

fictiv, aproape două săptămâni, demonstrându-se că are “corpi 

cetonici”.  

Pe vremea ceaușistă, avortul era interzis total de lege. 

Numai cu ajutorul a tot felul de invenții medicale, de toxicitate a 

sarcinii, puteau ajunge legal la un așa-zis avort. Mulți doctori 

ajutau pacientele, într-un fel sau altul, nelegal, însă, riscându-și 

cariera. Alte femei își introduceau tot felul de plante otrăvitoare, 

“oleandru,” parcă, ajungând la spital aproape în comă.  

Fanny văzuse scene tragice prin spitale. Fete tinere care 

mureau încercând să-și facă singure întreruperi de sarcină, cu 

leacuri băbești sau improvizații. Cel mai trist era că avortul pe 

care l-a suportat în România a fost făcut aproape “pe viu”.  
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Pur și simplu, fusese un coșmar. Cineva intra în tine… și 

te curăța ca și cum ar fi trebuit să supraviețuiești la acest chin 

fără anestezic. O pedeapsă pentru orice femeie, mi se spovedise 

Fanny! 

Fanny reușise la interviul de la firma particulară de 

proiectare. Lucra deja de aproape trei luni. Se întreba cum să 

spună ca va lipsi pentru că e gravidă și va naște? Ea își dorea 

copilul, nu însă și soțul ei care trecuse la un fel amenințări... 

Cum se vor descurca, ce vor face, ce o să se întâmple cu spațiul 

lor închiriat cu un copil mic, ce va face cu cățelul, dar cu 

acvariul, dar cu canarii, ce vor zice gemenii? 

Fanny deja luase câteva kilograme în greutate. Îi 

crescuse apetitul, simțul mirosului i se ascuțise. Pofta de 

mâncare crescuse uluitor. Când intra într-un supermarket, gusta 

de la intrare până la ieșire tot ce se putea băga în gură, mai ales 

dulce! Ajungea cu pachetul la casă aproape terminat, plătind 

doar ambalajul! 

Fanny umbla după aprobările necesare avortului. Nu era 

deloc simplu să obții o reducere pentru plata unui avort. Stătea 

la rând la comisia de aprobare a operațiilor. Semăna cu Comisia 

din România. Puneau zeci de întrebări “de ce, pentru ce… 

renunțați la copil”.  

Ceva ciudat, stătea la rând împreună cu fetițe de 16-17 

ani, care rămăseseră gravide și veneau să obțină “întrerupere de 

sarcină”, fără știrea părinților sau a școlii. Se mira cât de multe 

femei nu-și doreau să nască… 

Obținuse toate aprobările. La spitalul “Elișa”, spital 

particular, Fanny era programată în curând. Ziua sosise. 

Pregătirile de operație erau în toi. Mai trebuia să i se facă 

anestezia. Seringa era deja pregătită. Anestezistul căuta vena 

potrivită. Fanny s-a uitat în ochii lui… 

Brusc, așa cum era, s-a ridicat și a ieșit din sala de 

operație. Nu va renunța la copil, hotărâse. 

Băieții ei vor pleca la armată în curând.  

Gemenii ei vor apăra țara… iar ea o va lua de la capăt. 
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Își asumase riscul. Simțea că merită. Într-o zi, va fi pace 

aici. Nou-născutul nu va mai face armată grea. Așa își închipuia 

că, la bătrânețe, va mai avea un nou sprijin. 
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Cucoana din lift 

 

13-11-2005  

 

iecăruia i s-a întâmplat să rămână, poate, blocat în 

lift. Mie mi s-a întâmplat destul de des. Odată am 

căzut cu liftul sub linia de plutire, să zic, sub zero 

curat! Asta într-o zi de Șabat, când i se blocase, pur și simplu 

siguranța, de către un religios care locuia la etajul unu. Sufăr 

uneori de claustrofobie, așa că-mi lipsea aerul...  

Cei de lângă mine erau panicați, mai ales doamnele 

plinuțe! Nu era suficient lipsa aerului, zgomotul gesturile 

celorlalți, vociferările, lipsa de spațiu, transpirația, vorbăria. 

Eram ca niște sarmale într-o oală-lift, care se zgâlțâia la fiecare 

mișcare, totul te trimitea la imposibilitatea ridicării liftului la 

cota zero, din motive de supra-greutate.  

Am stat acolo, circa două ore bune, până când cineva a 

catadicsit, probabil, să sune la poliție sau, cine o mai fi, să ne 

scoată de acolo. Mai mult amețiți decât fericiți, vine vorba, ne-

am îmbrățișat ca după un cataclism! 

O altă impresie lăsată de călătoria cu ascensorul… 

Zilnic, la serviciu, ora șase dimineață, o clădire de 28 de 

etaje, clădire nouă, ca un hotel de lux. Lift cu geam de sticlă, 

doar pe o parte, vezi interiorul clădirii, te perinzi de la un etaj la 

altul, simți că ești la Eilat, poate într-un hotel de cinci stele sau, 

mai bine în avion, privind prin hublou...  

Îmi imaginez un cutremur, doar un mic cutremur, sunt 

trecută prin cutremure. Fiica mea cea mică e născută la șapte 

luni, în urma unui cutremur, cel din '77, din Iașul amintirilor.  

Coșul de cărămidă a căzut în casă. Mi s-a ras… o 

cameră. Unde am auzit eu cuvântul “ras”… de pe hartă? 

Președintele Iranului nu ne vrea pe harta lumii!!! Nu ne suportă! 

F 
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Primitivii nu suportă niciodată inteligența... Sinucigașii–teroriști 

nici n-au nevoie de ea. Li se promite un fel de MISA... sex 

continuu cu 70 de virgine! 

Citat: “Până și despre barbarele atentate la World 

Trade Center New York, din 11 septembrie 2001 se găsiseră unii 

care să spună că sunt opera Mossad-ului, făcută cu scopul de a 

declanșa o ripostă energică a Statelor Unite împotriva lumii 

arabe. În sens contrar, am întâlnit și oameni care vedeau în 

evrei o sumă a tuturor virtuților imaginabile. Orice soluție 

inteligentă venită din partea cuiva, indiferent cine ar fi fost 

acela, mai ales dacă avea vreo legătură cu lumea afacerilor, 

era comentată cu același aer suficient: “o fi el irlandez (sau ce-

o fi fost), dar sigur are și ceva sânge evreiesc în vene”, scrie 

T.U. în România Literară nr. 41/2005. 

Nu pot să confirm dacă am vreo legătură cu lumea 

afacerilor, dar cu cea a poeziei cred că pot dovedi că am sânge 

albastru și de-aia nu pot fi lipsită de ozonul imaginației! 

Deocamdată, am cafeaua în mână, o luasem de la mașina 

de cafea, de acolo mă duc zilnic și-mi iau cafeaua cu gust de 

vanilie, cică patent franțuzesc. Știu, e otravă pe stomacul gol, 

dar tot mă duc... în fiecare zi.  

Același ritual, aceeași emisiune vizuală, același spațiu în 

care mă mișc, aceleași gesturi, uneori automate... bocker-tov, 

bocker-tov... Salut automat ca și Șalom! Poc, poc, poc, 

pardoseala e de marmură, poc, poc, poc, la deschiderea ușii...  

Trebuie să renunț la tocuri. Am să vin în alți pantofi, de 

mâine. Și mâine uit... că am prea mult de lucru! Când sunt cu 

planșele în fața ochilor, lumea poeziei dispare! 

Imaginația se transformă într-un fel de realitate. Tocmai 

am avut un curs despre cutremure în Israel. Îmi închipuisem 

evacuarea pe scările noastre, acolo nici măcar geamuri nu sunt la 

casa scării, întuneric, poate se vor aprinde niște lumini speciale. 

Cine mai știe ce prevede proiectul. 

Camerele etanșe sunt și mai dezolante. Simți cum te 

apasă greutatea pereților. Și, când te gândești că soțul meu a 
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proiectat partea de electricitate, ar trebui să-l întreb, dar mi-e 

jenă. Într-o lume mai bună, i s-ar fi recunoscut meritele. 

De multe ori, avem ședințe în camerele etanșe. Acum se 

folosesc sălile astea pentru ședințe gen “mese rotunde” și 

aniversări. Oarecum sunt folosite bine aceste încăperi, până vezi 

aparatele de aer sau trapele din tavan, prin care, probabil, în caz 

de război, poți circula de la un etaj la altul.  

Îmi imaginez ce se va întâmpla dacă vrei la WC. Toți 

vrem la WC, asta mă duce cu gândul la alarmele și starea de rău 

pe care am avut-o așteptând rachetele, în timpul Războiului din 

Golf în camera etanșă.  

Pe atunci, credeam că gazele toxice vor ajunge la noi, 

prin toate părțile... Ne-am baricadat o cameră, acolo am pus 

celofan peste tot. Celofan pe geamuri fixat cu bandă, metri de 

pungi de plastic folosite rațional, găleata – WC, pentru caz de 

forță majoră!  

Pentru un israelian, era totul normal. Pentru mine, ca 

turistă, nu era același lucru. Credeam că visez... Dar, masca de 

gaze era mică pentru mine, cea a nepoatei (eu eram doar turistă)! 

Două ore de purtare a măștii, la prima alarmă, tilul 

(racheta) a căzut aproape de noi, la Haifa. La primul til care a 

cutremurat Haifa... eu eram la etajul 10; “efectul de bici” al 

blocului s-a resimțit!  

Neștiind cu toții ivrit, nu am reușit să aflam ce se 

întâmplă afară. Ne-am auto-chinuit cu măștile alea, încercând să 

ascultăm știrile. La ultima alarmă, m-a prins în baie. Mi s-a 

năzărit, după o noapte de așteptare a tilimurilor, să mă îmbăiez.  

Stătusem îmbrăcată aproape o săptămână, noapte de 

noapte. Așa că, în fine mi-am permis un duș. Tocmai atunci a 

sunat alarma... Am reușit să-mi iau halatul de baie și masca de 

gaze, echipament complet! 

Dar, sa continui povestea, șase dimineața, ritualul se 

repetă... Ușa e deschisă la cele trei lifturi, urcă până la etajul 

12... De la 12 trebuie sa schimbi liftul. Cei din America-s 

obișnuiți. La New York, am urcat deseori cu liftul. Ei au liftieri.  
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Vorba lui Marius Mircu: de acolo se poate vorbi mai 

ușor cu Dumnezeu, călătorind cu liftul! Nimeni nu se poate juca 

cu butoanele, nici măcar copiii. Eu, însă, m-am jucat. Liftul nu 

pornea. 

În cele din urmă, a pornit. Dar s-a oprit la jumătatea 

etajului. Citesc instrucțiunile în ebraică, sunt puse lângă intrare, 

scrie mic... n-am ochelarii de aproape. Apăs pe butonul de 

alarmă. Îmi este indicat cel galben care declanșează alarma, un 

fel de clopoțel cu sunet strident.  

Mă uit în jur. Văd o femeie de serviciu care trece, pășind 

agale, cu căruțul care cuprinde toate cele necesare pentru 

spălatul pe jos, detergenți, dezinfectante, trusou complet pe 

rotile. Bineînțeles că nu mă vede etiopianca, cu toate că strig la 

ea, crezând că geamul e sticlă volatilă...  

Noroc că vad ce se întâmplă. Totuși, soneria se 

declanșează, sună, sună... Ca să vezi: “mațav hirum”, adică 

“stare de urgență”... sună, sună așa juma' de oră... Toți se 

perindă la celelalte lifturi, de vis-a-vis...  

Eu stau și-mi beau cafeaua, picătură cu picătură. Mă 

gândesc că paharul de plastic în contact cu băutura ar produce 

cancer. Ce prostie! Iar îmi închipui ce ar fi fost dacă alarma ar fi 

fost reală. Care-s reacțiile la noi, cum e posibil asemenea 

indolență la ora matinală?  

Săptămânal se fac tot felul de exerciții de evacuare. La 

noi, când se anunță un exercițiu, fiecare-și scoate bagajul din 

birou și fuge cu liftul în jos, să nu cumva să fie obligat să 

coboare… pe scări, adică-și “fură singur căciula”! Când e foarte 

clar: nu trebuie folosit liftul!  

Dar, dacă ar fi trebuit să urce? E de groază... amețești 

urcând pe scările alea incomode, nimic nu e finisat în spate, tipic 

israelian și românesc! Ce nu se vede, nu trebuie să strălucească. 

La fel și la marele Kanioane, găsim marmură în “centrul public” 

și mizerie în spate. Parcările, mai ales, ne dau de gol...  

Economie, ce mai, materiale de construcție câștigate și 

pospăială văruită. Așa am ajuns, din greșeală, cu un lift de 
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serviciu în spatele ușilor închise ale constructorului. Oribil... 

Mizerie, bucăți de betoane și armatură, bitum peste beton, 

rămășițe de var... acolo unde “ochiul” publicului nu ajunge, însă 

al constructorului, da.  

Nu e cazul la clădirea noastră, e un model, a luat și un 

premiu de arhitectură. După mine, e cea mai frumoasă clădire 

din Haifa! O îmbinare modernă între beton, metal și sticlă, unică 

în felul ei și funcțională. Inconvenientele de care vorbesc au fost 

depășite. Începuturile, însă, au fost grele.  

Acum, singura problemă e vântul. Pur și simplu e o 

pacoste! Să ajungi dintr-o parcare deschisă, de la mașină până la 

clădire, e o mare aventură. Poți ajunge dezbrăcat sau ud până la 

piele, în caz de furtună sau vânt puternic. 

Ar fi trebuit luat modelul opririi vânturilor de la Marele 

Arc, din Paris, adică moda șah din pereți de sticlă, așezați în 

funcție de studierea circulației vânturilor, în fante de clădiri. 

Ei, am obosit. Chiar am pontat și sunt la serviciu. Sunt 

oare plătită să stau în lift? De necrezut? Să-mi iau noul post în 

primire, ascensorul lui Kafka, liftierul. Adică, bine că merg 

lifturile paralele…  

Toți se uită la mine ca la o păpușă de vitrină stând în lift. 

Și, nimic! Portarii-s alarmați. Văd, se perindă lume și râd la 

mine, văzând cum stau suspendată între etaje, dar în lift...  

Mi-ar trebui un laptop pe o bicicletă ergonomică. N-aș 

pierde timpul deloc! N-aș “precupeți nici un efort”, vorbele 

răposatului C...! 

Claustrofobia își face efectul, mi se face rău... un fel de 

isterie… Scrie acolo pe tăbliță că e aer, dar eu nu simt... Din 

contră... căldură... căldură! Nu funcționează instalația de 

aerisire. Așa e la începutul folosinței unei clădiri. Până se 

corelează toate elementele unei bune funcționări, sunt unii atinși 

de performanțele noului. 

Mi se împăinjenesc ochii încercând să descifrez textul de 

pe tăbliță. Pe partea cealaltă a liftului se lucrează. Eu stau 

ghemuită. Încerc să mă ridic. Mi-e imposibil. 
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Mă apucă râsul. Hohote de râs! Dar, sunt perfect 

conștientă. Chiar mă distrează. Mă trezesc, mai târziu, stând la 

birou, într-o rână. 
2006-07-27 
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Inelul de logodnă 

 

 

 

Reparații de bijuterii 

 

m avut o zi cu peripeții. Am ieșit din casă până 

la Grand Kanion. Aveam o idee fixă. Inelul de 

logodnă, vechi de 150 de ani, transmis prin 

familie, de la bunică la mamă și tot așa… s-a subțiat și s-a rupt, 

pur și simplu, la montura de diamante montate în platină! Am 

zis că din cauza nenorocului am ajuns pe masa de operație, 

deoarece s-a rupt inelul, ghinion sau “ochi rău”, dar nu era nici 

una nici alta!...  

Citesc o recenzie despre “lumini diafane” în “Viața 

Noastră” pe care o așteptam deja de vreo trei luni, bună, nu zic 

dar, inelul devenise mult mai important, trebuia lipit, așa că nu 

mă bucur și mă cațăr în mașină, vorba vine. “Greu la deal că 

boii-s mici”! Simt fermoarul operației dreapta, sub sân, loc care-

mi permite totuși să șed! În fine, ajung...  

Caut un magazin care să accepte reparații în aur fără să 

cumpăr! Urc cu liftul, aștept o groază, Kanionul e plin cu 

oameni, se mănâncă, e ora prânzului, oameni grăbiți, se șterg de 

mine, mă doare operația, încerc să mă apăr! Mai ales în lift, țin 

mâna efectiv deasupra operației și, chiar împing puțin cu cotul, e 

nevoie! Evit o mamă cu doi copii, unul în brațe și unul în 

cărucior, liftul e și pentru cărucioare. 

Îmi luasem și două perechi de pantaloni (unul al meu și 

altul al soțului meu) să le dau la modificat la croitoreasă. 

Scurtare necesară. Nu sunt precum manechinele!  

Rușii și-au deschis afacerea cu reparațiile. Îmi amintesc 

de mama. Croitoria i-a distrus ochii. Muncă migăloasă și 

neplătită. La 40 de ani, ajunsese cu o miopie de minus nouă, la 

A 
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ochiul drept! Dar, să nu-mi amintesc acum de traumele 

copilăriei, ale mele sau ale familiei! Toate erau în delăsare în 

casa mea. 

Înainte cu o seară, mă vizitase nepotul de doi ani. 

Aranjase cu mult mai “modern” și plăcut apartamentul, cu tot 

felul de jocuri risipite și jucării. Era cu neputință să mă aplec, 

putea să-mi pocnească operația! Firele trebuiau scoase, dar, de 

abia peste vreo patru zile! 

Să mor, nu alta, nu găsesc magazinul de “reparații de 

bijuterii”, pe cinci nivele de căutare, hectare de magazine; totul 

se învârte în jurul meu... Mă întrebam ce m-a făcut să ies din 

casă, tocmai acum! Până la urmă, intru la “Pyramida” și-mi 

primește inelul, după ce este examinat și mi se spune cât e de 

vechi și interesant! Zău că mă simțeam fericită, îmi luasem o 

piatră de pe suflet! Mă ocup de pantaloni după aia, am oarecare 

răbdare! 

Coadă mare și la ghișeul de primiri și reparații de tot 

felul, aglomerat pe ambele părți, la primire și la scoaterea 

obiectelor, că era și cizmărie acolo, și spălătorie de haine, toate 

la un loc, pe circa 12 metri pătrați de magazin, fără uși, doar 

ghișeu!  

O înghesuială de zile mari iar, la mijloc, o masă de 

călcat, că asta mai lipsea! 

Sună bărbatu-meu la mobil, cică e flămând și să vin 

acasă că el a pregătit și “omleta de vineri”. Ce să-i faci, suntem 

cu colesterol și-și face o plăcere, adică și eu pe lângă el, “cui pe 

cui se scoate”! 

Îmi cumpăr o chiflă cu “șum,” adică cu usturoi. O înghit 

cam hulpav, uitasem să mănânc de dimineață și era deja două 

“trecute fix”! Usturoiul era bun, dar chifla era necoaptă. Îmi 

părea rău că nu am rezistat “tentației ochiului”, la fiecare metru 

de terasă, mâncare și iar mâncare.  

Uf! Fiecare vânzător ambulant își încropise un colț 

ademenitor cu dulciuri, pâini, mâncare chinezească, falafel pe 

toate coridoarele Kanionului, mai ales vineri, înainte de intrarea 
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Șabatului. Cel mai trist era locul de lângă “ghișeul 

croitoreselor,” unde așteptam eu, mai mult foindu-mă înainte și 

înapoi.  

O pereche vindea bijuterii și tot felul de improvizații 

artistice cu mărgele, chiar și mici tablouri. Perechea de vânzători 

se învârtea de zor în jurul mesei semi-curbe luând forma 

parapetului interior, împrospătând-o, mutând obiectele, dar 

degeaba, nici un cumpărător. O tăbliță pe care se anunța, 

bineînțeles o reducere: “al doilea obiect la jumătate de preț,” nu 

era estetic scris și, nici atrăgător. Neafișând nici un preț, omul 

nu se apropie, stă în expectativă, se simte debusolat și nu 

cumpără! Tinerii vânzători se sărutau din când în când, ea era 

frumoasă, el urât foc! 

Sună bărbatul meu, din nou, e “șicărit crimă”! 

În sfârșit, primesc ultima pereche de pantaloni, tocmai a 

soțului meu, că era ultimul de modificat și mă îndrept spre ușa 

batantă de sticlă. Pășesc victorioasă, părăsind Gran Kanionul, 

mai apoi, terenul de fotbal pe care trebuia sa-l ocolesc ca să 

ajung la mașina mea, parcată aiurea. Dar mă ia cu amețeală... 

simt că voi “amăgi pământul”! Uitasem să beau. Trec de 

amănunte.  

