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INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE  
FĂRĂ FRONTIERE

Revista Izvoare, publicaţia anuală a scri-
itorilor israelieni de limbă română, 

continuă să ne surprindă prin materiale ori-
ginale, creative și de foarte bună calitate  
Observăm un fenomen literar de dragoste su-
premă pentru limba română a unor oameni, 
mulţi dintre ei plecaţi de multă vreme din 
România, care continuă să creeze în limba 
română materiale literare de un înalt nivel 

Fiind în contact permanent cu litera-
tura română de azi, noi, cei care scriem în 
românește în Israel, ne punem problema 
„identităţii” noastre: aparţinem literaturii is-
raeliene sau române? Sau amândurora? Sau 
niciuneia? 

Desigur, ne întrebăm dacă limba e sin-
gurul element determinant al identităţii 
naţional-literare sau dacă mai sunt și alte 
elemente  Tematica scriitorului israelian este 
alta decât a celui român get-beget? Peste ani, 
va fi interesant de studiat istoria cărei litera-
turi ne va consemna și pe noi, scriitorii is-
raelieni de limbă română  Trăim într-o ţară 
specială, într-un mediu original și unic în 
lume în care din punct de vedere literar s-au 
adunat scriitori din toate colţurile lumii  Unii 
s-au ebraizat, dar majoritatea au continuat să 
scrie în limba maternă 

Și pentru noi, originarii din România, este 
foarte important să avem literatură în limba 
ţării mamă  Rădăcinile le avem în sânge și 
ar fi o mare greșeală să le renegăm; dimpo-
trivă, ele trebuie transmise urmașilor noștri 
ca parte a culturii dobândite din casa părin-
tească  

Unii dintre noi însă, se simt întrucâtva 
stânjeniţi    le e cu neputinţă să accepte su-
gestia unei „duble loialităţi”  Ei spun, în 
esenţă, următoarele: „venind aici, în urmă 

cu cincisprezece sau patruzeci de ani, am op-
tat odată pentru totdeauna  Suntem, în to-
talitatea fiinţei noastre, israelieni, la bine și 
la rău  Ne plătim impozitele, votăm, slujim 
sub arme, am făcut câteva războaie, trăim, 
muncim și simţim ca orice locuitor al aces-
tui pământ  România nu e pentru noi decât 
o amintire – mai agreabilă sau mai penibilă 
– din tinereţe, sau un loc de vilegiatură  Și nu 
înţelegem de ce, ca scriitori, ar trebui sa fim 
altceva decât suntem ca oameni  Desigur, un 
accident biografic ne împiedică să scriem în 
limba ţării noastre  Dar resimţim acest fapt 
ca pe o infirmitate, nu ca pe un motiv de 
mândrie”  

În plan practic, problema identităţii și a 
factorilor care o determină nu are, de fapt, ni-
cio importanţă  Importantă este opera scriito-
rului care, atunci când e foarte bună, nu mai 
contează în ce limbă a fost scrisă  De aceea, 
nu trebuie să ne oprim din febra creaţiei, in-
diferent că este în limba română sau în limba 
ebraică  Nu trebuie să ne împiedicăm de ba-
riere lingvistice, de apartenenţă naţională sau 
de loialitate  Sugestia mea e cât se poate de 
simplă; să creăm și să colaborăm pe tărâm li-
terar  Să răspundem stimei cu stimă, priete-
niei cu prietenie  Să onorăm invitaţiile care 
ni se adresează și să ne onorăm pe noi înșine, 
invitând la rândul nostru    Pe de altă parte, 
să ajutăm și noi la o mai largă cunoaștere a 
literaturii române de către cititorul israelian    
pentru că noi știm mai bine decât alţii că 
această literatură merită să fie cunoscută 

Dragoș Nelersa
Președintele Asociației Scriitorilor 

Israelieni de Limbă Română (ASILR)
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Bianca MARCOVICI

 POEZII
Ultima zăpadă m-a întristat romantic
Nu mai recunosc anul sau locul   doar 

starea  
Respiram aer curat 
Cel visat cel în tempo moderato
Anotimpuri uitate precum gândurile 

retroactive
Cu cizmele udate și mirosul de vanilie
De ce te uiţi la mine acum?

Cu cine mai semăn?
Ultima dragoste a copilăriei devine 

prima 
Spre bătrâneţe visezi la patul nupţial,
Doar mobilul că-l ţin în mână mă 

cuplează cu realitatea
Virusul coroana ne Încoronează!

*

Ne distrugem singuri planeta, 
provocând seisme!

Ne mâncăm între noi, provocând 
dezgust   

pisicile negre sunt cam multe;
să scuipăm peste umăr
 
Privim istoria care se repetă sau crime 

în serie,
căutând ADN-ul ucigașilor 
Învăţământul perpendicular 

„multilateral dezvoltat”
pe toate căile se anulează baza temeinică 

a unei meserii   
și ce dacă te pricepi la calculatoare, 

la programe, la mobile, unde ne e 
baza unei meserii adevărate, studiu, 
doctorate (ne)împrumutate    avocaţi 
fără examene   

ne macină impostura, furtul internetic 
la drumul mare

„și eu vreau să fiu scriitor”– spune 
ciocănitoarea

mâncând hârtia făcută din lemnul atât 
de scump!

*

Nu-ţi mai asculta mintea
nici pulsul care bate atât de repede
în preajma ta 
Nu-ţi da cu presupusul când luna plină
te schimbă și energiile pozitive
năpârlesc 
Nu mai privi înapoi cu mânie
când cei care i-ai iubit te-au părăsit
doar pentru că
își caută alte fiinţe care să le cumpere 

tăcerea!
Îţi plângi de milă – îţi spui,
privind în oglinda fisurată de vreme – 
Doar rama veche îţi mai păstrează 

conturul!

*

Orbecăind, căutându-ne rădăcinile,
Rima perfectă se dezvăluie,
Armonia devine o corvoadă,
Slăbiciunile sunt puse pe tapet,
Gândurile sunt aliniate ca soldaţii,
Sunetul e numai ritm de orgă 

electronică 
Până și violonista își caută echilibrul
Vibrato-ul larg, flagiolet, sunet pe o 

coardă de canar

Într-un târziu, racul din mine
născut de solstiţiu, vă spune adevărul  
Publicul e înșelat de virtuţile
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comentatorilor
de pe margine;
au reușit să ne divizeze în grupuleţe,
ciopârţite de furtuna de nisip 

*

Sexualitate sau arta de a tăcea!
Tot sexul meu e bolnav de apatie
De fragilitatea pierdută în ani,
Ca o floare care se închide
În faţa soarelui dogoritor 
Picioarele încrucișate
Să oprească fecundarea
Cu liane ascunse văzului
Doar materialul în bie
Cum mama mea îl croia
Se mula pe nepuţinţa
De a înţelege trecerea anilor
Reprimarea sau regenerarea care
Se mai zărește doar într-un surâs forţat 

*

Tot mai lungi îmi par zilele fierbinţi

Iar nopţile albe sunt copleșitoare 
Visez cu ochii deschiși petrecerile 

trecute 
Mi le închipui pe cele noi ca un lapte 

corăslit – 
Uneori, aceste scenarii dictate de starea
în care mă aflu
sunt penibile atacuri la persoană – 
Parcă ceva din mine se dedublează
În altă fiinţă dintr-o oglindă concavă
Care-mi arată cu degetul ridurile,
Falii de nevindecat, 
cu toate că încă nu-s oarbă 
Mă împac cu mine în târziul amintirilor 

bune
Și mă rog să nu răspund cu instinctul 

agresiv
Cu aceleași cuvinte chintă spartă de 

oglinda cioburi
Judecătorul îmi dă și el ultima sentinţă: 

viaţa!

*

O pasăre 
Prea puţine lucruri seamănă
cu realitatea (ne)virtuală,



IZVOARE ♣ Pag. 9

nici măcar muzica sufletului!
tonul joacă rolul principal,
sterilitatea imaginilor care cumulează
în van
vârsta nepriceperii în domeniul
bifurcaţiilor de tot felul
Stângaciul din naștere
te poate ajuta!
nu încerca să înţelegi această scrisoare
lava se revarsă fără avizul cerului,
fără dicţionarul minţii, cum spui tu
în limba care vrei să mă visezi!
Cifrul lunei pline
se ascunde de mine astăzi
chiar de-mi este înscris în palmă
chiromanţia eșecului ca și semnul apei!
Cu toate astea, ea mă ghidează, mă 

educă,
mă aruncă în braţele tale virtuale
cu puterea nopţii incandescente,
fără a înţelege ceva din acest mister!
Dar tu știi să traduci imaginile mele,
cunoști transfigurarea fulgerului
din bunătatea ochiului, bunătatea 

cuvântului,
cunoști limba universală a alăptării
sugaciului la sânul mamei adolescente, 

firave
dar convinsă de misiunea ei!
de dincolo de oceanul îngheţat dintre 

noi,
de dincolo de silabisirea stâncilor
te rog
să mă iei în seamă acum    și nu mai 

târziu!
tu nu știi încă nimic din răstălmăcirile 

Doamnei:
pietrele mă conduc spre cearceaful 

amintirilor,
Columnele lui Solomon îmi străjuiesc
baldachinul fostei feciorii,
îmbrăcată
ca o zeiţă autentică, am fost
(umblam atunci pe malul Jijiei, pe linia 

de cale ferată
sărind din piatră în piatră, iubind și 

fiind iubită

cumsecade, în zorii zilei,)
așa cum poza mă arată
atunci, la 18 ani
doar o umbră a copacului redă în mod real
portretul meu ca o Giocondă   
poem de debut
descris prin faldurile rochiei, prin 

poziţia mîinilor)
dacă trăiești în trecut
ai șansa să-ţi recuperezi adolescenţa;
ai șansa să-ţi întâlnești idealul pierdut;

ai șansa să cuprinzi braţul bărbatului 
ales

să te conducă spre noaptea sărutului 
aprins

de stele albastre,
de flăcările abisului încă neînceput,
neștiut dar presimţit,
ca și cum roua dimineţii este gustată 

întâi și întâi
nu ștearsă de tehnologia înaripării 

voite!?
Dar tu ce ai ales?
moartea părinţilor în celălalt capăt de 

lume
când nu te-au urmat în Continentul 

minunilor?
visele reţinerii în absconsul vitraliilor 

neînţelese?
Să zbori între continente    între vid și 

lumină!

Inspiraţia e conglomerat al pietrei 
divine

ce se află atât de aproape de mine
aici la Ierusalimul dorit cu ardoare!
Întoarce-te deci, aici de unde-ţi sunt 

rădăcinile!

O pasăre dezarticulată se îndreaptă ca 
un bolid

spre pământul verde plin de cernoziom 
împietrit 

Ea își știe sfârșitul 

*
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În inflexiunile vocii,
se ghicea
o zi despărţită de vis,
neverosimilă 
Încleștările lumii
împânzeau
trecerea gândului
în cuvânt

Din inflexiunile vocii,
am aflat
că lumea-i sfârșită – 
lumea din noi 

*

Disimulare;
avem și prieteni
care încearcă să te atragă
în viaţa publică,
uitând târziul lucrurilor;
nici măcar nu suntem pe harta lor
ca moștenire lirică;
vor să-și facă concediul în Israel,
să-i plimbăm, să le pregătim săli
să conferenţieze,
noi să fim publicul    să ocupăm 

scaunele libere,
să fim pionii de pe tabla lor de șah,
să ne facem selfi
și să scriem catrene 
Dincolo    nici nu figurăm;
unii îţi scriu singuri
despre propriile lor cărţi,
își invită criticii, îi omenesc – 
asta da reușită, în curând la NY
îţi promit o lansare de carte   
Istoria ne va cuprinde
pe toţi
în ţara în care curge laptele și mierea
cu portavioane
ei scriu despre criticul cutare
noi scriem despre cartea lor
pactul fericirii

*

Parcă-i un concurs de frumuseţe 
Fiecare are piciorul mic
și visul
90-45-90 
Eu dormitez fără astâmpăr,
eclipsându-vă surâsul
decide cum să reușesc la competiţia 

colajului
prin absenţa stării – 
fur calculatorul nepoţilor
la o oră divină   
Stricându-vă faldurile rochilor creponate
doar muza va șterge roșul de buze
preferă pal-natural
și timiditatea poetului care lătră la lună 

*

Căutându-ne pulsul
busola ne direcţionează
vărsăm blidul speranţei
chipurile nu e drum de întoarcere
trioletul se desface pe portativ
râsul penibil al morţii nu-mi mai dă fiori,
singurul lucru care mă mai atrage
e plimbarea de dimineaţă pe faleza 

pavată cu vise
unde privesc pantofii uitaţi pe plajă…
Sinucigașii apar mai târziu cu numele 

afișat pomeniţi
la știrile din presa ebraică – 
fac legătura cu papucii uitaţi pe plajă…
erau și niște ciorapi albi, albi
care atârnau molatic 
în pantofi… și niciun nume 

Un anonim cum suntem toţi – în fapt
ne construim statui de nisip
și regii poartă ciorapi albi imaculaţi,
în curând cutia mea poștală va fi negociată
de vânt,
deocamdată e o adresă necunoscută, bizară
poate e mai bine    să nu-mi citesc 

numele – căutări pe google
toţi își caută statuile virtuale
în casa mea 
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DECIZIE
de Bianca MARCOVCI

În sfârșit, prietena mea a ajuns în Israel  
Locuia aproape de mine, undeva în carti-

erul Romema din Haifa  I se propusese un 
serviciu ca „nou-venită în ţară”, ceva care 
trebuia să pară simplu la prima vedere, să 
citească în românește bătrânilor, din revis-
tele care apar aici în limba română  Revis-
tele astea apăreau pe atunci în tiraj destul 
de mare, din cauză că erau mulţi „noi-
veniţi” din România  Anul 1991 părea un 
an pierdut pentru Fanny; neavând nicio 
șansă să-și găsească de lucru în specialitatea 
ei, trebuia să accepte orice i se oferea  

Cu ebraica/ivrit stătea destul de prost, 
chiar dacă făcuse aproape șase luni de cur-
suri intensive  La vârsta ei nu mai putea 
acumula precum în tinereţe, iar grijile o 
copleșeau  Stătea împreună cu soacra ei, 
bolnavă de cancer, și mai avea și două fete 
în ultimii ani de școală  Soţul ei își găsise 
ceva de lucru în specialitatea lui de ingi-
ner electromecanic (renunţând la cursuri) 
undeva în cartierul Romema, așa că putea 
ajunge la serviciu pe jos, urcând zilnic mun-
tele Carmel cu mare plăcere  Nu-l angaja-
seră cu un salariu mare, dar începutul era 
promiţător  Salariul minim de 1500 de șekeli 
nu acoperea – defel – cheltuielile de închiri-
ere ale apartamentului, nici cele pentru școală 
ale fetelor și nici medicamentele necesare, însă 
Fanny și soţul ei erau foarte optimiști  

Fetele suferiseră în România, după așa-zisa 
revoluţie urmată de genocidul de la Timișoara 
din anul 1989, iar una din ele scrisese chiar 
o povestire, asemănându-se cu un gândac, ca 
în Metamorfoza lui Kafka, după ce un coleg 
de școală o luase de piept, zicându-i: „ce mai 
aștepţi, jidauco! La Palestina cu tine!” 

Fetele o ajutaseră la plecarea definitivă din 
România  Soţul ei tocmai fusese într-o excur-
sie în Israel, la rude, și-i trimisese o vedere, 
cu mesajul să se pregătească de emigrare  
Atunci ea, Fanny, alesese! Numai într-o lună 

și jumătate terminase cu toate cele necesare 
plecării, iar puţinii bani pe care îi aveau, nu 
le-au ajuns decât să cumpere un fotoliu pat, 
unicul pe care l-au găsit într-un hangar mare 
de mobile  În perioada ceaușisto-comunistă, 
totul se cam epuizase și orice trebuia procurat 
doar cu pile sau relaţii  Prietena mea se plân-
gea că nici măcar cărţile expediate la adresa 
din Haifa nu sosiseră  Își amintea că pache-
tele de cărţi le expediaseră, dar un „amic” 
care fusese împreună cu ei la poștă, scrisese 
pe ele o altă adresă, adresa familiei lui din 
Israel  Cleptomanul acela a fost deconspirat 
mai târziu și s-a dovedit a fi un profitor care 
s-a oferit să le ofere ajutor înainte de plecare  

Dar să mă întorc la povestea prietenei mele 
care trebuise să accepte serviciul pe care îl 
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găsise  Fanny trebuia să se ducă la bătrâni 
acasă și să se ocupe de ei câteva ore, după 
cum primea telefon de la firma care o an-
gajase  Cel mai trist era că ajuta o bătrână 
care paralizase, după un accident cerebral  
O plimba și o scotea în balcon  Încerca să 
o ridice de pe scaunul cu rotile și o punea 
la parapet, cel puţin să privească spre mare 
și să simtă briza mării  Uneori, se mira cât 
era de vânătă pe picioare  Îi spusese că odată 
au scăpat-o în duș  Bătrâna totuși își amin-
tea fel de fel de amănunte din viaţa ei, dar 
Fanny nu avea răbdare să asculte poveștile 
ei  Uneori, își amintea despre tinereţea ei, 
povestind întâmplări de la Iași  Cică în 
tinereţe nu reușise să fugă din România ca 
să emigreze în Israel  Ajunsese la graniţa un-
gară, dar acolo au fost reţinuţi, ea și soţul 
ei  Mai mult, soţul ei, Saulică, ajunsese la 
închisoare, unde contractase un tifos  Până 
la urma, l-au eliberat, crezându-se că o să 
moară  Dar ea l-a salvat, aducându-l înapoi 
la Iași, de unde au emigrat, mult mai târziu, 
în Israel  

F a n n y  î ș i  f ă c e a  m u n c a  c u 
conștiinciozitate, dar nu asta era menirea 
ei, să îngrijească bolnavi  Îi era suficient că 
soacra ei, bolnavă de cancer și la o vârstă în-
aintată, trăia în casa ei, fără niciun ajutor de 
la stat, în timp ce ei lipseau de acasă  Într-o 
zi, o găsise pe jos  Avusese o comoţie și nu 
s-a mai putut ridica de pe podea  Ajunsese să 
nu mai mănânce nici măcar hrănită  Lucru-
rile se precipitau  Într-o zi a murit fără să zică 
un cuvânt  Chiar de ziua soţului ei  „Cadou” 
neașteptat… Tocmai tăiau tortul când a sunat 
telefonul de la spital! 

