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                Hanukah    
   

      Reprezintă "Sărbătoarea inaugurării" și mai 

este cunoscută ca Sărbătoarea luminilor (Hag 

ha Urim). Este o sărbătoare care durează opt 

zile (25 Kislev - 3 Tevet), comemorând 

rededicarea Templului din Ierusalim în urma 

victoriei revoltei conduse de frații Macabei 

asupra monarhiei seleucide din Siria, care 

încerca să distrugă religia evreiască și să 

elenizeze popoarele de sub dominația sa. 

Principalele evenimente asociate cu Hanuka s-

au desfășurat între 165-163 î.e.n., deși lupta 

armată a Macabeilor împotriva grecilor a 

continuat încă mulți ani, până când evreii din 

Ereț Israel și-au dobândit de facto independen-

ța.  Hanuka este așadar   sărbătoare postbiblică.    

  

  

  

   

  
  
  
  
  
  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Louise Glück 
  

 

Fabulă 

 
Două femei cu 

aceeași pricină 

se aruncară la picioarele 

înțeleptului rege. Două femei, 

dar numai un copil. 

Regele știa 

că cineva minte. 

Iată ce spuse: 

Să fie tăiat  

copilul în două; astfel  

nimeni nu va pleca  

cu mâna goală. După care 

își scoase sabia din teacă. 

Pe urmă, dintre cele două 

femei, una 

renunță la partea ei: 

Acesta a fost 

semnul, morala. 

Imaginează-ți 

că-ți vezi mama 

sfâșiată între două fiice: 

ce poți să faci 

ca s-o salvezi decât  

să fii gata să te auto- 

distrugi – ea va ști atunci 

cine a fost fiica cea bună: 

cea care n-ar fi putut suporta 

să-și rupă mama în două. 

 
Traducere: Iris Dan 
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LOUISE  GLÜCK 

ZORII ZILEI  - Traducere: Iris Dan 
 

1. 
Copil trezindu-se în întuneric 
strigând vreau rățușca înapoi, vreau rățușca 
înapoi 
într-o limbă din care nimeni nu înțelege o 
boabă - 
Care rățușcă, nu-i nicio rățușcă. 
În schimb cățelul, capitonat de sus până jos în 
pluș alb – 
cățelul e chiar lângă el în pătuț. 
Trec ani și ani – uite-așa zboară timpul. 
Ca într-un vis. Dar rățușca – 
nimeni nu știe ce s-a ales de ea. 
 
2. 
Abia s-au cunoscut, acum 
dorm sub o fereastră deschisă. 
În parte ca să-i trezească, să-i asigure 
că ceea ce-și amintesc din noaptea trecută e 
corect, 
lumina trebuie acum să pătrundă în cameră, 
dar și ca să le arate contextul în care s-au 
petrecut lucrurile: 
ciorapii pe jumătate ascunși sub un preș 
murdar, 
cuvertura decorată cu frunze verzi - 
lumina soarelui precizând 
aceste obiecte și nu altele, 
delimitând, sigură de sine, nicidecum arbitrară 
apoi zăbovind, descriind 
fiecare lucru în amănunt, 
meticuloasă, ca o compunere la engleză, 
chiar și un strop de sânge pe cearșaf – 
 
3 
După aceea se despart pentru restul zilei. 
Și mai târziu încă, la birou, la piață, 
șeful nemulțumit de cifrele prezentate, 
fructele de pădure mucede imediat sub  
stratul de deasupra – 
așa că te retragi din lume 
chiar continuând să faci și să dregi – 
Te duci acasă, și atunci observi mucezeala. 
Când e prea târziu, adică. 
De parcă soarele te-ar fi orbit  
pentru o clipă. 

 

UMOR 

Limba română e violentă ! 

 E o limbă pentru bătăuși.  Ne place bătaia! 

  -  Noi batem covoarele 

 -  Noi batem un drum (ce-om avea cu el?!)  

 -  Ne bate... un gând.  

 -  Inima noastră de român bate!  

 -  Pantofii  nu ne rod,  - ne bat.   

 - Urări de bine:  „Bată-te norocul să te bată!”, 

  - Când te-ai săturat de cineva zici:  „Cale 

bătută!”. 

 -  Dans tradițional (din zona Moldovei) este 

„Bătuta”. 

 -  Laptele nu-i fermentat,  ... el este bătut. 

 -  Noi batem la ușă  că să fim simțiți 

 -  Cândva, unele femei, băteau la mașină... 

 -  Competiție sportivă :  Scopul e să-l batem pe 

oponent. 

 -  ... vântul bate,  ploaia bate. 

 -  Unii zic: sunt bătut de soartă    

 -   „a bate” e unul dintre verbele  

preferate,  după „a bea” și deseori se petrec 

chiar în ordinea asta. 

 -  Să mă bată Dumnezeu dacă nu iubesc eu 

limba asta ! 

 - Eh... dar ce-mi bat eu gura aici.. 

 - Dar știți voi: gura bate fundu' ... 
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20 de trucuri utile, vechi de sute de ani, dar 
care funcționează perfect și în secolul XXI! 

    Am aflat despre aceste sfaturi nu de la 
străbunicile noastre, dar de la compania de 
tutun Gallagher. La începutul secolului trecut 
în fiecare pachet de țigări se găsea câte o 
imagine cu sfaturi utile. Au existat în jur de 100 
de asemenea imagini, iar noi am selectat 20 
dintre cele mai utile și mai practice. 

   Cum să fierbeți un ou crăpat. Adaugand otet in  

apa 

 

 

 

 

    Cum să curățați o pictură în ulei. 

 

 

 

 

 

Ștergeți atent suprafața cu un cartof crud, apoi 

cu o cârpă umedă. Îndepărtați periodic murdăria 

de pe suprafața cartofului. La sfârșitul 

procedurii ștergeți pânza cu ulei de in. 

    Cum se taie pâinea proaspătă în felii subțiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țineți cuțitul în apă caldă și ștergeți-l repede cu un  

   ștergar. Cu cuțitul fierbinte este foarte ușor de     

tăiat pâinea proaspătă în felii subțiri . 

     Cum să evitați aburirea ochelarilor? 

 

Umiditatea de pe lentilele ochelarilor este o mare 

problemă. Dacă îi veți spala zilnic cu săpun și apoi 

îi veți șterge cu o cârpă, veți evita acest lucru 

deoarece săpunul formează un strat protector foarte 

subțire. 

Cum să înlăturați petele de sare de pe 

încălțăminte. 

Astfel de pete se curăță perfect cu o soluție de 

bicarbonat și lapte fierbinte. După ce se vor usca, va 

trebui să lustruiți încălțămintea în mod obișnuit, iar 

petele vor dispărea ca prin minune. 
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 HANUCA:  SĂRBĂTOAREA  ȘI ....  
   UN   CÂNTEC   AL   SĂRBĂTORII 

              Lucian-Zeev   Herșcovici 

 

        Ce reprezintă sărbătoarea de Hanuca în 
calendarul evreiesc (”mozaic”)?  Mi-am pus 
această întrebare în repetate rânduri, încercând 
de fiecare dată să-mi dau un răspuns 
universitar  sau un răspuns ”iudaic” și să evit 
reluarea argumentelor și contra-argumentelor 
auzite sau expuse anterior. M-am gândit la o 
sărbătoare care combină elementul istoric și 
elementul tradițional, precum și aspecte 
contemporane care i s-au adăugat în fiecare 
generație, inclusiv în generația de astăzi. M-am 
gândit și la aspectul liturgic, la rugăciunea 
specială de Hanuca, la tradiția aprinderii 
lumânărelelor, la un cântec de Hanuca păstrat 
dealungul generațiilor, la ideea luminii in 
iudaism comparativ cu aceeasi idee în alte 
culturi și religii. 

Aspecte istorice 

      Din punct de vedere istoric, sărbătoarea de 
Hanuca aniversează victoria răsculaților iudei 
împotriva regelui sirian seleucid Antiochus al 
IV-lea Epiphanes și întemeierea regatului 
Hașmoneu în Palestina. Liderii răscoalei au fost 
preoții (”cohanim”) din familia Hashmonaym 
sau Macabeii. Șeful acestei familii era preotul 
Matityahu Hașmoneul din localitatea Modiin, 
de lângă Lod. Răscoala a izbucnit datorită 
pretenției regelui de a fi adulat ca zeu în 
Templul de la Ierusalim, fiindu-i dedicate jertfe 
în acest scop, lucru acceptat și susținut - după 
unele interpretări chiar inițiat - de evreii 
elenizați, printre care preoții elenizați din 
Templu, dar respins de evreii tradiționaliști, 
printre care preoții din familia Hașmoneilor. 

      Informațiile istorice asupra răscoalei 
Macabeilor sunt relativ târzii și parțial 
contradictorii. Ca izvor istoric central sunt 
citate cele 4 cărți ale Macabeilor. Dar aceste 
cărți sunt mai târzii, păstrate numai în varianta 
în limba greacă. Ele nu au fost codificate în 
cadrul Bibliei Ebraice (”Tanah”), iar evreii au 

reintrat în contact cu ele abia în secolul al 
XVIII-lea. Aceste cărți, cel puțin primele două, 
au fost păstrate în codexul Bibliei Creștine 
catolică, ortodoxă, gregoriană, nestoriană. 
Cercetătorii istoriei antice le consideră în 
cadrul literaturii intertestamentare. În ediția 
Bibliei tradusă în limba română și publicată de 
Institutul Biblic din București apar primele trei 
cărți ale Macabeilor. Cărțile Macabeilor au fost 
folosite de istoricul Iosef  ben Matityahu 
(Josephus Flavius), dar nici opera acestuia nu a 
fost cunoscută de evrei o perioadă îndelungată. 
Informațiile pe care s-a bazat stabilirea și 
recunoașterea sărbătorii apar în tratatul 
talmudic ”Megillath Ta’anith”. De aceea, 
Hanuca este considerată sărbătoare din afara 
celor prescrise în Thora. 

     După cucerirea regatului persan de către 
regele macedonean Alexandru cel Mare și 
moartea acestuia (în anul 323 înaintea erei 
creștine), imperiul său a fost împărțit în câteva 
regate între generalii lui, deveniți urmași 
(”diadohi”). Inițial, Palestina a aparținut 
regatului Ptolemeilor, a cărui regiune 
principală era Egiptul. Aceasta a fost o perioadă 
de liniște relativă pentru evreii din Palestina, cu 
excepția războaielor duse pe teritoriul ei, între 
armata regatului Ptolemeilor și armata 
regatului Seleucizilor, al căror centru era în 
Siria. În anul 200 înaintea erei creștine,  regele 
seleucid Antiochus al III-lea cucerește 
Palestina, anexează Iudeea la regatul său, 
oferind evreilor poziția de ”ethnos”, promite 
reconstruirea Templului de la Ierusalim și 
respectarea cultului tradițional. Totuși, în 
Palestina se formează un curent elenizant. 
Acest curent, apărut încă din perioada 
Ptolemeilor, se extinde în mod treptat. Se 
ajunge ca evrei elenizați cultural și lingvistic să 
ocupe funcția de Mare Preot (”Cohen Gadol”;  
în forma elenizată ”Arhiereu”). Regele sirian 
Antiochus al III-lea, precum și urmașul său 
Seleucos al IV-lea, iau unele măsuri în favoarea 
evreilor din Iudeea. Dar motivele lor erau atât 
politice – renunțarea la orientarea în favoarea 
regatului Ptolemeilor -  cât și economice, 
printre care mărirea tributului care trebuia 
plătit visteriei regale. În cele din urmă, regele 
Seleucos al IV-lea acordă cetățenia regatului 
său tuturor locuitorilor acestuia care adoptă 
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limba și modul de viață grecesc (anul 175 
înaintea erei creștine). Mulți evrei sunt tentați 
de acest lucru și renunță la a-și circumcide fiii 
pentru a participa la jocurile de la 
”gymnasyon”. În anul 174 înaintea erei creștine, 
noul Mare Preot Iason acceptă mărirea 
tributului plătit noului rege  Antiochus al IV-
lea, precum și construirea unui ”gymnasion” și 
a altor instituții menite să grăbească elenizarea 
Ierusalimului. Adversarul și urmașul său impus 
de rege în funcția de Mare Preot, Menelaos, 
continuă politica elenizatoare. Revenirea lui 
Iason la Ierusalim și conflictul între el și 
Menelaos este considerată de rege ca o revoltă. 
Armata regelui seleucid pătrunde în Ierusalim 
și jefuiește tezaurul Templului. Iason este 
alungat, iar regele Antiochus al IV-lea 
construiește o fortăreață greacă la Ierusalim, 
”Acra”. Menelaus și adepții lui elenizanți caută 
să anuleze caracterul special al religiei 
monoteiste iudaice și comandamentele biblice. 
Dumnezeu Unicul este numit ”Zeus Olympios” 
de către Menelaos. Este construit un altar 
păgân, printre animalele sacrificate apare și 
porcul (interzis de Biblia Ebraică), evreii 
tradiționaliști care se opun elenizării sunt 
persecutați. Persecuția apare în special din 
partea evreilor elenizați, care erau liderii 
populației evreiești din Ierusalim – și nu în 
mod direct din partea sirienilor și a monarhului 
seleucid: acesta era numai conducătorul 
general, care trasase linia politică și oferise 
avantaje elenizaților. Aceștia din urmă, evrei 
asimilați culturii grecești, erau elementul 
oprimant împotriva evreilor tradiționaliști. 
Ulterior, unii istorici au înțeles acest fapt într-o 
formă eronată, vorbind despre ”greci” vizavi de 
evrei. Dar în Palestina nu erau greci, ci numai 
evrei elenizați, care susțineau asimilarea, se 
opuneau tradiției și persecutau pe evreii 
tradiționaliști, care au început să li se opună.  
Deci este vorba despre un conflict religios și 
cultural, elementul național existând în cadrul 
elementului cultural și religios. Cu toate 
acestea, el a fost prezentat ulterior ca fiind un 
conflict naționalist. 

Ceea ce este bine cunoscut e refuzul preotului 
(”Cohen”) Matityahu Hashmonay ben 
Yonathan  (Hașmoneul; - numele Hashmonay 
pare a veni de la numele Asamonaios, al 

bunicului lui Matityahu, sau de la satul 
Heshmon) - de a aduce o  jertfă în onoarea 
regelui seleucid, ceea ce a însemnat începutul 
răscoalei. Anul acestui eveniment pare a 
fi 168 înaintea erei creștine. Lui Matityahu 
Hașmoneul i s-au alăturat evreii ”hasidim”, 
adepții partidei pietiste. Opoziția împotriva 
elenizării forțate s-a adăugat opoziției 
împotriva fiscalității excesive. În conformitate 
cu o afirmație prezentă în prima carte a 
Macabeilor, răscoala a izbucnit atunci când 
Matityahu Hașmoneul ar fi  înjunghiat un evreu 
elenizat, care aducea o jertfă în onoarea regelui 
Antiochus al IV-lea. Desigur, ar putea fi o figură 
de stil împrumutată din Biblia Ebraică, 
îndreptată împotriva asimilării. Se știe că 
răscoala s-a extins cu repeziciune din 
localitatea Modiin în alte orașe și sate ale 
Palestinei evreiești. Răscoala a devenit un 
adevărat război civil, în afară de războiul 
împotriva armatei siriene seleucide. Matityahu 
Hașmoneul a murit în anul 167/166 înaintea 
erei creștine, dar lupta a continuat, lider al 
taberei tradiționaliste devenind fiul lui, Iehuda 
Macabeul (HaMakaby – Ciocanul), care s-a 
dovedit a fi un general talentat. După mai 
multe victorii atât împotriva taberei elenizate, 
cât și împotriva armatei seleucide, el a reușit să 
cucerească Ierusalimul (în anul 164 înaintea 
erei creștine) și să târnosească Templul, care 
era centrul vieții evreiești. Iehuda Macabeul s-a 
dovedit a fi și un bun diplomat. În anul 161 
înaintea erei creștine el a stabilit o înțelegere cu 
Roma împotriva regatului seleucid. Ulterior 
însă, el a căzut în luptă, iar conducerea a fost 
preluată de frații săi Shimon și Yonathan. 
Teritoriul controlat de Macabei s-a extins. În 
anul 152 înaintea erei creștine, Yonathan a 
devenit Mare Preot (”Cohen Gadol”), această 
funcție devenind una dintre principalele 
izvoare ale puterii familiei Hașmoneilor. În 
anul 143/142 înaintea erei creștine, noul rege 
sirian Demetrios al II-lea a recunoscut 
independența Iudeei. În anul 140, Marea 
Adunare (”Kneseth Hagedolah”) l-a confirmat 
pe Shimon ca Mare Preot, conducător și 
comandant militar, iar aceste funcții au devenit 
ereditare. Fiul acestuia, Ioan Hyrcanos (134-
104 înaintea erei creștine) a continuat 
războaiele și extinderea teritorială, iar urmașul 
acestuia, Aristobulus I,  și-a luat titlul de rege.    
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Este începutul unei perioade istorice noi, 
regatul independent al Macabeilor 
(”Mamlekheth HaHashmonayym”), care a 
continuat până la lichidarea lui de către armata 
romană și înscăunarea regelui Herod 
(”Hordus” sau ”Irod cel Mare”) în anul 37 
înaintea erei creștine. Istoria statului macabeu 
independent trebuie văzută în contextul 
relațiilor politice internaționale din Orientul 
Mijlociu în secolele II-I înaintea erei creștine, 
printre care relațiile între Roma și Regatul 
Seleucid, tendința Romei de a slăbi acest regat 
și de a ocupa Orientul Mijlociu. 

Aspecte tradiționale și filosofice 

       Care este elementul central adoptat de 
tradiția iudaică? Răspunsul este: minunea 
uleiului sfânt. Alt aspect este însăși denumirea 
sărbătorii. Cuvântul ”Hanukah” înseamnă 
”dedicație”. Sensul este ”Hanukath HaBayt”, 
respectiv dedicația sau târnosirea Templului de 
la Ierusalim, sau ”Hanukath HaMizbeach”, 
respectiv dedicația sau târnosirea altarului. 
Aceste expresii apar în limba ebraică rabinică și 
continuă să fie folosite în rugăciune și astăzi. 
Conform tradiției, cucerirea Ierusalimului de 
către Iehuda Macabeul a avut loc în ziua de 25 a 
lunii ebraice Kislev, corespunzătoare parțial cu 
luna decembrie din calendarul gregorian. 
Dorința lui Iehuda Macabeul era de a târnosi 
Templul de la Ierusalim, de a-l purifica după ce 
fusese folosit de către evreii elenizați pentru 
cultul păgân, politeist elenic. Era necesară atât 
purificarea vaselor din Templu, cât și 
aprinderea Menorei, Candelabrul din Templu. 
Dar în Templu nu mai era ulei, ulei sfânt 
neprofanat necesar arderii. După căutări 
îndelungate, a fost găsit un vas cu ulei. Dar 
uleiul care era în vas ar fi trebuit să fie suficient 
pentru a arde o zi. Era necesar să ardă opt zile. 
Totuși, a fost folosit acest ulei și aprins. 
Minunea a fost că acest ulei a fost suficient 
pentru a arde opt zile. Candelabrul a ars opt zile 
cu uleiul care ar fi urmat să ardă o zi: aceasta a 
fost minunea de Hanuca (”Nes Hanukah”) sau 
minunea uleiului sfant (”Nes shemen hamaor”). 
Tradiția minunii de Hanuca a fost păstrată – 
sau mai curând a fost reluată și adaptată – în 
cursul întregii istorii evreiești. Ea s-a transmis 
sub forma celor opt lumânărele care sunt 

aprinse în serile de ajun ale zilelor de Hanuca. 
Tradiția, bazată pe interpretarea rabinică 
talmudică a învățatului Rabi Hillel este: în 
fiecare zi, câte o lumânărică în plus, până în 
ultima zi. Astfel, în prima zi este aprinsă o 
lumânărică; în cea de a doua zi două 
lumânărele, in cea de a treia zi trei – și așa mai 
departe, până în ultima zi, când sunt aprinse 
toate cele opt lumânărele. Menționăm și faptul 
că, prin tradiție, aceste lumânărele nu sunt 
aprinse direct, ci cu ajutorul unei lumânări. 
Aprinderea lor este precedată de binecuvântări 
speciale, care amintesc porunca aprinderii 
lumânărilor de Hanuca, minunea de Hanuca 
făcută strămoșilor ”în acele zile la acest timp”, 
precum și – în prima seară a sărbătorii – 
bucuria că trăim și am ajuns la această zi. În 
unele comunități există obiceiul ca fiecare 
membru al familiei să aprindă o lumânărică, 
inclusiv femeile, deoarece minunea de Hanuca 
nu a fost făcută numai bărbaților, ci și femeilor 
și copiilor. Această tradiție o ține minte și 
subsemnatul, din copilăria lui, la Galați. 
Obligația este de a aprinde aceste lumânărele 
de așa natură încât să fie văzute de cât mai 
mulți oameni: este comandamentul prezentării 
minunii de Hanuca, a difuzării cunoașterii 
acestei minuni. În cartierele religioase evreiești 
din Ierusalim este obiceiul a duce candelabrul 
în opt brațe la poartă, într-o nișă specială, 
acoperită cu sticlă la exterior. Iudaismul 
ortodox hasidic Habad organizează aprinderea 
unor candelabre pe străzile marilor orașe, în 
Israel și în alte țări. În clădirile înalte este 
obiceiul de a pune candelabrul la fereastră, 
pentru a fi văzut de pe stradă. Aceste 
candelabre au opt brațe (sau opt sfeșnice mici) 
pentru a pune câte o lumânărică în fiecare 
dintre ele, plus încă un braț sau un mic sfeșnic 
central, pentru a pune acolo lumânarea 
auxiliară (”shamash”). Conform normelor 
halahice (ale dreptului tradițional iudaic), 
aceste lumânărele trebuie făcute din material 
ieftin, de calitate nu prea bună: motivul este 
interdicția halahică de a fi folosite la iluminat 
sau a avea o altă folosire. Ele trebuie doar 
privite. În cadrul rugăciunii recitată la 
aprinderea lor, se afirmă că ”nu avem voie să le 
folosim, ci numai să le privim”. Motivul acestei 
interdicții rabinice este că  lumânărelele de 
Hanuca au un rol unic: memorarea minunii de 
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Hanuca, a minunii uleiului sfânt, a târnosirii 
Templului;  după unele interpretări -  și a 
victoriei militare a Macabeilor. În alte generații 
era obiceiul aprinderii unor mici lumânărele 
produse individual, din ulei cu un fitil din vată 
sau ață. Candelabrele de Hanuca (”Hanukyah”) 
de astăzi sunt produse de fabrică, cu unele 
excepții. În generațiile precedente ele erau 
adevărate opere de artă, lucrate din argint de 
meșteri specializați. Asemenea candelabre erau 
transmise din generație în generație, din tată în 
fiu. Există albume artistice cu fotografii ale 
unor asemenea candelabre; uneori sunt 
organizate și expoziții cu asemenea piese 
păstrate, din secolele XVI-XX; o asemenea 
expoziție a fost organizată acum câțiva ani la 
Muzeul Israel din Ierusalim. 

     Nu vreau să analizez ideea minunii de 
Hanuca. Nu sunt nici rabin, nici teolog, ci 
numai istoric. Nu vreau să supăr cu nimic pe 
nimeni, fie evreu religios fie creștin religios, fie 
practicant al altei religii, fie ateu convins. 
Respect părerea și credința fiecăruia. Vreau 
doar să menționez influența filosofică a acestui 
aspect. Unii rabini și teologi au interpretat 
lumina lumânărelelor de Hanuca și minunea 
uleiului sfânt ca pe simbolul luminii. Hanuca 
însăși este numită ”Sărbătoarea luminii” (”Hag 
Urim”, urarea fiind ”Hag Urim Sameah”). Alții 
au interpretat această lumină ca lumina 
speranței, precum și ca lumina Învățăturii 
Thorei, în acest ultim caz paralelizând-o cu 
ideea Luminii Inițiale din prima zi a creației, 
existentă numai prin porunca divină înaintea 
creării Soarelui, deci Lumina Închisă, păstrată  
pentru Drepții Generațiilor. Majoritatea 
teologilor și a interpreților evrei vorbesc despre 
minunea de Hanuca în cadrul antagonismului 
între Lumină și Întuneric. O legendă hasidică 
vorbește despre lumina lumânării de Hanuca 
pe care un evreu singur, rătăcit în pădure o 
vede nu fizic, ci mental – și această lumină îl 
salvează, îl aduce acasă, îl apără de cei care l-ar 
fi putut ucide, îi dă speranță, putere și curaj. În 
România, în perioadă comunistă, regretatul 
Șef-Rabin Dr. Moses Rosen introdusese un 
obicei: ”Hanukiada”. Era vorba de vizita pe care 
o făcea în mai multe comunități evreiești din 
țară cu ocazia sărbătorii de Hanuca. Era lumina 
speranței și a contactului cu centrul vieții 

comunitare în perioada dictaturii ceaușiste. O 
formă a minunii de Hanuca.  