Fac un efort supraomenesc și ajung acasă! Inelul de 

logodnă s-a rupt… așa că, bărbatul meu, Deluțu, cum îi zic 

prietenii, nu m-a așteptat cu masa. Tocmai i s-a năzărit că nu-și 

găsește un ciorap, scos din mașina de uscat! Mă apucă amocu'! 

Așa că strig la bărbatu-meu de-mi pierd glasul... 

Ciorapul ăla l-aș fi înghit în momentul ăla, dacă l-aș fi avut prin 

preajmă! 

N-am terminat, sună fiica mea. A ajuns la spital. A căzut 

de pe scaunul de plastic, în bucătărie. E gravidă! Ne zice să stăm 

liniștiți. 

Tocmai eram foarte “liniștiți”! Bărbatu-meu găsește, în 

sfârșit, ciorapul, bodogănește, bodogănește. “L-o fi pus câinele 

acolo”, zic! 
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Îmi spun în gând: ce înseamnă ca o femeie să nu poate fi 

“nefastă” o săptămână! Numai o săptămână nu m-am putut 

apleca să culeg “ciorapii căsniciei” împrăștiați pe jos, pe lângă 

patul nupțial! Să-i fac pereche, totul e cu pereche, obositoare 

adunare și uneori plictisitoare, unu și cu unu fac mereu doi 

ciorapi, o pereche, dar necesară! Fără ea, iubirea nu s-ar potrivi 

ca o mănușă! 

Cât e de greu să te descurci singur! 

Sună telefonul. Fiica mea mă anunță că totul va fi bine!  

În curând, va naște! 

De bucurie, câinele a intrat cu capul în perete, când a fost 

chemat la ordine să i se pună lesa să fie plimbat. Iar soțul meu 

scump, că e scump când nu sunt eu operată, s-a întors cu gunoiul 

și lesa... Uitase pentru ce s-a dus afară! 

Râdem în hohote, simt că-mi pocnește operația, văd că 

rezistă, așa că mâine mă duc la serviciu, program redus, dar e 

nevoie să-mi păstrez locul de muncă, inginerul din mine judecă 

altfel! Ce e și cu poezia asta, ține loc de fericire mult prea puțin. 

 
31-03-2005   
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Ceața de pe ochi 

 

a, iar s-a anunțat ceață. Mereu se anunță ceață în 

nord sau sud. Cică: “arafel (ceață în ebraică) în 

Neghev”! Uneori ascult știrile cu interes, alteori 

prefer să le ignor. Se aude ca o muzică totul –pe un ton liniștit–, 

chiar daca-i vorba de ceva tragic sau ceva vesel. 

Îmi pun mai bine Kol HaMuzica. Post de radio cu 

muzică clasică: Mozart, Beethoven, dureri liniștite, foșnet de 

ape, cuvântul. Așa pot să lucrez la micile proiecte de serviciu. 

Când vine colega, totul se mai schimbă. E puțină viață în 

încăperea asta, puțin anostă, dar oarecum potrivită pentru un fel 

de intimitate de serviciu.  

Trebuie să ai conștiință ca să poți să lucrezi. Singură mă 

autoeduc. Nu stau pe orele aferente proiectului. Când termin un 

proiect, cer altul. Mă plictisesc prea repede “de stat degeaba”..., 

de plimbat prin clădire sau de luat cafele de la mașina de cafea! 

E semi-gratuit totul, chiar și mâncarea de dimineață de la mașina 

cu mici sendvișuri, băutură sau fructe.  

Adică nu, se oprește... șkalimi pe salariu, dar, dacă n-o 

prepari, tot e ceva! Se dă și Coca Cola, dar n-ai voie decât o 

cutie; reprezintă 1/4 din porție. Restul până la total porție, poți 

să-ți iei alte tipuri de cutii, cum ar fi cu brânză, sandvișuri sau, la 

alegere, salate în cutii de plastic. 

Costă circa 16 șecheli micul dejun. Porție care o poți 

extrage din mașina automată cu “cartisul” magnetic de serviciu, 

ca la bancă, un fel de card de credit. 

Numai că nu mai sunt blondă. Uneori, mașina nu mă 

recunoaște. Atunci, forțez aparatul, îi trag câțiva pumni. Dacă nu 

reușesc cu binișorul, mai pun și un coleg amator de sandvișuri 

care mai cad pe gratis. Doar tot mi-a mâncat banii din salariu 

fără să mă servească!  

D 
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Chiar și pentru mâncarea de prânz e un fel de pauză 

calculată să respiri adânc între feluri. Mănânc, însă, în limba 

română, mai pot zice un banc, sau să ascult de la colegii veniți 

din România. Fiecare mănâncă pe limba lui. E un vacarm 

interesant în jur, dacă tragi cu urechea!  

Cu binele te obișnuiești repede! Mașina inventată și pusă 

să funcționeze, ca într-un film a lui Charlie Chaplin, care te 

obligă să mănânci automat, în câteva minute, până și păpușoiul–

porumb pe care ți-l băga în gură, la ore fixe, într-un ritm impus 

de o mașină care te hrănea automat, în timpul serviciului, numai 

ca să nu piezi nimic din ziua de muncă, așa ceva încă nu s-a 

inventat la noi, dar va fi!  

“Timpii morți” sunt pretutindeni. Trebuie să funcționeze 

numai conștiința de sine – nu ești plătit degeaba – trebuie să-ți 

faci datoria, altfel ești dat afară la primul val de restructurări! 

Amos Oz zicea pe undeva: “ce rost are să citești partituri 

muzicale când nu cânți la nici un instrument și nici nu 

intenționezi să înveți”, gândindu-se la fiica sa, personaj dintr-o 

carte, “să cunoști o femeie”!  

După mine, fiecare cu pasiunea sau cu obiceiurile sale. 

Chiar și-ntr-o căsnicie trebuie să accepți toate tabieturile ca sa 

poți rămâne cu omul de lângă tine, până la sfârșit. Dar să cunoști 

o femeie sau mai multe... e un subiect neepuizat, încă! 

Uneori, viața nu e cum dorim să fie. Uite, colega mea de 

serviciu a “dat-o-n bară” cu viața personală! Frumoasă nu e... 

are, totuși, șarm! Corp de fetiță de 14 ani, nedezvoltat, fâșneață, 

roșcată vopsită, fața smeadă cu buze cărnoase, senzuale, picioare 

cu pielea bronzată, picioare perfecte când o vezi cu fustițe, ochi 

căprui, bine conturați, gene naturale, dar cu o privire de mioapă 

(nu-și pune ochelarii de vedere, îi poartă numai la condusul 

mașinii), sânii bine proporționați, îmbrăcată mereu cu bluze 

negre decoltate și pantaloni cu paiete aplicate, cizmulițe cu 

vârfuri, dinți albi, sidefii, unghii aplicate, lungi (oare cum s-o 

descurca cu ele, gândesc ca muziciană cu unghiile tăiate-n 

carne!!!). 
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O auzi de departe când se apropie de cameră, bocănește 

ritmic pe pardoseala de mozaic, într-un fel anume. Acum e 

aproape divorțată, la doar 32 de ani! Zic aproape, pentru că 

divorțul nu s-a pronunțat! E tracasată mereu de întâlnirile de la 

avocat, plângerile soțului, pensia alimentară pe care el nu o 

plătește regulat pentru cele două fetițe – neîmpărțite încă – între 

soți! Dar, celelalte, da! El, încornoratul, i-a pus lucrurile afară. 

Se pare că o parte din haine i le-a aruncat și pe geam! 

Orarul impus de legile scrise și nescrise pentru conviețuirea ne-

comună a celor doi, foști căsătoriți, s-a complicat și se complică 

pe zi ce trece.  

Totul a început de la un curs de serviciu, de după 

programul de lucru. Cursuri pentru obținerea unei măriri de 

salariu. Cursuri de reciclare. Dacă ajungeai să faci 400 de ore, ți 

se făcea această adăugare la salariul de bază, bună și pentru 

pensie, baza foarte mică, trebuie să te reciclezi că, altfel, ajunși 

la pensie doar cu chef de pensie, pentru că pensia în sine e 

echivalentă cu, să zicem, ceva sub salariul minim, chiar după 

mulți ani de serviciu!  

Colega mea, de origină marocană, Gaby, s-a îndrăgostit, 

peste poate, de un alt coleg de serviciu, de la un alt șantier! Ce 

mai, aventură cu năbădăi! Tipul, evreu de origine, oarecum și 

română, i-a sucit capul cu totul! Adulterul a ieșit la iveală destul 

de repede! Familia ei a cam renegat-o după aflarea veștilor, 

oameni care țin tradiții și nu acceptă o recăsătorie, mai ales cu 

un nereligios!  

Pur și simplu, fetele ei, mici, de doi ani și patru ani, ca 

vârstă, erau lăsate la familia ei sau a soțului, la întâmplare, 

uitând să vină la ora promisă să-și ia fetițele, invocând că merge 

la cursuri, de la care dispărea până la urmă, bineînțeles cu 

colegul. Își pierduse orice simț matern...  

Nici o mustrare de suflet. I se cuvenea! 

Dragoste, aproape “chioară”, ce mai! Sorin, amantul, om 

cu familie cu două fete mari, în vârstă de 44 de ani, înalt, 

bronzat, cu pămătufuri de păr alb pe la perciuni, îmbrăcat mereu 
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în maiouri colorate fără mâneci, purtând tot felul de chei și 

lucruri atârnate la brâu și țechini strălucitori pe maiou, nu avea 

niciun gând serios, încă o aventură, nu era nici la prima, nici la 

ultima...  

Umbla în halul ăsta la serviciu, ignorând până și bunul 

simț elementar, să nu i se vadă părul de la subțioară. Se dădea 

sportiv, lucra la întreținere, dar și la “întreținerea psihică” a lui 

Gaby, care plângea mai tot timpul, după fiecare convorbire 

telefonică cu mama sau sora ei, care încercau să o aducă pe 

drumul cel bun!  

Pe Sorin parcă-l angajase să-i distrugă viața, picătură cu 

picătură, îi sorbea toate vorbele la telefon, opt ore... din opt și 

ceva. Plus că tipul se așeza ore întregi, alături de ea, chiar și la 

serviciu, ignorând faptul că ceilalți aveau chef și de lucru, nu 

numai să asculte chicoteli și sfaturi de cum să-și obțină 

drepturile de femeie divorțată, el nedând nici un ajutor! 

Dintr-un impuls normal, de femeie, am încercat și eu să 

o fac să-și înțeleagă atribuțiile pe care le are, în primul rând ca 

mamă, chiar am oprit-o să se arunce de la etaj! Mai târziu, am 

înțeles că intențiile ei erau teatrale, numai ca să-și apere 

dragostea... să și-o impună public și n-ar fi făcut-o în nici un 

caz, chiar dacă etajul zece o inspira! 

La început, Gaby m-a asigurat că Sorin are intenții 

serioase. Adică-i promisese că se desparte de nevasta sa și o va 

lua pe ea, dar mai încolo, prin februarie, sunt niște treburi 

urgente, financiare, ce trebuie puse la punct, zicea tipul, tot 

amânând-o, probabil că “până la paștele cailor”, că paștele real 

se apropia vertiginos, chiar luna viitoare!  

O lua pe Gaby din timpul serviciului și o ducea să 

mănânce mămăligă și mici (ce combinație stupidă), bineînțeles 

la un restaurant românesc, din Hadar-ul Haifei, cartier pitoresc! 

Sorin era sabru, dintr-un cuplu marocano-român. În afară de 

“mamaliga” și încă câteva cuvinte în românește, învățate, 

probabil, de la mama lui sau de la bunică, nu-și amintea mai 

nimic!  
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Kitschul statuetelor cumpărate din șuc (piață de 

vechituri), pe care le colecționa Gaby, apărute pe pervazul 

încăperii, mă făcea să-mi dau seama că nu e nevoie de prea de 

multe lucruri în viață ca să poți fi iubită, doar pentru că, să 

zicem, cei doi se potriveau, la calitatea de oameni obișnuiți, fără 

alte probleme! Don Quijote nu putea fi acel Sorin, lipsit de bun-

gustul îmbrăcămintei și cu privirea după un alt vânat tânăr! Sau, 

poate m-am înșelat. Aș prefera! 

Fetițele deja au început să-și prefere tatăl! Ce știu ele ce 

va urma! 

A mai trecut un timp. Lucrurile nu s-au schimbat. 

El doarme uneori la ea, cică ar lucra în ture la întreținere! 

Vine din ce în ce mai rar în vizită! 

Ceața de pe ochi, hamsinul (vânt cald cu nisip) sunt 

echivalente! 
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Din jurnale, apărute în ”Viața noastră”, iulie, 2008 

  
01-08-2004  
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Impresii de călătorie 

 

Motto: “În vremuri de restriște, cultura se oprește”! 

  Ion Caramitru 
24.09.1999  

 

icăieri nu e mai bine decât acasă! Sărbătoarea de 

Sucot o așteptam cu ardoare. Proiectasem o 

excursie în doi... la Poiana Brașov. Escala am 

făcut-o la București, la Hotel “Capitol.” Reușisem să vedem 

“Intercontinentalul” luminat feeric din balconul hotelului nostru. 

Capșa, aflat în fața hotelului, era în renovare. Se 

consolidau stâlpii construcției. Clădirea părea o ruină din filmele 

de război. Ce m-a frapat în acea unică zi, la București, a fost o 

emisiune de la TV. Nu auzisem de foarte multă vreme cum mai 

sună limba română. Încă îmi rămăseseră în memorie cele două 

ore TV cu Ceaușescu și doar el. Intrând în hotel, la recepție, 

până am primit cheia de la cameră, am auzit o voce cunoscută 

care vorbea la TV din camera recepționerilor... Întreb: 

- E cumva Corneliu Vadim Tudor acum pe post? și, în 

continuare, ciulesc urechile și aud: “problema evreiască... 

N 
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Antonescu... poporul român nu este un popor de criminali, 

ungurii...“ 

- Da, e chiar dumnealui, spune recepționerul, arătându-se 

foarte preocupat să primească grupul de turiști israelieni.  

Am ajuns în cameră... Am deschis televizorul. Am rămas 

așa, pironită, ascultându-l pe Vadim vreo două ore bune. Am 

reținut că era un dialog între două partide. Fiecare voia să 

desființeze platforma celuilalt în viitoarele alegeri. 

-”Iar o iei razna,” domnule Vadim! - spunea Stoienescu, 

- candidatul și potențialul adversar la alegeri...  

Vadim venise împopoțonat cu o cravată vișinie, cămașă 

albă, haină albastră, toate sidefate... rimelat la ochi ca o femeie, 

cu obrajii roșii... arăta exact ca un comic fără joben! 

De câte ori era întrebat ceva despre platforma 

economică, în loc să răspundă, citea câte un paragraf din 

Curriculum Vitae al adversarului său, comentându-l, 

mistificându-l. Câteva exemple: “Domnule, de ce ești numai 

subinginer?” sau “Prea repede ai căpătat o bursă la Amsterdam, 

cine ți-a dat-o?”... Prea repede ai avansat și te-ai ajuns în armată, 

pe ce cale”!? “Ce fel de scriitor ești, n-am citit nici o carte de a 

ta”!? 

Bineînțeles că interlocutorul său l-a cam pus “cu 

botișorul pe labe”... însă a fost teribil de jenant. Noroc că și el 

era pregătit și, până la urmă, și-a scos cărțile... cu coperți cu tot 

pe masă! Omul era într-adevăr scriitor. Parcă urmărisem un film 

de aventuri! Domnul “ia-o razna” era informat aproape la 

perfecție. Mânuia foile exact ca și Bibi - față în față cu 

adversarul său electoral. Numai că Bibi a avut în față doar 

grafice statistice! Mi-a lăsat un gust amar toată emisiunea. 

Am înțeles atunci că se merge înapoi ca racul... cu pași 

destui de mari. 

 Ce se schimbase, oare, în bine în țara care o părăsisem!? 

Sau, poate mă înșelam! 

La știri, i s-a luat un interviu lui Ion Caramitru, Ministrul 

Culturii. Voia să-și dea demisia. Nu i se aprobase bugetul 
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necesar pentru cultură! Am reținut o frază: “În vremuri de 

restriște, cultura se oprește”! (24.09.1999) 

Dimineața, pe la ora opt, ar fi trebuit să o luăm din loc, 

spre Poiana Brașov. Am dejunat și prompți, la ora fixată, ne-am 

postat lângă ușa hotelului, așteptând microbuzul care trebuia să 

ne ducă pe toți israelienii la Poiana Brașov. Microbuzul a sosit. 

Noi am fost singurii pasageri punctuali.  

Ceilalți au ajuns cu chiu cu vai până la ora nouă. Nu-și 

puseseră ceasurile înainte cu o oră. Nu erau de origine română, 

ci taimanezi din Israel. Ne-am înarmat cu răbdare și am așteptat 

fără comentarii, cuminți, lângă hotel.  

În apropiere, era un chioșc de ziare. Am cerut câteva 

reviste literare... “N-avem, a... ba da... uite un “Luceafăr”, dar e 

vechi”, spune vânzătoarea. L-am luat, gândindu-mă să am ce să 

citesc la Poiană. Călătoria a fost frumoasă și încetinită.  

Se lucra mult la refacerea drumurilor. Din când în când, 

câte o reclamă mare pentru țigări pusă pe placarde metalice. Am 

reținut o reclamă: “Acceptă provocarea și mergi până la capăt! 

ALO te provoacă la Dialog”.  

Vremea era superbă. Totul promitea. Escalele făcute pe 

drum, în diferite puncte turistice, mi-au făcut o bună impresie. 

Am băut o răcoritoare ca lumea și la fel un espresso nefalsificat. 

Partenerul meu de viață a băut o bere rece, la care n-a avut nici 

un comentariu.  

Eram amândoi extaziați de priveliște. N-aveam cuvinte... 

Era ca într-un fel de paradis în jurul nostru. Mi-am amintit că, 

pentru prima dată, eu am primit în mapa cu biletele de avion și 

explicații în românește. La sfârșit era adăugat cu litere mari, 

colorate: “VACANȚĂ PLĂCUTĂ “! 

 

*** 

  

Trăiesc viața altuia mult mai intens - un vers de-al meu, 

poate învechit! Acum trăiam propria-mi viață. Ceva se hotăra 

pentru mine, o simțeam în aer! Emoțiile se mai estompaseră. 
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Am ajuns în camera de hotel “3 stele”. Aveam televizor și 

frigider.  

Ce n-aveam? Ceva foarte necesar: un geam care să se 

deschidă normal. Era un hublou care se putea deschide prin 

balans la 30 de grade. Stupefiată... e puțin spus. Am intrat în 

baie. Același geam vopsit, gen hublou. “Colac peste pupăză,” 

caloriferele erau calde. Afară erau 24 de grade Celsius! Încerc să 

realizez că nu vom avea aerul visat în hotel. Vom colinda toată 

ziua, deci.  

Totuși, trec pe la recepție. Solicit o cameră cu geam 

normal. Mi se spune că e un simpozion pentru medici și că totul 

e ocupat. Mi se promite că voi primi, după, o altă cameră. După-

masă, am reușit să vizităm aproape toată Poiana. Totul era 

drăguț, nesperat. Panorama era exact ca în Elveția. Respir cu 

toată puterea. Respir, în sfârșit... un aer neviciat.  

Pe vremea Răposatului, nu ajunsesem să văd Poiana 

Brașov. Plecasem din țară, mai bine zis din Iași, în septembrie 

1991. Îl citisem pe George Orwell cu “Ferma animalelor” și 

“1984”, lucruri puse în aplicare cu atâta sârg de Ceaușescu și 

aghiotanții săi.  

Au fost milioane de membri de partid care acum se dau 

cenzori mai mici, oameni capabili să te vândă - din nou, acum, 

aici și Dincolo! Manipularea de stil ceaușist s-a păstrat. Nu pot 

coexista nici măcar două reviste literare fără să fii beștelit la 

concurență sau fără să fii ignorat, dacă nu joci jocul care ți se 

impune. Nici măcar nu te consemnează dacă ai citit sau te-ai 

prezentat aici sau acasă de pe poziții scriitoricești de valoare.  

Te umilesc și gata! Până devii și tu de lemn cu frunze 

înflorite, lăstari care-ți fac bine. 

Amintirile mă legau foarte strâns... cu mii de fire. 

Comunicam cu prietenii de-o viață. Cu toate astea, dorul de 

pământul negru, de verdele verde era cu mult mai puternic decât 

orice lucru din lume. Pe undeva, Celan a scris că rădăcinile 

noastre sunt tăiate… dar eu prinsesem rădăcini, undeva la etajul 
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zece în Haifa. Aici îmi clădisem culcușul, îmi găsisem 

identitatea pierdută! 