În perioada asta, Fanny a primit un telefon 
să se prezinte la un interviu în branșa ei  Era 
arhitectă  Firma respectivă a primit-o fără nicio 
obiecţie, după ce i-au testat cunoștinţele în do-
meniu  Problema era că trebuia să facă și dife-
rite cursuri, nu numai pentru însușirea limbii! 
Asta era extrem de complicat pentru ea  Une-
ori, lipsea zile întregi de acasă, cursuri la Teh-
nion, și asta după serviciu  Fetele se descurcau 
singure, mergeau kilometri pe jos până la școli, 

sufereau în tăcere, înscrise la școli de prestigiu 
din Haifa, reușiseră destul de bine să înveţe 
ebraica și chiar să fie competitive la matema-
tică și fizică  Imediat după școală, le aștepta o 
armată grea în loc să se căsătorească sau să-și 
urmeze aptitudinile; o altă cale nu era… 

Într-o zi, lui Fanny i s-a făcut rău tocmai 
la un curs la Tehnion  Profesorul de AUTO-
CAD îi trăsese cu indicatorul cu care arăta 
la tablă una peste degete  Motivul era foarte 
clar  Nu avea talent să deseneze, ţinând în 
mâna dreaptă micul „șoricel” de la calculator  
Fanny nu reușise să-i spună un lucru esenţial, 
că e stângace  O bufnise plânsul, iar mai apoi 
vărsase, undeva într-un colţ de clasă… Nu 
reușise să ajungă la coșul de gunoi  Cu toate 
astea, absolvise cursul, dar cu foarte mari 
greutăţi sufletești  Studenţii ruși ocupaseră 
clasa și erau mult mai tineri ca ea  Știau ce 
este un calculator  Ea nu văzuse în România 
așa ceva  Trebuia să dezvolţi instincte rapide 
la o vârstă târzie  Mai bine ar renunţa!
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Cu primul autobuz a ajuns acasă  Din 
balconul lor privea deseori spre sinagoga 
reformistă  Uneori, se ruga din balcon, 
privind ce se întîmplă acolo, cum oame-
nii se perindau, se întâlneau, comunicau  
Sinagoga era pe o stradă mai sus, dar pe 
o altă serpentină, greu de urcat pentru 
cineva în vârstă  Și soacra lui Fanny ur-
mărea cu intensitate ce se întâmpla acolo  
Uneori, Fanny se ruga la sinagogă, ca și 
cum ar fi fost un Zid al Plângerii  De 
data asta, nu o putea ajuta nimeni  Se 
trezise gravidă la 41 de ani! 

Trebuia să ia o hotărâre  Sarcina în-
aintată  Pofta de mîncare mereu creștea  
Fanny mânca căpșuni  Plăcerea ei cea mai 
mare  În România reușise să cumpere 
o cutiuţă cu căpșuni  Stătuse la coadă 
două ore  În drum spre casă, grăbindu-
se să urce repede pe scări, s-a împiedicat 
și a căzut  Căpșunele s-au împrăștiat pe 
scări    Puţine au fost recuperate  Mereu 
i se perinda în faţa ochilor cât de puţine 
bucurii au avut în România si care era 
măsura lor  Viaţă de ghetou, fără lumină, 
fără apă, fără viaţă, doar roboţi perfecţi  
Raţionalizarea robotismului e un vis de nere-
alizat în lumea largă, ce ar fi putut schimba 
ea? 

După controalele de la doctorul gine-
colog, lucrurile erau foarte clare  Sarcina 
mergea bine  Doctorul ei era fericit  Nu și 
soţul lui Fanny  La ultima vizită, l-a luat de 
piept pe doctor și i-a cerut scrisoarea pentru 
declanșarea avortului cu plată la preţ redus 
pentru „nou-venit în ţară”  

Fanny devenise o umbră  Își amintea că și 
în România rămăsese gravidă  Pentru aproba-
rea unui avort, a fost internată fictiv, aproape 
două săptămâni, demonstrându-se că are 
„corpi cetonici”  Pe vremea lui Ceaușescu, 
avortul era interzis total de lege  Numai cu 
ajutorul a tot felul de invenţii medicale, de 
toxicitate a sarcinii, puteau trece legal, pen-
tru un așa-zis avort  Mulţi doctori ajutau 
pacientele, într-un fel sau altul, nelegal însă, 
riscându-și cariera  Alte femei își introduceau 

tot felul de plante otrăvitoare, oleandru 
parcă, ajungând la spital aproape în comă  
Fanny văzuse scene tragice prin spitale  Fete 
tinere care mureau încercând să-și facă sin-
gure întreruperi de sarcină, cu leacuri băbești 
sau improvizaţii  Cel mai trist era că avortul 
pe care l-a suportat în România, a fost făcut 
aproape „pe viu”! Pur si simplu fusese un 
coșmar  Cineva intra în tine… și te curăţa, ca 
și cum ar fi trebuit să supravieţuiești la acest 
chin fără anestezic  O pedeapsă pentru orice 
femeie, mi se spovedise Fanny  

Fanny reușise la interviul de la firmă par-
ticulară de proiectare  Lucra deja de aproape 
trei luni  Se întreba cum să spună că va lipsi 
pentru că e gravidă și va naște? Ea își dorea 
copilul, nu însă și soţul ei, care trecuse la 
un fel de ameninţări: cum se vor descurca? 
Ce vor face? Ce o să se întâmple cu spaţiul 
lor închiriat cu un copil mic? Ce va face cu 
căţelul, dar cu acvariul, dar cu canarii? Ce vor 
zice fetele care deja aveau vizite, fiind curtate? 
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Ce va zice soacra ei atât de bolnavă, dar fami-
lia cu ce o să trăiască dacă nu va lucra?

Fanny deja luase câteva kilograme în gre-
utate  Îi crescuse apetitul, mirosurile i se 
ascuţiseră  Pofta de mâncare crescuse uluitor  
Când intra într-un supermarket, gusta de la 
intrare și până la ieșire tot ce se putea băga 
în gură, mai ales dulce! Ajungea cu pachetul 
la casă aproape terminat, plătind doar amba-
lajul! 

Fanny umbla după aprobările necesare 
avortului  Nu era deloc simplu să obţii o re-
ducere pentru plătirea unui avort  Stătea la 
rând la „comisia de aprobare a operaţiilor”  
Semăna cu Comisia din România  Pu-
neau zeci de întrebări: „de ce, pentru ce… 
renunţaţi la copil?”  Ceva ciudat, stătea la 
rând împreună cu fetiţe de 16-17 ani care 
rămăseseră gravide și veneau să obţină „în-
treruperi de sarcină”, fără știrea părinţilor 
sau a școlii  Se mira cât de multe femei nu-și 
doreau să nască… 

Obţinuse toate aprobările  La spitalul 
„Elișa”, spital particular, Fanny era progra-
mată în curând  Ziua sosise  Pregătirile de 
operaţie erau în toi  Mai trebuia să i se facă 
anestezia  Seringa era deja pregătită  Anes-
tezistul căuta vena potrivită  Fanny s-a uitat 
în ochii lui… Brusc, așa cum era, s-a ridicat 
și a ieșit din sala de operaţie  Nu va renunţa 
la copil; hotărâse  De poala rochiei, la ple-
care, se prinseseră o mulţime de scaieţi  Semn 
că multe obstacole vor apărea în viaţa ei  Îi 
desprinse unul câte unul  Imediat a preluat 
moda israeliană, moda cu pantaloni  Moda 
egalităţii dintre femeie și bărbat  Așa a luat 
decizia vieţii ei! Va continua și cu poeziile  
Cartea ei de poezii se afla sub tipar la editura 
Minimum, se numea Revolta sângelui!

 Își asumase riscul  Simţea că merită  
Într-o zi va fi Pace aici  Noul născut nu va 
mai face armată grea… Așa visa cu ochii 
deschiși! Așa își închipuia că la bătrâneţe va 
mai avea un nou sprijin  
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Livia  ABBA 

 POEZII
Am două vechi prietene 
Acum, s-au dovedit a fi cele mai
bune prietene ale mele 
Prima e mică de statură, de multe
ori îmbrăcată în culori, întotdeauna
primitoare, tandră și foarte 

înţelegătoare 
Știe să ţină un secret  Este foarte 
sinceră cu mine 
Știe să primească neîncetat lacrimi,
supărare, dor de tine 
În fiecare seară stau și-i povestesc 
tot ce mă doare, tot ce-mi amintesc de 

tine, 
de noi, de toate 
De toate care ne-au făcut viaţa frumoasă, 
de tot ce ne-a înconjurat zile și nopţi, 
când mână-n mână ne simţeam bine 

împreună
și toate le primeai cu bunăvoinţă
și sinceritate 
Primești și-acum, dar doar pe mine 
M-asculţi, m-auzi, mă sfătuiești de bine 
Iar eu, drept răspuns, te umezesc cu 

lacrimi,
te umplu de-amintiri, de șoapte 
Dar nu te superi, rămâi călduţă
sub capul meu care adoarme
târziu în noapte 
Și dacă vreau să te alint, cu
ușurinţă pot să-ţi spun PERNUȚA,
ce se apropie mult de LIVIUȚA 

PLAPUMA – cea de-a doua prietenă a 
mea – 

e mare de statură, călduroasă,
întotdeauna în culori, precum
e PERNA, tot primitoare și înţelegătoare 
Odată, ne-nvelea pe amândoi, 
trăgeam de ea care-ncotro 

Dar nu s-a supărat pe noi,  
și-a făcut datoria cu vârf și îndesat 

Ne ascundeam sub ea, cu râsete și dor,  
cu dor unul de altul

și până în zori ne asculta suflarea în 
liniște, 

nu se grăbea, să nu ne deranjeze, nu 
care cumva 

Mă învelești și acum, dar doar pe mine  
mă-nconjori cu moliciune ta 

Când mă atingi, parcă mă mângâi 
cu bunătate și căldură și uneori
mă liniștește chiar prezenţa ta 
Și dacă vreau să te alint,  

cu ușurinţă pot să-ţi spun 
PLĂPUMIOARA – ce se apropie mult 

de LIVIOARA 

Întoarce-te la mine!

Întoarce-te la mine,
Iubirea mea dintâi!
Întoarce-te la mine,
Te rog, te rog, rămâi!

Te-aștept în zori de zi,
Te-aștept în miez de noapte,
Te-aștept oricând să vii,
Ascult-a’ mele șoapte 

Întoarce-te la noi,
De unde ești acum,
Ascultă-mi rugămintea,
Să ne croim alt drum 

Nu drum ce ne desparte
De cele pământești,
Să fim iar împreună,
Să știu că tu trăiești 
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Trăiești acum prin mine,
Prin dragostea ce-ţi port,
Prin tot ce ne-nconjoară,
Ești tu, ca odinioară 

În fiecare loc,
În fiecare clipă,
Te simt mereu cu mine,
Ești tu, iar, lângă mine 

Te simt,
Te-ating,
Mi-e dor,
Mi-e dor tare de tine!

Mi-e dor să-ţi văd privirea
Cea blândă, drăgăstoasă,
Mi-e dor de ochii tăi,
De fruntea luminoasă,

De mâna ce-mi atinge
Obrazul cu tandreţe,
De vorba înţeleaptă,
De-a noastră tinereţe 

Revăd cu ochii minţii,
Tot ce s-a întâmplat
Și lacrimile curg neîncetat 
Dar ce folos, te plâng,
Te plângem c-ai plecat 

Întoarce-te la mine,
Iubirea mea dintâi!
Întoarce-te la noi,
Iubirea mea, revii!

Dansez cu tine

Dansez cu tine valsul vieţii,
Dansăm și ne privim duios,
Ne prindem în vâltoarea tinereţii
Și ne simţim ca altădat’, sfios 

Și ne cuprinde dansul nostru lin
Și ne unește într-o singură fiinţă 

Și ne-mpletește ca un tot deplin
Pe ringul vieţii, într-o singură dorinţă  

Până și astăzi retrăiesc simţirea 
Ce o aveam dansând cu tine 
Dansam, dar ne strângeam în braţe 
Simţind zvâcnirea sângelui în vine 

Și astăzi simt căldura tâmplei
Ce se-apropia de-a mea;
Și astăzi simt căldura mâinii 
Ce mă cuprindea-ntr-a ta 

Dansez cu tine valsul vieţii;
Acum ne-nvăluie-ntr-un ritm ciudat,
Și fiecare clipă-mi amintește 
De serile de neuitat 



IZVOARE ♣ Pag. 17

Berthold ABERMAN TELLU

DAR… NICI NU AM TRĂIT 
ÎNCĂ, DOCTORE!

Începutul este în puterea noastră;  
asupra sfârșitului hotărăște… soarta 

(Seneca)

Viaţa care abia începuse și promitea a fi 
atât de frumoasă și fără griji, avea să-i 

fie întunecată de noile dureri apărute atât 
de pe neașteptate  La început, nu le-a dat 
niciun fel de importanţă  Fleacuri, de ce să 
se alarmeze? Totul era atât de frumos, de 
promiţător, tinereţea, dar mai ales dragostea 
ei de viaţă îi dădea aripi cu care zbura cât 
mai sus, spre zări nemaipomenite  Se încu-
raja singură, să nu se lase pradă gândurilor 
negre care încercau să-i dea târcoale  Era o 
fată atrăgătoare, cu un corp bine construit, 
o faţă care exprima bucuria și fericirea  Era o 
bună colegă și în jurul ei parcă fiecare dintre 
celelalte, de aceeași vârstă, se întreceau în a-i 
fi prietene  Era, ce-i drept, și puţin alintată 
dar, prin graţia ei, i se treceau toate cu ve-
derea  Avea un zâmbet cuceritor  Avea doar 
15 anișori și, cu toată naivitatea ei, nu pu-
tea spune că nu-i făcea o plăcere deosebită 
când surprindea privirile celor ce întorceau 
capetele după ea când trecea pe lângă ei  Se 
făcea că nu-i observă, uzând de acea intuiţie 
specific feminină, dar în rest era foarte apro-
piată, prietenoasă și, lucru destul de rar în-
tâlnit, altruistă  Cea mai bună prietenă a ei 
era o colegă de școală, un om minunat de 
care se atașase mult  I se reproșa adesea de 
către unele dintre colege că a cam acaparat-o 
și nu-și dau seama cum poate fi prietenă cu 
o fată atât de urâtă  Ce a găsit la ea? Nu-i 
este rușine să iasă tot timpul numai cu ea? 
Degeaba a încercat de multe ori să le explice 
părerea ei cu privire la frumuseţea exterioară, 
de care nimeni nu este cu nimic răspunzător; 
natura a fost cu unii mai darnică decât cu 

alţii, dar adevărata frumuseţe este cea lăun-
trică, de care numai tu ești răspunzător, cum 
ţi-o întreţii și ţi-o dezvolţi  Existau unele mai 
răutăcioase sau poate invidioase care spuneau: 
„Tu umbli cu ea nu pentru că ea îţi este prie-
tenă, ci pentru a scoate în evidenţă, prin con-
trast, frumuseţea ta”  Le-a evitat de atunci  
Erau rele și o acuzau de lucruri complet stră-
ine concepţiilor ei  A știut că nimeni nu o va 
putea îndepărta de un om adevărat, de care 
se atașase sincer  O vedea chiar frumoasă, 
datorită calităţilor sufletești deosebite pe 
care le avea  Tot timpul împreună, fruntașe 
la învăţătură, se plimbau, visau, își făureau 
planuri de viitor, nu prea împărtășeau ideile 
și comportamentul mult mai libertin al ce-
lorlalte colege, liber consimţit și fără a fi cu 
nimic ţinut în frâu  Ele erau date ca exem-
plu de multe ori, erau ascultătoare, sfaturile 
părinţilor erau ridicate la rang de lege, și nu 
de teamă, ci din respect  Se completau în 
toate una pe cealaltă, iubeau aceleași lucruri, 
aceiași oameni, aceleași obiecte, culori, aceiași 
artiști, același stil de îmbrăcăminte, aceleași 
cărţi și obiceiuri  Erau și foarte modeste, cali-
tate rar întâlnită la colegele lor, și erau sigure 
că ursitoarele le-au prezis la naștere numai 
lucruri bune  Când uneori o vedea supărată 
pe prietena ei, devenea și ea tristă  O încuraja 
și o liniștea sufletește  „Băiatul acela cu care 
ne întâlnim, vine pentru tine și nu de dragul 
meu”, îi spunea, cu toate că era convinsă că 
lucrurile stau tocmai invers  Nu ar fi fost în 
stare să-i pricinuiască vreun rău cât de mic  
Unui prieten îi dai, nu-i iei niciodată  

Totul a venit așa, deodată, la întoarcerea 
de pe malul mării, unde fuseseră cu câţiva 
colegi  A simţit dureri de cap și o mare slă-
biciune în tot corpul  Nu s-a speriat, dar s-a 
alarmat puţin:
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– Precis că am stat prea mult la soare și 
nu am băut destule lichide  

După câteva zile, durerile s-au intensificat; 
ba mai mult, erau însoţite și de ameţeli din 
ce în ce mai insistente, care duceau la deze-
chilibrări atunci când se ducea la bucătărie 
sau se ridica brusc de pe scaun  I-a povestit 
mamei, care i-era și o bună prietenă, faţă de 
care nu avea niciodată reţineri  Era mândră 

de mama ei și, când ieșeau pe stradă împre-
ună, cei care le priveau aveau senzaţia că sunt 
surori  Fusese concepută la tinereţe împreună 
cu cel de care se îndrăgostise mama prima 
dată, din prima clipă a întâlnirii lor  Marea, 
incomparabila iubire, unică, acum părea că 
va fi întreruptă de vitregia soartei; la scurt 
timp după nașterea fetiţei, soţul a căzut la 
datorie pe câmpul de luptă  A fost pentru ea 
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o durere asemănătoare cu propria-i dispariţie 
din lumea în care trăia  A rămas singură cu 
copilul să-și continue viaţa, deși o considera 
terminată, trăia doar pentru a-și crește copi-
lul  Era rodul dragostei lor, atât de invidiate 
de cei din jur  A crescut-o dăruindu-i toată 
dragosea și atenţia numai și numai ei, având 
grijă să aibă o copilărie fericită  Timpul, ce 
se presupunea că va face să-i treacă durerea, 
nu a ajutat cu nimic  I s-au făcut numeroase 
oferte să-și refacă viaţa atât de crunt lovită, 

cu partide bune, cum se spunea  Dar inima, 
sufletul nu puteau primi o asemenea ofertă  
Continua să trăiască doar cu amintirile mi-
cului ei trecut minunat  O lumânare ardea 
continuu și lumina chipul lui surăzător, așa 
cum l-a știut toată viaţa, și avea senzaţia că-i 
zâmbește din fotografia ce era tot timpul pe 
noptiera de la capul patului, mulţumit că nu 
a fost uitat și încurajând-o  

A intrat în panică  Ce-o fi oare cu durerile 
odorului ei care nu se mai sfârșeau? O zi sau 
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două    dar ele continuau cu și mai mare in-
tensitate  Fata făcea eforturi de a nu o înspăi-
mânta, dar ea observa totul  Inimă de mamă 

– Lasă, mamă, că are să-mi treacă, știi tu 
cum îmi spuneai când eram micuţă și mă lo-
veam: până la nuntă trece  

Dar nu s-a luat după ea  Ce bine ar fi fost 
dacă nu ar fi așteptat atâta vreme  Imediat a 
programat-o la doctor 

– Vom vedea ce va spune el și vom reintra 
în normal! 

Au avut ceva timp de așteptat; programă-
rile erau multe, prea mulţi oameni bolnavi, 
dar ce să facă? 

În ziua stabilită, s-au dus dis-de-dimineaţă 
la policlinică  Mama era înspăimântată  Doc-
torul a încercat, glumind, să le liniștească, să 
le readucă calmul și le-a încredinţat că, după 
ce vor face cele câteva analize, vor ști exact 
despre ce este vorba  Au așteptat cu sufletul 
la gură rezultatele  Analizele nefiind bune sau 
fiindcă doctorul sesizase ceva, a cerut pentru 
mai multă siguranţă să fie repetate  Alte zile 
de grea așteptare, pentru ca rezultatele să fie 

la fel de neliniștitoare  Medicul a recomandat 
imediat internarea spre a avea condiţiile op-
time pentru stabilirea diagnosticului  După 
alte câteva zile de verificări, doctorul a che-
mat-o pe mamă, care abia se mai ţinea pe pi-
cioare de oboseala nopţilor nedormite și de 
la lacrimile vărsate  Doctorul i-a comunicat 
în mod direct, în plină zi cu cer senin, cu un 
soare strălucitor, dătător de viaţă, cu o voce 
care i s-a părut că vine din înălţimile unui 
cer înnorat și coboară ca un tunet gata să-i 
spargă timpanele:

– Fiica dumneavoastră se află într-un sta-
diu avansat de cancer la cap, aflat de mai 
multă vreme într-un stadiu latent; acum s-a 
dezvoltat cu repeziciune, șansele de vindecare 
fiind minime  O vom trata, vom face tot ce 
ne va sta în puteri, dar vă recomandăm să fiţi 
pregătită pentru un deznodământ pe care ni-
meni nu-l dorește  Îi vom comunica cu multe 
precauţii și fetei  Diagnosticul pare dur, dar 
cu mult noroc, poate, poate   

A privit la buzele doctorului  Erau închise  
I s-a părut că era un vis urât, că nu spusese 
nimic  Se abţinea să nu urle  Spuse, nu este 
adevărat, nu este posibil să se abată din nou 
peste sufletul ei încă o nouă și distrugătoare 
suferinţă  Nici nu se stinsese cea veche, rănile 
nu vroiau să se cicatrizeze 

– Doctore, spuse într-un târziu, poate că 
este o greșeală, poate că vă înșelaţi, poate 
că ar trebui să mai repete analizele  Nu vă 
supăraţi, nu vreau să vă învăţ eu ce trebuie 
făcut, dar dacă e o greșeală? 

