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Ne ocupăm în acest număr de polemica dintre filosofie (H. 
Bergson) și fizică, apărute înainte ca premiul Nobel să fie 
acordat lui Einstein. Unii s-au întrebat dacă analiza lui Bergson 
a aruncat “întreaga teorie a relativității într-un colț al 
metafizicii”.  Alții au început să considere teoria lui Einstein 
ca fiind pur și simplu irelevantă pentru preocupările umane 
de zi cu zi. 

Emile Chartier Alain, un autor foarte citit, (care avea să 
devină un important scriitor antifascist), a susținut că “Din 
punct de vedere algebric, opera lui Einstein este  corectă; din   
punct de vedere uman totul este pueril”. Anii care au urmat 
întâlnirii celor doi la Paris pot fi comparați cu cei ai răz-
boaielor religioase - cu o diferență majoră: în loc de polemică 
despre cum se citește Biblia, gânditori dintr-o mare varietate 
de discipline, au preluat  dezbaterea despre cum să inter-
pretăm desfășurarea complexă a naturii prin timp și spațiu. 
Aș vrea să adaug un singur aspect care ne privește în secolul 
nostru XXI. Deteriorarea planetei noastre, supra-popularea 
dar și avansul tehnologic conduc la “obligația” din ce în ce 
mai susținută a căutării unei planete prielnice pentru trans-
mutarea omenirii în afara sistemului solar. Ca specie putem 
înțelege nevoia de supraviețuire. Problemele par in- 
surmontabile . 

Einstein ne învață că în cosmosul cunoscut nu există viteze 
mai mari decât cea a luminii. Masa, gravitația, spațiul și 
timpul sunt legate relativist între ele și nu ne permit salturi în 
cosmos într-un timp acceptabil unei vieți organice. A doua 
mare problemă este vastitatea spațiului care nu numai că este 
imensă dar și crește cu fiecare secundă datorită expansiunii 
universale descoperită de Hubble. Iar rata de accelerație 
crește și ea în timp, îndepărtând obiectele cosmice care își 
măresc distanța dintre ele. 

Așa se face că în timpul vieții noastre biologice nu vom ajunge 
la planete primitoare, nici măcar în galaxia noastră. Spațiul 
incomensurabil cât și timpul care ne stă la dispoziție, fac 
călătoria imposibilă. Marea noastră frustare pe axa cosmică 
trebuie să fie acest lament: ...Și cât de puțin timp ne-a mai 
rămas de trăit.  
AG



 Dileme ale identității 

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020



Editorial 

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020 pagina 4

Resetare, părerea unui globalist

Klaus Schwab* insistă continuu că pandemia 
COVID să fie exploatată pentru a promova o 
nouă ordine mondială, susținând: “Acum este 
momentul istoric al timpului nu numai pentru a 
lupta împotriva ... virusului, ci pentru a modela 
sistemele  necesare pentru era post-corona.”  El 
merge mai departe precizând clar că elita finan-
ciară nu va permite niciodată vieții să revină la 
normal, sugerând că blocarea continuă și alte 
restricții vor deveni permanente. 
        “Mulți dintre noi ne gândim ....când lucruri-
le vor reveni la normal”, scrie Schwab. 
“Răspunsul scurt este: niciodată. Nimic nu se 
va întoarce vreodată la sentimentul “rupt” de 
normalitate care a predominat înainte de criză, 
deoarece pandemia coronavirusului marchează 
un punct fundamental de inflexiune în traiecto-
ria globală”.
     Globalistul face această afirmație în ciuda 
admiterii că amenințarea reprezentată de 
COVID pălește în comparație cu pandemiile 
anterioare. “Spre deosebire de anumite epi-
demii din trecut, COVID-19 nu reprezintă o 
nouă amenințare existențială”!  Schwab clari-
fică faptul că “a patra revoluție industrială” sau 
“Marea resetare” va schimba fundamental 
modul în care operează lumea. Cităm: 

    “Se produc schimbări radicale de o asemenea 
consecință, [pe care unii experți le numesc” 
înainte de coronavirus ”(BC) și “după corona-
virus ”(AC)]. Vom continua să fim surprinși 
atât de rapiditatea, cât și de natura neaștep-
tată a acestor schimbări - pe măsură ce se con-
fundă între ele, vor provoca consecințe de ordi-
nul al doilea, al treilea, al patrulea și mai mult, 
efecte în cascadă cu rezultate neprevăzute”.

   Ziaristul economist James Delingpole  în 
coloana sa, “Marea resetare” subliniază că acest 
postulat reprezintă doar reluarea vechii agende 
globaliste care s-a bâlbâit în ultimul deceniu. În 
centrul agendei stau: guvernarea dictatorială 
tehnocratică a unor elite minuscule, “noul 
acord verde”, abolirea treptată a proprietății 
private, un salariu minim garantat care va asi-
gura locurile de muncă înlocuite de roboți, o 
represiune a libertăților personale și reducerea 
libertății de mișcare. Așa cum am subliniat 
anterior, ideea că lumea nu va reveni niciodată 
la un normal post-COVID este emisă de către 
instituții de peste tot. 

    *Klaus Martin Schwab (n.1938 la Ravens-
burg, Germania) este un inginer și economist 
bine cunoscut ca fondator și președinte execu-
tiv al Forumului Economic Mondial.    

 Acest articol expune utilizarea “ameninţări-
lor” continue, fabricate uneori pentru a 
impune mai multe măsuri de securitate popu-
lației, acțiune numita “Marea Resetare” și ni 
se propune  să recunoaștem măsurile luate de 
liderii care ascund că este de fapt un pas 
către mai mult autoritarism. Este timpul să 
începem să purtăm conversații serioase 
despre aceste subiecte și să învățați să luăm  
poziții diferite. Nevoia de un consens colectiv 
a fost necesară din toate timpurile și, dacă 
suntem divizați în mod constant și nu putem 
percepe realitatea din perspectiva altcuiva, 
nu vom lupta pentru a crea o schimbare  sem-
nificativă. Acesta  este atât momentul pentru 
a consuma informații, cât și pentru a dezvol-
ta poziții corecte pentru a deveni factori 
eficienți, activi. 
NR



Ştiri externe 

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020 pagina 5

Stiri imediate

    De curând, la numai  câteva zile după ce a 
fost oficial “încoronat” Joe Biden următorul 
președinte al Statelor Unite, au apărut rapoar-
te despre activitatea sporită a Iranului la pro-
gramul său nuclear. 

După cum anunță revista Jerusalem Watch, 
Iranul nu va fi împiedicat de nimeni să 
achiziționeze arme nucleare. Iranul consideră 
că dezvoltarea armei bazată pe energie nucle-
ară este esențială pentru furnizarea unei um-
brele pentru a proteja împotriva atacurilor 
asupra națiunii, în timp ce își extinde puterea 
în regiune prin mijloace convenționale. Dar, 
mai mult decât atât, Iranul consideră că un 
cataclism nuclear ar putea fi precursorul per-
fect al venirii unui Mesia șiit, al 12-lea imam. 
Haosul este o condiție prealabilă pri-
mară pentru întoarcerea acestei figuri mesi-
anice. 

Mulți iranieni, inclusiv Ayatollah însuși, cred 
că pot grăbi reapariția sa, provocând 
intenționat haosul global. Pentru ei, nu con-
tează dacă câștigi războiul, atâta timp cât poți 
începe războiul! Bernard Lewis, eminentul 
savant și istoric al Orientului Mijlociu, a 
declarat odată că, pentru regimul iranian, “dis-
trugerea asigurată în mod absolut nu este un 
factor de descurajare, ci este un necesar stimu-
lent”. 

Natanz – Siteul în care se produce 
îmbogăţirea uraniumului prin centrifugare  

from AP - The Associated 
Press
 
Despre S.U.A.  azi

      Președintele Donald Trump încearcă să trans-
forme alegerile libere și corecte ale Ame-
ricii într-o mizerie amestecată de dezinformări, 
pretenții legale, și atacuri nefondate la baza 
democrației Statelor Unite. Haosul și confuzia 
reprezinta strategia lui Trump în urma înfrânge-
rii sale democratului Joe Biden.  O furtună  de 
atacuri ale lui Trump  legate de  alegeri îi permite 
să semene nemulțumirea și îndoiala în rândul 
celor mai loiali susținători, lăsându-i pe mulți cu 
impresia falsă că este victima votului fraudulos. 

   Acest lucru nu-l va menține pe Trump în 
funcție - Biden va depune jurământul în 20 feb-
ruarie. Trump cauta să submineze eforturile 
noului președinte de a unifica o națiune fractur-
ată, cât și de a-l alimenta pe Trump în următorul 
său demers, fie că este vorba de o revenire la  
Casei Alba în 2024, fie de o întreprindere de 
presă aliniata lui. “Este vorba despre menținerea 
voinței și a vizibilității”, a spus Judd Gregg, 
fostul guvernator republican, senatorul din New 
Hampshire. “Donald strânge o mulțime de bani 
și intenționează să-i folosească”.

    Efectele strategiei lui Trump încep deja să 
apară. Un sondaj efectuat de Universitatea Mon-
mouth a arătat că 77% dintre susținătorii lui 
Trump au declarat că victoria lui Biden s-a 
datorat fraudei, în ciuda dovezilor contrare 
copleșitoare.

                      Via Haaretz
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O dispută între doi titani

  Biografii care scriu despre viața și opera lui 
Albert Einstein rareori menționează discuțiile 
sale cu filosoful Henri Bergson*.
  
Bergson a scris despre Einstein (1937), iar Einstein 
a menționat pe Bergson (in1953) pentru ultima 
oară. Au subliniat - încă o dată - cât de greșită 
le-a rămas perspectiva celuilalt. În timp ce dez-
baterea a fost în cea mai mare parte îndepărtată 
de moștenitorii lui Einstein, a fost periodic 
pomenită de mulți  dintre adepții lui Bergson.  
Simplul act de a reînvia discuția care a avut loc 
într-o zi  de  aprilie 1922 nu a fost o chestiune 
simplă. Nu numai că incidentul în sine este con-
flictual  - dar si relevanța lui pentru istorie este 
încă contestată. Cei doi bărbați au dominat ma-
joritatea discuțiilor despre “timp” în prima 
jumătate a secolului XX. Mulțumită lui Einstein, 
timpul fusese în cele din urmă “dat jos de scaunul 
său înalt”, coborât din vârful înalt al filozofiei la 
teritoriul mai practic  al fizicii. Savantul arătase 
că “credința noastră în sensul obiectiv al simulta-
neității” precum și cea a timpului absolut trebuie 
să fie “abandonate” pentru totdeauna si după el 
“alungase cu succes această dogmă din mintea 
noastră.” Einstein arătase că “spațiul în sine și 
timpul în sine” erau două concepte “Condamnate 
să dispară în umbra.” În schimb, Bergson a 
susținut că existăm mai mult în timp decât 
oamenii de știință au cercetat vreodată - și a vrut 
să spună : oameni de știință de toate categoriile,-
variind de la evoluționiștii darwinieni la astro-
nomi și fizicieni. Pentru a explica  acele aspecte