    Unele interpretări din domeniul istoriei 
religiilor încearcă să stabilească un paralelism 
între sărbătorile luminii și speranței din diferite 
culturi și religii. Astfel, unii cercetători caută 
asemănări între Hanuca, Crăciun, sărbătoarea 
musulmană a sfârșitului postului de Ramadan, 
precum și între aceste sărbători și Ziua Soarelui 
din mitologia romană, precum și sărbătoarea 
zeului Dionysos din mitologia greacă. Alți 
cercetători afirmă că între aceste sărbători nu 
este nimic comun în afară de coincidența 
calendaristică. Totuși, părerea care mi se pare 
corectă este cea a existenței unor paralelisme, 
chiar dacă acestea nu sunt afirmate nicăieri în 
scris. Mesajul luminii și speranței există în 
toate culturile și religiile, iar elemente 
asemănătoare apar în fiecare caz. De exemplu, 
ideea luminii existentă atât în sărbătoarea de 
Hanuca, cât și în sărbătoarea de Crăciun, 
precum și obiceiul cadourilor, a darurilor date 
copiilor. 

    Alți cercetători au menționat  legătura între 
Hanuca și sărbătoarea evreiască de Sucoth, pe 
baza unor anumite afirmații din Talmud, 
tratatul Megillath Ta’anith.  După unele păreri, 
ar fi o celebrare întârziată a sărbătorii de 
Sucoth, ce puțin din punct de vedere 
calendaristic. Asemenea interpretări apar și în 
literatura rabinică, bazându-se pe ideea 
răspândiririi luminilor în afara Ierusalimului. 
De aceea, Hanuca se numește și Sărbătoarea 
Luminilor, aspect care ar părea să aibă un 
element susținător și în scrierile istoricului 
Josephus Flavius. 

     Oricum ar fi, Hanuca este Sărbătoarea 
Luminii, referindu-se atât la poporul lui Israel, 
cât și la alte popoare. În privința datei de 25 
Kislev, ea este bazată pe tradiție și este 
respectată pe această cale. 

     Interesant este faptul că sărbătoarea de 
Hanuca a căpătat conotații speciale in epoca 
modernă. Ea a fost preluată de mișcarea 
sionistă încă de la începutul acestei mișcări, 
sensul fiindu-i denaturat. Ideea naționalistă 
laică și modernă era că poporul evreu a avut și 
el o victorie, iar rabinii au înecat-o în ulei.     
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Această orientare a apărut după pogromurile 
din Rusia Țaristă din anul 1880. Macabeii au 
servit ca exemplu. Aspectul după care lupta nu 
a fost împotriva ”grecilor” adevărați, ci 
împotriva evreilor elenizați a fost uitată. 
Ulterior această idee a reapărut în cadrul 
diferitelor interpretări religioase. Îmi amintesc 
o seară – acum circa 36 de ani – la Ierusalim, 
în cadrul căreia regretatul rabin și profesor 
universitar Yeshayahu Leibovici a exprimat 
punctul de vedere religios, iar fosta deputată în 
Parlamentul israelian Gheula Cohen punctul de 
vedere laic național. Profesorul Leibovici și-a 
explicat punctul de vedere pe baza unui 
paragraf introdus în Rugăciunea celor 18 
Binecuvântări, recitată de Hanuca. Evreul 
religios îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că 
El i-a dat ”pe cei puternici în mâna celor slabi, 
pe cei mulți în mâna celor puțini, pe cei 
necurați în mâna celor curați, pe cei păcătoși în 
mâna celor drepți, pe cei apostați în mâna celor 
care se ocupă cu Thora”. În același paragraf al 
rugăciunii se menționează că Dumnezeu , în 
îndurarea Lui, a ajutat poporului lui Israel să se 
apere împotriva celor care voiau să-l 
îndepărteze de Învățătura Thorei. 

Cântecul de Hanuca 

     După aprinderea lumânărelelor de Hanuca, 
este obiceiul recitării unui cântec în limba 
ebraică, dedicat acestei sărbători. În mod 
convențional, pe baza primului său vers, 
cântecul este intitulat ”Maoz Tzur Yeshuaty” 
(Stânca fortăreață a mântuirii mele; de fapt un 
citat din cartea biblică Isaia XVII, 10) și este 
compus din 6 strofe. El apare în ritul așkenaz; 
în ritul sefard acest cântec a fost preluat mai 
târziu. După unii cercetători, pe baza 
conținutului său, textul acestui cântec a fost 
scris în Germania în secolul al XIII-lea; această 
părere, afirmată de istoricul literar Leopold 
Zunz în secolul al XIX-lea, a fost preluată și de 
editorii renumitei ”Encyclopaedia Judaica”. 
Autorul a fost identificat pe baza primelor litere 
din primele 5 strofe (în limba ebraică literele 
Mem, Resh, Daleth, Khaf, Yod),  numele 
autorului fiind Mordechay, poet necunoscut, 
identificat de unii cercetători ai istoriei literare 
a iudaismului ca fiind Mordechay ben Yitzchak, 
autorul unui imn de  Șabat intitulat ”Mah 

Yafith”. Cântecul prezintă un rezumat al 
speranței mesianice iudaice în cadrul istoriei 
evreiești. Prezentarea este făcută în mod 
gradual, strofă de strofă. Primele 5 strofe au 
rima fie împerechiată, fie îmbrățișată; ultima 
strofă, a șasea, este scrisă în monorimă și nu 
are nici o aluzie asupra autorului. Unii 
cercetători au crezut că această strofă ar fi un 
adaos mai târziu, mai ales pentru că ea lipsește 
din unele cărți de rugăciune ebraică 
(”Sidurim”). Dar se pare că lipsa ei în aceste 
cărți de rugăciune (printre care ”Sidurul” lui 
A.S. Gold, cu traducere românească în proză 
din secolul al XIX-lea) s-ar datora fie cenzurii 
medievale, fie reticenței intelectualilor evrei din 
epoca modernă, a fricii de  orice element care 
ar putea provoca antisemitism. În limba 
română, acest cântec nu a fost tradus în versuri 
niciodată. Mai jos, subsemnatul am încercat să-
l traduc în versuri, fără a fi poet; sper să 
primesc reacții asupra acestei traduceri din 
partea onoraților cititori. Dintru început 
menționez că, deoarece nu am putut realiza o 
traducere versificată în monorimă a strofei a 
șasea, am tradus-o sub formă de distihuri. De 
asemenea, menționez că nu am putut respecta 
numărul de silabe existente în original pentru a 
le transfera în traducere. 

      În privința conținutului cântecului 
menționăm că prima strofă exprimă speranța 
mesianică a autorului, adăugând cererea lui 
către Dumnezeu de a reconstruiTemplul de la 
Ierusalim, sau măcar altarul Templului. 
Autorul produce și impresia unei scrieri cu 
caracter personal în afară de caracterul general, 
respectiv al poporului lui Israel. Cea de a doua 
strofă se referă la ieșirea poporului lui Israel 
din Egipt și la înecarea faraonului și a armatei 
lui în mare. Deci, strofa a doua se referă la o 
primă minune făcută de Dumnezeu pentru 
poporul lui Israel. Cea de a treia strofă se referă 
la profanarea primului Templu de la Ierusalim 
ca urmare a cuceririi orașului de către regele 
babilonian Nabucudonosor sau Nebucadnetzar 
în anul 586 înaintea erei creștine, dar nu 
mentionează numele acestui rege, nici al 
regelui iudeu dus prizonier la Babilon, Ioachim. 
În schimb, menționează robia babiloniană, 
exilul babilonian (în Babel), precum și sfârșitul 
acestuia, indicând unul dintre personajele 
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populare, lider în timpul exilului, care a fost 
ulterior printre liderii revenirii în Eretz Israel  
(Palestina) în timpul regelui persan Cyrus, la 70 
de ani după ducerea în exil și în robia 
babiloniană. Este deci ideea primei mântuiri, a 
unei noi minuni, a iertării pentru păcatele care 
determinaseră căderea primului Templu de la 
Ierusalim. Strofa a patra se referă la 
evenimentele povestite în cartea biblică a 
Estherei. Haman, al cărui nume nu apare decât 
în forma ”Agagy  ben Hamdatha” (Agag fiul lui 
Hamdatha; tradus de noi sub forma: Agagul lui 
Hamdatha), care vrea să distrugă poporul lui 
Israel, nu reușește: Dumnezeu îl oprește, îi 
spulberă trufia, îi șterge numele dintre toate 
popoarele lumii, îl trimite la spânzurătoare 
împreună cu fiii lui. Cel care reușește să-l 
înfrângă, Mordechay, înălțat de Dumnezeu, nu 
este mențional cu numele lui, ci cu denumirea 
”Rosh Yeminy” (în traducerea noastră: 
Beniaminitul), deoarece Mordechay făcea parte 
din tribul Beniamin. Deci, încă o minune, de 
data această a salvării fizice a poporului lui 
Israel (de fapt, minunile apar în ordinea 
cronolgică a evenimentelor, așa cum le 
interpreta autorul). Strofa a cincea 
menționează minunea de Hanuca în cadrul 
celorlalte minuni, următoare lor. Elenizații sunt 
menționați sub denumirea ”Yevanym”; în 
traducere am preferat să utilizăm această 
denumire ebraică a grecilor (pe baza tribului 
Ionienilor din Grecia antică), deoarece  nu este 
vorba de greci, ci de evrei elenizați. Sunt 
menționați și ”Hashmonaym” (în traducerea 
noastră: familia Hașmoneu). Minunea centrală 
este cea a uleiului care a ars opt zile, decise apoi 
de înțelepți ca zile de veselie pentru viitor. 
Ultima strofă începe cu versul ”Hashof zroa 
qodsheha”, din care a fost desprins acronimul 
”Hazaq” (Puternic), care indică încheierea.   
Autorul cere răzbunarea sângelui robilor 
nevinovați ai lui Dumnezeu și cere mântuirea, 
regretând că mai este mult pănă la ea. El 
menționează și numele lui ”Admon” (Roșcatul), 
desigur o referire la împăratul german 
Friedrich Barbarossa (1121-1190), cunoscut 
pentru pogromurile organizate și suferințele 
produse de el evreilor, împărat menționat și în 
alte scrieri ebraice polemice in versuri din evul 
mediu târziu. Autorul cere lui Dumnezeu 
alungarea lui ”Admon” în ”Tzel tzalmon”, 

umbra umbrelor, deci în împărăția morții, 
termen folosit de noi în traducere. În privința 
lui ”Admon”, în traducere am ales termenul 
”Roșu Împărat”. Cu aceeași ocazie punem 
întrebarea dacă termenul ”Roșu Împărat” 
prezent în folclorul românesc și în alte 
folcloruri balcanice nu se referă la Friedrich 
Barbarossa de asemenea. 

     În secolul al XVI-lea, rabinul Moshe Isserles 
din Cracovia a adăugat încă 6 strofe cântecului, 
referindu-se la relația între Israel, Edom 
(lumea creștină) și Ishmael (lumea 
musulmană). Deocamdată nu am tradus aceste 
strofe, limitându-ne la cele șase strofe de 
”Mordechay”, pe care le publicăm mai jos. 

MAOZ  TZUR YESHUATY   (STÂNCA 
FORTĂREAȚĂ A MÂNTUIRII MELE) 

Traducere versificată : Lucian-Zeev 
Herșcovici 
 
Stânca fortăreață a mântuirii mele, bastionul 
meu, 
Mi-e drag ca să te laud în vorbă și gândire, 
Reînalță Casa Rugăciunii mele, te rog eu, 
Și acolo îți voi aduce jertfele de mulțumire. 
Deocamdată pregătește altarul, 
Ca înainte, când goneai dușmanul și uitam 
amarul, 
Atunci voi face o sărbătorire, 
Cu un cânt de laudă și fericire, 
Pentru a Templului Tău târnosire. 
 
Simțeam că de nenorociri sufletul meu s-a 
săturat, 
Puterea îmi pierea în suferința ce continua să 
mi-o stingă, 
Viața mea o amărâseră, eram îndurerat, 
De robia regilor în care eram strâns ca în 
chingă. 
Dar Mâna cea puternică a Lui, 
A scos din mâna lor poporul Lui, 
Armata faraonului și neamul său cel crunt, 
Căzut-au ca o piatră în mare, în străfund. 
 
El m-a adus în casa Sfântă și credeam că-s 
fericit, 
Dar nici măcar acolo eu nu m-am liniștit, 
Asupritorul a venit, m-a alungat, 
Fiindcă la zei păgâni m-am închinat, 
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Și vin spurcat am înghițit, 

De parcă m-aș fi otrăvit, 

Aproape că de tot plecam, 

Sfârșitu-mi îl vedeam eu în Babel, 

Dar a venit Zerubabel, 

Și apoi, conduși de el, 

După șaptezeci de ani de-acolo noi scăpam. 

 

Să doboare cedrul falnic, 

Vru Agagul lui Hamdatha, 

Dar se prăbuși el jalnic, 

Și trufia-i Spulberat-ai. 

L-ai înălțat pe cel din Beniamin, 

Și pe dușmanul lui Tu l-ai lovit din plin, 

Numele lui L-ai șters dintre popoare, 

Cu fiii lui cei mulți sfârși într-o spânzurătoare. 

 

Cei din Iavan pe mine-au năvălit, 

În zilele familiei Hașmoneu, 

Zidurile turnurilor mele le-au spart și le-au 

lovit, 

Și-au pângărit uleiul sfânt al meu. 

Dar cu uleiul ce-a rămas, 

Uitat în cel din urmă vas, 

Poporului Tău I-ai făcut minune, 

Și înțelepții noștri, ni se spune, 

Decis-au opt zile să fie, 

Zile de cânt și bucurie. 

 

Ridică Brațul Tău cel Sfânt, 

Apropie-ne de ceasul mântuirii pe pământ, 

Sângele robilor Tăi îndurerați, 

Răzbună-l împotriva celor vinovați, 

Că mult e până la a noastră mântuire, 

Și zilele răului s-au lungit în neștire, 

Pe Roșu Împărat gonește-l în împărăția morții, 

Și rezidește Templul Tău, Casa Luminii, Casa 

Torței! 

 
   

 

 

 

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 

    Hanuka este sărbătoarea îndrăgită de 

toți copiii, fără excepție – cred : li se 

cuvin cadouri, pot să se delecteze cu 

dulciurile specifice evenimentului, gogoși 

cu dulceață și mult zahăr iar în anii 

trecuți, când încă nu exista „Corona” se 

bucurau de binemeritata vacanță. Anul 

acesta, din cauza situației complicate a 

învățământului, când elevii au stat mai 

mult acasă decât în băncile claselor, se 

vehiculează ideea renunțării la săptămâna 

de vacanță în zilele de Hanuka, spre a 

recupera câte ceva din materialul 

(ne)predat. Totuși, elementele proprii ale 

sărbătorii vor înfrumuseța zilele de 

decembrie (cu sau fără școală), lumânările 

vor fi aprinse conform tradiției - în 

fiecare zi câte o lumânare în plus. Nu vor 

lipsi nici dulciurile de rigoare. Zilele 

sărbătorii luminilor ne vor aduce în 

sfârșit vaccinul împotriva virusului Covid 

19 pe nume Pfizer care va ajunge și la noi. 

Nu întâmplător Hanuka este  și simbolul 

miracolului !!! 
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Adrian Grauenfels 

12 papirusuri numerologice 

 
Haf = 20    כ 
 
20 de fete am iubit, 20 de gondole am ciuruit 
cu privirea pierdută pe mal dansa Afrodita ca o 
ciută litera haf, alfabet bizar cu mâna dreaptă-ţi 
scriu clipesc nedumerit, apoi dispar.. 
 
Lamed = 30   ל 

 
Când ne maturizăm vedem altfel orizontul  
cu apusurile sale de soare, copii jucându-se cu 
norii, sau viziunea gravidă a unei mame fără 
copil. Să privezi o fetiţă de păpuşile copilăriei 
este ca şi cum ai fura unei femei, maternitatea.  
Lamed este vârsta înţelepciunii, lamad 
înseamnă că am învăţat ceva. A ştii. 
 
Mem = 40  מ 

 
La 40 să îţi laşi barbă şi să fumezi pipă. 
E vremea tuturor nebuniilor. Femeile sunt cel 
mai frumoase acum. Să muşti din ele ca din 
piersica paradisului. Memoria ţi-e ascuţită, eşti 
mai pur, mai viteaz mai bogat şi mai fericit. 
Viaţa e roză în regatul lui Mem. 
 
Nun = 50   נ 

 
Nun e litera artelor şi a meseriilor. Nun se află 
în cuvântul artist, în muzician, în fierar, în 
balerin, în violonist şi pianist, în dirijor şi 
pantofar. Este ca un far care străluceşte şi te 
cheamă , e nunta artelor de bună seamă. 
 
Sameh = 60   ס 

La 60 totul e în ordine, eşti la jumătatea vieţii, 
nu te mai joci, ai de dat sfaturi, eşti 
grandilocvent, eficient, reminiscent, ai în spate 
un cimitir de idei, în faţa câmpul viran al 
neliniştii. Ai destui bani ca să mizezi. Ai 60, vrei 
70.  
 
 
 

 
Ain = 70   ע 

 
Ochiul, ochiul.. te văd, citesc, te privesc  nu am 
de ce să mă grăbesc,  afară rozele se ofilesc, 
oare mai ştiu să te iubesc? 
 
Pei = 80  פ 

 
Gură, minune, candelă şi rugă spuse cu 
ardoare, stau ca un melc în casa lui primitoare..  
 
Tzadik = 90  צ 

 
Tzadik este un sfânt. Lumea este mult prea 
mică pentru el. Nordul îi este prielnic, păsările 
zboară cu el spre piscurile munţilor, adevărul 
creşte şi izbucneşte magnific din umbra 
crestelor, din spuma valurilor ce se izbesc de 
ţărmuri. 
 
Kuf = 100   ק 

 
Ce literă superbă kuf, din ea dumnezeu a făcut 
soarele, faraonii, kabala, gheaţa şi frigul. 
Fierbintele şi recele, echilibrul şi armonia. 
 
Reish = 200   ר 

 
De 200 de ani aştept să treacă melancolia, 
singurătatea, ceaţa, neştiinţa, mă aplec şi caut 
adevărul în noroi, sunt chiar un muritor de 
rând,  nu voi găsi nimic decât întrebări, 
întrebări, întrebări… 
 
Shin = 300   ש 

 
E shabat, aproape că s-a terminat săptămâna, 
anul, soarele bate pieziş în piaţa golită de 
trecători care se salută şi pleacă, te supăra un 
dinte ?  aşa e litera asta, o rădăcină întoarsă 
spre cer, cu ea se face pace atunci când zeii 
războiului dorm.   
 
Taf = 400    ת 

 
Iată am ajuns la sfârşitul creaţiei. Totul se află 
aici între aleph şi taf, între mine şi tine, istoria, 
arta, capodoperele dar şi falsul, orgoliul şi 
ambiţia, taifunul, ceaţa dimineţii în Nepal, 
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simfonia V de Mahler, ziarul şi peniţa. Am uitat 
ceva ? Ahh da, dacă treci pe la coafor fă-ţi 
tunsoarea aceia irezistibilă de studentă în anul 
Ghimel, tare mult îmi place.  
 
AG   

Ceramică, mixed media: MG 
 

                   Alexandru Cristian 

Adonis sau despre abisul  Istoriei 

       Istoria arabă este un război perpetuu-  

       Ali Ahmad Sa’īd - Adonis 

     Civilizaţiile nu mor ele se transformă sau se 

adaptează. Civilizaţia islamului s-a transformat 

într-o civilizaţie rigidă, închistată fără o portiţă 

de scăpare pentru sufletul neliniştit al  omului. 

Marii oameni de cultură scriu pagini despre 

metafizica şi filosofia istoriei. Poeţii descriu în 

câteva cuvinte esenţele unei civilizaţii. 

          Ali Ahmad Sa’īd este considerat drept 

cel mai mare poet al lumii arabe din zilele 

noastre. S-a născut în anul 1930, într-un sat de 

lângă Latakia, oraş martor al violenţelor 

prezente în sângerosul conflict din  Siria. Poetul 

sirian este descris de critică ca unul dintre cei 

mai îndrăzneţi şi provocatori poeţi arabi ai 

zilelor noastre, Ali Ahmad Sa’īd este cunoscut 

ca Adonis sau Adunis.  

            Din anul 1980 trăieşte în Franţa şi se 

luptă pentru schimbarea gândirii lumii arabe şi 

pentru renaşterea culturii arabe, o cultură 

arabă sufocată de un fanatism religios rar 

întâlnit în istorie. Despre Primăvara Arabă, 

Adonis afirmă că nu  a existat nici o 

revoluţie...ci   un cumplit război fraticid între 

arabi şi că oamenii au schimbat o tiranie 

politică cu una politico-religioasă. 

              Recursul la religie cu scop pur ideologic 

a transformat Primăvara Arabă într-un real 

infern, afirmă Adonis. Eşecul total al 

Primăverii Arabe s-a observat în distrugerea 

fizică şi psihică  a popoarelor islamice din 

Orientul Mijlociu, susţine plin de tristeţe 

Adonis.   Primăvara Arabă  a reprezentat o 

sumă de interese economice şi strategice, omul 

şi aspiraţiile sale au fost aruncate într-un colţ al 

istoriei, ni se confesează marele poet. 

               Autor al unor cărţi de reflecţie despre 

lumea islamică Adonis afirmă că istoria 

arabilor este  tribală cu puternice influenţe 

medievale. Gândirea arabă este prizoniera unui 

spirit tribal şi al unui dogmatism greu de 

depăşit, ne arată Adonis. Viziunea asupra 

lumii este una  islamică şi religioasă. Adonis 

observă că islamul  a distrus capacitatea omului 

de a crea, de a  gândi, de a visa. Nu mai există 

scriitori mari arabi în prezent datorită 

prevalenţei gândirii dogmatice şi ultraortodoxe 

a religiei islamice. 
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      Islamul şi violenţa este o carte de 

interogări asupra rolului culturii şi civilizaţiei 

islamice. Psihanalista Houria Abdelouahed 

poartă un dialog amical cu unul dintre titanii 

literaturii arabe.  

              Adonis recunoaşte valoarea deosebită 

a textului Coranului, o valoare literară şi 

stilistică unică în lumea islamică. Nici un poet 

sau scriitor arab nu a imitat forma şi stilul 

textului coranic. În Islam violenţa devine 

sacră, afirmă Adonis referitor la lungile 

războaie purtate de-a lungul anilor între adepţii  

profetului  Mahomed dar şi a moştenitorilor 

acestora. În definitiv  istoria arabilor este o 

bătălie pentru primatul istoric şi recunoaştere, 

şiiţii sau sunniţii la cârma califatului 

pământean. Un conflict ce macină Islamul de 

aproape 15 secole. 

               Jihad-ul este un război împotriva 

necredincioşilor. Adept al filosofiei occidentale 

Adonis afirmă că în Jihad găsim Eros şi 

Thantos. Iubirea/Pasiunea pentru religie şi 

dorinţa de a strivi orice manifestare împotriva 

islamului. Islamul a strivit tot ce este artă, 

natură şi feminitate. Femeia este depreciată 

datorită absenţei naturii în dogmatica islamică, 

cugetă Adonis la rolul femeilor în lumea 

islamică. 

                Referitor la fenomenul negativ al 

islamului şi al geopoliticii acestuia, Statul 

Islamic, Adonis afirmă că acesta este 

reîncarnarea violenţei medievale. Statul 

Islamic înseamnă sfârşitul islamului, 

afirmă Adonis. Acesta explică această afirmaţie 

prin dorinţa fanatică şi chiar morbidă a unor 

islamici de a distruge tot în jurul lor. Această 

dorinţa le va atrage sfârşitul şi ştergerea de pe 

harta istoriei. Islamul fundamentalist va pieri şi 

va rămâne o cultură ecletică, elevată şi 

tolerantă, speră Adonis.           

 

 

    Revoltător este pentru Adonis statutul 

femeilor în lumea islamică. În islam femeia a 

devenit mai degrabă un obiect decât o fiinţă, 

spune Adonis. Dacă poeţii cântă femeia , 

teologii o obligă să poarte văl, o cugetare 

extrem de reală a marelui poet. Pentru Adonis 

islamul este o religie pur masculină, o religie în 

care femeia are rol decât de a fi însoţitoare a 

bărbatului şi de-al asculta întru tot şi toate. O 

aberaţie a  naturii şi a istoriei este 

comportamentul clericilor islamici referitor la 

statutul femeii. Adonis crede că această 

trăsătură subliniează puternica ancorare în 

trecut a religiei islamice. 

                 Islamul şi violenţa este o carte 

unică prin curajul de descrie adevărurile şi 

neputinţele paradigmei islamice. Adonis 

reflectă la înnoirea acestei paradigme, altfel 

islamul va deveni anacronic şi va fi condamnat 

să iasă din istorie exact aşa cum a intrat, într-

un mod neaşteptat şi neanunţat.  