Totul venise atât de repede, dintr-odată, 
fără etape intermediare  Prevenirea ar fi fost 
necesară cu mult mai înainte  Boala avansase  
Acum era târziu  De ce oare? De unde până 
unde? Doar nimeni din familie nu a avut vreo 
boală mai gravă, toţi au murit la vârste înain-
tate  Noi și nenumărate semne de întrebare  
De ce o nouă nenorocire? De ce tocmai fetei 
și nu mie? Ea abia a înmugurit  De ce acum, 
când abia înflorește și e atât de frumoasă? S-a 
ridicat greu de pe scaunul ce parcă o reţinea; 
îngheţase, ascultând sentinţa  A ieșit din ca-
binetul specialistului, îndreptându-se spre 
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rezerva unde era internată fata și o aștepta 
să-i aducă vești îmbucurătoare  Se prăbușise 
cerul peste umerii ei căzuţi, în disperarea 
ce-o cuprinsese  A încercat, cu eforturi, să 
se stăpânească, să-i spună copilei ei pe care 
o iubea ca pe ochii din cap că va trebui să 
suporte un tratament îndelungat, că speră 
să fie bine, că, din cele auzite, boala asta e 
grea și necruţătoare, dar că la vârsta ei mai 
are speranţe de vindecare, că mai există și mi-
nuni, că rugăciunile ei erau din toată inima 
și că are toată încrederea că Dumnezeu o 
va ajuta  Fata era atât de ameţită de medi-
camente, încât nu prea a înţeles gravitatea 
situaţiei și a încercat chiar s-o liniștească pe 
maică-sa, care vărsa lacrimi fierbinţi  

– Va fi bine, mamă, ai să vezi că nu va 
dura mult și vom fi din nou împreună la mi-
nunata noastră casă  

A plecat într-un târziu cu inima strânsă 
spre casă unde, în faţa porţii, o aștepta buna 
și credincioasa prietenă a fetei, copleșită de 
lacrimi, în așteptarea veștilor despre prietenă 
și starea ei  Cum să-i spună? Ce să-i spună? 
Când nici ea nu știa decât un singur lucru; 
că fata ei, lumina ochilor ei, era bolnavă și 
nu putea ști dacă nu cumva zilele-i erau nu-
mărate  Ce bine ar fi fost dacă ar fi posibil să 
schimbe rolurile cu fata pentru care cu drag 
și-ar fi dat viaţa, doar să trăiască  Era inter-
nată la rezerva cu numărul 13  Ar trebui să-i 
roage să fie transferată într-o altă rezervă? Nu 
credea în această cifră fatidică și totuși    în 
aceeași rezervă mai erau două bolnave sub 
tratament  Una din ele, foarte optimistă, 
încerca să le liniștească, dar lacrimile nu 
reușeau să se usuce pe feţele lor îngândurate  
Doar întreţineau speranţe   

Au trecut zile și nopţi asemănătoare, doar 
lumina sau întunericul le deosebeau  Durerile 
se intensificaseră  Zilnic tratamente, analize  
Depresia își ocupa locul, câștigând mereu te-
ren  Ameţelile o făceau pe fată să nu mai aibă 
curaj să se dea jos din pat  Noi manifestări 
în comportament, urme vizibile în înfăţișarea 
ei ca urmare a tratamentului chimioterape-
utic  Urmăreau vreun semn de ameliorare, 

dar nu îl remarcau  Mama și prietena ei de 
nedespărţit se schimbau încontinuu  Nu 
vroiau să o lase singură nicio clipă, să nu-i 
fie lăsat timpul să se gândească la boala 
necruţătoare  Veniseră câţiva colegi de școală 
să o viziteze  Erau, ca orice tânăr, plini de 
viaţă, veseli, povesteau tot felul de întâmplări 
hazlii, șotii de școală  Vorbeau de ce vor să 
facă, crezând că îi face plăcere  Stăteau puţin 
și plecau, asigurând-o că o așteptau cât mai 
curând în mijlocul lor  Realitatea, fiecare cu 
problemele și posibilităţile lui  Existau unele 
zile în care se ivea speranţa, înflorea, pen-
tru ca repede teama să o cuprindă în braţele 
ei  Nu realiza ce înseamnă să nu mai fii, să 
părăsești această lume minunată care până 
mai ieri i se înfăţișa  Una din colegele din re-
zervă repeta mereu, aproape strigând, încura-
jându-se, „eu voi merge în rai”  Era singură, 
pesimistă, părăsită de toţi ai ei, confrun-
tându-se cu boala, care, perfidă, avansa cu re-
peziciune  O vedeau cum arăta, ce mai rămă-
sese de fapt din acea făptură care cândva era 
un om întreg, cu toate planurile și speranţele 
la care exista un viitor  Acum, nici măcar co-
piii sau soţul ei nu mai veneau să o vadă, cei 
pentru care făcuse totul, până la sacrificiu, 

Mihail Mihail 
SebastianSebastian
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spre a le face viaţa cât mai frumoasă  Acum 
când, poate, ar fi avut mai multă nevoie de ei 
ca oricând, nu erau lângă ea  Frica de conta-
minare, neputinţa de a-i veni în ajutor, poate 
asta ar fi fost o mică, dar utilă explicaţie  
Durerea sufletească se adăuga celorlalte du-
reri și parcă durea mai tare  Gândurile ve-
cinei de pat se îndreptau spre copiii ei, spre 
soţul ei, cu care se iubise nespus, dar acum, 
când avea atâta nevoie, nu mai era de găsit  
De ce să vină? Poate că era ocupat, muncea 
mai mult, avea și grija copiilor, încerca me-
reu să-i găsească o scuză sau poate și-a fi găsit 
o alta care să-i ofere altceva decât chinuri și 
suferinţă  Fiecare gândea diferit, asta în timp 
ce fata gândea repetându-și în minte: „Eu nu 
vreau să merg nici măcar în Rai, acolo unde 
se crede că ajung numai oamenii buni; eu 
vreau ca raiul meu să fie aici, pe pământ  Ni-
ciodată nu mi-am dorit ca acum ceva ce nu 
se poate realiza  Am fost mulţumită cu tot 
ce mi se oferea, niciodată nu am fost invidi-
oasă pe altcineva care avea mai mult ca mine  
Ce bine va fi când voi putea reveni acasă”  
Numai sufletul ei știa ce mult suferea și cât 
îi lipsea cuibușorul liniștii ei, mama ei, pri-
etena ei  Și-a propus ca, la revenirea acasă, 

să nu se mai supere niciodată pentru orice 
fleac, exagerându-i uneori gravitatea  Urma 
cu sfinţenie toate sfaturile și îndrumările doc-
torilor și personalului medical care o îndrăgi-
seră ca pe nimeni alta până atunci, dar ea se 
cam săturase să mai gândească  Nu mai avea 
la ce  Discuta cu buna ei prietenă care stătea 
pe un scăunel lângă patul ei ore nenumărate  
Îi ţinea mâna într-a ei, strâns de parcă se te-
mea să o piardă  Ar fi făcut orice să o ajute, 
i-ar fi dat chiar din sănătatea ei dacă ar fi fost 
posibil, doar să se facă bine, și nu o singură 
dată i-a și spus asta  O privea îndelung, o 
ajuta să se așeze într-o poziţie mai comodă, 
era ca un câine credincios, care nu se mai 
despărţea de stăpânul lui  Se întreba în sufle-
tul ei minunat, de ce tocmai ea, prietena cea 
mai sinceră, frumoasă, deșteaptă, singura de 
care se atașase și o primise lângă ea, așa urâtă 
cum era? 

Ea, cea mult invidiată de cei din jur, de 
ce tocmai ea să se îmbolnăvească de această 
boală necruţătoare care bântuie lumea? 
Această lume care nu face totul pentru viaţă, 
care dă atât de mult războaielor și morţii  
Gânduri! Pământul este pentru a da speranţa 
unei vieţi cât mai bune, nu pentru a ne găsi 
așa-zisa liniște eternă și mai ales la o aseme-
nea vârstă  Important este să existăm  Cât 
anume, nu depinde niciodată de noi  Și cu 
noi, și fără, viaţa continuă, iar nouă nu ne 
rămâne decât s-o cucerim în fiecare zi  Ce 
nu aș face, ce n-aș promite, doar să se facă 
bine? Până și de un om care și-a trăit viaţa îţi 
pare rău când îl vezi ajuns la liman  Fiecare 
dintre noi, un biet trecător prin viaţă, un că-
lător care a beneficiat sau a constatat cât de 
minunată este viaţa  Te întreabă cineva când 
sosești în viaţă sau când o părăsești? Știe ci-
neva ce-i rezervă parcurgerea vieţii? 

Într-una din dimineţi s-a sculat impresi-
onată de ce a visat – că se făcuse bine și a 
revenit acasă  Uitându-se în jur, a văzut că 
patul vecin era gol, iar așternutul era aran-
jat pentru a primi un nou bolnav  A între-
bat imediat sora care trebăluia la paturi, iar 
aceasta i-a spus că bolnava a fost luată acasă 
în familie, iar după câteva secunde de tăcere, 

Nina Nina 
CassianCassian
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a adăugat că plecase noaptea pe drumul fără 
întoarcere  A scos un ţipăt de revoltă dar, în 
fond, ce mai conta? Surorile, doctorii, perso-
nalul de serviciu, toţi o iubeau, o încurajau, 
cu toate că fiecare cunoștea realitatea crudă, 
situaţia ei de nerecuperat  Intrau în cameră, 
o vedeau cum se topește de la zi la zi, erau 
clipe de groază pentru ei, oameni străini 
care în clipele disperării, în faţa durerii și a 
neputinţei de a ajuta, erau solidari  Mama și 
buna ei prietenă erau distruse de durere, în 
așteptarea unei minuni în care nu mai cre-
deau, dar sperau  Se întrebau: „Unde este 
copila cea frumoasă, invidiată, bună, unde 
i-a dispărut culoarea îmbujorată din obraji? 
Începuseră să pălească, buzele-i erau livide, 
arse, ochii nu-i mai zăreau prea bine pe cei 
din jur, totul treptat intra în ceaţă 

– Va trebui când voi ieși din spital să merg 
neapărat la un oftalmolog, să-mi fac ochelari  
Oare cum îmi va sta cu ei? 

Tratamentele se intensificară, se încerca 
totul pentru a o salva, dar rezultatele se lăsau 
așteptate  Floarea se ofilea pe zi ce trece  Se 
bucura de ultimele pâlpâiri de viaţă  Era o jale 
să o privești  La internare, avea un păr lung, 
negru ca pana corbului, căzând pe spate, dar 
ce mai conta ce frumoasă a fost  Măcar de ar 
trăi! Din păcate, din clipă în clipă, se aștepta 
vizita doamnei cu coasa  Tot o femeie  Mulţi 
s-au întrebat, și nu numai atunci, de ce oare 
moartea este reprezentată printr-o femeie cu 
coasa în mână și îmbrăcată în negru? Doar 
ea e aceea care dă și viaţa  Atunci, fie chiar 
simbolic, tot ea o și ia? Încă nu venise  Era 
posibil în altă vizită, sau întâmpinase vreo 
greutate, cineva nu dorea încă să o urmeze  
Dar ea nu renunţa  Venea, nu se descuraja, 
cu pași mărunţi acompania pe fiecare spre 
împărăţia nefiinţei  

Vizita săptămânală a profesorului, urmat 
de o întreagă armată de medici, studenţi la 
medicină, doctorii de mâine, surori, a prile-
juit o adevărată lecţie pe viu  Explica în faţa 
tuturor situaţia fetei, din care ea nu a înţeles 
aproape nimic  Vorbeau în termeni de spe-
cialitate  Și parcă era vorba de altcineva, nu 

despre ea  Ajuns la capătul explicaţiei, înainte 
de plecare, ea a îndrăznit să-l întrebe:

– Mai am vreo speranţă, domnule profe-
sor? 

Impresionat, el i-a răspuns cu multă căl-
dură, ascunsă sub marea durere, cu tot tactul:

– Speranţe? Ele există mai ales la Măria-
Sa Omul, până-n ultima clipă a vieţii  Dar 
omul, odată și odată, trebuie să se pregătească 
pentru trecerea în altă lume  Nu-i deloc ușor  
După cum vezi, noi, care avem misiunea cea 
mai minunată din lume, aceea de a ajuta și 
vindeca durerile oamenilor, cu toate realiză-
rile uriașe ale știinţei medicale, nu suntem 
capabili să dăm un răspuns favorabil atâtor 
probleme  Este vorba de viaţa care ne-a fost 
dată doar o singură dată  

A înţeles bine spusele profesorului  A vrut 
să scoată un ţipăt care s-a auzit ca o șoaptă, 
deși se voia urlet de deznădejde, pe care tru-
pul ei firav nu l-a mai putut scoate  Făcuse 
metastază, nu prea mai avea mult de suferit  
Dar a mai găsit puterea să mai spună:

– Dar bine, doctore, eu nu voi avea șansa 
de a îmbătrâni ca orice om? Eu nici nu am 
început să trăiesc! Am doar 15 ani! E nor-
mal? Alţii au trăit, au muncit, au iubit, au 
fost iubiţi, au fost fericiţi, dar eu? Eu de ce 
să mor atât de tânără? La ce mi-a folosit 
frumuseţea dăruită de la natură, dorinţa de 
viaţă, dacă nu voi mai trăi? De altfel, nici nu 
am știut ce înseamnă a trăi!

S-a așternut o tăcere mormântală  
Suferinţă și neputinţă  Cu ochii plini de la-
crimi, nimeni nu avea un răspuns la marele 
adevăr, exprimat pentru ultima dată de ea, 
dar existând dintotdeauna, că așa-i lumea    
trecătoare  Singurul răspuns ar fi că în orice 
lucru din viaţă există și nedreptate, dar există 
și un sfârșit  Cât de puţin apreciem viaţa! 
Spunem că ne-am săturat, că nu valorează 
nimic, dar ce are mai mare valoare pe lume 
decât viaţa? 

„Ceea ce numim început este de obicei 
sfârșit. Şi ceea ce este sfârșit este de fapt înce-
put. Sfârșitul este acolo de unde începem” 

(T.S. Eliot) 
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Alexandru ANCA 

 POEZII
 Brățara

Iată mâinile mele!
Priviţi-le! 
Sunt mâini obișnuite, mâini adevărate, 
Frământate, muncite, durute,
Mâini miraculoase de om!

Vi le întind deschise ca o inimă;
Nu scrie pe ele niciun rang,
Nicio minciună
și n-au altă strălucire drept podoabă
decât acest delicat inel de logodnă
și urma de brăţară arsă a cătușelor!

Tăceri

Cuprinsă-i cartea de tăceri
Când mă citesc pe mine
pe-o pagină de azi, de ieri, 
dorm pleoape albe de verbine,

de câte ori nu m-am visat
îmblânzitor de fiare astrale,
strunind, de faimă-nveșmântat, 
himerele Măriei Sale 

Dar niciun nume n-am rostit,
Oprit de-o veche, rea sfială,
și-acum în ceasul de sfârșit
mă-nchid în taină și-ndoială 

Intrare în iarnă

Tot priveghind în nopţi deșarte,
Voi deveni curând o carte

Cu pagini albe, larg deschise,
Poemelor de dor nescrise   

În locul versului, ca spada,
În liră-i liniștea, zăpada;
Văzduhul, părăsit de vulturi, 

Răsună-n orgile de ţurţuri!

Căruntă, creanga mea de tei
Se-mbracă-n gheaţă și polei – 
Metaforele, pe răzoare,
Scriu flori și stele căzătoare   

În chiciură-i ascunsă faţa
Poetului, semnând prefaţa:
Luaţi-i cartea (trei creiţari),
Voi, brazi și paltini și arţari!
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Raul  ANCHEL

AMINTIRI ȘI BIOFEEDBACK 

Era în mijlocul lui August  
Lucram la centrul de calcul al 

Universităţii București ca tânăr programator 
Eram fascinat de lumea, nouă pentru mine, 

a calculatoarelor  Pe atunci, nu știam câte pro-
bleme grele rezolvă calculatoarele, probleme 
de a căror soluţionare nu era interesat nimeni 

Eram tânar, Doamne, ce tânăr, viaţa era 
un șir lung de întâmplări fericite, cele mai 
multe imprevizibile, surprinzătoare 

Dar numai surprize plăcute 
Eram căsătorit și aveam o fetiţă de patru 

ani  Vara o petreceam la Fălticeni (vreo două-
trei săptămâni), cât aveam concediu 

Ca o alternativă a tumultuosului București, 
Fălticeniul era medicamentul pentru liniște și 
fericire, dar în special casa părintească  

Oricând ajungeam acolo, în câteva ore 
mă simţeam din nou copil (cu copil), fără 
obligaţii și cu cineva care se ocupa de toate 
dorinţele mele  De fapt, nu se ocupa de 
ele, mi le citea în ochi și mi le împlinea, 
dându-mi senzaţia că totul e din întâmplare, 
dar exact cum așteptam eu 

Plăcerile erau culinare și familiale, dar și 
orășenești 

Discuţii lungi despre toate, despre Fălti-
ceni, București, Israel, se purtau în liniște, 
fiecare ascultând părerea altuia  Sub vișinul 
din curte, masa de lemn și băncuţa de lângă 
ea găzduiau aceste întâlniri familiale 

Jucam șah cu mama și table sau poker cu 
tata  Eram om în toată firea, nu mă mai lăsau 
să câștig  Atunci numeam asta o zi obișnuită  
Acum știu că era fericirea ce mi-o doream 

Într-o dimineaţă pe la opt, mâncasem cu 
toţii ochiuri făcute de mama cu ceapă și roșii  
Încă ne mai lingeam pe bot la propriu, când 
am citit în ochii fiicei mele aceeași bucurie 
pe care o aveam eu acasă, același zâmbet de 
mulţumire totală, cum că nu-ţi lipsește nimic  

Zâmbetul ăsta nu e numai al gurii, ci și al 
ochilor și al mâinilor ce vor parcă să-și ia zbo-
rul  La numai patru anișori, îndrăgostită de 
bunici, iubind Fălticenii, mă făcea fericit 

Mama i-a spus soţiei că are nevoie de 
ajutor la pregătirea prânzului  Tata era la 
piaţă sau vorbea la colţul străzii cu vechi 
cunoștinţe  Eu eram deci liber 