ale Timpului care au fost cele mai importante 
și pe care oamenii de știință le-au ignorat în 
mod constant, Bergson a subliniat  frecvent 
termenul. El l-a asociat cu un  “impuls vital". 
Acest impuls, a argumentat el, a fost împletit 
de-a lungul întregului univers dând vieții un 
impuls și o răspândire de neoprit, în pro-
ducerea de noi creații, neașteptate și înțelese 
imperfect de știință. Deși știința nu a putut să 
o facă decât imperfect, ea a fost coloana verte-
brală a muncii artistice și creative. S-a văzut 
influența lui Bergson asupra literaturii care 
preluată de  Gertrude Stein, T. S. Elliot, Virginia 
Woolf, William Faulkner și mulți alții au intro-
dus pauze, sau sarituri temporale și se  trans-
formă în narațiuni în care viitorul a apărut 
înainte de trecut iar trecutul după viitor.  Con-
tribuțiile lui Einstein și Bergson au apărut 
puternic în contradicție, reprezentând două   
curente opuse  ale modernismului. Vitalismul 
a fost pus în contrast cu mecanizarea, creația 
împotriva raționalizării și personalitatea 
opusă uniformității. Bergson a fost asociat cu 
metafizica, anti raționalismul și vitalismul, 
ideea că viața generează totul. Einstein cu con-
trariile lor: cu fizică, raționalitate și ideea că 
universul (și cunoștințele noastre ) ar putea 
exista la fel de bine si fără noi. Fiecare om 
reprezenta o parte de dihotomii evidente, ire-
conciliabile care au caracterizat modernitatea. 
Această perioadă a determinat o lume în mare 
parte împărțită în știință și restul indiferent.  
După întâlnirea dintre Einstein și Bergson, 
știința apare clar si frecvent pe o parte a diho-
tomiei.  
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Alte domenii ale culturii au preferat cealaltă 
parte, inclusiv filozofie, politică și artele. “Con-
fruntarea lui Bergson cu Einstein  a fost inevita-
bil ”, a scris celebrul filosof Gilles Deleuze la mai 
bine de jumătate de secol după întâlnirea lor.  Și 
astfel îi găsim pe acești doi bărbați care joacă 
roluri cheie în diviziunea timpului moderne.  
Înfrângerea lui Bergson a fost un moment deci-
siv pentru el personal, când faima, înțelepciunea 
și precauția bătrânului au fost contestate de 
energia impetuoasă a tânărului, dar a fost, de 
asemenea, un moment cheie care a marcat 
ascensiunea autorității științei față de alte forme 
de cunoaștere. În anii care au urmat întâlnirii 
lor, filosoful și fizicianul s-a angajat în 
numeroase alte dispute care ating TOTUL. 
Unele dintre diferențele erau extrem de 
abstracte -  natura timpului, rolul filosofiei și 
întinderea și puterea ştiinţei. Altele erau mai 
concrete, cum ar fi rolul guvernului, locul religiei 
în societățile moderne și soarta Ligii  Națiunilor. 
Dar aproape oriunde ne uităm - de la vegetaria-
nism la război, de la rasă la credință - constatăm 
că cei doi bărbați au avut poziții diametral opuse  
mai la  toate problemele pertinente din timpul 
lor. Există multe motive pentru care știm multe 
despre Einstein și puțin despre Bergson. Majori-
tatea au legătură cu modul în care dezbaterea s-a 
intensificat după prima lor întâlnire; dezbaterea 
a decolat ca un foc sălbatic. Tensiunea dintre cei 
doi  a crescut după ce Bergson a publicat o carte 
fără restricții dedicată teoriei relativității. Volu-
mul controversat, conceput pentru a fi urmărit 
cu atenție cu creionul sau stiloul în mână, a 
apărut mai târziu în acel an. “Durată și Simulta-
neitate" (1922) au inspirat sute de răspunsuri  de 
la gânditori proeminenți comentatori ai 
dezacordului dintre fizician și filosof. Cartea a 
fost la fel de controversată deoarece a avut 
succes. Aproape un deceniu după publicare, un 
scriitor și cititor nerăbdător al operei celor doi 
bărbați a întrebat: “Oare  cartea scrisă de cel mai 
strălucit dintre filosofii contemporani clarifică 
ideile celui mai genial  om de știință?”  Einstein 
este bine cunoscut și respectat astăzi; Bergson 
este mult mai puțin. Încă în momentul întâlnirii 
lor, situația era chiar opusă. Bergson era o figură 
consacrată ca intelectual și filosof public, plim-

bându-se dimineața cu șefi de stat, umplând 
săli de curs după-amiaza și asigura lecturii 
înainte de culcare pentru mulți noaptea; Einstein 
devenise  o stea în creștere în ochii publicului și 
își găsea vocea în afara sferelor științifice. 
Bergson și Einstein s-au mai întâlnit de câteva 
ori și au schimbat câteva scrisori. Einstein a 
trimis o carte poștală prietenoasă din Rio de 
Janeiro către Bergson după întâlnirea lor prob-
lematică de la Paris. Si-au propagat pozițiile 
respective în publicații și scrisori către alții. 
Prin intermediul acestora, putem urmări 
instanțe clare de reluare a dezbaterii. Un număr 
de discipoli proeminenți le-au folosit ca să pună 
capăt dezbaterii în favoarea omului pe care l-au 
susținut. Dezbaterea a crescut si a captivat  
publicul în general. După prima lor întâlnire, 
Einstein a insistat ca filosoful pur și simplu nu 
înțelegea fizica relativității - o acuzație cu pe 
care majoritatea apărătorilor lui Einstein au 
fost de acord și la care Bergson a rezistat. 
În lumina acestor acuzații, Bergson și-a revizuit 
argumentul în trei anexe separate la “Durată și 
Simultaneitate” pe care le-a inclus într-o a 
doua ediție. Dar răspunsul lui Bergson a fost 
vădit ignorat. Prin recunoașterea acestor clari-
ficări, putem vedea că disputa lor a depins de 
mult mai mult, decât de simple dezacorduri 
tehnice referitoare la detalii ale teoriei relativi-
tății. Bergson nu a recunoscut niciodată înfrân-
gerea. Potrivit lui, au fost Einstein și interlocu-
torii săi care nu l-au înțeles.  AG

*Henri-Louis Bergson (1859 -  1941) a fost un 
filozof francez de origine evreiască care a 
influențat tradiția filosofiei continentale, în 
special în prima jumătate a secolului XX până 
în cel de-al doilea război mondial. 
Bergson este cunoscut pentru argumentele 
sale conform cărora procesele de experiență și 
intuiție imediate sunt mai semnificative decât 
raționalismul abstract și știința pentru înțele-
gerea realității. 
A fost distins cu Premiul Nobel pentru litera-
tură din 1927 “ca recunoaștere a ideilor sale 
bogate și vitalizante și a priceperii strălucite 
cu care au fost prezentate”.  
 



Jurnal vizual 

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020 pagina 8

1

Adonis

“Ai de gând
sau nu
să-ţi mănânci supa,
ciudatule, nenorocit
negustor de nori?"
a ţipat
                        Jeanne Duval,
pocnindu-l, cum stătea
visător
la fereastră,
                        pe Baudelaire,
drept în spinare.
Baudelaire s-a speriat,
apoi a râs
până n-a mai putut,
fluturându-şi lingura
prin aer
ca o baghetă,
transformând camera
într-o pictură
                         de Salvador Dali
transformând camera
                     într-o pictură de Van Gogh

Autor:
Richard Brautigan
(trad.Petru Dimofte)

Picto poezii
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Sfaturi  de  folos  unui  prozator 
tânăr
                     
Magda Ursache

     Am spus undeva că o carte îți sare singură în 
brațe. Te alege, ea știe cum. E vie. Depinde de tine 
dacă rămâne vie sau o omori când o treci pe 
hârtie. O să continui povestea Caterinei Savu (per-
sonaj din cartea Conversaţie pe Titanic). Love 
affair, când îndrăgostiții se iau în brațe fără brațe, 
ar putea interesa. Dragoste cu gust de dragoste ar 
fi un titlu atractiv. Nu pe toate gusturile. Dar... 
sono gusti e gusti. Sigur că povestea iubirii Cater-
inei va fi ancorată în timpul ăsta imediat, profan, 
cu oameni profani, în istoria imediată (Fr. Soulet), 
așadar un instant book: dragoste la vremea covid-
ului și-a ciumei roșii, galbene... Tot spectrul. 
Depind de bibliotecă, dar mă presează realitatea 
imediată. N-o pot ignora. Politicheza nu-mi dă 
pace. Eroul principal în romanele mele este 
România tranziției, cu relele și cu bunele ei. Da, 
cred că acum, când raportul memorie-isto-
rie-ficțiune e bulversat, trebuie normalizată 
relația lor. Și asta deloc formal. Javier Cercas, în 
Soldații de la Salamina: “Ca să scrii romane nu 
trebuie să ai imaginație. Doar ținere de minte. 
Romanele se scriu combinând amintiri”. În fond, 
ce e ficțiune, ce e biografie? Toate, tot se trans-
formă în ficțiune, capătă altă existență, dacă îți 
reușește. La urma urmei, pentru cine nu cunoaște 
personajele din spatele personajelor mele totul e 
ficțiune, invenție. La o întâlnire cu elevii liceului 
meu, un profesor de română era sigur că am studi-
at la Cluj, așa de bine semănau profesorii ieșeni 
din Universitatea care ucide cu profii lui clujeni. 
Reiau tema iubirilor “greșite”. Scriu, de la început 
până la capătul capătului, o singură carte, așa 
este: eșecul profesional, dar și erotic (ca-n Rău de 
România, ca-n Astă-vară n-a fost vară, ca-n Strigă 
acum..., ca-n Bursa de iluzii), destine rupte, prinse 
în cușca bsedante-lor decenii, la fel de aberante, 
fiecare în felul lui. Pe mine mă marchează 
mai-mult-ca-prezentul, departe de a fi mai-mult 
ca-perfect. Stendhal spunea decis: comentariul 
politic-social n-are ce căuta în roman. “Politica e 
ca un foc de revolver în concert.” Nu cred asta. 
Țepeneag o crede: “Fără politică în literatură”. 

În alte cuvinte: Fiți onirici, nu naturaliști-realiști. 
Paul Goma a fost sfătuit să scrie „ca oniricii”, “fără 
probleme”, de Gafița, de Dodu Bălan, de Vasile 
Nicolescu. Tocmai ei, scriitori compromiși de 
politica socialistă. Așa au apărut perfecționiștii 
frazei despletite. Frumoase, dar nu rămâi cu mare 
lucru după ele. Literatura înaltă are alt mod de a 
rezista. Nu se poate citi în metrou, între două 
peroane pe stânga. În ce am crezut în cele șase 
romane ale mele? În discurs ficțional impur. 
Orice poate intra în literatură: și războaiele, și 
războaiele de țesut. Contează montajul. Formula 
Barthes este un pic de: banal+tragic, banal+com-
ic, banal+liric, dar niciodată banal+banal. Dure-
re-Bucurie?
     Oare le-am dozat bine în Conversație pe Titan-
ic? Ștefan Lupașcu: “Morala metodologică a artis-
tului este morala contradictoriului cel mai 
intens.” Cam da. Începi să scrii și te potopesc alu-
viuni de biografeme ale nu știu cui. Câteva sunt 
de-ale mele. Mă povestesc uneori, e drept, dar 
nu-s eu nici Lia, nici Lili-Marleen, favorita mea, 
nici Iordana Marievici, nici Iris. Naratorul nu 
sunt eu (confuzie voită, poate), ci un personaj, 
mai degrabă masculin. Și deși scriu la persoana 
întâi (pentru mine, proza se scrie la persoana I), 
nu vreau o egografie. Iar secvențele autobiogra-
fice împing, da, împing spre imaginar. Tot 
povestind una-alta, nu mai știu dacă mi s-a 
întâmplat chiar mie ce povestesc. Pe Blanchot (în 
ce scrie despre Kafka: “El sunt eu însumi devenit 
nimeni”) nu-l urmez. Nu-l pot înlocui pe el cu eu. 
Confuzia de genuri nu strică: amestec produsele 
imaginarului cu produsele documentarului: liter-
atura non-fictivă, de non-ficțiune, cu docu-ro-
manul, cu cartea-document. Leg proza de eseu, de 
jurnalism. Nici cotidianul, nici evenimentul nu 
mă lasă indiferentă. M-a sfătuit un prieten poet să 
scriu ceva intemporal, ca Márquez. Secolul XX e 
veacul meu de singurătate, dar nu în intemporali-
tate, ci după Cortina de Fier. De altfel, tot 
Márquez a spus că “realitatea este un scriitor mai 
bun decât noi.” Mie mi se pare că subiectele 
inventate sînt mai banale decât tot ce ni s-a 
întâmplat în socialism, când realul a fost mai put-
ernic decât ficția. Numai că “prozașii” români nu 
s-au prea încumetat s-o descrie. S-au refugiat în 
limbaj esopic, în exersarea ambiguității, în efecte 
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(unele superbe) de text. De la I.M. Lotman cetire: 
“viața e un text de interpretat pentru a produce 
operă (text)”. Dar nu altă realitate, ci realitatea 
însăși, trecută prin suflet și re-dată. Verbul a crea 
mă indispune. Numai Dumnezeu creează, noi 
copiem, imităm, re-facem, re-elaborăm, re-mode-
lăm... Boris Vian avertiza, cu orgoliu de mare 
prozator: “În această carte totul este adevărat 
pentru că eu am creat totul.” În replică, Aura 
Christi, într-un op de 578 pagini, de citit și de reci-
tit, Din infern, cu dragoste: “Realitatea nu există; 
în schimb există proiecția noastră asupra ei. Totul 
e ficțiune ordonatoare de frumusețe și sens - acest 
lucru îl descoperi după îndelungate stagii în sub-
terana interiorității.” Declarații auctoriale preți-
oase, însă eu nu-mi refuz nici personajele“pe 
surse”, alături de altele necunoscute face to face, 
imaginate în scene netrăite. Iar non-ficțiunile din 
proza mea sunt mai multe decât bio-grafemele 
mele. De cerut cer mereu imunitate ficțională și 
asta deoarece totul funcționează als ob. Și ce dacă 
mi s-a întâmplat mie sau altuia ce povestesc? 
Depinde dacă o fac literar. Da, e adevărat, mă joc 
cu biografemele contemporanilor mei, în Bursa de 
iluzii. Dintr-un pitic sovietic, am croit nu mai 
puțin de trei personaje. Așadar nu mă citiți ad 
litteram, căutând cheia. Dar ce cheie nu se pierde, 
mai ales în literatură? Verosimil sau veridic? se 
întreabă Goma și răspunde: veridic. Biografismul 
gomic nu-l coboară din literatură. Dimpotrivă. Și 
nu strică literaturii personaje corespondente în 
realitate, în mundan. Istoria trăită mă captivează 
mai mult decât basmele. Istoria e trusa mea de 
chei: universală, franceză, made in Romania etc. 
Literatura se naște din realitate (viață), dar și din 
raftul cu cărți de istorie. Oglinda o plimbi și pe 
drum, și de-a lungul șirului de cărți. Numai 
pentru Chișu-i altfel, el folosind oglinda propriilor 
pantofi bine lustruiți. Sigur că trec rapid dintr-un 
repertoriu în altul, ca să nu plictisesc. Într-o carte 
a mea, 7 scriitori umblă în căutarea unui cititor. 
Nu 6 ca la Pirandello, ci 7 în cap.  Totdeauna însă 
scriu numai pentru cititori neapărat cultivați, 
avertizați. Cum le spune Aura Christi, cititori 
complice, pentru care nici aluzia livrescă, nici 
efectele de text filologic nu-s străine. Epicul n-a 
fost mon fort, ca pentru N. Breban care scrie, în 
Bunavestire: “Noi, cei care povestim, racontăm”. 