 

*** 

 

 În dimineața următoare, ieșind din sala de mese, 

recunosc un chip și o voce. Viorica, fosta mea vecină de bloc 

din Iași. Ne îmbrățișăm. “Lumea-i mică!,” zic. Numai cei 

plecați pot înțelege ce înseamnă o întâlnire peste ani! Era cu 

familia ei, se pensionase la 52 de ani. Restructurările făcuseră 

ravagii. 

Depănăm amintiri. Mergem împreună cu telefericul la 

Postăvaru la cota 1635 m! Soțul ei, doctorul Pandelli, e unul din 

invitații la Simpozion. Merge cu noi ea și fata lor. Sus era cald. 

Muștele înțepau - lucru de mirare!  

Escaladăm tot ce mai putem escalada. O minune trebuie 

privită din toate unghiurile! Prindem ultimul funicular pe la ora 

16... O grupă de copii nu au avut bani pentru coborâre. Erau 

prea mulți. Dacă ar fi fost mai puțini, i-aș fi ajutat, dar erau cu 

profesorii sau organizatorii! Au rămas cu toții după bara care se 

declanșa pe bază de bilet magnetic.  

Mergem să ne odihnim, dar nu reușim. O ciocănitură în 

ușă... O doamnă se prezintă: “sunt poeta Iszak Martha. Am venit 

să te cunosc”...  

Îl las pe soțul meu să doarmă. Mergem în holul hotelului 

să stăm de vorbă. Avem ce ne spune, de-ale poeziei. Tocmai se 

desfășuraseră “Zilele poeziei” la Satu Mare. Îmi arată revista 

“Poesis” și îmi desprinde o foaie în care am o cronică la ultima 

mea carte. În sfârșit... visul mi se împlinește. Problematica 

Holocaustului și “Războiul din Golf” este descrisă și 

exemplificată de tânărul critic Vasile Baghiu cu date poetice din 

cartea mea “Amprente”. 

Martha e poetă și traducătoare. Încerc să o conving să 

vină definitiv în Israel... A venit special tocmai din Sighetul 

Marmației să mă vadă. Discuțiile se prelungesc până la zece 
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seara. Familia dr. Pandelli mă invită în sala de mese, unde se 

dădea o recepție ce marca sfârșitul Simpozionului, ceva pe teme 

medicale. Gust niște tartine.  

La 11 seara, intrăm la discotecă. Dansăm ca la 20 de ani, 

beau o cola cam acră, din cutie. Mă lasă puterile, cu toate că 

sunt mare dansatoare. Am ritmul în sânge. Nu degeaba am 

studiat vioara 17 ani și am pus-o în cui după o traumă de studiu! 

Muzica era groaznic de tare. Trebuia să dansezi numai ca să 

reziști la decibeli! Îi spun soțului meu să mergem la culcare. 

Sunt obosită... dar o oboseală plăcută, tinerească. În sfârșit... un 

concediu în doi. 

La ora cinci dimineața, sunt sculată din somn de propriul 

meu stomac. Mă duc la baie. Vomit! Mă doare capul. Mă întind 

din nou în pat... Vorbesc cu mine: am uitat că nu mai sunt atât 

de tânără... și schimbarea de altitudine, și mămăliga și papanașii 

aceia. Pauză, îmi spun.  

La ora zece, cobor la micul dejun. Beau doar un ceai. 

Sunt puțin îngrijorată. Aflu că fata dr. Pandelli e în 

convalescență. Avusese meningită virală. Doar nu fac vreo 

meningită - Doamne, ferește! Trec pe la recepție. Aflu că pot să-

mi schimbe camera. Îi fac soțului meu o surpriză, îmi spun.  

Cer o cameră cu balcon și pat dublu. Merg sus și fac 

singură toate bagajele. Ne-am adus lucruri ca pentru Polul Nord: 

căciuli, ghete, scurte de ploaie, umbrele, toate grele. Afară era 

cald și frumos. Puteam să privesc soarele, nu mă orbea ca în 

Haifa. 

Mă simt fără vlagă. Am făcut prea multe ieri și nu mă 

odihnisem. Plus bagajele astea, Of, Doamne! Mi se spune să le 

las lângă ușă că vor fi luate și duse la ora 12.  

Cobor să mă pozez cu familia Pandelli. Ei se întorc la 

Iași. Facem câteva poze. Apoi fotografia de adio! Mă întorc, 

simt un spasm în coșul pieptului.  

Într-adevăr, se întâmplă ceva, vomit. Necăjesc niște flori 

din fața hotelului. Cad... cad... pe spate, moartea m-a pândit, 

probabil. 
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*** 

 

M-am trezit în momentul când am simțit că cineva mă 

strânge de gât, vorba vine... De fapt, capul meu se bălăbănea în 

mâinile dr. Pandelli. Mă trezesc din leșinul veșnic. Reușesc să 

văd unde dorm... și văd că mă aflu pe asfalt, întinsă cât eram eu 

de lungă sau scurtă, cine mai știe... Mi se așază maxilarul, mi se 

mișcă capul brusc, totul într-o fracțiune de secundă...  

Am avut impresia că m-am trezit dintr-un somn adânc și 

visasem un tablou negru... negru cu cercuri portocalii... dar mi s-

a părut, deci. O ambulanță apărută ca din pământ mă încarcă 

imediat ca pe un sac de cartofi. Primul ajutor al doctorului 

Pandelli mi-a salvat viața. Îi datoram totul. Mă țin de patul 

ambulanței, mai am putere, simt serpentinele, le mai simt încă. 

Colind spitale, sunt încărcată și descărcată, interogată, pipăită, 

introdusă la City, și, în sfârșit, sunt depusă într-un pat de spital, 

care semăna cu un șanț de la Țibănești acoperit cu un cearșaf de 

culoarea vântului turbat. Perna era și ea umplută cu câlți făcute 

cocoloș, așa că, renunț la ea, folosesc mâna ca pernă, în curând 

nici mana, pentru că voi fi băgată la perfuzii, ba pe stânga, ba pe 

dreapta. Diagnostic: “Sindrom vertigo, Sincopă”...  

Încep să realizez unde sunt. Mă apucă plânsul. Sunt într-

un fel de amorțeală. Nu pot reacționa la nimic. Doar înregistrez 

amănunte... mereu mai multe amănunte. Încep SĂ MĂ SIMT. 

Lucrurile stau destul de rău. Mă consolez că îl văzusem pe 

doctorul Pandelli respirând ușurat după City. Îmi spun, deci, că, 

probabil, voi fi cândva bine. Își ia rămas bun de la mine. Se 

întoarce la Iași.  

Încep să adun date despre mine: “sincopă”... ce-o fi aia, 

cu ce se mănâncă, mă întreb, e un termen muzical, mai bine i-ar 

fi spus Contra-timp! Mai târziu aud ... “edem difuz occipital, 

sindrom” etc, etc... îmi era suficient. Încerc să cobor din pat. 

Cad înapoi... de data asta conștient. Văd camera: opt paturi și un 

televizor.  
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Mă consultă o doctoriță simpatică. Îmi recapăt 

încrederea. O cheamă Magdalena. Pot citi pe ecuson. Pe sora 

medicală o cheamă Veronica. E semn bun! Ascult zgomotele Se 

spune ceva la TV legat de două bande de traficanți arestate. O 

pacientă comentează: 

- ”Uite, vezi - acum suntem buricul pământului, numai 

de noi se vorbește!” 

Înțeleg tot ce se spune... dar răspund de prea multe ori în 

ebraică! O pacientă are scleroză în plăci. E foarte tânără, prea 

tânără alta, de supărare a intrat într-un fel de comă. Fata ei din 

America, după ce i-a crescut nepotul ... l-a scos din țară prin 

Crucea Roșie... Acum, nu a mai primit nici o scrisoare de la ea, 

de aproape trei ani! Soțul ei a dormit în spital. Erau paturi libere. 

Și soțul meu a dormit alături. Reușise să sune acasă la Haifa.  

Eu aveam și o mică pareză pe stânga. Nu-mi simțeam 

obrazul. Eram curioasă unde sunt. Am întrebat și am aflat până 

la urmă. La “Neurologie”, spital din Brașov. Deci, doctorița care 

m-a pus să zâmbesc și să scot limba era neurologă! L-am rugat 

pe soțul meu să cumpere dulciuri și flori pentru toată lumea. 

Remarcă prețurile pipărate! 

Începuseră să-mi vină vizitatori. Mara, prietena mea din 

Iași, a fost anunțată de sora mea din Israel. M-am trezit cu ea la 

spital. Fetele mele se agitau acasă. Luaseră legătura cu 

Societatea de Asigurări. Un telefon de la Ambasadă. Toate pe 

mobilul Marei, venită de la Iași. Mi-am amintit de Elie 

WIESEL, care avusese un accident de mașină în America. 

Fusese pus în ghips până la gât... amintindu-și o anecdotă care i 

se potrivea ca o mănușă, pe care o spunea tuturor: 

“un om îi înșiră prietenului său nenorocirile care s-au 

abătut asupra lui: și-a pierdut slujba, casa, portofelul, logodnica. 

De fiecare dată, prietenul îi răspunde: 

Ar fi putut să fie și mai rău. “La sfârșit, nemaiputând 

suporta, tipul exclamă: “Dar ce-ar fi putut să fie mai rău!”. Iar 

amicul îi șoptește: “Toate astea mi s-ar fi putut întâmpla mie.” 
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 Lucrurile au început să fie percepute de mine, mai ales 

noaptea. O bătrână sforăia într-un hal fără de hal. Parcă trecea 

trenul prin cameră... Lovită pe umăr tăcea câteva minute, apoi o 

lua de la capăt... iar locomotiva, iar marfarul... Oboseala s-a 

accentuat în următoarele zile. Vizitatorii celorlalți rămâneau să 

doarmă. Geamurile nu se deschideau. Mirosul de usturoi persista 

împreună cu alte mirosuri. Eu încă nu reușisem să merg la 

toaletă.  

Una dintre vizitatoarele bătrânei avea furunculoză. O 

priveam speriată cum se mișcă printre bolnavi. Așternuturile nici 

gând să fie schimbate, nici pomeneală. Am reușit să primesc o 

linguriță să mănânc cel puțin supa. Mi s-a spus că trebuie să-mi 

aduc de acasă... Am întrebat care casă, cea din Haifa?  

Pijamaua era bărbătească. Avea un singur nasture și 

fentă în față. Mi-am dat seama a doua zi și mi-am pus ceva pe 

dedesubt. Mâinile mele erau albastre la încheieturi. Mi se pusese 

un fluturaș exact la încheietura mâinilor. Mai pe urmă, mi l-au 

mutat la picior. Era mult mai bine, aproape bine.  

Din când în când, eram dusă la verificări. Mă încărcau și 

mă descărcau dintr-un scaun cu rotile. Cel mai rău mă simțeam 

în lift. Sufeream de claustrofobie. Bărbatul meu se plânge că 

este coadă la WC... Zice că e o singură toaletă pentru un etaj 

întreg! Mai târziu, l-am vizitat și eu, cu un scaun special cu 

rotile. Echilibrul meu instabil mi-a dat mult de furcă... Călcam 

pe o baltă de pipi fără s-o pot ocoli. 

Telefoanele nu conteneau. Mobilul prietenei mele era 

puntea de legătură între ambasadă, asigurări și fetele mele. Soțul 

meu ieșea în hol ca să vorbească. Bunul simț al tuturor era cartea 

de vizită. Mobilul împrumutat a rămas la noi. Se pregătea 

plecarea noastră acasă, se spera...  

Soțul meu a coborât până jos să-mi cumpere câte ceva, 

de câteva ori. Îmi spune că Brașovul seamănă cu Amsterdamul, 

dar păcat că nimeni nu se ocupă de fațade să le renoveze. Îmi 

mai spune că e “Ziua Berii” ca și la Muenchen. Eu zac într-un 
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pat de spital cu o gaură la mijloc. Mi se comunică că azi sau 

mâine... voi pleca acasă.  

Încă nu știu nimic precis. Totul se învârte în jurul meu în 

imagini, ca și edemul meu de la capul Dovleac. Mișcările bruște 

îmi provoacă dureri. Sunt făcută din bucăți, îmi spun... ca o 

păpușă de lemn. Ca o nevertebrată...  

Apogeul concediului meu “de plăcere” se apropia. 

Soțului meu i se furase mobilul pe care îl împrumutase de la 

Mara, pe stradă, din mers. Antena din buzunarul de sus, a atras 

privirile unui amator de electronice. Rămânem fără legătură. 

Rămânem suspendați. 

 

     *** 

 

Paralele bolnave 

 

Fără mobil, nu ne rămânea nimic de făcut decât să 

așteptăm. Eu visam cu ochii deschiși. Mi-l aminteam pe tata, 

săracu' Saul! A zăcut aproape două luni în spitale. Îl operaseră 

de hernie... și el avea de fapt ceva cu ficatul… L-am luat în 

ultima zi acasă. Slăbise 20 de kilograme. Voia să moară acasă. 

Mi-a spus: “du-te și cumpără loc la cimitir de la Comunitate.” I-

am răspuns: “nu plec de lângă tine, oricum, astăzi e vineri și e 

închis.”  

A rezistat până duminică dimineață la ora șase. Mă 

sculasem de lângă el, plecasem din casă... la casa mea. Am 

primit telefon după jumătate de oră. “Tata s-a dus, tata s-a 

dus”... Avea numai 64 de ani! L-am lăsat la Iași singur cu piatra 

lui puțin răsturnată (z”l) atât de singur, mort atât de tânăr! 

Cu soacră-mea, Roza, situația a fost și mai crudă. A stat 

mereu la noi. Am îngrijit-o până și după operația de la ambii 

ochi, fusese aproape oarbă. A vrut să moară în Israel. O boală 

necruțătoare a măcinat-o (Cernobîlul, ziceau doctorii). N-a murit 

de boala asta năprasnică, a căzut în casă cu capul de pardoseală, 

într-o dimineață, când, ca un făcut, n-a fost nimeni acasă.  
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Trei săptămâni n-a putut să înghită nimic. S-a dus apoi... 

lăsând moștenire averea ei: un lanț de aur. Întâi, l-a dăruit 

nepoatei mari, apoi, nepoatei mici și, mai apoi, mie. Uitase... 

între timp, că e vorba de același lanț. L-am purtat eu la nunta 

fetei mele cele mari. 

Atmosfera de spital devenise ceva mai bună. Eram 

îngrijită, chiar dacă condițiile de igienă lăsau mult de dorit. 

Coloana mea vertebrală era tare obosită. Capul încă nu mi-l 

puteam ține. Era prea greu, aveam amețeli.  

La mișcări bruște, aveam vedenii. Piramide se uneau 

într-un punct, în cădere liberă. Le-am denumit: Keops și Sfinx! 

După-masă, pe la ora cinci, intră portarul în cameră. E 

cineva Marcovici aici? Noi răspundem că da.. 

- ”Aveți un telefon, coborâți la poartă” spune portarul. 

Soțul meu se întoarce după câteva minute... Plecăm în 

seara asta. Am fost anunțat de la Asigurări! Ambulanța vine la 

ora șapte iar avionul decolează la ora 11.35! 

- “Dar bagajele noastre sunt la Poiana Brașov! Cum 

ajung aici până la șapte înapoi la Brașov?”  

Soțul meu pleacă imediat spre Poiană. Eu încerc să-mi 

scot lucrurile de pe mine și să mă schimb, stând în pat. Fata cu 

furunculoză îmi dă ajutorul necesar. Îi dau cadou tot am avut la 

mine de prin sertare. Mai ca încearcă să-mi sărute mâna! Mi-o 

retrag la timp. Nimic nu prețuiește mai mult decât ajutorul care 

îl ai nevoie la momente de răscruce! Scrisorile de acreditare, 

sau, mai bine spus “ieșirea din spital” mi se face în viteză. 

Mi se recomandă să stau numai la orizontală. Iau 

medicamentele pentru seară. Cad într-un fel de amorțeală 

conștientă. În jur de șapte seara, sunt luată cu ambulanța. Soțul 

meu reușește turul de forță și se întoarce la timp. Ajungem la 

aeroportul Otopeni - București după un timp record. Soțul meu 

îmi spune că pe porțiuni de drum a ajutat și Poliția Română.  

Sunt introdusă în avionul EL-AL într-un fel de cutie 

suspendată de tavan sau poate pe șase scaune, cine mai știe. 

Moțăi tot drumul. Nu beau, nu mănânc, pentru că nu pot...  
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Ajungem la aeroportul Ben Gurion - Tel Aviv. Mă 

așteaptă din nou o ambulanță. Fetele mele și sora mea sunt cu 

mine. Soțul meu este oprit la verificări la poarta de ieșire. Îl 

văzuse cu figura lui speriată și cu mai multe bagaje, cine știe...  

-”Eu vin cu soția în ambulanță și ea mă așteaptă iar tu 

vrei să-mi verifici bagajele?” strigă soțul meu exasperat! 

Respectivul s-a dat la o parte și l-a lăsat să treacă fără 

controlul vamal. A înțeles, și asta era important. Călătoresc la 

orizontală. Recunosc drumul spre casă, luminile speciale... 

Centrala electrică de la Hedera...  

Încep să mă trezesc la realitate. Nu visez, sunt ACASĂ. 

Mă podidește plânsul. Am avut noroc! Un lucru este clar: merg 

spre Haifa... Sunt “descărcată” la spitalul Rambam. Ambulanța e 

foarte modernă. Patul se transformă în scaun apoi din nou în 

pat... N-am trecut prin aer liber nici de fel...  

Uitasem cum arată o ambulanță cu amortizoare de 

călătorie. Cele care călătorisem în România erau de pe timpul lui 

Papură-Vodă. “Heder hamiun”... Camera în care sunt primiți, 

de obicei, soldații noștri răniți veniți din Liban! Să vezi cu ochii 

tăi asta nu privind la “hadașot” / știri, adică, e cutremurător! 

Ora internării mele: 3,30 dimineață... Mi se pune din nou un 

fluturaș de perfuzii ... de data asta deasupra mâinii. Mi se ia 

tensiunea și cu asta basta...  

Toate paturile sunt ocupate și așezate pe două rânduri, 

separate printr-o perdea. Mi se trage perdeaua. Nu mai văd 

nimic. Aud doar zgomote, discuții. Sunt, probabil urgențe mai 

mari. Adorm. Mă trezesc înghețată. Temperatura e foarte 

scăzută în cameră, mă acopăr cu ce pot.  

Pe la 7,30, mă consultă o doctoriță. Încearcă să mă dea 

jos din pat, dar nu reușesc să-mi țin echilibrul, cad înapoi. Capul 

îmi vâjâie. Simt din nou schimbarea de altitudine, altitudinea 

mea... Oare de ce!? Se uită la tomografiile aduse din România. 

Vorbește rusește cu încă un doctor.  

O soră medicală cu accent polonez vrea să mă 

externeze... O fitilește pe doctorița care vorbește rusește. O 
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toarnă la alt doctor cu grad mai mare că stă și privește prea mult 

radiografiile! Sunt luată cu tot cu pat și dusă la alte radiografii. 

Mă plimb prin curtea spitalului cu tot cu pat. Merg contra 

curentului, oameni vin probabil la serviciu, sunt mulți. Ies și-n 

aer liber. Vântul adie a hamsin... nisip, nisip!  

Pe la ora 11, ajung din nou în camera cu pricina, sunt 

depusă după perdea. Din nou, sunt verificată și se ia o hotărâre. 

Sunt internată la Neurologie... Hematomul de la cap nu se 

resorbise pe deplin! Nu-mi aminteam multe lucruri, amnezia, 

flashback-uri… 

“Israelul este astfel așezat pe malul Mării Mediterane 

încât din fiecare punct situat în interiorul țării poți ajunge într-o 

jumătate de oră fie la mare, fie într-un prizonierat arab” (Efraim 

Kishon) 

Așa mă și simțeam în spital la Rambam. Cale de câteva 

zile, s-a vorbit aproape numai arabă pe holuri și în rezervele de 

alături. Musafirii veneau și se așezau la taclale zile întregi... Am 

numărat la bolnavul de vis-a-vis, numai într-o singură zi au venit 

circa 30 de persoane, cu mic cu mare. Stăteau înghesuiți.  

Ore speciale de vizită la Neurologie însemna de la șapte 

dimineață la nouă seara... De odihnit ca bolnav, nici vorbă să fie. 

Reușeam să ațipesc câteva minute, între două hârâituri de scaune 

trase sau vociferări neînțelese într-o limbă bizară, poate druză. 

Pe culoare erau paturi cu bolnavi. Totul părea improvizat într-o 

baracă. Când te gândești că la Brașov stătusem internată în 

același tip de secție, dar într-o clădire impunătoare, cu tavane 

înalte!? 

Încep să privesc lumea care se perindă. Rochiile 

doamnelor druze sunt viu înflorate și lungi, cu baticuri în cap, 

înfășurate în jurul gâtului, de câteva ori, când afară erau 30 de 

grade Celsius și mă aflam în Haifa zidurilor mele de sprijin. Îmi 

era dor de acasă, de muzica mea!  

