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         Nicola Samori, fire verticale 

 

     Ce e aia minimalism?  Imediat: 
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Râuri 

            de Czeslaw Milosz 

                                         (vara 1998) 

 "Atât de durabile sunt râurile!" Gândește-

te doar. Surse undeva în munți pulsează și 

izvoarele se scurg dintr-o stâncă, se alătură într-

un pârâu, în curentul unui râu, iar râul curge 

prin secole, milenii. Triburile, națiunile trec, iar 

râul este încă acolo, și totuși nu, pentru că apa 

nu rămâne la fel, doar locul și numele persistă, 

ca o metaforă pentru o formă permanentă și o 

materie în schimbare. Aceleași râuri curgeau în 

Europa când niciuna dintre țările actuale nu 

exista și nu se vorbea nici o limbă cunoscută de 

noi. Numele râurilor supraviețuiesc urmelor  de 

triburi pierdute. Au trăit, totuși, cu atât de mult 

timp în urmă, încât nimic nu este sigur, iar 

erudiții fac presupuneri care pentru alți erudiți 

par nefondate. Nu se știe nici câte din aceste 

nume provin dinaintea invaziei indo-europene, 

despre care se estimează că a avut loc între două 

mii și trei mii de ani B. C. Civilizația noastră a 

otrăvit apele râurilor, iar contaminarea lor 

capătă un puternic sens emoțional. Deoarece 

cursul unui râu este un simbol al timpului, 

suntem înclinați să ne gândim la un timp otrăvit. 

Și totuși sursele continuă să țâșnească și credem 

că timpul va fi purificat într-o zi. Sunt un 

adorator al curgerii și aș vrea să-mi încredințez 

păcatele în ape, să fie duse la mare. 

NR 

Apa dulce este volumetric doar 1% din apă planetară. 

99% e apă sărată. Deși ni se pare a fi multă apă în 

oceane și lacuri, este o falsă idee. 

Iată o comparație a volumului de apă, de aer și 

mărimea  planetei, la scară. 

Ne putem permite să distrugem apa și aerul?  

 

                   Mugurel Bărbulescu 
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Un desen de Van Gogh,  

recent descoperit 

n anul 2021, este uimitor să dai peste o 

lucrare a lui Vincent van Gogh care nu 

a fost identificată anterior, dar 

cercetătorii au descoperit recent câteva desene 

timpurii strecurate în una dintre cărțile 

artistului olandez.  Desenul, nou descoperit, a 

fost ascuns aproximativ 135 de ani și datează din 

toamna anului 1881, când artistul avea 20 de ani 

și locuia în satul părinților săi Etten. Înfățișând 

trei figuri individuale într-o bandă verticală, 

schițele în creion au fost găsite în cartea 

artistului "Histoire d’un Paysan", un roman 

ilustrat de Emile Erckmann și Alexandre 

Chatrian care descrie Revoluția Franceză din 

perspectiva unui țăran din Alsacia.  

Van Gogh a trimis cartea, pe care a 

semnat-o  cu numele său, prietenului său și 

colegului său, artistul Anthon van Rappard în 

1883, spunând „Cred că veți găsi ilustrațiile lui 

Erckmann-Chatrian” frumoase. Van Rappard 

apare într-un portret desenat de Van Gogh nu 

mult timp după ce a primit romanul, care a fost 

păstrat de familia soției lui Van Rappard până 

când Muzeul Van Gogh l-a cumpărat în 2019. În 

ciuda prieteniei, cei doi au avut o separare în 

1885, după ce Van Rappard a criticat litografia 

„The Potato Eaters” (1885).  

Noua descoperire va fi vizibilă alături de 

artefacte și alte opere de artă achiziționate de 

muzeul Amsterdam.  

 

“Strip with three sketches” of a 
Woman Walking, Viewed from the 
Back, a Sitting Man (en face) and a 
Sitting Woman (en profil), before 
June 1883, graphite on paper,  
28 x 5 centimeters. Van Gogh 
Museum, Amsterdam, purchased 
with support from the Bank Giro 
Loterij 

  

Î 
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Arta cu…. 

Yannis Tsarouchis, Grecia 

 

   "Youth Asleep by the Sea"  

(1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Youth Wearing Pyjamas Posing as a 

Statue from Olympia” (1938–39), 

 

 

 

 

Two Studies for the Same Subject 

– Three Dancers in Blue Jeans and 

Two Figures of Eros with Green 

Doors” 
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GLUME 

 
 

  - Băi, Gheorghe, de ce mergi în fiecare zi la 

crâșmă? 

    - Păi, dacă nu avem filarmonică! 

 

    - Băi, Gheorghe, tu când te-ai însurat, 

nevasta ta era fecioară? 

    - Nu, Ioane, era vărsător! 

 

    Badea Gheorghe se întâlnește cu un 

consătean: 

    - Salut, Gheo! Te văd fericit azi. 

    - Păi cum să nu fiu, măi, dacă nevastă-mea 

mi-a zis că sunt cel mai bun la pat din tot satul! 

 

    - Mărie, ai pus sare în ciorbă? 

    - Da, am pus și io și mama... 

    - Apăi, pun și io și mâncați-o voi! 

 

    - Gigi, ce s-a întâmplat? Nu te mai întâlnești 

cu femeia aceea superbă? 

    - Medicul mi-a interzis. 

    - Ești cumva bolnav? 

    - Nu, dar e nevasta lui! 

 

    Conversație la un interviu: 

    - Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu’ ca să 

candidăm? 

    - Nu, dom'le. Dacă îl are unul dintre părinți, 

merge cu împuternicire! 

 

    Rozi către Gheorghe: 

    - Vreau să merg la Paris, să-mi cumpăr 

parfum, poșetă și pantofi. 

    - No, bine tu, dar toate astea le poți cumpăra 

și de aici, de la noi! 

    - Mulțumesc, asta e tot ce am vrut să aud! 

 

    - Doctore, ce să iau când mă dor picioarele? 

    - Autobuzul! 

 

    - Ce nu trebuie să mâncăm în post, părinte? 

    - Unii pe alții, fiule! 

 

    Consumul de morcovi îmbunătățește 

vederea!!! 

    Consumul de vin, chiar o dublează! 

 

    Astăzi am alergat pe bandă. Casiera de la 

Kaufland a spus că, dacă nu cobor, cheamă 

paza. 

 

    98% din români sunt mulțumiți de salariile 

lor. Sondajul s-a făcut pe un eșantion de 465 de 

persoane din clădirea Parlamentului. 

 

    Guvernul a anunțat că nu sunt motive de 

creștere a prețurilor la carburanți, de aceea ele 

vor crește fără niciun motiv! 

 

    Ce bine e să știi să-ți ții gura! Îmi iese și mie 

câteodată, dar și atunci mi se citește subtitrarea 

pe față. 

 

    - Gogule, ascultă-mă, merg eu acasă de la 

serviciu și văd o broască. O iau acasă, o 

hrănesc, o scald și o culc lângă mine să o 

încălzesc. Când mă trezesc, observ că s-a 

transformat, ca în poveste, într-o blondă 

superbă! Mă crezi? 

    - Te cred! De ce? 

    - Pentru că nevastă-mea nu mă crede, mă! 

 

    - Auzi, știi cum ții un prost în suspans: 

    - Cum? 

    - Îți spun mâine... 

 

    - Doctore, mă doare capul, mă doare 

stomacul, mă dor mâinile și picioarele, am 

dureri în spate! 

    - Dar în rest ești bine? 

 

    

    Cum naiba să lucrez până la 70 de ani, dacă 

eu acum m-am dus până în bucătărie și am 

uitat de ce... 
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    M-am uitat la meteo, a zis Busu că o să fie 

frig până se face cald! 

 

    Să vezi cum va fi la vară la nudiști: fără 

chiloți, dar cu mască! 

 

    Cea mai potrivită vârstă pentru căsătorie este 

75-80.  El nu mai aude, ea abia mai poate 

vorbi... 

 

    Suntem un popor legat puternic de pământ: 

    - economia la pământ 

    - cultura la pământ 

    - educația la pământ 

    - viitorul la pământ. 

    Să ne fie țărâna ușoară! 

 

    - Am amigdalită emoțională! 

    - Ha-ha... ce-i aia? 

    - Nu te pot înghiți...      

       Yannis Tsarouchis, “Alexandras Square in   

       Piraeus” (1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marga Grauenfels - Ceramică și textile 2021 
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Eugen Ionesco - Un portret anecdotic al 

lui Brâncuși 

   
L-am cunoscut personal pe Brâncuși foarte 

târziu, în cei din urmă ani ai vieții sale, la 
pictorul Istrati, al cărui atelier se afla în Impasse 
Ronsin, chiar în fața celui al sculptorului, 
despărțit de o străduță de un metru lățime. 

„Cine-i Ionescu ăsta care scrie piese de 
teatru?”, îl întrebase Brâncuși pe Istrati. „Adu-
mi-l într-o seară, vreau să-l cunosc”. 

Bineînțeles, admiram de multă vreme 
operele maestrului. Auzisem vorbindu-se și 
despre om. Știam că era arțăgos, nu prea 
binevoitor, cicălitor, aproape crud. Îi alunga, 
acoperindu-i de injurii, pe negustorii sau 
colecționarii care veneau să-l vadă pentru a-i 
propune să-i cumpere sculpturile, îi îndepărta, 
amenințându-i cu bâta, și pe admiratorii sinceri 
și naivi care-l supărau.  

Existau, totuși, câțiva rari privilegiați și 
privilegiate pe care Brâncuși, neputând trăi 
mereu cu totul singur, îi primea și îi răsfăța: 
aceștia sau acestea erau invitați să ia parte la 
mesele lui, în același timp fruste și rafinate, în 
alcătuirea cărora intrau un nemaipomenit iaurt 
pe care Brâncuși îl pregătea el însuși, varză 
crudă acrită, castraveți sărați, mămăligă și 
șampanie, de pildă. Uneori, după desert, când 
era foarte bine dispus, Brâncuși făcea o 
demonstrație de dans al pântecelui, înaintea 
vizitatoarelor sale care savurau cafeaua 
turcească. 

Am apucături rele. Acesta-i, fără îndoială, 
motivul pentru care nu sufăr relele apucături ale 
altora. Am șovăit îndelung până să mă duc să-l 
văd pe Brâncuși: îmi era de-ajuns să-i 
contemplu operele, cu atât mai mult cu cât îi 
cunoșteam teoriile fundamentale, foarte adesea 
spuse celor ce-l ascultau, foarte des repetate de 
aceștia.  

Mi s-a adus la cunoștință ura, disprețul lui 
față de sculptura „biftecurilor”, pe care-am 
numit-o astăzi sculptura figurativă, adică 
aproape toată sculptura cunoscută de la greci 
până în zilele noastre. Știam că-i era dragă 
formula asta și că-i plăcea foarte mult s-o 
lanseze în capul oricui îl asculta. Pitorescul 
persoanei sale nu mă atrăgea în mod deosebit: 
nu mai voia să dea mâna cu Max Ernst pentru că 

acesta, susținea Brâncuși, l-ar deochea și pentru 
că l-ar fi făcut să cadă și să-și scrântească glezna, 
uitându-se cu ură la el. Și Picasso îl scârbea pe 
Brâncuși, căci, după acesta din urmă, „Picasso 
nu făcea pictură, ci magie neagră”. 

Într-o seară de iarnă, mă dusesem în vizită la 
Istrati. Stăteam așezați în tihnă în jurul sobei, 
când ușa se deschise. Brâncuși intră: un bătrânel 
de optzeci de ani, cu reteveiul în mână, îmbrăcat 
în alb, pe cap cu o căciulă înaltă de blană albă, 
cu o barbă albă de patriarh.  

Și, firește, „cu ochii sclipind de răutate”, cum 
ne spune, așa de bine zicala. Se așeză pe un 
scăunel, îi fui prezentat. Se prefăcu că nu mi-a 
înțeles numele. Îi fu repetat, de două sau de trei 
ori. Apoi, arătându-mă cu capătul bățului: 

- „Ce face la viața lui ?” 
— E autor dramatic! răspunse Istrati, care-l 

prevenise totuși. 
— „Ce e ?” întrebă iarăși Brâncuși. 
— „Scrie piese,… piese de teatru !” 
—„Piese de teatru ?” se miră Brâncuși. Apoi, 

întorcându-se triumfal către mine și privindu-
mă în față: 

— „Eu, unul, urăsc teatrul. N-am nevoie de 
teatru. Mă doare-n cot de teatru!” 

— „Și eu îl urăsc și mă doare-n cot de el. 
Doar ca să-mi bat joc de el scriu teatru. E 
singurul motiv” îi spusei. 

Mă privi cu ochiul lui de bătrân țăran șiret, 
surprins, neîncrezător. Nu găsi pe loc o replică 
destul de jignitoare. Reveni la atac după cinci 
minute: 

— „Ce credeai despre Hitler?” mă întrebă el. 
— „N-am o părere despre treaba asta” 

răspunsei eu cu nevinovăție. 
— „A fost un om de ispravă!” strigă el, ca 

pentru a-mi arunca o sfidare. „Un erou, un 
neînțeles, o victimă!” Apoi, se avântă într-un 
extraordinar, metafizic, confuz elogiu al 
„arianismului”.  

Istrati și soția lui erau la pământ. Eu nu mă 
urnii din loc. Știam că, pentru a-și întărâta 
interlocutorii, contrazicând ceea ce credea că 
este gândul lor, își manifestase, rând pe rând, 
când ura față de nazism, când cea față de 
democrație, de bolșevism, de anticomunism, de 
spiritul științific, de modernism, de 
antimodernism și așa mai departe.  

Închipuindu-și, poate, că avea de-a face cu 
un admirator naiv, lacom de cea mai 
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neînsemnată dintre vorbele sale, ori dându-și 
seama că nu va reuși să mă scoată din sărite, 
Brâncuși renunță. Se lansă într-un mare discurs, 
cum mă așteptam, împotriva biftecurilor; 
povesti amintiri, cum venise la Paris de pe 
malurile Dunării făcând o mare parte din drum 
pe jos; ne vorbi și despre ,,ioni”, principii ale 
energiei cosmice care străbat spațiul, și despre 
care spunea că-i zărește cu ochiul liber, în razele 
soarelui.  

Se întoarse către soția mea, îi reproșa cu 
asprime că nu poartă părul destul de lung, apoi 
agresivitatea lui se liniști. Fu cuprins deodată de 
o bucurie copilărească, chipul i se destinse, se 
ridică, ieși ajutându-se cu bastonul, lăsă ușa 
deschisă spre frig, reveni peste câteva minute, cu 
o sticlă de șampanie în mână: nu ne mai purta 
pică, ne simpatiza. 

Îmi fu dat, după aceea, să-l revăd pe Brâncuși 
încă de patru sau cinci ori înainte de moarte. 
După ce a fost în clinică pentru a-și îngriji un 
picior rupt, nu și-a mai părăsit atelierul. Avea un 
aspirator, ultim model, însă când se afla vreo 
femeie printre vizitatorii săi, profita ca s-o roage 
să-i măture atelierul, cu o mătură adevărată.  

Avea telefonul pe noptieră și mai avea un sac 
plin cu pietricele. Când se plictisea prea tare și 
dorea să sporovăiască ou vecinul lui, lua un 
pumn de pietre, își deschidea ușa și le arunca în 
ușa vecinului ca să-l cheme: nu-i dădea prin 
minte să telefoneze.  