 Iar generația click, neavând timp de “racontările” 
prozatorilor de elită, îi caută la dinți ca pe cai. Și 
ce să vezi? Șaptezecistul Radu Mareș le-a dat 
clasă prospăturilor douămiiste cu romanul-eveni-
ment Când ne vom întoarce. Cei mai „vechi” erau 
mai individualizați. Nu-l puteai confunda pe 
Breban cu Preda, cu DRP ori cu Buzura. Acuma, o 
confunzi ușor pe Bradea cu Golea și cu Baetica. 
De la erotism la eroism nu-i decât un t? s-ar între-
ba Paler. Mda. Cu debuturi la kil și trei genialoizi 
la cinci lei nu se face o literatură. Ce trebuie spus 
clar este că nu accept trendul: literatura ca roman 
de gare, comestibil, numai pentru că cititorul 
zilelor noastre e mai comod. Mă situez în răspăr 
cu moda temei nesemnificative, abordez altfel de 
teme decât jocurile de chiloți, subfustările. S-a 
scos marea temă, s-a scos etica și am ajuns la 
corp, la sex explicit. S-a decretat că “pisălogicul” 
și-a mâncat mălaiul, că trebuie trecut de la proza 
psihologică la proza fiziologică. La tema mică a 
lumii mici. Și-l citez pe Dan C-ul, În contra 
sărăciei narative: “Asta e, la teme mari e nevoie de 
respirație amplă. Cine caută la piciorul broaștei 
confundă trompa elefantului cu furtunul aspira-
torului.” Îmi lipsește omul care aduce cartea. Și 
iarăși cad în ispita comparatistă: postmoderniștii 
se laudă cu discontinuitatea. Dar nu vine de la 
Proust? Cât despre zugrăvirea indirectă, oho, vine 
tocmai de la Hofmannsthal... “Dacă vrei să arăți 
luna plină, înfățișează câinele din curte”. 
N-a luat Nabokov de la Stendhal pasiunea detali-
ului? Cât mai multe detalii,dați cât mai multe 
amănunte! Iar Márquez a fost marcat de Heming-
way : „de la Hemingway înveți și cum dă colțul o 
pisică.” Pe urma postmoderniștilor, s-a mers pe 
strategia eliminării temei mari, ca desuetă. 
Ironiile la adresa descriptologicului se cunosc, ca 
și cum o fi ușor să faci o descriere. Neîndemâna-
rea asta, a descrierii, te trădează ca povestaș 
prost. Dar de ce să-i nedreptățesc pe postmoder-
niști? M-au atras la ei fragmentarismul, ambigui-
tatea, colajul cultural, aluzia livrescă, ludicul care 
primează, jocul de-a una și de-a alta, dar și 
pastișa, autocitarea ironică... Am împrumutat de 
la cei mai buni dintre ei ceva emoție și mult acid. 
Cât despre cele 10 porunci ale scriitorului, le-am 
redus la trei: răbdare, credință, iubire.



Teatru scurt 

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020 pagina 11

Poem

Și când furtuna începe,
a valurilor creste se sparg lucind pe-o 
stâncă.
E-n clipa - ceea un înțeles ascuns…
Când soarele și-arată al feții sale plin,
printre raze albe la orizont alpin, 
își urcă chipul stânca, de liniște pătruns.
Dar vai! Înalta stâncă se prăbușește,
din temelie roasă de valuri care gem.
S-o caut, s-o plâng, s-o chem?
S-aștept cu resemnare împliniri de idealuri?
Dedic acest poem la răsculate fluvii
și cânt cu slavă pură a liniștei eter.
Mă-închin smerită aceluiași mister
care-a creat în mine și stâncă și efluvii.
                       
               “O mie și una... de poeme” (2016)
           Vavila Popovici – Carolina de Nord

TEATRU cu MARIN SORESCU

1850-2020 - 170 de ani de la înfiinţarea 
Teatrului Naţional din Craiova

Marin Sorescu   ( 1936 – 1996)  

JOIŢA: ... Gândiţi-vă şi dumneavoastră: ăla 
bolnav şi beteag în pat, bir pe aia, bir pe 
ailaltă – aia nu, aia nu... Ce să facem şi noi, 
femeile? Plus toată ziua cu spaima în cap: vin 
turcii, nu vin turcii…
DOMNICA: Iart-o, măria-ta.
ŢEPEŞ: Domnico, tu du-te, nene…
DOMNICA (Îngenunche): Iart-o. (Iese)
ŢEPEŞ (Se ridică): Tu ce zici: vin sau nu vin?
JOIŢA: Turcii?
ŢEPEŞ: E?
JOIŢA: Păi să vină, fir-ar ai dracului, că de 
când se tot screm, veneau şi treceau, erau 
acum la mama dracului, în fundul Europei. 
De ce să le ţinem numai noi piept acilea? Ne 
plătesc ăia din apus că-i apărăm aci? Sunt şi 
ăştia nişte tâmpiţi.
ŢEPEŞ: Cine?
JOIŢA: Turcii.
ŢEPEŞ: De ce?
JOIŢA: Se proţăpesc să se bată doar cu noi, 

când ştiu precis că pe noi n-o să ne biruie în 
vecii-vecilor. Şi nu le dă în gând să meargă la ăia 
pe care i-ar găsi în izmene. (Râde)
PÂRVU: Ce să-i facem, măria-ta, aţi auzit-o şi 
dumneavoastră cum se exprimă. N-are vocabu-
lar.
...
ŢEPEŞ: Muierea asta ar merita să trăiască. 
Măcar spune ce simte.
JOIŢA: Ba simt eu mai multe, dar mi-e frică să 
le spun. Îmi mai pun lacăt la gură.
...
din: A TREIA ŢEAPĂ -  MARIN SORESCU

                  Via Melania Rusu
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Mircea Munteanu “Mongolul”    

Au fost dacii niște sfinți?

 Literatura tracomană/dacopata, a adus în 
discuție o noțiune nouă. Dacii ar fi fost niște 
sfinți, spun ei. Un fel de creștini “avant la lettre”. 
Exagerând și generalizând pasaje din Strabon și 
Flavius Josephus, extremiștii noștri declară că 
toți daco-geții erau sfinți. Lucrurile sunt destul 
de delicate. Autorii respectivi nu se referă la toată 
populația dacă, ci doar la unii indivizi. O mică 
grupare, castă. În plus, ar trebui analizat de 
înseamnă “sfințenia” în diferite epoci.
  Pentru că în epoca idolatră și Venus /Afrodi-
ta/Astarte erau sfinte. Ba exista și o prostituție 
sacră. Sacralitatea preistorică și antică era total 
diferită de sacralitatea creștină. Până și olița de 
noapte era sacralizată. Priap se bucura de un cult 
special, numit la daci “Dragobete” (cu totul altce-
va decât Sf.Valentin, preot creștin care căsătorea 
tinerii ce se iubeau, dar care aveau de înfruntat 
opoziția familiilor lor). Nu mai vorbim de “aversa 
Venus”, din Paphos.
 Dar lasând la o parte problema definițiilor 
termenilor în diferite epoci (foarte importantă, 
pentru o analiză istorică) erau dacii niște sfinți? 
Fără îndoială, aveau preoți dedicați, care erau 
virtuoși și cumpătați. Izvoarele o menționează. 
Dar poporul era la fel? Nu cred. În primul rând, 
dacilor le plăcea sexul. Cine murea tînăr, era 
plâns pentru că nu a cunoscut plăcerile sexuale 
totale. Aveau 7-8 soții. Cumpărate. (Vezi și “Tirgu 
de fete” de pe muntele Găina). Dacă o fată nu era 
cumpărată, putea să-și cumpere -ea- soțul. (Vezi 
și cântecul Mariei Tănase, în care apare faimoasa 
strigătură: “Hai la bărbați de vînzare!”). Toate 
astea sunt documetate în izvoarele antice. Și în 
folclorul nostru, după cum se vede. (Dacii nu 
aveau o societate sexistă. Se bazau pe avere. Cum 
pământul era stăpânit în devălmășie - obști 
sătești- și aurul era apanaj regal, averea indivizi-
lor era adunată în animale și argint).
    În al doilea rând, dacilor le plăcea să bea.  Este 
adevărat, Burebista a distrus viile, pentru a-i 
disciplina. (”Prin ascultare de legi şi cumpătare...”)
Dar după asasinarea lui, viile au reapărut. 

Ovidiu chiar vorbește de vinul geților, înghețat de 
gerurile năprasnice. (Aici putem face o paranteză. 
Mai avem documete medievale și mai târzii, care 
vorbesc de vin înghețat și cum făceau românii 
distilat din vin. Puneau butoiul cu vin pe un suport 
înalt și-l lăsau să înghețe peste noapte. Iarna, 
bineînțeles. Dimineața veneau și desfundau buto-
iul; cu un fier înroșit, topeau gheața ce se formase. 
Luau doar “inima”. “Sufletul” vinului, care 
rămînea neînghețat, la mijloc. Era alcoolul care nu 
îngheța. Era o distilare la rece, prin înghețare, care 
probabil era cunoscută și în Dacia. Distilarea la 
cald va fi inventată mult mai târziu, de arabi și 
cunoscută în Europa prin florentini.  Concentrația 
de alcool depindea de calitatea vinului și tăria 
gerului. Prin acest procedeu, aveau romanii “aqua 
via”. -”L'eau de vie” cum vor zice -mai târziu-  
francezii.) Dar - curios lucru -, deși Burebsta a 
interzis vinul și a distrus viile, nu avem nici o știre 
despre interdicția berii. Ori dacii beau și bere. 
Avem repetate știri antice despre acest obicei. Să fi 
fost lupta dintre producătorii de bere și cei de vin? 
Sau nu socoteau berea băutură alcoolică? Eventu-
al, Burebista a fost suficient de înțelept pentru a 
lăsa o supapă poporului, să nu se acumuleze 
nemulțumirile?  Nu știm.
    Dar știm că dacii beau de stingeau. În sfârşit, 
dacii se drogau. “Fumau” sau “trăgeau pe nas”.   
Avem știri că aruncau în foc  semințe și inhalau 
fumul. Nu se știe ce semințe. Probabil cânepă. (Și 
azi se mai face o prăjitură din semințe de cânepă, 
fierte cu miez de nucă și miere de albine. Uneori se 
pune și făină, pentru îngroşare. Se cheamă “julfă” 
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S-a pierdut tradiția, când comuniștii au interzis 
cultivarea cânepii - drog-, în anii '50. Dar au mai 
rămas insule izolate pe ici colo, unde se putea 
cultiva cânepă pe suprafețe mici. Au păstrat și 
tradiția prăjiturii. (- De la ea vine cuvintul 
“șulfă”?-)
Ultimul obicei, dar nu cel din urmă ca importanță, 
este reprezentat de sacrificiile umane practicate de 
daci. Nu e vorba numai de solul trimis la 4 ani la 
zeul suprem, prin aruncarea în sulițe. (Se știe, cel 
mai bun din noua generație era sacrificat; de aici 
pericolul să te arăți cel mai bun, la daci și urmașii 
lor; nefericitul va fi distrus sistematic... conform 
tradiției. Chiar dacă azi nu se mai omoară. Dacă nu 
murea, toată lumea îl disprețuia. Se credea că zeul 
îl respinsese, pentru că nu a fost suficient de bun.) 
Geții omorau și toți străinii ajunși la ei, pe malul 
mării. Nu se știe carei divinități. Le va lua mult 
timp să renunțe la acest obicei. “Cavalerul trac” 
este o divinitate ce presupunea sacrificii. Nu se știe 
cu precizie dacă era vorba și de oameni sau numai 
de animale.
     În concluzie, putem spune că dacii nu erau niște 
sfinți. Desigur, aveau preoți care duceau o viață 
cumpătată. Asemănătoare sfinților creștini. Dar ei 
nu reprezentau tot poporul. Mai mult, dacii  îi ve-
nerau tocmai pentru că se abțineau de la plăcerile 
lumești uzuale. Erau diferiți de restul poporului. 
Dar poporul se credea nemuritor. Bea apă din 
Istru și pleca la lupte (de obicei de jaf -iar în Deca-
log e interzis să rivnesti la bunul altuia și să furi...-) 
cu inima ușoară.