Mi-am zis să-mi fac o zi de chef  
Să merg la bâlci era un vis mai vechi  

Când venea bâlciul în Fălti în jurul lui Sfântu 
Ilie, eram mereu prezent seară de seară  Căs-
cam gura, cred că asta era definiţia exactă a 
ce făceam  Nu aveam bani să mă dau în scău-
nele sau bărci, să mănânc gogoși sau porumb  
De fapt, lista a ce nu puteam face era foarte 
lungă  Acum simţeam nevoie cumva, chestie 
de ego, se poate, să mă răzbun  Mă pregă-
team să-mi iau fetiţa și să mergem la bâlci, să 
ne dăm în toate, să mâncăm de toate  Fiind 
foarte devreme, riscam ca multe distracţii să 
fie încă închise 

Îi explicam fiicei mele ce e bâlciul, atent 
fiind să-i păstrez toate surprizele când ajunge 
acolo  O așteptam pe mama care era la că-
mară  Amândoi o pupam înainte de plecarea 
de acasă  Fiică mea se juca cu o păpușă pri-
mită în dar de la mama 

Îl văd deodată pe vecinul nostru, dom-
nul Țan, cu o căldare, îndreptându-se spre 
fântâna din curte  Mă duc grăbit, îi iau gă-
leata să o umplu eu  Domnul Țan nu se mai 
opune la gestul ăsta de câţiva ani buni  Dar 
eu sunt acolo doar două-trei săptămâni pe an  

Domnul Țan fusese proprietarul locuinţei 
noastre  Casa noastră de pe Botoșani s-a 
prăbușit într-o noapte, devenind de nelocuit 

Muţumesc lui Dumnezeu, fără victime  
Sigur că domnului Țan nu i-a plăcut când 

regimul ne-a dat apartamentul ăsta, luându-
i două camere  Eu eram în Iași, la facultate  
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Cui i-ar fi plăcut să elibereze forţat, mai mult 
sau mai puţin, apartmentul și să-l împartă cu 
altă familie străină? Mie mi-ar fi fost imposi-
bil  Așa că, la început nu era mare dragoste 
între părinţi și bătrânii Țan  Locuiau acolo trei 
persoane  Domnul și doamna Țan și mama 
dânsului  În prima vacanţă, când am venit, fa-
miliile erau deja prietene  Își aduceau câte o 
gustărică din ce găteau și credeau că le-a reușit  
Eu îmi permiteam să le spun că ei sunt o fami-
lie de un sfert de mileniu  Pe mine mă distra 
remarca asta  Ei nu prea înţelegeau ce vreau 
să zic, dar o luau ca o referinţă nevinovată la 
vârsta dumnealor  De atunci a început chestia 
cu apa  O dată pe zi luam cele două căldări 
de apă, le umpleam și le așezam frumos pe 
băncuţa de lemn din bucătărioara lor  Trebu-
iau așezate frumos, așa îi plăcea doamnei Țan 

Acum eram în prima zi de vacanţă și ui-
tasem 

Mama mi-a povestit cum s-au împriete-
nit cu Țanii  Bătrâna doamnă Țan a între-
bat-o pe mama dacă poate să ia și ea vișine 
din vișinul de lângă camerele noastre  Mamei 
i-au dat lacrimile și i-a spus „păi e al dum-
neavoastră, doamnă, le puteţi lua pe toate”  
După o clipă, a adăugat mama, spre surprin-
derea doamnei Țan, „dar dacă faceţi dulceaţă, 
vreau și eu  Numai, dar numai, dacă iese le-
gată bine”  De atunci, suntem prieteni 

Am plecat la bâlci, ne-am fotografiat pe 
drum  Amintiri    Ne-am dat în toate și am 
mâncat de toate  La un moment dat, fiică mea 
mi-a spus că i se învârte capul și stomacul 

Exagerasem puţin  Dar tocmai de asta ea 
ţine minte ziua aceea până în ziua de azi 

Acasă ne așteptau cu toţii în jurul unei 
mese delicioase 

Și cu o farfurie mare de pere și o pungă de 
nuci din copacii de lângă gardul familiei Țan  
O dată la câteva zile, bătrânul aduce nuci și 
pere  Pentru copil, spunea el  Mama m-a asi-
gurat că și atunci când noi nu suntem acolo, 
ei primesc pere și nuci cu regularitate  Mama 
îi servea cu pârjoale 

Dar despre mama, ce și cum gătea ea, tre-
buie să scot o carte 

Nu știu dacă o să fie un roman de dra-
goste sau o carte de bucate   

Atunci, la masă, nu prea conta ce e pe 
masă, ci atmosfera din jurul mesei  Tot-
deauna liniștită, zâmbind cu toţii, îmbătaţi 
de mirosuri 

Acum câtva timp, am fost la doctorul de 
familie  Mi-a spus, „ar trebui să începi să-ţi 
verifici tensiunea”  

„Cu vârsta, crește  Notează-ţi-o ” 
Doctorii ăștia, cu cât sunt mai drăguţi, cu 

atât te sperie mai tare 
Poate EL știe ceva  
Cam speriat, m-am dus acasă și mi-am luat 

tensiunea  Nu era mare, dar mai mult decât 
creadem eu că am  Mi-am zis să mi-o mai iau 
de câteva ori, după recomandarea doctorului 

Uitasem că trebuie așteptat 10 minute în-
tre măsurători  M-am mutat pe alt fotoliu și 
mi-am luat-o iar  

Ca matematician, am remarcat după vreo 
cinci măsurători că nu am aceeași tensiune  
Amândouă numerele creșteau sau scădeau cu 
vreo câteva zecimi  E de rău, mi-am zis 

Stând cam bosumflat și uitându-mă pe 
geam, mi-am adus aminte de mama, de tata, 
de curtea domnului Țan  De farfurioara cu 
pere și nuci, de dulceaţa de vișine 

M-am cufundat în amintiri în timp ce mi-
am luat tensiunea  De data asta scăzuse cu 
10-15 unităţi fiecare din cele două numere 
(sys, dia) 

Am aflat mai târziu că asta se numește BI-
OFEEDBACK 

Mi-am amintit că și altă dată, când voiam 
să mă liniștesc (la armată, sau înainte de în-
tâlniri importante, sau când eram foarte obo-
sit), mă foloseam de Dumbrava Minunată, 
de bâlciul din Fălti sau de curtea Țan, și 
bineînţeles de casa părintească 

Parafrazându-l pe JFK (nu aeroportul), 
contează ce Fălticeniul face pentru tine mai 
mult decât ce poţi face tu pentru Fălticeni 

Probabil că într-adevăr m-am scos pe 
mine din Fălticeni, dar niciodată nu voi pu-
tea scoate Fălticeniul din mine   
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Alexandru ANDY

TUTU-MUTU

Unii spun că locul unui evreu e în Is-
rael  Numai în Israel  Știu eu?    Se 

întâmplă atâtea lucruri aici    Și în afară de 
asta, uite, de exemplu, Avreimale   

Acum vreo 40-50 de ani, când a ieșit din 
România pentru „reîntregirea familiei” și – 
ajuns la Viena – a avut de ales între Israel și 
America, Avreimale n-a ezitat nici o clipă și a 
„cotit-o” spre „Țara tuturor posibilităţilor”  
Și bine a făcut  Unde în altă parte ar fi pu-
tut el – e drept, după zeci de ani de muncă 
grea – să ajungă milionar cu Rolls-Royce la 
scară, cu o vilă ca de vis pe malul oceanului, 
cu datorii de peste 20 de milioane de dolari 
și cu un fiu absolvent al Universităţii Har-
vard, una din cele mai faimoase instituţii de 
învăţământ din lume?

Pe fiul lui, născut la Los Angeles, îl 
cheamă Jimmy, iar acum – ca orice absolvent 
care se respectă –, înainte de a începe lupta 

cu viaţa, a pornit cu rucsacul în spate să facă 
ocolul pământului  Dus și întors 

Avreimale și soţia lui, Blima, au primit 
de la băiat ilustrate din Timbuktu, din Ma-
chu Picchu, din Singapore și din Serengeti… 
Din New Delhi au primit un colţ autentic 
de elefant (made in China), din Kiliman-
djaro au căpătat un vârf de coadă de rinocer, 
iar din insulele Fidji le-a sosit o telegramă: 
„Trimiteţi bani!”

„Mânca-l-ar mama de băiat!”, repeta 
Blima de o sută de ori pe zi, „și frumos și 
deștept și american! Acum, când s-o întoarce 
acasă, nu mai trebuie decât să-i găsim o ne-
vastă potrivită – o fată de familie, cu zestre 
și educaţie – care să știe să aprindă lumânări 
de Șabat și care să-i dăruiască atâţia copii câţi 
s-o îndura bunul Dumnezeu   ”

Lunile au trecut  Încă o carte poștală din 
Bangladesh, încă un e-mail din Galapagos, 
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un fax din Nairobi, un SMS din Pago-Pago 
și ziua cea mare a sosit: se întoarce Jimmy 

Avreimale nu s-a dus să-l aștepte la aero-
port, deoarece avea o foarte importantă întâl-
nire de afaceri la Club  Nici Blima n-a putut 
să meargă, că era afundată până peste urechi 
în organizarea petrecerii în cinstea băiatului  
Și să ţii în strune șase servitori, plus patru 
chelneri angajaţi special pentru această ocazie, 
plus doi bucătari care să prepare gustări reci 
și calde pentru 150 de oaspeţi, nu e o treabă 
ușoară  Dar au trimis șoferul  Cu limuzina 

Și iată-l: Jimmy a sosit! Bronzat ca un sol-
dat din Legiunea Străină  Mai slab, dar parcă 
mai înalt  Parcă mai lat în spate, mai dârz și 
mai maturizat 

– Mother, here I am! Mamă am venit!
– Ptiu, să nu-ţi fie de deochi!
Blima l-a strâns în braţe, mai-mai să-l 

storcească: 
– Mânca-te-ar mama de băiat! Acum nu 

mai avem decât să-ţi găsim o fată bună, de 
familie, care să ne umple casa de nepoţei!

– Nu te îngrijora, mamă! a răspuns băia-
tul cu o licărire jucăușă în priviri  Am o sur-
priză pentru voi!

– Surpriză? Ce surpriză? Încă un fildeș de 
elefant?

– Nu 
– Un colier de mărgean?
– O mireasă!
– Mireasă?! Ce mireasă?   
– Mi-am găsit o mireasă!
– Mazal tov! Și mama l-a strâns încă o 

dată în braţe, ba chiar și mai tare  Apoi, după 
o lacrimă de bucurie, un întreg potop de în-
trebări: E de familie? E bogată? E educată? E 
frumoasă? E cuminte? Are zestre?

– E o fată minunată!
– Cu ce se ocupă părinţii ei? Dar ea? 

Vorbește și idiș? E „șomeret miţvot*”1?
– O iubesc și mă iubește  Și ăsta e 

esenţialul 
– Și unde e? Când o s-o cunoaștem și noi? 

Ai vreo fotografie?
– Nu-i nevoie de nicio fotografie  O s-o 

cunoști imediat  E chiar aici 
– Aici? Unde aici?
– În mașină  N-a vrut să coboare până nu 

te pregătesc  Te-am pregătit  Acum dă-mi 
voie să ţi-o prezint 

– Nu! Așteaptă o clipă! a început Blima să 
fugă în toate direcţiile deodată: Nu se poate 
să mă vadă în halul ăsta! Doar un minut, să-
mi aranjez părul    Să-mi schimb rochia    Și 
să-mi pun pandantivul cu briliante   

– Mamă, nu e nevoie!
– Ba da, ba da    Numai o clipă să-mi pu-

drez puţin nasul   
– Mamă, crede-mă că nu e nevoie!
Și, cu un gest energic, tânărul și impetu-

osul Jimmy s-a întors la mașină și a deschis 
portiera 

– Tutu-Mutu!
– „Tutu-Mutu”? Ce e aia „tutu-mutu”? a 

întrebat mama nedumerită 
– Așa o cheamă: Tutu-Mutu  În pădurile 

virgine din Amazon, ăsta e un nume cât se 
poate de comun 

– Păduri? Virgine? Amazon?!
Cu un aer aiurit, ca o muscă dată cu flit, 

* Șomeret miţvot = evreică religioasă care res-
pectă datina 
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Blima a făcut un pas spre limuzină  Apoi, cu 
ochii măriţi de groază, zece pași – în sens in-
vers – înapoi spre terasă 

Din Rolls-Royce-ul negru și strălucitor a 
ţâșnit o arătare încă și mai neagră și mai stră-
lucitoare: un fel de pitică de culoarea catranu-
lui, îmbrăcată cu o superbă brăţară de scoici 
încolăcită pe glezna dreaptă, și altceva nimic! 
În afară de un fir de aţă în jurul coapselor, de 
care atârnau păstăi de mazăre, coji de banane 
și crenguţe de bambus  Și atât! Restul, goală 
pușcă: să juri că e sculptată în cărbune, cu 
doi sâni mari și cărnoși ca două pătlăgele vi-
nete și cu o claie de păr creţ strânsă în vârful 
capului și ţinută acolo de un os ca al lui Gri-
vei  Dar ce ochi avea! Ca de onix! Și un șirag 
de dinţi albi ca perlele, între două buze pline 
și senzuale; mai ales cea de jos, care era tare 
întinsă și atârna nonșalantă spre pământ, ca o 
jumătate de lipie  Într-o mână ţinea o suliţă  
Iar în cealaltă, avea o carapace de broască 
ţestoasă și un ou de struţ 

– E zestrea ei! a șoptit Jimmy cu admiraţie 
Înnebunită, Blima s-a frecat la ochi  De-

geaba  Arătarea n-a dispărut  Dimpotrivă: 
scoţând mici strigăte stridente și ascuţite, a 
făcut câţiva pași săltăreţi în direcţia ei și a 
spus: „Morobato toromoro!” 

– Pe limba ei, asta înseamnă „îmi pare 
bine de cunoștinţă”, a tradus Jimmy fericit, 
aplecându-se afabil spre carbonizata lui Dul-
cinee și luând-o drăgăstos pe după umeri: 
Tutu-Mutu, my love, hârca bârca pif paf puf! 
Adică: Ți-am spus eu că mama o să te placă? 
Uite la ea cum se bucură!

Apoi, după ce Blima s-a trezit din leșin, 
Jimmy i-a murmurat: „mamă, nu e așa că e 
adorabilă? Uite ce ochi are! Și ce dantură   ” 

– Și ce miros! a completat Blima printre 
dinţi, ţinându-se delicat cu două degete de 
nas  Ca de Roquefort fezandat!    Jimmy!    
Jimmy! Ce mi-ai făcut?

– Ce ţi-am făcut?
– Jimmy! Când o s-o vadă tat’tu, precis 

face un infarct!
– De ce? Doar el m-a învăţat cât de ana-

cronic și de abject este rasismul  De la el știu 

că toţi oamenii sunt egali, indiferent de rasă, 
credinţă și culoare! Și de înălţime 

Bineînţeles, în timpul acestui schimb de 
cuvinte, Tutu-Mutu s-a depărtat discretă 
spre grădină, lăsându-și zestrea jos și aler-
gând graţioasă și zglobie după minunaţii 
fluturași coloraţi, pe care-i prindea din zbor 
cu o neobișnuită dexteritate și-i înghiţea pe 
nemestecate  De după o piatră a apărut și o 
șopârlă  De culoarea smaraldului, cu ochișorii 
ca două rubine  Hap! A halit-o și pe asta – cu 
coadă cu tot 

– Karamuru – makakuru!
– Zice c-a fost delicioasă 
– Jimmy, fata asta nu-ţi ajunge nici până 

la buric 
– Ei și ce? Și tata e mai înalt ca tine 
– Dar asta e o pitică  O liliputană! O    

o    o „comprimată”! O „condensată”!
– Totul e relativ! i-a replicat Jimmy doct  

Printre pigmei e una dintre cele mai înalte!
Deși nu înţelegea o vorbă, Tutu-Mutu și-a 

dat seama că se vorbea despre ea  Și, plină de 
recunoștinţă, s-a apropiat tandră de Blima și 
a mușcat-o zdravăn de picior 
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– Au! a ţipat biata femeie stupefiată  
Jimmy! Mă mănâncă!

– Scarpină-te! a replicat băiatul sarcastic  
Tu nu vezi că te iubește? La ei ăsta e semn de 
dragoste și de respect!

– Jimmy, fata asta e o primitivă  O sălba-
tică  O „vildă haie*”!

– Să nu exagerăm! a protestat Jimmy 
prompt, privind fascinat spre Tutu-Mutu, 
care o lăsase pe Blima și acum se rostogolea 
fericită prin iarba deasă din faţa terasei, fă-
când din când în când ca un purcel – guiţ    
guiţ   

– Jimmy, a continuat mama printre sus-
pine, frecându-și genunchiul însângerat, în 
Amazon mai sunt și canibali!

– Nu mai sunt! Au fost! Au fost, dar nu 
mai sunt! Pe ultimul l-a mâncat chiar ea săp-
tămâna trecută!

– Jimmy, mor! Simt cum mor! Cred că 
am și murit! a exclamat Blima copleșită de 

* Vildă haie = animal sălbatic (limba idiș) 

durere, închizând ochii pe veci pentru cel 
puţin trei minute 

Dar și protestele vehemente și lacrimile ei 
fierbinţi au fost la fel de inutile 

– Mamă, degeaba! a conchis Jimmy mân-
dru și neînduplecat, hotărârea mea e defini-
tivă  Kapilani matamoro!

– Kapilani    Mata   
–    moro! Adică: Asta e aleasa inimii mele 

și nimeni alta! Ori mă însor cu ea, ori rămân 
fată bătrână!

Și, în timp ce Blima – tremurând toată de 
indignare, de furie și de rușine – s-a repezit 
la telefon să-i sune personal pe cei 150 de 
invitaţi pentru a contramanda petrecerea de 
diseară, băiatul, ca atras de un magnet, a sărit 
sprinţar în braţele adoratei lui:

– Tutu-Mutu, Mutu-Tutu    Adică: „totul 
s-a aranjat” 

– Tantabora? l-a privit ea lung, cu ochi 
mari de gazelă sperioasă 

– Tantabora butu butu!
– Rocomoco târ târ târ?
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– Mocoroco câr câr câr! Tu și numai tu 
vei fi nevasta mea, așa cum ţi-am promis!

– Turka burka?
– Burka turka! a asigurat-o Jimmy iubitor 

și protector, mângâind-o drăgăstos pe osul 
din creștetul capului  Și a adăugat visător: 
Oh, caca puku – luku muku, raţa maţa, ţaţa 
paţa! Adică: Oh, frumoasa mea cu păr de 
cocs, dacă ai ști cu câtă nerăbdare aștept mo-
mentul când vom păși împreună sub „hupa*” 
și voi sparge paharul!   

– Ce e aia „hupa”? a întrebat fata curi-
oasă, pe limba ei, și de ce să spargi paharul?

– Așa e obiceiul la evrei! i-a explicat 
Jimmy cu condescendenţă, în ziua nunţii mi-
rele    

Dar Tutu-Mutu nu l-a lăsat să continue  
Făcându-se albă ca varul – adică devenind 
deodată gri închis – l-a întrerupt cu o voce 
guturală: 

– Cum?! Tu ești evreu?
– Sigur  Nu ţi-am spus?

* Hupa = baldachin sub care se fac nunţile 
evreiești 

– Ptiu!
Fulgerând săgeţi din ochii ei de antracit, 

negresa l-a scuipat în plină faţă  Și, smul-
gându-se din braţele lui, a ţâșnit ca un bolid 
spre fundul grădinii, s-a căţărat ca o maimuţă 
până în vârful celui mai înalt palmier, și de 
acolo – mini-Tarzan de catran cu ţâţele flu-
turând în vânt – s-a aruncat drept în valurie 
reci și tumultuoase ale oceanului 

– Tutu-Muuutuuu! a strigat Jimmy după 
ea, cu glasul îndurerat și inima sfâșiată, Tuu-
tuu-Muuutuuuuu!