         Abisul Istoriei este pentru Adonis 

scufundarea în adevărul necosmetizat al 

erorilor gândirii islamice şi al istoriei acesteia. 
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      O plimbare filosofică cu pictorul   
Baruch Elron  
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              Paul Celan - Scrieri 

A DOUA  ZI  URMÂND  SĂ   ÎNCEAPĂ 
DEPORTĂRILE*  
 
      A doua zi urmând să înceapă deportările, 
noaptea a venit Rafael, îmbrăcat într-o vastă 
deznădejde din mătase neagră, cu glugă, 
privirile arzătoare i se încrucişară pe fruntea 
mea, şiroaie de vin începură să-mi curgă peste 
obraz, se răspândiră pe jos, oamenii le sorbiră 
in somn. - Vino, îmi spuse Rafael, punându-mi 
peste umerii mei prea strălucitori o deznădejde 
asemănătoare cu aceea pe care o purta el. Mă 
aplecai înspre mama, o sărutai, incestuos, şi 
ieşii din casă. Un roi imens de mari fluturi 
negri, veniţi de la tropice, mă împiedica să 
înaintez. Rafael mă trase după el şi coborârăm 
înspre linia ferată. Sub picioare simţii şinele, 
auzii şuieratul unei locomotive, foarte aproape, 
inima mi se încleștă. Trenul trecu deasupra 
capetelor noastre. Deschisei ochii. În faţa mea, 
pe o întindere imensă, era un uriaş candelabru 
cu mii de braţe. -E aur?! îi şoptii lui Rafael - 
Aur. Te vei urca pe unul din braţe, ca, atunci 
când îl voi fi înălţat în văzduh, să-l poţi prinde 
pe cer. Înainte de a se crăpa de ziuă, oamenii se 
vor putea salva, zburând într-acolo. Le voi arăta 
drumul, iar tu îi vei primi.  M-am urcat pe unul 
din braţe, Rafael trecu de la un braţ la altul, le 
atinse  
pe rând, candelabrul începu să se înalțe.   
O frunză mi se aşternu pe frunte, chiar în locul 
unde mă atinsese privirea prietenului, o frunză 
de arţar. Mă uit împrejur:  nu acesta poate fi 
cerul. Trec ore şi n-am găsit nimic. Știu: jos s-
au adunat oamenii, Rafael i-a atins cu degetele 
sale subţiri,  s-au înălţat şi ei, şi eu tot nu m-am 
oprit.  Unde e cerul? Unde?  
 
Notă: 
 
   *  Pe unul din textele dactilografiate ale 
acestui poem în proză, scris în limba română, 
apare titlul Cerul, şters însă cu creionul de 
către Paul Celan. (Petre Solomon a dat 
poemului drept titlu primele sale cuvinte).    
 
 
 
 

 
ÎNCHIPUIE-ŢI... (DENK DIR) — Fragment —  
 
Închipuie-ţi  
Soldatul din smârcurile Massadei  
îşi face o patrie  
de neclintit  
împotriva  tuturor ghimpilor de sârmă...  
(Traducere de Petre Solomon din volumul Paul 
Celan, Versuri, Ed. Univers, 1973 ) 

 
   CUVÂNT ÎN FAŢA MEMBRILOR 

UNIUNII SCRIITORILOR  ISRAELIENI 
 
      Am venit în Israel, la Dumneavoastră, 
fiindcă simţeam nevoia de aceasta. După toate 
cele văzute şi auzite, mă stăpâneşte un 
sentiment cum numai rar poate fi un 
sentiment, acela că am făcut bine ceea ce am 
făcut, şi sper că nu numai pentru mine însumi. 
Cred că ştiu ceea ce poate însemna 
Singurătatea evreiască. Şi eu înţeleg, printre 
atât de multe altele, şi această Mândrie 
recunoscătoare pentru fiecare Plantă sădită de 
propria mână: planta gata să ofere fiecărui 
trecător - răcoarea.  
      Tot aşa cum înţeleg Bucuria pentru fiecare 
cuvânt nou descoperit - care se grăbeşte să 
întărească pe fiecine ce se îndreaptă către el. 
Înţeleg toate acestea în vremurile tot mai 
crescândei alienări si masificări. Şi eu găsesc 
aici, în acest Peisaj exterior şi interior, mult din 
impulsurile către Adevăr, ale afirmării de sine 
şi unicităţii, sursa marii Poezii. Şi eu cred că 
discutând toate acestea ne afirmăm în toate 
cele omeneşti. Mulţumesc pentru tot. Vă 
mulţumesc!  Tel-Aviv, 14 oct. 1969 Traducere 
de dr. V. Konig  
 
      În anii '60, Paul Celan scria unei rude  
din Israel aceste rânduri cu valoare 
testamentară:   "Poate că sunt unul dintre 
ultimii oameni siliţi să trăiască până la capăt 
destinul spiritualităţii evreieşti în Europa".  
_______________________________ 
             Surse: Petre Solomon, Paul Celan. 
Dimensiunea românească, Ed. Kriterion, 1987, 
p. 72 (citat oferit de Bianca Rosenthal în 
comunicarea sa, la Colocviul Celan din 
Bucureşti, 1981)  
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Adrian Grauenfels 

                    Ekphrasis - Poezia metafizică, picturi și povești cu: 

                  Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio                                                         

   
       GIORGIO DE CHIRICO                                          CARLO CARRA  
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Acum circa 100  ani câțiva artiști 
italieni pun bazele  artei metafizice, un stil 
de pictură dezvoltat de artiștii italieni 
Giorgio de Chirico și Carlo Carrà. 
Mișcarea a început în anul 1911 cu de 
Chirico, ale cărui lucrări erau parcă 
pictate în  vis, cu contraste puternice 
între  lumină și umbră, aveau adesea  
o atmosfera vag amenințătoare, 
misterioasă, „pictând ceea ce nu poate fi 
văzut”.  De Chirico, cu fratele său mai mic, 
Alberto Savinio, și Carlo Carrà au stabilit 
oficial mișcarea metafizică și principiile 
acesteia, în anul 1917. 

Giorgio de Chirico, spre deosebire de mulți artiști ai generației sale, nu admira pe 
Cézanne și nici pe alți moderniști francezi, dar s-a inspirat din tablourile simbolistului 
elvețian Arnold Böcklin și din lucrările artiștilor germani precum Max 
Klinger.   Pictura sa "Enigma unei după-amieze de toamnă" (c. 1910) este considerată 
prima  lucrare metafizică; ea a fost inspirat de ceea ce de Chirico a numit o „revelație” pe 
care a experimentat-o în Piazza Santa Croce din Florența.  În lucrările ulterioare, el a 
dezvoltat  imagini neliniștitoare ale piețelor pustii, adesea mărginite de arcade pictate în 
perspectivă abruptă, scăldate de o lumină oblică. Figuri umane sau statui plasate la 
distanță aruncă umbre lungi.  

       De multe ori în locul figurilor umane există manechine dezbrăcate. Efectul dorit 
era producerea  unui sentiment de dislocare în timp și spațiu.  În 1913, poetul Guillaume 
Apollinaire a folosit pentru prima dată termenul "metafizic" pentru a descrie picturile lui 
Chirico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Enigma unei după-amieze de toamnă 
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În februarie 1917, pictorul futurist Carlo Carrà s-a întâlnit cu Chirico la  
Ferrara, unde erau amândoi staționați în timpul Primului Război Mondial. Carrà a 
dezvoltat o variantă a stilului metafizic în care dinamismul operei sale anterioare a fost 
înlocuit de imobilism, iar cei doi artiști au lucrat împreună câteva luni în 1917 la un spital 
militar din Ferrara.   Potrivit istoricului de artă Jennifer Mundy, „Carrà a adoptat imaginile 
de manechine ale lui Chirico în spații claustrofobice, dar lucrările sale nu aveau simțul 
ironiei și al enigmei lui Chirico, iar el a folosit întotdeauna o perspectivă corectă”.  Carrà a 
explicat principiile mișcării în cartea sa "Pittura Metafisica", carte pe care a publicat-o în 
1919.  După 1919, cei doi artiști se separă și abandonează în mare parte stilul metafizic, în 
favoarea neoclasicismului.  Multe tablouri ale lui René Magritte, Salvador Dalí și alți 
suprarealiști folosesc elemente formale și tematice derivate din pictura metafizică. Dar 
cartea lui Carrà ne dezvăluie o altă latură a artei lor, e vorba de discuții și scrisori poetice, 
de poezie ekphrasis care se definește "o descriere literară sau poetică a unei opere de artă 
vizuală". 
          Căutând exemple poetice legate de cei doi artiști, am găsit câteva texte de gen 
ekphrasis în colecția unui editor - "Metamorfoze": Jean Paulhan - "MEDITATIONS OF A 
PAINTER - WHAT THE PAINTING OF THE FUTURE MIGHT BE " pe care le-am tradus 
aici. Alte porțiuni provin direct din volumul "Arta Metafizică" (Thames and Hudson -
1971),  o culegere de articole și de critică compilate de Massimo Carra (autor italian 
specialist în artă, sculptură, istoria artelor). Poemele pot fi asociate cu precizie tablourilor 
lui de Chirico sau  Carlo Carrà fără a fi legate direct de o pânză anume. 

  

 

   

 

 

 

 

 

          Cântecul  stației de tren 

Stație mică, stație mică, ce fericire îți datorez. Tu uită-te în jur, spre stânga și spre 
dreapta, apoi în spatele tău. Steagurile tale flutură distrate, de ce să suferi? Hai să intrăm, 
nu suntem suficient de numeroși? Cu cretă albă sau cărbune negru, hai să ne urmărim 
fericirea și enigma ei, enigma și afirmarea ei. Sub portice sunt ferestre, din fiecare fereastră 
un ochi ne privește și voci din adâncuri  ne strigă. Fericirea stației vine spre noi și pleacă de 
la noi transfigurată.   Stație mică, stație mică, ești o jucărie divină. Cum de te-a uitat Zeus, 
zăpăcit, pe acest pătrat geometric  și aproape galben, lângă această fântână limpede, 
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tulburătoare.  Toate  micile steaguri, se crispează împreună, sub intoxicația cerului 
luminos. În spatele zidurilor, viața se desfășoară ca o catastrofă. Ce contează toate astea 
pentru tine? Stație mică, stație mică, câtă fericire îți datorez...   
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           O Moarte Misterioasă 
 
  Ceasul la fix, marchează brusc, ora 12 și 
jumătate. Soarele este înalt și arde pe cer. Luminează 
case, palate, portaluri. Umbrele lor  pe sol descriu 
dreptunghiuri, pătrate și trapeze de un negru atât de 
pal, încât ochiului orbit îi place să se reîmprospăteze 
în ele. Ce lumină. Cât de dulce ar fi să locuiește 
acolo, lângă un portic mângâietor sau un turn nebun 
acoperit cu mici steaguri multicolore, printre blânzi 
și inteligenți  bărbați. A mai fost vreodată o astfel de 
oră? Ce contează, când vedem că acum acele merg! 
Ce absență a furtunilor, a strigătelor de bufnițe, a mărilor furtunoase. Aici Homer nu ar fi 
compus niciun cântec. A meritat  așteptarea eternă. Speranța este neagră, iar azi 
dimineață, un tip a susținut că ea așteaptă înca din timpul nopții. Undeva este un cadavru, 
nevăzut. Ceasul marchează 12.32; soarele apune; este timpul de plecare.   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          O vacanță   
 
  Nu erau mulți, dar bucuria a împrumutat fețelor lor -  o ciudată expresie. Întregul 
oraș era împodobit cu steaguri. Au fost steaguri pe turnul cel mare care s-a ridicat la 
capătul pieței, lângă statuia marelui rege-cuceritor. Eșarfele au înfășurat farul,  catargurile 
bărcilor ancorate în port, portul, pe porticuri, pe muzeul picturilor rare.    
Spre miezul zilei s-au adunat în piața centrală, unde fusese stabilit un banchet.  
A fost adusă o masă în centrul pieții. Soarele avea o frumusețe cumplită.  
Umbre precise, geometrice. Pe adâncimea cerului vântul răspândea steagurile multicolore 
ale marelui turn roșu, care era de un roșu tare mângâietor. Pete negre se mișcau în vârful 
turnului. Erau tunari care așteptau să tragă în aer salutul de la prânz. În sfârșit, a venit ora 
a douăsprezecea. Solemnă. Melancolică. Când soarele a ajuns în centrul arcului ceresc un 
nou ceas a fost dezvăluit la gara din oraș. Toată lumea plângea. Un tren trecu,  
fluierând frenetic. Tunurile au tunat. Ce păcat... a fost atât de frumos. 
Apoi, așezați la banchetă, au mâncat miel fript, ciuperci și banane și au băut apă limpede  
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și proaspătă. Pe tot parcursul după-amiezii, în grupuri separate, ei au intrat pe sub arcade 
și au așteptat să vină seara și odihna lor. Asta a fost tot. Un sentiment african. Arcada este 
aici pentru totdeauna. Umbra cade de la dreapta la stânga, briza proaspătă care provoacă 
uitare, bate că o enormă frunză proiectată. Dar frumusețea sa stă în a sa  linie: enigma 
fatalității, simbol al voinței intransigente. 
      Vremuri antice, lumini și umbre potrivite. Toți zeii sunt morți. Goarna cavalerului. 
Apelul de seară la margine de pădure: un oraș, un scuar, un port, arcade, grădini, ajun de 
petrecere; tristeţe. Nimic. Se pot număra liniile. Sufletul urmează și crește odată cu ele. 
Statuia, statuia fără sens trebuia ridicată. Zidul roșu ascunde tot ceea ce este muritor al 
infinitului. O velă; blânda navă cu flancurile fragede; dragul de câine mic. Trenuri care 
trec. Enigmă. Fericirea arborelui de banane:  luxoase fructe coapte, aurii și dulci. Fără 
bătălii. Giganții s-au ascuns în spatele stâncilor. Oribile săbii atârnă de pereții camerelor 
întunecate și tăcute. Moartea este acolo, plină de promisiuni. Meduza cu ochii care nu văd 
nimic. Vânt în spatele zidului. Palmieri. Păsări care nu au venit niciodată.   
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Bărbatul cu privirea angoasată 
 

În zgomotul străzii se petrece 
o catastrofă. Venise acolo cu 
privirea lui angoasată. Încet, a 
mâncat o prăjitură atât de moale și 
dulce că i se părea că-și mănâncă 
inima.  
     Ochii lui erau foarte separați. Ce 
aud? Tunetul zguduie în depărtare 
și totul tremură în tavanul de 
cristal; este o luptă. Ploaia a lustruit 
trotuarul: o bucurie de vară.  
     O curioasă tandrețe îmi 
invadează inima: oh, omule, eu vreau să te fac fericit. Și dacă te atacă cineva,  te voi apăra 
cu curajul unui leu și cu cruzimea unui tigru. Unde vrei să mergi; vorbește!.  Acum tunetul 
nu mai tună.  Privește cum cerul este curat și copacii strălucitori. Cei patru pereți ai 
camerei l-au rupt și l-au orbit. Inima lui înghețată s-a topit încet: pierea din dragoste. Sclav 
umil, eșți la fel de tandru ca un miel măcelărit. Sângele tău curge pe barba ta tandră. 
Omule, te voi acoperi dacă ți-e frig. Vino sus. Fericirea se va rostogoli la picioarele tale ca o 
bilă de cristal. Și toate construcțiile minții tale te vor laudă  împreună.  În ziua aceea, și eu 
o să te felicit, așezat în centrul scuarului plin de soare, lângă statuia războinicului și piscina 
goală. Și spre seară, când  umbra farului devine lungă pe dig, atunci când flamurile se 
leagă, iar pânzele albe sunt la fel de dure și rotunde că sânii umflați de dragoste și dorință, 
vom cădea unul în brațele celuilalt  ca să lăcrimăm împreună. 
 
        
 
Dorința  statuii 
 

 
„Aș dori cu orice preț să fiu singură”, a 

spus statuia cu aspect etern. Vântul, vântul care 
îmi răcește obrajii arși. Și a început bătălia 
cumplită. Capetele sparte au căzut, iar craniile 
străluceau, parcă erau din fildeș. Fugiți, fugiți 
spre orașul pătrat și radiant. În spatele meu, 
diavolul mă împinge cu toată puterea. Vițeii  
mei sângerează îngrozitor. Oh, tristețea  
statuii singuratice de acolo. Preafericire. Și 
niciodată  soare. Niciodată mângâierea galbenă 
a pământului luminat.  Dorințele lui. Tăcerea.  
Îi iubește sufletul ciudat. A cucerit, iar acum 
soarele s-a oprit, sus, în centrul cerului.  Iar în 
fericirea ei veșnică, statuia își cufundă sufletul 
în contemplarea umbrei sale. Există o cameră 
ale cărei obloane sunt întotdeauna închise. Într-
un colț  există o carte pe care nimeni nu a citit-o 
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vreodată. Și acolo pe perete este o imagine pe care nu o putem vedea fără să plângem. 
Există arcade în camera în care doarme statuia. Când vine seara, mulțimea se adună acolo 
cu un zumzet. Când căldura a fost toridă la prânz, ea vine acolo gâfâind, căutând frigul. 
Apoi doarme, doarme, doarme. Ce s-a întâmplat? Plaja era goală și acum văd pe cineva 
așezat acolo, acolo pe o stâncă. Un zeu este așezat acolo și privește marea în tăcere. Și asta 
este totul. Noaptea este adâncă. Mă arunc pe canapeaua mea care arde. Morpheus 
mă  destestă. Aud sunetul unei trăsuri care se apropie pe drum. Copitele calului, în galop și 
zgomotul potcoavelor țâșnește, apoi se estompează în noapte. În depărtare fluieră o 
locomotivă. Noaptea este adâncă. Statuia cuceritorului din piață, stă cu capul gol , 
descoperit. Oriunde  e stăpân soarele. Peste tot umbrele se consolează. Prietene, cu 
privirea ei de vultur și gura zâmbitoare, poarta grădinii te face să suferi. Leopard închis, 
pășește-te în cușca ta, iar acum, ridicat pe piedestalul tău, ia poza unui rege cuceritor, 
proclamă-ți victoria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ocean de pământ                             (autor probabil: G. Appolinaire) 
 
                    (Lui Giorgio de Chirico) 
 
Am construit o casă în mijlocul oceanului 
Ferestrele sunt fluvii care curg din ochii mei 
Caracatiţele roiesc pretutindeni pe la colţurile pereţilor 
Ascultă cu le bate inima triplă, cum bat cu ciocurile în ferestre 
Casă  umedă 
Casă arzătoare 
Anotimp pripit 
Anotimpul cântă 
Avioanele ejectează ouă 
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Atenţie!  se va injecta cerneală 
Atenţie la cerneala ejectată ! 
Ar fi bine să încadraţi cerul 
Caprifoiul urcă  spre cer 
Caracatiţele terestre palpită 
Apoi devenim proprii noştri gropari 
Palide caracatiţe  
în valurile care ţipă   
la caracatiţele cu ciocul palid 
În jurul casei,  
este acest ocean pe care îl cunoşti 
Care nu răspunde niciodată…  
  
Carlo Carrà (1881-1966)  poet 
 
Pictura Metafizică  

Rudă a suprarealismului, pictura metafizică a fost inventată de doi artişti geniali 
Carlo Carrà şi Giorgio de Chirico. Formele şi temele clasice, impecabil tratate, sunt plasate 
în spaţii discontinue, neobişnuite, rezultatul fiind o senzaţie supranaturală de magie, 
halucinaţie şi mister. Obiectele par a însoţi transformări iminente suferite de umani care 
devin statui, manechine în pieţe pustii, plasaţi în oraşe ale renaşterii în care tronează 
obiecte supradimensionate, ameninţătoare prin disproporţia lor cu umanii. Lumina este 
ireală, iar perspectiva exagerată aşa cum va fi folosită intens şi de suprarealişti. Pictura 
metafizică s-a extins în Italia şi a antrenat şi alţi pictori (Russolo, Boccioni) care au părăsit 
futurismul ca să fondeze împreună Mişcarea Metafizică. Ideile erau expuse şi discutate în 
revista Valori Plastici (1918-1921). Mişcarea a dispărut treptat în anii 20. 
 
              Adevărul în poezie este un adevăr metafizic,  în caz că adevărul fizic nu se 
conformă, trebuie privit ca fiind un fals.  (Govanni Vico) 

         Născut în Piemont Carlo Carrà va deveni mentorul şi teoreticianul artei metafizice.  
Începe ca artist futurist şi din anul 1903 se stabileşte la Milano, lucrează ca artist decorator 
iar din 1904 se înscrie ca student la Şcoala de Arte aplicate şi ulterior la Academia Brera. 
Ca alţi tineri rebeli distruge lucrările sale din această perioadă. Semnează în 1908 cu 
Boccioni, Severini şi Marinetti cele două manifeste ale picturii futuriste. Călătorind la 
Paris, cunoaşte pe Picasso şi Braque, elementele picturii cubiste vor apare succesiv în 
pictura sa. În celebra sa pictura Funeraliile Anarhistului Galli pictorul combină  un 
dinamism futurist cu structuri cubiste severe.  În 1915  îl întâlneşte pe Giorgio de Chirico şi 
sub influenţa acestuia îmbrăţişează pictura metafizică, preluând din rechizitele sale 
specifice - manechine, uşi întredeschise, interioare misterioase, atmosfera enigmatică. 
Faza futuristă  se  încheie  la  izbucnirea  primului  război  mondial.    Se desparte de 
Chirico în 1918, opera lui Carrà înclină acum spre formă şi nemişcare, renunţă treptat la 
emoţii.  Pictura lui devine pur metafizică, o explică în cartea sa  Pittura Metafisica - 
publicată 1919, dar între anii 20-30 aderă la mişcarea Novecento Italiano care cerea o 
întoarcere la realism, la valorile tradiţionale, găsim aici o închidere a paletei sale într-un 
stil asemănător picturilor lui Masaccio.  Vederile sale politice devin ultranaţionaliste şi este 
atras de fascism. Publică critică şi poezie în ziarul milanez L'Ambrosiano. Semnează o 
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petiţie în care se promulga sprijinirea ideologiei prin artă şi se alătura grupului "Strapaese" 
condus de alt mare pictor al naturii moarte Giorgio Morandi. Moare în 1966 la Milano. 

  

Carrà poet 

 

Să facem miere din cele mai vechi flori  
ca să ne pictăm ideile împrumutăm culori 
să aprindem torţe la focul lor poetic 
Pe gânduri noi să facem stanţe antice 
Florenţa 1919 
** 
Carrà e liniştit: 
a ratat ţinta 
vrea viaţa pentru sine 
Carrà e vesel: 
Nestăvilit călăreşte astre 
prin poduri de curcubeu 
 
** 

În revistă milaneză La Voce, numărul 3, din anul 1916 apare alături de Giovanni Papini,  
Giuseppe Ungaretti, Alberto Savinio. Găsim o carte poştală primită de la Ungaretti, datată 
1917: 
 
Dragă Carlo, 
De mult nu mai ştiu de tine. Am fost la Paris şi mă reîntorc curând. I-am întâlnit pe 
Apollinaire şi Picasso:  am vorbit de tine. Am primit cereri de la revista Raccolta dar  nu 
le-am trimis nimic, nici nu am ce. Din Septembrie zac fără inspiraţie. Dar acum voi naşte 
ceva. Sunt convins că puţini italieni scriu o poezie atât de pură ca aceasta pe care o 
dospesc eu. În Franţa există un unic Apollinaire. O să le trimit lui, de cum vor fi gata 
traduse în franceză, mi se par excelente. Tu trebuie să colaborezi cu mine la o nouă carte, 
va fi precis de mare preţ. Cu dragi urări, 
                                                                                  Ungaretti. 
Seara 
Fantome care merg 
în umbră, sub pomi. 
Fantome care ating obiectele 
cu un gest tandru de binecuvântare. 
                                                    Aprilie 1917 
 
** 
Întrebări 
Timpul s-a copt întrebării 
Cântăreţul înjunghiat în sala de bal 
A aruncat paharul de podea 
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Sunt un acrobat fără spectatori. 
E noapte 
Sufletu-mi dansează  
melancolia dulce 
a cântului popular 
mai 1917 
** 
Enigme 
Un fulger de frumuseţe şi uităm 
dacă viaţa e sigură sau nu 
Să facem cunoştinţă cu mitul nou 
Marile întrebări 
Pretextele obscure 
Nobile minciuni 
Marile nume care înfloresc prin eoni 
Ei spun că profeţii pot rezolva enigme 
ei spun că nu-i mai mare păcat  
decât necrofilia 
Prieteni, nu mă luaţi drept nebun 
dacă mă confesez liber 
deconectat de orice formă de înţelepciune. 
Prefer să mă ocup de probleme ceva mai plăcute… 
 
Milano 1918 
  

De Chirico despre fratele sau Alberto  Savinio   *)  

      Fratele meu era și pictor și muzician; dar marea lui valoare a fost aceea de scriitor și de 
poet; ca poet , a scris versuri minunate de un lirism, de o metafizică și de un patos cu totul 
remarcabile. E destul să citez epoda**) aflată în cartea sa Tragedia dell’ infanzia  
(Tragedia copilăriei): 

 
Alberto Savinio - Tragedia Copilariei 

Taci odihneşte-te : aici se stinge cîntecul 
Vieții tale. Din strămoşescul plînset  
Se întoarce întîrziat ecoul estompat  
În acest scurt popas în a cărui încîntare  
Mergem spre moarte. Pleacă-ţi fruntea seninei  
Păci în care se stinge încet  
Vocea Sirenei.  
 
Fiicele cele mai pure ale Pietăţii : speranţe.  
Tovarăşe voalate, plecate 
 Înainte de-a ajunge la rîvnitul mal. 
În umbră voastră, credinţă, amintiri,  
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Toate deşertăciuni. Deşarte suspinuri şi lumina  
Către înalta singurătate a zeului  
În a cărui nădejde zadarnic o  reînvii. 
 
Domoale plecări, plăcute reîntoarceri  
Ale sezoanelor ; nenumărate ceruri  
Și tu veşnic schimbător de văluri  
Pe scurtele magii ale oraşelor.  
Rătăciri de vînturi şi lira fulgerată  
Pe munţii grei care-ţi amintesc    
 
Liniştitele apusuri și domoalele călătorii  
Ale norilor şi explosivele  
Aurore şi calma, extaziată  
Seninătate.  
 