          Sculptură de Mircea Paul Goreniuc
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Liviu Antonesei - O recenzie

    Splendidul mistreț  Editura Curtea Veche, 
2020, traducere de Kocsis Francisko) de 
Péter Demény este – și nu mă feresc nici 
măcar de repetarea adjectivului – o carte 
splendidă. După ce am ajuns la jumătate, am 
început să citesc cu țîrîita, de teamă să nu se 
termine. Dar tot s-a terminat! Am spus carte, 
pot adăuga fără să greșesc “de proză”. Deci, am 
fixat genul, mult mai greu îmi este să stabilesc 
și specia. Pentru că această carte de proză este, 
în același timp și în aceeași măsură, un roman, 
un basm și o carte de memorii. Memorii ale 
personajului principal, prințesa Katerina, nu 
ale autorului cărții. Și cu Katerina deja intrăm 
și în basm, pentru că, deosebit de majoritatea 
ființelor din jurul său, ea și zboară, nu se 
deplasează numai pe pământ. Nu mereu, 
numai cînd este îndrăgostită și i se întâmplă 
asta de două ori, cu grăjdarul Hans, cel cu care 
face lecțiile de călărie, când era foarte tînără, și 
cu “Diego al meu”, dragoste de maturitate, 
după măritișul cu Nicolaus, un principe din-
tr-un ținut îndepărtat de locul ei de baștină, 
care ar putea fi situat în partea de sud-est a 
unei Germanii care ieșea din epoca medievală. 
Putem stabili perioada și locul datorită evocă-
rii unui concert de orgă susținut de Bach la 
Lipsca, situată la trei ore de mers cu trăsura de 
principatul părinților săi. Și ca să nu uit, și 
Hans dă semne că ar fi vârcolac, chiar dacă 
mascate, iar mistrețul din titlu, pe care apare 
la un moment dat călare Odile, guvernanta 
franțuzoaică, chiar este splendid!

     Mai trebuie adăugat că posibilitatea de a 
zbura este căpătată în urma inițierii de care 
are parte grație slujitoarei rusoaice Marfa și 
fiicei acesteia, Ana, care par să se manifeste și 
cu prilejul celei de-a doua îndrăgostiri, sub 
chipul unor corbi cafenii. PD are o îndemânare 
fantastică să reconstituie epoca, obiceiurile, 
relațiile sociale orizontale și de vasalitate, 
cruzimile, dar are și o capacitate la fel de mare 
de fantazare. Poate nu el, ci personajul său! În 
acest fel, iese un roman de epocă, unul de dra-
goste și unul fantastic și magic în numai în 

în 200 și ceva de pagini format mic! Este, de 
asemenea, un roman de formare; Katerina,în 
memoriile sale, revede circa 25 de ani din 
viața sa, cu toate experiențele naturale și 
magice prin care a trecut. Dar personajul 
nostru, care ne devine tot mai simpatic pe 
măsură ce citim, are și preocupări și pasiuni 
artistice și filosofice, din loc în loc analizează 
și definește lucrurile fundamentale ale vieții, 
mai ales dragostea, sau ale literaturii, de pildă 
diferențele dintre jurnal și memorii. Trebuie 
spus că, în tinerețe, a ținut jurnale; mi-ar fi 
plăcut să le pot consulta, dar din păcate, le-a 
distrus! Memoriile sunt de maturitate.

   Îmi este greu să-mi dau seama cum s-a 
proiectat Péter atît de bine în acest personaj 
zburdalnic, plin de viață, parcă zburând și 
cînd nu zboară, dar i-a ieșit perfect. Cum 
spuneam, povestea “vieții ei” și micile povești 
complementare ne sosesc prin intermediul 
vocii sale, memoriile parcă sunt vorbite, deși 
ne asigură că le scrie! Stilistica este iarăși 
cuceritoare, fraze lungi, ample, cu volute, în 
care apar subordinate de completare și, 
adesea, de contrazicere a celor abia spuse. 
Cartea este scrisă atît de bine, lectura curge 
atît de lin, în ciuda volutelor de care vorbeam, 
încât ai senzația că este scrisă direct în 
românește. Da, Peter a avut noroc și de un tra-
ducător excepțional. 
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De altfel, am mai citit, mai ales în revista 
Vatra, traduceri de-ale lui Kocsis Francis-
ko, mai ales de poezie, între altele, câteva 
de Marko Bela. O carte splendidă, tradusă 
perfect după părerea mea, care din păcate 
suferă de viciul de a fi prea scurtă. Am sen-
zația că aș putea citi la nesfârșit o asemenea 
carte!
**
    Péter Demény este un scriitor de limbă 
maghiară, dar și română, din Cluj, profesor 
la Facultatea de Litere, Universitatea 
Babeș-Bolyai, și publică poezie, proză, eseu, 
jurnalistică. De asemenea, traduce din 
română în maghiară. Publică în majoritatea 
revistelor literare din țară, pe blogul pro-
priu și în publicații maghiare. În anul cen-
tenarului a susținut Abecentenar, un blog 
dedicat evenimentului, în care au publicat 
foarte mulți autori maghiari și români, 
inclusiv eu. În primăvară, în revista Lato 
din Târgu Mureș, pe care o editează, a 
apărut eseul meu, Despre prostie, în tra-
ducerea sa. Îi mai mulțumesc odată și aici.

 Dialog numeric  Ioan Mircea Popovici - AG

  Adevăru-i, pur și simplu şi frumos şi cu 
urmări
poți să treci prin mii de gări că nu vei găsi o 
gară
unde să vezi dilema, între π şi e, poți spune
care-i mai frumos, mai celebru sau mai im-
portant
eu, din bila mea de matematicar, mă mir în 
faţa ambelor la fel , aşa-s eu miruit să mă 
mir şi să admir e este rezultatul unei limite 
care rezolvă
nedeterminarea Unu la Infinit
şi e nu e sub nasul nostru
e undeva acolo, la limită
sigur, așa cum este e
este baza logaritmului natural
ceea ce-i fenomenal ! 

ca un cal care mănâncă jăratec
şi primeşte puteri magice pătrate
π  este un raport constant
între lungimea cercului și diametrul său

Poetul AG intervine secant:

Mai frumos decât π  e numărul e !
E pur si muove
E vara și e cald
E ciori albastre în aerul de munte scufundat
E o Scufiță Roșie la mine în pat 
care zice călare pe-un afet de tun:  
log e - bunicule  Ne*-bun...

Nota redacției
 - culmea culmilor, fie cercul cât de mic sau cât de 
mare raportul dintre lungimea și diametrul 
oricărui cerc este același... π ... nu este aici  o 
minune cosmică?
 *  Neper = unitate de măsură propusă de  John 
Napier de Merchistoun (n. 1550, 1617) mate-
matician, fizician și astronom scoțian, fiu al lui 
Sir Archibald Napier de Merchiston. Este credi-
tat ca inventator al logaritmilor, și pentru popu-
larizarea folosirii separatorului zecimal pentru 
numerele

 Nr. 16, 26 Noiembrie 2020 pagina 15



Geografie Israel 

Nazaret este un oraș din statul Israel. Practic toți 
locuitorii săi sunt cetățeni israelieni care poartă 
cărți de identitate israeliene și sunt înregistrați în 
Ministerul de Interne israelian (poate cu excepția 
lucrătorilor străini și alte ocazii rare). Aceștia 
plătesc impozite către Autoritatea Fiscală israe-
liană și sunt asigurați de către Institutul Național 
de Asigurări Naționale din Israel. În timp ce po-
pulația sa este în mare parte scutită de serviciul 
militar, unii dintre rezidenții săi au ales să se 
ofere voluntari pentru IDF, în special populația 
creștină. La ultimele alegeri din martie 2020, 
60% din populația eligibilă din Nazaret și-a 
folosit dreptul și a votat la alegerile parlamentare 
israeliene.

Nazaretul are 77.000 de locuitori, ceea ce repre-
zintă 0,8% din întreaga populație a Israelului. 
Trei dintre cei 120 de membri ai parlamentului 
israelian provin din Nazaret. 

Unul dintre cei mai proeminenți judecători ai 
societății israeliano-arabe este Abdel Rahman 
Zuabi, care nu este din Nazaret, dar a lucrat de 
cele mai multe ori în Nazaret și ulterior a devenit 
șeful tribunalului districtual din Nazaret. El a 
fost membru al unei echipe de judecători israeli-
eni care a investigat atacul terorist evreu din 
Peștera Patriarhilor din 1994.

Nazaretul este un centru politic atât pentru po-
pulația arabofonă din nordul Israelului, cât și 
pentru stat în ansamblu. Instituțiile guverna-
mentale din districtul nordic israelian sunt situ-
ate în Nazaret, precum și sediul nordic al poliției 
israeliene și sediul nordic al Comandamentului 
Frontului Israelian de aparare pasiva. Maccabi 
Ahi Nazareth F.C. este membra în echipa națio-
nală israeliană de fotbal. Recent, și pentru o 
scurtă perioadă de 5 luni, antrenorul lor a fost 
Nir Berkovici, un fost fotbalist evreu-israelian. 
Nazaretul este recunoscut la nivel internațional 
ca parte integrantă a statului suveran Israel, de-
oarece se află în linia verde, linia de armistițiu 
trasată în 1949. Nu există nicio dispută legală cu 
privire la suveranitatea Israelului asupra Naza-
retului.         
      Organizația pentru Eliberarea Palestiniană a 
convenit oficial în trecut să respecte suverani-
tatea israeliană în cadrul liniei verzi și, prin 
urmare, Administratia legala a poporului pales-
tinian (Fatah) în conformitate cu dreptul inter-
național, recunoaște Nazaretul ca parte a 
Israelului. 
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Ezra  Landau - fotograf



Jurnal Poetic 

Emanuel Pope 

Colosul

Voi nu v-aţi petrecut cu mine nopţile pe aceste 
înălţimi
şi din spinarea acestui uriaş de fier
n-aţi privit, cu mândria celui ce n-are ce pierde, 
spre bolta de stele
n-aţi dormit în braţele lui protejaţi de întuneric
şi nu v-aţi trezit la kilometri distanţă de casă
cu spaima unei zile noi
tensiunea din osatura lui voi n-aţi simţit-o
şi n-aţi văzut nici aburul ridicându-se în zori din 
carnea sa
fără efort, cu aripi de înger
voi nu i-aţi auzit scrâşnetul măselelor de oţel în 
soarele verii de august
şi nu i-aţi admirat modul de-a purta fără un 
cuvânt, maiestuos, oraşul
ca într-o palmă de sfântpeste mări de ceaţă
nu v-aţi lipit obrazul umezit de lacrimi de frun-
tea sa
şi n-aţi ascultat ecoul ce-l adăposteşte pântecul 
său de ani buni
ca pe o ispită privind însingurarea serii.
nu v-aţi întrebat de unde şi până unde i se poate 
întinde aşteptarea
nici viaţa
şi nici dacă din umerii lui
poezia ar putea zbura pentru totdeauna, cel mai 
bine
voi n-aţi ascultat zbuciumul râului de lumină 
curgând prin inima sa
de aceea, nu vă aparţine acest poem!
el va rămâne poemul unei singure iubiri cu tot ce 
a cuprins ori nu
poezia din el
-iubirea şi prietenia dintre un pui de om şi 
uriaşul său de fier-
poezia aceasta, viaţa mea ca un zmeu de hârtie
călătorind printre toate lucrurile pierdute
...abia de te zăreşti de aici şi mai c-aş râde de tine
-ca un nu-dai- doi- bani- pe- el ce sunt-
dacă n-aş privi cu inima strânsă de milă şi frică
la făptura prietenului meu, aşezată ferm, drept 
pe picioarele sale
ca un uriaş pod răsucit peste moarte
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              Haiku

 luna-n oglindă
 soarele saharian
 topit după ea.

 floare de cactus
 frumusețea vindecă
 rana cea veche.

 stropii de soare
 desenează pe mine
 hartă de aur.

 
 o algă verde
 gustul mării pe piele
 un sărut regal.