Era foarte aproape de sfârșitul lui, când soția 
și fiica mea care avea unsprezece ani, se duseră 
să-l vadă. Stătea culcat, cu căciula lui de blană pe 
cap, cu bastonul la îndemână. Soția mea e încă 
foarte emoționată la amintirea acestei ultime 
întrevederi. Zărind-o pe fiica mea, Brâncuși fu 
cuprins de o mare emoție. I-a ținut, pe jumătate 
jucându-se, pe jumătate sincer, un discurs de 
dragoste. A lăudat-o că poartă părul lung, i-a 
lăudat mult ochii frumoși.  

Bătrânul acesta cu barbă albă îi spuse, duios, 
ținând-o de mină: „Logodnica mea mică, te 
așteptam dintotdeauna, sunt fericit că ai venit. 
Vezi tu, eu sunt acum foarte aproape de bunul 
Dumnezeu. Nu trebuie decât să întind mâna să-
l prind.” Apoi a destupat o șampanie ca să 
sărbătorească logodna. 

S-ar fi putut crede că Brâncuși e un artist 
primar, instinctiv, rustic. Opera lui, în același 
timp elementară și subtilă, este expresia unei 

gândiri artistice (și prin asta, filozofică) infinit 
de lucidă, elaborată, profundă. Arta lui este 
expresia unei viziuni creatoare foarte 
intelectualizate. Creație, totuși, în primul rând.  

Cu totul lipsit de ceea ce se numește 
„cultură”; la distanță de ceea ce se ia drept „viața 
intelectuală a unei epoci” și care nu este decât 
ziaristică sau expresia ei livrescă, Brâncuși era 
totuși, pe de altă parte, incomparabil mai 
cultivat decât oamenii de litere, „gânditorii”, 
pionii ce-și agață pe piepturi brevetul de 
„intelectual” și nu înțeleg nimic din el, aiuriți 
cum sunt de lozincile, simple sau complexe, pe 
care le iau drept adevăruri sau drept cugetări de-
ale lor, personale.  

Brâncuși era cu mult mai puternic decât toți 
doctorii. Era cunoscătorul cel mai informat 
despre problemele artei. Asimilase întreaga 
istorie a sculpturii, o dominase, o depășise, o 
respinsese. o regăsise, o purificase, o 
reinventase. Degajase din ea esența. Desigur, am 
ajuns în acest secol să redescoperim esența 
picturii. Poate că am ajuns aici prin aproximări 
succesive, prin eliminarea, una după alta, a 
impurităților, a apicturalului.  

A fost o muncă izvorâtă dintr-o gândire, mai 
degrabă exterioară, a unor pictori care erau în 
același timp critici privind operele altora și 
ajungând la puritate prin ștergere cu guma, prin 
abstracție, fără să ajungă întotdeauna să 
surprindă pictura în esența ei, așa cum Brâncuși 
surprinsese esența sculpturii.  

A fost, în orice caz, pentru pictură, un drum 
lung presărat de greșeli, pe care, adeseori, 
descoperirile se făceau la noroc, cu ce se nimerea 
sub pușcă, încercând, la întâmplare, când o 
direcție, când alta. Și a fost, mai ales, rezultatul 
eforturilor unui mare număr de pictori, două sau 
trei generații de artiști, amestecând precizia cu 
imprecizia. N-au existat imprecizii și nici 
tatonări la Brâncuși: înaintarea operei sale este 
de o siguranță perfectă. În sine însuși și singur 
și-a găsit el propriile modele, arhetipurile 
sculpturale. 

A fost vorba la el de o concentrare, de o 
purificare lăuntrică. El a privit și în afară: nu 
tablouri, nu statui, ci arbori, copii, păsări în 
zbor, cerul sau apa. El a știut să surprindă ideea 
mișcării îndepărtând orice realism particular în 
favoarea unui real universal. Arta lui e 
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adevărată; realismul poate să nu fie; cu 
siguranță, el este mai puțin adevărat.  

Nu atelierele maeștrilor, ci propria sa 
gândire, experiența sa personală a fost școala lui 
Brâncuși: ceilalți nu l-au ajutat. Cred că i-a privit 
pe ceilalți cu o foarte mare neîncredere. S-a 
vorbit despre Brâncuși ca despre unul dintre 
creatorii unei sculpturi nonfigurative. Brâncuși 
susținea că nu e nonfigurativ. într-adevăr, nu 
era.  

Operele lui sunt figuri esențiale, imaginile 
concrete ale unor idei, expresia unui real 
universal antiabstract. Nimic nu e mai concret 
decât pasărea sa în zbor, formă dinamică 
palpabilă a dinamismului.  

Rodin a putut exprima mișcarea dând unui 
anumit corp, membrelor sale, atitudinile 
sugestive ale unei desfășurări în spațiu. Era ceva 
încă legat de particular. Brâncuși s-a eliberat de 
orice particularism, după cum s-a eliberat și de 
orice psihologism, pentru a ajunge la esențele 
concrete.  

O direcție importantă a picturii 
nonfigurative reușește să exprime 
temperamentul pictorului, individualitatea, 
patetismul, subiectivitatea sa. Putem deosebi 
deci un tablou de altul după neliniștea 
particulară a celui ce l-a pictat, neliniște oare a 
devenit limbajul însuși al pictorului.  

Opera lui Brâncuși exprimă numai idei și 
forme sculpturale. Știm că poezia lui Mallarmé 
sau a lui Valery era o reflecție asupra poeziei. În 
mare parte, sculptura lui Brâncuși este și o 
reflecție despre sculptură; în același timp, o 
metodă pur sculpturală de a gândi lumea, 
tradusă în forme și linii de forță vii. 

Antipsihologică, arta lui Brâncuși este de o 
obiectivitate absolută: ea exprimă niște evidențe 
pe care nu poți să nu le admiți, niște evidențe 
sculpturale dincolo de alegorie. Voința de a nu 
ceda ispitei sentimentalismului a apărut foarte 
repede la Brâncuși, ca și dezgustul său față de 
anecdotă sau de interpretare. Înțeleg de ce nu 
putea să-i placă teatrul. 

În cele dintâi opere ale sale, capul lui 
Laokoon, de exemplu, îndeosebi exactitatea 
detaliilor îl preocupă, mai degrabă decât 
expresia durerii, care nu se evidențiază mai 
puțin, dar o face indirect: în al său „nud” de-
bărbat (studiu pentru concursul de diplomă 
final de la Belle-Arte), „realismul” său este atât 

de deplin încât pare inuman, prin indiferența lui 
totală față de psihologia personajului sculptural; 
același lucru pentru „Ecorșeu”, unde nu apare 
decât preocuparea lui pentru cunoașterea 
corpului, urmărită cu un fel de cruzime 
obiectivă, abia ironică. 

Începând din 1907 (în Rugăciunea sa), ceea 
ce rămâne din afectivitate dispare datorită 
stilizării, oarecum bizantine, care transpune, 
integrează sentimentalitatea. La prima vedere, 
„Oul” seamănă destul de mult cu ,,nou-născutul” 
în scutecele sale.  

Din 1910, „Pasărea Măiastră” a depășit, de 
mult, în miraculos, pasărea realistă, 
nemiraculoasă; ne mai putem da seama, poate, 
urmând etapele simplificării sale, că Oul are ca 
punct de plecare pe noul-născut; putem urmări 
și stilizările diferitelor „Domnișoare Pogany”, 
pentru a ajunge la etapa ultimă, care este o 
îndrăzneață, feerică transfigurare, însă curând, 
în măsura în oare stilul este, oricum, anecdotă, 
Brâncuși va depăși stilizarea pentru a ajunge Ia 
un limbaj de dincolo de limbaj, de dincolo de 
stilul însuși.  

Și totul va fi fost o țâșnire din izvoarele 
profunde ale ființei sale, o serie de revelații 
continue extraconștiente, surprinse printr-o 
luciditate, o conștiință, o exactitate, o putere 
intelectuală care fac din Brâncuși contrariul 
unui Rousseau Vameșul.  

Contemplând, în puritatea ei, „Pasărea în 
spațiu”, suntem uimiți de acuitatea viziunii 
sculpturale; ne mirăm de simplitatea ei șl ne 
mirăm de asemenea de faptul că n-am putut 
vedea ceea ce este evidența însăși.  

Foarte surprinzătoare, de necrezut, aceste 
sinteze: folclor fără pitoresc, realitate 
antirealistă; figuri de dincolo de figurativ; știință 
și mister; dinamism în împietrire; ideea 
devenită concretă, făcută materie, esență 
vizibilă; intuiție originară, dincolo de cultură, de 
academie, de muzee.  

 
Pg. (261-267) 

               Apărut în Le Musee de Poche 

                                 (Eugen Ionesco, Note și contranote, 

                                            Humanitas, 1992) 

 

                                               Via Maria Sava 
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GHEORGHE SCHWARTZ 

ENIGMELE INFINITE 

VOCALIZE 

 

 

44. Fericirea veșnică a muribundului 

„Doar viitorul ipotetic și trecutul relativ 

se pot schimba. Prezentul rămâne întotdeauna 

egal cu sine însuși. La el nimic nu se adaugă și 

nimic nu se pierde”, i-ar fi spus Nihilistul lui 

Erostrat, cel ce a incendiat Templul Artemisei 

din Ephes doar pentru a-și face, în felul acesta, 

un loc în istorie. 

Aducându-și aminte de asemenea vorbe – 

care ar fi fost rostite cu peste două mii de ani în 

urmă -, starea lui Julius Zimberlan s-a schimbat 

uimitor: păi, deși medicii i-au prezis că mai are 

puțin de trăit, dacă doar prezentul contează, iar 

pe el în clipa aceea nu-l doare nimic, înseamnă 

că trebuie să fie fericit: nu-l mai interesează nici 

ratele de la bancă, nici criza economică 

mondială, nici trădarea asociatului său. Scăpând 

brusc de toate astea – și încă de multe alte 

mizerii reale sau doar închipuite -, Julius 

Zimberlan chiar trăia un sentiment de fericire 

cum n-a simțit niciodată. Vorba latinului: Nihil 

habenti nihil deest, adică Celui care nu are 

nimic, nu-i lipsește nimic. Și, tot pentru prima 

oară în viață, sentimentul acesta de fericire nu l-

a mai părăsit: se uita cu milă la toți cei din jur, 

preocupați, aplecați sub povara grijilor zilnice, a 

ambițiilor nerealizate și a orgoliilor rănite. 

Așadar, toate acele gânduri sunt atât 

caraghioase pentru cel a ajuns la un prezent 

veșnic…    

Iar cei din jurul său, la rândul lor, se uită 

ei cu milă la bietul muribund ce se stinge atât de 

inconștient în față ochilor lor. 

„Inconștient? Fericit!” le răspunde Julius 

Zimberlan, contrariindu-i încă o dată. 

 

 

45. Dulcea compătimirea în doi.   

Luni, posomorâtă, domnișoara Julia 

Zimberlan descuie ușa și intră în 

apartamentului ei, unde n-o aștepta nimeni. Așa 

că nu făcu decât ceea ce-i trecu prin cap. Începu 

s-o doară spatele și se autocompătimi.   

Marți, posomorâtă, domnișoara Julia 

Zimberlan descuie ușa și intră în 

apartamentului ei, unde n-o aștepta nimeni. Așa 

că nu făcu decât ceea ce-i trecu prin cap. N-o mai 

durea spatele și se autocompătimi mai tare.   

Miercuri, domnișoara Julia Zimberlan 

descuie ușa și intră în apartamentului ei, unde 

n-o aștepta nimeni. Așa că nu făcu decât ceea ce-

i trecu prin cap. Dar tocmai atunci începu s-o 

supere otita și se autocompătimi.    

Joi, domnișoara Julia Zimberlan descuie 

ușa și intră în apartamentului ei, unde n-o 

aștepta nimeni. Așa că nu făcu decât ceea ce-i 

trecu prin cap, n-o mai supărară urechile și se 

autocompătimi.    

Vineri, la începutul a ceea ce toată lumea 

numește mai nou week-end, domnișoara Julia 

Zimberlan descuie ușa și intră în 

apartamentului ei, unde n-o aștepta nimeni. Așa 

că nu făcu decât ceea ce-i trecu prin cap și se 

autocompătimi mai vârtos ca în zilele 

precedente.    

Sâmbătă fu ziua cea mare: domnișoara 

Julia Zimberlan se mărită.  

Duminică, doamna Julia Kramer, fostă 

Zimberlan, avu cui i se plânge c-o dor iar dinții 

și că nu știe cum să-și cheltuiască mai departe 

viața. Dulcea compătimire în doi.  



Jurnal Israelian nr. 56 ■ 02-09- 2021 

  
 

12 

46. Despre nefericirea lui Julius 

Zimberlan, bunicul lui Julius Zimberlan 

Se spune despre bunicul lui Julius 

Zimberlan (pe care-l chema tot Julius 

Zimberlan) că s-ar fi lamentat lui Dumnezeu: 

- Vai, vai, vai, Doamne, nu mai pot de 

dureri! Parcă în toate oasele și în toți mușchii 

mei, cineva lucrează cu o bormașină! Vai, vai, 

vai! 

Domnul Dumnezeu îl auzi și I se făcu 

milă, așa că a făcut ca durerile bunicului lui 

Julius Zimberlan să dispară. 

- Vai, vai, vai, începu să geamă, numai 

după câteva minute același Julius Zimberlan. 

Acum că nu mă mai doare nimic, pot să judec 

limpede și văd că nu mai am nici slujbă și nici o 

sursă de venit. Vai, vai, vai, Doamne, toți ai mei 

o să piară de foame! 

Domnul Dumnezeu îl auzi și I se făcu 

milă, așa că a făcut ca Julius Zimberlan, bunicul 

lui Julius Zimberlan, să-și recapete fostul post, 

ba chiar să fie avansat. (Domnul Dumnezeu n-a 

vrut ca întreaga familie a lui Julius Zimberlan să 

piară de foame.) 

- Vai, vai, vai, începu să geamă, numai 

după câteva minute același Julius Zimberlan, 

acum că nu mă mai doare nimic și am obținut și 

eu o funcție bine remunerată, conform pregătirii 

și meritelor mele profesionale indiscutabile, tot 

orașul vuiește că banca unde-mi țin eu 

economiile pentru zile negre – de care nimeni 

nu este scutit – este în prag de faliment. Vai, vai, 

vai, degeaba m-am bucurat de sănătate și de 

succesul în carieră, dacă, totuși, toți ai mei o să 

piară de foame! Vai, vai, vai! 

Domnul Dumnezeu îl auzi și I se făcu 

milă, așa că a făcut ca banca unde-și ținea Julius 

Zimberlan tot mai consistentele sale economii să 

nu dea faliment. 

- Vai, vai, vai, nu se mai oprea din jeluit 

Julius Zimberlan, bunicul lui Julius Zimberlan, 

răi mai sunt oamenii! Acum că am de toate, toți 

au început să mă pizmuiască. Îi văd cum mă 

privesc pe stradă, la operă și la restaurant. Și 

acesta sigur nu este decât începutul! Cine știe ce 

o să mai urmeze?! 

 Domnul Dumnezeu îl auzi și I se făcu 

milă, așa că a făcut ca lumea să nu-l mai vadă pe 

Julius Zimberlan, bunicul lui Julius Zimberlan, 

nici pe stradă, nici la operă și nici la restaurant. 

De atunci, Julius Zimberlan, bunicul lui Julius 

Zimberlan, n-a mai fost văzut deloc. Iar Domnul 

Dumnezeu a putut să se ocupe de alți suferinzi.  

47. Cum așa? 

Julius Zimberlan este obișnuit să lucreze 

de dimineața până seara târziu. Adevărul este că 

și câștigă pe măsură: își poate permite mai orice 

fără să se intereseze în prealabil de preț. Totuși, 

i se întâmplă tot mai des să se întrebe noaptea, 

când nu reușește să adoarmă: „Bine, am de 

toate. Dar ce înseamnă asta, când știu, ca oricare 

altul, că, mai devreme sau mai târziu, și pe mine 

nu mă așteaptă decât doi metri pătrați sub 

pământ? Și, atunci, ce rost are să mai continui?” 