Prima baie care mi s-a făcut în pat, de către o etiopiancă 

a fost un balsam. Trecuse aproape o săptămână și nu fusesem 

primenită. I-am dat imediat un cadou pe care s-a eschivat să-l 
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primească. Nu era obișnuită. Cutia metalică a bomboneriei era o 

mână cu un ochi “împotriva ochiului rău”.  

Am insistat mult. L-a primit. Etiopianca era gravidă. O 

femeie frumoasă cam de 40 de ani! M-a mirat foarte mult felul 

de a spăla a unui bolnav. Patul nu se impregna cu apă pentru că 

era făcut din ceva impermeabil... Începuse să-mi fie teamă de 

deochi...  

Aflasem, înainte de plecare în concediu, că voi fi 

premiată pentru poezie la Tel Aviv. Mare minune. Mă simțeam 

o poetă oarecare! Noaptea nu puteam dormi... Rezerva mea se 

afla lângă dispecerat. Telefoanele zbârnâiau, surorile alergau de 

la o rezervă la alta, se vorbea arabă, ebraică, druză, surorile știau 

toate limbile chiar și rusă: gde rabota - m-a întrebat una dintre 

surori! Ce să-i faci, eram blondă!  

Tot felul de sunete bizare de la aparatele cuplate la 

bolnavii din jur îmi dădeau fiori. Piramidele mele halucinante 

apăreau mereu, când încercam să stau la marginea patului sau să 

cobor. Cu voință, am reușit să le stăpânesc, în cele din urmă. 

Imaginile se așezau frumos la locul lor... încet... încet.  

Se pare că găsisem ac de cojoc pentru amețeli. L-am luat 

pe soțul meu de braț și m-am ridicat în picioare după aproape o 

lună. Succesul a fost remarcat imediat... copăcel, copăcel. Cât e 

de greu să stai copăcel. Citesc în “Luceafărul” pe care îl mai 

avem încă cu mine rubrica: “fără comentarii”: “Cu Hristos, îmi 

doresc să fiu lesbiană”... scrie o poetă cunoscută din România... 

Într-adevăr fără comentarii... Mai jos scrie că a primit un premiu 

literar! Probabil că e o condiție de promovare, îmi zic. 

Lumea s-a aiurit sau așa o fi fost și înainte!? Chiar și în 

noaptea dormită la Poiana Brașov, reclamele pentru lesbiene și 

nu numai... întrerupeau filmul, din când în când, o voce 

languroasă de femeie prezenta diferitele clipuri cu un șarm 

grețos. Parcă la noi e altfel?... N-am eu timp să urmăresc 

emisiunile sau să citesc reclamele...  

După încă câteva zile, o ambulanță mă transportă acasă. 

La plecarea din spitalul Rambam, pe arcada de ipsos zăresc doi 



 

60 

porumbei alături. Semn bun, îmi spun! Îmi amintesc că, în ziua 

în care “am amăgit pământul”, la Poiana Brașov, soțul meu mi-a 

povestit un vis: “I se păruse că s-a dărâmat casa noastră dintr-un 

unghi. Când a trecut în celălalt unghi casa era în picioare”. Se 

pare că așa și se întâmplase, ceva poetic! 

Fac multe exerciții de refacere fizică și mentală, scris și 

citit.  

L-am bătut pe soțul meu la șah în zece minute. Nu mi s-a 

întâmplat asta de 30 de ani!... Se pare că “lovitura la cap “ a 

ajutat puțin. O reașezare a ordinii priorităților în viață nu strică... 

(avertisment pentru cei care se simt atât de convinși că lumea e a 

lor mai mult de o veșnicie!) Mă voi ocupa și de mine, e timpul. 

O femeie deșteaptă e un pericol social. Vrea neapărat un scaun 

în Knesset, (guvern) iară mie îmi trebuie unul care să se 

transforme în pat, la ore nepotrivite. Aș dormi tot timpul dar 

cine o să-mi acorde timpul necesar? 

Trebuie să mă rog pentru acei care suferă sub cerul 

Nesperanței! 

ZIDUL PLÂNGERII m-a atins și cred că m-a vindecat! 

Încep sa devin puțin mistică, puțin religioasă, când totul 

atârnă de un fir de păr...  

 
1999  

publicat, în serial în ”Viața noastră”, iulie, 2008-Tel Aviv 
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Ușa de stejar masiv 

  
Apărut în ”Viața noastră”, Tel Aviv, 20 iunie, 2008 

   
25-09-2006 

  

e multă vreme, mă chinuie o amintire. Sigur 

trebuie pusă pe hârtie. Lucrurile pe care le notezi 

le mai uiți, nu devin o obsesie. Se estompează!  

Dar, s-o iau cu începutul începutului, cel mai greu e să 

începi sau să renunți, lucruri extreme, dar decizionale, îți pot 

schimba destinul! Să încep o poveste adevărată pornind de la o 

zicală: “dacă-ți schimbi locul îți schimbi și norocul”!  

Am decis, în sfârșit, că e posibil să emigrăm. Să ne luăm 

tot calabalâcul și să plecăm cu toată familia, rămasă în viață, în 

Israel, asta prin 1991, după ce, să zicem, Ceaușescu a apărut la 

TV invers, cu capul în jos, împușcat și mort... împreună cu 

consoarta. Fusesem deja în Israel, la sora mea, tocmai în timpul 

Războiului din Golf. Dar asta-i altă poveste, ca turistă am rămas 

sechestrată-n Israel, avioanele spre România nu au mai circulat, 

am purtat masca de gaze în camera etanșă, dar nu vreau să mă 

strecor în altă poveste...  

Cele 64 de adeverințe pentru cele trei familii, soacră-mea, 

mama mea și noi, acte pentru lichidare și plecare definitivă nu 

ne-au dezarmat! În trei luni, am reușit să ne dozăm forțele, 

ajungând la Haifa într-un timp record! Ce n-am făcut și n-am 

dorit s-o facem a fost să lichidăm proprietatea noastră, 

apartamentul. L-am lăsat închiriat Ambasadei din Moldova! Un 

apartament de cinci camere, bine întreținut și renovat, localizat 

în mijlocul orașului, vis-a-vis de Institutul de Medicină. Centru, 

ce mai, loc râvnit de oricine!  

D 
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Dacă îmi amintesc cum am ajuns în el și câte sacrificii am 

făcut, toți anii tinereții, plătind, plătind fără să fi fost în casă, 

până la executarea blocului, trei ani a fost o groapă acolo și noi 

am plătit în fiecare lună rate mari având garanți pentru 

împrumutul masiv de la bancă! Tatăl meu nu a vrut să-mi ia 

pâinea de la gura copiilor, așa că nu a dorit să fie garant.  

S-a oferit un sâmbetist de la serviciu și o îngrijitoare de la 

creșă, înnebunită după fetele mele, atât de mici pe vremuri, atât 

de scumpe! Nu ne-am dorit cinci camere, numai trei... Dar, ca 

un făcut, apartamentul a fost refuzat de o arhitectă, cică era 

pozat la etajul întâi iar dedesubt ar fi trebuit să fie un 

transformator și un magazin. Arhitecta s-a speriat de 

posibilitatea zgomotului din timpul nopții și l-a refuzat.  

Eu urmam pe listă, așa că am optat, crezând că voi putea 

înlocui contractul sau să găsesc alt apartament, între timp, dar n-

a fost să fie, actele de notariat pentru schimb prevedeau 

înstrăinarea cu plata a 18% din valoarea casei pe care încă n-o 

aveam! Ne-am hotărât, într-o clipă, să-l acontăm.  

Ajunși în Țara Sfântă, lucrurile s-au precipitat. Problemele 

de familie au avut prioritate. Casa de la Iași a rămas 

procuratorului s-o administreze, un vecin, prieten de-al soțului 

meu. Din când în când, sunam la telefon să întrebăm de sănătate, 

să mai aflăm cum se descurcă sau cum se încurcă lucrurile 

legate de proprietatea rămasă la Iași. Veștile nu erau întotdeauna 

bune! 

După un an, casa a rămas liberă. Ambasada din Moldova 

s-a mutat la București. Greu să găsești alți chiriași. Greu să 

găsești alt procurator. Vecinul se săturase! Găsise, totuși, niște 

studente venite din Grecia. Cică musafirii lor spărgeau farfuriile 

la fiecare petrecere, dansând Zorba! Mai mult, mereu erau 

însoțite de tipi dubioși. Vecinii degeaba au sesizat poliția. Poliția 

nu a intervenit! 

  Unii zic că e o afacere să ai un apartament în România. 

Pentru mine, a fost, însă, o pacoste! Datoriile adunate și 

neplătite la întreținere, mobila nouă și ea distrusă. Da, am fost 
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nevoită să rugăm procuratorul să mobileze din nou tot 

apartamentul.  

Gustul grecoaicelor ne-a pus pe gânduri. În cele cinci 

camere s-au cumpărat dulapuri, studiouri fără suport de lemn, 

lipite de pardoseală, moda de pe atunci, servante, mese, scaune 

etc. etc. etc! Totul echivalent cu sumele încasate prin închiriere. 

Afacerea mergea ca pe roate: “nimic nu se pierde, totul se 

transformă!”  

După un timp, grecoaicele s-au certat între ele. Una dintre 

ele a părăsit apartamentul. Mai pe urmă, s-au retras și celelalte. 

Nu le mai convenise contractul, adică să achite și partea celei 

care plecase sau s-o înlocuiască cu o altă studentă.  

A urmat o nouă pauză de găsire a unui nou procurator care 

să se ocupe de casă. Cică un evreu inginer care se lăsase de 

meserie se ocupa de afaceri. Ni-l recomandaseră niște prieteni. 

Ne-am lăsat “pe mâna lui”, cum se zice, nici nu puteam altfel... 

După un timp, am primit o scrisoare în care ni se 

comunica de către Sorin, noul procurator fără procură, doar pe 

încredere, că a găsit niște chiriași. Cine mai putea să facă hârtii 

și să se mai țină de legi la o așa distanță? Vorbe cusute la dosar, 

doar atât. Suma-i cam mică, dar asta a găsit, trei noi chiriași 

studenți israelieni! 

Pe undeva, m-am bucurat! Mă gândisem că, în sfârșit, 

roata norocului se învârtește spre bine! 

Și ei au vrut schimbări în casă. Au cerut altă mobilă, alte 

modificări, am dat consimțământul printr-un telefon dat 

prietenilor noștri! Acum era cam greu să tot dau telefoane și să 

discut. Nota telefonică ni se încărca oricum din discuțiile fetelor 

cu problemele de bacalaureat și cele de armată. Totuși, ne 

găsisem de lucru, fiecare în meserie, însă soacra mea de la 

Dorohoi se îmbolnăvise, soarele îi provocase un cancer de piele. 

Stătea la noi.  

Frații de la Dorohoi nu prea au avut timp de ea. 

Deveniseră “israelieni”! În fapt, și rădăcinile mele sunt tot de la 

Dorohoi. Bunicul meu, Grimberg Leon, tot de pe acolo se 
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trăgea. Am certificatul său de naștere... Îl păstrez pentru viitorii 

nepoți! Să-și cunoască rădăcinile. Până și soțul meu e 

dorohoian! 

Problemele de igienă ne sufocau! Nu puteam pleca la Iași, 

dar uite că n-am avut încotro, până la urmă. La miezul nopții, 

am primit un telefon de la cineva care nu s-a recomandat: 

“veniți la Iași, un câine stă fără mâncare în casa voastră și urla 

ca un lup! Casa e-n părăsire. Nu locuiește nimeni!” 

Am luat primul avion, cum se zice... Ne-am deplasat la 

Iași, eu și soțul meu. Ne-au găzduit niște prieteni mai vechi. Ne-

am luat inima în dinți și am deschis ușa apartamentului nostru, 

cel închiriat, cel de o viață! 

Am intrat prima... Un câine mare și negru, cât o “vacă de 

mare,” a sărit pe mine direct spre față! Noroc că nu eram 

singură. Au sărit băieții și l-au închis într-una dintre camere! 

Vorba vine, ușile care dădeau în balcon erau două, așa că a 

apărut, din nou în camera de la salon. Am reușit să ne baricadăm 

în casă călcând pe excremente mari, cât o plăcintă, ce se aflau 

din loc în loc, prin toată casa... Șiroaie de pipi peste tot, intrat în 

parchet, transformat în ceva dezagreabil, mobile răsturnate, 

fotolii desfăcute, mâncate și brațele fotoliilor, băile pline de 

igrasie, WC-urile cu ceramica galbenă, mâncate de fecale și 

urină, totul ca după potop!  

Am numărat 80 de movilițe... deci, chiriașii erau plecați de 

multă vreme. Dispăruseră. Nici lucrurile lor nu mai erau. Am 

început să caut prin sertare, prin debarale. Una dintre ele a fost 

forțată. Acolo avusesem o cutie cu revistele în care erau 

publicate câteva poezii. Mai apoi mi-am descoperit portretul 

prin sertare. Tapițaseră sertarele cu pozele mele, cu poemele 

mele.  

Prin colțuri de debara am descoperit sigle cu tancuri și 

armament... scrise în arabă. Am înmărmurit! În casa mea au stat 

arabi israelieni? Zice-se că erau la studii într-o bază militară 

pentru teroriști, cred, într-o bază de pregătire, studenți la 

medicină!? 
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Au văzut Mezuza la ușă, și-au bătut joc de casă... adică o 

casă evreiască. Mi-am amintit că nu am vrut să închiriez casa 

unor arabi israelieni, studenți la Iași, la medicină, înainte de 

plecarea definitivă. Primisem un telefon anonim în care mi-a zis 

ceva stâlcit, tipic, cu accent specific: “o să vă aruncăm în mare”! 

Recunoscusem vocea arabului care-mi venise la ușă pentru 

închirierea apartamentului! 

La lichidarea datoriilor, înainte de vânzarea casei, doar în 

câteva zile am descoperit că nu se plătise nici o întreținere și nici 

datoriile de la primărie. Procuratorul meu a dispărut și el. Nu a 

răspuns la telefon!  

Am vândut casa în câteva zile după ce am curățat-o. Soțul 

meu a făcut o criză de rinichi de la soluțiile folosite pentru 

curățirea WC-urilor. Mi-am desprins Mezuza de la ușă și, 

numele... numele de familie de pe ușa amintirilor, ușa de lemn 

de stejar masiv și am adus-o acasă, aici, în Haifa! 

Da, roata s-a învârtit! Vă dăruiesc această amintire poate, 

în felul ăsta n-o să mai simt mirosul câinelui negru și atât de 

înfiorător la înfățișare atacându-mi fața, în somn! 
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După 25 de ani 

  
2006-09-25   

 

 

otul a pornit de la ceva foarte simplu. O zi de 

lucru obișnuită la un Trust de Construcții civile și 

industriale unde lucram, undeva la ultimul etaj, 

adică lângă porumbei! Chiar sub uluc erau o mulțime. Îi vedeam 

zilnic. Le puneam bucățele de pâine. Pacea cea de toate zilele. 

Dar, geamul întredeschis făcea să fie și mai frig în încăpere. Și 

așa eram îmbrăcată ca un scafandru, numai să-mi fie mai cald, 

să mă pot concentra la proiect, să pot mișca cursorul pe rigla de 

calcul.  

Nu era lumina de la ora nouă dimineață iar cea naturală 

era insuficientă, nici hârtie igienică la WC, nici apă, dacă nu-ți 

făceai rezerve proprii, nici rechizite pentru lucru. Trebuia să-ți 

aduci de-acasă până și creionul! Delegațiile în toată țara erau ca 

o pedeapsă. Nu mai zic de frigul sau căldura din trenuri, după 

anotimp! 

Într-una dintre zile, am coborât la subsol, în “Sala 

Calculatoarelor,” calculatoare abia apărute pe meleagurile 

noastre, unde se dactilografiau materialele concepute de noi, cei 

de la proiectare, inclusiv citirea cartelelor. Nu era nimeni. Toți 

cei 20-30 de colegi se făcuseră nevăzuți, poate pe la o coadă. Se 

ieșea liber pe ușa de intrare, portarul era “băiat bun” sau primise 

ordin să se mai închidă ochii (se dădea ceva, trebuia să prinzi 

rând, altfel rămâneai flămând, lipsa de mâncare...), poate la alte 

niveluri din clădire. 

Am așezat dosarul pe masa dactilografei și m-am întors 

sus, la locul meu de muncă de lângă uluc, camera de fumători în 

care numai eu nu fumam, dar alt loc de muncă nu primisem, 

T 
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trebuia să fiu mulțumită ce inhalez, ce mănânc. Mă urmarea 

“viziunea progresului”, imaginând un viitor în care ordinatorul 

va putea vorbi și mă va putea vedea, descifrând nu numai 

cartelele pe care uneori le predam spre citirea programului de 

calcul de rezistenta sau tehnologie! 

După vreo oră, mă trezesc cu șeful secției din “ Sala 

Calculatoarelor”! 

Îl salut respectuos, crezând că-mi aduce personal 

materialul dactilografiat! Dar el venise pentru cu totul altceva: 

- “S-au furat niște bani de la noi, îmi zice. Ți-am găsit 

dosarul tău de serviciu pe masă și m-am gândit să te căutăm în 

geantă!” 

Bineînțeles că n-am ezitat, chiar i-am predat și cheile de 

la biroul meu. Așa, în fața celor 40 de colegi ai mei, sală a 

“secției de proiectare” în care lucram la un loc, mese ca la 

școală, copii cuminți! Nu a găsit nimic, cum era și normal, astfel 

am crezut că lucrurile se vor aplana.  

Dar, ți-ai găsit! A doua zi am fost invitată la Securitate, 

vis-a-vis de Teiul lui Eminescu, în apropierea teilor și mirosului 

de iasomie! Clădire în care și acum se eliberează pașapoarte, 

dacă nu mă înșel, acolo, la etajul doi! Tocmai o luasem pe “cea 

mică” de la cămin. M-am dus acolo. 

Mi s-a spus doar atât: 

- “Vi se vor lua amprentele…” (carte, amprente care mai 

târziu au devenit titlul unei plachete de versuri, editată prin ‘98, 

“Amprente”). 

M-am dus cu inima deschisă. N-aveam nimic de ascuns! 

Acum, când scriu aceste note, oboseala unei zile de 

muncă ar putea să șteargă unele amănunte. Mi s-a spus să-mi las 

fetița în “sala de așteptare”. Acolo era multă lume, necunoscuți!  

Am așezat-o pe “cea mică” pe un scaun și i-am dat 

asigurări că mă întorc în câteva minute: 

- “Să fii cuminte, să nu te miști de pe scaun!”, am rugat-

o, “vine mama imediat!” 
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 Pătrund pe un culoar întunecat, cu multe birouri. Printr-

o ușă larg deschisă zăresc o colegă cu țigara în gură, “pițigăind” 

cu un tip, care, probabil, îi oferise propriul său scaun! Sunt dusă, 

însă, spre altă încăpere cu alură de sanctuar. 

Mă aflam în “camera blue,” pereți îmbrăcați cu pânză 

mulată și perdele similare, în care se găsea un scaun asemănător 

cu cel dentar, în spatele căruia trona o instalație, probabil o 

“mașină de detectat minciuni!” Noutate achiziționată recent, în 

anii de agonie ai regimului ceaușist… Salamandra, da, parcă 

într-un film italian văzusem cum e chinuit un suspect cu mașina 

asta! 

Am fost așezată, mi s-a instalat o bară sub sâni, alți 

electrozi pe frunte și mâini, prinse cu grosolănie parcă de călău 

pregătind pentru mine scaunul electric. Am fost întrebată dacă 

sufăr cu inima, dacă am tensiune, dacă suport curentul “puțin” 

mai tensionat? Parcă ce conta, eram deja legată! 

Am tăcut. Totul era atât de bizar că nu mai aveam 

replică… În cele din urmă, am răspuns că nu știu, dar, de inimă 

încă nu sufăr, sunt foarte tânără! 

- “Bine, îți vom pune întrebări și tu trebuie să răspunzi 

corect, dacă spui o singură minciună, eu voi afla din foaia care 

se derulează în spatele tău! (mă avertizează omul în halat de 

doctor, un tip cu chelie, destul de tânăr, ochi spălăciți, frunte 

îngustă și dicție perfectă.) 

Circa o oră și jumătate sau mai mult, mi s-au pus fel de 

fel de întrebări, însă fără legătură cu subiectul: 

-”Ai rude în străinătate?” 

-”Te-au ajutat rudele din Israel la cumpărarea casei?” 

-”Ai furat vreodată?” 

-”Ai pus mâna pe geanta colegei?” 

-”Ai deschis-o?” 

-”Ai manuscrise acasă?” 