Despre eroism 

EUROPA LIBERĂ şi 
Monica Lovinescu

 
       Monica Lovinescu a  fost fiica criti-
cului literar  Eugen Lovinescu şi a pro-
fesoarei Ecaterina Lovinescu Bălăcioiu 
şi verişoara prozatorului Anton Holban,
a scriitorului Vasile Lovinescu şi a dra-
maturgului Horia Lovinescu. A fost că- 
sătorită cu poetul, publicistul şi omul de radio 
Virgil Ierunca.  Şi-a luat licenţa în Litere în 1946, la 
Universitatea din Bucureşti. La vârsta de opt ani 
(1931) i se publică un basm în revista Dimineaţa 
copiilor, iar la vârsta 15 ani îi apar nuvele şi schiţe 
în revistele Vremea şi Kalende (sub pseudonimul 
Ioana Tăutu). După moartea lui Eugen Lovinescu, 
în 1943, publică sub propriul nume romanul “În 
contratimp” în Revista Fundaţiilor Regale, iar 
după război scrie critică teatrală în ziarul 
Democraţia al lui Anton Dumitriu. A fost asistenta 
lui Camil Petrescu în cadrul seminarului de teatru 
condus de acesta. 
  După instaurarea regimului comunist în 
România, în septembrie 1947, pleacă în Franţa ca 
bursieră a statului francez, iar în primele zile ale 
anului 1948 cere azil politic. Colaborează aici cu 
articole şi studii despre literatura română şi despre 
ideologia comunistă care aservise România, pub-
licând în revistele: East Europe, Kontinent, 
Preuves, L'Alternative, Les Cahiers de l'Est, 
Témoignages, La  France Catholique.
      Este autoarea capitolului despre teatrul româ-
nesc din Histoire du Spectacle (Encyclopédie de la 
Pléiade, Gallimard, 1965). Traduce în franceză 
texte româneşti sub pseudonimele Monique 
Saint-Côme şi Claude Pascal, cel mai cunoscut 
fiind romanul La vingt-cinquième heure (A 
douăzeci şi cincea oră) de Virgil Gheorghiu. 
Colaborează la revistele româneşti din exil: Lu-
ceafărul, Caiete de dor, Fiinţa românească, Ethos, 
Dialog, Agora.  După 1990 publică şi în revistele 
literare şi politice din ţară, în Contrapunct, 
România literară, 22, etc.
     Din anul 1951 şi până în 1974, colaborează la emisi-
unea în limba română a RadiodifuziuniiFranceze, 
precum şi la redacţia centrală a emisiunilor pentru 
Europa răsăriteană. Începând din 1962, colaborează la 
Radio Europa Liberăunde avea două emisiuni 
săptămânale: Actualitatea culturală românească şi  

Teze şi Antiteze la Paris. Aceste emisiuni 
au avut o puternică influenţă în 
România, în mediile culturale dar şi 
asupra unui public mult mai larg. În 
1977, în ajunul sosirii la Paris a lui Paul 
Goma, pentru a cărui eliberare militase, 
Monica Lovinescu a fost agresată fizic, 
în curtea casei sale din Paris (8, rue 
François Pinton), de doi agenţi palesti-
nieni trimişi de Securitate la ordinele lui 

Nicolae Ceauşescu.  Este transportată în stare de 
comă la spital. Cinci zile mai târziu părăseşte spit-
alul, în pofida recomandărilor medicilor, pentru a 
participa la conferinţa de presă a lui Paul Goma la 
televiziunea franceză şi pentru a denunţa agresi-
unea la microfonul Europei libere.
     O parte din cronicile literare radio, difuzate de 
Monica Lovinescu, au apărut în volumul Unde 
scurte (editura „Limite”, Madrid, 1978). Monica 
Lovinescu a scris capitolul consacrat Istoriei 
teatrului românesc în Histoire des spectacles 
(Pléiade, editura Gallimard, 1965). Pentru întrea-
ga sa activitate de ziaristă şi critic literar, Monica 
Lovinescu a fost distinsă cu Diploma de Onoare pe 
anul 1987 a Academiei Româno-Americane de 
Ştiinţe şi Arte. Din anul 1990, editura Humanitas 
a publicat cărţile, jurnalul şi volumele de studii şi 
articole citite la Europa Liberă.
      A încetat din viaţă la 20 aprilie 2008, la vârsta 
de 85 de ani, în spitalul Charles-Richet de la 
Villiers-le-Bel, în apropiere de Paris. Urnele cu 
cenuşa Monicăi Lovinescu şi a lui Virgil Ierunca 
au fost duse în România şi depuse la Ateneul 
Român, unde a avut loc o ceremonie comemora-
tivă. Înainte de a fi transportate spre Fălticeni, 
urnele au fost păstrate câteva săptămâni în Casa 
Lovinescu, apartament ce adăpostise cenaclul 
Sburătorul al tatălui său. Monica Lovinescu 
donase apartamentul, în anul 2000, fundaţiei Hu-
manitas Aqua-Forte, în vederea reintroducerii 
acestui loc eminent al culturii române în circuitul 
cultural bucureştean. De asemenea, prin testa-
ment, Monica Lovinescu şi-a donat casa din Paris 
statului român, pentru a deveni un loc de studiu si 
de găzduire pentru cercetători şi bursieri români.
În 1999, preşedintele Emil Constantinescu i-a 
conferit ordinul Steaua României în rang de Mare 
Cavaler. În anul 2008, preşedintele Traian Băses-
cu a decorat-o post-mortem cu Ordinul Naţional 
Steaua României în grad de Mare Ofiţer.
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Începuturile Radio Europa Liberă

Când Lech Wałęsa a fost întrebat, în 1990, despre 
impactul Europei Libere asupra societății 
poloneze, el a răspuns retoric: “Este Soarele 
important pentru Pământ?”. Experții consideră 
că înființarea posturilor de radio Europa Liberă 
și Libertatea a fost cea mai inspirată acțiune de 
politică externă a Statelor Unite în întreaga 
Europă Răsăriteană, care a avut un impact larg 
asupra statelor totalitare. Astfel, în perioada Răz-
boiului Rece, Radio Europa Liberă și Radio Li-
bertatea, alături de alte posturi occidentale de 
radio,au devenit parte a confruntării dintre cele 
două blocuri politice și militare, iar fenomenul a 
fost definit drept “Războiul undelor”.
Radio Europa Liberă și Radio Libertatea și-au 
adus contribuția directă la promovarea libertății, 
a democrației, la apărarea drepturilor omului și, 
în final,la căderea regimurilor totalitare. Radio 
Free Europe a fost fondat în 1949, în statul New 
York, ca rezultat al constituirii Comitetului 
Național pentru o Europă Liberă, iar primele 
emisiuni au fost difuzate pe post în anul 1950, de 
pe teritoriul fostului aeroport militar german, 
lângă orașul Lampertheim (RFG), cu ajutorul 
unui transmițător militar american de unde 
scurte RCA de 7,1/2 Kw, botezat Barbara. Prima 
emisiune, de 30 minute, a fost difuzată în limba 
cehă, pe 4 iulie (Ziua Independenței SUA), iar la 
14 iulie 1950 (Ziua Franței) se lansează emisiuni-
le în limba română, ulterior pe 4 august 1950 în 
poloneză și maghiară, iar pe 11 august 1950 și în 
limba bulgară. 

Primele emisiuni erau pregătite la New York, iar 
înregistrările erau aduse în RFG cu avionul, ceea 
ce era destul de costisitor și lua prea mult timp. 
     Radio Free Europe se adresa mai mult statelor 
socialiste și conținea cinci birouri naționale care 
transmiteau în limbile țărilor respective: Bulga-
ria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia și România.

    Începuturile Radio Liberty 

    În anul 1951 a fost fondat un alt post de radio - 
Radio Liberation - înregistrat în Delaware. 
Primele emisiuni, de 30 minute în limba rusă și 
15 minute în alte 16 limbi, s-au transmis 
începând cu 1 martie 1953 și erau destinate locu-
itorilor din Uniunea Sovietică. Din 1964, în con-
textul schimbării denumirii American Commit-
tee for Liberation, Inc. în Radio Liberty Commit-
tee, Inc., s-a modificat și denumirea acestui post 
de radio din Radio Liberation în Radio Liberty. 
Sediul central al celor două posturi de radio 
americane a fost stabilit la München, lângă Eng-
hlisher Garten, unde a activat până în anul 1995 
când a fost transferat la Praga. Capitala Bavariei 
a fost propusă ca centru de transmisie și sediu 
administrativ al RFE de către Robert E. Lang, iar 
primul director al RFE a fost numit F. McCluney.

RFE și RL, proiecte CIA 

        Ambele proiecte au fost declarate indepeden-
te, dar inițial ele au fost sub egida CIA (Central 
Intelligence Agency) și statul american le 
susținea financiar prin intermediul acestei 
agenții. În câțiva ani după lansare, aceste posturi 
de radio emiteau programe în 28 de limbi, care 
ajungeau în peste 20 de state ale lumii. Relațiile 
oficiale între CIA și posturile de radio Radio Free 
Europe și Radio Liberty s-au încheiat la 30 iunie 
1971, când administrarea acestor posturi a trecut 
temporar sub egida Departamentului de Stat, iar 
mai târziu au ajuns să fie coordonate de o struc-
tură nouă – Board for International Broadcast-
ing. După un șir de cercetări și dezbateri din 
cadrul mai multor comisii create de președintele 
Statelor Unite, Gerald Ford, și conduse de către 
Milton Eisenhower, sub egida Congresului SUA,   
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începând cu anul 1974, posturile de radio RFE și 
RL au devenit independente, fiind finanțate 
direct de Congresul SUA. Radio Europa Liberă/ 
Radio Libertatea, o singură companie sub egida 
Congresului american. În anul 1976, Radio Free 
Europe și Radio Liberty au fost comasate și sunt 
cunoscute sub sigla RFE/RL, Inc. 
     De atunci, începe o “eră nouă” pentru acest post 
de radio. Imediat după aceste reorganizări, dar și 
în contextul relațiilor sovietoamericane care 
rămâneau destul de încordate chiar și după 
semnarea Tratatului de la Helsinki, președintele 
Statelor Unite, Jimmy Carter, solicită Congresu-
lui SUA, în martie 1977, fonduri corespunzătoare 
care să permită RFE/RL să-și dubleze eforturile 
de propagandă împotriva Europei de Est și a Uni-
unii Sovietice.   Principalul argument al lui Jimmy 
Carter a fost că emisiile radio sponsorizate de 
SUA reprezintă singurul “fluxul liber de infor-
mații și idei” în statele din blocul comunist. 
RFE/RL, istorie și politică Radio Europa Liberă 
are deja o istorie de șapte decenii, care poate fi 
împărțită în două etape, din punctul de vedere al 
localizării sediului, prima la München 
(1949-1995) și a doua la Praga (1995-prezent). 
Din punctul de vedere al organizării, la fel, se dist-
ing două etape: prima, când Radio Europa Liberă 
și Radio Libertatea au fost două posturi de radio 
independente (1949/51-1975), și a doua etapă, 
când ele au devenit o singură instituție, cunoscută 
sub sigla RFE/RL (1976-prezent). Cât privește 
politica editorială a acestui post de radio și orien-
tarea lor strategică, ea a variat în limitele celor 
două etape menționate mai sus. Prima zonă stra-
tegică și politicile editoriale au cuprins statele 
controlate de regimuri totalitare din Europa Cen-
trală și URSS și a durat de la fondare până la 
căderea acestor regimuri ca urmare a Revoluțiilor 
din Europa din anul 1989 și dizolvarea URSS (25 
decembrie 1991). 
A doua zonă strategică vizează alte state decât 
cele din perioada Războiului Rece unde domină 
regimuri antidemocratice, cum ar fi cele din Asia, 
și acolo unde democrația este încă fragilă, statele 
post-sovietice și chiar unele post-socialiste, 
politicile editoriale noi au început la finele anilor 
’90, ai sec. XX și continuă până astăzi.
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Centenar CELAN 

Dialog epistolar inedit între Paul Celan şi 
Maria Banuş* (I)