Dar dânsa nu i-a mai răspuns  Înotând 
viguros în direcţia sud-sud-vest – adică spre 
locurile ei de baștină – s-a mărginit să mârâie 
înverșunată: „Stârki jadd!!” 

Ceea ce în traducere liberă ar suna „Jidan 
împuţit”!

•

Mă gândesc…
Eu știu?   
Poate tot au dreptate cei care spun că lo-

cul unui evreu e numai în Israel…



Pag. 32 ♣ IZVOARE

Jean ASKENASY

SEMINARUL NICOLAE CAJAL 

La Universitatea Tel-Aviv, în sala de 
conferinţe „Eduard și Sonia Kossoy”, a 

avut loc în ziua de 26 ianuarie 2020 un se-
minar binaţional româno-israelian  Semina-
rul, organizat și condus de mine, a avut loc la 
trei zile după aniversarea eliberării lagărului 
morţii de la Auschwitz și a fost dedicat me-
moriei savantului Nicolae Cajal și impactului 
avut asupra Academiilor române și israeliene 
a intelectualilor evrei români  Evenimentul a 
fost filmat 

Ambasadorul Israelului în România, dl  
David Saranga, a deschis lucrările seminaru-
lui, subliniind prietenia trainică dintre popo-
rul român și israelian  

Vicepreședintele Academiei Române, 
prof  dr  Bogdan Simionescu, directorul In-
stitutului „Petre Poni” de la Iași, o autoritate 

în studiul polimerilor, prieten cu profeso-
rul Efraim Kazir Z L , a dat citire salutului 
adresat de președintele Academiei, profeso-
rul Ioan-Aurel Pop, după care a prezentat un 
studiu amănunţit despre contribuţia fiecăruia 
dintre cei 50 de academicieni evrei, în decur-
sul celor 150 de ani de existenţă a Academiei 
Române 

Profesorul Shlomo Giora Shoham, direc-
torul Departamentului de Știinţe Forensice 
a Facultăţii de Drept, a comentat aspectele 
filosofice, istorice, psihologice, sociologice, 
astronomice și de fizică cuantică, referitoare 
la concepţia lui Mircea Eliade despre „eterna 
reîntoarcere a evoluţiei universale” 

Irinel Popescu, profesor chirurg la Uni-
versitatea Titu Maiorescu și Spitalul Fun-
deni, autoritate în transplantul de ficat, a 
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rezumat contribuţia știinţifică 
a profesorului Nicolae Cajal: 
campania de stăvilire a bolii 
SIDA la copii în România lui 
Ceaușescu (peste 10 000 de 
copii infectaţi); concepţia sa 
originală despre hepatita virală; 
promovarea vaccinului anti-
polio „Sabin”; a vaccinurilor 
anti-gripă și anti-pojar; relaţia 
dintre viruși și cancer; dintre 
hepatita virală și papilomul în 
cancerul cervical  El consideră 
că studiile sale vor fi de ajutor 
în lupta contra actualei epide-
mii virale, Corona 

Inginerul ziarist Dragoș Nelersa, direc-
torul săptămânalului Gazeta Românească și 
președintele Asociaţiei scriitorilor israelieni de 
limbă română, a prezentat importanţa unui 
ziar de limbă maternă în ţara de emigrare în 
scopul ușurării procesului de adaptare 

Irina Cajal, director al Fundaţiei Jacques 
Menachem Elias și subsecretar de stat al 

Ministerului Culturii din România, fiica 
omagiatului, a făcut o emoţionantă expu-
nere a doi patrioţi evrei români, tatăl ei și 
Jacques Elias, a căror contribuţie la cultura 
și știinţa Academiei Române este incontesta-
bilă  Dna Irina Cajal a adus în prezentarea ei 
o contribuţie inedită, referitoare la existenţa 
unui dosar de 3000 de pagini la CNSAS, 
care reprezintă urmărirea de către Securitatea 
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Română a activităţii profesorului Nicolae Ca-
jal  În finalul expunerii, a citit mesajul adre-
sat de vicepreședintele Răzvan Teodorescu 
seminarului, intitulat „Nevoia de Cajal” 

Bela Dan Krisbai, secretar de stat  la Mi-
nisterul Culturii, a adus salutul Institutu-
lui Cultural Român, în calitatea sa de vice-
președinte  El a descris în amănunt aportul 
minorităţii evreiești la cultura României și, în 
general, rolul minorităţilor naţionale pentru 
patria adoptată 

Lucian-Zeev Herșcovici, doctor în istorie 
și laureat al premiului „Eudoxiu Hurmu-
zaki” al Academiei, a prezentat un studiu la-
borios despre evreii emigraţi din România și 
deveniţi personalităţi marcante ale literaturii, 
artei și religiei israeliene  

În cuvântul de închidere, am subliniat 
semnificaţia seminarului binaţional: 
recunoașterea de către Academia Română a 
aportului la dezvoltarea culturii, știinţei și ar-
tei române a intelectualilor evrei, ca bază a 
continuării cooperării știinţifice și culturale 
între cele două popoare  
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Emilia  ATABA 

 POEZII
Călătorind apatici 
amândoi

Când vântul va lovi în ţărmul mării
și valurile înspumate se vor pierde-n 

larg,
tu vei sluji același demon al uitării,
ce împodobește al vasului catarg 

Când depărtarea ta-mi va fi aproape
și liniștea mă va lovi în piept,
mă voi împrăștia ca vântul peste ape,
călătorind cu tine fără niciun drept 

Când soarele va obosi de-atâta alergare
și hotărât va poposi pe-un colţ de cer,
tu vei trăi aceeași tainică uitare,
pierdut în drumuri pline de mister 

Când înserarea va aluneca încet
și umbra întunericului va domni,
mă voi ruga pioasă, să pot ca să te iert,
trăind în taină, cu durere, iubirea 

inimii 

Cînd viaţa se va depărta în alte lumi
și marea va purta in drum corăbii noi, 
vom fi trecut în somnul de străbuni,
călătorind apatic, în veșnicie, amândoi 

Speranța unei îndepărtate 
reveniri

Mă trezesc
cu amintirea mângâierilor tale
uitate peste trupul meu
adormit în tăcere
și caut rostul amintirii

în petecul de cer
care-mi zâmbește în privire,
aducându-mi speranţa
unei îndepărtate reveniri   

Cât poate

Cât poate așteptarea
să aștepte?
Cât poate iubirea
să iubească?
Cât poate durerea
să doară?
Cât poate dorul
să dorească?
Cât poate floarea
să-nflorească?
Cât poate timpul
ca să crească?
Cât poate soarele 
să strălucească?
Cât poate luna
să lucească?
Cât poate ziua
să trăiască?
Cât poate noaptea 
să noptească?
Cât poate omul
să muncească?
Și cât e cât ?
Și cum e cum?
Și care-i oare drumul bun
Și timpul potrivit
Și care-i vremea de iubit?
Cum să trăiești 
cu-atâtea întrebări,
să faci doar binele,
fără greșeli?
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În viaţă-i fericit acela ce nu știe
și nu se-ntreabă de nimic;
în drumul lui nu e zăbavă
și tot ce vine-i bun venit   
Acela care caută și află,
mai mult va suferi
și viaţa pentru el
mereu necunoscut va fi   
Pe când acel care nu știe,
e liniștit
 și-n pace,
se-ndreaptă către veșnicie   

Mi-e apă

Mi-e apă în jur 
și sare-mprejur,
mi-e soare arzând,
mi-e ceaţă în gând,
mi-e luptă în suflet
și-năbușit urlet;
mi-e marea sărată
și apa curată,
mi-e rana deschisă 
și calea prescrisă;
mi-e sufletul greu
și pierzător mereu;
mi-e gândul hoinar
și gustul amar;
mi-e inima plină
și marea m-alină;
mi-e dorul mai mare
și rănile-n sare;
mi-e greul ușor
în ceasul cu dor,
mi-e vremea trecută,
iubirea pierdută   

Perfecțiunea

Creaţia
s-a vrut a fi perfectă
precum Creatorul;
dar lutul,
cu atât de multă trudă

modelat,
şi-a pierdut perfecţiunea,
căzând ìn păcat   
Creatorul,
în marea Lui iubire,
trădat,
a pedepsit neascultarea
şi modelul de lut
a fost alungat   
De atunci,
îşi caută forma originală,
perfecţiunea   

  B. FundoianuB. Fundoianu
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Harry BAR-SHALOM

 CE-AM MAI CHEFUIT  
 DE YOM AȚMAUT*! 

Yom Hashoa**, ora de dirigenţie 
Ca în fiecare an, diriginta citește clasei, 

cu voce emoţionată, o poveste autentică din 
acele tragice timpuri  Conștienţi de solemni-
tatea momentului, elevii ascultă cu evlavie, 
iar în clasă domnește o liniște pioasă, aidoma 
celei dintr-un templu de rugăciune   

Din fundul sălii însă, se făcură auzite 
chicoteli supărătoare  La început reţinute și 
sporadice, acestea se înteţiră, tulburând atmo-
sfera sobră ce învăluia clasa  Iar în acele clipe 
de comuniune supremă, profesoara se aștepta 
din partea elevilor ei – copii deja mari de 
clasa a șasea! – la o purtare corespunzătoare  

„Noa!”, o apostrofă profesoara pe eleva 
care chicotea  „Ce-i cu tine?”

„Eyal mă face să râd”, răspunse eleva, in-
dicând din cap spre colegul de bancă 

„Iarăși, Eyal?”, gândi profesoara, vădit 
nemulţumită  Ce se întâmplă cu acest copil 
cuminte care, până nu demult, era unul din-
tre cei mai silitori și mai îndrăgiţi elevi din 
clasă?

„Eyal!”, se adresă acestuia cu glas sever  
„Vino și așază-te colea, în banca din faţă!” 

Eyal dădu din umeri, ţintindu-și privirea 
în podea 

Intuind că nimic nu-l va convinge să-și 
schimbe atitudinea, profesoara nu insistă  
Dar la sfârșitul orei, îl luă pe elev la o parte 
și, pe un ton reţinut dar ferm, îi ceru ca, în 
ziua următoare, să se prezinte la școală însoţit 
de unul din părinţi 

Eyal își coborî privirea și răspunse cu 
glas stins: „Acasă nu-i nimeni  Părinţii 
sunt plecaţi și nu se vor întoarce așa re-
pede ”

„Și la cine staţi voi acum?”, îl întrebă pro-
fesoara 

„Eu sunt la bunica Ghila, Lior la ceilalţi 
bunici”, răspunse Eyal, conștient de faptul că 
ea îl cunoaște pe fratele său, Lior, căruia nu 
de mult îi fusese dirigintă 

„Atunci, să vină bunica Ghila”, conchise 
profesoara 

În dimineaţa următoare, bunica se afla în 
cancelaria școlii  

Profesoara atacă de îndată subiectul: 

1. Yom Aţmaut (l  ebraică) – Ziua Independenţei, 
zi sărbătorită de fiecare israelian  

2. Yom Hashoa (l  ebraică) – Ziua Holocaustului, 
comemorată exact o săptămână înaintea Zilei 
Independenţei 
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„Avem probleme cu Eyal”, spuse  „Nimic 
nu-l mai amintește pe elevul cuminte și sili-
tor de la începutul anului școlar  Deranjează 
la ore    A devenit arţăgos    Iar în timpul 
recreaţiilor se ceartă cu colegii și înjură, ba 
uneori sare chiar și la bătaie ”

Bunica oftă: „Că grea perioadă îi mai în-
cearcă pe nepoţii mei acum! Părinţii au îna-
intat actele pentru divorţ, au pus casa în vân-
zare și au părăsit orașul ”

•

Prima oră de diriginţie de după Yom 
Aţmaut   

Cu mult entuziasm, elevii citesc din caie-
tele lor compuneri cu tema „Cum am petre-
cut de Yom Aţmaut” 

„Limitaţi-vă la doar cîteva rânduri”, le ce-
ruse profesoara în ajunul sărbătorii, „cel mult 
o jumătate de pagină” 

Și uite că acum toţi copiii vor să-și ci-
tească compunerile! 

„Bineee”, aprobă profesoara expunerea 

elevului care tocmai își isprăvi lectura  „Și 
acum   ”

„Citesc eu, doamnă profesoară    Eu   ”
”Eu   ” „Eu   ” „   Ba eu!” „Eu   ”, se în-

trec elevii între ei 
„Bineee    Atunci, Boaz!”, hotărî profe-

soara 
Copilul se ridică în picioare și începu să 

citească   
„Am plecat cu toţii la Kineret3  Adică, în-

treaga familie  Ne-am scăldat în apa lacului    
Eu am adus o undiţă și am prins doi pești  
Tata i-a pus pe grătar, alături de mititei    
etc    etc   ”

„Interesant”, făcu profesoara  „Și acum să 
citească   ”

„Eu   „ „Eu   ” „Eu, doamnă profesoară!” 
„Eu!”

„Bineee    Atunci, hai să te auzim și pe 
tine”, spuse profesoara, arătând cu degetul 
spre Tzvika 

Acesta citi: „Părinţii ne-au luat la prietenii 
din Cipru – pe mine, pe surioara mea Mi-
riam și pe frăţiorul cel mic, Ygaal  Prietenii 
ăștia din Cypru au o fetiţă de vârsta mea  O 
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cheamă Estera    De fapt, Esterica    Ne-a cân-
tat câteva cântece în limba greacă și engleză    
Ce voce frumoasă mai are și Esterica asta! 
Adică   ”

„Și acum, cine mai vrea să ci   ?”, se adresă 
clasei profesoara, când Tzvika își isprăvi lec-
tura (ultimul cuvânt al profesoarei se pierdu 
în vacarmul iscat): „Eu   ” „Eu   ” „Eu, 
doamnă profesoară!” „Eu   ” „Eu   ”

Îl remarcă pe Eyal care își înălţa timid 
braţul, exprimându-și astfel dorinţa de a citi 
compunerea pe care o pregătise  Dar profe-
soara se prefăcu că nu-l vede 

„   Și acum, Maya!”, hotărî ea 
„Nici nu vă puteţi închipui ce barbecue a 

fost la noi acasă! Adică, pe peluza din faţa 
vilei în care locuim  Au fost mulţi invitaţi  
Nu numai din familie, dar și prieteni    O 
mulţime de prieteni    Ai părinţilor, desigur  
În special, asociaţii de afaceri ai tăticului    
Doamne, câte limuzine! Aproape că nu mai 
era loc pentru parcare   ”

„Asta iarăși se laudă cu averea părinţilor”, 
își spuse profesoara, vădit nemulţumită  „Ce 
arogantă!”

Enervată, hotărâ să întrerupă lectura 
fetiţei: „De-acum, ajunge! Să-i lăsăm și pe 
alţii să citească   ” 

Iarăși se porniră vocile din clasă: „Eu   ” 
„Eu   ” „Doamnă profesoară    Aici, doamnă 
profesoară!” „Eu   ” „Eu   ” „    Ba eu!”

Mâna înălţată a lui Eyal o intriga  Mult 
și-ar mai fi dorit să-i facă pe plac copilului, 
dându-i cuvântul  Dar se temea să nu-l facă 
de râs în faţa colegilor  Căci – nu-i așa? – în 
situaţia în care se afla Eyal, ce-ar fi putut el 
scrie, în comparaţie cu ceilalţi colegi, din ale 
căror povestiri se reflecta numai bucuriile 
unor familii unite?

Hotărî să curme șirul lecturilor  Oricum, 
ora de diriginţie se apropia de sfârșit și mai 
avea încă să le spună elevilor câteva lucruri 
importante   

„De-acu’ ajunge! spuse  „Nu mai e timp    
Puneţi-vă caietele pe catedră, iar după ore le 
voi lua cu mine și le voi citi acasă ”

Primul lucru pe care-l făcu profesoara 
după oră, a fost să caute caietul lui Eyal    

Și iată cum a descris acest copil felul în 
care și-a petrecut Ziua Independenţei:

„Tăticu’ a venit și ne-a luat la noi acasă  
Eu și Lior ne-am jucat cu jucăriile noastre 
preferate  Am rămas acolo până spre seară  
Ce-am mai chefuit, frate-meu și cu mine!”
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Getta  BERGHOFF

 PARTITURA UNEI VIEȚI, 
 PARTITURA UNUI POPOR 

Care ureche, care inimă nu vibrează la 
numele lui Zubin Mehta? Care dintre 

noi nu e legănat de sentimentul fericirii la 
gândul de a-și rezerva biletul de concert? Re-
cent, la a 80-a aniversare a maestrului, bafta 
noastră a fost Concertul 1 de pian în B flat 
minor opus 23 de Ceaikovski în interpretarea 
Khatiei Buniatishvili, produsul a câtorva școli 
artistice rusești, educată la Viena și ajunsă pe 
scena ţării noastre cu ocazia sărbătoririi ani-
versării maestrului  O perfecţionistă, îmbi-
nare a talentului cu toate favorurile vârstei, 
unde frumuseţea și naturaleţea își propun să 
uluiască publicul  O urmăream pe interpretă 
în pauzele ei orchestrale, când muzica îi tra-
versa cerebelul și deasupra nasului i-au apărut 
două cute spre vârful frunţii    Cutele erau de-
sigur semnalul unor amintiri dureroase care-
i străbăteau gândurile; cine putea pătrunde 
tainele gândirii ei în acele momente, posibil 
că, sub vraja muzicii, și-a reamintit sfârșitul 
vieţii lui Ceaikovski, hotărât să bea din apa 
murdară a Nevei, iar durerea resimţită în 
fiinţa ei își alege obrazul pe care-și exprimă 
cruzimea vieţii compozitorului; numai ochii 
ei urmăreau bagheta maestrului care în 
acele momente dădea prioritatea flautului, 
violonceliștilor așezaţi în stânga ei, și privirea 
și-o cobora spre clapele pianului 

Îl urmăresc pe maestru, privirea vie, 
trează, atentă la fiecare sunet și semn înscris 
pe partitură, chiar dacă le cunoaște fără să le 
citească; eu îi urmăresc privirea și cu ochii 
minţii revăd fotografiile maestrului de la a 
50-a aniversare, a 60-a, a 70-a aniversare, fi-
ecare păstrată la extremele bibliotecii; acum 
îmi defilează în memorie chipul maestrului 
de la un deceniu la altul, îl privesc mai atentă 
și-accept cum vârsta nu ne uită pe niciunul, 
achitându-se de fiecare   

După ropotul de aplauze potolite, adre-
sate interpretei, fiecărui muzician al orches-
trei, după sărutul și îmbrăţișarea maestrului, 
Khatia Buniatishvili ne oferă un fragment din 
Franz Liszt  Maestrul, de astă dată rămas în 
picioare, într-o extremă a scenei, e absorbit de 
muzica lui Liszt, atent, cântărind fiecare sunet, 
fiecare notă ieșită din clapele pianului și, de 
atâta extaz, buzele lui fredonează în surdină  
Sunt cu ochii pe el; savurează muzica com-
pozitorului  E implicat în muzica lui și totuși 
departe, pe aripile muzicii și-ale anilor, ale 
timpului trecut  Nu-i scapă tinereţea interpre-
tei și gândurile îl întorc la anii tinereţii lui, 
începuturile carierei lui    La 18 ani plecase 
din casa părintească din Bombay spre Acade-
mia de muzică din Viena  Visul lui să devină 
dirijor i se împlinește după ce-l întâlnește pe 
vestitul profesor al acelor vremi, Hans Svaro-
basky  Șapte ani mai târziu, devine dirijorul 
filarmonicii din Berlin  Se pare că Destinul și 
Muzica amândouă se pleacă în faţa tinereţii 
lui, a talentului neprihănit și nesăţios de 
îmbinare a sunetelor în cele mai frumoase 
game, răsplătindu-l cu generozitate  O întâma-
plare providenţială îl aduce în 1961 în Israel, 
să-l substituie pe Eugen Ormandy, cu care 
întreţine relaţii excepţionale, într-un concert  
Titlul de director muzical i se conferă în 1969, 
anul în care filarmonica israeliană își impune 
un prestigiu bine meritat datorită maestru-
lui Zubin Mehta  Cam în acele zile, maestrul 
afirma prin viu grai ceea ce simţea, anume 
că Israelul devenise a doua familie, al doilea 
cuib al vieţii lui de unde an după an reușește 
să lanseze tinere talente devenite pe parcursul 
anilor muzicieni notorii internaţionali  