Bubuia cerul a omenirii soartă  
Cînd destinul te învinse.  
Doar pe tine nu te înduplecă Moartea  
Care cu gîndul te înșeală.  
Nici o şoaptă, nesfîrşitul ger  
Acoperea tăcutul somn al mării  
Şi prin boltită noapte foşnetul  
Astrelor şi vastă respiraţie a cerului.   
În alte-amiezi,  nopţi de suspine  
Vouă, vouă extremul destin v-a luat  
Ora cea mai stinsă, ora fară chip,  
Cea mai tăcută dintre cele mai tăcute.  
Oh, noapte ţie, stinsă dragoste şi inima  
Dezgolită de stele, cu liniştita întunecime 
Înlăcrimată ți se oferă Iubirea,  
Goală şi mai frumoasă decît noaptea înstelată. 
 
Și fiindcă-amintirea mai rău te doare,  
Speră să nu mai speri:  aici, jos, nimic  
Nu foloseşte, nici amintirea, nici vocea.  
Ci al fantasmelor plînsul reînvie.  
Închis e ciclul intoarcerilor:  tace 
Pădurea stearpă, şi-şi îndoaie corpul, obosită  
În sînul nesfirşitei păci.  
Oprită-i inima în timp, şi prin diafana zare  
Adormită, a dispărut urma 
Ciclului orar.  
Nu va mai răsări nicicînd rătăcitoarea faţă   
A soarelui pe pămîntul incolor ; 
Nici vreo voce a celor reînviaţi, nu se va mai auzi  
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Nici de speranţe ce repetă : „încă". 
Asasinat la picioarele giganților  
Zace neîmplinit visul Aurorii.  
________________________________________ 
 

 *)  Text transcris din Giorgio de Chirico- Memorii- Editura Meridiane 1976 

 **)  Epod =  A treia parte și ultima a unei triade lirice a corului din teatrul antic grec, care 

urma după strofă și antistrofă.   

 

 

Alberto Savinio 

 

Drama orașului numit Amiaza zilei  

 

 

 

                                                       

            -  Prin harul fantomei - 
 

        Este amiază. Trei sferturi din scenă este ocupată de o placă imensă de marmură 
excesiv de albă și lustruită, nervurată în unele locuri cu linii subțiri de culoare mai 
închisă, carmin sau opal. Mai departe, un grup de soldați de tinichea. O grămadă de cutii 
policromate. Palmieri de fier. O varietate de vegetație: brazi, ananași, palmieri de cocos.  
        Cerul este de un heraldic verde, străbătut de berze albe care descriu lungi spirale . 
      Intră un bărbat, care poartă o haina de  ministru. În locul capului său decapitat 
poartă un mic steag implantat într-o antenă de oțel. Are trei picioare rigide,  
nearticulate și inflexibile, precum picioarele unui trepied al fotografului.  
        Patinează pe role de metal care scârțâie îngrozitor.  După ce a ajuns în centrul plăcii 
de marmură, își dezleagă haina de căprioară, vesta și apoi un al treilea strat de 
îmbrăcăminte care, atunci când este deschis, dezvăluie două aripi de carne vie și toate 
detaliile anatomice ale toracelui său plin de organe. Bărbatul își înfinge o mână  în 
plămâni și extrage din ei o inimă enormă, roșie ca o budincă neagră umflată de sânge. 

                        OMUL (cântă) 

        Am o inimă foarte limpede, prietenii  

o minte precum o calcedonie  

canale ciudate roase de valuri  

Pot cânta cântecele orașului  

re -visa visul teribil  

privit: de semafoare și de garda asinină. 

     Am văzut că statuile politicienilor  mor cu capul aplecat  

rostind o ultima melodie, apoi,  

cu membrele rupte,  

au căzut ca Ariadna abandonată.. .  
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- Casa! casa! prieteni;  

cine dintre noi va ști vreodată să dezlege  

nodul enigmatic de piatră?  

Am văzut o femeie cheală 

ca o șopârlă emailată  

urcând pe coloana  

lui Emanuele Filiberto din Torino-ul pur;  

L-am înjunghiat pe prinț în jacheta lui, 

Din el s- a scurs sânge de culoarea granatului  

din bronz uscat. . .  

Porumbeii cântau, ca Ariadna întristată. . .  

         - Soarele, prietenii, negrul și umbrele lungi  

joaca drame peste oraș.  

Am văzut casele frumoase, tragice, groaznice; 

Înfrânat, epuizat, lipsit de dragoste și de ură,  

dezbrăcat de orice nostalgie,  

liniștit, atât violența, cât și de pasiunea  

depășite, culcat în pace, calm  

ca Ariadna dormind ... 

 
                                                             FEMEIA 

 (intră grăbită pe scenă: strigă personajului care tocmai a plecat): 
 
     Domnule! Domnule! Tocmai am văzut un pește enorm de zinc în piața din afara 
stației; ieșise dintr-un magazin de înghețată și fugea pe cele patru picioare. . .  
(Ea rămâne îmobilizată la fața locului, țeapană, ca un curcan.) 
 
                                           AGENDA  PLIMBĂRILOR  ZILNICE 

       Ieri a fost noaptea Sfântului Ioan. Afară, o clădire cu demisol. La etajul al treilea este 
lumină în trei ferestre. Dincolo de geamurile vitrinei pot fi văzuti măcelarul, soția sa, 
iubitul ei și un bătrân care dansa ca mortul.  
       Nimeni.  
       Femeile americane deasupra capului meu. . . Timp de trei minute lungi s-a putut auzi 
zgomotul ritmic al mai multor persoane care dansează fără muzică.  
Oh, maleficul  insuportabil al vieții burgheze! ... 
________________ 

Foto: Internet 

text si traduceri:  Adrian Grauenfels                             
©  EDITURA  SAGA   2019 
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Andrei Corbea  -  Paul Celan: 

“Soarta mea este să scriu poezii în 
germană“ 

     Aceste amintiri ale lui Ion Caraion risipesc 
din capul locului orice incertitudine în legătură 
cu statutul celor „Trei poeme“ descoperite în 
arhiva lui Petre Solomon: nu încape îndoială că 
ele reprezintă alternativa în limba română la 
grupajul ales să apară în Agora – și aceasta 
chiar dacă numai două dintre textele românești 
(Ospățul și Taina ferigelor) corespund celor 
publicate în revistă, deoarece nu este imposibil 
ca poemul Das einzige Licht, devenit în 
românește Singura lumină, să se fi aflat și el 
între manuscrisele oferite de Sperber,  
iar Caraion să fi optat pentru  Ein 
wasserfarbenes Wild. 

 

      Mai rezultă însă ceva important din spusa 
lui Caraion: faptul că, cel puțin în percepția 
acestuia, textele românești intermediate  
de Despina Levent și Lia Fingerhut 
constituiau  traduceri ale originalelor  german
e.  Traduceri sau auto-traduceri? Ion Caraion 
nu ezită în această privință: dacă ar fi fost să 
publice versiunile românești, nu altul decît 
același Paul Celan le-ar fi semnat ca autor. 
Bilingvismul său poetic era, se pare, de 
notorietate în cercurile „amicilor poeți“ pe care 
îi frecventa, iar un posibil destin al poetului în 
literatura română nu ar fi fost exclus de nimeni 
dintre cei care îl cunoșteau în acea vreme. Pe de 
altă parte, Caraion exagerează, desigur, atunci 
cînd afirmă, în aceeași intervenție la colocviu, 
că apariția din Agora și preferința sa ocazională 
de redactor pentru textele germane și nu 
pentru cele românești ar fi reprezentat 
răscrucea la care Celan ar fi ales definitiv să-și 
urmeze drumul ca poet german și nu român. 
Dar în acel moment, alegerea lui Celan era 
făcută; mărturia cea mai elocventă poate fi 

citită în faimoasa lui scrisoare din 6 noiembrie 
1946 către influentul critic literar elvețian Max 
Rychner: „Aș vrea să știți cît de greu îmi este ca 
evreu să scriu poezii în limba germană. Dacă 
poeziile mele vor apărea, atunci vor ajunge și în 
Germania și – dați-mi voie să spun ceva 
îngrozitor – mîna ce va deschide cartea mea a 
strîns-o poate pe a aceluia care a fost ucigașul 
mamei mele… […] Dar soarta mea este aceasta: 
să scriu poezii în germană. Iar dacă poezia este 
soarta mea, sînt bucuros“. Fragmentul conține 
referința la reticența fundamentală în virtutea 
căreia, poate, Celan s-a putut simți îndemnat 
către o devenire ca poet de limba română, dar 
și declarația explicită despre o opțiune 
lingvistică și culturală inexorabilă. Nu cumva 
faptul că a evitat să-și publice textele 
românești, deși ar fi găsit în Bucureștiul anilor 
1946-1947 reviste dispuse să le adăpostească, 
indică o rezervă funciară față de un asemenea 
angajament? 

     Cu puțin timp înainte de punerea în 
circulație a numărului din Agora, numele lui 
Paul Celan apăruse deja pe prima pagină a 
revistei Contemporanul, la 2 mai 1947, ca autor 
al poemului  Tangoul morții, versiunea 
românească a (mai tîrziu) celebrei Todesfuge; 
conștiința publică avea să-l perceapă așa cum el 
însuși își va fi dorit: ca poet de limbă germană, 
căci reieșea limpede, dintr-o scurtă 
introducere, că originalul german al textului 
fusese tradus de nimeni  altul decît Petre 
Solomon. Ovid S. Crohmălniceanu, în acei ani 
redactor al revistei, a rămas pînă la sfîrșit 
convins – conform amintirilor sale – că textul 
adus la redacție de Petre Solomon a reprezentat 
traducerea de către acesta a poeziei lui Celan. 
Să înțelegem de aici că avem de-a face cu un caz 
diferit de acela al celor „Trei poeme“ propuse 
lui Ion Caraion de către Despina Levent și Lia 
Fingerhut? Punctul meu de vedere, expus deja 
cu alte prilejuri, a fost dintotdeauna că, deși 
semnată de Petre Solomon, traduce-
rea poemului Todesfuge trebuie considerată 
mai curînd drept o autotraducere celaniană, 
revăzută, de ce nu?, de Petre Solomon. Chiar 
Petre Solomon mărturisește, în contribuția la 
colocviul din 1981, că a lucrat împreună cu 
Celan la respectiva traducere; „eu însumi am 
simțit nevoia să-l consult, mai ales că nu 

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2019/03/Singura-lumina.png
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stăpîneam limba germană în suficientă măsură 
pentru a descifra toate nuanțele unui asemenea 
poem“, va preciza tot Petre Solomon, în cartea 
sa din 1987. Dar oricine (Petre Solomon sau 
Celan însuși) va fi avut inițiativa traducerii 
acelui text emblematic, ea nu poate fi desprinsă 
(nici în „spirit“, nici în „literă“) de lirica scrisă 
de Celan în limba română, inclusiv de 
(auto)traducerile celor trei poeme. Nu este de 
altfel lipsit de semnificație nici faptul că 
versiunea românească din Todesfuge, semnată 
tot de Petre Solomon – sub titlul Fugă 
macabră! –, în volumul Paul Celan, Versuri, 
apărut la București în 1972 (în transpunerea 
Ninei Cassian și a lui Petre Solomon), diferă 
evident față de cea publicată un sfert de veac 
mai devreme în Contemporanul. 

      Din păcate, în arhiva lui Petre Solomon nu 
s-a păstrat nici o copie manuscrisă (dar nici 
una dactilografiată!) a traducerii din   
Todestango/Todesfuge. Ar fi existat și în acest 
caz posibilitatea unui examen grafologic 
minimal, așa cum poate fi el efectuat pe 
manuscrisele celor „Trei poeme“ traduse din 
germană, potențial destinate revistei Agora; 
drept termen de comparație pot fi utilizate și 
celelalte manuscrise românești păstrate de 
Petre Solomon. 

 
 

 
     Mircea Paul Goreniuc în expoziția sa 
 
 
 

 
POEZII 
 
Şerban Codrin  
 
„De muză-îndrăgostit, a poeziei, 
Nopți îi propun, feroce de fierbinți, 
Dar cutra mă-ocărăşte printre dinți, 
Încă-un prilej să-i fac în ciudă: “Scrie-i 
Lui Dante, ce otravă-mi eşti, trufaşo, 
Preschimbă-l în patron de Paradis 
Pe-un ful de zodii, pe cînd eu, proscris, 
Să mă-obidesc, să dîrdîi lîngă Basho, 
Uzi fleaşcă, amărîți, într-o Grădină 
Zen de nisip şi bolovani buddhişti…” 
Adesea-mi taie calea, cu-ochii trişti 
De neodihnă-ori numai din rutină, 
Şi beată cleşte-o prind, cum piază rea, 
Se bate cu poeții-în cafenea. 
 
Elena MIHALACHI 
 
Mamei 
 

poți privi cu tălpile 
cerul 
poți simți cum iarba 
îți creşte prin cap 
şi cum creierul tău 
obosit de întrebări 
prinde rădăcini 
printre pietre 
când stai mamă 
cu capul în jos 
brațele tale înverzesc 
sînt pline de flori albe 
de miresme 
iar picioarele îți devin 
ascensor către rai 
când stai cu capul în jos 
lumea pare normală 
sărutul tău 
dăruit mie 
mă face pământ 
pământul din care renaşti 
primăvara inimii mele.  
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Romanul „EUGENIA” – Note de lectură 

     „Eugenia este în acelaşi timp un roman 

istoric, filozofic,  tragic, bogat, bulversant, 

fascinant. Un roman total”.                                                                                                                             

L`Express 

     În anul 2018 a apărut la Editura Robert 
Laffont S. A. romanul „Eugenia” semnat de 
jurnalistul şi scriitorul francez Lionel Duroy, un 
roman răvăşitor despre România anilor 1930-
1940, inspirat de „Jurnalul” lui Mihail 
Sebastian. Traducerea în limba română, 
semnată de Simona Modreanu, a fost publicată 
în anul 2019 la Editura Humanitas, în Colecţia 
Humanitas fiction, coordonată de Denisa 
Comănescu. 

       Această carte a beneficiat de susţinerea 
programelor de sprijin editorial al Institutului 
Francez, precum şi de susţinerea Ambasadei 
Franţei în România. 

„În ultimele pagini ale Jurnalului său, Mihail 
Sebastian nota că şi-ar fi dorit să scrie o carte 
despre cel de-al Doilea Război Mondial, aşa 
cum îl trăise el. A murit înainte de a putea face 
acest lucru, strivit de un camion sovietic. (…) 
Prin apariţia frumosului roman “Eugenia”, 
Lionel Duroy pare să fi dat propria versiune a 
cărţii nescrise , tocmai ca să repare o 
nedreptate, să umple un gol, să-i împlinească 
visul celui dispărut la 38 de ani. Cu această 
carte, peste decenii, Duroy îi oferă un dar 
fratern lui Mihail Sebastian, pe care 
singurătatea l-a făcut să sufere atât”. 
(Raphaelle Leyris, Le Mondes des Livres) 

Lionel Duroy pe numele său complet Lionel 
Duroy de Suduirant s-a născut în anul 1949 în 
anul 1949 la Bizerte, în Tunisia. A devenit 
cunoscut ca reporter la Liberation şi 
L`Eveniment de jeudi. În anul 1990, după 
apariţia primului său roman „Priez pour nous” 
şi ecranizarea sa cu succes, s-a consacrat în 
exclusivitate scrisului. „Eugenia”, publicat în 
2018, este al 17-lea roman al său pentru care i 
s-a decernat în 2019 Prix Anais Nun. În acelaşi 
an i-a apărut şi cel mai recent roman ce poartă 
titlul „Nous etions nes pour etre heureux”. De-a 
lungul timpului, Lionel Duroy a colaborat la 

scrierea a numeroase biografii ale unor 
personalităţi artistice franceze, semnând alături 
de ele. (Nicolas Vanier, Sylvie Vartan, Mireille 
Darc, etc.) 

     Despre Mihail Sebastian, autorul romanului 
spune: “Ajunsese să nu mai creadă nici în scris 
şi asta îl lăsa pustiit, la marginea prăpastiei. O 
vreme scrisul l-a salvat, credea că era acel 
lucru, atât de aşteptat, atât de dorit, care să-l 
ridice, să-i dea pe veci dorinţa de a trăi”.  

“Eugenia” este o frescă narativă a României 
anilor 1930-1940 în care realitatea şi ficţiunea 
se împletesc şi analizează, sub lupă, originea 
distrugătorului sentiment al urii, violenţa dusă 
până la bestialitate dar şi uimitoarea rezistenţă 
a dragostei, o dragoste “călită” prin necazuri şi 
nenorociri extrem de greu de imaginat şi de 
suportat. 

      Povestea de iubire pictată cu har de autor, 
având ca sursă de inspiraţie “Jurnalul” lui 
Sebastian, nu ocoleşte întrebările dureroase 
referitoare la măcelul de la Iaşi, la pogromul 
împotriva populaţiei evreieşti din oraş care a 
nimicit bărbaţi, femei şi copii, tineri şi vârstnici 
doar pentru unica vină de a se fi născut evrei. 

Eugenia Rădulescu, eroina romanului, 
creionată ca rod al ficţiunii autorului, s-a 
născut la Iaşi, într-o familie aparţinând micii 
burghezii locale, familie ce producea şi făcea 
comerţ cu vinuri, şi unde nu era cultivată 
simpatia şi prietenia faţă de evrei ci, mai 
degrabă, contrariul. 

Ştefan, fratele mai mare al Eugeniei, era 
singurul din familie care se angajase direct în 
lupta împotriva a ceea ce el şi „tovarăşii” lui de 
idei, prietenii din „Garda de Fier” numeau 
„pericolul jidovesc”. Avea 18 ani când s-a 
înscris în Garda de Fier şi vedea în Corneliu 
Zelea Codreanu „pe omul care avea să cureţe 
România de străini şi de paraziţi pentru a face 
din ea o ţară puternică, apărată de Dumnezeu, 
menită să instituie ordinea în lume”. 

Eugenia, avea doar 13 ani pe atunci, şi îşi 
aminteşte de mândria părinţilor ei, „când 
Ştefan îmbrăca cămaşa verde a Gărzii de Fier şi, 
cu crucea la gât, pleca alături de camarazii săi 
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prin satele din jur pentru a-i convinge pe tinerii 
ţărani să se alăture mişcării lui Codreanu, 
căruia i se spunea deja Căpitanul. Preoţi 
ortodocşi îi însoţeau. Cu cântece şi rugăciuni, 
recrutarea mergea mult mai bine decât cu 
discursuri”. 

     În următorii ani Ştefan s-a radicalizat odată 
cu organizaţia din care făcea parte şi împreună 
cu camarazii săi privea spre Germania, unde 
„Hitler, care venise la putere pe 30 ianuarie 
1933, era văzut ca omul providenţial”. 

Încercând să-şi descrie familia ea menţionează 
în roman: “Ce ciudat că familia noastră se 
scindase în două în felul acesta: pe de o parte 
Ştefan şi părinţii noştri, favorabili ridicării unui 
zid la graniţele noastre pentru ca nici un străin, 
nici un evreu să nu mai vină să ne pângărească 
sângele românesc pur, de cealaltă parte, fratele 
meu mai mic Andrei şi cu mine, convinşi de 
întâietatea umanităţii asupra naţiunilor, visând 
la un suflu de fraternitate între toate popoarele, 
care să măture toate patriotismele şi egoismele 
acestora, după imaginea literaturii care se joacă 
cu frontierele-aidoma păsărilor. Eu o avusesem 
pe îndrăgita mea profesoară, Irina Costinaş, ca 
să-mi arate drumul, dar Andrei se născuse aşa, 
fără nimic rău în el, plutind peste lume cu 
sufletul său frumos, fără să vadă ce l-ar fi putut 
diferenţia de un bulgar, turc sau neamţ. Să-l 
ascult pe Andrei reprezenta pentru mine 
dovada supremă că aveam dreptate împotriva 
lui Ştefan şi a părinţilor noştri, că Jean Jacques 
Rousseau avusese dreptate să scrie că omul se 
naşte “bun de la natură”, dar societatea “îl 
corupe şi îl perverteşte”. Fratele meu mai mic 
rămăsese surd ca prin minune la discursurile 
de ură, la îndemnurile patriotarde, el încarna 
pentru mine omul originar la care trebuia să ne 
întoarcem după ce ne vom fi scuturat de acele 
“prejudecăţi, sursă a tuturor viciilor noastre”. 

„Deşteptarea” Eugeniei în privinţa ideologiei 
fasciste s-a petrecut la facultate, în martie 1935, 
când Irina Costinaş l-a invitat la un curs pe 
scriitorul Mihail Sebastian să vorbească 
studenţilor despre nou apărutul său volum „De 
două mii de ani” şi de prefaţa scrisă de 
profesorul Nae Ionescu, care incită la 
respingerea evreilor. Tot atunci descoperise  
 

dintr-o discuţie în familie, că Mihail Sebastian 
era un pseudonim iar numele său era Iosif 
Hechter şi era evreu. 

      La Iaşi, scriitorul le vorbise studenţilor 
despre Brăila natală şi despre bunicii săi şi pe 
un ton scăzut, ca de confidenţă le-a mărturisit: 
“Nu trece o zi fără să nu mă gândesc la Brăila. 
Vedeţi dumneavoastră, dacă Brăila mi-ar fi 
interzisă într-o zi, ei bine, cred că aş ajunge să 
mă îndoiesc de propria mea existenţă şi aş fi 
complet debusolat, fără îndoială. Nu simţim 
oare cu toţii nevoia de a aparţine unui loc?” 

În acel moment, în amfiteatru, au năvălit vreo 
15 studenţi înarmaţi cu bâte, care l-au atacat şi 
agresat pe Mihail Sebastian în timp ce răcneau 
„Afară cu jidanii! Moarte jidovilor şi cui îi 
apără”. 

     Acest episod huliganic o întristează nespus 
pe profesoara care îşi asumase gestul curajos de 
a invita un conferenţiar evreu la una din 
catedrele universităţii ieşene, universitate 
cunoscută încă din anii `22 ca leagăn al 
antisemitismului românesc. Deasemenea şi pe 
studenta ei, Eugenia care conştientizează faptul 
că studenţii huligani fuseseră organizaţi şi 
trimişi de fratele ei, Ştefan Rădulescu, 
colaboratorul apropiat al lui Horia Sima. 

Eugenia Rădulescu se îndrăgosteşte de Mihail 
Sebastian pe care îl reîntâlneşte la Bucureşti, 
mai târziu după terminarea studiilor. 

Huliganismele din amfiteatrul ieşean au făcut-o 
să devină conştientă şi profund revoltată de 
violenţele asistase aşa cum afirmă într-un 
capitol din roman: “Nu era pentru prima dată 
când un evreu era lovit în faţa mea, dar era 
pentru prima dată când nu întorceam capul, ci 
îi luam apărarea”. 

Vorbind despre roman, scriitorul Matei Vişniec 
a relevat următoarele într-o emisiune la RFI: 
„Lionel Duroy recurge la metoda des folosită de 
scriitori şi de cineaşti a poveştii de dragoste pe 
fundal istoric. În felul acesta cititorul este mai 
uşor condus cu abilitate, obligat într-un fel să 
devină spectatorul ororii pe fondul unei licăriri 
de speranţă însă. În acest roman, Eugenia 
încarnează cu adevărat speranţa, ea este un 
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personaj luminos care traversează ă epocă 
istorică teribilă, plină de contradicţii şi de 
răbufniri de barbarie. Eugenia mai este însă şi 
naratorul în această carte, prin ochii ei ni se 
derulează istoria şi prin ochii ei vedem şi noi 
cum oameni obişnuiţi se transformă uneori în 
ucigaşi”. 

     Povestea de dragoste dintre Eugenia şi 
Mihail Sebastian marcată permanent de umbra 
actriţei Leni Caler şi de deziluziile lui, a condus 
la trezirea conştiinţei care din spectator 
indiferent la antisemitismul crescând din ţară 
devine un martor plin de revoltă al pogromului 
de la Iaşi, al atrocităţilor întreprinse împotriva 
evreilor şi romilor şi al schimbărilor politice din 
România. 

„Eugenia” este un roman-document, un roman 
născut din cultul memoriei, o mărturie 
zguduitoare al unor vremuri de neomenie, de 
ură şi de violenţă. 