Iar dimineața o ia de la capăt. Ceea ce nu-l 

împiedică să-și spună aceeași întrebare și în alte 

nopți. 

Walter Boom o duce chiar rău: și-a 

pierdut slujba, soția l-a părăsit, cea mai mare 

grijă a sa a devenit să-și mai poată plăti chiria 

pentru cămăruța de sub acoperiș. Unde iarna e 

groaznic de frig, iar vara e groaznic de cald. 

Stând la masa șchioapă cu o sticlă de poșircă în 

față, se întreabă: „De ce nu mă spânzur, de ce 

continui, când știu, ca oricare altul, că, mai 

devreme sau mai târziu, și pe mine nu mă 

așteaptă decât doi metri patrați sub pământ?”. 

Nu se spânzură și mai trage o dușcă din sticla tot 

mai goală. 
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Dan Adam n-o duce nici bine, nici rău. 

Câteodată se consolează: „Ce contează toate 

astea când știu, ca oricare altul, că, mai devreme 

sau mai târziu, și pe mine nu mă așteaptă decât 

doi metri pătrați sub pământ?”  

Toți trei – și mulți alții – se tot întreabă:  

„Ce contează toate astea când știu, ca oricare 

altul, că, mai devreme sau mai târziu, și pe mine 

nu mă așteaptă decât doi metri patrați sub 

pământ?” Și își duc viața mai departe. Cum așa? 

48. Un ceas irecuperabil 

Mai țineți minte accidentul acela 

nenorocit, când un autobuz plin cu pasageri s-a 

izbit cu peste o sută kilometri la oră în singurul 

copac din câmpia nesfârșită? Ziarele au 

prezentat pe larg tragedia și au anunțat, printre 

altele, că douăzeci și opt pasageri și-au pierdut 

viața și alți șase au fost grav răniți. Ceea ce nu s-

a putut afla din mass-media a fost că în 

autobuzul cu pricina s-a aflat și însuși Julius 

Zimberlan. (Poate pentru că acesta a fost 

singurul care n-a pățit nimic dintre toți 

ocupanții unui loc în vehicul și, mișcându-se pe 

picioarele lui, a putut fi ușor confundat cu 

oricare dintre gură-cască ce se înghesuiau la fața 

locului încurcând echipele salvării și ale 

poliției.)  

În haosul creat, Julius Zimberlan – 

despre care presa n-a pomenit nimic, dar 

absolut nimic! – a realizat că din cauza 

bufniturii i s-a distrus ceasul destul de scump pe 

care-l avusese la încheietura mâinii. (De obicei 

nu pleca la drum cu ceasul acela, pentru 

deplasări se folosea de un altul, mult mai ieftin, 

dar de data aceea – tocmai de data aceea! – a 

omis să schimbe ceasul, știți cum este când afli 

în ultima clipă că trebuie să pleci undeva și ai 

atâtea lucruri de făcut într-un timp extrem de 

limitat…) 

Julius Zimberlan era cu totul neconsolat 

pentru cele pățite. Degeaba i-au spus cei 

apropiați că trebuie să fie fericit că nu s-a 

numărat printre decedați, nici măcar printre 

răniți, însă ceasul primit cadou reprezenta un 

simbol, numai cine primește așa ceva în 

împrejurările în care l-a dobândit el poate 

înțelege valoarea unui asemenea obiect. 

Alții i-au arătat pozele din ziare luate de la 

locul tragediei. Și pe Julius Zimberlan imaginile 

acelea l-au impresionat cumplit, însă pierderea 

ceasului tot nu-i ieșea din cap. 

În autobuzul ghinionist s-a aflat și Robert 

Lim, colegul din școala primară a lui Julius 

Zimberlan. La înmormântarea lui Robert, lumea 

comenta în șoaptă grozăvia întâmplată, iar 

Julius a luat și el parte la discuție, exprimându-

și întreaga compasiune. Oamenii îl ascultau 

atenți că doar Julius fusese martor ocular la 

tragedie, chiar dacă norocul a fost de partea lui. 

Asemenea remarci Julius le considera profund 

răutăcioase: cum să-l consideri „doar martor 

ocular la tragedie”, când în acea împrejurare 

cumplită și-a distrus ceasul scump, un adevărat 

simbol? 

Furios că lumea n-are nici un pic de 

înțelegere și pentru el, Julius Zimberlan plecă de 

la cimitir încă înainte ca preotul să fi terminat 

slujba la mormântul deschis a lui Robert.  

„De ce? De ce nu mă înțeleg semenii? De 

ce?” Iată enigma ce-l roade cel mai mult pe 

Julius Zimberlan. 

 

49. Julius Zimberlan cu adevărat fericit 

În popor s-a încetățenit expresia „cele 

cinci simțuri”. De parcă ar fi doar cinci… Dar 

simțul echilibrului? Dar simțul timpului? Dar 

simțul foamei? Dar simțul oboselii? Etc.  

Julius Zimberlan avea toate acele multe 

simțuri intacte. Într-o frumoasă zi de primăvară, 

când soarele strălucea optimist, iar păsările 

călătoare reveneau din țările calde, Julius 
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Zimberlan stând la coadă pentru a-și plăti unul 

dintre multele impozite, fu năpădit de un iz greu 

de transpirație. Coada prelungindu-se, mirosul 

devenise tot mai insuportabil. „O! De n-aș mai 

avea un nas atât de sensibil!” își spuse Julius 

Zimberlan. Și, pe loc, simțul olfactiv îi dispăru 

cu totul. Și fu mai fericit. 

Într-altă zi frumoasă de primăvară, copiii 

au ieșit în aer liber, putând, în sfârșit să se 

bucure de natura darnică. Dar făceau o 

hărmălaie îngrozitoare. (Îngrozitoare pentru 

Julius Zimberlan, care „și el are dreptul la un 

ceas de odihnă, nu?”) „O! De n-aș mai avea un 

auz atât de sensibil!” își spuse Julius Zimberlan. 

Și, pe loc, auzul îi dispăru cu totul. Și fu mai 

fericit. 

În vizită la familia Acad. Prof. Dr. Dr. H. 

C. Magnus Dreck, Julius Zimberlan fu reținut la 

cină. O cină atât de sofisticată, încât simții cum 

toată mâncarea i se întorcea spre gură. „Pentru 

Dumnezeu! se sperie Julius, Numai să nu vomit! 

De n-aș mai avea papilele gustative atât de 

sensibile!” își spuse Julius Zimberlan. Și, pe loc, 

sensibilitatea  gustativă îi dispăru cu totul. Și fu 

mai fericit. 

Dar abia când îi dispărură toate simțurile 

– și nu doar cele cinci recunoscute în popor – fu 

cu adevărat fericit Julius Zimberlan. Irevocabil 

fericit.  

 

(În timpul acesta, oamenii buni îl 

compătimeau.) 

 

                       VA URMA 

             ________________________ 

Despre fino-ugrieni, sinucideri și teorii 

maghiaromane, cu dragoste. 

                           Mircea Munteanu 

Mongolu'  
 

ram student în anul II sau III. (Istorie-

filozofie, Universitatea București -1977-

1981-) O colegă simpatică, plină de viață, 

ne-a adus un "pont", când stăteam la o țigară, în 

pauză: maghiarii au probleme mari cu 

sinuciderile. Deși colegii -și mai ales colegele- 

aveau surse credibile de informare și foarte sus 

puse, am luat știrea ușurel. Ca o bârfă 

internațională. Câțiva ani mai tîrziu, o știre din 

presa noastră (nu mai țin minte dacă era 

comunistă sau... "liberă") întărește știrea 

colegei, aducând vorba despre sinucigașii din 

Ungaria. Am înregistrat totul, ca fapt divers. Nu 

mă ajuta cu nimic să știu că vecinii noștri sunt 

campioni la sinucideri. Îmi făceam tot felul de 

idei despre cauzele posibile. Dar nu mă dădea 

grija afară din casă. Zilele trecute, îmi cade în 

mână (prin intermediul unei rude) o carte ce 

părea interesantă. "Genele și cele șapte păcate 

capitale" de Konstantin V. Zorin. Medic și 

psiholog. (Traducere din limba rusă de Eugeniu 

Rogoti, București, Editura Sofia, ediția a II-a, 

2014.) Desigur, într-o colecție ortodoxă. Nu sunt 

total de acord cu autorul. Mai ales în ce privește 

argumentarea și modul cum conduce discursul. 

Are -însă- o documentare foarte bună, și mai 

aflu câte ceva. Așa aflu de tendința fino-

ugrienilor spre sinucidere. Deci, o a treia sursă, 

care tratează despre așa ceva. Problema 

suicidului trebuie să preocupe medicii, 

psihologii, psihiatrii, sociologii. Nu fac teoria 

chibritului pe marginea știrii. Și nici glume 

proaste. Altceva îmi atrage atenția: autorul citat 

vede fino-ugrienii ca un singur grup, cu o origine 

comună. Deci... cu aceleași gene. (Fapt care le 

impune același comportament, deși azi sunt 

diferiți și au condiții de viață diferite.) Dacă au 

E 
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aceleași gene și au fost un singur grup, înseamnă 

că au avut o singură limbă, nu? Să dau cuvântul 

autorului, pentru a vă explica mai bine situația: 

"...Este mult mai greu să înțelegi înclinațiile de 

sinucidere la populațiile ugro-finice. Ungurii, 

estonienii, finlandezii, udmurtii și komii sunt de 

multă vreme adepții unor tradiții culturale 

diferite și trăiesc în condiții politice și economice 

diferite. Unele din aceste popoare nici nu 

seamănă la înfățișare între ele. Cu toate acestea, 

de parcă s-ar fi vorbit, toate mențin un nivel 

înalt, stabil, în ce privește sinuciderile. Primul și 

al doilea loc la sinucideri le ocupă Ungaria și 

Finlanda. În fosta URSS, din acest punct de 

vedere, "liderii întunecați" erau Estonia, 

Republica Komi și Udmurtia." (p.170) ..... "De ce 

firul mistic invizibil al autodistrugerii s-a întins 

de la Budapesta, prin Talinn și Helsinki spre 

Vorkuta și Ijevsc?" Lasind la o parte discuțiile 

despre sinucidere, vedem tabloul complet al 

fino-ugrienilor de azi. Ungaria, Estonia, 

Finlanda. Republica Komi este la nord-est de 

Moscova, în zona nordică. Aproape de Finlanda. 

Udmurtia este în zona de sud-est a Moscovei, în 

plină câmpie... Numai că este acoperită în mare 

parte cu păduri de conifere. Analizând cele 

spuse de mine în "Pe urmele lui Gingis Han", 

teoria mea se confirmă nu doar cu probe 

arheologice și lingvistice, ci și genetice. Probele 

ADN indică o singură populație inițială, ce s-a 

despărțit în repetate rânduri. Cei care știau 

aceste amănunte și au tăcut sau au atacat cartea 

mea, sunt niște demagogi. Nu vor ca publicul 

larg să cunoască toată situația. Cei care au atacat 

fără să știe situația, sunt niște cretini care latră 

la ordin. Revin cu ideile mele, arătate în cartea 

"Pe urmele lui Gingis Han" Fino-ugrienii 

locuiau în sec. I î.e.n.-I e.n. în sudul Balticii. Nu 

știm de unde au venit în zonă. Posibil Siberia, 

fără a putea localiza mai exact regiunea inițială. 

Erau vânători, pescari și culegători pașnici, ce 

nu cunoșteau arta războiului și fierul. Trăiau în 

plină epocă a bronzului. Din cauza asta, am tras 

concluzia că dacă au plecat din Siberia, au făcut-

o înainte de 1200 î.e.n., când prelucrarea fierului 

începe să pătrundă -pe căile comerciale- și acolo. 

(În Mongolia am văzut -muzee- celturi de fier 

contemporane.) În acea epocă, germanii (goții) 

își încep deplasarea spre sud. Din insula 

Gotland, vor debarca la gurile Vistulei și vor 

împinge populația ugro-finică de aici. Exact în 

această perioadă, hunii activează în nordul 

Chinei. Au pornit atacurile din nord-estul 

Chinei. De pe țărmurile Pacificului, practic. Prin 

ridicarea Marelui Zid, chinezii se apară de 

atacurile lor pustiitoare. Dar pe măsură ce zidul 

se îndepărtează spre vest, hunii îl urmează -pe la 

nord- pentru a putea ataca, ocolind extremitatea 

Zidului. Când Zidul ajunge în zona deșertică, 

construcția încetează, iar hunii ajung în 

Mongolia. Este epoca "hunica" în Mongolia. 

(sec. II-I i.e.n.) Cum puteau fino-ugrienii să fie 

rude cu hunii, dacă apar simultan la mii de km 

distanță? Și cu tehnologii, obiceiuri total 

diferite? Hunii vor migra mai departe spre 

Europa și vor avea conflictele știute cu goții și 

Imperiul Roman. Dar fino-ugrienii stăteau în 

zonele nordice, între Baltica și Urali. Nu știau să 

lupte și nu aveau cu ce. Abia venirea Khazarilor 

îi va capacita. Khazarii (trib turcic vechi, ca și 

avarii, bulgarii) vor reuși să-și impună 

autoritatea într-o zonă largă, utilizând și 

triburile ugro-finice (doar cei care au coborit 

spre stepe, căci o bună parte dintre ei s-au 

îndreptat spre nord -Finlanda, Republica 

Komi). Acum aceștia se unesc cu secuii 

(kabarii?) și sunt învățați să prelucreze fierul și 

să lupte. Rămășița acestor timpuri sunt 

"băștinașii" din Udmurtia. 

În urma înfrângerii zdrobitoare, 

maghiarii se retrag spre nord, în zonele pe care 

le cunoșteau, și migrează spre vest. Debușează 

în Panonia prin pasul Dukla. (Nu puteau trece 

direct prin Moldova și pasurile Carpaților, căci 

zona era dominată de avari și bulgari. Cei care 

tocmai i-au înfrânt. (O paranteză mai largă, să 

înțelegeți mai bine contextul în care trăiesc și 

muncesc. Din anii '60 ai secolului XX, arheologii 

români au început să ascundă - eventual să 
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distrugă- artefacte descoperite, care aparțineau 

migratorilor. Ăsta era "patriotismul" lor. Cel mai 

mult au suferit avarii, care -practic- au dispărut 

din comunicate și rapoartele de săpătură. Și 

slavii etc. La un moment dat, ni s-a și atras 

atenția de forurile internaționale, de această 

lacună ciudată. Dar câinii latră, ursul trece. Iată 

însă că apărarea de o idee maghiaromana -

maghiarii au trecut Crăpații prin Orientali și 

Transilvania, pentru a ajunge în Panonia, lăsând 

în urmă ceangăii- era extrem de ușor de stopat, 

arătând urmele avare din România. După ce au 

încasat înfrângerea zdrobitoare de la avari și 

bulgari, ugrienii nu ar mai fi atins teritoriile 

controlate de ei, pentru nimic în lume. Încă o 

dovadă că mistificarea istoriei nu ajută pe 

nimeni. Ba se face cel mai mare deserviciu 

românilor, căci istoricii își pierd credibilitatea și 

când apare câte un năstrușnic cu idei ciudate, nu 

poate fi stopat imediat. În plus, se creează o elită 

istoriografica culpabilă, ușor de manipulat.) 

Prin urmare, nu există nici o rudenie între huni, 

avari și maghiari. Nici genetic (aveți mai sus 

confirmarea), nici lingvistic. Este adevărat, toate 

aceste populații au locuit în Panonia. Dar în 

timpuri diferite, venind din zone diferite. (Este 

interesant. În Panonia au locuit traci -daci-, 

celți, latini. Latinii au adus sarmați (iranieni). 