    Până în 1987, cînd apărea cartea lui Petre Solomon, 
Paul Celan – dimensiunea românească, repre-
zentarea trecerii temporare prin Bucureşti a 
poetului originar din Bucovina rămăsese defici-
tară, parazitată de informaţii aproximative, 
dacă nu direct eronate. Petre Solomon a întregit 
referinţele, a pus la punct ce trebuia rectificat, 
dar nici el n-a epuizat capitolul contactelor per-
sonale, întemeiate pe identificarea unor 
afinităţi spirituale durabile. În mare parte, 
cartea din 1987 beneficia de o substanţă pre-
ponderent memorialistică. Şi, atunci, nimic mai 
firesc decît să fie privilegiat, în cuprinsul ei, 
cercul imediat de prieteni ai autorului: Nina 
Cassian, Vladimir Colin, Ovid S. Crohmălnicea-
nu, din lumea literaţilor. Se adăugau trimiteri 
la grupul suprarealiştilor întîrziaţi (Paul Păun, 
Gherasim Luca, Dolfi Trost şi restul), de aseme-
nea, la Ion Caraion, Marcel Aderca, Alexandru 
A. Philippide sau la tînăra mînuitoare a limba-
jului liric, Margareta Dorian.
    Dar timpul scoate la lumină şi alte probe, deo-
potrivă de simptomatice pentru capacitatea 
mediului bucureştean de a oferi refugiatului 
posibilitatea regăsirii echilibrului după trau-
mele despărţirii de părinţi şi dispariţiei lor 
tragice în deportarea transnistriană. Sosit la 
noi în primăvara lui 1945, Celan a descoperit 
relativ repede compensaţii afective şi intelec-
tuale, ajutat de Alfred Margul-Sperber să-şi 
lărgească sfera relaţiilor umane. În acest con-
text, se va produce întîlnirea cu Maria Banuş. 
Poeta a relatat împrejurările într-o evocare 
străbătută de un real fior emoţional. În mod 
expres, confesiunea este datată aprilie 1999, 
puţin înainte ca martora să se stingă din viaţă. 
Deşi într-o stare precară de sănătate, a cedat 
insistenţelor mele de a povesti cum l-a cunoscut 
pe Celan. Tocmai pregăteam selecţia de texte 
grupate sub titlul Ochiul meu rămîne să veghe-
ze (în seria Caietelor culturale iniţiate de Dorel 
Dorian, redactorul-şef al revistei Realitatea 
evreiască). Aşteptam o reconstituire a momen-
tului, marcată de trecerea a peste jumătate de 
secol. În locul  distanţării fireşti, poeta a mers  

pe firul împrejurărilor, ispitită a le retrăi 
scenă cuscenă, cu toată încărcătura sentimen-
tală, nediminuată nici de faptul că Celan 
însuşi se lăsase înghiţit de apele Senei, în 
urmă cu aproape treizeci de ani. Senzaţia ce se 
degajă este că Maria Banuş a ţinut să aducă, 
fie şi tîrziu, un prinos magnetismului emanat 
din întreaga fiinţă a lui Celan, comportamen-
tului său rafinat-cerebral, cu o tentă apăsată 
de simpatic “donjuanism”:
  “Era în 1946. Tînărul poet avea un şarm 
romantic nu sumbru, ci melancolic-senin, în 
ochii căprui, căruia sucombaseră Lia Fingerhut 
şi Ciuci Marcovici… L-am revăzut pe Paul de 
cîteva ori, în 1946. Eram imună la farmecul 
lui, apărată de euforia primei maternităţi. Îmi 
amintesc o scenă: eu, cu copilul la piept, el, 
alături, discutînd, senin, despre Elegiile dui-
neze ale lui Rilke”.  
  Dincolo de acest episod “de interior”, ca 
într-o pînză flamandă, poeta insistă asupra 
revederii, peste alţi 20 de ani, la Paris. Pre-
cizări suplimentare au rezultat în urma cerce-
tării meticuloase a arhivei personale rămase 
de la Maria Banuş (în primul rînd, mii de 
pagini de însemnări cu caracter de “jurnal 
intim”, apoi, o imensă corespondenţă). 
Se dovedeşte existenţa unui flux de interes 
reciproc, păstrat intact în ciuda vicisitu-
dinilor.
   La capătul mai multor încercări de trecere 
frauduloasă a frontierei, Paul Celan izbutea să 
se salveze de spectrul sechestrării într-o zonă 
pîndită de instaurarea unui drastic regim 
comunist, de obedienţă sovietică. În preajma 
Crăciunului din 1947, obţinea legalizarea unui 
domiciliu provizoriu la Viena. Se instalase 
chiar în inima metropolei austriece, după cum 
atestă adresa de la care expedia mesaje către 
Petre Solomon: Wien 1, Rathausstrasse 20, în 
vecinătatea impunătoarelor edificii ale 
Primăriei şi Parlamentului, oarecum peste 
drum de faimosul Burgtheater şi de poarta cea 
mare, dinspre Ring, a Hofburgului. Totuşi, 
ţinta principală a zbaterilor poetului rămînea 
Parisul, unde ajungea în mai puţin de un an. 
Sosea înarmat cu recomandări ale lui Alfred 
Margul-Sperber către Yvan Goll.
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Despre măcar unele dintre imprevizibilele ava-
taruri, Maria Banuş va fi informată de actriţa 
Ciuci Marcovici, pe parcursul unei convorbiri 
cu totul întîmplătoare, avute în Parcul Bibescu 
din Craiova. Episodul e înregistrat pe o filă a 
însemnărilor poetei din data de 1 iunie 1949: 
“Pe o bancă, dimineaţa, cu Ciuci Marcovici, 
care face muncă de reabilitare la Teatrul 
Naţional. A încercat să fugă din ţară. După Paul 
Ancel. Cu unchiul ei, care acum e arestat la 
Aiud. Au fost prinşi. Ea a fost iertată”. Iertată e 
un fel de a spune. Fiindcă i s-a înscenat un 
flagrant tatălui, încarcerat în locul ei şi supus 
regimului carceral aspru. La auzul faptelor, 
indignarea ia formă interogativă: “De ce? De ce 
trebuie să fie aşa?”. Ascultând păsurile inter-
locutoarei, Maria Banuş o priveşte cu sporită 
atenţie: „Ciuci vorbeşte, ca totdeauna, ca o 
somnambulă. Povesteşte câte un cuvânt, se 
întrerupe, se uită fix cu ochii ei mari, castanii, 
deasupra nasului coroiat, semit. Pletele îi 
atârnă trist şi artistic, e o visătoare, somnoro-
asă şi tristă. Nu l-a uitat pe Paul, ştiu, deşi e 
măritată cu un tânăr medic. Prietenul din 
copilărie, se cunosc de la 10 ani. Vechea 
poveste. Lui Paul nu-i mai scrie, nici el, ei.  Dar 
nu l-a uitat. Îmi spune, în maşină, în ultima 
clipă: Paul e la Paris, studiază medicina, o duce 
greu”. Insistenţa pe amănunte are vizibilul scop 
de a-l readuce în memorie pe Celan. Acesta 
avea el singur grijă să nu permită uitării a se 
strecura. În scrisorile adresate prietenului Petrică 
(reproduse în anexele volumului Dimensiunea 
românească), sînt presărate întrebări grăi-
toare: “O vezi pe Ciuci din când în când? Ce 
face?” (la 18 iulie 1957) sau: “O rugăminte. Dă-i 
lui Ciuci adresa mea. Şi spune-i că o rog să-mi 
scrie un cuvînt, două-trei cuvinte”(la 18 februa-
rie 1962); la 8 martie 1962: “Ce face Nina? Şi 
Maria Banuş?”.
      Răspunsul Mariei Banuş venea concret, sub 
forma traducerii a două poezii de Paul Celan 
(Anii de la tine la mine şi Cel ce inima-şi smulge 
din piept), inserate într-un florilegiu de lirică 
austriacă din cuprinsul revistei Secolul 20, nr. 
11/ 1963. Îndată ce primea asigurări (prin 
Mitzura Arghezi) că Celan intrase în posesia 
revistei, Maria Banuş restabilea punţile comu-
nicării, nu fără un tainic tremur emoţional. 

Epistola pornea din Bucureşti la 17 martie 
1964:
   “Iubite Paul Celan, anii trec, ne schimbă, ne 
modelează, ne îmbogăţesc, ne mutilează, dar 
momentele de pură simpatie care au fost sau 
care sînt rămîn zestrea noastră de tinereţe. Ea 
dă preţ şi aură vârstei cenuşii. Întâlnirea 
nostră de demult face parte, pentru mine, din 
această inalterabilă avuţie. Ţi-am urmărit 
splendida ascensiune poetică şi creşterea 
faimei cu sentimente izvorînd din acelaşi focar 
de curată simpatie şi admiraţie. Prin prietenii 
Alfred Margul şi Petre Solomon am avut de 
multe ori veşti despre dumneata; unele – priv-
ind sănătatea d-tale – nu m-au bucurat deloc. 
Sper că acum eşti voinic şi ceasurile urîte au 
intrat în zona amintirii. Recent, am avut veşti 
şi prin familia Arghezi. Le-ai lăsat excelente 
impresii. Mi-a părut bine că iniţiativa mea de a 
traduce pentru Secolul 20 din versurile d-tale a 
găsit o caldă acceptare din partea redacţiei, 
chiar dacă, deocamdată, ca prim pas, au apărut 
în cadrul Antologiei de poezie contemporană 
austriacă. Anii de la tine la mine va fi inclusă 
într-o mare antologie a poeziei de dragoste din 
literatura mondială a tuturor timpurilor, la 
care lucrez de mulţi ani şi care va apare spre 
sfârşitul acestui an sau la începutul anului 
viitor, la Editura pentru Literatură Universală 
(nădăjduiesc că n-ai nimic împotrivă). Dacă te 
interesează poezia noastră nouă, care – după 
părerea mea – numără excelente şi variate per-
sonalităţi, şi printre tineri, şi printre vîrstnici, 
îţi pot trimite cîte ceva. M-aş ghida desigur, în 
alegere, după intuiţiile mele, în ce priveşte 
afinităţile pe care ţi le bănuiesc, sau după 
dorinţele d-tale. Fără îndoială că m-ar bucura 
mult dacă te-ar ispiti ca poezie vrednică a-ţi 
purta numele de tălmăcitor şi creator a novo, 
în limba germană, a valorilor noastre româneş-
ti. În ciuda aerului de business al micei mele 
epistole, fii încredinţat că unda de simpatie 
care circulă de mult între noi e precumpăni-
toare, că ea formează principalul resort al aces-
tor rînduri şi că va dăinui mereu. Îţi doresc 
multe ceasuri frumoase, a dumitale, cu priete-
nie 
* https://www.observatorcultural.ro/
                      VA URMA !   
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Martha Eşanu -  Epistole sentimentale din 
scrinul cu amintiri

        “A venit, a venit toamna,
          Acoperă-mi inima cu ceva
          Cu umbra unui copac
          Sau, mai bine, cu umbra ta”.
                                               Nichita Stănescu

   Acum, în plină toamnă pandemică, doamna 
doctor Cornelia Ursu a adus pe noptiera noastră 
un nou volum, intitulat “Remember epistolar” 
acoperindu-ne sufletul cu bucuria unei plăcute şi 
captivante lecturi. 
        Ca şi scrisorile de dragoste de altădată, epis-
tole sentimentale ce reprezintă un cadou rar şi 
special şi acest “Remember...”cuprinzând astfel 
de scrisori este un dar deosebit nu doar prin 
conţinut ci şi prin aspectul său care simbolizează 
parcă fineţea şi delicateţea autoarei precum şi 
frumuseţea oricărei tinere fete îndrăgostite.
      Scrisorile păstrătoare de amintiri, scrise de 
mână cu o caligrafie purtătoare de o pregnantă 
amprentă personală erau frumuseţi plecate, fără 
întoarcere, pe calea romantică a timpului. Ele au 
parcurs multe secole formând, în timp şi spaţiu, 
o întreagă istorie a scrisului. 
     În prefaţă, în rândurile grupate sub titlul 
“Iubirea ca măsură a vieţii”, scriitorul Mihai 
Batog-Bujeniţă face o succintă trecere în revistă 
a romanelor epistolare apărute de-a lungul tim-
pului în lume începând cu “Roman de la Rose”-
publicat în anul 1230. Un exemplu care relevă în 
mod elocvent o astfel de tematică este volumul 
“Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit” editat 
de Christina Zarifopol Illias, care cuprinde 
schimbul de scrisori dintre poetul Mihai Emi-
nescu şi iubita sa, Veronica Micle. 
      Deasemenea este menţionat şi romanul epis-
tolar “Astra” apărut în anul 1882 sub semnătura 
lui Carmen Sylva (Elisabeth de Wied, soţia rege-
lui Carol I) şi a lui Mite Kremitz, doamnă de 
onoare,cumnata lui Titu Maiorescu şi una dintre 
iubitele lui mihai Eminescu. Volumul “Remem-
ber epistolar” cuprinde 4 părţi, fiecare din ele 
prezentând anotimpurile anului cu frumuseţile 
specifice lor şi 12 capitole ce duc cu gândul la cele 
12 luni ale anului. “Remember-ul epistolar” al 

Corneliei Ursu, poartă cu el nostalgia unor 
anotimpuri ale naturii transferate şi la parcur-
sul vieţii şi care ne amintesc că avem multă dra-
goste de dăruit şi că în această comoară sufle-
tească stă speranţa… Personajul principal al 
romanului este Raluca, o tânără domnişoară 
serioasă, cu o educaţie de bun simţ, preocupată 
de activităţile şcolare şi de pregătirea pentru 
viitoarea carieră. Prima parte a cărţii, “Emoţii 
de primăvară” are un frumos “motto” liric: 
 
“Eu te-am iubit numai în gând, 
Nu vei afla-o niciodată…

Şi-o inimă cumplit să bată
Tu nu vei şti nici cum, nici când”.