Martha Eşanu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekphrasis     
                 cu NICOLAE COANDE 
 
 

Călătoria în tablou 
 
Călătoresc ca Henric Navigatorul care nu a 
navigat niciodată 
Pe întinsele mări unde văzul n-a obosit 
vreodată 
De la răsărit la apus cum soarelui-i place să 
meargă 
Val după val călare cum am mers și eu în 
copilărie 
Pe căluțul frizerului Mareș în timp ce  
marea din tabloul 
De pe perete mă adormea mă plăcea îmi 
mîngîia 
Părul care în șuvițe cădea pe podea – unde o fi 
Părul copiilor care nu mai sînt glorioși cum că 
sînt? 
Marea cea frumoasă și dulce  
(nu e sărată cum spun unii) 
Marea întunecată ca vinul (împrumut, Odiseea) 
Gard în gard cu cimitirul de lîngă casa 
frizerului 
În care acum odihnește și el obosit de atîta păr 
Căzut la podea cum cade omul după o viață de 
muncă  
Așa. 
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Maria Sava 

Carl Gustav Jung  (fragment) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               La două milenii și jumătate după 
Buddha, de cealaltă parte a globului față de 
India, a venit pe lume Carl Gustav Jung. S-a 
născut și a trăit întreaga viață în Elveția, țară 
care nu a cunoscut războaie timp de mulți ani. 
Părinții și strămoșii săi au fost oameni 
tradiționali, cu rădăcini sănătoase în teritoriul 
elvețian, și-au iubit țara și au fost mândri că au 
aparținut acestui teritoriu. 
    Primele amintiri ale copilului Carl Gustav au 
fost legate de contemplarea apelor limpezi, de 
un albastru pur, în care cerul se oglindea, ale 
lacului Constance; de înălțimile înzăpezite ale 
maiestuoșilor Alpi, univers al păcii și al 
trăiniciei. Deși se simțea foarte special, a fost 
un copil timid, uneori inadaptat la școală, 
foarte vulnerabil și ușor de rănit, predispus la 
accese de furie când i se făcea o nedreptate. De 
foarte devreme a fost conștient de dubla sa 
personalitate – una de circumstanță pe care o 
lăsa la vedere și care îi mulțumea pe cei din 
jurul său și cealaltă, sinele său adevărat, acea 
latură care a suferit toată viața de durerea 
plenitudinii neîmplinite.  
     ”Undeva adânc în sinea mea am știut mereu 
că eram două persoane. Unul era fiul părinților 
mei, care mergea la școală și caare era atent, 
muncitor, decent, curat și maai puțin inteligent 
decât mulți alți băieți.  
      Celălalt era adult - bătrân, de fapt sceptic, 
neîncrezător, izolat de lumea oamenilor, dar 
aproape de natură, de pământ, de soare, de 

lună, de vreme, de toate creaturile vii și, mai 
presus de toate, aproape de noapte, de vise și 
de orice ”Dumnezeu” lucra direct în el.” ( C.G. 
Jung. Amintiri, vise, reflecții) 
Cu timpul, personalitatea Numărul Unu s-a 
retras lăsând loc personalității Numărul Doi 
care a continuat și continuă să dăinuie lăsând 
omenirii o operă inegalabilă. ”Viața mea a fost 
într-un fel chintesența a ceea ce am scris”, 
spune Jung în introducerea la autobiografia sa. 
Niciun aspect al vieții sale nu a fost lipsit de 
relevanță pentru tot ceea ce a întreprins.  
”Viața mea este ceea ce am făcut și munca mea 
științifică, inseparabile una de cealaltă.        
Opera este expresia dezvoltării mele interioare, 
pentru că angajamentul față de conținutul 
inconștientului este ceea ce formează omul și 
produce transformările acestuia. Lucrările mele 
pot fi considerate opriri pe drumul propriei 
vieți.” 
     La un moment dat, a auzit de un mare 
profesor de la Viena și a mers să-i prezinte 
omagiile. Încă de la prima întâlnire, 
Personalitatea Numărul Doi a refuzat să 
accepte ideile marelui profesor, relația lor s-a 
răcit și tânărul Jung a fost atât de bulversat, 
încât pentru o vreme s-a simțit lipsit de ajutor. 
A intrat într-un con de umbră, de confuzie și de 
tulburări, de izolare și singurătate - un adevărat 
haos interior. Nu a fost departe de o cădere 
psihică, însă din acest șoc s-a născut întreaga 
lui operă. S-a retras plin de recunoștință pentru 
lecția primită, lăsând în urmă Viena și pe 
Freud, croindu-și propriul drum. Asemeni 
tânărului prinț, Buddha, a fost șocat de 
viziunile asupra laturii tragice a vieții și 
asemeni lui a căutat să găsească răspunsuri la 
misterul vieții, mai întâi de alții mai învățați 
decât el, apoi, le-a căutat în sine însuși prin 
meditație profundă sub copacul bodhi.  
      Nici Freud, nici cărțile, nici teoriile nu i-au 
dat răspunsul dorit. A trebuit să se supună 
experiențelor proprii și într-una din zile s-a 
așezat la birou, s-a abandonat și s-a scufundat 
în adâncurile propriului psihic. Așa a fost 
începutul unui experiment care a duraat mulți 
ani și în urma căruia a rămas umanității un 
adevărat tezaur de înțelepciune. În tot acest 
timp, a observat și a transpus pe hârtie, prin 
desene, toate viziunile, fanteziile, visele care 
mai târziu au fost adunate în celebra ”Carte 
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Roșie”. Și pentru că avea formația unui om de 
știință a trebuit să înțeleagă sensul acelui 
material: ”A trebuit să trag concluzii concrete 
din perspectiva pe care mi-o oferea 
inconștientul-și această sarcină a devenit 
munca de o viață”. Și mai presus de orice a 
trebuit să dovedească că propriile lui experiențe 
erau reale și, în același timp, le mai trăiseră și 
alții, că inconștientul este o realitate psihică 
demonstrabilă care se poate materializa într-o 
manieră proprie printr-un limbaj specific. 
Experiența dobândită trebuia să fie neapărat 
transmisă și altora.  
     ”A nu face acest lucru este sinonim cu a 
cădea pradă principiului puterii , iar acesta 
produce efecte periculoase care sunt distructive 
nu numai pentru alții, ci chiar pentru 
cunoscător. Imaginile din inconștient sunt o 
responsabilitate mare pentru om.     
      Imposibilitatea de a le înțelege sau tendința 
de a manifesta o eschivare de la 
responsabilitatea etică îl privează de 
plenitudinea sa și impune un caracter 
fragmentar dureros vieții sale.” 
( C.G. Jung. Amintiri, vise, reflecții) 
      Ca și Buddha, Jung a înțeles că preocupările 

egocentrice duc la confuzie. După șase ani de 

luptă cu inconștientul său, Jung începe să aibă 

primele străfulgerări de lumină. A început să 

schițeze mandale, câte una în fiecare zi ca 

forme de organizare a haosului interior așa cum 

și în natură se restabilește ordinea și echilibrul 

după furtună. Pe măsură ce starea sa psihică se 

refăcea tot așa desena și mandala. Mandala este 

cuvântul sanscrit care definește un cerc în care 

se regăsesc toate elementele naturii, toate 

formele de artă și de dans de-a lungul istoriei. 

Este o imagine ce-și are originea în adâncurile 

psihicului uman și care apare spontan. Jung a 

ajuns la concluzia că mandala reprezintă 

”formarea, transformarea și odihna eternă a 

Minții Eterne”. În mintea lui persista 

întrebarea- ce putea să semnifice acel proces și 

care era destinația sa. Până când a avut un vis 

în care se vedea situația sa în întuneric și 

revelare și apariția unei viziuni de lumină și 

înflorire a unei noi vieți. La sfârșitul celor șase 

ani de luptă solitară a ajuns să se confrunte cu 

propriul sine după care a descoperit 

inconștientul colectiv dezvoltând conceptul de 

”arhetip”. 
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Rock&Roll cu Beatrice Bernath 

 

     Continuând prin epoca jazzului, a trupelor 
mari și în general, a sunetelor mai complete 
care au devenit populare printre muzicienii 
negri și publicul lor, ajungem în 1945 și un om 
pe nume Wynonie Harris. Harris cântase cu 
Orchestra lui Lucky Millinder, una dintre cele 
mai învârtitoare și mai rockiere dintre trupele 
mari negre. În 1941, înainte ca Harris să li se 
alăture, Millinder, care era obișnuit la Apollo și 
Savoy în Harlem, a lansat „Big Fat Mama” („cu 
carnea scuturându-i oasele”), care a fost una 
dintre cântecele sale care au netezit drumul 
spre rock 'n' roll. 

     Harris a luat ceea ce învățase cu Millinder și 
l-a distilat în ceva mai compact, mai rock and 
roll în modul în care sună. În iulie 1945, 
împreună cu o formație formată cu Johnny 
Otis, Wynonie a înregistrat „Around the Clock 
parts one and two”;  

compara versurile lor cu Tampa’s ... 

"Uneori cred că o voi face, uneori cred că nu o voi 
face. 
Uneori cred că da, și din nou cred că nu o voi face. 
Ei bine, m-am uitat la ceas, ceasul a lovit unul. 
A spus că haide, tati, să ne distrăm. 
                    Da, am rulat, da, am rulat mult timp." 
 
      În continuarea acestui Rock around the 
Clock , în 1957 și marele Chuck Berry a 
înregistrat „Reelin” și Rockin”. După cum știm 
cu toții, „s-a uitat la ceas și era 9.21”. Faptul 
este că ceea ce a trecut înainte a dus la acel 
moment. Atâta muzică, albă sau neagră, a fost 
legată de influențe, recunoscute și altfel, iar 
dezvoltarea rock ‘n’ roll, ca concept, merge cu 
mult înapoi. Ca sunet își are originile în muzica 
de salt și R & B din anii 1940. 

      Există, de asemenea, cei care cred că Alan 
Freed a „inventat” rock-n-roll-ul. Nu există 
nicio îndoială că Freed a fost un jucător cheie în 
dezvoltarea muzicii. La 11 iulie 1951, Freed a 
început să difuzeze pe WJW din Cleveland, 
numindu-și emisiunea The Moondog House. A 

cântat discuri jump și R & B și a început să-i 
spună muzică rock ‘n’ roll; a început, de 
asemenea, să promoveze spectacole live cu 
artiști pe care i-a produs precum Tiny Grimes și 
Paul ‘Hucklebuck’ Williams. Având în vedere 
acoperirea pe care i-a dat-o emisiunea sa de 
radio, cu atât mai mult când a trecut la WINS 
în New York, nu este surprinzător faptul că 
Freed a fost atât de strâns asociat cu muzica și 
denumirea ei. Dar mențiunile despre rocking și 
roll nu au fost rezervate doar cântăreților de 
blues negru sau a DJ-urilor care au cântat 
muzica. În 1934, surorile Boswell, un grup de 
clasă mijlocie, de armonie strânsă din New 
Orleans, au lansat ‘Rock and Roll’, dar a lor este 
un cântec al mării libere - „ritmul balansier al 
mării”. 

      În 1939, starul formației Western Swing, 
Buddy Jones, a lansat ‘Rockin’ Rollin ’Mama’. 
Cu doi ani mai devreme, Teddy Grace a 
înregistrat „Rock it For Me”, câteva luni mai 
târziu, orchestra lui Chick Webb împreună cu 
cântăreața lor Ella Fitzgerald au făcut-o și ei, ca 
și alții, au folosit termenul în felul lor: „Deci nu 
îmi vei satisface sufletul? cu rock and roll 
”Chiar și Hollywood-ul a intrat în act atunci 
când filmul lui Betty Grable, Wabash Avenue a 
fost promovat numind-o„ Prima doamnă a rock 
and roll-ului ”. Scopul tuturor? A fost foarte 
mult în zeitgeist ( în spiritul, flavoarea acelei 
vremi); avea nevoie doar de a fi eliberat ca 
definiție pentru a-l aduce cu totul în existența 
oficială, în ochii publicului. 

     Deci, de ce mulți cred că Jackie Brenston a 
realizat primul disc rock ‘n’ roll? Ei bine, pentru 
început, lui Sam Phillips îi plăcea să le spună 
oamenilor că este. Dar este doar un alt disc din 
sute, chiar mii, care a apărut în anii de după 
război, care a avut senzația de proto rock 
(original primitive rock de exemplu : 
https://youtu.be/K6dPdfXZVI8 - Pine Top 
Smith' Boogie 1927). În mod interesant, 
„Around the Clock”, de Wynonie Harris, în 
timp ce are moștenirea lirică, nu seamănă prea 
mult cu un disc rock 'n' roll - există multe altele 
ale sale care o fac cu siguranță. „Good Rocking 
Tonight” din 1946 și la fel a făcut și „Lollipop 
Mama” din 1948, cu linia sa de bas de mers 
rapid. Există sute de înregistrări care ar putea fi 
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motivate pentru numirea lor ca „The First 
Rock‘ n ’Roll record”. Iată o listă cu zece 
înregistrări care ar putea revendica titlul ... în 
nici o ordine specială, în afară de data la care 
au fost înregistrate! 

Rock, Daniel – Lucky Millinder and his Orchestra 
with Rosetta Tharpe (June 1941) 
Be-Babba Leba – Helen Humes (August 1945) 
My Gals A Jockey – Big Joe Turner (January 1946) 
Choo Choo Ch’Boogie – Louis Jordan (July 1946) 
The House of Blue lights – Ella Me Morse with 
Freddie Slack and his Orchestra (February 1946) 
Gotta Gimme Whatcha Got – Julia Lee and her 
Boyfriends (September 1946) 
He’s A Real Gone guy – Nellie Lutcher (July 1947) 
Drinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee – Sticks McGhee 
and his Buddies (February 1949) 
Rock the Joint –Jimmy Preston & His Prestonians 
(May 1949) 
Teardrops From My Eyes – Ruth Brown (October 
1950)     
 

                 Ruth Oren - Hanukah la Haifa  
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       Năluca      -     Caliope Tocală     

   Te-ai eliberat de iluzii, ai reuşit să controlezi spaţiul şi 

să îmblânzeşti timpul, dar există cineva care scapă 

controlului: tu însăţi. În tine, iubito, sunt două fiinţe, o 

fiinţă de zi şi una de noapte, una de partea vieţii, 

cealaltă de partea morţii. Ce începe bine una, sfârşeşte 

prost cealaltă. Una iubeşte, cealaltă urăşte. Mai mult: 

cea care urăşte, nu urăşte numai ce prima iubeşte, ci, în 

primul rând, pe ea, tocmai fiindcă iubeşte. Aceasta, 

iubito, să fii convinsă, îţi joacă tot timpul viaţa la ruletă. 

Din cauza ei, ai ratat copilăria, adolescenţa şi tinereţea, 

ai ratat iubirile şi eşti pe punctul să ratezi totul. 

Năluca… Cum cine este Năluca? Cea din tine, despre 

care-ţi vorbesc. Năluca te va distruge, dacă nu te 

trezeşti. Desigur, ţi se pare că exagerez, dacă nu că mă 

înşel de-a dreptul. Ce vină să aibă ea, îţi spui, că nimeni 

nu şi-a dorit să se nască, şi că fraţii mai mari şi chiar 

tatăl îi strigau  în faţă: urâto, urâto, şi ea, fragilă, cu 

genunchi tremurători, de lapte, alerga să se ascundă în 

spatele casei, niciodată în grădină, fiindcă în grădină se 

aflau paparudele din vie, care de bună seamă că erau 

acolo ca s-o urmărească şi s-o prindă, ca s-o ducă  

înapoi, în ţara lor, vecină cu a diavolilor, cu care erau 

rude îndepărtate, căci ea evadase şi acum era o fugară 

şi împăratul paparudelor, care-şi avea sălaşul, era ea  

convinsă, în uriaşa groapă părăsită de la marginea 

satului, de unde oamenii scoseseră lut pentru pereţii 

caselor, căci de acolo izbucneau uneori urlete groaznice 

ce cutremurau copacii de pe uliţe şi înspăimântau 

animalele din curţi, prin urmare împăratul paparudelor 

îşi trimisese oastea s-o caute, s-o captureze, ca apoi s-o 

pedepsească pentru curajul de a abandona, de a trăda 

specia, de a se transforma într-o fetiţă care se ascunde  

printre oameni, aşa-numiţii fraţi mai mari şi femeia şi 

bărbatul pretinşi mamă şi tată, ei înşişi suspicioşi în 

privinţa adevăratei ei identităţi şi intrigaţi de apariţia în 

grădină a făpturilor acelora ciudate, cu trupuri din 

bucăţi de lemn, cap de dovleac, cu păr de mătase de 

porumb, cu găuri şuierătoare când bătea vântul în loc 

de ochi, cu nas de cărbune, dinţi din pietricele şi 

picioare din beţe; cum să nu-i fie ei ostili…şi uneori să-i  

strige în faţă, aproape cu ură: urâto, urâto sau: vei muri 

în curând, nu vei mai trăi mult, maiugo, cum i-a spus 

Călin, cel mai mare dintre băieţi, de parcă ar fi ştiut  

cine este ea şi că va fi prinsă şi împăratul paparudelor o 

va condamna la moarte, o dată pentru fugă şi trădare şi 

a doua oară pentru refuzul de a se căsători, prinţesă 

fiind, cu fiul mai mare al împăratului diavolilor, care 

era urât din cale-afară, cocoşat, cu solzii şirei spinării 

ieşiţi prin piele, cu braţe mai lungi decât picioarele şi 

terminate cu gheare de fier pline de rugină, cu un cap 

aproape cubic  acoperit cu un strat de smoală în loc de 

păr, ce se topea şi se scurgea pe faţă în zilele 

călduroase; cum să se mărite ea cu o asemenea  

arătare?                                                                  

      - Ţai Seicană, pleacă la armată Ionel, scumpul 

mamei, puiul mamei, zice Lina şi cuvintele i se 

rostogolesc într-un torent de plâns înabuşit. 

       -De ce-l plângi, răspunde mama, că doar nu pleacă 

la război, nu pleacă dintre noi, se întoarce bărbat, se 

maturizează, o să fii mândră de el la întoarcere! Armata 

îi transformă din nişte băieţandri în bărbaţi adevăraţi. 

      - Aşa crezi matale, dar eu văd altfel lucrurile, atâţia 

flăcăi din sat au plecat la armată şi au murit la Canal, la 

Casa Poporului… 

       - Pe toţi îi împrăştie comuniştii în toate părţile. Şi 

Casandra pleacă. Tot un fel de armata şi serviciul. 

        -E altceva.  

        -Nu toţi au aceeaşi soartă! Ai încredere în 

Dumnezeu, se va întoarce bărbat, pregătit pentru viaţă. 

         Şi lacrimi rotunde şi fierbinţi i se rostogolesc pe 

obrajii arşi şi încă tineri de femeie trecută de a doua 

tinereţe, cu ochi negri, metafizici, un izov al nopţii ce 

ascunde toate   misterele şi înţelepciunile vieţii, trecută 

prin furcile caudine ale existenţei, un destin nu tocmai 

roz, o mamă eternă, ca o stâncă în faţa tornadelor vieţii, 

rămasă în picioare ca un semn de exclamare în mijlocul 

mării, încă dispusă să ofere sprijin până şi sufletelor 

rătăcite pe mare… 

        - Măi soldate roşior, mâine seară unde dormi,  aud  

vocea mamei rostind, cu un plâns înfundat, în gâlgâituri  

reţinute, în timp ce-mi împachetez zestrea și mă 

pregătesc pentru marea călătorie în necunoscut, ”dincolo 

de nori”! 

       Prin ograda bunicilor trecuseră primul şi al doilea 

război mondial, în curtea lor fusese instalat sediul 

comandamentului de luptă, în fiecare zi se stabilea ce 

directive va urma frontul şi care va fi linia lui, mulţi nu 

ştiau unde se vor duce şi dacă se vor mai întoarce, iar 

soldaţii ruşi erau numiţi de către săteni roşiori; bunicul 

fusese primar, iar bunica a murit şi a fost înmormântată 

în aceeaşi zi cu Arghezi. 

         - Îmi este şi aşa destul de greu, te rog să mă ajuţi, 

aşa nu o faci!  Nu merg la abator pentru sacrificare. Gata 

cu lamentaţiile, am pierdut suficient timp, să trecem la 

treabă. Eu, mamă dragă, cred în mine, în valorile pe care 

mi le-ai cultivat dumneata şi în Dumnezeu şi sunt 

convinsă că într-o zi vei fi mândră de mine. 
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Şi cu braţele mele fragile o cuprind într-o îmbrăţişare 

totală- mamă si fiică, o singură fiinţa- în timp ce-şi 

şterge lacrimile cu dosul palmei. 

         - Gata? Ai împachetat plapuma, mi-ai pus şi 

lenjerie de schimb? Dar fasolea, uleiul, zahărul, borcanul 

cu cârnaţi, pâinea, restul au fost împachetate?  De cărţi 

nu e nevoie, le găsesc la librărie, mă lipesc de o 

vânzătoare care face colecţie după dimensiune şi 

culoare. Şi acolo trebuie să fie ca peste tot, n-ar mai fi 

fost! 

                                             *                                                                                                                                                                          

În faţa şcolii, un tânăr frumos, înalt,  însoţit de o bătrână, 

mama, probabil, cu obrajii rumeni şi      braţele atârnând 

a oboseală, cu o plapumă împachetată într-un celofan, cu 

sacoşe pline cu diverse,  venit, probabil, dintr-o altă 

parte a lumii, cu aceleaşi idealuri ca ale fiecărui tânăr 

care urmase o facultate şi, după ce avusese o concurenţă 

de  15-20 pe loc şi examene grele, încerca să intre pe 

poarta şcolii, ruptă de porcii vecinilor, dar văruită cu 

sineală.  

       La poarta următoare, era parcată o maşina. O femeie 

frumoasă dormea cu capul pe jumătate întors, refuzând 

parcă să accepte panorama, un gard rupt, o curte plină de 

bălegar de la două vaci sterpe ale vecinilor şi o iapă care 

necheza prelung, răspândind fiori si panică; alături, doi 

porci îşi continuau profesionist munca de râmători, de la 

cimitir până în faţa Dispensarului, de uşa căruia atârna 

din preisorie un lacăt vechi, cât un uger  de vacă, ruginit, 

indicând  că pe acolo nu a mai trecut nimeni de multă 

vreme.  

      Roata fântânii scârţâie strident a pustiu şi găleata 

goală, ruginită de când nu a mai atins apa face un 

zgomot infernal vestind parcă apocalipsa pentru cei doi 

tineri, bărbat si femeie care dormeau în Citroenul cu 

număr de Bucureşti, oprit în faţa porţii Dispensarului 

Comunal.  

       -Călătorule, de aici nu se pleacă decât în veşnicie, 

pare să transmită chipul mirat al unei bufniţe, trezită din 

somn de ploaia care se instalase, o ploaie mocănească. 

         Peste drum, la poarta altei prestigioase instituţii, 

Cooperativa Agricolă de Producţie, un sanctuar de 

suflete, unele rătăcite în culisele istoriei, altele 

deposedate de bunuri şi speranţe la marea fraiereală 

agrară, aud vorbindu-se ungureşte, el e Lozzi, ea e Caty, 

iar cealaltă, Ţirachi, frământând lutul cu celebrele cizme 

de cauciuc  în care intrai  în septembrie şi  renunţai la ele  

în mai, după  ce urzicile  ajungeau la maturitate şi 

deveneau  suficient de  incomode la mestecat, mai ales 

că şi codrul de pâine de săptămâna trecută nu era mai 

prietenos…iar Iaşul era la fel de departe şi la dus, ca şi la 

întors, depinde de noroc, o căruţă, un tractor, nu are 

importanţă, misiunea de dascăl şi de cel din urmă 

agricultor cere sacrificii, jertfă, sosiţi, până şi ei uitaseră 

de când, din inima ţării să  înveţe elevii din satele 

moldoveneşti traducând din ungureşte şi facând  la 

câmpie agricultură experimentală, ca pe crestele 

Munţilor Făgăraş  şi toate  conform Directivelor 

Partidului Comunist Român, care a propus şi s-a votat la 

al VIII-lea, al IX-lea,al X-lea Congres şi în veacul 

vecilor amin, pecetluind atunci, acum şi pentru viitor 

soarta intelectualităţii, pentru că răul de la cap începe, 

depinde din ce parte priveşti!  Acolo trebuie să loveşti 

întâi. Ei trebuie împrăştiaţi în locuri cât mai îndepărtate 

de civilizaţie, în cătune în care şi dracul refuză să înţarce 

iapa! 

           Imaginea se tulbură, senzaţia de mişcare 

centrifugă, o întretăiere de şosele şi linii ferate 

suprapuse, un limbaj ciudat, ia idila do Suceava i patom 

mă-ntorc acasă, deschid ochii, nu înţeleg ce se-întâmplă, 

plec, unde? cine erau oamenii din visul meu? Dar vis a 

fost? 

         -E târziu, pierdem autobuzul, aud vocea mamei. 

          Îmi sună în urechi lamentaţiile lui Nică, nu mă duc 

, mamă, nu mă duc, dar eu sunt o intelectuală, am optat 

pentru o profesie de bună voie si nesilită de nimeni, 

aveam un ţel, anticipat şi de mitologiile inculcate 

numelui, trebuia să-mi urmez chemarea şi nu mă duceam 

surghiun dracului… 

          - Nici nu ştii cât aş vrea să-l pierd! 

          -Uite, o să avem un vecin nou, un tânăr venit să 

predea matematica la noi în sat şi o profesoară de 

română, un inginer, nişte doctori, nu pleci doar tu, se duc 

săracii unde i-a trimis Dumnezeu, completează  mama 

cu vocea gravă. 

           - Dumitre, vorbeşte cu ea, e mândria noastră, 

orice început e greu, e doar o nălucă acum care pleacă 

săraca, în lume, a nimănui, unde va locui?, pe uşa cărui 

străin va intra?, ce va mânca, cui îi va spune dacă o 

doare, ce o doare, cum îi va fi? Arde-i-ar focul pe 

comunişti, ne-au împrăştiat copiii în toate colţurile ţării, 

nu se mai întâlnesc copii cu părinţi, fraţi cu surori, nu ne 

mai ştim în neamul nostru cine suntem şi mai ales câţi 

mai suntem. 

          - Casandra, tata întotdeauna a fost mându de tine 

şi eu ştiu că, oriunde vei merge, lumea te va respecta! 

Lumea-i mare, oamenii sunt buni și răi, dar să nu uiţi că 

respectul, omenia, gândul că ţi-ai făcut pe deplin datoria 

şi că nimeni nu suferă de pe urma ta, sunt cele mai 

importante atuuri pentru ca oamenii să te aprecieze şi să 

fie alături de tine! 