-”Despre ce scrii?” 

-”Ai mai furat ?” 

-”O cunoști pe Nana F?” 
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-”Vrei sa colaborezi cu noi?” 

 

După ancheta cu “mașina rudimentară pentru borfași”, 

folosită experimental (am aflat că a fost probată pe mine, pentru 

prima oară), convinși fiind că vor reuși să-mi smulgă nu numai 

mărturisirile dorite de ei, ci să le devin colaboratoare, adică “să 

torn” pe unul sau altul. Mi-au dat, în sfârșit, drumul! 

Am trecut iar pe culoarul respectiv, am zărit din nou 

ființa căreia nici nu-i știam numele, șezând picior peste picior în 

aceeași rochie străvezie, tot mai aproape de șeful securist, 

așteptând să mă vadă în postura de hoață care și-a mărturisit 

păcatul. 

Mi-am luat copilul în brațe, murdar din cap până în 

picioare de petrosin, luat de pe podeaua de lemn, mâinile și fața 

copilului erau negre. Îmi ceruse ceva de mâncare.  

M-au cuprins amețeli și o stare de rău, eram incapabilă 

să reacționez, dar fericită că Noemi nu s-a pierdut. Putea foarte 

bine să plece din sala de așteptare! Am reușit să mă târăsc până 

acasă… luând tramvaiul! Cred că toată lumea de pe stradă și din 

tramvai mă privea ca pe o mamă neglijentă care nu-și îngrijește 

copilul! Sau, poate, se uita la ochii mei, cine mai știe cum 

arătam! 

A doua zi, zvonul s-a întins. Am fost chemată de șeful 

meu, “membru mare” de partid! Domnul Boloș, șeful meu direct 

s-a simțit lezat și impacientat că el, el... nu fusese informat! 

Se trecuse peste el “la invitația” mea la Securitate. El, 

personal, n-avea habar de nimic! 

S-a uitat la mine cu o privire care spunea multe, 

întrebându-mă, rugându-mă să-i permit să vadă fața și mâinile 

mai atent, vizibil cu leziuni roșii, albăstrui lăsate de electrozii 

prinși de un nepriceput, obișnuit cu brutalitățile, numai zic ce 

urme adânci lăsase bara de sub sâni, urme încarnate! Mi-a 

observat ochii roșii până la sânge, ca și urmele legăturilor 

strânse, marcate de pete roșii și umflături.  
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Spaima a pus stăpânire pe el! Îi era frică, gândeam, să nu 

cumva să reclam la șefii mei mai mari sau la Comunitate, să nu 

cumva să se împrăștie zvonul că am fost supusă la tortură. Eu nu 

mă gândisem la asta… Teama mea era de cu totul de altă natură. 

Să nu mă simt umilită, doar atât ceream de la viață! 

M-a rugat să las totul “pe mâna lui”, să verifice personal 

toate cele întâmplate! Ce a urmat mi-a lăsat urme pe o viață: 

ochelarii de vedere, sincopa mea de la Brașov! Poezia… 

Ar fi trebuit să-i pun în față alt dosar, de poezii publicate 

în “Cultul Mozaic”, “Cronica”, “Convorbiri Literare”, acolo 

alături de cei care au fost, la fel, chemați în locurile acelea care 

îți lasă urme adânci, șenile, șenile! Dovezi ale existenței mele 

iudaice chiar Dincolo, pe “plaiul mioritic”! Dar fiecare, în viață, 

va plăti pentru spusele sau scrisul său, în fața lui Dumnezeu!” 

Scriam pe atunci: “n-am să vând sticle goale/când n-o să mai am 

de mâncare”! (Revolta sângelui) 

Au fost chemați la Secu’ și alți colegi. Aproape toți au 

fost supuși, nu mai mult de cinci minute, de formă, pentru 

acoperire față de mine și Comunitate, la “mașina de detectat 

minciuni”. 

Luată la bani mărunți, colega care a acuzat furtul (cea cu 

soțul securist) a dezvăluit, până la urmă, că banii așa-zis furați 

au ajuns în buzunarul unui ginecolog care a operat-o, înainte cu 

câteva zile, tocmai “în timpul serviciului,” exact la orele vizitei 

mele în “Sala Calculatoarelor” (portarul instituției, om corect, a 

depus mărturie!). Înscenarea furtului fusese doar un alibi pentru 

soțul ei, doar atât! 

A fost dată afară din serviciu. S-a aflat că era o 

profesionistă experimentată în amor “multilateral dezvoltat”, 

motiv pentru care soțul ei a obținut divorțul. 

Coșmarul trăit, “camera blue” cu scaunul dentar și vocea 

securistului, molcomă și convingătoare, s-a transformat într-un 

vis obsesiv care nu încetează să mă urmărească cu ochii 

deschiși. Lucrurile nu s-au terminat aici. Soțului meu, Delu, i s-a 
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înscenat că ar fi bătut un controlor de autobuz, într-un alt cartier, 

în care nu ajunsese vreodată!  

I se promise marea cu sarea dacă ar fi știut ceva despre 

Nana F., evreica studentă la medicină care se culcase cu un 

libanez! Fusese exmatriculată și expediată pachet în Israel 

(întâmplător, o descoperisem în avionul care m-a adus ca turistă 

în Israel). Mi-am amintit apoi ca acel “călău” mi-a șoptit că îmi 

cunoaște “punctul vulnerabil”, adică soțul meu.  

Singurul lucru pe care îl putem face e să dăm în vileag, 

ce ne stă în putere, chiar peste ani, chiar acum! Probabil că 

astăzi lucrurile stau altfel, lumea s-a maturizat, lumea-i mai 

bună, mai sinceră, are de ales, poate șterge într-o clipă trecutul 

cu buretele, îl poate modifica, idealiza.  

Eu nu! Era prin anii 1980 și ceva... și eram tânără și 

încrezătoare. Voiam să cuceresc lumea dar nu reușisem decât să 

cuceresc și să primesc rația de 1200 de calorii... Era o fericire pe 

atunci! Umilirile noastre! 

 
“ULTIMA ORA”, APRILIE, 2007 TEL AVIV 
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Dilema viorii 

 

 

 fost un copil minune... Avea auzul aproape 

perfect. Cu toate astea, învăța greu să facă față 

acestei prevestiri a viitorului sau, cum să-i 

spunem, simț muzical ieșit din comun. Ei i se părea invers, că 

vioara nu-i răspunde conform așteptărilor... Cei care o 

categorisiseră ca fiind copil minune doar o alintau. Și acum, 

după mulți ani, își poate da seama că nu greșise cu mult în 

previziunile ei în cariera violonistică.  

Aproape aceeași istorie se repetase și la generația 

următoare. Mama ei, Rașela, nu avusese studii muzicale. Fusese 

un om frustrat de învățătură. O dăduse bunica sau mama ei ca 

ucenică la o croitoreasă, Frosnica undeva vis-a-vis de Școala 

Domnească de Muzică din Iașul cărunt.  

O familie evreiască obișnuită. Muncă grea. Ea se simțise 

uneori ca o servitoare acolo. Muncise de dimineață până seară și 

nu numai croitorie. Meseria se fură, spunea ea! Ajungea acasă 

frântă de oboseală, mult după ora opt seară.  

Mergea pe jos din Strada Cuza-Vodă până pe strada 

Socola. Cale lungă, prea lungă pentru un biet copil. Nu avusese 

parte de muzică, cu toate că avea talent. Mai târziu, după ce se 

căsătorise, la numai 17 ani, a ajuns croitoreasă de elită, cu foarte 

multă clientelă. Cânta și cosea... Așa își amintea “copilul 

minune” de mama ei Rașela. 

- “Anduța, treci și studiază!” - îi spunea mama ei, Rașela.  

- “Lasă-mă să mă joc puțin cu copiii în curte”, o ruga 

Anduța pe mama ei. Răspunsul venea prompt. 

- “După ce studiezi la vioară!” - spunea Rașela.  

A 
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Seara se lăsa și ea n-avea curajul să mai iasă în curte și 

lucrurile se repetară mereu. Ajunsese să urască vioara. N-avea 

timp să se joace. N-avea timp să citească.  

Toate după-amiezile stătea pe masa din bucătărie 

studiind, în timp ce mama ei cosea sau deretica prin casă. Din 

când în când, o corecta cu vocea ei de soprană atât de cristalină. 

Uneori, sunetele pe care le emitea corectau notele false ale 

instrumentului. Putea cânta ușor orice arie din operetele 

cunoscute. Vocea ei era ca un flaut fermecat, necizelat de vreo 

școală. 

Citisem undeva că Pavarotti, mult timp, nu a avut noțiuni 

muzicale. Cânta după ureche! Și mama Anduței la fel. Talent 

nativ care n-a fost descoperit vreodată, “flautul fermecat”!  

Mergea cu ea de două ori pe săptămână la lecțiile de 

vioară. Profesorul ei, Beiu Vladimir, venise din București la Iași, 

se transferase. Semăna cu Menuhin! Mama era foarte atentă la 

ce spunea profesorul. Acasă, îi repeta Anduței totul - cuvânt cu 

cuvânt: 

- “Ține mâna așa, fă coloane, acum arpegii, game... stai 

drept, nu te încovoia, nu sta pe scaun, mai cântă odată etc, etc.”  

La primul concurs la care participase, pe la 11 ani, 

reușise să se impună printre cei zece copii din școală, cei mai 

buni. A fost luată în turnee. Începuse să se învețe cu scena.  

Rașela mergea cu ea peste tot. Îi împletea codițe, îi 

punea fundițe. O îmbrăca ca pe o “păpușă vie”, cu bluză albă, 

fustă plisată, pantofi de lac în picioare și șosete trei sferturi. 

Poza asta o are și acum în față. Undeva pe o scenă la Botoșani. 

Cât de serioasă pare!  

Pe vremea aceea, n-avea emoții. Cânta fără nici o 

problemă, chiar și în duet. Făcuse duet violonistic cu încă o 

fetiță, Rodica. Și ea se clasase printre cei zece câștigători la 

secția vioară. Ea începuse târziu vioara după ce făcuse patru ani 

pian. Deodată, se hotărâse că o interesează mai mult vioara 

decât pianul. Profesorul ajunsese să-i dea lecții particulare și 

acasă. Rodica promitea!  
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Era dintr-o familie evreiască înstărită, cu posibilități. 

Anduța începuse s-o invidieze. Simțise că profesorul a părăsit-o 

pentru Rodica... că nu-i mai dă atenția de care era obișnuită. 

Chiar și mama simțise asta. Se hotărâseră să-l invite pe profesor 

acasă. Începea ora și peste 15 minute termina sub un pretext 

oarecare. Se așezau la masă și uitau de ea, o trimiteau la culcare.  

Anduța devenise singuratică și necomunicativă. Studia 

din ce în ce mai mult, dar fără nici o plăcere, ca un automat. La 

concursul din anul următor, s-a clasat înaintea Rodicăi, era 

fericită! Au cântat în duet împreună cu Rodica, undeva pe o 

scenă la Piatra Neamț. Făcuse deja un calcul. Cântase pe scenele 

țării de cel puțin 64 de ori!  

Destinul ei muzical s-a întrerupt însă aproape brusc. 

Profesorul ei a făcut un infarct. Revenit, după boală, și-a 

înjumătățit clasa de vioară pe care o deținea. Rodica a rămas 

eleva sa. Anduța a fost îndepărtată.  

Noul ei profesor, tânăr și impulsiv, nu a mulțumit-o pe 

Anduța. Tânjea după vechiul profesor. Pentru ea, ceva se 

sfârșise! După un an, cam prin clasa a VIII-a, s-a hotărât să se 

retragă de la Școala de Muzică. Toate rugămințile părinților au 

fost în zadar. Chiar și rugămințile fostului profesor (pus de 

părinți) au fost zadarnice. Anduța se hotărâse definitiv și nu a 

vrut să cedeze cu nici un chip insistențelor lor. 

Motivul îl știa numai ea. Se simțise părăsită. Ultimul an 

nu progresase de loc. “Copilul minune” se maturizase. Nu voia 

să-și mai poarte aureola falsă. Mai târziu, în paralel cu altă 

facultate, ea a continuat studiile la o școală particulară. Cu 

“Balada lui Ciprian Porumbescu” se clasase, din nou, printre 

primele locuri, într-un concurs neprofesionist...  

A ajuns să interpreteze și “Concertul de Mendelssohn 

Bartholdy” chiar pe scena filarmonicii ieșene. Atunci, a “căzut 

de pe coardă”, cum ai cade pe gheață... cum se spune. A dat-o în 

bară!  

De emoție, piciorul drept începuse să-i vibreze puternic. 

După alte câteva pasagii, a sărit câteva note din concert, tocmai 
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pe coarda mi. Acompaniamentul de pian s-a întrerupt... ca la un 

semnal. Rămăsese singură în fața publicului.  

Cu greu a reluat tema din nou. S-a trezit la sfârșitul 

concertului fără să-și aducă aminte că ea este interpreta. De 

multe ori își amintește această scenă. Pe fața ei îmbujorată de 

efort se citea totul, ca într-o carte deschisă.  

Publicul a primit-o cu căldură. Oricum, concertul 

depășea puterile unui copil. Era ca un triplu salt executat pe 

gheața topită! S-a retras din viața muzicală și artistică chiar în 

acea seară. Copilul matur a simțit adevărul limpede. Nu era 

făcută pentru scenă. Nu putea fi solistă.  

A continuat să cânte în orchestră. I se părea tot timpul cu 

ocupă locul cuiva, că ea nu merită această onoare. Turneul care 

a urmat ca simplă orchestrantă, chiar și-n Statele Unite ale 

Americii, nu a bucurat-o pe Anduța. Cariera violonistică n-a fost 

să fie pentru ea. Mâna stângă, operată în urma unui traumatism 

de studiu, după acest turneu cu concerte zilnice, obositoare și 

lungi și repetiții dimineața, într-o orchestră, au făcut-o să se lase 

definitiv de vioară, la doar 34 de ani.  

Ce s-a întâmplat cu generația următoare născută în 

muzică și poezie, a fost ca o pedeapsă pentru ea! Fata ei, Zinette, 

s-a lăsat de vioară în culmea gloriei, exact la aceeași vârstă, 

cântând concertul de M. Bruch! I-a spus mamei ei, fără 

ocolișuri: 

“Mamă, eu vreau să mă joc, să am copilărie, mă las de 

vioară!” Cu toate insistențele, a procedat la fel, precum ea cu 

mama ei Rașela. “Cea mică”, Noemi, a studiat mai puțin vioara. 

În facultate, a apărut acasă cu o orgă electronică cumpărată pe 

banii ei, munciți. A zis că, “de ce n-am dat-o la pian”, ca un 

făcut!? 

Pe Rodica Iosub cred că o cunoaște toată lumea! A 

cântat și poate o să mai cânte sub bagheta lui Zubin Mehta. 

Locul ei de muncă este în orchestra simfonică din Tel Aviv. 

Deci, profesorul n-a greșit prea mult, a avut viziune! Din când în 

când, Anduța merge s-o asculte și s-o vadă. Rodica e 
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neschimbată. Parcă-i lipsesc codițele împletite de mama ei, 

strâns... strâns. 

Totuși, după ani, Rodica s-a plafonat oarecum! Nu a mai 

repetat performanța solistică, n-am mai întâlnit-o ca solistă! Așa 

cum fac mai toți artiștii. Poate e mai bine să te retragi la timp, în 

plină glorie! 

 

*** 

 

Pagină de jurnal 

Poveste cu telecomandă (șalat* în ebraică) - 2001 

 

Toate s-au modernizat. Nu mai pot ține pasul cu timpul. 

O simplă apăsare de buton și te simți unde vrei, poți să faci ce 

vrei, după chef sau ambiții. Unii vor să se ajungă (grafomanii) 

cu trâmbițe și surle sau invers... prin site-ul altora, postându-și 

galoanele firmei profetice, alții preferă anonimatul!  

La ce mai folosește pana... cea de pe vremuri! La ce mai 

folosește mașina de scris... Ai un regret mare privind spre ea și 

te îndrepți apoi spre noua invenție, calculatorul (la Politehnică 

făcusem doar un curs facultativ, însă fără calculator, pe alte 

vremuri! Rețin că prof. Ciopraga avea o cravată cu picățele. 

Seamănă perfect cu ce preda el la curs despre programare, mai 

mult acolo erau și romburi, uneori săgeți!).  

Iar eu eram stângace pe deasupra. Vedeam totul invers 

precum în ebraică. Mirajul scrisului sau călătoriile pe toate 

meridianele, pe Internet te aducea cu greu în patul nupțial, de 

după douăzeci de ani... Consortul adormea întotdeauna înaintea 

mea. Iar eu testam calculatorul, învățam singură. Locuiam încă 

în limba română, dar fără diacritice. Literele ebraice dispăreau 

brusc, cortina cădea ca o ghilotină! 

E suficient să-ți pui știrile de seară de la ora opt și te 

simți imediat acasă... Când spui Acasă… intervine și acea 

apăsare sau greutate care îți stă pe cap, fără să-ți explici de ce! 

Doar înainte cu câteva minute fuseseși puțin prin Europa, pe 
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meleagurile verzi, cu ajutorul șalatului minune... Problema e cu 

care șalat am fost acolo, îmi zic, gândind ba la prezent, ba la 

trecut! Butoanele mă puneau în încurcătură. E vorba doar de 

“tunelul timpului “ ca-n în filme. 

Bărbatul meu este perfecționist. La mine în casă se văd 

vreo 47 de canale de televiziune. Păcat că n-avem timp de ele. 

El, însă, adoarme foarte bine pe toate. Nu poate să doarmă fără 

colecția de șalate de lângă el, săracu’... Unul e gri, de mărime 

potrivită.  

E șalatul obișnuit. Adică de la matav (stație TV prin 

cabluri) mai puțin clar. Are însă ceva bun... Numai cu el poți să 

citești știrile de pe Tele-text, adică textul în franțuzește. Vii, te 

așezi cu farfuria de borș în mână, seara, apeși pe șalatul gri și 

citești știrile. Cu gura plină, îi face rezumatul pe scurt soției, mai 

ales despre știrile proaste legate de acasă, adică de Israelul 

nostru drag.  

Știrile rele apar mai devreme în Franța, decât în Israel. 

Modernismul ăsta usucă. Nici măcar câteva zile de așteptare, 

nici măcar o clipă... Toate merg pe e-mail să nu pierdem absolut 

nimic... Un bombardament, o explozie ceva... un atentat, o 

spargere, e groaznic!  

Dacă nu încerci să te izolezi, ai șansa să ajungi la un 

spital de boli psihice! E prea multă durere în jur. Trebuie să 

alegi! Mai bine dau pe posturile din România. Și ei sunt în 

progres vizibil. Ne-am montat și o farfurie pe casă. Vedem și 

TVR Internațional. 

Filmele nu le vedem. Ecranul se oprește după câteva 

imagini. Mă refer la filmele străine. Dar știrile, știrile sunt și ele 

tot atât de senzaționale ca și la noi. Acolo se fură, domnule! 

Brucan a prezis doar 20 de ani până la trezirea definitivă!  

Ce credeți că se fură, asta acum la început de secol: 

liniile de înaltă tensiune... sub tensiune, asfaltul proaspăt turnat, 

care ajunge de pe autostradă direct în casa gospodarului, liniile 

de cale ferată... câte o bucățică acolo și câte un opritor de cale 
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ferată pentru vânzare la fiare vechi, se plătește cu chilu’ sau cu 

tona, după cum am înțeles! 

Noroc că sunt descoperite la timp... Altfel, sigur deraiază 

trenul. Poluarea... Alt subiect nostim sau mai bine zis tragic. 

Cianura se revarsă în apele Siretului, peștii mor, oamenii îi 

mănâncă și, ce să crezi... se intoxică și gata... Ce debandadă, 

trebuie o mână de fier acolo, sau câteva mai mărunte!!! Cred ca 

unora le este dor de cele două ore de televiziune zilnică cu 

“artistul” principal! Mă doare sufletul și pentru aici și pentru 

Dincolo. 

Dar să ne întoarcem la modernismul actual. De exemplu: 

mașina de spălat și mașina de uscat rufe. Mașinile le-am 

suprapus, pentru economie de spațiu. De ce le am pe amândouă? 

Simplu! M-am săturat să spăl și să usuc rufe.  

Fetele mele au făcut una după alta armata, armată grea, 

precum băieții. Împreună, deci... aproape patru ani. Eu am fost 

“sacul de bătaie” pentru ele. Pe mine se descărcau, săracele, 

când veneau acasă pe la o permisie. La prima fată, am spălat și 

călcat suficient. Ce călcat, vine vorba... Uscat... pentru că trebuia 

călcată uniforma militară de udă!  

Mai ales iarna nu se usca nici pe calorifer! La a doua 

soldată, m-am modernizat puțin. Am cumpărat mașina de uscat. 