   De anotimpul reînvierii la viaţă a întregii 
naturi înconjurătoare este legată prima dra-
goste. O dragoste reciprocă, intensă şi care pare 
a avea o veşnică durată…Dar ea se destramă 
după doar un an datorită unor orgolii şi a con-
juncturilor sociale independente de frumoasele 
simţăminte ale tinerilor.

     “Prima tresărire sentimentală ce se va dovedi 
la fel de efemeră ca atâtea alte lucruri mi-a lăsat 
în suflet o melancolie duioasă” spune autoarea 
despre primăvara iubirii. 
Şi în partea a doua a volumului, “Idilă doar de o 
vară”, iubirea splendidă sfârşeşte din cauza 
unor interese meschine, a făţărniciei şi a 
dorinţelor de parvenire.

      “Romantism autumnal”, partea a treia, care 
dă şi titlul romanului, sugerează natura melan-
colică a anotimpului ruginiu, cu soare blând ce 
păstrează amintirea unei veri toride şi tumul-
toase. Aici este prezentată iubirea –prietenie ce 
oferă umărul de odihnă, de sprijin la greu.

      “Melancolie hibernală” aduce în decor iarna 
şi dă posibilitate cititorului să descopere miste-
rul iubirii, forţa ei de atracţie universală. În pa-
ginile intitulate “Cu dragoste în inimă”, pagini 
care încheie romanul epistolar, autoarea 
menţionează că în prezent, în zilele net-ului şi 
ale numeroaselor reţele de socializare, scrisorile
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de dragoste, frumos caligrafiate, sunt păstrate 
cu grijă, ca adevărate comori muzeistice ce 
înmagazinează autentice etape de viaţă. Prin 
scrisul de mână ne definim propria personali-
tate, prin el dăm mai multă consistenţă conţinu-
tului şi deseori lăsam chiar o parte din sufletul 
nostru printre rânduri.
 
Dar, astăzi, comunicările pe net deşi mult mai 
rapide sunt tot mai restrânse, în cuvinte puţine 
şi prescurtate adesea sau chiar înlocuite prin 
emoticoane.

 Romanul este presărat cu poezii “a căror 
prezenţă în text are darul de a întări proza cu 
farmecul strofelor bine plasate în contextul psi-
hologic al scrierii” după cum se subliniază în 
prefaţă. Această carte a doamnei doctor Cornelia 
Ursu, oto-rino-laringolog şi alergolog, cadru 
didactic cu funcţii de conducere în cadrul Fac-
ultăţii de Medicină Dentară a Universităţii 
“Apollonia” din Iaşi, se alătură volumelor de 
autor “Prin ţara unde soarele apune în 
mare.-Imagini şi note dintr-o călătorie” şi “Para-
digma unui ţărm mediteranian-Consemnări şi 
imagini estivale” cu care a debutat în anul 2016 
la Editura PIM din Iaşi, „Itinerar de idei” publi-
cat în anul 2019 şi “Am fost odată...la Ieru-
salim-despre o călătorie ce poate schimba viaţa” 
publicat în anul 2020, ambele la aceeaşi editură.

  De asemenea doamna doctor este coautor 
într-o serie de lucrări colective şi anume: George 
Roca-Taina scrisului. O sută de scriitori. Eseuri 
de motivaţie literară. Vol. I şi II, Editura ANA-
MAROL, Bucureşti, 2019 şi ANTOLOGIE. Festi-
valul Internaţional al Aforismului pentru 
românii de pretutindeni, Ediţia a III-a, Tecuci, 
Editura Ispirescu, 2019.“Remember epistolar”, 
cel mai recent volum publicat de doamna doctor 
Cornelia Ursu este “o carte de colecţie” care 
merită, din plin, să fie citită şi apreciată!

O carte despre copertă și ilustrație*

    Coperțile de cărți pot constitui un fel de invi-
tație. După cum susține ilustratorul David 
Wiesner, “Prima artă pe care o văd copiii se află 
în cărțile ilustrate”.  Anumiți ilustratori de cărți,  
se străduiesc să îmbunătățească “alfabetizarea 
vizuală în plină dezvoltare” a tinerilor lor citito-
ri. Imaginile de pe copertă sunt imperios  nece-
sare în acest proces. Acest subiect se numără 
printre cele discutate în lucrarea “Aspectul cărții 
: coperta, jachetele, și artă de la marginile litera-
turii”. Desigur autorii cărții,  designerul Peter 
Mendelsund și scriitorul David J. Alworth, aduc 
în atenție  coperțile operelor literare pentru 
adulți.
      Vom descoperi că un număr mare de coperți 
(reușite) de cărți, sunt reproduse/copiate și  
modificate printr-o prelucrare seacă   și repeti-
tivă a teoriilor, tradițiilor și digitalizărilor unor 
astfel de modele. Autorii scriu despre artă și 
comercializare, finețe și banalitate. Îi distrează 
scepticismul scriitorului John Updike - “nimeni 
nu cumpără o jachetă de carte” - iar  designeru-
lui de coperte Paul Bacon își asumă propriul său 
moto: “nu tu ești vedeta spectacolului”. Cu toate 
acestea, romancierul Tom McCarthy, unul 
dintre intervievați, apreciază candidații la 
design de copertă că fiind “constelația, reperto-
riul de imagine al cărții”. O copertă poate fi o 
stea, sau așa cum declară Mendelsund și 
Alworth, “un punct luminos ... într-un domeniu 
cultural aglomerat”. Și această carte din vitrină 
ne imploră, uneori convingător, să o contem-
plăm !
* by Peter Mendelsund and David J. Alworth
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Țara  noastră este o țară foarte veche: istoria Per-
siei de pierde  în ceața  timpului. Situată în acea 
parte a Orientului Mijlociu care a fost leagănul 
marilor civilizații occidentale, ne găsim la 
răscrucea care unește Europa și Asia, sub-conti-
nentul Indian și Africa.  Țărmurile Persiei sunt 
spălate de trei mări - Caspica spre nord,   Golful 
Persic în sud-vest și Golful Oman în sud -  
suntem separați doar de Siria și Irak de Marea 
Mediterană, care a fost timp de secole centrul 
lumii civilizate. Această este forța poziției noas-
tre. Ne-a permis, în marile momente ale istoriei 
noastre, să cucerim, să facem comerț și să  influ-
ențăm și să civilizăm țările vecine. Punctul slab 
al poziției noastre: în centrul Iranului se află un 
vast platou, pe axa nord-vest-sud-est, cu stepe și 
deșerturi sărate. Platoul este înconjurat pe toate 
părțile de lanțuri de munți: Elburz spre frontieră 
nordică, munții Zagros la vest și munții Baluch-
istan la sud-est. Cu excepția câtorva orașe mari 
(Isfahan, Kerman), centrul  este gol și sterp, iar 
populația, activitatea  și cultura sunt concentrate 
în provinciile din jur. De aceea, de-a lungul sec-
olelor Persia a avut de capitală unul  dintre 
marile orașe periferice.     
     Înainte de Teheran, au fost  Susa, Ectabana, 
Persepolis și Ctesiphon, Tabriz și Ardebil în 
Azerbaidjan și mai târziu Isfahan,  o oază mare în 
centrul țării, cu trăsături geografice unice, a fost 
o excepție. În marile noastre epoci, energia, am-
biția, inteligența și uneori, înțelepciunea fermă a 
unui singur lider ne-a ținut uniți. Alte epoci erau, 
dimpotrivă, marcate de atacuri, lansate din inte-
rese străine, agravate de o complicitatea internă 

mai mult sau mai puțin organizată. O scurtă 
trecere în revistă a acestor evenimente legenda-
re va face mai ușor de înțeles sensul princi-
palelor episoade ale unei istorii care în mare 
parte rămâne necunoscută.
    Sub impulsul a două grupuri de indo-europe-
ni, Medii și Persanii, am apărut ca învingătorii 
popoarelor care pentru două mii de ani se cer-
taseră pentru Mesopota-mia. Dinastia ahe-
menidă (559-330 î.e.n.) a creat cel mai mare 
Imperiu cunoscut - de la Marea Neagră până în 
Asia Centrală și din India până în Libia. A fost, 
de asemenea, primul imperiu din lume în care 
un conducător a guvernat  multe popoare 
diferite. Pentru a face posibilă această inovație, 
Perșii au împărțit Imperiul în provincii, fiecare 
sub un “satrap”,  guvernatorul provinciei. Au 
folosit stații de semnalizare și chiar un sistem 
telegrafic vizual:  semafoare ridicate pe vârfurile 
munților ceea ce a permis transmiterea rapidă a 
mesajelor de la un capăt la altul al Imperiului. 
De asemenea, au elaborat sisteme monetare și 
publice de finanțare și au standardizat măsurile 
și greutățile. Astfel, Persia a învățat lumea antică 
cum să guverneze și să administreze un vast 
imperiu. Roma a imitat Persia și i-a copiat 
frecvent metodele. Fondatorul acestui imperiu, 
Cyrus, merită să fie numit “Cel Mare" pentru că 
l-a întemeiat pe toleranță și dreptate. Ar trebui 
considerat primul avocat al drepturilor omului. 
El a fost primul care a publicat o cartă liberală în 
lumea antică:   a eliberat prizonierii de război și 
le-a lăsat pământul; națiunile cucerite și-au 
menținut drepturile și obiceiurile, iar legile și 
religia lor a fost respectată de puterea centrală. 
Cyrus nu numai că i-a iertat pe vitejii săi dușma-
ni, dar nu a ezitat să le încredințe-ze respons-
abilități importante. Astfel, el poate fi considerat 
un eliberator al popoarelor. Această politică este 
conformă caracterului persan. A fost politica 
tuturor suveranilor pentru care pacea a făcut 
posibilă instituirea unui ordine morale: Persia a 
devenit  o țară azil pentru cei persecutați. Cirus 
II cel Mare, Darius și Xerxes sunt regi eroi; ei au 
adăugat lumii lucrări de literatură și în artele 
plastice. Cu toate acestea, europenii au fost învă-
țați în general că Darius a fost bătut la Maraton și 
Xerxes într-o bătălie maritimă la Salamis (480 
î.e.n.).  Frecvent  istoria uită că Persia a devenit 
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ulterior suverana Mării Egee (394 î.e.n.). Decli-
nul ahemenid s-a încheiat cu un fenomen unic: 
Alexandru al Macedoniei (356-323 î.e.n.) a intrat 
în posesia întregului Imperiului Darius și l-a 
extins spre nord-est împingând frontiera spre 
râul Syr Darya. Departe de a reforma Imperiul 
sau de a-l exploata  în beneficiul Greciei, el l-a 
imitat pe Cyrus, i-a luat locul și a făcut Persia 
propriul său imperiu. Destrămarea a avut loc 
după moartea sa (323 î.e.n.) și, contrar a ceea ce 
poate fi citit în majoritatea cărților de istorie 
occidentală, Persia nu a fost influențată de cultu-
ra greacă.   
          De fapt, Alexandru a susținut civilizația  per-
sană. Acesta este un fenomen care s-a repetat  
ulterior cu alți cuceritori: persanii s-au supus, 
dar și-au păstrat cultură  proprie și a impus-o 
învingătorilor lor. Cu două sute cincizeci de ani 
înainte de Hristos, parții au impus dinastia 
Arsacidă (250 î.e.n. - 224 d.Hr.) care  se va 
încheia aproape cu cinci secole mai târziu, cu 
victoria persanului Ardashir asupra lui Artaba-
nus. Dinastia Sasanidă (e.n 224-651) a fost astfel 
fondată în opoziție față de parți și față de Roma. 
Ardashir fusese păzitor al templului lui Zoroas-
tru. Imperiul pe care l-a fondat se întindea de la 
Indus și Syr Darya până la țărmurile sudice ale 
Golful Persic. A jucat două roluri importante în 
istoria lumii - politic și cultural. Imperiul persan 
a fost o prima barieră împotriva nomazilor pe 
jumătate sălbatici care năvăleau din stepe sau 
din  munţii asiatici. Sciții, hunii albi, seljuqii și 
otomanii au fost respinși  timp de secole cu 
prețul sângelui persan. Indo-europenii din 
Imperiul Roman de Est nu l-au arătat nici o 
recunoștință. Nu s-au gândit decât să profite de 
dificultățile din Est pentru a câștiga avantaj în 
conflictul care de mii de ani a opus Persia  în fața 
puterilor mediterane. Când bariera persană a 
fost spartă, s-a creat un gol  la locul de întâlnire a 
două lumi. În acest gol s-au infiltrat arabii din 
vest, apoi turci și mongoli din est. Astfel, istoria  
Europei, a Rusiei, a Africii de Nord și a Indiei a 
fost irevocabil modificată. În ceea ce privește 
Renașterea Sasanidă, ca și cea europeană de 
1.200 de ani mai târziu, a fost o sinteză. Shapur I 
(241-272 d.Hr.) a ordonat colectarea și 
traducerea tuturor religiilor, filozofiei, a textelor 
astronomice și medicale existente  în Imperiul 