            De câte ori nu le vorbeam colegelor de la 

facultate, sâmbăta seara, după ce stingeam lumina în 

camera de cămin, 20 m pătraţi, şase paturi, ca de spital, 

Ioanei din Bucovina, Gicăi din Oltenia, Ginei din 

Dobrogea, Luminiţei din Bihor, Cameliei din Bacău, 

fiica prefectului, Dulemei, o masivitate din Craiova 

careia îi plăcea să stea deasupra, despre părinţii mei, 

două suflete minunate şi pereche, ca doi boi buni 
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înjugaţi la carul nevoilor, al bucuriilor şi al durerilor, 

amândoi trăgând în aceeaşi direcţie, şase copii, şase 

cămine de plătit… la liceu, facultate, zestre pentru  

măritişul  fetelor, nunţi pentru băieţi. 

        Doamne! Când le-au putut face pe toate? 

        Povestea mama printre  lacrimi că atunci când au 

mers şi au ” dat de bună voie şi nesiliţi de nimeni” 

pământul, de pe care ne  hrăneau muncindu-l cu palmele, 

carul cu boi, cu care aduceau de la câmp roadele muncii 

toamna, vacile cu lapte, că nouă la ce ne mai trebuia 

laptele, s-au întors seara acasă doar cu funia în mână, noi 

eram mici, mama ne-a pupat  pe frunte şi mâinile 

fiecăruia dintre noi şi ne-a spus că, până aici, ei au 

muncit pentru noi, să ne fie bine după  modelul 

parinţilor ei, bunicii noştri, dar de aici înainte doar 

Dumnezeu ştie ce va urma. 

         Ce grozăvie, domnule! Cum să-i ceri ţăranului să-

şi semneze propria condamnare, să schimbe libertatea cu 

sclavia comunistă!   

         Ei, dragii mei părinţi, când au mai trăit pentru 

dânșii? 

         Tata era un bărbat frumos, brunet, cu ochii verzi, 

svelt, ordonanţă de general în al doilea razboi mondial, 

rafinat, un ţăran domn. Viaţa mi-a scos în cale mulţi 

domni mojici, tata, însă,      avea ceva fascinant, avea 

ceva din farmecul, atitudinea si erudiţia marilor bărbaţi. 

De câte ori nu ne ţinea lecţii de morală, istorie şi 

geografie, sora mea şi-a făcut mentoratul în matematică 

şi fizică cu el, fratele meu Călin de la el a aflat primele 

noţiuni de construcţii civile. Fusese monitor la şcoala 

primară, dar destinul nu l-a purtat pe treptele înalte ale 

societăţii decât spiritual. Mama era o enciclopedie de 

expresii originale şi fetele în fiecare sâmbătă seara, dupa 

ce valorificam borcanele de compot primite zilnic de la 

cantină, la masa de seară, şi ne ofeream un festin pe 

cinste, cu salam şi un pahar cu vin, mă rugau să le 

vorbesc despre părinţii mei şi atunci începea derularea 

poveștilor în secvenţe cinematografice, fleshuri… 

         Doamne! Când a trecut timpul? 

         -Fii fără grijă, tată, am învăţat de la dumneata că 

oamenii sunt de mai multe feluri, că nu-i poţi cunoaşte 

decât atunci când eşti în impas, când ai nevoie de ei. Voi 

încerca să mă descurc singură. 

           Am trecut cu vederea ştirea mamei despre noii 

locuitori ai satului. Am scos bagajele şi un claxon ne-a 

anunţat că vom călători în condiţii mai civilizate. Venise 

Dan, fratele meu mijlociu, mecanic auto, un pasionat de 

maşini, un fel de chirurg al maşinilor; cu ce mândrie l-a 

anunţat mama pe tata că Dan a luat examenul cu zece, 

nu s-a îndurat să mă lase să plec pentru totdeauna din 

casa părintească cu autobuzul, a plănuit, în secret, 

plecarea cu Dacia, era împrumutată, ne-am înghesuit 

mama, tata, eu, proprietarul maşinii, plapuma, bagajul cu 

mâncarea…şi un gol cât întreg universul în sufletul meu. 

           Quo vadis? 

           Maşina mânca pământul în alergarea ei, mergea 

mai repede decât mi-aş fi dorit şi, după opt ore de drum, 

văd, într-un fel de déjà vu, şoselele suprapuse şi liniile 

de tren circulare din staţia Dorinţa, vama spre lumea de “ 

dincolo de nori”. 

          Am ajuns la o adresă, o gazdă lăbărţată, cu un 

rânjet masculin, ce mă analiza ca pe un cal de rasă, dus 

la târg pentru vânzare, mă cântărea să vadă cât valorez, 

apoi am fost introdusă  într-un viespar, vreo 15 mamaie, 

care cochetau şi ele pe ultima sută cu catalogul, dornice 

să  afle răspunsuri la întrebări gândite și negândite. Mă 

aflam în faţa Curţii Marţiale a mamaielor şi din privirile 

aruncate pe furiş, una alteia, cu discreţie, înţelesesm că 

valoram suficient pentru prima evaluare, apoi, 

îmbrăţişându-mi părinţii, am rămas plângând în faţa 

blocului în care urma să-mi încep noua mea viaţă, cu un 

pepene verde în braţe, din grădina noastră, care să-mi 

îndulcească despărţirea, imagine devenită obsesivă 

pentru părinţii mei, dar şi pentru mine.              

       Am făcut cunoştinţă cu directoarea, o scorţoasă cu 

început de calviţie, cu directorul adjunct pe care, 

ulterior, de multe ori l-am văzut sprijinind copacii din 

preajma şcolii, cu secretarul de partid cu un chip umflat, 

nici el nu mai ştia când a început degradarea, dar, pe 

baricade, fluturând cu stoicism simbolul puterii, carnetul 

roşu, cu secretara care golise rafturile de esenţă de rom, 

vanilie etc, căci spirtoase nu prea se găseau la 

alimentară. După patru ani de facultate, trei ani de 

armată - şi acum aud comenzile: înainte! marş! armaţi! 

ochiţi! bum! bum! bum! buf!!! - secretara te anunţa 

printr-un rânjet agresiv că pâinea şi cuţitul e la ea în 

mână ! 

       “Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca punând mâna pe 

ei/ Să-i împarţi în două cete, în nebuni şi în mişei!”. 

Geniale versuri…  

        Am făcut cunoştinţă cu elevii mei, drăguţi, dornici 

de învăţătură şi ei la fel de motivaţi, ca şi mine, să 

împlinească visul epocii de aur! 

          Am aflat despre văduve şi amanţii lor, despre 

donjuanii tomnatici, miturile zonei, matracuce, activişti, 

securişti 20% pe cap de locuitor! Tabloul era complet! 

          După plecarea elevilor acasă, intrăm în cancelarie; 

directoarea face prezentările: colegul de matematică, din 

Oradea, colega de limba franceză, din Tg. Mureş, 

profesoara de chimie, din Constanţa, profesoara de rusă, 

din Sulina. Ce se întampla la şcoală era indentic cu ce se 

întâmpla la CAP şi Dispensar. 

          Şi eu care credeam că am visat! Dar nu, fusese un 

avertisment. 

           Erau tineri veniţi din toate colţurile ţării, fără 

legături  directe de transport; programul  se termina  

sâmbăta seara la 17,50, autobuzul trecea prin faţa şcolii 

la 17,45, următorul la 18,30, iar trenul pleca  la 18,20, 
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următorul, la 5,45 în dimineaţa următoare, adică 

duminică, fără  linie directă de telefonie, o adevărată 

organigramă  bine gândită a dislocaţilor, a 

dezrădăcinaţilor. Dacă nu cumva o Uniune Europeană 

oltenească, după modelul stalinisto-kaghebist, 

incipientă, premergătoare dezastrului trăit acum de 

fiecare român şi chiar de fiecare cetăţean din ţările 

subdezvoltate…  

          Acum vedeam ce înseamnă să fii legat de glie. 

Visuri spulberate, tineri care urmau să-şi susţină 

pledoariile despre principii estetice…despre apa 

monoatomică, despre descoperiri  privind încrucişarea 

unor specii de plante cu animale marine, despre teoriile 

privind  Rezonanţa Schumman, relativitatea spaţiului şi 

timpului demonstrată de Einstein…în faţa cui,  într-o 

cămară la o bătrână care, cu greu, a acceptat să împartă 

cuptorul cu încă un suflet, care-şi face nevoile pe lopată, 

la sfârşitul secolului XX, în virtutea spiritului  pragmatic 

al ţinutului. Ciuciu fată, pe lopată, nimic nu se pierde, 

nimic nu se aruncă, totul se reciclează, acesta e un 

deziderat modern, pământul are nevoie de îngrăşământ 

organic! 

        Doamne, cum se întunecă cerul! Cârduri, cârduri 

cocorii pleacă şi odată cu ei speranţele, aspiraţiile, 

visurile generaţiei mele, generaţia de aur, în plină Epocă 

de aur… Podoabele toamnei transferă pustietatea şi 

frigul în interiorul meu. Ce întuneric de smoală s-a lăsat 

peste zarea sufletului meu! Vântul fâlfâie perdeaua 

printre crăpăturile mari ale cercevelelor şi uşa nu se 

închide, lemnul nu mai primise de mult atingerea 

vopselei. Zbatere interioară…speranța evadării dintr-un 

univers crepuscular, tristeţea singurătăţii, izolarea într-o 

lume fadă, lipsită de moralitate şi orizont, dar cu 

principii de viaţă foarte sănătoase: pe om să-l jumuleşti 

când ţi-a picat în mână, că a doua oară nu-l mai prinzi! 

Înţeleaptă filosofie! 

            Aveam cei mai minunaţi prieteni proprietari, la 

prima pereche de opinci, zarzavagii ca preocupare de 

bază, cu saci plini de bani ascunşi prin beciuri, de la care 

cumpăram legume, murături. Nici nu ajungeam bine 

acasă, că se şi înfiinţau la mine şi nu plecau până ce nu 

consumau tot ce achiziţionasem de la ei! 

            “Te uită cum ninge decembre, la geamuri iubito, 

priveşte/ Mai spune-i s-aducă şi ceaiul şi focul…” Care 

ceai? De două săptămâni am rămas fără butelie, 

proprietarii o iau ei, eu sunt o venetică, nu am dreptul, 

mie trebuie să mi se aducă de acasă, de peste mări şi ţări, 

în plină epocă de “aur”, dacă vreau să supravieţuiesc; 

ninge cu îndărătnicie, nu mai observ frumuseţea zăpezii, 

privirea flămândă sfredeleşte zarea prin şuvoaiele de 

fulgi şi străpunge troienele în speranţa identificării unor 

faruri de bună vestire. Mai sunt şase ore până va veni 

căldura în caloriferul amorţit de noaptea trecută şi-mi 

voi putea pregăti un ceai sau o supă la temperatura 

camerei. 

       Parcă-i aud vocea, eul meu care nu doarme 

niciodată şi-mi înregistrează toate deciziile bune şi rele, 

conştiinţa mea ca un Dumnezeu care nu doarme, care 

vede şi ştie tot, care înregistrează în catastiful ei şi mă 

aşteaptă la cotitură să mă judece:  

          -Hai, termin-o, nu te mai plânge…Bucovină, 

mândră grădină…ceilalţi au scormonit pământul şi au 

provocat pieirea celei mai productive specii de urzici! 

Sau ai uitat? Nu, ai învăţat, ai tras tare să fii fruntaşă, să 

nu intri în competiţie cu ei…da, da, ce te plângi? Crezi 

că în bojdeucă lui Creangă sau în închisoare lui P. Ţuţea 

le era mai bine, sau maestrului Cioran… 

             -Da, el cel puţin avea mâncarea gratuită la 

cantina săracilor, visul oricărui geniu dedicat culturii 

umanităţii şi avea chiar şi lumină, că acolo nu se oprea 

curentul şi nici pâinea la cantina săracilor nu era la 

porţie sau la cartelă, pâinea mea amară este la cartelă, eu 

nu am dreptul, că nu am buletin de oraş, chiar dacă sunt 

profesor într-o şcoală, nu exist pe lista cu cartele pentru 

pâine, bucuria unei fălcoase la care mă milogesc o dată 

pe săptămână să mi-o vândă  la suprapreţ, ca şi pachetul 

cu nechezol, nu şi caşcavalul, fiindcă acesta este pentru 

domnul doctor, dinţarul, are maxilare puternice şi este 

nevoie de mult  material  la mestecat. 

           -Gata! Nu te mai boci! Când ai luat repartiţia, ai 

fost întâi în cimitir şi ai zis că nicăieri nu e mai rău ca 

acolo şi ai ales bărbăteşte, sigur, acum te gândeşti 

că…ce bine e acolo, în cavourile lustruite, parcă ei ar 

mai simţi ceva, nu mai simt nimic nici viii, d-apoi 

morţii? 

           Ideologia comunistă, o altfel de religie, a gestat şi 

produs un monstru cu multe capete, omul multilateral 

dezvoltat, monstrul robotizat, activistul de partid, un bun 

executant, capabil de multă umilinţă, uşor de 

îngenuncheat şi prin el şi restul, ca un dispozitiv 

organizat pe principiul dominoului, disponibil, în acelaşi 

timp, să-şi închine viaţa, după preceptul biblic crede şi 

nu cerceta, unor idei retarde, primitive, care să  accepte 

necondiţionat sclavia unui regim  totalitar care nu-i  

aducea  nimic bun lui şi semenilor săi, care se baza  pe o 

doctrină  prost înţeleasă şi greşit aplicată, care-şi  selecta 

piesele de domino din rândul celor fără nici-un  rost, 

robotizaţi, conform învăţăturii comuniste ”noi muncim, 

noi nu gândim!”. Aceste creaturi marcate cu semne 

distincte, carnetul de partid, carnetul roşu, simbolul 

puterii, erau pupincuriştii şi sclavii celor ce se lăbărţau 

în fotolii şi panteoane luxoase, erau cei care avansau 

într-o funcţie şi care au contribuit la schizofrenizarea 

poporului. 

        Şi atunci, ca şi acum, totul era aservit puterii, totul 

era manipulare, de la recitarea afectată, denaturată de 

către copiii care înălţau ode celui mai iubit fiu al ţării şi 
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mamei unice, dar care primeau zece lei vechi alocaţie, la 

elevii, studenţii, şi chiar întreaga clasă muncitoare, 

mândria regimului, care trăgea la măsea din sticlele 

primite înainte de sosirea celui mai iubit fiu al ţării, ca să 

aibă forţă, să se audă până la cer “Ceauşescu PCR! 

Ceauşescu PCR!”      

        Totul a fost, este şi va fi manipulare! 

        Învăţam pasaje din Directive, eram ascultaţi, 

verificaţi de activişti zeloşi. Am mers cu elevii la scos 

rădăcini de hrean, pe dealuri. Începeam practica agricolă 

la culesul cartofilor, în septembrie şi terminam în 

decembrie, când trebuia să revenim în clasă și să predăm 

în forţă materia planificată pentru trei luni în doar trei 

săptămâni, cât mai rămâneau până la vacanţa de iarnă. 

Săracul românul! Mereu a trebuit să înghită din 

alunecările patologice ale micilor...de jos şi până la ale 

micilor din vârful piramidei, totul subordonat unui 

curent, unei doctrine sau unei politici neînţelese. 

          M-am prezentat într-o zi de duminică în costum 

național la şcoală, era ordin, a trebuit să-mi cumpăr, 

mergeam la Cântarea României. Românul s-a născut 

poet, dar regimul faraonului a produs cei mai mulţi 

pseudoartişti. Domnule, poporul acesta a avut doi mari 

regizori, unul care a regizat un spectacol  pe mulţi bani, 

în care fiecare român era un talent, şi al doilea, care a 

regizat o revoluţie în direct. Talentat popor, sau poate 

nu… 

          Şi ne-au dus într-o zi de duminică pe un stadion, 

la 100 km distanţă. Am făcut o horă mare, am înconjurat 

stadionul unde avea să aterizeze faraonul, aveam 

instructori de dans, plăteau cu funcţia dacă nu dansam 

bine. Trebuia să dansăm şi cu faţa şi cu spatele, în 

funcţie de poziţia elicopterului la aterizare şi de direcţia 

din care venea maşina decapotabilă  cu  faraonul, care nu 

permitea să ne vadă şi din spate şi trebuia să ne 

întoarcem  după  virajele elicopterului  şi  ale maşinii, 

noaptea minţii, dar s-a meritat…instructorii de dans au 

ajuns bine şi atunci, ca şi acum; douăsprezece ore de 

emoţie, nu, o dată stai faţă în faţă cu faraonul, copiii, 

ţinuţi în carantină o săptămână  înaintea evenimentului, 

erau pregătiţi să ofere buchetul de flori faraonului şi 

consoartei, dar erau restricţii drastice, ca să nu li se 

transmită microbi de la popor…oboseală, costuri pentru 

cel care ne înfometa şi care mă făcea să plătesc dublu 

preţul  unei pâini; pentru el eu nu existam, nu trebuia să 

fiu trecută pe lista de cartele la pâine!  Câtă ură au avut 

faraonii faţă de intelectuali în toate timpurile, şi atunci, 

dar şi acum. 

           Aveam o vecină în copilărie, o destoinică 

activistă de partid, care umblase în tinereţea ei, îmi 

povestea mama, îmbrăcată în ţol ţesut în stative, după 

recomandarea feţelor regale: “ţărăncile să nu aştepte să 

se îmbrace din magazine, ci din munca lor la stative, să 

promoveze portul popular, lucrul de mână cu acul, cu 

sapa, cu…polonicul…”. 

            Această destoinică activistă de partid, din primul 

val, într-un moment de răscruce al istoriei strigase 

atunci…şi nu de la o porta-voce, ci din bojoci:” toţi acei 

ce vor război, pentru pace suntem noi!”  Oare ştia ce 

strigă? Dar mulţimea, restul, dezorientaţii? Întotdeauna 

au fost mulţi, dar naivi şi pe naivitatea lor şi-au cladit 

imperii ca pe umerii unor uriaşi!  

         Uriaşi, da, că ei au purtat prin lume, şi pe bună 

dreptate, făclia de ţară agrară. 

         Când au venit specialiştii şi în inocenţa lor au 

început să producă vagoane, vapoare şi acum chiar şi 

vipuri, tatăl faraonilor a scuipat în făclia spiritului 

românesc şi a zis: de azi, voi veţi fi scursurile Europei, 

adică veţi recicla tot ce se scurge din Europa, de la 

carne, la fructe şi de la peşte cu viermi, specii rare, 

domnule, la babalâci! 

         Ştiau ce solicită femeile îmbrăcare în ţol şi ce 

greutate va apăsa umerii bietului roman? Ştiau ce noapte 

va coborî peste biata ţară românească şi peste poporul 

ei? Şi-au imaginat măcar o clipă dimensiunea şi 

greutatea jugului bietului român?  

           Trăiască Regele! spuneau unii, bine că a murit, 

spun alţii!   

          Ei, patrioţii, bravii comunişti recompensaţi, pentru 

cât căcat au mâncat atunci ca şi acum, prin carnete de 

partid, paşaportul spre putere, îşi spuneau tovaraşi; mai 

trecuseră  şi alţii prin revoluţii când îşi spuneau cetăţeni, 

măcar au avut de ce, ai noştri,”muşti de-o zi pe-o lume 

mică, ce se măsură cu cotul…”au primit chilipiruri 

ieftine, i-a interest doar burdăhanul, funcţii prin toate 

cotloanele sistemului de unde nu se vedeau  decât capete 

plecate, numere mici la Dacia, magazine proprii, hoteluri 

cu circuit închis, un loc mai în faţă la al şaptelea frigider, 

la rândul de trei km, ca la moaştele sfintei Parascheva, 

dar nu pentru  iertarea păcatelor, ci pentru ulei, care la 

revoluţie era rânced în cămara comuniştilor, de aceea au 

devenit aşa de repede pe placul lui  Dumnezeu, că au 

avut mult ulei pentru candele, de dus pe la mănăstiri, că, 

oricum, nu mai era comestibil, dar la Dumnezeu n-a 

contat, a mai fost unul acceptat “ la ţigănci”, la început 

cu trei sute de lei, apoi şi cu o sută, o fi fost criză şi la 

Dumnezeu…nomenclaturiştii! 
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                      UMOR 

 

   Doi bărbați stau de vorbă la o bere:- Azi am 

înțeles importanța măștii.- Cum așa?- Păi, am 

fost la un metru de cineva căruia îi datorez bani 

și nu m-a recunoscut. 

 * Vă temeți că se apropie vârsta de 50 de 

ani?Să vedeți cum e când se îndepărtează... 

 * Femeile după 40 de ani sunt cele mai 

periculoase...Arată în continuare bestial, da'nu 

mai sunt deloc proaste! 

 * - Cât mai e până la gară?- Cam vreo trei 

kilometri.- De ce n-ați construit-o mai aproape? 

- Am zis să fie mai aproape de calea ferată... 

 * - Fetița către frățiorul ei:- Vrei să ne jucăm 

de-a mama și de-a tata?- Bine, dar să nu dai 

tare cu tigaia! 

 * Aseară am luat un somnifer. Așa tare m-am 

concentrat să văd dacă-și face efectul, că n-am 

dormit toată noaptea! 

 * Gătești 2 ore, mănânci 5 minute, iar apoi faci 

curat o oră...Nu are sens! 

 * Aseară, pe la ora 23, m-am pus în pat, 

bucuros că mă culc devreme! S-a făcut ora 5 și 

eu nu încetasem să mă bucur! 

 * Nu există nuntă la români fără...... să întrebe 

vreun dobitoc: ”Voi cât dați la masă?”... ca soția 

să nu se uite urât la bărbat că bea prea mult... 

ca mătușile pe care nu le-ai văzut niciodată în 

viața ta, dar care se minunează ”Cât de mare ai 

crescut!” 

 * Cercetătorii germani au descoperit că morții 

se mișcă. Ce mare descoperire, afirmă un 

român! La noi votează de 30 de ani! 

  * Sănătos ești atunci când în fiecare zi te doare 

în alt loc. 

 

 * Nu plânge că ai îmbătrânit, fii mulțumit că 

nu te-ai țăcănit! 

 * Dacă nu-ți enervezi bărbatul de 5 ori pe 

minut, trăiești degeaba. 

 * Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru. 

Deviza noastră: ”Stă-n picioare, e zid! Cade... e 

trotuar! 

 * Te uiți în urmă și spui: ”Bă, ce prost eram 

acum un an!”Probabil și acum ești prost, dar îți 

dai seama la anul. 

 * Ce limbi străine vorbiți la școală?- Engleza, 

franceza, chimia și matematica! 

 * Cum se miră unul cu dublă personalitate? 

-  Vai de mine și de mine! 

 * Am momente când îmi vine mintea la cap. 

Păcat că e doar în trecere! 

   * - O iubesc pe fiica dumneavoastră de 5 luni!- 

De unde pot să știu eu asta?- Mai așteptați 4 

luni și o să vedeți. 

 * - Ieșim și noi la o cafea?- Păi nu ești 

căsătorit?- Ba da, dar vin singur. 

 * Săracii candidați, cum se bat între ei să ne fie 

nouă bine... 

 * Un polițist, astăzi:- Doamnă, vă dau amendă, 

de ce nu purtați mască?- Nu am nevoie, eu sunt 

frumoasă! 

 * Copilul în sufragerie, mama la bucătărie:- 

Maaaami, arde veioza!!!- Fiule, nu arde, ci 

luminează! Peste 2 minute:- Maaaami, 

luminează perdelele! 

 * - Iubito, am spart o farfurie!- Vin imediat cu 

mătura!- Nu-i grabă, poți veni și pe jos... 
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    Măcelul de la Caransebeș -10.000 
de   morți  în  Bătălia  Țuicii,  vândută  
de  niște  romi  combatanților 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Pe 21 septembrie 1788, la Caransebeș, în 

timpul Războiului Austro-Ungar, o șatră de 

romi vinde austriecilor țuică. Beți, ostașii 

confundă inamicii și se apucă să se lupte între 

ei. Se omoară o noapte întreagă, până își dau 

seama ce și cum. Unii vorbesc despre 10.000 de 

morți, zece la sută din efective, dar izvoarele 

precizează 1.200 de victime. Bătălia de la 

Caransebeș este inclusă în topul celor mai mari 

catastrofe militare din istorie.    

Pe 21 septembrie 1788 trupele Imperiului 

Habsburgic ajung în apropiere de  Caranse-

beș, în timpul Războiului Ruso-Austro-

Turc (1787-1792), stabilindu-și cartierul 

general pe malul râului Timiș. Sunt 100.000 

de uflete. Comandanții trimit o trupă de 

călăreți să analizeze terenul, pentru ca nu 

cumva otomanii să-i ia prin surprindere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băieții  nu  dau  peste trimișii Semilunei, ci 

peste niște țigani de-ai noștri. Cum era toamnă, 

oamenii lucrau la un alambic, făcând țuică de 

calitate. Aceștia vând imediat produsul 

austriecilor, vorbindu-se de o cantitate 

importantă, de ordinul butoaielor, pe bani 

frumoși.  

     Pe loc, soldații se pun pe băutură. Uită 

să se mai întoarcă în tabără. Pentru că se face 

târziu și pică noaptea, din tabără se trimite un 

pluton de infanterie, spre a vedea ce și cum. 

Ajunși la fața locului, ”căpriorii” din eșalonul 

doi se supără că ei nu au primit țuică, așa că se 

pun și ei pe consumat. După trei ore, începe 

o ceartă, pe motiv de consum de struguri 

fermentați.  

      Se lasă cu scandal, iar unul dintre 

componenții trupei de călăreți trage, în aer, un 

foc de armă, e startul catastrofei. Pentru că e 
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noapte și întuneric, fiecare dintre cele două 

plutoane crede că sunt atacați de către turci.  