Scoteam rufele de jos din mașina de spălat și le puneam sus în 

cea de a doua, la uscat. Nu mai trebuie să atârn rufe pe sârma de 

la etajul meu.  

În fața blocului, e o prăpastie și eu am amețeli când mă 

uitam în jos. De multe ori, îmi cădeau lucruri din mână cu rufe 

proaspăt spălate și duse erau pe “apa sâmbetei”, dar nu de Șabat. 

Trebuia să fac o întreagă excursie ca să recuperez ceva. Să 

zicem un ciorap sau o cămașă...  

Dar ce să mai zic de plapuma de puf adusă din România 

“ca nou venită în țară”, adică “ola hadașa”. A ocupat toată lada 

la vamă. Au cotrobăit-o cei de la vamă să n-am cumva purici sau 

căpușe, să nu “le transfer “ în Israel fără aprobare specială. Dar 

plapuma a zburat de pe sârmă la o vântoasă... Apoi a tronat în 
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prăpastia din fața geamului meu mai mult de jumătate de an... 

până ce Primăria a făcut curat în spatele blocului și a adunat tot 

ce poate: sticle de plastic, saci cu gunoaie, fotolii, scânduri de 

Sucot (sărbătoare).  

Păi, ce să faci, “lumea civilizată” n-are timp să ajungă 

până la lada de gunoi. Trimite câte o ghiulea direct în prăpastie 

și gata... Zăceau acolo până putrezeau și erau ridicate tocmai de 

sărbătorile următoare. Primăria lucrează și la noi din ani în 

Paște.  

Cu toate că “nimic nu se pierde ci, totul se transformă”... 

referindu-mă, deci, la rufele spălate... Bărbatul meu, Delu, tot 

nu-și găsește ciorapii. Nu-și închipuie, însă, că ciorapii pot fi 

folosiți și de alți membri ai familiei, soldatele mele Noemi și 

Zinette și, deci, e aproape normal să nu-i găsească. Fetele doar 

sunt pe post de soldate cu bocanci lustruiți aproape zilnic.  

Dacă erau în România, probabil ca ar fi legănat deja 

propriul lor sugar! Așa au ajuns să-și conceapă copiii cu mult 

mai târziu, când eu deja mă și simțisem bătrână în ghilimele la 

40 de ani, de aia mă apucasem de poezie, debut la 30 de ani și 

încă sub girul poetului Emil Brumaru în revista “Cronica”! Cică 

mi-a predat toata rubrica sa “diligența poștală”... într-o zi de 

octombrie. 

Dar, să trecem la șalatul cel negru cu butoane roșii. Se 

pare că e Matav digital. Adică televiziunea viitorului, adică în 

pas cu moda, mai corect... parcă-i hologramă imaginea! Aici, 

știrile le vezi și asculți cu mai multă atenție. Sonorul e mult mai 

clar, sirenele de la ambulanțe îți sparg timpanele, mai ales după 

un atentat terorist (să fie cât mai puține, nu mai rezist!).  

Încerci să te liniștești să nu te încarci ca o baterie, sa-ți 

aduci aminte și de tine, și de ai tăi, să supraviețuiești într-un fel! 

Atunci, schimbi pe ProTV. Acolo o văd pe Theo. Cel puțin e tot 

atât de solidă ca și mine, dar ține dietă și mai are și simțul 

umorului!  

Cică a învățat la universitate limba arabă. N-a știut să 

îndruge nimic în limba arabă. O fi semănând limba arabă cu 
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ebraica noastră, cât mă descurc și eu! (La început când am sosit 

în țară cumpăram alimente după poze. Silabiseam ceva, dar 

lipseau vocalele, erau pe undeva trebuia să le simți!)  

E și normal să nu-ți amintești nimic, așa... în fața 

camerelor de luat vederi. Se mai întâmplă și pe la noi. Cel mai 

mult m-a distrat că i s-a răsturnat geanta pe podea, tocmai la o 

emisiune concurentă, unde fusese invitată de onoare! Din geanta 

ei au căzut vreo 7-8 brichete, pahare de plastic, medicamente, 

farduri... Într-un cuvânt sau două, “geanta bunicii!” Nimic 

compromițător pentru o prezentatoare de televiziune cu audiență 

foarte mare.  

Doar brichetele erau cam multe pentru o nefumătoare... 

Poate că în felul ăsta își ținea socoteala kilogramelor date jos, 

cine știe! Mai mult decât atât: ieri am ascultat un mic interviu al 

fiicei poetului Lucian Blaga. Reușise să citească pe diagonală 

dosarul Securității care fusese întocmit pentru tatăl ei (m-a 

interesat și mai mult, tocmai primisem premiul internațional L. 

Blaga pentru poezie, tocmai atunci, “puterea cuvintelor” mele 

inspirată de Lumina sa s-a întors nostalgic acasă).  

Eram foarte mirată că se înregistrase aproape tot ce se 

vorbise în casa lor și, mai apoi, cuvânt cu cuvânt, fusese redactat 

tot, ca să poată fi citit de cine știe ce mahăr de la Securitate. 

Până unde putea merge Securitatea românească pe timpul 

Răposatului!? Inviți prietenii acasă și ești ascultat prin 

microfoanele montate sub dușumele și becuri.  

Că tot stăteam uneori la lumânare... Nici măcar nu te 

turna prietenul cel mai bun... sau colegul, sau vecinul cel 

invidios (țin minte că mi-a bătut unul la ușă, cică mirosea la 

mine a carne friptă). În cine mai puteai să mai ai încredere 

atunci?!! De cine trebuia să te ferești ? 

Dar, hai să trecem la șalaturi. Ca să deschid singură 

televizorul pe postul dorit trebuia să mă concentrez serios, e o 

adevărată tehnică. Niciodată nu nimeresc șalatul potrivit, vreo 

patru stau aruncate pe masa din salon. Fac o criză de nervi și 

apăs pe toate butoanele deodată, claviatura pianului. (Mai fac 



 

81 

mici crize pe care le uit apoi... Când cineva vrea să intre în viața 

mea neanunțat și să mă pună și la punct, să sune mai întâi la 

ușă... Să se recomande... Să nu dea buzna!)  

Normal că seara, când se întoarce Delu de la serviciu și 

remarcă că totul e dereglat la șalate și televiziune, mă 

apostrofează cu glas răstit, adică eu nu sunt capabilă să pot 

reține niște simple butoane! Adevărul e că am atenția 

distributivă. N-o să credeți, la serviciu îmi pun capul de rezervă, 

ăla de femeie deșteaptă. (Acolo mi-l pun ca să pot lucra în 

domeniul meu, inginerie și, încă, constructor de “stații de înaltă 

tensiune”. Întind planurile alea, cearșafuri și, le sintetizez până 

le evaluez în bani, adică dolari, că n-am intrat încă în Europa să 

fac calcului în Euro!) 

Dar să mai închid parantezele... Toată programarea era 

deja dusă pe “apa sâmbetei”, iar eu mă prefăceam cât se poate 

de cuminte și ascultătoare cu ochii ațintiți în ziarele-kilograme 

de pe la noi! Până la urmă, mi se întocmește un desen cu săgeți 

și explicații raționale... (1200 calorii pe zi, asta-mi sugera).  

Acum, când vin de la serviciu, întâi privesc biletul. 

Trebuie să apăs pe butonul roșu, apoi pe 99, apoi iar pe roșu și, 

mai apoi, pe 43, unde e ProTv și, în sfârșit, din nou pe roșu, 

pentru că cifrele trebuie să fie undeva la mijloc și nu sus... Dacă 

cifrele postului sunt sus... înseamnă că nu văd destul de bine 

pentru că sunt rămasă pe vechea legătură, care s-a păstrat din 

cauza Tele-Textului cu postul francez de știri...  

Uf! Până la urmă simt nevoia să notez totul cu mâinile 

mele pe calculatorul meu, pe Dagheșul meu, care scrie 

românește cu diacritice după chef, e atât de vechi și demodat ca 

o rochie din secolul trecut. Mai mult, în locul lor apar litere 

ebraice* sau, dispar cu totul! Cel puțin “crima cu “copyright” a 

scriitorului Al. Mirodan, editorul “Minimului” din Tel Aviv, în 

cartea sa “Ocolul pământului cu un surâs” rămâne valabilă și 

acum.  

Știrile de la noi și din România sunt pline de crime, pe 

orice șalat aș pune mâna. Când să te mai destinzi! Telefonul 
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meu (mobilul) sună acum... dar n-am putut răspunde la timp. Era 

pus între șalate. Până l-am descoperit... telefonul a tăcut...  

Astea-s invenții ale noului secol! 
5-04-2001 

TEL AVIV 

APĂRUT ÎN “VIAȚA NOASTRĂ” “, 26 IUNIE, 2008 

 

  



 

83 

 

 

Tata  

08-08-2006    

 

e sprijinim chiar și în somn de ființa mamă sau 

tată. Mama mea a fost croitoreasă. Am purtat 

întotdeauna paltoanele ei întoarse pe dos. Mi le 

prefăcea cu greu, migălos. Aproape că păreau noi. Mie mi se 

părea, nu știu de ce, că e mai frumos materialul pe dos, culorile 

decolorate mă atrăgeau. 

“Fata cu cercel de perlă” era în mine. Simțeam culorile. 

Mai târziu, prin muzee, numai asta căutam, straturile de culori. 

Niciodată un palton nou. La fel și pantofii ei. Până mi-a crescut 

numărul de la pantofi și atunci părinții au fost nevoiți să-mi 

cumpere pantofi noi. Asta s-a întâmplat pe la 17 ani.  

Pe la 18, m-am măritat. Soțul meu mi-a cumpărat pantofi 

noi. Aveau cataramă și culoarea preferată, bordo. I-am purtat la 

cununia civilă…Nu pantofi albi, ca orice mireasă. Tatăl meu, de 

1 Mai “sărbătoresc,” îmi cumpăra și un balon pentru defilare. 

Visam mereu că, dacă îmi va lua mai multe baloane... mă vor 

ridica de la pământ și, n-o să-l mai văd pe tata. 

Mi s-a redeschis “rana” ... sufletul plânge. Tata Șaul 

(Z”L) nu a supraviețuit. Om muncitor, cu griji atât de mari. A 

lucrat la Țesătura-Iași, mereu sub războaie de țesut, să repare nu 

știu ce pe linie electrică, mereu în zgomot, dar un mare 

inventator tehnic. A primit multe decorații ca inventator, stele... 

Acasă, uita că nu e la serviciu, striga, ce să-i faci, surzise puțin, 

12 ore nu era suficient să lucreze... Numai că nu dormea la 

serviciu.  

A murit din cauza unei operații greșite. Chiar în primul 

an de pensie. Tocmai la începutul anului de grație 1989. N-a 

prins Revoluția. Tânăr, foarte tânăr, la doar 64 de ani, a murit 

(Z”L) fără să-și vadă nepoții crescând. 

N 
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Acum, fratele meu trăitor în Franța, arată exact ca și el. 

Mai ales din spate… Uneori, îl iau de mână când merg la mare 

mea din Haifa... și e în vizită la noi. Parcă l-aș tine de mână pe 

tata! 
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 Paralele  

 

e 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. Certurile dintre ei ne-au 

distrus nouă, celorlalți, prietenia.  

Loialitatea și convingerea lor că au dreptate în tot ce 

spun sau scriu sau fac, au luat-o cu ei în mormânt, lăsându-ne 

nouă o situație penibilă, grupuri de scriitori dependenți de 

editori precum pe grupuri de Facebook 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 mai funcționează încontinuu 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, trecerea 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 se asocieze de fel cu 

faptul 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… Sau, mai mult, putem asocia și cu 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 

D 
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găsit un dezacord gramatical chior. Scriitorul în 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 doi metri pe scaune confortabile, sau preferând încă 

masca neagră sau verde, care acoperă reacțiile spontane și te 

face să devii mut și să prinzi trenul repede să ajungi acasă, și să 

uiți că ești scriitor. Și asta doar pentru că unii și-au manifestat să 

conducă fără puterea cărților lor, nu te-au convins și nu e drum 

de întoarcere.  

Singurătatea 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 atașat, 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, adică să emigreze în Israel. 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. Nici 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 ca 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 cred ei 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! “Puțin 

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-au luat microfonul, au spus 

câteva cuvinte în fața camerei de filmare iar noi am rămas 
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fundalul lor timp de cinci 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 

niciun cuvânt!!  

Cea mai grozavă premiere a fost la Iași, când mi-au dat 

titlul de Ambasador al poeziei, în 2015. Când mi s-a publicat 

ultima carte la ed. Junimea, “Peste șapte coline, Haifa-Iași”, iar 

mai târziu ”Curcubeu peste Haifa“, (manuscris dada), 

februarie, 2020, am dorit să apară în biografia mea acest titlu 

acordat pe atunci doar unui număr de șase scriitori din 200, 

acolo, lângă Teiul lui Eminescu, unde au fost sute de 

spectatori!!! 

Dar editorul mi-a spus între patru ochi că e deja 

”perimat” să fii Ambasador cultural. Iar o umilire caldă, eu 

venită de la peste 2000 de km! Dincolo… unde doream să 

reușesc acasă! Atunci Iașul lupta să ajungă Capitală 

Europeană… dar fațada colaborărilor cu  invitata israeliană nu 

le-a reușit! Eu trăiam deja în Asia, era prea puțin, precum la 

Eurovision, unde 12 puncte le obții dacă faci ca solista noastră, 

Neta cea grasă, 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 

dat,  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 noastră de scriitori israelieni 

(președinte poetul Saul Carmel Z”L) a fost bine primită până la 
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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! Voiam să-mi revăd familia în Israel.  

De atunci, am prins rădăcini definitive 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 două 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 ucigașă 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 cam vrăjitoare” în viața mea 

care m-a privit cu invidie, chiar când am căzut, îi văd ochii răi, 

punctiformi, aceeași de la lansarea mea de carte de la Neptun, 

(venise, cică, să-mi predea o pagină din Poezia lui Vulturescu, 

unde apărusem cu poezii), aceeași și de la Neptun. Ochiul rău! 

Hamsa… (se spune împotriva ochiului rău).  

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, 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 passe-partout 

Nici de a urmări norul din pictura 
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Abstractă a socotelilor după pandemie 

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

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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Umor precum… dr. Dorel Schor 

 

- Dirijorul este un instrumentist ratat… Trece repede la 

muzicologie, dar… cu multă bunăvoință. E și sportiv de 

performanță, mai ales când dirijează o simfonie de peste 45 de 

minute. 

- Nu se cuvine să te descalți la ușa vecinului, dacă-ți 

miros picioarele! 

- Impertinentul are tupeu, mai ales dacă trebuie să obțină 

ce nu poate avea, ca, de exemplu, talentul! 

- Nu pot spune cu lux de amănunte ce conține romanul, 

dar poate fi criticat într-un rând după copertă! 

- E un carierist fără echivoc. Cunoaște la perfecție 

copy/paste! 

- Perfecțiune constă în momentul acela când te afli pe 

podium, precum Greta Garbo. Ea a știut când să se retragă din 

cariera fulminantă! 

 - Am revăzut Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus 

Mozart. După Corona, punerea în scenă e teribil de modernizată, 

operă bufă, fără a schimba scenariul. Artiștii făceau sport pe 

scenă. Iar se dezbrăcau, iar se îmbrăcau! 

- Eu nu pot să scriu un text fără să mă gândesc la 

sponsor! Oare are destui Euro să-mi cumpere toate cuvintele pe 

care le-am editat la editura Haifa? 

- Unii scriu pamflete, alții cred că aluziile sunt evidente, 

mă gândesc să mă dedublez și eu, așa că iau Duplex pentru 

tensiune mare, mereu am palpitațiile debutului! 

- Cum mă pun la orizontală, îmi vine inspirația, cică sunt 

undeva într-o cameră fără baie și merg la comun să mă spăl! Dar 

descopăr că mă întreb: unde o fi “camera etanșă” adăpost pentru 

siguranță sau apărare contra rachetelor? Ultima dată, prin 1990, 

am purtat mască împotriva unui atac biochimic!!! 
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- Văd portul Haifa din balcon! Nepoțica mea de patru 

anișori zice că vede clădirea (care arată ca o Rachetă în Haifa) 

altfel, construită din pahare de plastic (binian a cosot) îmbinate 

cu lipici! 

- Nu-mi plac competițiile între textele scriitorilor. Pentru 

mine, sună a comandă la chelner fără meniu! E suficient să scrii 

despre un evreu celebru care a murit sau e în viață… și imediat 

ți-ai făcut statuie de critic literar care a studiat opera cuiva, 

copiind citate semnificative! Dar le trebuie și lor o pâine… sau e 

altceva la mijloc: ego? Dar nu e nicio problemă, fiecare își 

câștigă banii în felul său. Doar eu am fost mereu voluntară și 

spontană. E drept că aveam o altă meserie, deci, un salariu! 

Mai greu e să scrii singur ceva… fără ghilimele, fără 

Google, fără Wikipedia, fără nicio carte! 

- Dacă vrei să ai rating pe Facebook, pune-l pe Dinescu 

să se certe cu mătușica! 

- E prima dată când nu mă grăbesc să public zicerile 

astea, oricum, statistic, blogul meu nu e văzut de nimeni, așa că-

i dau drumul până NU primesc zeci de reclame ca să cumpăr 

ceva, reduceri 50% la umor! 

- Am o aplicație sudoku care îmi scrie mereu după joc 

dificil că e Grozav! Ce o fi așa de grozav să știi să numeri până 

la cifra 9? Și nepoțica știe… 

- E bine că am simțul umorului, scorpionul nu mă 

înțeapă, așa că folosesc umorul racului fiert! Am ISBN-ul cerut 

pentru orice carte, dar nu am inspirația să adun tot ce mă 

frământă între ciocan și nicovală! 
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Efectul PAVLOV 

Epoca Clinton 

 

n mai toate noile romane de după stagiunea Clinton a 

apărut un fel de scenă picantă care este, mai întâi, 

publicată în presă, ca să te facă să cumperi cartea. De 

coperți albe nu se auzise.  

Cartea-enigmă, carte care să te facă să fii curios, cartea-

meditație, cartea pufoasă ca o plapumă de puf. 

Fără scene obscene, nimic nu e vandabil. Editurile te 

resping. Ce război în direct!? Asta s-a fumat, ca și atentatele 

teroriste! Nici nu încerc să reactualizez acest manuscris vechi. 

Ar fi de neînțeles anul Clinton. Putem zice că am intrat în Epoca 

Clinton înainte de UE.  

Mai clar se sugerează asta chiar la muzeul celebrităților, 

Madame Tussaud, „muzeul figurilor de ceară” de la Amsterdam, 

(fermoarul pantalonului lui Clinton era tras până la pliul de jos, 

rămânând afară doar cămașa, ostentativ așezat într-un con alb, 

imperfect).  

Ironia Monicăi... De ce să nu remarcăm că l-a făcut să 

mintă pe marele saxofonist de ocazie. Femeia în ierarhia vieții 

cotidiene! O poți descoperi cum reușește să dea jos președinți!  

Deloc de invidiat.  

Dar să trecem la paralelismul meu. Mai în toate prozele 

moderne, poemele noii generații, remarc unele, parcă-s afișe de 

la WC reproduse și tipărite ca un manifest cu înjurături. Se scriu 

pe șleau scene erotice, nimic pur, original, totul ostentativ, 

trivial, de-mi dă o senzație de vomă, când nu pot să le evit 

scenele din filme… Demodarea filmelor clasice cu stele 

consacrate, modelul cu femei în rochii dantelate care se 

îndrăgostesc, păcătuiesc, poate, sugerându-ne o noapte de 

dragoste, sărutul inocent, toate astea sunt deja într-o zonă apusă 

Î 
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a virtualului sau a scrisului în general. Evident ca te-apucă râsul 

văzând în filme vechi scene cu conținut pueril: flirtul, scrisori cu 

funde cu miros de lavandă, levănțică peste tot, legături din 

dragoste, iubire, așternuturi scrobite, albe… imacularea? 

Pornografia se vinde acum ca pâinea caldă. Nu mai e 

nimic de făcut. Am rămas de modă veche, epoca romantică a 

dispărut. Apar scamatorii de vise care te învață experimentul lor 

cu dessous-uri roșii sau goi, plimbându-se prin parcuri, zicându-

ți că lumea e stricată dintotdeauna și că eu n-am avut ochi de 

văzut exhibiționismul virtual. Deci, există o altă lume pe care tu 

nu vrei s-o cunoști, zona lucrurilor care te înspăimântă ca și un 

atentat terorist și pe care nu poți s-o accepți nici măcar în vis, 

pudoare?! 