Peste aceste populații au venit hunii, care au 

primit mulți transfugi din Imperiul Roman. 

După dispariția hunilor, au venit populații 

germanice, slave și, apoi, avarii. - Avarii sunt 

populație turcică veche. - Abia apoi vin 

maghiarii. Nu este nici o rudenie. Este o 

succesiune de populații diferite, pe același 

teritoriu. Faptul că în România nu se cunosc 

aceste lucruri, sau nu se spun, este foarte grav. 

Asta arată că e nevoie și de istorici independenți, 

care să nu stea la ordinul unor funcționari 

corupți și posibil trădători. (Și a unor edituri 

obligate la servilism, căci altfel sunt închise.) 

Poate și incompetenți, căci azi, competența este 

limitată foarte strict, la un mic domeniu. Foarte 

mic domeniu. A te lupta să spui adevărata istorie 

a ungurilor nu este antimaghiarism. Este 

opoziție la ideologia maghiaromana, care afirmă 

că maghiarii se trag din hunii lui Attila, prin 

avari. O ideologie extremist naționalistă, 

iredentistă, militaristă. Ca și tracomania la 

români. Vă plac astfel de ideologii? Mie nu. 

(Cum? În Ungaria nu există alte teorii istorice? 

Eiiiiiiii, eu ce vă ziceam? Dar asta e problema 

lor.) (Că veni vorba de independența omului de 

cultură, să vă spun o snoavă rusească. Un lup, 

jigărit și înfometat, da târcoale unui ocol de vite 

în Siberia. Îi iese în față un dulău. - Ce faci mă 

potaie? Nu vezi ce slăbănog ești? Plin de praf, 

năpârlit. Îți lucește foamea-n ochi. De ce nu vrei 

să intri la stăpân? Ia uite ce gras sunt, ce blană 

lucioasă am... Lupul dă târcoale neîncrezător. Se 

uită încolo, încoace, îl măsoară pe dulău din 

priviri. Pe urmă îi spune: - Dar rosătură aia de la 

gât, de la ce e? Nu cumva de la zgardă? Hm, nu 

mai căutați nod în papură. Snoavă rusească, 

pentru că e vorba despre teritoriul lor. Sau voi 

vreți ca un om să cunoască un teritoriu -recte al 

Rusiei- dar să se documenteze despre americi 

sau Franța? Cam greu... Iar dacă nu vă 

documentați, de unde să știți de Komi sau 

Udmurtia? Ei bine, nu-i snoavă, e fabulă. dar ce 

importanță are? Am folosit termenul "snoavă" 

premeditat...)  

                              

Sergio - Acuarela 
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CÂTEVA AMINTIRI  legate de războaiele 

evreilor din Iudeia și din… Statul Israel. 

Theodor Toivi 

 

Școlile urmate în Dacia Felix de 

majoritatea cititorilor acestei publicații nu au 

inclus în programa analitică informații despre 

războaiele evreilor din Iudeea cu Imperiul 

Roman. În zilele noastre, o bună parte din 

cititori au găsit totuși timpul necesar să 

abordeze pe internet subiectul amintit. Din 

acest motiv, în prezentul articol, cuprinzând 

amintiri și opinii (poate controversate) legate 

de subiect, nu mi-am permis să 

introduc  informații istorice extrase din 

enciclopedii și Internet. 

Istoria acestor rânduri a început în anul 

2016 când am vizitat orașul Pisa. Am admirat 

Piazza di Miracoli cu minunile locului: Domul, 

Prezbiteriul și Turnul Înclinat. Am călătorit 

deasemenea prin pitorească Toscana, la 

Livorno, Siena, Carara, San Gimignano, Lucca, 

Carara sau la Via Nova în munții Apenini. Cu 

ani în urmă vizitasem spectacularele Cortina 

D’Ampezzo în Dolomiți, Veneția, Duomul din 

Milano sau la Roma, Coliseum și Basilica San 

Pietro. În serile ploioase, am început să scriu 

gândurile care mă frământau. 

• De ce legiunile Imperiului 

Român au plecat peste mări și țări din 
aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu 

să cucerească pustiurile din  Iudeea? 
Pentru o biată Menoră de Aur? 

• De ce au defilat soldații români 

cu trufie prin Roma purtând acest obiect 
sacru adus din Ierusalim? 

• De ce au considerat evenimentul 

drept crucial imortalizându-l prin 
construcția Arcului lui Titus? 

Nu am găsit nici un răspuns plauzibil la 

aceste întrebări deși am încercat să-mi 

completez educația , mai curând tehnică, din 

scrierile lui Iosephus Flavius, Lion 

Feuchtwanger, sau…Google. 

Am încercat adesea să răspund la 

întrebările de mai sus, privind fascinantă 

istorie a războaielor evreilor din Iudeia cu 

legiunile Imperiului Român. 

     La spitalul Rambam… 
O altă întâmplare legată de subiect, a vut 

loc într-o încăpere de așteptare pentru rudele 
bolnavilor aflați în tratament la spitalul 
Rambam din Haifa. Era prin anii ’90 când 
soacra mea (z.l.) era internată  într-o secție de 
interne a spitalului amintit. Un domn, trecut 
bine de prima tinerețe, ne-a auzit vorbind 
românește și a intrat în vorba cu noi. 

- Soția mea este internată aici și aștept 
rezultele analizelor care vor decide dacă 
rămâne în continuare în spital sau o vor elibera 
azi.. 

-  Va înțeleg răspund eu,  noi ne aflăm în 
aceeași situație cu mama soției. 

Omul avea chef de vorbă sau, după cum am 
înțeles ulterior, avea dorința de ne relata 
anumite secrete din viață lui… 

- Soția mea este creștină, mărturisește 
interlocutorul nostru. Lucra într-o echipa de 
arheologi în Transilvania și Oltenia. 

- O activitate interesantă, presupun     eu… 
- Au găsit numeroase pietre funerare ce 

inscripții ebraice. Frecvența acestor vestigii 
arată că în armata romană care a invadat Dacia, 
ar fi existat așa numita Cohorta Judaica… 

- Interesant, răspund eu, o prezență despre 
care se vorbește mai puțin… 

- Raportând mai sus rezultatele obținute de 
echipa de arheologi în care activa soția, s-a 
primit un ordin strict secret, semnat de însuși 
Ceaușescu. Toate pietrele funerare cu inscripții 
ebraice, vor fi adunate și depozitate într-un loc 
secret. 

- Și nici acum, după ’89, nu se poate afla 
unde? , întreb eu devenind curios. 

- Undeva în zona Mediaș. Soția nu vrea să 
vorbească mai mult. Frica! 

Am părăsit spitalul Rambam gândindu-
mă la cele ascultate. Abia după câțiva ani, 
“navigând” pe Net, am găsit cartea americanului 
Andrew Shoenfeld despre participarea 
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soldaților evrei în armatele Romei Imperiale. 
Folosind o varietate de surse din perioadă, 
Shoenfeld a apreciat dimensiunile incorporării 
evreilor în legiunile romane. Au existat evrei 
care au servit că simpli infanteriști, generali 
influenți precum Tiberius Julius Alexander și 
unități militare evreiești precum “Regii Emeseni 
Iudeei”. Serviciul evreilor  în forțele armate 
imperiale romane trebuie recunoscut!  

 
Tiberius Julius Alexander, un general 

evreu în armata romană! 

1948: S-a declarat Statul Israel.  

Copil fiind îmi amintesc acest memorabil 
eveniment. În Ploiești, pe strada Basarab, în 
apropierea Templului Coral, pe locul unde a 
fost celebra școală evreiască Luca Moisi, au 
apărut o multitudine de steaguri alb-albastre și 
de grupuri de evrei comentând evenimentul. 
Seara, în același loc a avut loc un spectacol 
festiv. Rețin până azi vocea caldă de tenor a 
poetului Paizer (z.l.) cântând melodia “La Tel 
Aviv e întotdeauna primăvară”… 

Templul din Ploiești 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorii legate de Revolta Macabeilor. 

 
Au trecut mulți ani de la Revolta Macabeilor. Am 

ascutat mereu povestea minunii întâmplate în 
anii 164 î.Hr. când puținul ulei rămas în candelă 
din Ierusalim a ținut 8 zile. Tatăl meu Avram 
Toivi (z.l.) mi-a repetat-o în fiecare an al 
copilăriei, cu ocazia sărbătorii de Hanuca, când 
aprindeam lumanarelele în sfeșnicul tradițional 
de argint aflat în familia noastră din secolul19.  

 

 

Menora familiei noastre. 
Îmi amintesc până azi cu emoție 

prelegerile Rabinului Menahem Shafran (z.l.), la 
cursurile de religie pentru copiii evrei care 
învățau la liceele românești din Ploiești. 
Venerabilul om ne reda cu patos istoria Revoltei 
Macabeilor și a Sărbătorii de Hanuca. Eram cu 
toții impresionați, dat fiind că manualele școlare 
din anii aceia nu aminteau acest episod din 
istoria evreilor…Cred că nici acum… 

Într-una din prelegeri, relatându-ne 
despre daunele pricinuite până azi poporului 
evreu de împăratul român Hadrian care a 
schimbat numele Iudeii în Palestina, eminența 
sa a afirmat cu indignare: 

- Și când ne gândim că în zilele noastre 
mulți părinți inconștienți pun copiilor numele 
de Adrian! 
La auzul acestei acuzații, câțiva ascultători și 
ascultătoare. care purtau acest nume au izbucnit 
în lacrimi!  

*** 
În tinerețe, în perioada când mai credeam 

în ziare și radio,  am lucrat cu îndârjire pentru 
Dacia Felix. Am fost până la urmă răsplătit 
pentru proiectele care au adus milioane 
întreprinderii prahovene unde am lucrat două 
decenii. În ciuda necazurilor avute cu 
securitatea, am primit Ordinul Muncii cu 
semnătura prestigioasă a lui Nicolaie Ceaușescu. 
Dar necazurile cu securitatea au continuat cu 
intensitate… 
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În anul 1980, nou sosit în Țara Sfântă, 
eram dominat de amintirea războaielor trecute 
și prezente cu care a fost și este confruntată țara. 
Am dorit foarte mult să contribui cu proiectele 
mele la apărarea patriei mele istorice. Am reușit 
numai parțial. În anii ’80, am primit și o 
decorație ”de participare”, deși nu am îmbrăcat 
niciodată uniforma militară a armatei 
israeliene.. 

În marea întreprindere din Haifa unde am 
lucrat două decenii, am fost cuprins însă ca 
fiecare, de febra dorințelor meschine de 
avansare și a călătoriilor peste hotare. Proiectele 
mele sau axat pe colaborarea  Țării Sfinte cu 
Statele Unite. Am călătorit frecvent la 
Washington DC, Cleveland sau Seattle si numai 
arareori în zonele fierbinți din Ramata Golan 
sau Hevron… 

Acum, la o anumită vârstă, mă bucură 
imaginea nepoților mei aprinzând lumânărele în 
zilele sărbătorii de Hanuca. Nu sunt convins că 
ei cunosc detailat istoria Revoltei Macabeilor 
sau a războaielor  evreilor cu Imperiul Roman, 
dar știu că în curând vor îmbrăca uniforma 
armatei de apărare a patriei. 

M-am implicat în scrierea romanului 
Menora (Ed.Familia), având ca subiect epopeea 
unor tineri israelieni în căutarea  locului unde se 
află  ascunsă actualmente  Menora de Aur, 
jefuită de romani din Templul Ierusalimului. 

 Volumul, bazat pe fapte istorice reale și 
imaginație, a primit premiul “Cartea Anului 
2017” în domeniul romanului, din partea ICR 
Tel Aviv, împreună cu Asociația Scriitorilor  
Israelieni de Limba Română (ASILR)… 

 
                                                             

Și alte amintiri din Dacia Felix…        
De regulă, în biroul de proiectare al 

importanței întreprinderi prahovene unde 
lucram, nu se discuta politică sau problemele 

conflictului israelo-arab. Există o excepție: 
Culoarul unde era permis fumatul și… 
cancelaria profesorilor la școala de maiștri unde 
predam în afara orelor de serviciu. Spre 
exemplu, la începutul războiului 1967, în 
cancelarie, un coleg ostil mi se adresează cu 
răutate: 
- Văd că ești trist, dee, frații noștrii, frații noștri 
au necazuri ! 
În săptămâna următoare același tip revine 
ironic: 
-Ești bine dispus, dee, frații noștri au ajuns la 
Suez! 
În aceéași perioada pe culoarul fumătorilor, un 
proiectant exclamă: 
- Citesc ziarul și nu mă dumiresc. Dacă forțele 
arabe au câștigat războiul de ce israelienii 
trebuie să dea înapoi ținuturile ocupate! 

Informațiile privind “Războiul de 6 zile” s-
au clarificat pe deplin când am fost invitat în 
biroul șefilor mei, oameni umblați, care mi-au 
înmânat, spre folosință temporară, 3 numere 
din publicația franceză Paris Match. În paginile 
respective, desfășurarea războiului amintit era 
redată , zi de zi cu ilustrații și hărți explicite. 
Informațiile din  Paris Match erau total diferite 
de știrile redate în Scânteia, după oficiosul 
egiptean Al Ahram… 

În fine, în 1973,  la sfârșitul războiului de 
Yom Kippur, tot pe coridorul fumătorilor cineva 
a exclamat: Cum naiba scriu în ziar că au câștigat 
ăștia războiul, că trebuie să le aducă apă cu 
Crucea Roșie, (referindu-se la armata III-a a 
Egiptului înconjurată de IDF în Sinai)!…    
Concluzii. 

Rândurile de mai sus nu au reușit să 
răspundă întrebărilor majore care le-au generat. 
Încerc sa repet o parte din întrebările de la 
începutul prezentului articol 

De ce au părăsit grecii frumoasă Elada ca 
să se lupte cu evreii în pustiurile Iudeii? De ce 
Imperiul Seleucid a ținut cu atâta îndârjire să 
păstreze Iudeea, sacrificând viața a mii de 
eleni? Pentru a construi câteva altare de 
sacrificare a porcilor pentru Zeus? 

De ce au părăsit romanii înfloritoarea lor 
peninsula să cucerească pustiurile Iudeii? De ce 
Imperiul Roman s-a luptat pătimaș cu evreii 
care își apărau patria? Pentru o biată Menora pe 
care au jefuit-o din Ierusalim și au defilat cu ea 
triumfal la Roma? De ce au considerat 
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evenimentul drept crucial imortalizându-l prin 
construcția Arcului lui Titus? 

 

Arcul lui Titus. 

 
  

Revenind la perioada celui de-al Doilea 

Război Mondial, ne putem întreba de ce au pierit 

sute de mii de ostași români la cotul Donului și 

la Stalingrad, în timp ce Oradea și Clujul erau 

ocupate de trupele “aliatului” Miklós Horthy… 

și, în final, Basarabia și Bucovina de nord a 

rămas la sovietici? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

România în 1940 după Dictatul de la Viena și 

Pactul Molotov-Ribbentrop. 

În fine, de ce a a fost necesar să moară 22 
de mii de soldați sovietici în Afganistan? Ce 
caută acum NATO în Afganistan? De ce sunt 

uciși militari din trupele NATO de Mujahideenii 
înarmați de americani? Ce caută trupele 
franceze în Mali și în general în Africa? De ce 
Kurzii sau Tuaregii nu au drept la un stat? Și o 
întrebare mai recentă: De ce Afro-Americanii își 
exprimă nemulțumirile vandalizând magazinele 
kasher din Baltimore? 