 

 

 

 

 

Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu Roman, 

împăratul care a dat ordin ca trupele austriece 

să le atace pe cele...austriece 

Halt, halt și Allah, Allah! 

        După un timp, unul dintre ofițeri, un 

colonel german, își dă seama de ilaritatea 

situației. De pe cal, cu un pistol în mână, acesta 

trage un foc de armă, încercând să-i potolească 

pe scandalagii. Strigă, în germană, ”Halt! 

Halt”! (Stop! Stop!), dar pentru că mulți nu 

înțeleg limba lui Goethe, cred că aud ”Allah! 

Allah!” Situația se poate înțelege, pentru că 

 în  acea  perioadă  armata   Imperiului 

Habsburgic era compusă din soldați germani, 

unguri, polonezi, cehi. Imediat se creează 

panică la nivelul întregii armate. ”Am fost 

atacați de către otomani”, e semnalul. 

Împăratul Iosif al II-lea al Sfântului 

Imperiu Roman (care a vizitata de cinci  

ori Banatul, Transilvania și Bucovina), 

conducătorul austriac, dă semnalul. Husarii 

honvezi, ostași din cavaleria maghiară, încearcă 

să se apere de trupele...camarazilor.  

         În realitate, turcii sunt departe. 

 ”Bătălia de la Caransebeș” nu apare în 

cadrul războiului Ruso-Austro-Turc 

(1787-1792), dar lupta e trecută la ”cele 

mai mari catastrofe militare din istorie” 

        După câteva ore, sunt 10.000 de morți, 

adică a zecea parte din efective. Cifra nu poate 

fi verificată, pentru că nu există data certe 

despre numărul victimelor. Întâia oară, 

povestea apare în ”Australian Military 

Magazine”, pe la 1831. Apoi, A.J.Gross-

Hoffinger, vorbește în cartea ”Geschichte 

Josephs des Zweiten” despre 1.200 - 1.600 de 

morți, cifră ce pare mai aproape de realitate, 

chiar dacă lucrarea este scrisă la peste 60 de ani 

de la scurgerea evenimentului. Din punct de 

vedere strict istoric, turcii cuceresc, peste 

numai câteva zile, Caransebeșul, pentru că nu 

mai găsesc nicio opoziție, trupele austro-

ungare, obosite după faimoasa luptă, 

retrăgându-se. Și astăzi, ”Bătălia de la 

Caransebeș” este inclusă în topul celor mai 

mari catastrofe militare din istorie...  

sursa: a1/ro 
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Maria Cecilia Nicu 

Uși  închise 

 Obloanele trase sună cam de modă veche, ușile 
cu gratii sau fără, ar fi parcă mai corect spus, 
stau închise de o bună bucată de vreme așa ca o 
demonstrație de prudență excesivă ori un 
experiment, un exercițiu de consolidare a unei 
intenții - bună, rea - dar intenție. 

Bunica avea o ușa croită dintr-o singură blană 
de gorun care trebuie să fi avut câteva sute de 
ani; “ tată-tu ăl bătrân - zicea bunica -  a tăiat 
la el două zile, cu săcurea și i-a trebuit și frate-
su al mare și al lui Gligorie, văr-su și era o 
sumedenie de oameni învârtindu-se pe lângă 
el până a-l pune jos.” 

Era mare și grea ușa, nu mi-o amintesc decât 
deschisă și-mi plăcea grozav să văd toată 
armătura ivărului...ce clanță, ce cheie... un 
simplu “hook”(sic!) doar ca să împiedice 
deschiderea; “ când mă duc la biserică să nu 
între zbânțata asta de capră care se urcă peste 
tot” 

Nimic mai clar. 

Traductibil fără niciun efort, firescul nu cere 
explicații cel mult sprâncene ridicate a 
surpriză: așa simplu? 

Păi da! Funcțional și atât: se intră și se iese pe 
ușă, o închizi sau nu, o încui sau nu se pliază pe 
necesar...altfel rata absurdului crește și 
necesarul se bâlbâie încercând așezarea în real. 
Eh, sigur, “nimic nou sub soare”, realul ăsta de 
care ne cramponăm - nici nu putem altfel - este 
singurul spectacol (ieftin, scump?) pe care ni-l 
permitem și dacă ne place și dacă nu. 

Nu ne întreabă! 

Ce caraghios (nu, nu-i greșit spus) se schimbă 
lucrurile și noi numim asta evoluție și eu mă 
întreb dacă hora asta evolutivă nu-i decât o 
complicație determinantă de obsesia căreia nu 
scăpăm poate numai pentru că simplitatea e 
mai mereu confundată cu prostia... 

Și de ea ne temem. 

 E o zi cu soare astăzi, tv-ul zice că e chiar cald - 
cald pentru noi canadienii, ceea ce nu înseamnă 
și că au înflorit cireșii- și grozav mă tentează să-
mi zic: “trage ușa după tine”, ba chiar să o și 
trântitesc  în canat cu  o furie simulată 
dramatic, actoricesc...”Day dream” zice 
englezul și nicimăcar n-am șansa să închid 
ochii și să o iau razna pe poteci știute, s-au 
depărtat de mine cam mult, numai pe ici pe 
colo se mai ivesc, potecile, vreau să zic, dar 
acum dispar într-o secundă. Fereastra o fi ea 
panoramică (vorba vine) dar e fereastră și are 
ceva din parșivenia aia a interdicției iar ușa e 
închisă chiar așa cu clanță, broască, cheie este, 
era să zic inutilă, dar nu tocmai. 

Cum este (pare?) și firesc în dosul ușilor e 
spațiul acela de restricție socială la care  am 
aderat, vorba romanului de acum 40-50 de ani: 
“dacă-i ordin, cu plăcere” și, mai mic sau mai 
mare ne impune niște mișcări de rutină, 
imaginativ sau nu compunem un ansamblu de 
automatisme; citim selectiv sau la întâmplare, 
facem flotări ori doar le inchipuim ca de pe 
vremea când le și număram, bem cafelele 
uitându-le numărul, deschidem frigiderul de 
200 de ori  fără să luăm nimic din el, poate 
numai o cană de pepsi, punem rufe la spălat și 
vorba mamei:”ce, asta e spălat, boierie cu aere 
de cuconet frustrat de treburi”, dar mai ales 
deschidem uși, toate câte le avem, ale 
camerelor, ale băii(lor) ale dulapurilor și chiar  
testăm încuietoarea ușii de intrare aruncând un 
ochi pe culoar...  

Nu-i nimeni! 

Nu-i nimeni cam peste tot, cu excepția unor 
apariții sporadice la cozi (e drept, disciplinate 
de ordonanța oficală) interminabile ca un șir de 
mătănii rărite de folosință) la “groceries” ( 
trebuie să mâncăm totuși) la bănci ( trebuie să 
facem plăti totuși) la “liquor or beer srores” ( 
fără comentarii!) in mașini relaxat grăbite pe 
highways, pe strazi...  

Viață rulată cu încetinitorul parcă, într-un 
“film” la care participăm amatoristic dirijați de 
o”mâna” nesigură, neștiutoare chiar. 
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 Scriam undeva: omul poate avea o atitudine 
ideatic structurată, se poate implica în procesul 
acela special al comunicării, al  trotoarului 
celălalt, al replicii, al dăruirii chiar 
propunându-și diluarea egocentrismului 
specific, poate chiar înlocuirea lui cu 
generositatea nu numai a expresiei  exercitând 
funcţia de  purificator al  conştiinţei, un fel de 
"vacuum cleaner" care elimină impurităţile 
unor atitudini în sine şi ne trimite în spaţiul 
generos al ansamblului acceptării fără de care 
evident nu putem există. 

Putem există oricum, de fapt, o privire și 
superficială în istorie - cea recentă mai ales - 
confirmă posibilul, dar nu știu de ce de o bună 
bucată de timp mă însoţește obsesiv poezia lui 
Rilke, incursiunea aceea în intimitatea umană, 
călătoria aceea fără precedent în labirintul 
spiritual  structurat singular și totuși atât de 
atașat atât de uniform:   

“Singurătatea ca o ploaie-mi pare / Din 
mări ea suie către înserare; / și din 
câmpii pierdute-n depărtare  / suie la 
cer, statornicu-i lăcaș. / Și-abia din cer 
se lasă pe oraș.” 

Uși închise? Așa ca să stăm în singurătatea  
noastră ca sub o umbrelă comandată greșit? 

  

 

     Eva Avidar – lut -foto AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIE      Bianca Marcovici 

Seacă imaginația, 
Se estompează ura... 
Se renunță la căutări google, 
Prietenii au dispărut în neneantul coronei 
Șahul sau Soduku diminuează izolarea, 
Mozart a devenit sursa muzicală cea mai 
liniștitoare 
Președinții vechi sau noi 
Au pierdut la loviturile reușitei 
Sunt morți...multi morți 
Demisia le-ar ajuta să înțeleagă că au pierdut! 
Ne-au pierdut! 
Fiecare să se ascundă in vilele lor părăginite... 
Alăvai "să le avem noi! 
Ieri în America evreiască au murit 50 de  
suflete, nu au avut 10 bărbați să-i îngroape 
civilizat! Pe vremea carantinei în Coreea 
istorică trupurile și toate hainele erau arse  să 
nu se propage epidemia! De la una la alta faceți 
mai puține bombe...e suficient un virus 
propagat intenționat de creierele 
diabolice....îmi amintesc de 
purtarea  obligatorie a maștilor   în razboiul din 
Golf, 1990.... pe timp de alarmă, degeaba 
degeaba.... 
un gaz toxic ne va invada pe sub uși 
În camera etanșă...stupid! 
Ne/paralele se întâlnesc la infinit, unghiul 
morții e cu noi! 
 

   ** 
Brusc mi-am amintit că totul depinde de mine 
vrând nevrând singurătatea se apleacă vibrând 
ca o creangă de copac 
de preaplinul fructelor. 
nici o sintagmă nu-mi îngroaşă arterele 
inima a devenit o povară, trupul mă poartă 
ca şi cum mâinile nu mai pot susține nepoți 
ci o Mare rugăciune 
văd din ce în ce mai rar 
cerul, care se prăbuşeşte în mine, e ca într-o 
scoică care vuieşte. 
astăzi cerul e plin cu nisip 
respir profund 
sunt pământ 
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Mircea Paul Goreniuc: „Subiectul 
meu preferat a fost Pacea. Pacea, ca şi 
aerul, nu o apreciem decât atunci când 
nu o mai avem...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mircea Paul Goreniuc s-a născut în decembrie 
1942, la Bucureşti, a studiat artele plastice în 
Germania şi în Statele Unite, e cunoscut mai ales 
pentru sculptura monumentală în aer liber, a 
participat la numeroase expoziţii de grup în toată 
lumea şi a avut câteva zeci de expoziţii personale 
de-a lungul globului. Operele sale, unele 
încununate cu premii, se găsesc în colecţii private şi 
publice din Statele Unite, România, Germania, 
Franţa, Finlanda, Suedia, Danemarca, Australia şi 
China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Moartea în bibliotecă 

schwartz gheorghe 

 

„Accidentele casnice cele mai frecvente au loc în 
baie (38,29%), bucătărie (26,88%) și în bibliotecă 
(26,09%)”  Institutul de Statistică al      Accidentelor 
Casnice 

                                          0. 

     Fiind obligat să se izoleze în casă din cauza 
autorităților, Oblomov, inițial doar din plictiseală, a 
vrut să scrie un roman, pe care l-a și întitulat în mod 
cu totul nepotrivit „Goncearov”. Asta deși își 
amintea că mai există și un alt roman GONCEAROV. 
De fapt, tocmai acel roman, care l-a enervat atât de 
mult, l-a incitat să scrie și el unul cu același titlu, 
întrucât și în romanul „Oblomov” de Goncearov, cât 
și în romanul GONCEAROV al unui autor nedemn 
de a-i fi amintit numele, personajul Oblomov este 
zugrăvit în culori absolut revoltătoare. Așa că 
Oblomov, virtualul autor al unui roman polemic 
GONCEAROV, profund jignit, a hotărât să scrie o 
carte care să-l pună în adevărata lumină pe tizul său. 
Ce a ieșit din această intenție ar trebui să facă 
obiectul unei investigații cât se poate de serioase, 
dar  ca mai întotdeauna în asemenea cazuri, cei în 
drept să ancheteze cu celeritate faptele au avut alte 
priorități. 

                                             1. 

     Așadar, Oblomov s-a apucat serios de treabă și în 
scrierea lui se făcea încă de la primele pagini că acel 
Goncearov din romanul autorului al cărui nume nu 
merită să fie pomenit ar fi fost un personaj dintr-o 
altă carte, carte pe care știa că o are undeva în 
biblioteca sa personală. De găsit însă n-a găsit decât 
cartea lui Goncearov despre un personaj numit cu 
totul nepotrivit chiar „Oblomov”. Om de o 
rigurozitate enervantă, Oblomov autorul - nu 
personajul! - a vrut să verifice dacă-și aduce bine 
aminte de unele amănunte pentru a putea face 
scrierea polemică de necontestat. Dar mai înainte  
a vrut să reia aberațiile volumul întitulat 
GONCEAROV. Pentru aceasta, a trebuit să urce trei 
trepte pe scara sprijinită de rafturile ce se înălțau 
până la tavanul înalt al încăperii. Deși înzestrat cu o 
memorie predigioasă, Oblomov constată că romanul 
GONCEAROV nu se afla pe raftul al șaselea, acolo 
unde și-a amintit că ar fi fost pus cu mulți ani în 
urmă. Imposibil! Așa că Oblomov, aflat într-un 
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echilibru instabil pe cea de a treia treaptă a scării și 
conștient de pericolul în care se găsea, a mai 
cotrobăit o vreme printre cărțile înșirate pe raftul al 
șaselea, ba chiar a și scos din rând câteva volume, 
gândindu-se că poate romanul     GONCEAROV să fi 
alunecat în spatele altor cărți. Degeaba! Romanul 
GONCEAROV nu se dădu găsit. 

     Deasupra raftului al șaselea nu se afla decât încă 
un șir de cărți, dar acelea erau pline de praf, nefiind 
luate de acolo de cine știe câți ani. Oblomov, aflat pe 
scară și conștient de pericolul în care se găsea, s-a 
uitat îndelung în sus: nu praful era ce-l speria cel 
mai tare, ci faptul bine știut că urcatul mai sus de 
primele trei trepte ale unei scării sprijinite de o 
bibliotecă constituie un act de nesăbuit curaj, după 
cum a prevenit cititorii celebrul librar Mihail 
Mihailovici Mihailov. De nesăbuit curaj, ca să nu 
spunem mai mult… În arhive, găsim destule date 
despre decese survenite fie că s-a căzut de pe scară, 
fie că s-au prăvălit rafturi întregi de cărți peste 
victimă. Este cam aceeași statistică tristă și dată 
trunchiat publicității privind situația gospodinelor 
din Italia: într-un material din 1985, reiese că 
italiencele suferau de trei ori mai multe accidente în 
bucătărie decât femeile din alte țări: 4.000 de cazuri 
letale alături de cele 700.000 de accidentări cu 
100.000 de sechele pentru toată viața. 52,9% s-au 
datorat unor căderi a bietelor femei trebăluind în 
bucătărie și 31,2% prăbușirii unor obiecte 
contondente peste ele, mai ales din dulapurile 
suspendate sau dintre ustensilele atârnate direct pe 
pereți. Acestea sunt datele oficiale oferite presei, 
însă faptul că cifrele brute au fost rotunjite indică o 
raportare cel puțin superficială. Totuși, astfel de 
informații au reprezentat argumente cât se poate de 
solide pentru o interpelare de la tribuna 
Parlamentului împotriva „proiectelor imobiliare 
meschine” ale unor anumiți constructori care au 
obținut aprobări pentru ridicarea de imobile cu 
apartamente atât de mici, încât „practic pot ucide. 
Cifrele prezentate mediei se referă la nenorocirile 
petrecute în bucătării, însă nu dezvăluie pericolele 
din întregile apartamente minuscule. Spațiul 
meschin obligă locatarii să atârne pe pereți tot felul 
de obiecte care, desprinzându-se din locul lor, pot 
cădea peste cei aflați în încăperile prea mici, iar în 
unele cazuri impactul e chiar fatal”. Într-un studiu, 
folosit opoziției drept argument, s-a arătat că 
79,45% dintre consecințele grave ale prăbușirii unor 
obiecte de pe pereți s-au întâmplat după ce au căzut 
cărți de pe rafturile bibliotecilor. „Și gândiți-vă că în 
asemenea <cutii de chibrituri, neavând unde se juca, 
pe lângă biblioteca din apartament se pot afla și 
copiii! Măcar de viețile inocente ale micuților ar 

trebui să țineți cont!” a subliniat în discursul său 
șeful opoziției. „Și câte biblioteci personale 
pretindeți că ar fi în asemenea apartemente?” a 
ripostat Kalmușin. „Să nu subestimăm cultura 
poporului nostru!” a strigat Kalâghin. (Aici trebuie 
recunoscut că opoziției nu i-a răsărit în minte pe 
neașteptate și doar din conștiință acest protest. 
Kalmușin, un deputat al puterii, s-a îmbogățit „în 
mod nerușinat atât de mult din afacerile sale 
imobiliare, încât pentru sine a construit un palat cu 
șaizeci și șase de încăperi, multe dintre ele 
conținând doar lingouri de aur frumos orânduite”. 
[Ziarul Înainte din 28 martie a.c.] Așa s-a scris  
într-o anumită parte a presei. Pe urmă, e drept, 
„blocurile Kalmușin”, edificiile cu treizeci de etaje și 
cu câte șase mii de apartamente micuțe, n-au mai 
fost subiect de protest nici măcar în acea parte a 
presei, atunci când Kalmușin, simțind trendul 
politic, a trecut, chiar în ajunul alegerilor generale, 
în barca opoziției, următoarea forță de conducere a 
țării. Totuși, vechiul protest împotriva spațiilor de 
locuit prea mici n-a fost retras, ci doar amânat. 
Probabil până când va avea loc o nouă rocadă 
politică.)    

      Tot zăbovind gânditor pe treapta a treia a scării 
proptite de bibliotecă, lui Oblomov i-a venit în 
memorie un lucru și mai cumplit: nu de mult, tot în 
presă au apărut mai multe reportaje de senzație în 
legătură cu moartea lui Filip Filipovici Filipov. 
Acesta, un funcționar conștiincios de numai 
patruzeci și doi de ani, a fost găsit mort cu capul 
sfărâmat sub un raft de cărți. Lucrul cel mai fioros s-
a dovedit a fi fost acela că volumele din bibliotecă n-
ar fi căzut singure de la locul lor, ci ar fi fost 
prăvălite peste țeasta bietului Filip Filipovici de 
către numitul Rubin Petrovici Subin. Ancheta, bine 
condusă, a dezvăluit, fără putință de tăgadă, modul 
mârșav în care Rubin Petrovici s-a răzbunat pe Filip 
Filipovici pentru că Filip Filipovici a obținut postul 
de șef adjunct de birou, post pe care Rubin Petrovici 
atât de mult și l-a dorit, încât inițial l-a ucis și pe 
titularul funcției tot prin „metoda biblioteca”. (Dar 
asta nu s-a aflat decât după ce a fost descoperită cea 
de a doua lui crimă.)  

     Și tot atunci, aflat pe treapta a treia a scării 
proptite de bibliotecă, i-a venit în memorie lui 
Oblomov ceva și mai cumplit: secvența din serialul 
venezuelian „Trista poveste a domnișoarei Luiza”, în 
care domnișoara Luiza, după ce au murit toate 
rivalele ei la mâna lui Don Manuele Asparagus 
Fontana, șezând în fotoliu și pregătindu-și voalul de 
mireasă, a fost ucisă de o cascadă de volume groase 
prăvălite unul după altul peste superbul ei trup de 
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Miss Univers. Scena a fost filmată cu încetinitorul la 
sfârșitul episodului XLII și începutul episodului 
XLIII. Într-adevăr tristă poveste! 

           Iată doar câteva dintre întâmplările tragice ce 
au avut loc în preajma unei mulțimi de cărți 
rânduite pe lângă pereți, întâmplări tragice ca și în 
bucătăriile prea mici și în băile prea mari! Așadar, 
aflat deja pe scară și fiind la curent cu toate acestea, 
este de înțeles că lui Oblomov i-au trebuit câteva 
minute bune pentru a-și lua inima în dinți până să 
urce primele trei trepte. Totuși, fiind, așa cum am 
spus, „un om de o rigurozitate enervantă”, Oblomov 
a mai urcat-o și pe a patra. Dar, din păcate, nici asta 
nu a fost îndeajuns. Oricât s-a întins pe vârful 
picioarelor, tot n-a izbutit decât cel mult să atingă cu 
unghile degetelor cotoarele de pe raftul al șaptelea. 
Nici vorbă să poată lua de acolo vreo carte, plus că 
strădania aceasta îl făcea să se întindă primejdios, 
ajungând într-un echilibru mai mult decât precar.  

      Adevărul este că Oblomov s-a tot consolat că pe 
raftul cel mai de sus au fost rânduite doar acele 
volume de care nu prea mai avea nevoie sau, mai 
bine zis, acele volume de care credea că nu va mai 
avea nevoie. (Cum să fi bănuit vreodată Oblomov că 
se va plictisi atât de tare, încât să scrie un roman 
întitulat nepotrivit „Goncearov”? Dar, și dacă ar fi 
bănuit, rezultatul ar fi fost același, întrucât nu el a 
fost cel ce a așezat cărți pe raftul cel mai de sus.) Și, 
uite așa, a ajuns pe raftul al șaptelea, în imediata 
apropiere a tavanului, și cealaltă lucrare, 
GONCEAROV – nu cea în care Oblomov este  unul 
dintre eroi, ci chiar autorul. Cum a ajuns această 
carte acolo, Oblomov nu mai știa și n-a putut decât 
să bănuiască. Cu ani în urmă, slujnica familiei, o 
femeie slabă și înaltă ca o prăjină - și care, pe 
deasupra, și-a arogat anumite drepturi nepotrivite 
pentru o servitoare - a pus cărțile în locuri atât de 
nepotrivite. De pildă, a spus că nu este deloc bine ca 
numeroasele „hârtii, adevărate pachete de praf,” să 
zacă peste tot în încăperea de lucru a stăpânului și, 
dacă tot există acolo niște rafturi, toate volumele să 
fie aranjate în bibliotecă. Intervenția atât de 
nerușinată a slujnicei, urmată de mai multe 
insistențe la fel de nepotrivite, l-au făcut pe 
Oblomov să cedeze, mai ales că, holtei fiind, avea 
nevoie de cineva care să-i facă de mâncare și să mai 
deretice prin casă. Avea nevoie de așa cineva, chiar 
dacă respectiva ființă era slabă și înaltă, încât arăta 
ca o prăjină. Ca să nu mai amintim că Prăjina a fost 
în serviciul familiei Oblomov deja de când omul 
nostru abia se născuse. Cum să te lipsești de ea? 
Cum s-o dai afară? Deși analfabetă, dar conștientă 
de poziția ei de neînlocuit, femeia își permitea să-și 

depășească atribuțiile și rangul și așa s-a ajuns să 
pună pe ultimul raft al bibliotecii ce cărți a vrut ea 
sau mai bine spus ce cărți i-au căzut în mână.   
Printre ele, și cartea pe cotorul căreia scria mare și 
cu litere aurite GONCEAROV. Nimic altceva decât 
GONCEAROV! „Analfabeții, mai ales dacă sunt 
femei, ar trebui să aibă interzis prin lege să pună 
piciorul într-o încăpere cu cărți!” și-a spus Oblomov, 
aflat încă pe atât de nesigura treaptă a patra a scării. 

      Prăjina a profitat și de faptul că natura a 
înzestrat-o cu un trup deosebit de înalt, așa că ea a 
putut fără mari eforturi chiar și de pe scara a patra 
să pună volumele luate de-a valma pe raftul cel mai 
de sus. După care a avut și nerușinarea să spună că 
„Acum arată ca la oameni odaia asta!”, iar bietul 
stăpân a trebuit să înghită și această obrăznicie și 
chiar s-o aprobe pe slujnica de care n-avea cum să se 
lipsească. Așa că n-avea nici cum s-o dea afară. 
Stând tot pe treapta a patra, Oblomov, cu un cap mai 
scund decât Prăjina, nu reușea decât să admire mai 
de aproape cotoarele cărților de pe raftul al șaptelea 
și astfel a descoperit la vreo trei metri mai la stânga 
și volumul pe al cărui cotor scria doar 
GONCEAROV.  