Fenomenul de respingere apare atunci când vrei să 

trăiești un experiment, ca să-ți îmbunătățești calitatea versurilor, 

să încerci să fii modernă, postmodernistă, alchimie studiată, să 

fii în pas cu moda, excentrică. Dar ceva din tine te face să te lași 

chiar din start, chiar după ce citești, de exemplu, „Pianista”, 

cartea premiată a scriitoarei Elfride Jelinek, pe care eu o 

consider puternic erotică.  

Descoperim legătura muzicală dintre afecțiune, 

dăruire… și lama de ras, extreme bizare care pun în evidență și 

legătura profesor-elev, carte scrisă din unghiul fetei bătrâne, 

pianista care a ratat, numai pentru a înțelege lumea vieneză, care 

a născut valsul deformat al acestui secol: „Corpul nu-l mai 

percepe pe celălalt, ci devine unul altuia doar un mijloc de a fi 

altfel”.  

Mă pot gândi și la femeile din romanul lui Cărtărescu 

“De ce iubim femeile”! Autorul, candidat la Nobel, conchide: 

“Cât timp mi-am iubit soția, literalmente n-am putut-o înșela – 

adesea spre disperarea mea – nici în vis”. Eu i-am auzit 

cuvintele românești, aspre și obscene, strigând când n-a mai 

putut să strige. 

 “Să cunoști o femeie”, alt stil, altă concepție a 

scriitorului Amos Oz despre o femeie electrocutată și bărbatul 
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rămas printre lucrurile soției, întreținându-și fiica, bolnavă 

incurabil. Pe undeva, titlurile sunt asemănătoare, totuși, Amos 

Oz a fost primul care a sugerat epoca la care mă refer.  

Să cunoști femeile din ambele direcții, pornind de la 

scriitorul-bărbat sau scriitorul-femeie, e o experiență, chiar dacă 

te poți transpune în una sau alta din situații, cu ușurință, dacă ai 

talentul ipostazelor. Să te dezbraci în public, ca să poți fi citită în 

cărți fantastice, concepute pe calculator iar, din când în când, 

păpușa ta virtuală să apară, călare pe o mătură, într-o lume 

vegetală care-ți vorbește și te înghite, ce e mai important decât 

succesul?  

Sau, poate, să rămâi în stadiul elementar când trebuie să-

ți faci bilanțul și să apui veșnic. (Să închizi TV-ul cu tot ce te 

poate expedia în lumea reclamelor de pe cele 300 de canale de 

televiziune, cu cod plătit numai la postul de muzică simfonică 

MEZZO, nu ne trebuie cultură muzicală, decât dacă vrem să 

devenim melomani?), cu fete care se expun dezbrăcate, 

predându-ți numerele de telefoane etc., întrebându-te de ce 

bărbații au dreptul să tacă și să accepte această plăcere care li se 

oferă, reviste porno, (filme cu Borat și ustensilele perversității, 

el, purul!) iar noi, soțiile, să fim atât de trădate, acceptând acest 

lucru ca o fatalitate? 

Fiecare cu norocul său, zic. „Al meu” n-are șalatul magic  

(telecomanda)! Dar alte neveste, prietene, amice, le aud că se 

plâng. Să scrie la „întrebări pentru femei frustrate” de la Ziarul 

Anonim redactat de bărbații veseli? 

 

*** 

 

Chiar mă gândisem și la un scenariu de film feminist cu 

o poveste, poate previzibilă: 

Tânăra Ilana, studentă și fotografă, s-a îndrăgostit virtual 

de masca X. A urmat întâlnirea ca-n filme într-o cameră de 

hotel, undeva în Parisul romantic, după ce au colindat toate 
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muzeele împreună, ea venind din Canada, el din România sau 

altundeva. I s-a dăruit lui cu toată ființa.  

Într-o zi, l-a descoperit pe Internet cu un blog. Avea nu 

știu câte legături amoroase pe toate continentele. Scria de zor 

poeme. Cu astea le cucerea. Era un scamator de cuvinte. Nici 

măcar nu se ascundea că avea program și de noapte. Bărbatul 

era liber să zboare pe orice continent. Ultima dată fusese în 

Australia. Chiar era cât pe ce să se însoare! Dar australianca, 

până la urmă, „i-a dat papucii”!  

Se săturase de un parazit! Tânăr și liber să fie pe toate 

meridianele, cu oricine și oricând. Nu-l costa mai nimic. 

Doamnele aveau totul, inclusiv casă și masă. Pe alea le căuta 

amicul poet, colecționa și el. Ajunsese să se auto-filmeze. El se 

simțea flagelat de femei. Să cobori la nivel de animal cu creier, 

ca să te lași filmat în momentul ăla, e și mai groaznic. Oameni-

animale, primitivism… dar n-am voie să modific concepția 

scenariului, dactilografa dictează, eu scriu. 

El s-a reîntors acasă, deci, personajul meu care a umblat 

fleandura din femeie în femeie și-a dat seama, într-un târziu, că 

ține totuși la o ființă adevărată, care era Ilana. A încercat s-o 

recucerească. În parte, a reușit!  

Întâlnirea de dragoste a fost reluată din același punct, dar 

după un an. Ea l-a așteptat îmbrăcată în dessous-uri negre. 

Învățase, între timp, cum se semene cu o cocotă, așa cum își 

doresc bărbații. Șampania, paharele, șemineul, tot tacâmul 

pentru a face dragoste, lumina obscură, decorul perdelelor 

unduitoare.  

A apărut insul, și ea, în dessous-urile vaporoase, a 

început să se unduiască ritmic. Striptease, discuții fine, dar 

ascunzând în lenjeria fină… urmele lui. A fost simplu să 

danseze, să imite dansatoarele din barurile de noapte care se 

scurg pe o bară, învârtind din fundul pompos și chiloți o funie.  

Avea toate proeminențele frumoase, gura, însă, buzele ei 

adevărate, neumflate artificial cu silicon, erau, însă, esența 

atracției lui perverse, o știa. (De multe ori, în lift, era analizată 
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de bărbați pornind de la gură, le simțea privirea, restul nu mai 

prea conta, gura căpătase un rol, sensul noii epoci, rujul 

prefăcătoriei, stridența, Epoca Clinton, sexul oral cu Monica de 

duzină era pe tapet, o simțea).  

Nimeni nu se gândea însă la satisfacția femeii Ilana. 

Prestigiul ei, sinceritatea ei. Care satisfacție? Ilana ajunsese 

împreună cu iubitul.  

El se dezbrăcase repede. Ea trase fermoarul de la 

pantaloni. La început mai crispat, bărbatul s-a lăsat controlat, 

desfăcut, în sfârșit, buzele ei, limba ei arcuită, vârful excitant, 

palparea și mângâierea, visul oricărui bărbat, femeia roșcată 

mângâiată pe cap, părul strâns ca într-o cupă de mâinile lui, 

șamponul ei cu miros de orhidee, parfumul ei.  

Ilana s-a răzbunat. 
Revista ARGOS, CRAIOVA, 2007 
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POEZIE 
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Sărutul 

  

 

Aș putea scrie cu nepăsare despre casa mea… 

Diferențele de mentalitate dintre ai mei și ai mei 

Pentru că noi suntem o familie 

 

Dar provenim din diferite părți ale globului ăsta 

Turtit de nevoi. 

Unii mănâncă kașer alții nu- 

Dar punem totul pe o masă, 

Fiecare își alege porția destinată 

Supraviețuirii, 

Amestecând visurile pentru nepoți 

Portul de chipă chiar și la armată- 

Astuparea gardurilor de tot felul 

Să nu pătrundă dușmanul cu baloanele  

 

expediate să ne ardă pomii fructiferi- 

Nici nu mai știu proporțiile clare 

unde suntem noi și ce statistică 

Ne deosebește turbanul 

 

* 

 

Aș concepe un făt…frumos 

Acum la bătrânețe 

Să nu mai împrumut nepoții… 

 care au crescut 
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Și au uitat deja 

Că i-am legănat 

Cândva… 

Calculatorul le este viața 

Și jocurile alea tâmpite 

De tragere la țintă, 

Să ucizi ceva…undeva, cândva! 

 

* 

 

Aș putea să rup toate manuscrisele 

Aruncate în valiza cea mare din mansardă, 

Ușurând viața copiilor mei 

Și mai ales a nepoților mei, 

Care nu citesc românește… 

E tot o mămăligă, zic- 

Aici la Haifa… natală a „celor șapte coline”, 

 „la cinci drumuri” la Iași! 

Parcă mai știu unde sunt ? 

Doar vioara mea a mai rămas mărturie 

undeva sub un pat la Iași. 

 

* 

 

Aș putea compune - din nou – 

Mici piese pentru vioară 

Dacă ar ține măcar unul din cei șapte nepoți 

Vioara visurilor mele 

Pe umărul drept al muzicalității. 

Aș putea renunța la realitatea austeră 

Cu cerul plin de artificii false și avioane 

Trufașe 

Care ne apără doar sărutul pe o rapsodie de Rahmaninov. 
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Vis kafkian 

  

ți-aș răspunde la o scrisoare. calcul infinitezimal. 

zerourile presupun absența fizică a lucrurilor. de bună seamă 

inventarul memoriei nu depășește spațiul echidistant, esențial al 

abcesului de dinți. victimizare? de multe ori renașterea e într-un 

urlet de fiară eliberată din cușcă. revenirea, reveria, reprimirea 

suflului pe care l-ai avut vreodată, nu poate desface sau lumina 

chipul răvășit al conștiinței.  

de la una la alta e timpul omis de tine, pierdut ca 

dimensiune. chiverniseala justifică păstrarea echilibrului efemer, 

starea continuu în care te complaci să-ți stingi rostul trecerii. 

 

pătratele de vis kafkian într-un proces nejucat decât într-

un spectacol trucat de păpuși părăsite, așa-zise femei pe care nu 

dai doi bani. „eu mi-am trăit în grabă viața toată”, luciditatea mi-

a spart toate farfuriile. Pot dansa zorba printre cioburi. rămân 

cicatrici combinate pe fondul întâmplărilor trecute, eu cu 

moartea mamei – tu cu cel al tatălui – vieți paralele. 

de multe ori fluviul cuvintelor tale se percepe, numai 

după înecarea fictivă pe care o suport cu stoicism, până la ultima 

clipă a rezistenței mele. 

 

atunci ies la suprafață să-ți primesc mâna salvatoare.  

            sper să mi-o mai întinzi uneori.  

îmi vine să te rog să n-o faci. 

 

*** 

 

Pagina albă a paralelor 

diagonale intersectate de vânt 

riscul a deveni foarte explicită 

greșesc sunt iertată în vis 

amintirile mă năpădesc 
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voi cuceri Everestul 

poeta din mine nu e o clonă 

nisipul îmi scapă printre degete 
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Felicitări, Europa! 

 

Am fost invadați de dușmanii noștri peste noapte! 

Le aprobați și demonstrații anti-Israel 

După ce Hamas-ul, organizație islamistă teroristă 

reprezentanți ai palestinienilor creștini, prin ocupație...  

în Gaza ne-au atacat!!! 

Au vrut exact de ziua Ierusalimului să distrugă 

Orașul Sfânt, Orașul Luminii, Zidul plângerii 

Noastre, de mii de ani de aur! 

Politicienii țin discursuri fără măcar să înțeleagă 

ce noi am înțeles! 

Mă miră că ne prezintă ca atacatori, sau provocatori, 

sau ocupanți… 

după ce 4000 de rachete trimise din Gaza 

la noi, în Insula Israel, nu au fost suficiente dovezi 

pe cerul nostru fără stele! 

Adevărul crud al disperării lor de a ne ucide cu orice preț! 

Mai mult, peste 1 milion jumătate de arabi, minoritate… 

israeliană trăiește foarte bine în țara Păcii, Șalom dar… unii au 

încercat de pe teritoriul nostru 

să-i ajute pe dușmani, crezând în minciunile lor! 

Uciderea evreilor de pe stradă, sinagogi arse,  

rachete dinspre Liban, 

toate orchestrate de ziua capitalei noastre, Ierusalim...  

Toate atacurile pregătite minuțios fără drept de apel! 

 

Vina noastră a fost și este să ne-am apărat,  

doar atât și nimic mai mult! 

Le este ciudă că nu se poate repeta Holocaustul, “soluția finală”, 

proiect grandios al rasei ariene, 

doar pentru că idișul e un fel de germană! 
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(mama mea, în Israel urmărea serialele la televiziune a 

posturilor germane, pentru că 

tocmai știa idiș precum marele scriitor, Kafka) 

Le pare rău că avem o țară, putere de a supraviețui: SHEMA, 

ISRAEL!
3
 

Acum pun foc... peste tot, ne ard copacii,  

grânele toate intenționat. 

Trimit baloane colorate peste gard cu încărcătură explozivă, nu 

au milă nici de copaci, nici de flori, nici de terenurile agricole, 

nu le pasă nici de frații lor de peste graniță care muncesc 

pământul cu sudoare! 

Niciodată nu va fi pace între două popoare care revendică 

același loc geografic, dar noi trăim de peste 73 de ani aici legal 

și avem un trecut de peste 5000 de ani! 

Avem un nou guvern tânăr și cam impulsiv. El ne va duce pe 

drumul cel bun, dacă ar fi o coaliție vandabilă și s-ar înțelege 

inclusiv cu celelalte minorități! 

Pentru prima dată, în guvern a intrat și fracțiunea arabă! 

La noi e Turnul Babel! 

  

  

                                                 
3
 *Ascultă, Israel-în ebraică 
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Dirijorul nevăzut 

  

 

 

Meditație 

 
17-04-2021  

 

 

masca tinereții alb-albastru 

sfârșit de pandemie 

 

uneori clipele le numeri, orele, zilele, 

parcă se mișcă prea încet 

minutarul de pe peretele roz- 

alteori mă uit în oglinda care mărește ridurile, 

porii, cică ar trebui să mă machiez cu culori tinerești? 

degeaba, nimic nu șterge muzica distonantă 

pe care o aud precum pendulul 

sau metronomul pus pe Andante. 

oscilez între Elfriede Jelinek cu- Exclușii- de pe Muntele Carmel 

și 

Franz Kafka -scrisori-opere alese 

dar optimismul rămâne citind cărți bune, reviste de pe netul 

dirijat de un dirijor nevăzut, un trișor al măștilor suprapuse- 

caut echilibru, sunetul relaxant, picat din cerul nepictat 

cu stele (Asia nu are stele) 

 

nepoții nu au observat schimbarea fizică, 

... PUNCTELE NEGRE DIN OCHIUL STÂNG- 

mă recunosc cu tot cu mască 
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DAR OCHELARII SUNT STRÂMBI. 

primesc premiul Benjamin Fondane 

anul curent 

numai aici sunt un efes
4
 

 

  

                                                 
4
 efes = zero în ebraică 



 

107 

 

 

 

 

Da capo al fine 

  

Pandemie meschină la Haifa 
14-04-2021  

 

 

 

Muncești o întreagă copilărie studiind zi de zi 

La vioară arpegii, game, partituri, solfegii,  

concerte anuale, examene 

să ajung ingineră 

Nu de sunet ci de betoane armate nu aromate ci 

precomprimate...  

Fiecare detaliu al remușcării mele da capo al fine  

e doar o amăgire 

Precum îmi țin respirația pe timpul scrisului muzical pe literele 

astea luminate din cadranul virtual- 

Nici o repetiție nu poate să-mi renască degetele boante 

Strivite de bătrânețea timpurie 

Care nu usucă amintirile ci le aduce mereu în prim plan 

Ca o strâmbătură vopsită într-un zâmbet diafan...  

pandemie meschină. 

  



 

108 

 

 

 

 

Am totul 

 

 

pe undeva râsul salvează lumea 

tu ești copia muzei mele Calliope 

repet în gând jazz la Lucerna 

vremuri apuse dar memorabile...  

colecționez tot felul de nimicuri 

din fiecare oraș 

dar fiica mea mi-a comunicat să nu-i aduc 

porțelanuri sau cristale... din vitrina mea 

arhiplină! 

rostul meu s-a estompat 

tema vieții e roasă ca o carte distrusă de un 

câine 

îl cheamă Bueno 

i se dă foarte multă atenție pe Facebook 

e de rasă, a costat mult! 

el distruge lucrurile din casă sistematic 

dar i se permite. 

însă mie nici un sfat 

 

n-am dreptul ca mamă să mai spun ceva...  

nu am experiența lor, 

calculatoare, mobile, 

serviciu de acasă, zoom...  

ce-mi rămâne de făcut? 

bizar, până și mormântul mi l-am făcut pe 

vremea pandemiei, 

să nu cad pe capul copiilor cu cheltuieli de 
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prisos! 

pensia acoperă chiria și iaurtul 

așa că am totul! 
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Te-am ales 

   
18-02-2021    

 

 

Niciodată nu știu cui să-i scriu despre lecția de iubire, 

Persist în a mă înșela singură 

Cineva ține la mine 

Tocmai pentru că am investit 

Un fel de iubire ciudată, platonică, neforțată,  

neobișnuită, an de an... până la ruperea legăturii scrise. 

 

Pentru că îndepărtându-te 

Tocmai te-am ales! 
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Aplauze 

  
2021-02-08 

   

Pot rezuma totul la un singur buton  

nu contează decât culoarea și unde se află expus!  

Cineva va apăsa... cu piciorul stâng sau va fi atins din greșeală  

zodia lui spune că va conduce  

va decide  

se va consemna în istorie;  

nu contează registrul aparențelor  

sau diagnosticul bolilor psihice 

ipohondria  

schizofrenia  

sau partidul din care face parte  

 el are butonul roșu... el are Asul în mână, avocații...  

el se știe nedorit  

nici că-i pasă de cineva  

nici de cum de noi  

el are coroana...  

A primit-o la al 5000-lea mort de Corona  

statistic e mereu în frunte cu tupeul credincioșilor  

cu zulufi  

și el promite  

promite de peste mulți ani  

că vom fi fericiți  

se citește pe fondul muzical al Boleroul lui Ravel...  

dar totul are un final  

aplauze...  
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Insula Israel 

  

 

 

ȘEZUSEM și PLÂNSEM precum Nichita și T.S.Eliot, David 

 

Aceasta ne e țara unde cactusul înflorește, 

torente de nisip ne ucid copiii și amintirile românești, 

nu poți să te bucuri pentru că un alt mâine falsifică 

răspunderile guvernului, 

ruga noastră fierbinte e legată la ochi și vorbele cusute cu ață 

albă 

șezusem și plânsesem pentru Insula Israel 

cuvinte nerostite mi se ascund în inima care așteaptă să 

explodeze 

până și vântul își caută vrăjmașii care-i stau în cale, (doar marea 

mă calmează), 

și răstoarnă tot, florile din glastră, și tot ce-i răsădit cu migală în 

balconul pandemie. 

 

*** 

 

numai tu îți vezi de drumul tău să adâncești falia dintre noi 

să nărui toate visele cu un târnăcop de cuvinte universal. 

nu cutez să privesc înainte 

starea e viscerală… 

nu mă urî pentru că ți-am ghicit gândurile demult 

loialitatea e în suflet precum o floare de lotus oferită cuiva 
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dar anii au trecut degeaba, mi s-a stors sufletul ca o rufă pusă în 

mașina de spălat- 

mâine, știu ai altă față de diamant brut- 

mămăliga și caviarul... sunt o masă decentă  

altădată era un vis la un pahar de vin…  

undeva într-o pădurice verde! 

m-ai pierdut ca la cărțile de joc însemnate cu cerneală simpatică. 
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Cea mai proastă poezie 

Noaptea nunții 

 
19-08-2020    

 

Noaptea nunții mi-am petrecut-o la Dorohoi 

camere stil vagon, alături 

socrii mei sforăiau ritmic 

până la adorație...  

sub patul nostru trona 

o oală de noapte...  

 

m-am întors virgină acasă 

după două săptămâni. 

  

* 

(11 septembrie,1971, cununia religioasă a avut loc la 

Sinagoga din Tg. Cucului) 
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Viclenia cu spatele gol...  

 

SIMFONIA SPANIOLĂ DE LALO 

  

 

ți s-a spus că Viclenia în cinci părți 

nu mai poate să-și închidă 

cuvintele într-un seif...  

 

codul seifului e știut de toata lumea. 

 

ți s-a spus că Vina nu poți s-o împarți cu Nimeni, 

atât timp cât știai lucru ăsta elementar 

de pe punțile vaporului meu circular, 

cine atinge aripa îngerului meu și al lui Gaudi 

cu chibritul aprins 

va plăti scump un afiș al iertării. 