  

Pitorescul port Baltimore 
 Las istoricilor și politicienilor analiza 

acestor întrebări, profesioniști care vor oferi 
întotdeauna explicații docte dar profund 
controversate…  

 

EXTRAS 

  

 ”...iar cel mai frumos roman al lui Don Vicente 

a fost însăși viața lui, pe care nu și-a scris-o. 

Viață scrisă între închisoare, tribună, redacție și 

camera de lucru, unde citea mult, bestial, cu 

umerii lui largi și încordați, stăpânind cărțile; 

sau scria încruntat cu acea conștiință de stăpân 

care l-a avântat întotdeauna sus, sus; scria câte 

optsprezece ore fără să se ridice de la masă, ca 

un uriaș al condeiului ce te dezgustă 

iremediabil de toți scribii pe care cronicarii 

prieteni îi laudă pentru ”fecunditatea și puterea 

lor de muncă”. N-am înțeles niciodată cum 

poate dormi un tânăr -când a citit și s-a 

înspăimântat de forțele copleșitoare, care 

alungă somnul și oboseala, ale lui Blasco 

Ibanez. Iată ceea ce ne va lipsi de acum înainte: 

siguranța că trăiește undeva un bărbat în 

veșnică furie, care muncește la adăpost de 

lume, rupându-și noapte cu noapte din somn, 
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poruncind trupului ca un adevărat erou. Era o 

siguranță ce comunică îndemnul sălbatic de 

muncă, de curaj, de sfidare, de  

je m’enfichisme în fața mediocrității 

sentimentale și cerebrale ce gâfâie etern în 

jurul nostru. Și el, și Miguel de Unamuno sunt 

rupți din trupul acelui om unic al Spaniei, Don 

Quijote! Amândoi, ca și sfântul lor, sunt eroi...” 

(Mircea Eliade) 

Joaquin Sorolla y Bastida- Vicente Blasco 

Ibanez, 1906  via Maria Sava 

 

 

 

 

 

 

UMOR 

* Într-o zi mergeam pe plajă cu 

niște prieteni când cineva a strigat ..... 

„Uită-te la pasărea aceea moartă!” 

Cineva a ridicat privirea spre cer și a spus ... 

„unde?” 

 

În timp ce lucram la o pizzerie, am observat un 

bărbat care ordona să I se serveasca o mică 

pizza. Părea să fie singur și bucătarul l-a întrebat 

dacă ar dori să fie tăiată în 4 bucăți sau 6. S-a 

gândit la asta pentru o vreme, apoi a spus „Tăiați-l 

doar în 4 bucăți; Nu cred că îmi este suficient 

de foame pentru a mânca 6 bucăți. 

 

Un psihiatru notoriu a fost invitat la o funcție 

academică în care a apărut întâmplător Mitch 

McConnel. Domnul McConnel a profitat de ocazie 

pentru a-l schimonosi puțin pe bunul doctor și i-a 

pus o întrebare cu care era cel mai în largul său. 

„Te-ar deranja să-mi spui, doctore”, a întrebat el, 

„cum detectezi o deficiență mentală la cineva care 

pare complet normal?” 

„Nimic nu este mai ușor”, a răspuns el. - Pui o 

întrebare simplă la care oricine ar trebui să 

răspundă fără probleme. Dacă persoana ezită, 

asta te pune pe pistă ... ' 

- Ce fel de întrebare? a întrebat McConnel. 

Ei bine, s-ar putea să întrebați: „Căpitanul Cook a 

făcut trei călătorii în jurul lumii și a murit în timpul 

uneia dintre ele. Care?'' 

McConnel se gândi o clipă, apoi spuse cu un râs 

nervos: „Nu s-ar întâmpla să ai un alt exemplu, 

nu-i așa? Trebuie să mărturisesc că nu știu prea 

multe despre istorie.  

https://www.facebook.com/maria.sava.752487?__cft__%5b0%5d=AZXuKsa9rei1w9YHLGAOpkBtfc1De1Uc5FFjk45ByxT8Wev5UJP6BKtrd446drqRJgwLecA0yYTYv-xKlHv9XBHrJogFvNKQz3Uph6y1H3gQCIvue9X8D-EXBueoblL5xYk&__tn__=-UC*F
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Cine are nevoie de numere? 

Ing. Adrian Grauenfels 

umerele naturale au fascinat 

dintotdeauna omenirea, ce le-a 

considerat, pe bună dreptate, ca fiind 

mai mult decât mijloace de a studia cantitățile, 

le-a considerat entități având o personalitate 

proprie.  

Mistica tuturor popoarelor abundă de 

proprietăți supranaturale atribuite numerelor. 

Într-adevăr, pare că, pe măsură ce le cercetezi 

mai adânc, descoperi că au „consistență”, că, 

departe de a fi o creație conceptuală a omului, 

un simplu instrument la îndemâna sa, se conduc 

de fapt după legități proprii, pe care nu-ți permit 

să le influențezi, ci doar să le descoperi. Printre 

primii oameni care au simțit acest lucru se 

numără Pitagora, ce a început prin a cerceta 

numerele și a sfârșit prin a întemeia o mișcare 

religioasă puternic fondată pe simbolistica 

numerelor. Pasiunea sa pentru numerele 

naturale era atât de mare (accepta, totuși, și 

existența numerelor raționale, ce sunt, în fond, 

tot un raport de numere naturale), încât circulă 

o legendă conform căreia și-ar fi înecat un 

discipol pentru „vina” de a-i fi relevat existența 

numerelor iraționale. Mult mai aproape pe scara 

istoriei, în secolul XIX, matematicianul german 

Leopold Kronecker este creditat a fi spus: 

„Dumnezeu a creat numerele naturale; toate 

celelalte sunt opera omului”. Că să lămuresc 

enigma am cerut ajutorul amicului 

matematician Ioan-Mircea Popovici. 

Iată răspunsul său: 

1. Începem cu numerele naturale, notate 

cu N. Cea mai la îndemână cale este "Via Peano", 

care le definește prin 5 axiome.  "Cele cinci 

axiome Peano sunt: 

• Zero este un număr natural. 

• Fiecare număr natural are un succesor în 

numerele naturale. 

• Zero nu este succesorul unui număr natural. 

• Dacă succesorul a două numere naturale 

este același, atunci cele două numere 

originale sunt aceleași. 

Dacă un set conține zero și succesorul 

fiecărui număr este în set, atunci setul conține 

numerele naturale." 

Când eram student, la Bazele matematicii, 

Maria Neuman ne-a introdus numerele naturale 

prin două axiome: 

a1.Zero este primul număr natural. 

a2. Dacă “n” este număr natural, atunci 

n+1 este număr natural ceea ce induce faptul că 

mulțimea numerelor naturale este infinită. 

Nu există un ultim număr natural așa cum 

nu există un ultim număr par, impar sau un 

ultim număr prim. Infinitatea aceasta de 

elemente se numește Aleph Zero. 

Categorii speciale de numere 

naturale. 

1.1. Există mai multe categorii de numere 

naturale. Numere de forma 2n, numite numere 

pare și cele de forma 2n+1 care se numesc 

impare (cu soț, cele pare și fără soț, cele impare). 

1.2. O categorie specială de numere 

naturale o reprezintă numerele prime, cele care 

nu au alți divizori decât pe ele însele. Singurul 

număr prim par este 2. Restul numerelor prime 

sunt impare. Exemplu: (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc) 

O modalitate de a găsi numerele prime mai 

mici decât un număr dat "n" o reprezintă 

"ciurul lui Eratostene". 

Numărul de elemente al unei mulțimi M se 

numește cardinalul mulțimii M. Numerele 

naturale au cardinalul Aleph Zero.  

1.3. Numerele prietene sau amiabile sunt 

perechile de numere în care fiecare număr în 

parte este suma divizorilor (toți divizorii proprii 

și 1) celuilalt număr (cu alte cuvinte fiecare 

număr este suma alicotă a celuilalt 

număr).  Primele seturi de numere prietene 

N 
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sunt (220, 284), (1184, 1210), (2620, 2924), 

(5020, 5564), (6232, 6368). Se spune că 

Pitagora la întrebarea cine este Prietenul? a 

răspuns: "Acela care este alt eu, ca numerele 

220 și 284". Divizorii lui 220 sunt 1, 2, 4, 5, 10, 

11, 20, 22, 44, 55 și 110, iar suma acestora este 

284. Divizorii lui 284 sunt 1, 2, 4, 71 și 142, iar 

suma acestora este 220. 

Pe lângă numerele amiabile există și numerele 

catalane, numerele automorfe, numere Carol, 

numere briliante, numere binomiale și multe 

altele pe care le găsești aici definite și 

exemplificate: 

http://fs.unm.edu/EnciclopediaNumerelor.pdf 

2. Numerele întregi completează numerele 

naturale N prin simetricele lor față de Zero, 

numere pe care le numim întregi negative. 

Numerele întregi se notează cu Z. Cardinalul lui 

Z este tot Aleph Zero. 

3. Numerele raționale se notează cu Q și sunt 

de forma p/q, unde pe și q sunt numere luate 

din Z. 

** 

   Am obosit după numai trei 

categorii de numere. Care este folosul lor? De ce 

există? Câteva observații: 

1 - Nevoia de numere este imperioasă la 

oameni. Ei dispută cantități, fac schimburi, 

măsoară timpul și spațiul  pentru a-și organiza 

viața. Au inventat metrul, ceasul și banii pentru 

a cuantifică bunurile, procesele fizice, datoriile 

etc. Matematica este legitimă și recunoscută ca 

un aparat util de reglementare în toate ramurile 

vieții. În acest proces de măsurare și evaluare a 

obiectelor /mărfuri/ posesiuni etc apar fracțiile. 

Pentru că măsurătorile nu se limitează la 

numere întregi ci cuantifică cu precizie 

cantități, materiale, măsuri fizice etc. 

2- Natura nu are nevoie de fracții. Nu vom 

găsi nimic în univers care să fie descris de o 

fracție, de la atom și până la galaxii totul e 

produs din unități întregi. Natura nu generează 

numere negative. Temperaturile minus, 

numerele negative sunt invenții ale omului. 

3- În natură nu există ZERO. Filosofia se 

zbate să definească Zero așa cum fizica vrea să 

explice că negru nu este o culoare. Negru este 

lipsa luminii ( lipsa de câmp electromagnetic ) în 

spectrul vizual al omului. Să revenim la noțiunea 

de ZERO. Ea trebuie urmată de o calificare. Zero 

mere, zero dolari, zero la purtare. Adică lipsa 

totală a unui obiect, proprietate sau atitudine. E 

OK. E comod omului să rotunjească fracțiile 

foarte mici la ZERO. Natura e discontinuă. Ea 

folosește cuante de energie, fotoni, electroni sau 

bozoni. Întotdeauna un număr întreg. Dar există 

ZERO în natură? În orice punct din spațiu  ( și 

în tot universul) vom găsi materie, energie sau 

câmp gravitațional. Nu există un vacuum total 

descris de ZERO  

Încă o minune a naturii. De mici ne jucăm 

cu cercul. Desenăm cercuri. Împărțind conturul 

la raza cercului căpătăm numărul Pi care 

este  3.14159265358979323846...etc fără de 

sfârșit. 

   Minunea este că oriunde în univers un 

cerc va produce acest număr transcendental în 

orice sistem numeric folosit.  

Și acum să încheiem cu marele filozof Ludwig 

Wittgenstein. El leagă informația de restul 

universului. Informația este un animal ciudat. 

Tot o invenție a omului, folosită la descris 

fenomene, a le înregistra, comunica sau stoca. O 

muzică scrisă acum 700 de ani a fost codată în 

semne (informație) și azi o putem reda exact că 

în vechime. La fel, limbajul format din sunete , 

pauze și exclamații a fost codificat prin scris. 

Deci cultura unui trib include tradiții, vise, legi 

(informație orală)  care cu timpul au fost 

transcrise prin intermediul unui alfabet. 

Totalitate combinaților folosite de acest 

alfabet  reprezintă limbajul unei culturi. Cu cât 

mai înaintată spiritual și tehnologic cu atât mai 

bogat limbajul. Nu putem gândi ceva în afara 

limbajului spune Ludwig.  Tot ce există sau 

percepem cu simțurile noastre  poate fi descris 
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prin limbaj. Extrapolând prin mecanisme logice 

matematice, intuitive, etc omul poate face 

descoperiri importante chiar și fără 

instrumente sau percepție imediată. 

  În natură există legi ale simetriei care se 

explică prin nevoia de echilibru într-un spațiu 

fizic dat. Toți fulgii de gheață care apar pe un 

geam iarna sunt simetrici dar diferiți unul de 

altul.  

  De ce? Pentru că există legi aleatorice care 

iau controlul la un anumit nivel. Corolarul lui 

Wittgenstein: Tot ce putem gândi, există. 

Într-un univers infinit, afirmația trebuie 

să fie perfect adevărată. 

AG       

                                                    Ludwig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AG - Mixed media cu melc și împărat roman 
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Yarin Branth - Artist israelian 
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Centenar  Paul Celan – Requiem 

 

 Hineni - Norman Manea  

 

                            Norman Manea 

       Revenit de la concert, poetul, în loc să se 
întoarcă acasă, rămîne pironit în fața 
Bisericii  Armenești din Cernăuți, înlănțuit într-
un dialog cu Divinitatea. 

       Hineni, „Iată-mă“, repeta poetul, 
afirmație prezentă de peste 800 de ori 
în Vechiul Testament, răspuns la o întrebare 
adresată exilaților, de milenii. Faptul că se 
întîmpla în fața Bisericii Armenești, și nu a unei 
sinagogi, cum ar fi de presupus, exprima 
extinderea pioasă a legămîntului vechi.  
  O întîlnim în dialogul dintre Abraham și 
Atotputernicul, înaintea sacrificării lui Isaac, de 
asemenea în dialogul lui Moise cu Dumnezeu, în 
fața rugului aprins, marcînd supunerea absolută 
a credinciosului. 

 
Paul Celan 

Hineni (Iată-mă!) are rezonanțe multiple 
în Biblie. Este rugăciunea pe care poetul o 
repetase, transfigurat, în noaptea dialogului 
celest, spre stupefacția audienței risipite în 
beznă. Se va repeta din nou și din nou, cu fiecare 
nou poem. Nu doar o reafirmare mistică, ci și 
justificarea cea mai înaltă a Poeziei. 

  Faptul că Dumnezeu a ajuns și el în exil, 
cum afirmă unele comentarii la textele sacre, 
umanizează prezența divină între muritorii de 
rînd. Dacă omul este conceput după chipul și 
asemănarea Domnului, nu mai confruntăm o 
contradicție irezolvabilă. 

  În noaptea pariziană, Paul Celan dialoga, 
fără cuvinte, cu oaspetele său, poetul 
polonez  Zbigniew Herbert, ambii stăpîniți de 
iradierea sacră a tăcerii. Ore lungi de tăcută 
înfrățire despre care cei doi își vor aminti drept 
cea mai extraordinară aventură. Miracolul 
nopții împărtășit cu rătăcitorul fratern se va 
repeta în multe dintre nocturnele exilului 
bucureștean, vienez și parizian, prin care va 
peregrina poetul bucovinean. Sena îl aștepta, ca 
și marile ape ale incertitudinii. 

  Celan se aruncă pînă la urmă în gura 
neantului fluid, consfințind legămîntul 
turmentării lirice. Nu e deloc sigur că, în felul 
acesta, destinul tenebros își afla împăcarea, dar 
deznodămîntul confirma jertfa inevitabilă a 
spiritualității. 

Transnistria, izbăvirea prin moartea mamei, de 
tot ceea ar fi putut fi și nu a mai fost îngăduit? 