     Descoperirea odată realizată, și-a dat seama că 
nici dacă ar fi fost mai înalt, nici din locul unde a 
proptit scara de bibliotecă, tot n-ar fi ajuns la 
volumul căutat, fiind nevoit să coboare și să 
proptească scara chiar sub cotorul GONCEAROV. 
Așa că a coborât, a luat scara grea și a dus-o la locul 
potrivit. Acolo a încercat - de mai multe ori! - dacă 
scara era bine fixată. Părea bine fixată, dar 
Oblomov, un om de o rigurozitate enervantă, a 
încercat dacă scara este bine fixată și când a urcat o 
treaptă, și când a urcat și pe treapta a doua, și pe 
treapta a treia, și pe treapta a patra, unde s-a 
aventurat cu maximă vigilență, știut fiind că urcatul 
mai sus de primele trei trepte ale scării sprijinite de 
bibliotecă constituie un act de nesăbuit curaj, ca să 
nu spunem mai mult… (Aici ar mai fi de amintit că 
Mihail Mihailovici Mihailov, cunoscutul bibliotecar, 
n-a ținut cont de acest adevăr de el însuși enunțat și 
a fost găsit pe dușumea, strivit de Enciclopedia 
Britanică căzută de pe raftul de sus, unde a fost 
depozitată de când lumea folosește mai mult Google. 
Totuși, Oblomov a cutezat să urce (pentru a doua 
oară!) și pe treapta a patra. Dar nici chiar de acolo n-
a izbutit decât să atingă partea cea mai de jos a 
cotorului, deși, într-un gest de curaj absolut 
inconștient, s-a ridicat chiar și pe vârful picioarelor. 
Degeaba! Nu ajungea decât cu capătul degetelor la 
raftul al șaptelea. Concluzia era clară: fie renunță să 
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consulte cartea, fie va trebui să mai urce o treaptă.   
A cincea! 

       Aici trebuie consemnat că Oblomov nu numai că 
nu se opunea ca locuințele să fie atât de mici, dar era 
chiar revoltat că locuia într-un apartament unde 
camerele erau într-adevăr mici, dar înalte. Asta, 
spunea Oblomov, face ca încăperile să fie mult mai 
greu de încălzit iarna, dar și să permită unor 
persoane inconștiente – asemenea slujnicii sale – să 
folosească pereții până sus! Asemenea gânduri nu se 
datorau doar faptului că Oblomov era scund și 
tocmai avea greutăți să ajungă la locul de pe raftul al 
șaptelea, acolo de unde dorea să ia jos volumul pe 
cotorul căruia era scris doar GONCEAROV. 
Asemenea gânduri n-au cum să nu-ți vină în minte 
când ai aflat ce a pățit bietul Leon Ivanovici Grunzik, 
cumnatul unui verișor primar al lui Oblomov. 
Sărmanul om ședea după vechiul său obicei în 
fotoliul lui favorit de lângă geamul care dă în 
frumoasa curte interioară, când servitoarea, o 
slujnică la fel de nerușinată ca Prăjina – unde sunt 
servitoarele de altădată? – l-a rugat să-și mute 
fotoliul mai încolo pentru că ea trebuia să măture fix 
atunci și fix acolo unde și-a pus bietul Leon 
Ivanovici fotoliul favorit de unde putea admira 
frumoasa curte interioară. (Care, trebuie să 
recunoaștem, era - și mai este și astăzi - cu adevărat 
minunată.) Nebănuind tragedia, Leon Ivanovici s-a 
tras cu fotoliul său vreo doi metri mai încolo, drept 
lângă frumosul perete pe care se găsea un gobelin 
înfățișând o scenă bucolică înrămată într-o 
splendidă ramă blondel. Este vorba de lucrarea de 
1,20 m. pe 0,90 m. realizată de bunicul lui, Leon 
Ivanovici, o adevărată operă de artă, după cum s-au 
exprimat toți cei ce au avut fericitul prilej s-o poată 
admira. (Cine și-a permis să atârne tocmai acolo acel 
gobelin? Bineînțeles că slujnica obraznică pe care 
nici Leon Ivanovici nu putea s-o dea afară. Și, de 
parcă n-ar fi fost destul că a prins exact pe acel 
perete impozanta lucrare, dar neobrăzata se 
încăpățâna să și șteargă de praf masiva ramă de cel 
puțin două ori pe săptămână!) După ce gobelinul cu 
scena bucolică a căzut, cu tot cu ramă, pe bietul 
Leon Ivanovici, sfârâmându-i țeasta, nimeni, nici un 
comisar de poliție și nici un procuror n-au deschis o 
anchetă pertinentă pentru a dovedi că slujnica a fost 
cea care a determinat victima să se mute la locul 
acela fatal și că aceeași slujnică a șters rama cu doar 
câteva minute înainte de a se produce nenorocirea! 
Niciun comisar și niciun procuror nu și-a pus măcar 
problema dacă n-a fost cumva vorba despre o crimă 
cu premeditate! Adică „ucidere din culpă”, în cel mai 
bun caz! Niciun comisar, niciun procuror nu și-a pus 
măcar problema să ancheteze acest caz revoltător!) 

     Aflat pe treapta a patra a scării sprijinită de 
bibliotecă, Oblomov a zăbovit îndelung: „Sunt doar 
două posibilități, și-a spus, fie renunț să ajung la 
volumul pe cotorul căruia nu scrie decât 
GONCEAROV, fie trebuie să urc încă o treaptă. Dacă 
mă dau bătut și nu mai consult cartea, voi rămâne 
cu impresia că Goncearov al meu nu este decât copia 
celuilalt Goncearov. Dacă voi mai urca o treaptă, s-
ar putea să cad de pe scară sau cu scară cu tot și să 
nu mai apuc să scriu și eu o carte întitulată 
GONCEAROV. Oblomov a zăbovit pe treapta a patra 
și a cugetat îndelung. Afară se întuneca și prin 
geamurile scunde abia mai pătrundea o geană tot 
mai palidă în încăpere. Un zvon de cânt de păsări își 
făcu auzit ecoul. Să urci până acolo unde se afla era 
destul de periculos și pe lumină, așa că lui Oblomov 
i-a venit gândul cel bun și aducându-și aminte că 
„noaptea e un sfetnic bun”, a coborât încet până pe 
covor. „Da, și-a spus, faptul că scara se află pe covor 
o face și mai nesigură. Mâine va trebui să mut 
covorul și să pun scara direct pe parchet, deși 
Prăjina a lustruit și parchetul, făcându-l periculos de 
alunecos.”  
      Așa că Oblomov n-a răsuflat ușurat nici când s-a 
văzut coborât de pe scară. Abia după ce s-a culcat în 
pat s-a considerat mai în siguranță, deși chiar și din 
pat se poate cădea cu urmări nefericite pentru 
întreaga viață, așa cum a pățit Elena Vasilievna, care 
visa mult și dormea atât de zbuciumat încât, într-o 
noapte, spre dimineață, visând ceva zburdalnic, s-a 
răsucit în somn, a căzut din pat și și-a rupt bazinul. 
De atunci umblă cu greu chiar și sprijinită în baston.  

2. 

     Degeaba se spune că „noaptea e un sfetnic bun”! 
Oblomov n-a izbutit să pună geană peste geană. Cu 
ochii țintă la tavanul mult prea înalt pentru o 
încăpere atât de mică, a cântărit ore în șir cum să 
procedeze a doua zi, fiind mai mult decât evident că 
o decizie trebuia luată cât mai repede. O amânare n-
avea nici un rost și amenința să-l facă să se tot 
gândească la volumul de pe raftul cel mai de sus din 
bibliotecă și astfel să nu mai scrie în veci cartea 
despre Goncearov. Iar de nu va scrie cartea despre 
Goncearov, se va plictisi în continuare și-l va 
cuprinde iar lehamitea cumplită. Oblomov, stând 
ceva mai liniștit culcat în pat și tot privind prin 
semiîntunericul nopții tavanul înalt, se gândi la 
tânărul doctor Iuri Petrovici cu care a fost coleg atât 
în școală primară, cât și la liceu. Doctorul Iuri 
Petrovici a tot tocit la cărți până ce a ajuns doctor, 
dar într-o zi, logodnica sa, Mașa Ștefanova, i-a făcut 
capul calendar până ce s-a plictisit atât de tare încât 
a ajuns să-și pună întrebarea diavolului, „Ce rost 
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are?”. „Ce rost are să mă însor cu Mașa Ștefanova? 
și-a spus doctorul Iuri Petrovici, ce rost are să-i 
ascult vorbăria fără șir până ce moartea ne va 
despărți? Ce rost are să mă plictisesc cu ea și fără 
ea?” Degeaba a amânat nunta, degeaba a plecat într-
o călătorie prin Grecia și Albania, degeaba a încercat 
senzații tari la cazinoul din Monte Carlo, unde chiar 
a și câștigat ceva bani, lehamitea i s-a tot accentuat, 
iar întrebarea diavolului, „Ce rost are?” nu l-a 
părăsit nicicum. Așa că după ce l-au găsit fără viață, 
prăbușit în sufragerie, Romulus Emilianovici a pus 
diagnosticul corect: Doctorul Iuri Petrovici Waisman 
a murit de plictiseală. Drept urmare și cu acest 
exemplu tragic în față, Romulus Emilianovici l-a 
sfătuit pe Oblomov să-și aducă în apartament un 
televizor, așa cum are toată lumea și să-și treacă 
vremea cu seriale, cu emisiuni de știință și cu 
meciuri sportive. (Programele de știri să le evite, 
întrucât acelea nu fac decât să-ți dea nesfârșite 
motive de cumplită îngrijorare.) Oblomov l-a 
ascultat, dar tocmai o emisiune științifică l-a făcut să 
abandoneze și televizorul. Directorul grădinii 
zoologice din Braton Fleming (în sud-estul Angliei) a 
dispus ca în cușca unor maimuțe să fie instalate 
televizoare. Maimuțelor, care până atunci au fost 
atente la apariția vizitatorilor, nu le-a mai păsat de 
prezența copiilor care le aruncau banane, fiind 
cucerite iremediabil, mai ales de unele programe de 
pe micul ecran: cursele de cai și filme cu animale. 
Numai că lui Oblomov nu i-au plăcut de mic 
animalele, de când, jucându-se cu alți copii și fugind 
o dată prin curte, un câine s-a luat după el și l-a 
mușcat de picior. După ce a trebuit să ia o mulțime 
de injecții pentru a nu se îmbolnăvi de turbare, lui 
Oblomov nu i-a mai plăcut nici de câini, nici de cai și 
nici de alte animale. „Nu-i destul că trebuie să 
socializez cu oamenii? Măcar pe ăia câteodată îi 
înțeleg ce vor. Dar câinele care m-a mușcat ce a vrut 
de la mine? Și caii ăștia care aleargă unii după alții 
ce-or fi gândind?” Oblomov nu înțelegea nici 
animalele și nici rostul emisiunilor de la televizor. 
Mai bine în bibliotecă, și-a spus, stând culcat pe 
spate și privind țintă spre tavan. Și așa i-a venit 
ideea să-i dea o replică ucigătoare autorului, al cărui 
nume nu merită să fie pronunțat, autorului care l-a 
descris defăimător pe un personaj numit tocmai 
Oblomov.  

      În continuarea nopții, Oblomov și-a făcut curaj și 
a imaginat un plan concret și unul de rezervă care să 
limiteze pe cât posibil primejdiile, așa că nici n-a 
mai așteptat ca Prăjina să-i aducă micul dejun, că s-
a sculat și după ce a fost în baie, s-a și pus pe treabă.  

- Planul unu: cel cu riscul mai mic, a fost să ia din 
debara peria de luat păianjenii de pe plafon și cu 
partea lată să încerce să scoată volumul 
GONCEAROV din rând, dar nesimțita de Prăjină a 
îndesat atât de tare cărțile, pesemne ca să încapă cât 
mai multe, încât n-a fost chip să desprindă tomul 
dorit din rând. S-a chinuit cât s-a chinuit, dar a 
trebuit să abandoneze planul unu. (Ar mai fi fost și 
un plan 0, adică s-o pună chiar pe cea care a pus 
cărțile sus să ia de acolo volumul GONCEAROV, dar 
asta ar fi dovedit că slujnica este mai iscusită decât 
stăpânul, lucru cu totul inacceptabil. Așa că planul 0 
trebuia uitat imediat.)    

- Planul 2: mai înainte a dat covorul la o parte în 
locul unde a sprijinit scara, apoi a încercat de mai 
multe ori dacă scara este bine fixată. După care a 
făcut o pauză și a mers în sufragerie, știind că e 
timpul ca Prăjina să-i aducă micul dejun. (Dacă 
slujnica ar fi deschis ușa odăii de lucru, ar fi zărit 
dintr-o ochire covorul dat la o parte și scara 
sprijinită de bibliotecă. Și n-ar fi fost deloc exclus ca 
obraznica să se ofere să ia chiar ea cartea 
GONCEAROV de pe raftul de sub tavan. Asta ar fi 
fost așa de parcă ar fi spus „domnia ta nu ești în 
stare, dar eu pot!”. De la Prăjină, Oblomov se putea 
aștepta la orice!) 

     A mâncat puțin la micul dejun, știut fiind că nu e 
bine să urci pe scară cu stomacul plin. Apoi a revenit 
în camera sa și și-a încălțat pantofii cu care obișnuia 
să plece în excursii, adică până în Pădurea Verde 
aflată la doar câteva sute de metri de casă. Acolo 
putea să stea în liniște și să gândească la lucruri 
mărețe. (Bineînțeles că lua întotdeauna și o carte cu 
el - pentru că, dacă întâlnea pe cineva, să pară că a 
venit să citească la aer curat. Când după atâta 
purtat, coperțile cărții se murdăreau prea tare, lua 
cu el o altă carte. Dar bineînțeles că nu din raftul de 
sub tavan.) Pe urmă, așa cum a hotărât de cu noapte, 
a căutat și a găsit într-un sertar un mosor de sfoară 
groasă și a legat cât de strâns a putut scara de unul 
dintre stâlpii pe care se sprijineau rafturile. După 
care a mai verificat de câteva ori stabilitatea scării.   

      Astfel pregătit, a urcat pe treapta întâi. După o 
pauză de doar puține minute, a urcat și pe treapta a 
doua. Și acolo a făcut o pauză pentru a-și aduna 
gândurile, după care a urcat pe treapta a treia. Până 
acolo n-a avut cine știe ce emoții, așa că în fiecare 
pauză a putut să se concentreze la lucruri frumoase, 
abătându-și astfel gândurile. Dar examenul începea 
de la treapta a patra, fiind bine știut că urcatul mai 
sus de primele trei trepte ale unei scări sprijinite de 
o bibliotecă constituie un act de nesăbuit curaj. „ 
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De nesăbuit curaj, ca să nu spunem mai mult…” 
(Mihail Mihailovici Mihailov) De pe scara a patra a 
mai încercat încă o dată, pentru orice eventualitate, 
să ajungă la cartea căutată, mai ales că se afla chiar 
dedesubtul ei. Și, tot ca și cu o zi înainte, oricât s-a 
întins, n-a reușit decât cu vârful degetelor să atingă 
volumul GONCEAROV. Nu-i mai lipseau nici zece 
centimetri și totul ar fi fost în regulă.  

      Aflat pe atât de periculoasa treaptă a patra, 
Oblomov și-a amintit de vătraiul cu cârlig pe care l-a 
folosit pe când mai încălzea locuința cu lemne și cu 
cărbuni. A fost acela un obiect nu numai util, ci și o 
adevărată piesă de artă făcând parte dintr-un set cu 
toate cele necesare pentru întreținutul focului. Din 
păcate, după ce au fost întroduse caloriferele, 
garnitura aceea moștenită din moși strămoși a 
dispărut. Mai mult ca sigur că Prăjina a arunca-o. A 
mai stat și s-a tot gândit cu ce altceva ar putea să 
ajungă la volumul de pe raftul al șaptelea, dar 
amintindu-și că n-a reușit nici cu peria de luat 
păianjenii de pe plafon măcar să miște cu un 
milimetru cartea și, mai ales, realizând că dacă ar 
coborî și n-ar găsi ceva cu ce să se ajute, n-ar mai 
avea încă o dată îndrăzneala să urce atât de sus, a 
oftat prelung și a decis să riște până la capăt.    

      Era deja cu un picior în aer pentru a-l pune pe 
scara a cincia, când a auzit slujnica în camera vecină.  
Acela a fost un moment cât un ceas, un moment cât 
o zi, un moment cât o viață. Adică un moment când 
a avut răgazul să-și amintească atât de tragica 
poveste a lui Leon Ivanovici, mort după ce i-a căzut 
în cap gobelinul moștenit încă de la iubitul său 
bunic, dar și-a amintit și de odioasele crime 
săvârșite prin „metoda biblioteca” de Rubin 
Petrovici Subin. Apoi i-au venit în minte și 
secvențele din serialul în care domnișoara Luiza - cu 
trupu-i demn de Miss Univers – a fost ucisă de o 
cascadă de volume groase prăvălite unul după altul 
peste superbul ei corp. Și i-a mai rămas timp lui 
Oblomov să facă o descoperire sumbră în timp ce se 
afla cu un picior pe primejdioasa treaptă a patra și 
cu un picior în aer, gata de a urca chiar pe treapta a 
cincea de pe scara sprijinită și legată de un stâlp al 
bibliotecii: slujnica lui Leon Ivanovici, după ce că n-
a fost niciodată măcar anchetată, se spune că a ajuns 
unica moștenitoare a fostului ei stăpân și – ca să 
vezi! – a fost prietenă cu Prăjina. Etete! „Nu, și-a 
spus Oblomov, Prăjina nu este nicidecum de 
încredere. După ce criterii alege soarta slujitorii? De 
ce n-a putut Oblomov, autorul, să aibă un servitor ca 
Oblomov, personajul, un servitor cinstit și fidel până 
la capăt, cum a fost Zakhar, bunul servitor al eroului 
lui Goncearov?” O tristețe cumplită l-a cuprins, așa 

că atunci când slujnica a intrat în încăperea unde se 
afla cu un picior pe primejdioasa treaptă a patra și 
cu un picior în aer, gata de a urca chiar pe treapta a 
cincea de pe scara sprijinită și legată de un stâlp al 
bibliotecii, Oblomov a fost încredințat că Prăjina va 
proceda la fel ca netrebnica servitoare a lui Leon 
Ivanovici, văzând că aceea n-a fost luată la întrebări 
de nimeni.  Revelația aceasta l-a făcut pe Oblomov 
să se sperie atât de tare încât piciorul de pe scara a 
patra a alunecat și a rămas doar cu mâinile prinse de 
scara legată de stâlpul de care se sprijineau rafturile. 
Oblomov a fost un cetățean scund, dar îndesat, chiar 
puțin obez. Greutatea sa a făcut ca stâlpul să cedeze 
și să se prăbușească întreaga bibliotecă. Cartea care 
i-a sfărâmat țeasta lui Oblomov a fost chiar volumul 
GONCEAROV, cel scris de un autor ce nici măcar nu 
trebuie amintit. Și, la fel ca și în cazul lui Leon 
Ivanovici, nici pe Prăjina n-a luat-o nimeni la 
întrebări, și, ca în cazul slujnicei lui Leon Ivanovici,  
Prăjina a ajuns moștenitoarea stăpânului ei. Și astfel 
decesul lui Oblomov face parte dintre cele 36,9% 
accidente întâmplate în bibliotecă. Dar s-a interesat 
cineva câte au fost accidente și câte crime cu 
premeditare?  

     Goncearov a scris un roman întitulat în mod cu 
totul nefericit „Oblomov”, asta se știe. Întrebarea 
este dacă și Oblomov ar fi apucat să scrie un roman 
întitulat în mod cu totul nefericit „Goncearov”, unde 
am ajunge, dacă și alte personaje, folosindu-se de 
acest precedent, s-ar apuca să nareze despre autorii 
lor? Și cum vom mai ști cine este autor și cine 
personaj? Iar dacă va fi vorba și despre o crimă, pe 
cine să tragă justiția la răspundere,  pe personajul 
sau pe însuși autorul?   
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     Ierusalim - Ovidiu Bufnilă 
 
     Madam Calomfirescu iese pe terasă. E un 
soare portocaliu. Vrăbiile zburătăcesc a 
toamnă. Un pescăruș trece razant aducând 
dorul depărtării. Madam Calomfirescu 
zâmbește un pic întristată. A îmbrăcat o roche 
de voal. Are o pălăriuță cochetă. Astăzi va 
călători către Ierusalim. Sigur că se află deja pe 
puntea unui vapor de lux. Ah, în jurul ei, o lume 
simandicoasă, plină de maniere, vorbe în 
șoapte, câte o ocheadă. Ei da, ilustrata pe care a 
primit-o cu ani în urmă de la fostul ei iubit, 
trimisă tocmai de la Ierusalim, se află exact 
lângă ceașca de cafea. O orchestră de dixieland 
își face apariția pe terasă, pardon pe puntea 
vaporului, acolo, la Clasa I. E frumos la Clasa I, 
conchide Madam Calomfirescu oftând plină de 
nostalgie. Trece mașina de gunoi. Gunoierii 
vociferează. Hei, strigă Madam Calomfirescu, 
liniște. Se așterne liniștea. Copacii sunt roz 
acum. Și cerul e roz. Chiar și crizantemele din 
glastra cu crizanteme sunt roz. Madam 
Calomfirescu soarbe din cafea. Îi place cafeaua 
la nebunie. Întotdeauna a strâns bani pentru 
cafea. A renunțat la multe alte mici plăceri, la 
multe alte mici bucurii. Dar pentru cafea a făcut 
sacrificii de atâtea ori! Se lasă dusă de visare, 
plutește acum pe marea cea mare, către 
Ierusalim. Dar stai, nu cumva se zărește dincolo 
de larg? Întreaga punte a vaporului de lux pare 
cuprinsă de frenezie. Orchestra de dixieland și-
a strâns cuminte instrumentele. Parcă se aude 
vocea căpitanului. Oare o fi chiar el? Madam 
Calomfirescu e cuprinsă de emoție. Lasă să-i 
scape o lacrimă. De undeva, din fundal, se 
desprinde în trombă, da, vine în mare viteză, o 
mașină focoasă, un model american din 1960, 
ah, ce mașină! Atenție, aici sunt valuri! Aici e 
marea cea mare! Aici e drumul de ape către 
Ierusalim! Madam Calomfirescu se ridică ușor 
agitată. Își flutură batista! Ce face șoferul? Hei, 
ce faci?! Atenție să nu te lovești de prova 
vaporului meu de lux! Ești în pericol! Te poți 
duce la fund! Ai grijă! Așa? Cum te numești? De 
unde vii? Ce cauți aici? Vii din America? Aha, 
cu mașina? Ai traversat oceanul Atlantic cu 
mașina asta focoasă? Nu? Ai venit cu avionul? 
Și mașina ta a fost adusă tot cu avionul? Cum? 
E chiar avionul tău? Adică tu ai un avion de-

adevăratelea? Aha. Și acum te plimbai pur și 
simplu prin oraș. Și ai trecut în trombă pe 
strada mea. Și ai vrut să eviți mașina de gunoi. 
Aha. Era cât pe-aici să te ciocnești cu ea. Și 
acum vrei să-ți tragi sufletul. Păi sigur, te-ai 
speriat ceva. Dar dacă ai atâtea miliarde, cum 
de te poți speria? Americanii care au atât de 
multe miliarde nu se tem de nimic pe lumea 
asta, spune drept. Ei, da, suntem oameni. Nici 
n-am spus eu că nu suntem oameni. Uite, vrei o 
cafea? Am cafea fierbinte, fierbinte pentru tine. 
Sigur că-ți poți trage sufletul aici pe terasă. Nu 
e nici un fel de problemă. Nu sunt jurnaliști pe 
strada mea. Nu știe nimeni că ești aici. Hai, 
liniștește-te, gata, a trecut. Acum ești cu mine, 
aici. Știi, eu tocmai mergeam către Ierusalim. 
Cum așa? Păi, uite, cu vaporul ăsta de lux! Nici 
n-am spus că nu e un vapor imaginar, ce 
credeai?! E un fel de joacă! Te-ai lovit la frunte? 
Ai un pic de sânge. Stai așa, stai când îți spun. 
Gata, s-a oprit sângerarea. Oh, nu vei păți 
nimic, nu te speria. Uite, vezi, cel de colo, da, 
da, lângă balustradă, acolo, e chiar căpitanul 
vaporului meu de lux. Da, desigur, accept 
propunerea ta. E foarte frumos din partea ta. 
Sigur că sunt fericită. Păi cum altfel? Uite, 
acum chiar simt adierea brizei. Da, se vede 
Ierusalimul. E aievea! Ce frumos că ai 
cumpărat bilete către Ierusalim! Ai văzut? Era o 
sirenă acolo, în valuri? Cum ai făcut asta? Ce 
frumos! Ești un miliardar american plin de 
surprize. Da, uite că ne apropiem de Ierusalim! 
Ce frumos! Vom avea un tur ghidat! Da, e 
nemaipomenit! Și vaporul de lux se apropie de 
port, sirena vaporului anunță venirea. Soarele  
e frumos acum. E cumva, da, da, o vară 
frumoasă. 
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...EPIGRAME  POCĂITE” (născute aici și 

peste ocean) de Carte de buzunar pentru a 

ne schimba gândurile. Conține 95 epigrame 

și ,,punctul e vedere al autoarei”. Epigrame 

scrise de o femeie-eu, deci fără picanterii 

care plac bărbaților, dar poante care plac 

...femeilor. 

       Editura  MIRTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,TEMPÊTES FERTILES”,  

poèmes,120 pag.,  

de Melania Rusu Caragioiu. 

Avec une petite biographie,  

avec accent sur l’oeuvre  

littéraire de l’auteure.   

 

 

     

         ,,ANI DE CANADA”,  

 

    210 pag., de Melania Rusu Caragioiu.  

Experiența a 90 de ani de viață personală, 

din care 20 de ani trăiți în Canada, în 

interviuri și 11 cronici ale cărților unor 

scriitori de prim rang. Cărțile respective 

prezentate, au poza color a copertei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: mel_rus@hotmail.com  

  

 

                CĂRȚI    RECOMANDATE  
Autor:  Melania  Rusu Caragioiu 
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Bianca si Delu Marcovici 

Marea Moartă e vie !  
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O plimbare prin Ierusalim 

 

 