 

(oare de ce ai făcut-o atât de nonșalant ...  

nici până acum nu poți să-mi ștergi trauma 

dublului accident, infanta, defăimată, 13 

tabla mașinii va fi refăcută, o știu, doar ea) 

 

Viclenia riscă să cadă cu bolovanul său 

atârnat de gâtul lebedei 

pe o apogiatură prelungă în flagioletul sublim, 

într-un dans spaniol cifrat 

Viclenia cu spatele gol 

Și funda lăsată la încheietura 

Dorsală, ca o frunză a tinereții, arcuirea piciorului 

pantoful cu toc dă de un vierme 

bârna 

ochiul tău stâng! 
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tu de ambele părți 

ba ea ba tu. 

toamna va da roadele superbului copac 

ce-ți străjuiește căsuța câinelui. 

iar pisica va prinde Viclenia în gheare 

străfulgerată de păcate 

ca pe un șoarece 

într-un scenariu neregizat de masca scandaloasă 

cu ochi de șerpi albi cu sâni extaziați de prunci 

căutând lapte surrealistic. 

 

cum ți-am zis 

gazul toxic e în tine 

dar șansa ta nu o are Nimeni 

 

 
Haifa 13.08.2007 
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Jurnalul zilei 

   
26-07-2020 

Nicio glumă nu mai e umor ca pe vremea împușcatului 

și-a pierdut rostul până și filmele de groază 

mai ales cele de ficțiune, 

rezist pe niște baricade invizibile 

nepoata e în carantină 

doar un elev a fost suspect de Corona la bacalaureat 

contactul omenesc nu e nici între soți 

atingerea produce suspiciuni până și vorbitul- 

restaurantele sunt deschise 

dar te gândești la mâinile bucătarilor, la suflarea lor 

poate bolnavă, la tusea lor sau a altora...  

ieri la mare o fantomă m-a ajuns din urmă și m-a depășit 

eram aproape de mare, făceam pași pe nisip 

dar nu purta mască și respira greu 

poporul lui dafca... adică special să te umple să suferi 

dacă el suferă, (precum și da, embola sau alte ciume sofisticate) 

nu ascultă de nimeni 

șomerii se revoltă...  

 

banul e pe primul plan nu vaccinul co-vid 19 ci cafenelele să 

funcționeze. 

radiez minciuna perfidă cu laserul meu 

pestriță lume, turnul lui Babel, 

jocul cu mască sau fără mască 

l-ați recunoscut? 

 

Ultimul gând al poetei BIANCA 

Am să scot  

Cărămizile din viața mea 
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Chiar și culoare nesuferită gri 

Din asfaltul pișat de câini 

Și nu în ultimul rând 

Vinovăția din ochii mei albaștri 
 

10-08-2021 

Izvorul poeziei nu poate fi sedentar 

e un simplu dicteu al dublurii mele 

care se simte lezat: 

mi-am pregătit discursul pentru Junimea 

dar am uitat absolut tot la sosirea mea acasă. 

 

mi-am povestit viața cu rădăcinile tăiate 

am vorbit despre dezrădăcinare 

și noile mele pasiuni- 

voi erați absenți, ascultați o poetă minoră 

cu o sală plină de celebrități 

atunci la lansarea mea de carte...  

 

nu avem studii necesare 

muncisem pe brânci la Haifa ca ingineră...  

pentru voi asta e prostituție 

cum să muncești și de ce sunt scriitoare? 

pe vremea lui Ceaușescu scriitorii lucrau pe la muzee 

sau biblioteci...  

eu însă am luat-o pe căi greșite 

să-mi întrețin familia. 

talentul se naște în orice limbă 

voi nu aveți habar să faceți pantomimă în altă meserie! 

 
24-08-2021 
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Motto 

  
24-07-2020 

 

 

Poezia se transformă în nisip 

într-o lume paralelă 

nici un eveniment optimist 

nicio scăpare în lumea viselor 

pentru că azi noapte 

s-a tras cu arma 

sub geamul meu...  

ucigașii au imunitate 
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Sudoku 

  
20-07-2020    

 

 

 

continui să mă lupt cu morile de vânt 

chiar dacă Sudoku îmi ține mintea trează 

numărând îmi pun ordine în lucruri și amintiri...  

de la una la alta remarci că te repeți 

Corona e în fapt închiderea mea în spatele unor zăbrele, 

pătrățelele sunt un fel de fereastră 

ele se divid 

dacă ai greșit 

îți apar reclame în ivrit! 

ajungi să te bucuri, ți se spune: grozav, felicitări, 

 ai reușit 50 de jocuri! 

cineva vorbește cu tine asta-i important! 

Politicienii nu au imunitate la Corona! 

Un motiv în plus să se izoleze... să ne manipuleze!  

O mască ascunde pe o altă... ca un cor de voci al neputinței! 
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Vis nocturn cu lebădă geloasă 

  

  
18-07-2020  

 

 

nu știu să mai fac mai nimic 

mă pun în locul altora 

dar nu mai am răbdare...  

cea mică, Mryam mâzgălește pe pereți 

eu șterg, ce să fac dacă, puiul de om are talent  

indescifrabil-dada- 

cercul e pătrat, soarele e negru, stelele sunt cât roata calului,  

iar constelațiile au dispărut- 

pe pământ în locul nostru ca după pandemie- 

despre sex mai nimic: 

orgasmul e ceva legat de visele mele 

cică l-am molipsit de Corona pe Trump...  

 

gelozia nevestei era ceva pervers 

chiar m-a scos din sărite, doar e aproape de vârsta mea! 
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Timpii morți 

moartea lentă 

 
27-06-2020  

 

 

Uneori pandemia ajută 

Cel puțin mai așezi obsesiv casa 

Biblioteca, vizionezi filme de cultură 

Din lumile paralele...  

Ritmul contează să-l păstrezi 

Să dansezi salsa 

Singură 

Să uiți de comunicarea obligatorie 

Cu prietenii care nu te întreabă 

Dacă mai ai voce, dacă glasul tău s-a tocit 

și nu mai poți face vocalize pe o coardă...  

 

Doar timpii morți, contratimp din Andantele Mozart 

Când suflătorii stau cu instrumentele în jos, 

Mai adaugă tristețea orchestrant-ului 

Anulat de Corona… 

Să nu sufli în instrumentul de suflat pentru că 

propagi virusul. 

numai tobele politice au dreptul să sune! 
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Taina mea 

  
22-06-2020    

 

 

Niciodată nu am să fiu violonistă 

Nici măcar cuvânt 

Poate un fir de nisip 

Cel pe care l-am atins cu talpa 

acum 

La malul mării… 

dar și ea plânge din lipsă de oamenii 

care o priveau 

Până la pierderea vederii 

Obsesiv 

Dincolo de zare 

Unde Corona nu ajunge...  

Acolo unde cerul sărută marea 

Fără să vrea! 
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Iluzii pierdute 

  

  
11-06-2020  

 

Nu mai trăiesc în lumea poveștilor 

Împăratul gol e mereu prezent pe la noi 

În concluzii perfecționiste 

Cu rimă la mine, la tine: 

 

La știri, pe Internet, oriunde 

Nu rimează cu versul închipuit, cel 

Perfect din dicționarul secolului trecut 

doar se ascunde, 

Sub mantia perfidă a inocenței, a incoerenței- 

 

Dă impresia numai că poetica 

Reprezintă literele muzicale ale copilăriei, 

Iluzionista îl ajută, 

Până ce trece puntea dintre grupurile 

Falimentare ale scrisului compilat 

Din presa neînțeleasă de începători! 

 

Nimeni nu-l va da de gol pe împăratul 

Dezbrăcat de cuvinte...  

Poartă însă o mască 

A omului invizibil, 

Cât e de caraghios, 

Se visează trecând 

Prin ziduri: 
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a fost odată, demult, cândva 

o mare artistă care recita 

făcea din bici o nicovală 

o poezie ca la școală. 

 

citea, citea mereu în oglindă 

să nu se fâstâcească vreo clipă 

dar zâmbetul și mâinile o ajutau 

să ascundă adevărul ei în pripă. 

 

pe firul apei ea credea 

că nimeni nu o înțelegea. 

dar toți zâmbeau cam pe tăcute 

spunând cam multe și nevrute. 

 

în lipsa scenei s-a reprofilat 

de-acuma scrie versuri fără gard, 

despre ce vede ea printre viteji 

când, vai, descoperă că sunt treji! 

 

** 
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Fiecare bârfă e trasă de chiloți 

   
  

28-09-2010  

 

surzii aud numai zgomotele prin podea 

eu mi-am pus căști de protecție de toate felurile 

să-mi schimb stilul să nasc prin fiica mea. 

 

bărbatul din mine e mai echilibrat 

are suflet de 27 de grame cântărit statistic 

de Nichita...  

 

când privești nu mai ai nici un prieten 

doar un cor de voci care mimează 

că nu au fost părăsiți de muze. 

 

am picioarele umflate 

de sedentarism 

vacanța se aproape de serviciu 

iar serviciu se apropie de ură 

doar nepoții gânguresc pe adevăratelea 

cântece populare din arhiva israeliană 

când noi nu am fost nici măcar copii. 

vremea noastră a început la 40 de ani! 

 

fiecare afecțiune e strânsă cu ușa 

fiecare bârfă e trasă de chiloți. 
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Dirijorul 

 

Omul orchestră e poetul din mine! 

Nu văd peretele roz al Silviei Plath... nici 

rădăcinile noastre arse din aerul lui Celan, sau poate tulpinile 

... sau poate manuscrisele de la Marea Moartă 

scrise cu sânge...  

omul orchestră cântă la orice instrument 

Imită perfect toate sunetele, reacționează toate e-mailurile spre 

infinit 

sau acceptă curbura spațiului lui Mahler...  

sau Andantele lui Bruch...  

Dar acordurile sfinte sunt în mine, le revăd în nepoți! 

Doar sunetul ambulanțelor îmi reamintește de pandemia  

fără de sfârșit, 

oare care va fi prețul final pentru omenire?  

Doar Paganini ar fi știut răspunsul... el a cântat pe o coardă... 

sol, sol, sol! 
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Epoleții argintii 

 

(poem inspirat de soldatele mele, 

Zinette și mai apoi Noemi) 

 

 

Zeița frumuseții s-a născut în Israel 

O văd mereu pe strada mea 

Dimineața...  

E încărcată cu un rucsac negru, 

Poartă epoleți argintii 

Are părul strâns într-o coadă groasă 

Pare liniștită când scoate din buzunare 

abonamentul hofși
5
  

Singurul lucru care mă pune pe gânduri 

Este oboseala întipărită pe obraz, 

 ochii cu sclipiri atât de vii... și pleoapele căzute. 

 

Rugămintea mea e să luați aminte 

La tinerețea ei de dragoste ruptă, 

Zăgazurile sângelui îngrădite în sârmă ghimpată, 

Foșnesc sub tensiunea zilelor 

Ce resping ura. 

 

Mai lăsa-ți-mă o clipă să o privesc 

Atunci când urcă scările autobuzului 

ticsit de peripeții, 

Când toate orgoliile se tupilează-n pietrele 

Nelocuite. 

Mâinile ei descriu o armă automată 

                                                 
5
 Hofși: liber (in ivrit) 
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Zeița frumuseții își asumă răspunderea 

Gleznelor scăldate-n nisipul fin. 

 

Dragostea-ncepută se amână cu încă un an 

Cu încă o zi... cu încă o catastrofă. 

Un voal de mireasă iar a căzut pe sârma ghimpată 

Fructele nu cresc acolo când vântul mișcă polenul 

Luna se vede ca un disc plin de vitalitate 

 

Pe umerii zeiței au crescut epoleți argintii 

Toate orgoliile pălesc în fața înfrângerii 

Nici un glonte nu va ucide cuvântul. 

 
1994 

  



 

130 
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                     RECENZII 
  



 

132 
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Criticul Răzvan Voncu despre BIANCA 

MARCOVICI  

 

 

pre deosebire de majoritatea scriitorilor israelieni 

de limbă română de azi, Bianca Marcovici era deja 

o poetă cunoscută în România, în momentul în 

care a făcut Alia (în anul 1991). Debutase editorial în 1985, prin 

concurs, în condițiile restrictive de atunci, iar ulterior mai 

tipărise, înainte de plecare încă două volume de autor. 

Componentă a “Ramurii ieșene” a generației optzeci, a avut 

parte atât de premii literare, cât și de receptare critică. 

Activitatea ei literară din Israel a fost, prin urmare, o continuare 

firească a celei din țară, chiar dacă, stabilită la Haifa a 

beneficiat, firește, de un alt context cultural și politic. Lista ei de 

titluri publicate este impresionantă și la fel de respectabil este 

repertoriul cronicilor și recenziilor de care s-a bucurat în 

publicații literare profesioniste. 

Trebuie precizat și că, deși profund ancorată în realitățile 

Israelului, pe care le interiorizează în poezia ei, Bianca 

Marcovici menține o legătură strânsă cu viața literară din 

România, publicând periodic volume și grupaje de versuri sau 

trimițând criticilor cărților pe care le tipărește, în limba română 

în Țara Sfântă. 

Volumul ”Curcubeu peste Haifa”
6
, apărut recent la 

Editura Junimea din Iași, face parte din acest itinerar al prezenței 

simultane în două spații literare. Chiar titlul culegerii poate fi 

interpretat ca o metaforă a legăturii, curcubeul pe care poeta îl 

străvede deasupra orașului ei (și care este un curcubeu al păcii, 

                                                 
6
 Curcubeu peste Haifa, (manuscris dada), Editura Junimea, 2020 

S 
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al mângâierii sufletești, într-un ev tulburat de cataclisme) 

purtând fi și puntea de legătură dintre Haifa în care trăiește și 

Iașii în care s-a născut și s-a format ca om și ca scriitoare. La fel 

cum și Holocaustul reprezintă o permanentă și dureroasă 

legătură între evrei și Europa în care au trăit și s-au format, timp 

de secole, dar care a și încercat să-i anihileze, exterminând șase 

milioane de nevinovați în lagărele celui de-al Doilea Război 

Mondial: 

 

“SE VA ÎNDEPLINI încet încet  

Pe muzică de Wagner 

 cu imigranții care i-au invadat  

pe cei din lumea întreagă,  

Verii noștri.  

Pentru că nu ne-au vrut pe noi,  

Nici cărțile noastre pe care le-au ars,  

Nici muzica noastră care a fost ignorată,  

Nici ochii noștri albaștri care priveau  

Ochii lor albaștri,  

În timp ce eram uciși milioane.  

Nici limba noastră  

Cu amintea și KAFKA 

studiind IDIȘUL!” 

 

Bianca Marcovici este, în volumul de față, sfâșiată 

dureros de conflictul dintre lumea imaginației ei nemărginite, 

capabilă de viziuni diafane sau de o delicată survoire a 

„universului mic”, domestic, și convulsiile prin care trece 

umanitatea: războaie, incitare, deplasări de populație, genocide 

periodice, molime. Multe (în special războaiele, incitarea și 

amenințarea cu genocidul) constituind nu ipoteze, ci realități de 

care se lovește zilnic cetățeanul israelian. Poeta metabolizează 

tot mai dificil crizele pe care realitatea le impune, iar arta - 

vioara, pe care a studiat-o la Iași, poezia pe care o scrie la Haifa 

- nu mai este decât un panaceu provizoriu. 
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Ea are efect doar în măsura în care imaginația este 

dublată de luciditate și de angajare. Volumul al deplinei 

maturități creatoare, ”Curcubeu peste Haifa,” ne propune o 

poezie aspră, cu accente amare, în care se simte latura 

contestatară a personalității Biancăi Marcovici. 

 
Sursa: Realitatea Evreiască, iulie, 2020 
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Dr. Paul Leibovici despre BIANCA 

MARCOVICI  

 

Recenzie la cartea ”Curcubeu peste Haifa,” Editura 

Junimea, 2020 

 

u toate că am trăit câțiva ani la Iași, de altfel într-

un mediu artistico-cultural, nu am gustat în deplin 

din viața culturală –literară. Vremurile pentru 

unii din slujitorii scenei erau mai mult ”cu cortina închisă.” 

Întâlnirea cu prietenul–omul de litere Liviu Moscovici z”l, 

dialogurile pe marginea culturii și, în special, a literaturii din 

Cetatea literară a Iașului, mi-a împlinit anumite vechi doleanțe: 

cunoașterea poeților, romancierilor tineri în plină dezvoltare.  

Liviu a fost cel care mi-a relatat despre această tânără 

generație de scriitori, dintr-o perioadă când tot ce se crea era 

cenzurat, supravegheat... în pas cu cerințele impuse. Primele 

lecturi ale creatoarei–poetei Bianca Marcovici, mi le-a înlesnit 

Liviu. Am aflat despre violonista, inginera, omul a căror creații 

au fost nu numai apreciate de numeroșii lectori, dar devenind de 

la bun început “o stea” printre poeții vremii. O manifestație 

culturală organizată sub auspiciile Institutului Român mi-a 

prilejuit cunoașterea personală și mai ales contactul cu poezia lui 

Bianca.  

Mi-am dat seama, ascultând cu atenție recitarea, e vorba 

de o poezie – mai altfel – decât cele audiate și cunoscute de 

mine. De altfel, citind paginile cronicelor scrise de criticul literar 

ieșean Ioan Holban, o autoritate literară ieșeană care scria 

”încrederea poetei în posibilitatea cuprinderii în tematica poeziei 

a totalității manifestărilor vieții.” Dorința, imboldul, m-au 

C 
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determinat să citesc, să analizez unele versuri ale autoarei. Am 

recitit, am meditat de-a lungul vremii asupra unor declarații –

mărturisiri ale poetei “nu vrea să trezesc pe nimeni decât prin 

cuvinte/ nu vreau să dărui nimănui / setea mea de 

cuvânt…starea de poem/ numai al tău?  

Odată lansat “poemul” scris sau recitat în public” el 

aparține maselor –auditorului. El te judecă, te absoarbe… Ideile 

transmise prin versuri –fiind general valabile – ne aparțin nouă, 

lectorilor. În aceasta constă tocmai ”generozitatea intelectuală-

poetică” a ta – a lui Bianca Marcovici. Tot ce a scris poeta 

despre trecutul ei la Iași sunt împlinirea tinereții. Aici, în Israel 

mediul, noua atmosferă, noile relații, contacte cu masa de 

israelieni-sabri, frământările noului început au determinat-o la 

meditații.  

Dacă Haifa - localitatea pe care a adoptat-o din primele 

zile, plaja și marea, oamenii-portuari de care s-a îndrăgostit, a 

inspirat-o și i-au creat atmosfera pentru o plachetă, Ierusalimul i 

s-a cuibărit în suflet prin farmecul monumental, Zidul Plângerii 

“te simți tu însuți / umbra ta e cu tine / cu inima ta.” Și iar s-a 

întors la Haifa.  

Noua creație, cartea “Curcubeu peste Haifa, editura 

Junimea, 2020 emoționează lectorul prin vibrațiile sufletești, 

prin sinceritatea exprimării curgătoare. Cu fiecare lectură a 

versurilor mi se întărește părerea asupra firii filozofiei poetei 

asupra vieții, a oamenilor. Prin scrisul ei lucid, nivelul înalt al 

exprimării întrevedem societatea israeliană. ”Ce-ți pasă dacă 

rămân sau plec?” Iar apoi va scrie ”La ce folos că unii își / pun 

eticheta de oameni buni/ și în realitate au fața precum un 

diamant/! “Oare societatea din jur e atât de ignorantă?  

Sunt convins că Bianca nu numai că e acceptată, dar e 

necesară societății noastre. De altfel, se reflectă în însăși versul 

exprimat: Scenariul cel mai bun este acela în care creatorul își 

trăiește propria –și viață la care ași adăuga: Bianca ne dă o 

lucidă lecție etică a creației. Se pare că dragostea, pasiunea 

pentru mediul din Haifa a determinat-o să pună accent: “număr 
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vapoarele care pătrund în port/ Culorile lor, semn de pace?” De 

altfel și în acest volum muzica pune stăpânire pe Bianca 

“Sunetul îmi dictează puterea cuvântului. Odată am fost 

violonista din mine.”  

Iar noi am confirma: Muzicalitatea versului, cucerește 

lectorul, introduc lectorul într-o biografie palpitantă. O urmărim, 

încercăm să pătrundem prin fiecare vers, cât mai profund în 

viața –agitată, plină de naturalețe, sentimentală. Poezia Biancăi 

“o inedită lumină spre ramuri”… Lectorului îi rămâne rolul de 

a trece de pe o ramură (citește: poezie) la poezie. Numai în acest 

fel poți pătrunde în gândurile poetei care constată prin analiza 

minuțioasă, lucidă “oameni locuri, cer, pământ și mare” să se fi 

schimbat ceva după ultimul război/ unde au murit atâția 

soldați…/”.  

Mărturisesc că analiza mea nu e completă – nici pe 

departe! Dar îmi pun credința în voi lectorii. Versurile poetei 

BIANCA MARCOVICI sunt o călăuză. Un îndreptar în 

cunoaștere celor două patrii, a oamenilor și filosofiei autoarei. 
Sursa, Gazeta, Israel, 7 aprilie, 2020 
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