                                      *** 

„Mă auzi? Auzi?“ 
Răspunsul neantului, împlinit prin moarte. 
Auzi? Mă auzi? 
Ecoul fantomei, răspunsul neantului, 
valurile răvășite, apele înfrățirii ultime, 
suferință și solitudine 
basmul incert și negru al tăcerii. 
  

Degeaba te refugiezi, tinere Peisach, în 
respirația vechiului Kadish. 
Tragedia arderii depline, Holocaustul ca 
spectacol 
intrare liberă în posteritate, 
umbra evreului de sacrificiu veghează. 
  

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/06/Paul-Celan-fotografie.jpg
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Peisach? Numele trimitea direct la gazare. 
Nu uita nimic, nu uita moartea. 
Ești Paul, acum. Preasfîntul Paul, adică 
Peisach, milenarul 
în ungherul întunecos al sinagogii din Grecia, 
la răstignirea marelui vinovat, Yehoshua, 
în biserica noii credințe mîntuitoare. 
Hineni, iată-mă. Fără eschivă, 
credincioși și dușmani, 
eretici și ucigașii prea Sfîntului, 
călugărițe transfigurate și pustnici în transă, 
 
poeți în căutarea limanului, migrantul 
bucovinean Celan 
cu busola bună de trimis la atelierul global 
de reparații sacre 
pentru următoarea procesiune 
a exilaților fără acte și fără domiciliu. 
  
O pauză prelungită este tăcerea 
pustiul pseudo divin în ceață. 
Vocea nimănui, prim pas spre dialog? 
Umbra conduce căutarea de sine, 
credința unei repetate interogări 
rimează întîlnirea poetului cu sine însuși 
în amurgul suveran al incertitudinii. 
  
Hineni, Hineni! 
sînt aici, mai sînt, istovit și culpabil, 
poetul aruncă pana strămoșilor 
sîngerînd, încă sîngerînd 
în groapa comună lungă cît lumea de largă 
cît cimitirul lumii de largă. 
  
„Privește în jur: totul trăiește 
în numele morții trăiește, 
adevăr grăiește, cel care umbră grăiește.“   (1 
,,Sîntem, Doamne, aproape, 
aproape și tangibili, 
de parcă trupul fiecăruia dintre noi 
ar fi trupul tău, Doamne, 
roagă-te, Doamne.“    (2 
  
Celan îndoliatul își caută articularea 
revenind, repetînd fragmentul născut din 
ezitări 
mama ucisă, mama adorată și ucisă. 
Un cer fărîmițat și negru, mut, 
lacom de tragedie. 
În umbra dispăruților, 
exilatul transcrie murmurul băltoacei de sînge 

proaspăt, mereu împrospătat de neguri. 
Hineni, o săgeată brusc înviată 
în zenitul haosului ucigaș. 
Hineni? Unde ești? 
Sîntem aici unde ne-a uitat destinul, 
umbre vorbitoare și vii, 
greu de răpus, imposibil de răpus. 
Sînt aici, sîntem aici demult, dintotdeauna, 
nu ne învinge furtuna, nici biblicul blestem, 
sîntem aici, 
cu plînsul nostru pueril și continuu 
continuu și fără leac. 
Îngînăm disperarea, sub valul uriaș. 
Da, lumina lumii singuratice, 
nopțile fluide și fermecate, 
rătăcitele lacrimi de o clipă repetînd în transă 
fratele Peisach, fratele Paul, 
te-au găsit, în potop te-au găsit 
în Sena te-au găsit, fantoma fără moarte. 
  
Aici împreună în cimitirul fluid al nopții 
în sfîrșit, înfrățiți în clipa fără capăt 
beat, valul verde, repeta amurgul celest. 
  
* Fragment din volumul Umbra exilată, în pregătire la 

Editura Polirom 

_______________________________ 

1. Paul Celan, „Sprich auch Du“ („Vorbește și 

tu“), din volumul Von Schwelle zu 

Schwell (Din prag in prag), 1955. 

2. Paul Celan, „Tenebre“, din 

volumul Sprachgitter (Gratii de vorbă), 1959. 

 Preluat din https://www.observatorcultural.ro/ 

 

                        Acuarela: SERGIO 
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Poezii și desene cu   MARIUS G. DRAGOMIR 

■  Născut la 19.04.1969 în Brașov, sub semnul 

Berbecului, compozitor, interpret, textier, aranjor, 

orchestrator.   

■  STUDII MUZICALE: A urmat Liceul Pedagogic și 

Conservatorul de Arte Muzicale Târgu Mureș și 

Semiotică la Universitatea Româno-Americană 

București.    

A studiat peste 11 instrumente: exprimându-și mereu 

aprecierea pentru muzica clasică și muzică de film și 

studiind compoziția orchestrală, armonia și 

contrapunctul muzical. 

■  După succesul cu ”Party în Transilvania”, 1995, 

cariera lui a continuat astfel: 

Încă 18 albume lansate pe piața muzicală (În total: 21 

de albume muzicale); 

,,DISCUL DE AUR'' - 1996 PENTRU ALBUMUL ,,PARTY 

IN TRANSYLVANIA''-PESTE 1.800.000 DE EXEMPLARE 

VÂNDUTE; ”PREMIUL PENTRU CEL MAI PROLIFIC 

ARTIST AL ANULUI 1998”': 6 ALBUME ÎNTR-UN 

SINGUR AN; FESTIVALUL RBA - PREMIUL SPECIAL – 

2002; PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ 2003; 

ZIARUL ,,GARDIANUL'” - PREMIUL SPECIAL - 2002. 

g A scris librete muzicale pentru TEATRUL ARLECHINO 

BRAȘOV. Este inclus în trei dicționare muzicale: - două 

naționale și unul internațional, ca și în volumul istoric 

„PATRIOTISMUL ROMÂNESC ÎNTRE DISPARIȚIE ȘI 

IZBÂNDĂ – 2011. 

■  Pentru că Marius Dragomir este clasician la bază și-

a dorit întotdeauna să aducă la cunoștința publicului 

un album de muzica clasică, în anul 2015 a lansat 

„Ethno Symphonika ce are inclus 13 compoziții de 

muzică cultă: o rapsodie în patru părți, un concert de 

pian, un cvartet de coarde, un concert pentru vioară, 

alte compoziții originale de gen clasic și teme muzicale 

din folclorul românesc orchestrate în stil clasic de către 

el. 

■  2018:  este dezvelit bustul lui Marius Dragomir, 

alături de alte lucrări de sculptură ale unor personaje 

importante în istoria României, precum: regele Mihai, 

regina Maria, Neagu Djuvara, Andrei Șaguna etc. 

Bustul a fost realizat de sculptorul Petrică Buhnici și 

prezentat în cadrul vernisajului ”România eternă”, cu 

ocazia Centenarului la Târgul Internațional de Carte și 

Muzică organizat anual în Brașov. 

Tot în 2018, Marius Dragomir surprinde din nou prin 

colaborarea cu Diva soprana Elena Moșuc la proiectul 

Resonance, scriind șase compoziții de gen pop-opera. 

Orchestra Operei Naționale Române Iași a prezentat 

publicului, în premieră, Resonance, un proiect muzical 

original, conceput de soprana Elena Moșuc. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul festivității de 

închidere a celei de-a 45-a ediție a Vacanțelor 

Muzicale la Piatra Neamț. 

Marius Dragomir spunea:  

”Muzica e rugăciune vibraţională-multiversală înaltă. E 

comuniune lingvistică angelică, dumnezeiască. Este o 

armă folosită pentru apărare, dar și de atac pentru unii 

care pot face din muzică vibraţie de rezonanţă 

grosieră.Totul ţine de alegere.”  (2015) 

 

https://mariusgdragomir.wixsite.com/mariusdrag

omir 
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Ce faci, plângi?  
 
Ce faci, plângi? 
Nu, mi-a curs un nor 
Din ochiul stâng, 
Aveam obrazul prea secat 
De sărutări ce nu mi-ai dat, 
De zile-n care nu veneai. 
  
Unde erai? 
Cum m-ai lăsat să rătăcesc? 
Cum m-ai lăsat să-nnebunesc? 
De ore-ntregi mă uit pe geam, 
Și da..., plângeam! 
Plângeam ca ploaia de pe geam, 
Și mă uitam, și mă uitam... 
  
...Te așteptam... 
Și-ntr-un final, când ai venit, 
Și ploile s-au potolit. 
În ochiul stâng aveam ceva, 
Credeam că plâng, dar nu era, 
Doar pleoapa ce mi se zbătea, 
Și... te iubea. 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 Grijă  
  
De ce te uiți la mine lung? 
Mă faci să stau cu ochii-n pământ, 
Nici nu vorbești, nici nu clipești, 
Ce vrei să faci, să mă-mpietrești? 
  
Încerc ca să păstrez tăcerea, 
Să nu stric cu-n cuvântu-ți vrerea, 
Hai, dragă, spune ce te-apasă? 
Aș vrea să-ți spun, dar nu îți pasă! 
  
Ce-oi fi făcut, ce-oi fi greșit? 
Ce crede că am săvârșit? 
  
Am fost de casă, am fost corect,  
Și datoriile de drept, 
Am fost și soț și-al tău amant, 
Prieten, chiar și... confedant, 
Ce să mai fac să-ți fie bine? 

  
Ți-am dat și haina de pe mine, 
Ți-am dat și inima din piept, 
La ce m-aștept? 
  
Și-apoi din neguri tumultoase, 
Se mișcă doar un pic din coapse,  
Ridică mâna pe genunchi, 
Și-mi spune: ce-o să faci atunci?  
  
Ce-o să faci când n-oi mai fi? 
Și-apoi cine te-o-ngriji?  
Cine o să stea cu tine, 
În nopțile cu lună plină? 
  
Și eu i-am spus... 
Ai fost plecată, nu doar o dată, 
Și-am rămas al nimănui,... 
Dar gândul tău că ești cu mine, 
Și-n gândul meu că sunt cu tine, 
Mă face să te-aștept mereu... 
Lângă șemineu. 
 

   

MENORA, ȚARA SFÂNTĂ IS-RA-EL  
  

 Luminează-mă, Menora, 
Noaptea când citesc din Tora, 
Luminează tainic Templu, 
Fă din mine un exemplu. 
  
Da-mi-ai, Adonai, sclipirea, 
S-am în-graiu proorocirea, 
Luminat să fiu ca Moshe 
În soare, la Marea Roșie. 
  
Să desfac cu mâna ape, 
Și, când bat, pământul sa se crape, 
Și din el sa izvorască 
Apa dulce, dumnezeiască. 
  
Și, de-oi rătăci-n pustiu, 
Eu, de foame n-o să știu. 
EL îmi dă Mana din ceruri,  
Nu mă lasă-n frig și geruri. 
  
Noaptea, stâlp de foc pe cer, 
Ziua, stâlp de nor și fier, 
Slove-ncinse-n pietre Dai, 
Sus pe Muntele Sinai, 
Legile-n Chivot să pun... 
  
Sfânta Sfintelor îi spun, 
Locul unde odihnesc, 
Pietrele de loc ceresc, 
Locul unde-i legământ,  
Între Domnul și Pământ. 
Țara Sfântă, IS-RA-EL, 
Shalom și Aleihem!!! 
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Sofia Gelman  

Vrem să fim I S R A E L I E N I  ! 

 

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

naționalității înscrisă în buletinele de identitate: 
ideea era ca toți cei care locuiesc pe teritoriul 
statului să fie considerați ISRAELIENI ! Cererea 
a fost respinsă… 

  Conform legilor în vigoare, la rubrica 
naționalitate * în registrele ministerului de 
interne (mai precis pe listele de pe computer), 
figurează cu rigoare neîntâlnită în alte domenii 
apartenența: evreu, arab, creștin. Timp 
îndelungat naționalitatea apărea și în buletinele 
de identitate ale cetățenilor dar, la un moment 
dat, spre a corespunde spiritului vremurilor 
moderne (Zeitgeist – climatul general 
intelectual cultural și moral al unei perioade)  s-
a hotărât să se renunțe la deconspirarea 
apartenenței la un grup sau altul. Scopul urmărit 
a fost păstrarea anumitor date (informații) 
personale la nivel confidențial spre a nu divulga 
apartenența națională la prezentarea buletinului 
de identitate în diferitele circumstanțe ale vieții 
cotidiene. DAR ! Concomitent cu decizia – la 
prima vedere – democratică, s-a inventat un 
semn care avea să disimuleze apartenența: la 
rubrica de rigoare au apărut literele xxxxxx  
care urmau să semnifice egalitatea între toți 
cetățenii deținători de buletine. Numai că, spre 
a recunoaște cetățenii evrei, alături de 
semnificația virtuală de egalitate s-a înscris 
data nașterii după calendarul evreiesc, cu litere 
ebraice… Firește, numai pentru evrei. Rezultă că 
nu toți suntem la fel de… egali !  
  Ne place să îi imităm pe americani, în 
multe domenii; să luăm exemplu de la prietenii 
noștri de dincolo de ocean, este lăudabil deși  un 
mimesis automat nu totdeauna  este și logic. Iată 
un exemplu: am preluat de la ei metoda trierii 
viitorilor studenți printr-un examen numit 
psihometric care nu are nimic comun cu 
capacitățile reale  de studiu ale elevilor. În loc să 
cercetăm dacă elevul are sau nu afinități pentru 

medicină de pildă (alergic la sânge ? răbdare cu 
virtualii pacienți ?) îl constrângem să învețe 
câteva luni spre a da răspuns la sute de întrebări. 
Proba psihometriei constă în rapiditate: țelul 
suprem este de  a acumula cât mai multe puncte 
în rezultatul final dar acesta  nu are nici o 
legătură cu profesia dorită. Acest exemplu este 
un aspect negativ în opinia mea, dar, desigur 
sunt  și multe exemple pozitive; printre acestea 
se numără  felul în care americanii îi tratează pe 
imigranți. Noii sosiți pe teritoriul Statelor Unite 
vor să devină cât mai curând parte integrantă a 
societății: li se acordă cetățenia care le conferă 
apartenența la naționalitatea dorită ! Cea 
americană ! Nu contează de unde au venit, ce 
religie practică, odată sosiți pe pământul 
Statelor Unite, vor deveni - după o perioadă de 
aclimatizare – cetățeni ai țării, egali printre 
egali. Sunt similitudini între cele două țări; 
Israelul este o țară a cărei populație majoritară, 
acei nou veniți provin din diversele părți ale 
lumii. Ceea ce îi unește pe toți aceia care au 
trecutul personal diferit cu cei ce se vor fi născut  
în țară, este faptul că vor să devină israelieni !  

  Cu toții suntem la fel, singura diferență 
obiectivă este între un  bărbat și  o femeie – 
întrebați un profesor de anatomie. Ne naștem 
egali și murim egali, diferențele survin pe 

parcursul vieții cu educația: în casa părintească, 
la grădiniță, apoi la școală, alături de media 
electronică sau cea scrisă. Astfel se nasc 
barierele puse între oameni de diferite credințe, 
limbi sau/și naționalități; ele sunt obstacole 
artificiale   puse în calea înțelegerii. Legătura cu 
tradiția fiecăruia în mod subiectiv, împrumută o 
senzație plăcută de comuniune, sprijin reciproc 
ceea ce însă nu ar trebui să excludă respectul față 
de obiceiurile altora. Lumea va fi mai bogată 
dacă va păstra diversitatea tradițiilor spre 
bucuria tuturor.  