Franz Liszt cucerea publicul; numai gânr-
durile maestrului erau pradă amintirilor  Era 
perioada când, pentru întâia oară, Cortina 
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de Fier se ridică, lăsând libertatea unor mari 
artiști sovietici, violonistului David Ois-
trakh și celistului Mstislav Rostropovich, să 
ne viziteze filarmonica  Memoria maestrului 
alerga pe urmele acelor zile  Se îmbogăţise 
orchestra cu participarea lui Michael Taube, 
George Singer, Paul Ben Haim, Bracha Ze-
fira, Pnina Salzman  Într-aceleași zile s-au 
întors încununaţi de succesele primelor lor 
debuturi Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman 
și un geniu abia ieșit din adolescenţă, pe nu-
mele de Daniel Barenboim; acesta imigrase 
într-aceleași zile  Întreaga ţară trăiește incer-
titudinile zilelor prevăzute și neașteptate, sur-
prize și satisfacţii intervin de la o răsuflare la 
alta și totuși, alt război izbucnește, străbate 
cerul întunecat ca un fulger  Așa a izbucnit 
războiul de 6 zile și așa i-a rămas amintirea  
Vecinii doreau distrugerea noastră și noi vi-
sam viaţa, vroiam să trăim  Mulţi muzicieni 
faimoși au părăsit ţara, unii mai curajoși au 
rămas și maestrul Zubin Mehta, fără vorbe 
de prisos, s-a întors cu un avion încărcat de 
muniţii adunate din întreaga Europă    Ajuns 
la acest episod, maestrul își mută greutatea 
corpului pe celălalt picior, zâmbește și se lasă 
furat de amintirile lui    Sosirea lui Leonard 
Bernstein să pună în program simfonia lui 
Mahler, cu intenţia să o aducă în amfiteatrul 
muntelui Scopus, și Isac Stern, ales solist al 
concertului  Înfierbântat și el ca toţi ceilalţi, 
visa să concerteze Requiemul lui Verdi la 
Beth Lehem  Vise frumoase împlinite în acei 
ani ce repede au trecut    Și peste toate aceste 
mari evenimente, într-acele zile violoncelista 
Jacqueline du Pré urma să se căsătorească cu 
Daniel Barenboim în Ierusalimul eliberat! 
Doamne, câte emoţii fericite într-aceleași zile 
când atâtea mame își plângeau feciorii   

Jasha Heifetz și Gregor Piatigorsky se în-
torc în ţară să pregătească cu orchestra filar -
monicii un viitor concert  În asemenea mo-
mente tensionate și fericite, pe care maestrul 
Mehta și le reamintește, izbucnește războiul 
în plină zi de Iom Kipur și maestrul își duce 
orchestra pe liniile celor două fronturi în 

nord și sudul ţării, să concerteze soldaţilor, 
răniţilor, în spitale 

Nu știu dacă-n acele momente îl mai ur-
mărea pe Liszt, căci maestrul își înclină capul, 
își apropie palma de frunte    Și-a amintit de 
concertul de Brahms al lui Arhur Rubinstein  
Era primul concert de piano dirijat de el  
O răsuflare prelungită de fericire îi trece pe 
buze, își revine din amintiri și urmărește de-
getele concertistei care lunecă pe claviatură 

Maestrul își încreţește fruntea și ră-
suflă prelung    Prea multe evenimente 
emoţionante le-a împărtășit cu destinul aces-
tui „popor ales” de l-au ales pe el dirijor pe 
viaţă al orchestrei israeliene, atâtea emoţii, 
trecute, trăite, reamintite tocmai acum, la 
acest concert când colegii, publicul și toată 
ţara îl sărbătorește la împlinirea a 80 de ani 

80 de ani? se întreba, simţindu-și tresări-
rea  Da, da, 80! Iată, pe scenă apare un căruţ 
cu trandafiri roșii și lumânări aprinse cât cifra 
vârstei lui  Orchestra intonează „Happy Birt-
hday” și publicul ridicat în picioare aclamă 
cu un ropot de aplauze, cântându-i „happy 
birthday to you” 

Maia MorgensternMaia Morgenstern
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Beatrice  BERNATH 

POEZII
o vezi umblând pe străzile pustii
ascunsă în sine
aproape opacă
adunată găoace în frica ce o atacă
a plecat din oameni
inima-i plânge doar pentru pisici 

flămânde
câini pribegi și toate animalele arse 

făcute scrum urlând durerea vii și 
morţi

o hiroshimă o arde-n înlăuntrul ei 
pentru toţi acei

și nu mai vrea simţirea
și nu mai vede-un viitor
și nu mai vrea un sine
uite cum nu găsesc nimic, niciun cuvânt 

bun sau gest de încurajare
aș vrea să o scutur din răul ei teribil
devine tot mai mică
mai ghemuită în ea
dar cad în golul ei
vidul e ca o iubire stricată
și nu mai aud privighetori nici măcar 

mierle
chiar și inima-mi a încetat să zboare 

prin norii mei pufoși balene 
imaginare se sinucid

pe fiecare mal

***

am primit flori și poeme frumoase de la 
voi de Dragobete

am întrebat ce înseamnă, ce e, și 
răspunsul fiind ziua dragostei

vă scriu și eu ceva mai drăgăstos deși 
nu-mi stă în fire iubirea cea pașnică

zâmbesc întortocheat
surâsul meu de monalisă
privești îngândurat
îmi cauţi ochii să-i citești
eu ţi-am fost scrisă
iubesc femeia
cânta odată un actor
femeia nebună
blondă sau brună plină de dor
tu iubind-o ai pătruns-o
și ai descifrat codul acordurilor tonale
tonalităţi trăznite pe un fel de sanscrită 

a nevrozei triviale
efort periculos alunecarea în necunoscut 

pe toboganul peșterii întunecoase cu 
stalactite

ce picură lacrimi sărate
sau parfumate
fără vreun sens scris într-o carte
zâmbesc cam leneșă surâsul meu secret



IZVOARE ♣ Pag. 43

de monalisă
tu mă privești
îngândurat
bărbat perfect
eu ţi-am fost scrisă

***

feisbuc my love
ah bestie alunecoasă a 

inadvertenţelor
celulare
plicticoase momente politicoase
costisitoarele laikuri sociale
te deformează la sufletul de animal 

bine hrănit
înfometat
de vorbe
ascunde-te sub masă
pupăză-n plasă
broasca ţestoasă-ţi va spune că-n 

casă ești prinţesă
ah bestie trancedentală a lipsei de 

conștiinţă

te omoară
zăpușeala sufletelor simple
și strâmbi nasul de duhoarea leșurilor 

presărate în drumul noilor dumnezei
celebrii farisei necivilizaţii citiţi incorect 

afectat
defectaţi
tu pește strălucitor aluneci iminent
prin lichidul umed al timpului și 

vieţilor care-ţi aparţin
iubit levantin 

trăiesc în aparent
un fel de traseu neclar
mă declar
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Lică BLUTHAL 

 POEZII
Jos cortina

Viaţa e ca un spectacol
C-un profil universal,
Una caldă, una rece,
 Jos cortina la final 

Unii vor numai avere,
Fac din bani un ideal,
Dar când vine falimentul,
 Jos cortina, că-i final!

Baba vrea, moșul încearcă,
În căminul conjugal,
Timpul nu se mai întoarce,
 Jos cortina, că-i final!

Ești moșneag și iei Viagra
În căminul conjugal;
Dacă-ţi saltă tensiunea,
 Jos cortina, că-i final!

Unde-s cântăreţii vremii
Cu parfumul lor vocal,
Ce-a fost ieri, azi nu mai este,
 Jos cortina, la final!

Unde-s fustele plisate
Din „pachete cu tergal”,
S-a dus moda lui bunica,
 Jos cortina, că-i final!

Fetele merg decoltate
Să te-atragă sexual,
Dacă nu e prospătură,
 Jos cortina, la final!

Sexul azi în Țara Sfântă
S-a mutat la tribunal;

Poţi să fii și președinte,
 Jos cortina, că-i final!

Ești politician cu faimă,
Un om guvernamental;
De nu ocolești „Șacalii”,
 Jos cortina, că-i final!

Unde-i dansul ca pe vremuri
S-ai plăcere vizual,
Astăzi e-o epilepsie,
 Jos cortina, că-i final!

Vremea-i caldă, vremea-i rece,
E ceva paradoxal;
Parcă e sfârșitul lumii,
 Jos cortina, că-i final!

Bombe, bombe și noi bombe,
Globul nu mai e normal 
„OAMENI MARI”, opriţi dezastrul!
 Jos cortina, că-i final!

Sunt nebuni ce vor războaie,
Internaţi-i la spital;
Lume, lume, soro lume,
 Jos cortina, că-i final!

Am trecut multe războaie,
Înfruntând val după val;
Oameni buni, aduceţi pacea,
 Sus cortina, la final!
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Zicale cu tâlc
 
Ce înseamnă o zicală?
E-un proverb, o ghidușie,

E-un izvor din miezul vieţii
Și-are-n ea filozofie  

O zicală e nectarul
Ce cuprinde-un univers
Și poporul-o folosește
Sau în proză, sau în vers 

Când un om are necazuri
Și-i e greu să le disece,
Ai încredere în tine;
„Ce e val, ca valul trece” 

Ai ieșit din pușcărie
Că ai fost o pușlama 
„Lupu-și schimbă părul
Dar năravul ba!”

Alt proverb cu multă sevă,
Nu fiţi fraieri sau „fazani”,
„Cum daţi împrumut bănuţii,
Când îi ceri, ai doar dușmani ”
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Este-o vorbă adevărată
Care e un vechi sindrom: 
„Poţi să-mpaci lupul cu oaia,
Dar mai greu omul c-un om ”

Ești la vârsta-naintată,
Peste tâmple apar nămeţii 
Nu gândi la zicătoarea
„Bătrâneţe, iarna vieţii ”

Când vezi o blondină-n vervă
Cu doi ochi ca de smarald, 
Nu stătea prea mult pe gânduri,
„Bate fierul cât e cald ”

Fii atent la-nsurătoare,
Nu fugi după bogate;
„O femeie devotată
Umple casa cu de toate ”

Cine-a zis a zis-o bine,
Că în viaţă asta-i cheia;
„Sunt trei lucruri ce se strică,
Ceasul, carnea și femeia ”
Un bătrân mi-a zis odată
Când eram și eu flăcău
„Că lăcusta-i milostivă,
Omul mușcă și mai rău ”

Când e vorba de procese,
Tribunal, magistratură, 
„Avocaţii au nevoie
Nu de cap, ci doar de gură ”

Când te-ndrăgostești de-o fată
Și o vezi că-i jucăușă
Spune-i tot ce ai pe suflet,
„Ce-i în gușă și-n căpușă ”

Am și eu dușmani cu… zâmbet
De la nord până la sud, 
Ei sunt cei ce mă lansează 
„Câinii latră, ei aud!   ”

  Norman Norman 
ManeaManea
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Sergiu BRANDEA

RĂDĂCINI SUSPENDATE 
(fragment de roman) 

„-Să revenim la povestea pe care nu mi-o 
poţi spune la telefon, chiar m-ai făcut curi-
oasă!

Țila a devenit dintr-o dată serioasă, i-a 
dispărut zămbetul, ochii s-au umbrit, se mai 
găndise la seara aceea, acum trebuie să „gân-
dească cu voce tare” 

- Am să-ţi povestesc, mi-e puţin teamă, 
cred că este prima mea nebunie și sper că ul-
tima, nu știu s-o definesc   Să mă apăr? Să 
mă scuz? Ca să fiu sinceră cu mine, dacă voi 
fi din nou într-o situaţie asemănătoare, nu 
știu dacă nu voi proceda la fel, în fond sunt 
o femeie modernă, fără prejudecăţi și totuși 
nu sunt sigură și asta mă chinuiește! Tu crezi 
în destin! Cine mi l-a scos în cale vineri seară 
pe Moti?

Moti era un coleg al fetelor, venit în clasa 
lor în penultimul an de studii, până atunci 
fusese în Statele Unite ale Americi cu părinţii 

Tatăl lui, ofiţer superior, era inginer și fă-
cuse parte din grupul de consilieri ai Minis-
terului Apărării, însărcinat cu achiziţionarea 
de echipament militar pentru Israel  Mama 
sa era juristă și, la Washinton, unde se stabi-
liseră, s-a angajat la o societate de avocatură 
la care lucrase până a revenit în ţară 

Moti avea cam șase ani când părinţii au 
fost trimiși în Statele Unite  Acolo a urmat 
școala primară și gimnazială, începuse liceul, 
dar a trebuit să-l întrerupă, deoarece tatăl lui 
fusese rechemat în cadrul Ministerului unde 
i se încredinţase o nouă funcţie 

În Israel s-au stabilit la Ramat Gan, așa a 
ajuns Moti în clasa a XI-a, coleg de casă cu 
Țila și Sigal 

Era un băiat frumos, înalt, brunet, spor-
tiv, s-a încadrat imediat în echpa de baschet 
a școlii, iar ca elev era „categorisit” de co-
legi printre cei conștiincioși, notele obţinute 
erau bune, nu însă în categoria „vărfurilor”, 

evident nu ţintea asemenea performanţă, 
se crease impresia că nu-i interesat de mai 
mult, având în vedere activitatea sportivă 
extrașcolară, că prezenţa lui la școală era pen-
tru a îndeplini o obligaţie familială  Nu-i de 
mirare că avea succes la colege care-l curtau 
și-i căutau prietenia, una dintre ele chiar 
reușise să-l „cucerească”, dar legătura lor s-a 
terminat repede 

La armată a refuzat „statutul de sportiv 
de performanţă”, deși făcea parte din lotul 
de jucători ai echpei de baschet „Macabi-Ra-
mat-Gan” din prima ligă profesionistă și avea 
posibilitatea să opteze pentru aceasta care-i 
oferea un serviciu preferenţial; s-a încadrat 
într-o unitate a trupelor de elită, la care se 
cereau eforturi fizice considerabile și exista 
întodeauna pericolul confruntării cu inamici 
de tot felul  Mai mult, după prima perioadă 
de instrucţie, a fost selecţionat și trimis la o 
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școală de ofiţeri pe care a absolvit-o printre 
primii  

În seara când a fost invitat la reuniunea 
colegială de la Alona, venea de la unitate, 
deoarece își prelungise contractul cu armata 
devenind militar profesionist, deși nu se ho-
tărâse încă dacă va rămâne la această profesie 

Pentru Sigal și Țila, „era un coleg” ca 
majoritatea băieţilor din clasă, nu le captase 
interesul și nu făcea parte din acel grup re-
strâns de colegi cu care se întălneau din când 
în când să petreacă împreună 

În seara de vineri, la petrecerea organizată 
de fete la Alona, prezenţa lui era dorită, fiind 
favoritul mai multor colege, dar și prin faptul 
că se adunaseră majoritatea foștilor colegi de 
clasă, băieţii fiind mai puţin disponibili 

Ceea ce era nou, faptul că se interesa mai 
mult de Țila și Sigal, de altfel explicabil, toţi 
erau mai maturi iar fetele făceau o impresie 
deosebită și atrăgeau atenţia tuturor, fără ca 
ele să dorească acest lucru sau să facă cava 
care să le distingă de restul colegelor 

Moti, care pentru ele făcea parte din ca-
tegoria „alţi colegi”, le-a invitat la dans de 
câteva ori, atât pe Sigal cât și pe Țila de care 
rămăsese „mai atașat”, aflăndu-se mai tot 
timpul în preajma ei, așa că invitaţia lui de-a 
le conduce acasă cu mașina avea o justificare 
colegială și, la prima vedere, putea fi întâm-
plătoare, fără o intenţie anume  

- În clasă nu m-a interesat, povestea Țila, 
prea era mare înghesuială în jurul lui, pro-
babil justificată, era printre vedetele clasei, 
înalt, frumos, sportiv cunoscut, pe mine nu 
mă interesa și, după cum știu, nici pe tine, 
mai ales că apăruse Ariel de care te-ai apro-
piat cu prea mare grabă  Nu-mi amintesc 
dacă într-un an am schimbat cu Moti cinci 
fraze și alea fără importanţă, mai ales după ce 
Maia l-a acaparat și au devenit un fel de pe-
reche oficială, deși după cum spunea, el nega 
tot timpul această relaţie fără să fie crezu, dor 
erau văzuţi tot timpul împreună  În fine, ti-
pul nu m-a interesat 

Vineri seară am dansat de vreo două- trei 
ori cu dânsul și după dans rămânea în grupul 

unde mă aflam, așa că mai schimbam câ-
teva vorbe, el în general este un băiat tăcut, 
vorbește puţin  M-a surprins propunerea să 
ne conducă acasă cu mașina lui, dar în atmo-
sfera plăcută de colegialitate care se creease, 
mi s-a părut un gest de politeţe normal și am 
acceptat imediat 

Te-am lăsat pe tine acasă și am continuat 
drumul spre locuinţa mea  Pe drum tăcea, 
așa că eu am început să-l întreb despre cum a 
fost școala la Washington, cum sunt elevii în 
America, doar așa, ca să fac conversaţie  Mi-a 
răspuns însă cu fraze scurte și am avut im-
presia că nu știe despre ce să povestească, mă 
gândeam că este un tip obtuz, eram curioasă 
dacă a citit vreo carte în viaţa lui și dacă să-l 
întreb  L-am întrebat de armată, ocupaţia lui  
Aici a fost mai volubil, a răs povestind cum 
taică-său l-a îndemnat să meargă la cursurile 
de ofiţeri, că în realitate lui îi place, dar și 
pentru faptul că-și poate permite materia tot 
ce-și dorește, fără să fie nevoit să apeleze la 
familie, iar cu salariu lui din armată care-i 
completează vaniturile poate fi invidiat de ori 
ce începător într-o carieră profesională 

Am ajuns acasă, însă el devenise vorbăreţ, 
îl pasiona subiectul, m-a întrebat dacă mă 
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grăbesc, i-am răspuns că nu și nu-mi amin-
tesc când am ajuns acasă ultima oară la o oră 
atât de târzie 

A pus muzică la radio, avea discuri cu mu-
zică plăcută, romantică, a continuat să poves-
tească întâmplări din viaţa lui, mi s-a părut 
interesant, s-a creat o atmosferă ciudată, in-
timă, nici nu știu când am ajuns în braţele 
lui și am început să ne sărutăm, să ne pipăim 
ca niște liceeni de 16 ani, nu cred că la vârsta 
aia am făcut așa ceva, îmi plăcea, m-a excitat, 
eram năucită, probabil că el aștepta momen-
tul ca eu să-mi desfac picioarele, dar eu cu 
instinctele mela primitive, n-am făcut-o, am 
stâns din dinţi și m-am retas  Mi-a propus să 
mergem la el acasă, asta m-a trezit, am refu-
zat și am coborât din mașină, eram răvășită 
sufletește  M-a întrebat dacă poate să-mi te-
lefoneze și i-am spus da! Am fugit sus în casă 
de teamă să nu mă răzgândesc, să-mi vină așa 
deodată să merg la el acasă 

Era târziu când am intrat în baie  În pat 
încă n-am putut să adorm, mă gândeam, ce 
m-a apucat și dacă dânsul este de vină sau am 
și eu partea mea, probabil că da 

A doua zi m-a căutat la telefon și m-a ru-
gat să ne-ntălnim, am invocat niște motive 
absurde care mi-au venit atunci în minte 

pentru al refuza și dacă este băiat deștept ar 
trebui să înţeleagă că nu vreu să continuuăm 
această relaţie și nu va insista, doar dacă vrea 
să mă pună într-o situaţie penibilă și acest lu-
cru nu-l voi permite 

Țila a tăcut, vădit afectată de întâmpla-
rea pe care o povestise, se purtase în ochii ei 
prostește 

Sigal i-a luat mâinile ca un gest de încu-
rajare  

- Eu nu înţeleg, dacă tot te-ai înfierbântat, 
ce nu te-ai dus cu dânsul acasă? Te-ar fi con-
siderat o fată „ușoară” care cedează la prima 
întâlnire? E o chestiune de prestigiu sau de 
principu?