bizantin  și în India.  În a.d. 642 Iranul a suferit 
o invazie arabă urmată de o  dominație dis-
trugătoare: țara era condusă timp de câteva 
secole de califii din Bagdad. Acum, așa cum a 
fost cazul cu grecii, cuceriții i-au biruit pe cuceri-
tori. La început, perșii și-au afirmat originali-
tatea și independența  refuzând doctrina sunnită 
și dezvoltând doctrina șiită. Din punct de vedere 
politic, această însemna refuzul de a recunoaște 
suveranitatea spirituală a califilor din Bagdad; o 
țară învinsă și ocupată nu are altceva mai bun 
decât viața sa spirituală.     
      Independența a fost recuperată prin acțiunea 
victorioasă a unui emisar abbasid (Abbasidii 
erau descendenți ai lui Abbas, unchiul Profetu-
lui), Abu Muslem Khorasan. Din 745-750 e.n, 
ajutat de o armată cu o majoritate a  iranienilor, 
a eliberat Khorasan și a intrat în posesia a ceea 
ce se numește Irak astăzi.  Științele și arta per-
sană se mutaseră spre est, în provincia  Kho-
rasan unde au dezvoltat o vigoare până acum 
necunoscută și splendoare. Nishapur, Samar-
kand și Bukhara  au devenit centre culturale 
irano-islamice. A fost epoca de aur a poeziei per-
sane, iar poeții notabili au fost Ferdowsi 
(935-1020 e.n.), prințul versurilor epice și mis-
ticii Sana'i din Ghazna și Jalal ad-din Rumi (care 
a murit în 1273). Medicina și filosofia au înflorit 
sub Rhazes și Avicenna. Procesul de despărțire a 
început sub Mameluci.  Invazia mongolă a com-
pletat doar descompunerea care era deja   avan-
sată și a distrus radical Imperiul. Nimic nu ar 
putea masca efectele dezastruoase ale unei 
cuceriri pe cât de brutale și inumane. Genghis 
Khan și Hulagu au distrus majoritatea orașelor, 
în special în Khorasan și au ucis populația: 
câteva milioane de iranienii au fost masacrați. Și 
astfel organizațiile care au întreținut tradițiile 
culturale irano-islamice au fost distruse, iar 
nomadismul,  mult în contradicție cu adevăratul 
spirit al Persiei, a fost intensificat. În cele din 
urmă, din 1383, puținul care a rămas din cultura 
urbană a fost măturat de Timor Tamerlane. 
Istoricii ar trebui să citeze oribilul obelisc pe 
care îl ridicase la Bagdad din nouăzeci de mii de 
capete tăiate. 
A cruțat câțiva artizani pe care i-a deportat în 
Samarkand cu ordinul de a-l înfrumuseța.
    Text, note: AG, Saga Publishing 2020
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Colaj vizual 

Mircea Dinescu

Ciungul

Mâinile mele îmbătrânesc
mai repede decât mine.
Mă urc în tren
și le văd în stânga și în dreapta.
Mi se face cald
și una îmi deschide politicoasă 
fereastra.
Mă bâzîie o muscă
și cealaltă mă pocnește ușor peste frunte.
Le-aș întreba unde merg,
dar am ajuns la destinație
și le văd coborând odată cu mine.
Le spun la revedere,
dar constat că se cațără în același tramvai,
se dau jos în aceeași stație,
urcă scările aceleiași case
și după ce luăm cina în trei
se vâră pisicește
alături de mine sub pătură.
Și noi, Doamne, îmbătrînim
mai repede decît Tine,
noi – mâinile Tale neodihnite
cu care pipăi orbește pământul.
Și întocmai cum pe mutilatul de război
îl dor degetele abandonate la
Verdun,
absența noastră o să te chinuie în nopțile 
mohorâte de toamnă.
Îndureratule! O, Dumnezeule nostru ciung!
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Actualia 

        Poezii de Bianca Marcovici

 Anul 5768

da, e o veşnicie la mijloc, e păcat să facem o 
socoteală simplă, din tată în fiu,
să împărţim doar la o medie, câte vieţi, ce 
arbore genealogic cât e de stufos al tău în 
Noul An, dar al meu?
ne-ajunge un calcul automat …mere şi miere
aşa s-au descoperit matricile, probabilităţile, 
determinanţii
integralelor pacifiste şi curentul alternativ în 
poezie să fim mai copţi mai răsfiraţi spre verde
să ne împartim mai bine pe cele 5 continente
şi să bem gheaţă din Groelanda mică
sau să mâncam stând în buzunarul cangurului 
şi sa vorbim în şoaptă
ascultând Hatikva

Exerciţii de deschidere a ochilor
Ficţiunile poetului sunt doar o acoperire 
pentru un ochi neformat, pentru credulele vir-
tuale! exhibitionistul se laudă că poate avea 
orice femeie
o pândeşte de după un copac sau virtual când 
ea a disparut din unghiul de vedere
el se autoamageşte într-un nou experiment 
atemporal.
goliciunea lui scheletică e evidentă, hilară! 
poliţia îl prinde şi-l îmbracă. 
rămâne gustul amar al femeii
nu poate schimba cu nimic dar cu nimic scena 
violului! cu nici o iertare…
aşa cum morţilor nu le poti cere iertare dacă 
le-ai pângarit amintirea.

Vulcanul
Sfârşitul lumii e o poveste pentru copii
în fiecare din noi e un sfârşit al lumii în fiecare 
fibră, în noi, lava …
şi-n cele 21 de grame statistice cât e sufletul 
nostru
cheia sol, fa sau do ne modulează precum 
Bach, muzica cheilor, el divide genialitatea
nu noi pionii de pe o tablă de şah împotriva 
curgerii piroclastice nu ne putem opune
Long Graud se va repeta  degeaba clinometrele 
ne vor stanţa sugativa 
Dali  cu Pompeiul său!

Sofia Gelman 
    Oameni suntem

    Prietena mea este mare amatoare de excursii 
peste hotare, ani de-a rândul se prezenta prima 
când “colegii” ei cu care formaseră deja un grup 
cu tradiție intenționau să plece  spre a vizita 
diverse locuri – dacă se poate exotice. La reve-
nirea în țară, de fiecare dată ne relata cu lux de 
amănunte tot ceea ce văzuse, dar, se referea  și 
la problemele turismului colectiv, cel puțin în 
cazul specific al acestei comunități: spre a folosi 
la maximum timpul pus la dispoziția călătoriei, 
ghidul  întocmea mereu un plan care cerea par-
ticipanților un efort extrem, astfel că drumul 
parcurs semăna mai mult cu o pedeapsă decât 
cu o destindere… 

După relatarea primei experiențe de acest gen, 
i-am spus prietenei mele că, eu cred că 
savurează mai mult amintirea călătoriei decât 
drumul aievea plin cu greutățile de rigoare !  
Cine și-a putut imagina că va veni timpul (vezi 
Corona) când toate călătoriile se vor fi transfor-
mat în amintiri pentru toată lumea…      
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Ziceri 

ZICERI

“Deosebirea între omul care doar tunde iarba și 
un grădinar adevărat constă în atingere.”

     Fiecare om trebuie să lase ceva în urma lui 
atunci când moare, așa spunea bunicul meu. Un 
copil, o carte sau un tablou, o casă, un zid înălțat 
de mâna lui sau o pereche de pantofi. Sau o 
grădină. Ceva ce mâna ta a atins în așa fel încât 
sufletul tău să aibă unde se refugia atunci când 
îți sosește ceasul; iar când oamenii se uită la 
copacul ori la floarea pe care le-ai sădit, tu ești 
acolo.
       Nu contează ce faci, spunea bunicul, atât 
timp cât schimbi un lucru față de cum era 
înainte, ca tu să-l atingi transformându-l în ceva 
care să-ți semene de îndată ce-ți iei mâna de pe 
el. Deosebirea între omul care doar tunde iarba 
și un grădinar adevărat constă în atingere, 
spunea el. Cel care tunde iarba e ca și inexistent, 
grădinarul va trăi o veșnicie.
      “Detest expresia latină Status Quo!” spunea 
el. “Trăiește ca și cum peste zece secunde ți-ar fi 
dat să nu mai fii. Privește lumea. E mai fantas-
tică decât orice vis confecționat sau plătit în 
fabrici. Nu cere nici o garanție, nu cere pro-
tecție, așa ceva nu a existat nicicând. Iar dacă ar 
exista, ar aminti cumva de leneșul care atârnă 
cu capul în jos, într-un copac, zi de zi, de 
dimineața până seara și care-și petrece viața 
dormind. La dracu’ cu toate astea, spunea 
bunicul, scutură copacul și trântește leneșul cu 
fundul de pământ.”

Ray Bradbury (1920 –   2012)

De la suflet la suflet.

Dacă am avea posibilitatea să comunicăm 
direct, prin sensibilitate, de la suflet la 
suflet, poate am fi mai senini.

Avem atâta nevoie de comunicare… Poate 
așa se explică faptul că, în epoca noastră vio-
lentă e la modă “pumnul și pistolul”, iar 
apariția unei licăriri de umanitate, de sensi-
bilitate e sesizată imediat și apreciată.

Sufletul artistului trebuie să fie o rană per-
manent deschisă, pentru că numai așa va 
putea el să deștepte sensibilitatea spectator-
ului.

Altfel, se aș ază o rugină, o cocleală în tine și 
ajungi la un moment dat să te întrebi: “cum 
dracu’ se face?”.

Oamenii se nasc, trăiescș i mor copii. Au 
nevoie de exemple, de modele și ei caută – 
de fapt se caută pe ei înșiși, așa cum s-ar 
dori, buni și frumoși, într-o imagine ideală – 
pe scenă.

De aici cred că vine și fascinația pentru spec-
tacol. Pentru că, altfel, se întâmplă lucruri 
senzaționale pe stradă, dar oamenii nu se 
caută în ele, ci vin la teatru.
Sau la film.
Amza Pellea (1931 – 1983)

Foto NG 
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Umor cu Schor 

Umor cu Schor

* – Costele, de ce tu și cu soția ta, frecventați 
numai localuri de noapte?
– Pentru că, până se îmbracă ea, cele de zi se 
închid!
 
* – Draga mea, știi cât trăiesc boii?
  – Nu, dragul meu. De ce, te simți rău?
 
* Să dai 2000 de euro pe botox și să fii 
obligată să porți mască… E lipsă totală de 
respect!

 * – Și zici că te persecută profesorul de 
matematică?
– Da, tati! M-a pus să fac o piramidă. Dar ce, 
eu sunt faraon?

* – Bunico, îți deschid un cont de Facebook?
– Nu deschide nimic, că intră muștele!

 * O femeie trebuie mereu căutată, dă-i 
atenție, dedicații de dragoste. Dar cel mai 
mult fă-o să râdă. Va uita că ești urât.

* Femeile cu simțul umorului sunt foarte 
periculoase. Râzi, râzi și hopa, ești căsătorit, 
ai trei copii și două rate.

* Găsit portofel negru din piele cu suma de 
600 euro și 500 lei. Mulțumesc celui ce l-a 
pierdut, să-i dea Dumnezeu sănătate!

* – Marcele, ia îmbracă-te în pirat și atacă și 
tu vasele alea din chiuvetă.
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