C 

alb           negru        religios          ateu          arab         evreu        

creștin                     
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  Mozaicul alcătuit din cetățenii diverselor 
datini care trăiesc aici alături unii de alții, 
colorează tabloul multidimensional al națiunii. 
A.B. Yehoshua, apreciatul scriitor face parte și el 
din grupul celor care au formulat cererea către 
Tribunalul Suprem. Argumentele sale – și ale 
grupului precum și ale celor care gândesc la fel 
– fac apel la logica apartenenței  la statutul   
nostru când ne aflăm în străinătate: cu toții 
avem pașaport israelian. Ca atare, nu este 
naționalitatea noastră ISRAELIANĂ ?  
 
* Conform Dicționarului Enciclopedic (București 1972), 

națiunea este o „formă istorică umană colectivă 

caracterizată prin comunitate de limbă, teritoriu, viață 

economică și soartă comună.” 

            

    SERGIO – Acuarele, la  Editura SAGA
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CULINARE 

EUROPA,  

CONTINENTUL  

CELOR MAI BUNE  

BRANZETURI 

 
RANȚA este țara care se poate lăuda cu 
peste 400 de tipuri de brânzeturi și cu 
peste 1000 de varietăți regionale de 

brânză. Fiecare regiune are specialitățile ei, 
chiar dacă la ora actuală există doar 56 de 
varietăți de brânză clasificate și protejate de 
către AOC (“Appellation d’origine contrôlée”), 
un standard ce garantează că produsele astfel 
etichetate sunt de o mare calitate și produse 
după rețete originale. Printre brânzeturile 
franțuzești protejate se numără: 

 Beaufort, produsă în zona Beaufort din Alpii 
Francezi, este o brânză cu o consistență tare, 
obținută din lapte de vacă ce poate fi regăsită în 
trei variante: Beaufort de Savoie produsă pe 
timpul verii, Beaufort d’alpage și Beaufort 
d’hiver produsă iarnă. Datorită altitudinii la 
care este produsă, Beaufort are un gust deosebit. 
Se topește ușor, motiv pentru care este frecvent 
utilizată în prepararea brânzei topite. 

 Brie, denumită după provincia franceză Brie, 
este o brânză obținută din lapte de vacă, are o 
culoare ușor gălbuie și este acoperită de o crustă 
de mucegai alb. Brânză Brie a fost considerată 
multă vreme cea mai fină brânză din Europa, 

fapt ce i se datorează lui Talleyrand, cel care a 
introdus-o pentru prima dată la dineurile 
diplomatice sofisticate. Brie este o brânză 
extrem de savuroasă, foarte moale, cremoasa, cu 
o aromă fină de fructe. Cea mai fină varietate 
este considerată Brie de Meaux, cu o aromă 
unică de alune și fructe. 

 Camembert este poate cel mai popular 
sortiment de brânză. A fost preparată pentru 
prima dată în secolul al XVIII-lea de către Marie 
Harel, în satul Normandia, iar Napoleon a făcut-
o cunoscută în 1855, fiind încântat de gustul 
ușor sărat al acesteia. Camembert este o brânză 
fermentată, moale, grasă, preparată din lapte de 
vacă. 

   Roquefort este o brânză cu mucegai 
albastru, produsă din laptele unei anumite rase 
de oi care pasc în regiunea Auvergne, în partea 
de sud a Franței. Roquefort este una din cele mai 
recunoscute tipuri de brânză franțuzească. 
Gustul este unul ce variază de la sărat și dulce 
până la afumat. Legendele spun că aceasta ar fi 
fost descoperită de un cioban care și-a uitat 
prânzul, alcătuit dintr-o bucată de pâine și o 
felie de brânză, într-o peșteră. Câteva săptămâni 
mai târziu a revenit în peșteră și a găsit brânză 
acoperită de o pelicula de mucegai însă, fiindu-i 
foame, a mâncat-o chiar și așa, rămânând uimit 
de aroma plăcută descoperită. 

 Bleu d’Auvergne provine din regiunea 
Auvergne și este o brânză cu mucegai albastru, 
dezvoltat din pâinea de secară, preparată din 
lapte de vacă și depozitată aproximativ o luna în 
locuri ferite de soare. Are un gust puternic și o 
consistentă cremoasa, din acest motiv fiind 
adesea folosită în prepararea unor sosuri. 

 Morbier este un sortiment cu o consistență 
medie, preparată pentru întâia oară în orașul 
Morbier. Este preparată din două straturi de 
lapte de vacă – unul muls seară și unul muls 
dimineață, cele două straturi fiind separate cu 
un strat de cenușă. Mirosul brânzei este 
înțepător iar gustul este ușor amărui. 

 Epoisses este originară din Burgundia, fiind 
preparată pentru prima dată de către călugării 
cistercieni de la Abbaye de Citeaux. Brânza 
preferată a lui Napoleon este preparată prin 
coagularea laptelui de vacă, după care urmează 
spălarea brânzei în saramură, depozitarea ei 

F 
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într-o pivniță umedă timp de o lună, după care 
este spălată din nou cu un amestec de apă de 
ploaie și o țuică burgunda învechită, Marc de 
Bourgogne, timp de 2-3 ori pe săptămână. 
Epoisses are un miros foarte puternic, astfel 
încât autoritățile franceze au interzis 
transportarea acesteia în mijloacele de transport 
în comun. 

 Pont l`Eveque, denumită după numele 
satului din Normandia în care a fost descoperită, 
este unul din cele mai vechi tipuri de brânză din 
Franța, datând din secolul al XII-lea. Are o 
textura cremoasă și fină iar pe măsură ce se 
maturează coajă îi capătă o culoare portocalie-
roșiatică. 

 Le Comté a început să fie produsă în secolul 
al XII-lea, în regiunea Franche-Comté, sub 
denumirea de “vachelin”. Producția a explodat 
în secolul al XIX-lea, când Le Comte a putut fi 
exportată în toate regiunile Franței. Astăzi 
brânza preparată din lapte nefiert de vacă este 
probabil cea mai bine vândută brânză din lume. 
Se clasifică în funcție de stadiul de maturare. La 
patru luni este cremoasă iar de la 10 luni devine 
ușor sfărâmicioasa și mai densă. 

 Chèvre aux herbes, originară din Alpi, este 
preparată din lapte de capră și acoperită cu un 
strat fin de ierburi de Provence, în interior 
păstrând o textură cremoasă.  
  Nici ITALIA nu poate fi uitată când vine 
vorba de brânzeturi. Peste 400 de sortimente 
sunt produse și aici, pe baza unor rețete diverse, 
în funcție de regiune, iar 40 de varietăți sunt 
omologate și intră sub reglementarea europeană 
a dreptului de producție în locul de origine. 

• Parmezanul este cu siguranță cea mai 
cunoscută brânză din Italia! Este originară din 
Parma, Parmigiano-Reggiano, și se prepară 
din lapte de vacă parțial degresat, în perioada 
aprilie-noiembrie. Fiind o brânză sfărâmicioasa, 
procesul de producție al parmezanului durează 
de la 14 la 36 de luni. Aroma să este inimitabilă, 
delicată, savuroasă și fructată, intensificându-se 
odată cu trecerea timpului. 

• Mozzarella a fost inițial produsă în regiunea 
Pouille din Italia exclusiv din lapte de bivoliță. 
Astăzi brânza este preparată și din lapte de vacă, 
cunoscută în italiană sub numele de “fiordilatte” 

iar cea preparată din lapte de bivoliță sub 
numele de 

“mozzarella di bufala”. Mozzarella are un gust 
discret și delicat, apropiat de aroma smântânii 
cu un ușor iz de fân uscat. 

• Gorgonzola este o brânză fementata moale, 
produsă din lapte de vacă și înnobilată cu 
mucegai albastru. Provine din regiunea 
Bergamo și are un gust dens, picant- înțepător 
ce se intensifica odată cu trecerea timpului. 

• Pecorino Romano este produsă în mod 
tradițional în regiunea Lazio dar, mai nou, se 
produce și în Sardinia. Brânza are o consistentă 
solidă, o culoare alb-murdară și un gust intens, 
sărat-picant. Se prepară din lapte de oaie, 
lăsându-se la maturat cel puțin 8 luni. 

• Mascarpone este o brânză extrem de grasă și 
cremoasa, produsă din smântână nedegresata 
din lapte de vacă, ușor fermentată și bătută. 
Mascarpone este originară din regiunea 
Lombardia, fiind adesea folosită ca ingredient 
principal în prepararea deserturilor. 

• Provolone provine din sudul Italiei, regiunea 
Vesuvius, fiind o specialitate preparată din lapte 
de vacă, cu o textură fermă și cu un gust ce 
variază în funcție de perioada de maturare. 

• Ricotta este preparată din resturile rămase 
din producția altor tipuri de brânză 
(mascarpone sau provolone) sau din cheagul 
laptelui după separarea zerului, în special din 
zer de lapte de oaie. Dealtfel, ricotta în italiană 
înseamnă refiert, pentru că zerul e tratat termic. 
Are o textură moale, un gust fin, delicat și un 
conținut scăzut de grăsime. 

• Fontina este preparată în Alpii italieni, din 
lapte de vacă, după un procedeu special: un 
calup de Fontina este produs din laptele obținut 
de la un singur muls, nepasteurizat; branza este 
presată, fiartă și maturată timp de 3 luni. Are o 
textura fermă și o consistență elastică. 

• Asiago a fost inițial preparată din lapte de 
oaie, în jurul anului 1000 AD, în Podișul Asiago 
din Alpii italieni. Este o brânză semi-tare, acum 
preparată din lapte de vacă, care se prezintă sub 
două varietăți: Asiago Presato, obținută din 
laptele vacilor care au păscut la altitudini 
scăzute, cu o textură moale, elastică și un gust 
ușor sărat și Asiago d’Allevo, obținută din 
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lapte provenind din zonele înalte de munte, cu o 
textura mai fermă și o aromă sărată-
condimentată. 

  GRECIA pune accentul pe brânzeturi 
fine, ușoare, potrivite climatului din zonă. 
Dintre acestea cele mai cunoscute sunt: 

•Feta, o brânză albă, ușoară, cu un gust cremos 
și o textura sfărâmicioasa provine din centrul 
Greciei și se prepară din lapte de capra sau oaie. 
Gustul sau specific este dat de tehnologia de 
fabricare: după   prima fermentare, atât cheagul 
cât și zerul sunt reîncălzite împreună apoi scurse 
ușor și presate. Ulterior se scufundă în 
saramură, de unde vine gustul ei pregnant de 
sare și aciditatea pronunțată. 

•Kefalotiri are o consistentă solidă și un gust 
pregnant, ușor sărat. Se prepară din lapte de 
oaie și/sau de capră, proporția dintre cele două 
tipuri de lapte fiind cauza variației de culoare – 
de la galben puternic până la alb. 
•Metsovone provine regiunea Metsovo, din 
nord-vestul Greciei, fiind o specialitate produsă 
din lapte de vacă sau lapte de vacă amestecat cu 
lapte de capră. La maturitate este acoperită cu 
un strat fin de mucegai iar gustul este ușor 
condimentat. 
•Kopanisti este o brânză albă, preparată din 
lapte de capra, oaie sau vacă, originară din 
Insulele Cyclade. Înainte de maturare i se 
adaugă piper și sare, căpătând astfel un gust 
puternic. 
•Manouri este o brânză albă, semi-moale, 
preparată din zerul scurs la prepararea brânzei 
Feta. Textura este mai cremoasa decât la Feta iar 
la gust este mai puțin sărată.  

Feta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Pecorini 

 

 

 

 

 

 

 

     Parmezan 

 

 

 

 

 

 
 
 

Camembert 
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       DOMINIC  DIAMANT  - Pastile 

 
cum mă delectez cu cartea „Peisaj 
după isterie” de Mircea Cărtărescu, 
care conține o serie de articole de-

ale scriitorului. O fac cu plăcere și-o 
indescriptilă durere, văzând câtă dreptate are 
articlierul nostru. 

Ca un creator care se respectă și este 
respectat, tradus și premiat  de nu știu câte ori, 
Cărtărescu se exprimă în modul cel mai franc cu 
putință, analizând intransigent societatea 
românească în toate articulațiile sale politico-
socio-economice și punând hotărât degetul pe 
rană la fiecare manifestare a ei crunt pervertită. 
Scepticismul și amărăciunea lui sunt evidente de 
fiecare dată când dezbate un subiect, având în 
vedere incredibila realitate din jur pentru 
existența căreia de vină este întreaga societate. 
Adevărul a ajuns de râsul minciunii 
triumfătoare și tot ce ne caracteriza altădată ca 
nație și indivizi călăuziți de principii și precepte 
sfinte s-a dus pe apa sâmbetei, căzând în 
derizoriu. 

În onestitatea mea, consider că toate 
acestea se datorează în primul rând construirii 
noii societăți postdecembriste pe baze 
mincinoase și false, ca aceeași Mărie cu altă 
pălărie. 

*** 
Autorul cărții „XANAX,”  care s-a vândut 

ca pâinea caldă , în vreo 10.000 de exemplare, 
jurnalistul Liviu Iancu, în vârstă de 45 de ani, a 
făcut un stop cardiac fatal și a încetat din viață. 
Păcat de el, că era destul de tânăr, ar fi putut 
surprinde lumea cu alte creații scandaloase. 
Dumnezeu să-l odihnească lalolaltă cu toți 
ceilalți duși dintre noi ! 

Nu numai că pandemia de Coronavirus e 
în scădere. Bucurându-se și de alte tulpini, face 
ravagii în continuare și, după spusele doctorului 
Antonio Faucci, ar trebui să ne așteptăm la 
vremuri și mai grele din cauza ei. 

Vaccinul anticovid fabricat se distribuie în 
toată lumea, a ajuns și la noi, unii deja s-au 
vaccinat, alții abia așteaptă pe când alții nici nu 
vor să audă. E un haos și-o confuzie irepresibilă, 
lumea care va supraviețui se va schimba radical, 
adoptând alte modalități de trai și noi proiecte 
pentru salvarea planetei și a  umanității. 

Eu, unul, sceptic fiind, nu-mi fac iluzii 
pentru anul care urmează.E prea mare distanța 
dintre dorință și putirință iar optimismul gratuit 
îmi displace. Dea Domnul să fie mai bine, e prea 
multă suferință ! 

*** 
Toată lumea știe că Republica este 

consecința unui act tâlhăresc prin înlocuirea 
ilegală și ilegitimă a Monarhiei din țara noastră 
de către comuniștii aserviți Moscovei și 
trepădușii care li s-au aliat, E de notorietate că 
Regele Mihai a fost forțat să abdice, fiind 
șantajat de către Petru Groza cu uciderea a 1000 
de tineri aflați în închisoare. 

Din 30 decembrie 1947, poporul român 
trăiește într-o formă de stat impusă samavolnic 
de sovietici, într-o realitate dureroasă, străină 
spiritului nostru ca popor. 

Nicio formă de guvernământ ulterioară 
datei de mai sus nu a fost benefică, toate au 
condus invariabil către realitatea Mamoniei de 
astăzi, cu haosul și confuzia resimțite, cu sărăcia 
și, colac peste pupăză, cu pandemia care ne 
ucide pe capete. 

Încercările de revenire la Monarhie au 
eșuat în mod dureros. Politicienii nu-și bat capul 
cu asemenea probleme sensibile, ei având alte 
priorități. Cât despre Justiție, ce să mai vorbim, 
e departe de îndatoririle ei legale. 

Singura luare de atitudine din ultimul 
timp se datorează istoricului Marius Oprea 
care,pe canalul Mediafax, la rubrica „Istoria fără 
perdea” semnează articolul „30 decembrie 1947/ 
Înlăturarea ilegală și ilegitimă a Monarhiei / 73 
de ani de eșecuri pentru România. Trăim într-o 
falsă realitate Republica”.    