- Ești nebună, ce eu umblu după sex cu 
primul întâlnit în drum? Chiar decă mă con-
sider o fată modernă, fără prejudecăţi, mai 
am minte care judecă și știe să se impună 
unor instincte primitive  Și în al doilea rând, 
vorbești prostii, sunt sigură-doar te cunosc- și 
tu ai fi procedat la fel, cerebralo!

Sigal a zâmbit 
- Mulţumesc pentru compliment, dar eu 

nu sunt atât de sigură ca tine de presupune-
rea ta că aș fi procedat la fel ca tine  În tot 
cazul mi-ai dat o problemă la care să mă gân-
desc ”
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Magdalena BRĂTESCU

 PRINȚUL COREEAN 

O ÎNTÂLNIRE LA SEOUL

Semn bun pentru Yeon! Fratele mai 
mare al tatălui său, unchiul Heoun, un 

om care-și păstra în general sângele rece în 
orice împrejurare, îl invitase la el în birou 
după ședinţa de consiliu  Părea puţin agitat  
Cei doi bărbaţi nu mai stătuseră de vorbă 
între patru ochi de la alegerile generale din 
aprilie  Lucrau la Ministerul de Externe, în 
impozanta clădire MOFA din districtul Jon-
gno-gu  Participaseră împreună la o ședinţă 
premergătoare numirii noilor diplomaţi, 
ocazie cu care Yeon fusese prezentat câtorva 
persoane influente  Sforile fuseseră trase cu 
mult timp înainte de depunerea dosarelor, 
iar relaţiile ţesute, verificate și stabile  Căci 
Heoun era un director general cu vechi state 
de serviciu 

Yeon, proaspăt absolvent al Facultăţii de 
știinţe politice, protejatul său și de curând 
angajat ca analist, prin intervenţiile abile ale 
unchiului, făcuse o prezentare subtilă a hibe-
lor economice din Coreea de Nord  Vorbise 
liber, captând interesul general al asistenţei  
Nimeni nu remarcase cât fusese de stresat pe 
când se îndrepta spre tribună  Dar își contro-
lase perfect vocea și genunchii care-i tremu-
rau  Faţa lui era cea a unui trișor la un joc de 
poker cu miză mare 

Se opri o clipă în faţa ușii biroului ca 
să-și regleze respiraţia  Nu bănuia de ce fu-
sese chemat și ce avea să-i spună bătrânul  
Se simţea sugrumat de emoţie  Chiar îi tre-
murau mâinile pe care și le ascunse la spate 
dar, ca întotdeauna, pe faţa lui impasibilă nu 
se putea citi nimic  Bătrânul îi confirmase 
fără niciun preambul că tocmai făcuse un 
prim pas în carieră  Pentru o vulpe bătrână 

ca Heoun, nu conta că Yeon schimbase doar 
două fraze cu una sau alta dintre persoanele 
influente cărora le fusese prezentat  Iar acești 
domni îl priviseră cu coada ochiului, absenţi 
și plictisiţi  

– Diploma academică, fie ea și de la Cam-
bridge, e o condiţie necesară, dar nu sufici-
entă pentru a căpăta postul dorit  Ai trecut 
un prag important  Cu puţin noroc, viitorul 
îţi va deschide în faţă un drum fără obstacole  
De azi înainte, totul depinde de cum îţi vei 
construi singur destinul   

Apoi, brusc, îl străfulgeră cu privirea ochi-
lor lui înguști, aproape invadaţi de pleoa-
pele umflate, și adăugă, dărâmându-i tot 
eșafodajul de speranţe: 

– Te-ai pregătit pentru o carieră diplo-
matică  Tatăl tău îţi stă chezășie graţie unui 
arbore genealogic și unei cariere diplomatice 
fără cusur, de o viaţă! Cât despre mine, te voi 
susţine în continuare  Dar dacă-mi ceri păre-
rea și intenţionezi să ţii seama de ea, îţi spun 
că neînsurat n-ai șanse! Să nu-ţi faci iluzii! 
Găsește-ţi o soţie potrivită  Și încă repede! 

Yeon îl privi descumpănit  Myong tocmai 
îl părăsise definitiv după o ceartă cu uși trân-
tite  Obișnuia s-o întâlnească într-o modestă 
cameră închiriată din cartierul Dobong, la 
nord de fluviul Han  Când a bătut palma cu 
proprietarul, nu verificase cu atenţie decât pa-
tul, să se asigure că are o saltea bună  Intrase 
și-n baie să vadă dacă dușul funcţionează  La 
fiecare rendez-vous, de teamă să nu fie ur-
mărit, tânărul călătorea cu metroul până la 
cuibul secret și cobora în staţia Changdong  
Apoi se oprea invariabil în loc și se uita scru-
tător în urmă, nu cumva să-l pândească vreun 
jurnalist zelos și să se descopere în aceeași 
seară, în ziarele de scandal, sau pe posturile 
de televiziune ahtiate după știri fierbinţi  
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Atunci n-ar fi fost numai propriul său viitor 
în joc, ci și cel al familiei lui 

În dimineaţa când s-a petrecut ruptura, 
de disperare, uitase completamente de fo-
toreporteri  Fugise ca un somnambul după 
Myong pe strada aglomerată  Petrecuseră 
împreună o noapte incendiară  Ce se întâm-
plase? De ce i-a strigat că despărţirea e de-
finitivă și irevocabilă? O privise fascinat în 
lumina crudă a zorilor  Faţa ei rotundă nu 
părea deloc răvășită de nesomn  Avea ceva 
copilăresc, nevinovat, și doar câte o scurtă ui-
tătură lubrică amintea de încleștările trupului 
cu care-l făcuse ostatic al simţurilor 

Se milogise de ea ca un cerșetor, sperând 
c-o va convinge să se răzgândească  Abando-
nând mândria și rușinea  Dar fata aceea fără 
de care nu-și putea concepe existenţa, cu care 
trăise o poveste de amor furtunos, îl scuipase 
cu dispreţ, în văzul trecătorilor, ca pe un gu-
noi  Apoi, în drum spre casă, un câine va-
gabond cu blana smotocită se ţinuse după el 
până la intrarea în bloc, schelălăind de parcă 
ar fi vrut să-l consoleze  Îi dăduse un picior 
în coaste, cu dușmănie, vărsându-și pe el 
toată furia  Fu uimit cât de bine semăna pri-
virea animalului cu a lui însuși 

– E greu să admiţi că nu ești iubit, con-
tinuase Heoun pe un ton filozofic  Umilitor 
și dureros  Desigur, în viaţă lucrurile s-ar 
simplifica mult dacă am primi întotdeauna 
înapoi ceea ce oferim  Dar dragostea e ne-
miloasă  Vine și pleacă, fără să ţină cont de 
nimic  Ai moștenit temperamentul maică-tii, 
de italiancă păcătoasă   

Ascultându-l, Yeon crezuse la început că 
simte nevoia, ca orice vârstnic experimentat, 
să-i dea sfaturi, generalizând situaţiile  Pe 
cumnată-sa n-o suferise niciodată  În primul 
rând, deoarece considera o mezalianţă căsă-
toria fratelui său cu ea  Apoi, ca europeană 
catolică și ca femeie prea frumoasă, pier-
duse alte câteva puncte în aprecierile lui  În 
schimb, își adora nepotul 

Când Heoun a adăugat, mai înainte ca el 
să-i dea vreo explicaţie, că „înfrângerile nu 
se uită, dar bărbaţii puternici sunt optimiști! 

Cui pe cui se scoate   ”, a înţeles că unchiul 
era la curent cu toată tărășenia  Avea oameni 
peste tot  Era de la sine înţeles  „S-ar fi pu-
tut el altfel menţine în funcţie de atâţia ani?” 
Ce naiv fusese să-și închipuie că legătura 
lui clandestină cu o femeie de condiţia lui 
Myong putea fi tolerată   

– Pleacă într-o vacanţă la Jeju-do! a spus 
bătrânul, turnând soju cu ambele mâini în 
pahare mici  

A adăugat suc de lămâie și amândoi au dat 
băutura pe gât dintr-o singură sorbitură  

– Ai să găsești acolo cele trei lucruri de 
care are nevoie trupul tău  Piatră, vânt și fe-
mei  Distrează-te, bea, dansează! Ești tânăr și 
frumos, oftase el cu nostalgie, unde n-aș mai 
avea eu anii tăi! 

Apoi își trecu degetele prin părul complet 
albit, dar încă des și care-i dădea aerul de 
distincţie al originii lui nobile  Lovi cu palma 
fotoliul de două locuri, făcându-i semn să se 
așeze lângă el  Îl privi cu duioșie 

– Nu era pentru tine  De unde ai cules-o? 
O call girl dintr-o mie  Cu bani poţi cumpăra 
o liotă de teapa ei  Nu uita cine ești și din 
ce familie te tragi  Oricum, nu te-ai fi putut 



Pag. 52 ♣ IZVOARE

căsători cu una ca asta și în același timp să-ţi 
faci o carieră în diplomaţie 

– Unchiule, șoptise atunci Yeon, scoţând 
tot aerul din piept într-un suspin, „una ca 
asta”, cum spui, îţi cade la așternut o dată 
în viaţă  Crede-mă, am mai avut de-a face cu 
femei   

– Te crezi singurul bărbat de pe pământ? 
se burzului Heoun  Ascultă-mă, sunt oameni 
care intră în viaţa noastră, ne bucură un 
timp, poate chiar câţiva ani, apoi ne dezamă-
gesc și dispar din preajmă pentru totdeauna  
Niciodată n-am regretat absenţii  Mai mult 
decât atât, nu-mi doresc să-i reîntâlnesc nici 
pe lumea cealaltă  Pur și simplu nu mi-e dor 
de ei, nu-mi lipsesc  Și crede-mă, au fost 
fiinţe pe care le-am iubit  

Heoun se opri o clipă din vorbit  Apoi, 

aplecându-și capul pe o parte, continuă 
aproape șoptit, de parcă s-ar fi temut că-l mai 
aude cineva:

– Acum am să-ţi mai spun un lucru  Poate 
șocant    Nici pe mama sau pe tata nu vreau 
să-i revăd  Deși i-am respectat ca orice fiu co-
reean  Misiunea dispăruţilor se încheie pen-
tru mine pe veci  A tuturor, fără excepţie  Fie 
ei eroi, figuri istorice sau muritori de rând  

Își strânse pumnii pe genunchi și-și drese 
glasul:

– Găsește-ţi oamenii potriviţi momentului 
tău sufletesc și care să corespundă înălţimii 
aspiraţiilor tale, nepoate! Șterge-ţi din agendă 
micimea, orgolioșii, manipulatorii, sărăciile 
parvenite! Nu te lupta să-i ridici pe alţii prin 
tine, caută calitatea superioară prin care să te 
menţii sau să-ţi depășești nivelul  Vei întâlni 
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până la urmă oameni cu adevărat buni  Tu 
nu trebuie decât să-i recunoști, iar ei să treacă 
testul timpului  Sunt cei care vor reuși să-ţi 
demonstreze clipă de clipă, an după an, că-ţi 
sunt devotaţi și că te respectă  Femeia vieţii 
tale nu poate fi o figurantă cu apariţie mete-
orică  Pricepi?

Yeon se despărţea adesea de interlocutorul 
său cu un scut al tăcerii și al surzeniei  De la 
„neînsurat nu ai șanse”, nu mai înregistrase 
nimic decât mișcările buzelor unchiului său, 
ca într-un film mut  

Se simţea la o răscruce de drumuri  Ori-
cum, cale de întoarcere nu mai exista  Fru-
moasa Myong nu-și pierduse timpul  Se cu-
plase rapid cu oligarhul rus Vasili Antonovici 
Siomin și acum locuiau împreună la Sankt 
Petersburg, înconjuraţi de o armată de servi-
tori și gărzi de corp, într-o reședinţă luxoasă 
ca un palat  Dăduse marea lovitură și, cel 
puţin cât va mai reuși să-și menţină străluci-
rea exotică, tinereţea și talentele de curtezană, 
probabil că va trăi ca-n sânul lui Avram  

Yeon o revăzuse ulterior într-o fotografie 
publicată în Korea Herald, la braţul unui băr-
bat blond, cu privirea sticloasă și o cicatrice 
care-i brăzda sprânceana stângă  Siomin era 
întruchiparea magnatului tânăr, cu mușchi 
de halterofil, capabil să ucidă cu sânge rece  
Yeon se simţise copleșit de o gelozie neputin-
cioasă  Încerca să fie obiectiv cu sine însuși  
Era un tânăr de douăzeci și cinci de ani, mic 
de statură, cu un aspect fragil, de balerin  Ni-
cio femeie n-ar fi putut ghici câtă senzualitate 
insaţiabilă se ascundea sub alura lui adoles-
centină 

În poză, Myong avusese grijă să se arate în 
toată splendoarea ei, îmbrăcată într-o blană 
de vulpe albastră, ca să scoată ochii lumii  Și 
cu toate că imaginea fericirii ei ar fi trebuit 
să-i spulbere orice speranţă, în mod parado-
xal, părăsitul Yeon, în timp ce-i mângâia cu 
dosul palmei chipul de hârtie din ziar, s-a îm-
bărbătat spunându-și în sinea lui că numai 
moartea e definitivă  Restul totul se poate re-
căpăta, recâștiga, recuceri  Un om de afaceri 
ca Siomin are mulţi dușmani  Oricând ar pu-
tea fi lichidat de un concurent, de un mafiot, 

sau cădea în disgraţia regimului politic și 
ajunge la închisoare pe termen nelimitat  

„Oare ce vrajă avea femeia aceea care-l se-
dusese pentru tot restul vieţii?”, se întrebă el, 
deranjat la gândul că Myong a lui se tăvălește 
în pat cu acel rusnac de temut  „De ce n-o 
putea uita? Senzualitatea e doar un prim pas, 
iar ei nici nu apucaseră să treacă împreună 
pragul înspre cunoaștere, prietenie, ori trai 
în comun    De ce se simţea încă legat prin 
atâtea fire de ea? Își imaginase oare tot restul 
vieţii alături de acea femeie specială pentru 
el?” Oftă fără să-și poată da un răspuns 

Muncit de gânduri nostalgice, Yeon a ieșit 
din clădirea Ministerului de Externe și s-a 
suit într-un taxi care l-a depus în faţa hote-
lului Lotte  A urcat automat la etajul 35 din 
aripa nouă și a intrat la Pierre’s Bar, unde 
obișnuia să bea cu Myong  

Odată intrat, se așeză la o măsuţă mai 
ferită, comandă un pahar de Munbaeju și, 
dându-l pe gât, simţi nevoia să bea până la 
pierderea cunoștinţei o sticlă întreagă din 
băutura galben-maronie care-i plăcea ei  
„Are gusturi vulgare, recunosc, dar asta nu 
schimbă nimic”, constatase în treacăt, cufun-
dându-se în visare  

Din păcate, trebuia să se abţină de la orice 
exces în public  Fusese propus pentru funcţia 
de cadet la Ambasada Coreei din Finlanda  
Cea mai mică abatere de la morală ar fi putut 
antrena ștergerea lui de pe lista candidaţilor  
Chiar, Finlanda e foarte aproape de Rusia! Ar 
putea da o fugă să vadă exact cum stau lucru-
rile cu Myong, s-o urmărească de la distanţă, 
atât cât să nu fie remarcat de gorilele oligar-
hului 

Două fete singure, la o masă din centrul 
sălii, îl fixau insistent  Păreau niște liceene 
ieșite la agăţat și care sorbeau cocktailuri fără 
alcool  Îl străfulgeră gândul unei escapade 
în toaleta barului, spaţioasă și ultraelegantă, 
concepută special pentru a servi unor even-
tuale efluvii amoroase de nestăpânit  Apoi, 
certitudinea că acolo existau camere ascunse 
de luat vederi pe care n-avea timp să le caute 
și să le neutralizeze, îi tăie elanul  „Cu mi-
norele e bine să nu se încurce  Sunt lipsite 
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de experienţă, dar l-ar putea acuza oricând 
de viol sau hărţuire sexuală”  În poziţia lui, o 
greșeală prostească i-ar dărâma tot eșafodajul 
construit de Heoun  

Hormonii însă își făceau mendrele și Yeon 
era din ce în ce mai agitat  Își plimbă pri-
virea iscoditoare de jur împrejur  Perechile 
erau abia luminate de veioze palide  „Care 
dintre cei de aici or fi având misiunea să-l 
urmărească?” Imposibil de ghicit  Nu fusese 
atent cine intrase în bar după el  Unchiul îl 
avertizase că putea fi o băbuţă cu aerul cel 
mai cumsecade și inofensiv din lume  

Iar în privinţa femeilor care-i stârneau 
instinctele, poate că într-adevăr Heoun 
avea dreptate  Trebuia să se însoare  Cu o 
fecioară neștiutoare  S-o modeleze el după 
chipul și asemănarea lui Myong, iar ea să-i 
stea la dispoziţie în pat la orice oră din zi 
și din noapte  Într-o versiune îmbunătăţită 
însă, adică fără crizele de furie și pretenţiile 
apetitului ei nesăţios  O copilă lipsită de 
experienţă, incapabilă să-l compare cu alţi 
bărbaţi  

Ideea îl întristă subit  Oare suferea de 
deficienţe sexuale? Acesta să fi fost motivul 
pentru care frumoasa Myong îl azvârlise din 
patul ei? Mai curând era dispus să-și pună 
eșecul pe seama situaţiei lui materiale  Trăia 
decent, dar fără cheltuieli exorbitante și nu-i 
putea oferi eventuale recompense în bani și 
cadouri, cum o făcea desigur bogătașul rus  
Se simţi din nou cuprins de o gelozie dure-
roasă care-i sfredeli inima și aproape că-i su-
focă respiraţia  Nu voia să se lase pradă mâ-
niei și să-și piardă discernământul 

Liniște și pace interioară, acesta era se-
cretul fericirii  Fusese crescut de tatăl său 
în spiritul lui Kung Fu Tzu și încerca să nu 
se abată de la preceptele lui  Dar în același 
timp, sângele italian îi clocotea în vine  
Scoase smartphone-ul din buzunar și intră pe 
site-ul „Unul plus una”  După o scurtă cău-
tare, o poză micuţă îi atrase atenţia  O mări 
cât îi permitea ecranul, aproape ștergându-i 
detaliile  Nu conta! În curând avea s-o vadă 
în realitate  Destinul crease acea coincidenţă 