Cu o probitate profesională ireproșabilă și 
cu argumente irefutabile autorul dezbate 
această problemă extrem de dureroasă pentru 
ființa nației noastre, reproșând lipsa de curaj a 
celor din sfera Justiției, îndrituiți să apere 
interesele acestui popor. 

Într-atât a fost afectată și pervertită însăși 
fibra neamului nostru în lunga perioadă de 
totalitarism și postcomunism încât nici cei în 
măsură să apere legile țării nu se învrednicesc s-
o facă iar eu voi fi nevoit să părăsesc această 
lume cu sufletul îndurerat și dezamăgit de 
complicatele vremuri trăite.  

 

A 
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Sergio – Desene 

O scurtă biografie 

ergiu Rătescu s-a născut în București 

în 1947, a absolvit Institutul de 

arhitectură și urbanism Ion Mincu din 

București în 1970, a lucrat ca arhitect proiectant, 

apoi ca șef de lucrări în București. În paralel a 

fost profesor de perspectivă geometrică la 

STACO secția de decorații și asistent la catedra 

de urbanism a Institutul de arhitectură Ion 

Mincu. În 1982 a emigrat în Israel unde și-a 

echivalat masteratul în arhitectură ,devenind 

arhitect UNESCO în 1985. A urmat cursurile 

universitare în proiectarea facilităților 

persoanelor cu handicap obținând în final și 

diploma de expert în soluții de proiectare și 

execuție. A fost pe rând arhitect, arhitect șef și 

inginer șef al orașului Petach Tikva, cât și 

președintele sindicatului inginerilor și 

arhitecților din oraș.  

Activitatea profesională a fost bilaterală în 

toată această perioada. Cu desenul a început 

timpuriu, din perioada preșcolară. Prima 

expoziție de lucrări premiate la concursul 

internațional de desen pe a avut-o la vârsta de 13 

ani în București. Au urmat colaborări la 

publicații cotidiene, ilustrații de cărți, desenator 

de animație la studioul Animafilm București, 

publicitate.  În Israel a câștigat în 1982 

concursul de caricatură internațională a 

publicațiilor de limba română în Diaspora.  

A colaborat cu majoritatea publicațiilor de limba 

romana cât și cu cotidiene israeliene. 

Este autorul mai multor sculpturi urbane 

executate în metal în piețe publice în orașul 

Petach Tikva. A publicat la editura Ahdut un 

album de caricatură politică în 1989, cu numele 

Fashion Show. Ca arhitect a avut o activitate 

intensă aproape în toate sectoarele de 

proiectare și execuție. 

A obținut mai multe premii în arhitectură 

atât în România, cât și în Israel, pentru imobile 

executate în domeniul social cultural, comerț, 

turism, habitat. Ideea acestui album a venit 

pentru faptul că arta acuarelei fiind o 

preocupare de foarte mulți ani și fiind tratată ca 

un hobby, a venit timpul de a centraliza într-un 

loc mai multe lucrări din diverse perioade, cu 

tematici și tehnici  

deosebite. 

Compozițiile sunt de la liberă observație la 

imaginativ și la construcții riguroase în 

perspectiva geometrică. Dimensiunile sunt de 

asemenea diferite, de la miniaturi la formatul  

A2 inclusiv, mărime dificilă pentru culorile de 

apă care se usucă repede. (și toate astea în 

speranța că va interesa pe cineva în afară de 

autor...)                      

                                 Acuarele Marine  

   

S 
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Bianca  Marcovici 

Eseu despre mine, tratament 

anticorona!   

 
De ce oare noi evreii scriitori nu putem fi 

uniți? De ce orice gest pe care nu-l aprobi se 
transformă într-o prăpastie între noi, chiar după 
pandemie, chiar după războaie, lucrurile rămân la 
fel de triste! Scriitorii cu funcții care au murit la 
vârste rezonabile au plecat fără să se împace în 
lumea noastră. Vicisitudinile 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 F.B. care nu pot 
înțelege că pot supraviețui împreună! Iar 
noi  scriitorii nu putem schimba  absolut nimic, dar 
nimic fără concursul I.C.R.! Principiile editorilor 
sunt de netăgăduit, de a ne separa, stânga, dreapta, 
chiar și după partide politice de doi bani! Cenzura 
mai  funcționează continuu și ne usucă inspirația! N-
ai voie decât să rupi legăturile definitiv și să-ți cauți 
altundeva locul ca scriitor! Mai trist e că, în felul ăsta 
nu vom avea timp să ne mai vedem la ochi! Ivritul, 
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  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 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 găsit un dezacord gramatical 
chior, pentru că scriitorul in Israel nu are corector, 
nu are librării, vine singur cu propriile cărți, se roagă 
de prieteni să vină să umple sala, cel puțin după 
corona, câte un singur loc la doi metri, 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, 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, nu putem 
da vina pe noi, ei sunt sabri, născuți în Israel, armata 
îi va educa pentru noi, le va șterge memoria, și 
amintirea cuvintelor românești, tocmai să capete 
rădăcini definitive în Israel! 

Dar unii scriitori de dincolo se agață și vor să 
fie publicați în Israel, nu invers, chiar sponsorizează 
reviste, chiar plătesc reclame să se amăgească că au 
reușit în Israel, unii chiar din Diaspora, doar așa ei 
cred că vor avea ASUL în mânecă! Alt adevăr trist 
care îmi amintește o lansarea de a mea de la Casa 
Pogor, unde amfitrion era poetul Cezar 
Ivănescu!  ”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-a luat microfonul, au 
spus câteva cuvinte în fața  camerei  de 
filmare,   iar  noi am rămas 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 al fost la Iași, mi-au dat titlul de 
Ambasador al poeziei, 2015. Când mi s-a publicat 
ultima carte la ed. Junimea, “Peste șapte 
coline, Haifa-Iași, iar mai târziu" Curcubeu peste 
Haia " , manuscris dada)  februarie, 2020 am dorit 
să apară  în biografia mea  acest titlu acordat pe 
atunci la numai  la șase scriitori din 300. 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 vroiam să 
reușesc  acasă!  Atunci Iașiul 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! 
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NU E NUMAI O NOSTALGIE VIAȚA NOASTRĂ E 
CHIAR SUFLETUL NOSTRU ROMANTIC DE A 
NU UITA LIMBA ROMÂNĂ! 
E bine să nu spui nimic,  dar uneori ajută! 
  La un moment,   nu mai vorbesc românește 
decât cu soțul meu. Remarc că ne lipsesc cuvinte, 
cele noi din noua epocă de după '89  nu le-am 
acumulat în cei 30 de ani de la Alia! Mult timp nu 
am avut niciun contact cu România. Dar iar  îmi 
amintesc de „Colocviile de la Neptun a scriitorilor de 
pretutindeni”  unde delegația (președinte poetul 
Saul Carmel zl)   noastră de scriitori israelieni a fost 
bine primită până la incidentul cu sosirea poetului 
antisemit Corneliu Vadim Tudor la Cotroceni. 
Atunci am părăsit sala... cu toții,  și am fost ajutată 
să ajung la aeroport cu mașina lui Iliescu! Cert e că 
întinzând mâna în spatele meu, în mașină am dat 
peste un microfon…   

Pe tot drumul spre aeroport  am răspuns 
evaziv la toate întrebările puse de șofer! Vroiam să-
mi revăd familia în Israel. De atunci, am prins 
rădăcini definiție în Israel, chiar dacă eram o 
analfabetă cu diplomă de inginer în buzunare pe 
atunci! Pornind de la zero la 40  de ani! Iar soțul 
meu, 45 de ani cu 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 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, unde apărusem cu poezii), 
aceeași și de la Neptun. Ochiul rău! Hamsa Hamsa... 
Cartea mea, Amprente, editura Cluj Napoca o făcuse 
și mai geloasă, fără nici un motiv! N-am scăpat nici 
acum de ea...mă urmărește și publică la noi cu toate 
că nu a făcut “alia”! De ce n-ar recunoaște că este o 
învinsă ? Pentru că eu nu mai am nimic de pierdut, 
eu trăiesc în nisipul meu adorat. Sub rachetele mele 
temporare, cu nepoții mei în drum  sau  spre armată, 
iar ea e mereu singură galbenă și uscată, având doar 
aceleași cuvinte sterpe de expediat și trimis la noi! 
Dar eu voi continua: 
  
Poezia nu e o decizie subtilă 
De a scrie într-un passepartout 
Nici de a urmări norul din pictura 
Abstractă a socotelilor după pandemie 

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

  

Sofia Gelman 

Oameni suntem 

  Rosh Ha Shana adică Noul An, se 

instalează în seara de 6 septembrie. Conform 

calendarului nostru, anul poartă numărul 5782 

pentru că noi numărăm timpul (pe)trecut  de la 

începutul lumii ! Pe masa de sărbătoare vor fi  multe 

bunătăți, meniul bogat este la latitudinea fiecărei 

gospodine dar, obligatoriu  apar și câteva mere și 

necondiționat, miere. În ebraică urarea pentru acest 

eveniment este „shana tova u metuca” ceea ce 

înseamnă an bun și dulce… Permiteți-mi să schimb 

întrucâtva tradiția și să  doresc, tuturor cititorilor 

noștri, multă, multă sănătate ! Fiindcă tot restul 

este de fapt o problemă de organizare – spunea pe 

bună dreptate un prieten de-al meu.   
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Silviu Ilievici - ISRAEL 

Coșul greu cu stele  

  În vremurile  astea amestecate în 

vârtejul  tehnologiei și al virusului,  iubirea se 

împrăștie virtual și anonim, cumva ca o măsură 

a neputinței noastre de a o păstra neschimbată, 

tandră, emotivă, clasică.  Ea îl iubește din 

spatele tastelor pe care se scurge plină de 

speranță, peste mări și țări, în timp ce cuvintele 

ei ajung instantaneu pe ecranul telefonului dar 

el pare rupt, detașat și nu prea grăbit să le 

înțeleagă chiar daca le vede.  E doar un 

îndrăgostit nemărturisit, cu gând pierdut la mii 

de kilometri de o imagine care trăiește suav în 

orașul ce nu cunoaște întunericul și liniștea. 

Fiecare în schimb ar vrea să simtă 

atingerea,  respirația și freamătul emoției în 

timp ce inima țâșnește bubuind prin toți porii iar 

dorința umezește buzele, umbrește ochii și 

crispează degetele. 

  În timpul ăsta, Mediterana își sparge 

impasibilă valurile înspumate de stâncile din 

malul înalt iar stropii rătăciți se usucă de dorul 

mării sub fierbințeala soarelui.  

  Așa e dragostea, mișcătoare ca o mare ce 

lovește stâncile reci și ascunse ale inimii. Uneori 

marea vibrează în frecvența potrivită iar  gheața 

se sfărâmă lăsând iubirea să învăluie. Așa era cel 

puțin de când primul om a ieșit din peșteră 

ținându-și iubita de  mână în timp ce priveau 

mirați cerul luminat de stele. 

   Astăzi, însă, ne grăbim și sărim peste 

zâmbete, flirt și chicoteli. Ne încredințăm 

emoțiile și trăirile înghesuite în câteva vorbe 

scrise prin mesaje. Oftatul și atingerea s-au 

transformat în like-uri sau inimioare. Suntem 

anonimi în rețelele de socializare, cumva 

construiți după  chipul și asemănarea 

algoritmului de calcul. 

  Pe vremea bunicilor, oamenii se iubeau și 

se luau să împlinească o familie.  Dar și pe atunci 

se întâmplau accidente. Îmi amintesc când 

bunicul, dascălul satului, vorbea la cină, cumva 

în șoaptă ca în fața unui păcat de neimaginat 

despre o fată, Lia, din marginea satului, care a 

rămas grea cu ăla năbădăios a lui Constantin. 

  Ocupați cu mâncatul și hlizitul, noi 

nepoții nu prea eram atenți dar înțelegeam că se 

întâmplase ceva grav. 

- Ce înseamnă că a lăsat-o grea, l-am 

întrebat pe văru-meu mai mare. 

- Nu știu, poate o fi pus-o să ducă un coș 

prea plin. 

  În sat secretele nu țineau mult iar rușinea 

și păcatele trebuiau îndreptate cu orice preț. În 

anul acela, spre toamnă, ulițele satului  s-au 

umplut de chiuiturile băieților iar viorile 

țiganilor au pornit hora din fața bisericii odată 

cu nuntașii adunați să-i  felicite pe Lia cea tristă 

și rușinată de burta adusă la gură și pe 

Constantin ce părea străin și uimit. Peste ani, el 

a rămas în sat cu o ibovnică iar Lia și-a luat 

copilul departe, la oraș. Telefonul vibrează mut 

cu un alt mesaj rătăcit, cumva ca un semn 

personal prin  miile de informații ce zboară prin 

eter. Poate că e mai bine cum se întâmplă acum 

când iubirile cresc si ard, mute și uneori 

necunoscute.  

  Ecranele măcar nu lasă semne "grele" iar 

oamenii nu se mai adună formal să-și spele 

vinovăția în alaiul datinilor. Iubirea e doar 

intimitatea în doi, cu atins, cu mirosit, cu mâini 

temătoare și puls ce bate în timpane, în timp ce 

privești cerul înstelat împreună cu iubita, exact 

ca primii oameni din peșteră... 
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Dumitru Ichim 

 

ai de omul care nu poate visa cu ochii 
deschiși, dar adevăr vă grăiesc vouă că 
mai vai este de omul care nu poate visa cu 

inima. Eu dintr-un vis mă hrănesc până la 
pensia adusă de Gavriil, cel cu aripa roasă pe 
umăr, tot cărându-le oamenilor mesaje de la 
începutul lumii. Dar ce zic eu? Uneori îmi 
rămâne și mai mult că împart cu slova sau cu 
arcușul căușe pline din mălaiul visului de aur. 
Măi, oameni buni, m-ai lăsați în pace ochii voștri 
să viseze că din hrana visului ochiul se face mai 
bun, mai înțelept și mai curat precum cel al 
vulturului! Dar mai presus de toate, lăsați și 
inima voastră să viseze! O inimă care nu visează 
are toate camerele goale pentru că în ele ar 
trebui să fie visul lui Dumnezeu, pentru că de ce 
nu? Și Dumnezeu visează și visul cel mai frumos 
e al Lui este omul- oglinda de dimineață a Lui. 
  Când Matei a închis telefonul, m-am trezit 
pe ruine. Luați aminte la ruina altora ca să vă 
învățați să vă zidiți inima voastră întru 
Împărăția Cerurilor! 
  Așadar vecinul cu ochii de motocicletă și 
plin de tatu-uri a pornit război împotriva naturii 
curate cu rochiță de rândunică și ochi de cicoare 
sălbatică să o alunge din grădina plină de stihuri 
printre care se aciuase.  
  Sabia va trece prin voi fără să vă 
pricinuiască vreo vătămare și veți călca peste 
șerpi și peste aspidă și nimic rău nu vi se va 
întâmpla vouă, am grăit florilor speriate, dar 
care nu știau că ele sunt proorocia omului și 
omul nu este numai frunză pe care poți să o tai, 
ci rădăcină în sinele lui, iar inima propria lui 
sămânță. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Mario Molho -      Arhitect,    

                    designer,  pictor și  sculptor 
izita la noul apartament  renovat, din 
cartierul Tel Avivului Florentin, ne lăsa 
bouche bée prin soluțiile arhitectonice și 

decorul elegant realizat  de Mario Molho. 
Arhitectul modifică spațiile pentru a produce o 
casă - muzeu, în primul rând funcțională, dar  
și un cuib  care pune în valoare 
mobilierul  familiei, picturi, sculpturi și obiecte 
frumoase care dau apartamentului bine luminat 
aerul elegant al unei colecții de artă în care te 
simți comod și perfect integrat. 

             Foto: AG 
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