în care chiar și cei mai lucizi oameni ar trebui 
să creadă întotdeauna  Fata locuia chiar în 
Jeju-do  Căuta prietenia unui tânăr din Seoul 
și nu pomenea de căsătorie  Ceea ce putea 
fi considerat ca o intenţie mascată de a nu 
descuraja eventualii interesaţi în relaţii fără 
angajamente  Întâmplător, nu era cazul lui 

În timp ce achita nota, avu un zâmbet 
interiorizat  Ieși uitând de cele două liceene 
care-l urmăreau cu priviri galeșe  Merse pe 
jos un timp  Gălăgia îi făcea bine, îi curăţa 
memoria de gânduri  Reuși să-și golească 
mintea de amintiri dureroase  Presiunea at-
mosferică începuse să scadă și se simţea un 
aer încărcat de vapori care prevestea o rupere 
de nori  Musonul care bătea dinspre mare, 
aducea de obicei ploaie și furtuni timp de 
câteva săptămâni  Într-adevăr, primele pică-
turi începură să cadă, dar Yeon își continuă 
drumul, lăsându-se udat până la piele  Pășea 
liniștit pe trotuarul unei străzi comerciale, în 
timp ce lumea se adăpostea prin magazine 
sau fugea cu umbrele întoarse pe dos de vânt  
Negustorii își strângeau rapid mărfurile de pe 
tarabele din faţa intrării 

Ajunse acasă ud leoarcă  Locuia încă în 
vila părinţilor din cartierul Gangnam-gu, pe 
strada Yeoksam-dong, la numărul 8592  Ta-
tăl lui, Ho Sung, lucra de trei ani la Amba-
sada coreeană din Yaounde, Cameroon, iar 
mama lui Yeon, italianca Sophia, îl însoţea 
întotdeauna în misiunile lui diplomatice  
Locuinţa rămăsese deci goală  Tânărul făcea 
astfel o economie de câteva mii de dolari pe 
lună, cât ar fi costat chiria unui apartament 
din centrul capitalei  După despărţirea de 
Myong, reziliase imediat contractul garsonie-
rei unde se întâlnea cu ea 

Își aruncă hainele ude pe jos în baie, făcu 
un duș fierbinte și, în halat de mătase, stătu 
un timp în faţa peretelui de sticlă al salonu-
lui care dădea înspre piscină  Ploaia mătura 
dalele de piatră, iar vântul zburătăcea apa  
Un fulger brăzdă cerul ca o lungă săgeată zig-
zagată de foc  Yeon închise ochii  Presimţea 
că i se va întâmpla ceva minunat  Va asculta 
sfatul lui Heoun  
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La câteva zile după vizita la minister, se-
cretara îi înmâna un plic cu biletul de zbor 
al companiei Korean Air și un voucher la 
hotelul Hyatt Regency de pe Jungmun Be-
ach  Bed&Breakfest, așa cum ceruse  Avea de 
gând să-și detoxifieze puţin corpul pe care-l 
simţea îngreunat și cu pielea prea lucioasă de 
la grăsimea porilor  Un city break fără bău-
turi alcoolice și fără carne, decisese 

O oră pe drumul fără pulbere al cerului, 
după aproape încă pe atât în aglomeraţia 
capitalei până la Incheon Airport  Avionul, 
arhiplin  Ceru o cafea stewardessei care-i 
zâmbea cu toţi dinţii  I se păru că privirea ei 
fixă îi transmite semnale de interes  Le primi 
cu o indiferenţă îngrijorătoare  Continuă să 
stea tolănit pe scaun, cu pantofii scoși și pi-
cioarele în șosete albe, noi, desfătându-se pe 
mochetă  Scoase din plicul spetezei din faţă 
o revistă turistică pe care o frunzări plictisit  

Mai fusese de câteva ori în insula Jeju-do  
Niciodată însă cu Myong, ceea ce-l făcuse să 
accepte imediat destinaţia propusă de unchiul 
său  Deci o vacanţă fără amintiri, fără nos-
talgii, fără tristeţi postume  Cu gândul să se 
plimbe pe plaja stâncoasă, cu tălpile înfiorate 
de răceala pietrelor cenușii și de valurile care 
le șlefuiseră cu încăpăţânarea răbdătoare a 
apei  Singur cu el însuși  Sau poate doar câ-
teva scufundătoare vârstnice, în costume de 
cauciuc, care se întorc de obicei cu coșurile 
pline de sepii lunecând vâscoase în colcăiala 
lor disperată, dinaintea sfârșitului 

Plecase cu o geantă de mână pe care o 
aruncă nonșalant în portbagajul shuttle-lui 
trimis de hotel  De cum primi cheia electro-
nică, lăsă bagajul în cameră și comandă un 
taxi 

– Ara-dong! spuse șoferului care demară 
în tăcere 

Ajunse la Templul Gwaneumsa de la poa-
lele muntelui Halla  Era spre apusul soarelui 
și cerul căpăta culori irizate  Yeon se așeză 
printre statuile posomorâte din piatră, încer-
când să-și golească mintea de gânduri și să 
mediteze 

Unii oameni clădesc, apoi vin alţii 

care dărâmă, pe urmă o altă generaţie 
reconstruiește și renovează  Așa s-a întâmplat 
cu Templul Gwaneumsa și cu sufletul lui se 
întâmpla la fel    

Se ridică și o porni agale pe drumul pră-
fuit, desfătându-și ochii cu verdele crud al 
frunzișului  Urcă scara de piatră și intră în 
templul Dale  Avea un tablou preferat în faţa 
căruia se oprea întotdeauna pentru a reflecta  
O pasăre bicefală cu penajul viu colorat  Un 
cap de femeie și celălalt de bărbat, cu gâtul 
împreunat și priviri senine  Da, așa se zboară 
în iubire! își spuse  Pasărea fericirii are două 
picioare și două capete 

Se opri în faţa statuii lui Buda, care-și 
ţinea o palmă în sus și cealaltă în jos  Să bi-
necuvântezi și să primești în același timp? 
Sau doar să primești binecuvântarea? Nu știa 
răspunsul  Se simţi deodată un biet orfan ve-
nit la cerșit, flămând de iubire  

Își privi înciudat ceasul  Trecuse deja sfer-
tul academic de după ora întâlnirii fixată cu 
Cho Hee, tânăra găsită pe site-ul „Unul plus 
una”  Nu înţelegea femeile  După ce accep-
tase telefonic rendez-vous-ul, acum se răzgân-
dise? Oftă indispus  Să fi greșit el? Poate nu 
alesese locul potrivit    Oare fata se aștepta să 

Victor BraunerVictor Brauner
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fie invitată la barul hotelului unde se cazase, 
sau la o cină romantică într-un restaurant 
fancy, ca Sunny Garden? Era clar că fusese 
neinspirat  Dar o făcuse cu bună știinţă  S-ar 
fi dispreţuit pe sine însuși, plătind anticipat 
bunăvoinţa unei femei  Acum, mai mult ca 
niciodată, simţea nevoia să cucerească numai 
prin simpla prezenţă, prin conversaţie și bu-
nele lui maniere  Știa că la capitolul simţul 
umorului nu excelează dar când își dădea 
silinţa, reușea să-și amuze interlocutorul  O 
calitate cu care te naști, dar la Yeon era cul-
tivată  Îi rămânea doar să decidă pentru cine 
și în ce scop merita să spună anecdote, ori să 
povestească o istorioară comică 

Continuă să se uite cu atenţie la fiecare 
fată care trecea prin parc, sperând că totuși 
rendez-vous-ul nu va fi ratat până la urmă  
Scoase din nou mobilul ca să-i revadă foto-
grafia  Ca un făcut, telefonul sună  Era chiar 
Cho Hee  Îi înșiră câteva scuze care păreau 
inventate  Sau, în orice caz, debitate necon-
vingător  Răspunse monosilabic  Ea nu-i 
ceru o reprogramare, el tăcu insistent  Apoi, 
înciudat, întrerupse convorbirea în mijlocul 
unei fraze  Nu era momentul potrivit pentru 
această mică înfrângere, tocmai când avea 
mai multă nevoie să-și întărească încrederea 
în sine  Dar Yeon știa să vadă partea bună 
a lucrurilor  Nu lui, ca persoană fizică, i se 
trăsese clapa  Ci unui tânăr oarecare, necu-
noscut, pe care o obișnuită a site-ului, cum ar 
fi putut fi Cho Hee, încerca să-l manipuleze  
Să-i stârnească interesul, curiozitatea, tocmai 
prin absenţă  Chipurile se lăsa greu, se lăsa 
așteptată, dorită  Un joc stupid pentru care 
el n-avea nici timp, nici răbdare 

Telefonul mai sună de câteva ori, insis-
tent  Era tot Cho Hee  Yeon respinse con-
vorbirea de fiecare dată, cu un soi de patimă 
a răzbunării  Se strânsese în el o energie care 
se cerea consumată 

Alergă preţ de câteva minute, de parcă 
s-ar fi grăbit să ajungă unde întârziase  
Când ajunse la grota meditaţiei, se opri sme-
rit  Cine era el? se întrebă  Cărei religii îi 
aparţinea? Confucianism, budism și catoli-
cism nu puteau fi simple cuvinte, nu puteau 

fi simple credinţe ale oamenilor de rând, 
dacă de dragul lor, cândva, se demolau cetăţi 
și se ardea pe rug    În numele lor și a altor 
religii, cu secte și fanatici, încă se mai ucid 
nevinovaţi pe străzi, sau în lăcașuri de cult  
Să fie fiara din om? Să fie lucrătura diavo-
lului și a îngerilor decăzuţi? Să fie manevre 
politice sprijinite pe simboluri și divinitate? 

Se revedea în copilărie, de mână cu mama, 
intrând în Catedrala Myeong-Dong, numită 
și Notre Dame a Imaculatei Concepţii  Era 
un moment special  Mama era numai a lui, 
iar el numai al ei  O intimitate de neînţeles 
pentru copiii care mai au fraţi și pentru ma-
mele de fete  O dragoste acaparantă, cu gelo-
zii și fericire, departe de tatăl coreean  Yeon 
se simţea părtașul unei taine divine în răcoa-
rea interiorului auster  Rostea și el rugăciuni 
pe care le înţelegea doar parţial, dar Sophia, 
transfigurată de emoţie, îi strângea umerii fi-
ravi și-l privea cu ochi arzători  

– Să crezi! Mă auzi? Să crezi! îi spunea  
În cine să fi crezut? Atunci era prea de-

vreme  Azi, poate prea târziu  Inima i se le-
găna în balansoarul credinţelor  Câte icoane, 
câţi zei și zeiţe, câţi sfinţi și îngeri! Inutil de 
mulţi, când de fapt El e în noi, în fiecare din-
tre noi  Suntem o fracţiune atomică din El  

Yeong avea o latură înclinată spre 
contemplaţie, pe care o ascundea cu grijă de 
toată lumea ca pe o slăbiciune de care se jena  
Încă din timpul zborului cu avionul spre in-
sulă, își dorise să stea singur, să se reculeagă 
așezat pe bordura de piatră a havuzului, ur-
mărind în tăcere jocul peștilor albi, galbeni 
și roz  Acum era acolo și se gândea cum ar fi 
să înoţi toată viaţa, să trăiești în apă ca într-o 
veșnică experienţă intrauterină, de copil ne-
născut  O stare primară  Să fii femeie, să te 
scuturi de icre, să fii bărbat, să le însămânţezi 
fără atingere  Să te cutremuri singur  Singur, 
singur, prea singur  E oare o rușine să fii sin-
gur? 

Simţea că în lumea lui interioară există 
o mie de vieţi  O mie de oameni veniţi și 
plecaţi, născuţi și morţi  Și totuși, ce singur 
era    Ce datorie avea el faţă de natură? Sau 
faţă de el însuși? Oare voia cu adevărat s-o 
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alunge din suflet pe Myong? Încerca s-o înlo-
cuiască? De ce s-ar folosi de surogate?

O luă din nou la fugă pe aleile măturate, 
cu ochii la lampioanele din hârtie multicoloră 
legănate de vânt, ca niște inimi smulse din 
piepturi bolnave în căutare de lăcașuri bine-
cuvântate de zei 

Se întoarse la hotel cu un autobuz aproape 
gol  Nu mai călătorise de mult cu autobu-
zul și i se părea o experienţă a întoarcerii în 
timp  În liftul cu oglinzi al hotelului, își în-
chise ochii, să nu se vadă  De parcă se temea 
de propria lui imagine 

Nici nu apucă să se întindă pe pat, că auzi 
o ciocănitură în ușă  Deschise, ușor iritat  
În faţa lui se afla o tânără care, în semn de 
salut, se înclină la un unghi obtuz rostind 
„mannasseo bangaseupnida”, cu un zâmbet 
profesionist  Yeon o măsură cu privirea  Era 
îmbrăcată ultradecent, avea o voce dulce și 
răspândea un parfum suav  Să fie o angajată 
a hotelului? Cum și-ar permite să-l deranjeze 
fără să-l anunţe mai întâi telefonic? Nu părea 
totuși o „gisaeng”, adică o prostituată 

– Da? mârâi furios bărbatul cu sprânce-
nele încruntate 

– Pot intra? șopti fata, privindu-l rugător 
– Nu te cunosc și nu nu-mi amintesc să te 

fi chemat  Poţi intra numai dacă te urmărește 
cineva cu intenţii criminale, rosti Yeon în 
glumă, făcându-i loc să treacă 

După câteva ore, tânăra coborî în stradă și 
chemă un taxi  Se lumina de ziuă  Formă un 
număr de telefon și spuse telegrafic:

– Sunt Jung Hwa  Tipul pare ok  Nu un 
campion  Nici rece  Relativ normal    Nu, nu 
mi-a cerut nici explicaţii, nici numărul de 
telefon  Nu m-a întrebat cum mă cheamă și 
nu s-a prezentat  Totul a fost relativ mecanic  
Ah, era să uit! Mi se cuvine o sumă dublă, 
credeţi-mă că mi se cuvine    Da    Desigur    
Puteţi conta pe mine orișicând!

Yeon se trezi târziu și binedispus  Își roti 
privirea prin cameră, văzu ușa deschisă la 
baie  Constată mulţumit că era singur  Fe-
meia dispăruse  Nu se temea că i-ar fi fu-
rat ceva, fiindcă își ţinea întotdeauna actele 
și aproape toţi banii în seif  Profitase de o 

scurtă absenţă a vizitatoarei când intrase la 
duș și lăsase la vedere, pe minibar, echivalen-
tul în woni a o sută de dolari  Întrucât nu 
se tocmiseră dinainte și nici după fapte, iar 
tânăra nu emisese niciun fel de pretenţii fi-
nanciare, însemna că lăsa plata la discreţia 
lui  Și după cum nu mai vedea banii în locul 
unde-i pusese, însemna că se autoservise și că 
nu avea pretenţii suplimentare  Dacă nu i-ar 
fi luat, Yeon ar fi intrat la bănuieli că ar fi 
plătit-o cineva  Nu era cazul  Fata nu-l des-
cususe, nu-l împinsese să consume alcool ca 
să-l tragă de limbă, totul părea o mică afacere 
hotelieră subterană pe procente, fără știrea 
direcţiunii  La urma urmei, gândi el în timp 
ce se întindea ca o pisică leneșă, i-ar fi putut 
trânti ușa în nas, dar îi picase exact la ţanc 
și-i curăţase creierul de toxine mai eficient 
decât Templul Gwaneumsa 

Un antrenament de judo, asta își dorea  
Să-i bată inima nebunește, să se trântească 
la pământ, să învingă sau să fie învins  Să se 
pună la încercare  Ridică receptorul și-l sună 
pe Yu-jin 

(Fragment din romanul Prinţul coreean, 
în curs de elaborare]
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Andy CEAUȘU

POEZII
Acum

Pustietate
de străzi
fără amprentele
pașilor,
fără umbre,
fără viaţă
la suprafaţă,
doar cărămizi
imune,
clădiri cu ochi
de geam,
privesc mute
spre un viitor
incert,
lipsit de
concert
stradal,
fără vervă
și scandal 

Tăcere…

Singurătatea
nu-i plăcere   

Tablou de primăvară

O pată de culoare
pe albul ei 
veșmânt
iarna-i o splendoare,
dar copacu-i    
frânt 
Floarea 
el dăduse,
salut de primăvară,
iar gerul o răpuse,
sub zăpadă… 
iară 

Natura-i violentă,
probabil 
c-am greșit,
căci Lumea-i 
indolentă
pe drumul cea pășit   

Chemare

Când vei
veni,
va învia
și simţul,
uitat
în nepăsare,
dorinţa-naripată,
ce-nalţă
gândul

Horațiu MălăeleHorațiu Mălăele
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ca să zboare 
Căci buzele, 
te-așteaptă-n
taină,
scăldate-n
roua
matinală,
apărută printre
vise,
din noaptea 
rece
și astrală 
 
Vino-acum,
vei sta
pe lauri,
și-n suflet 
vom sădi
iubirea,

eterna pace
pământească,
ce dăruiește
fericirea   

Brâncuși

COLOANĂ,
veșnic zveltă,
străpunge orizontul
vizibil,
o geometrie
perfectă,
care se-ntinde
spre înalt,
îmbrăţișată
de norii,
INFINITULUI   
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Petre  CIOCLU

MORBUL URII MILENARE

A P E L
Către oamenii molipsiţi de morbul urii 

milenare, dar și către cei concesivi care prac-
tică ura cu durate mai mici: seculare, anuale, 
lunare, săptămânale, iar la cei înrăiţi: ura zil-
nică 

Rugămintea mea este să se debaraseze 
de acest impuls penibil, cu speranţa că li se 
vor alătura Papalitatea printru-un Edict is-
toric, în încercarea de a elimina în totalitate 
dușmănia de orice natură și de a se instaura 
armonia între alte popoare și poporul evreu 

UN SIMULACRU DE 
DEZVINOVĂȚIRE

În lungul, sinuosul și dramaticul său drum 
în istorie, micul popor evreu a avut de su-
portat din partea unor popoare: pogromuri, 
jafuri, distrugeri, cuceriri, înrobiri, exiluri, 
umilinţe și câte altele 

Într-un articol apărut în presa de limbă 
română din Israel, se aduce în discuţie cazul 
urii milenare practicată de unele popoare la 
adresa poporului evreu, emiţându-se păre-
rea că acest impuls dușmănos nu are vreo 
motivaţie, vreo cauză, fiind deci    „gratuit” 
(de parcă există efect fără cauză) 

Trebuie să admitem că principalul și 
cel mai înrădăcinat motiv al urii aflată în 
discuţie, este DEICIDUL, adică omorârea 
prin răstignire a lui Isus, proorocul presupus 
divin, întemeietorul religiei creștine 

Un rol negativ la statuarea și răspândirea 
acestei porniri detestabile a avut-o Papalita-
tea, care, în secolul al VI-lea, prin Edictul de 
Milan, a pus în cârca evreilor aceasta „crima 
cea dintâi” 

După o perioadă de mai bine de o mie 
de ani, dându-și seama de aberaţia învinu-
irii - spre a se reabilita în lumea civilizată 

- Papalitatea a admis că evreii contemporani 
nu sunt vinovaţi de crima strămoșilor lor 

Mi-am propus să descifrez din documen-
tele sacre sau laice ale timpului, ce motiv au 
avut evreii de a condamna la moarte pe un 
concetăţean de-al lor - nu un evreu oarecare, 
ci un prooroc – și asta în ţara care a apreciat 
și cultivat mereu talentul și inspiraţia proo-
rocilor 

Isus era un astfel de om excepţional, care 
predicase trei ani în lungul și latul ţării, fiind 
adulat și urmat de gloate întregi 

Și totuși a ajuns să fie crucificat  De ce 
oare? Ce vină i s-o fi adus?

Am intuit că aș putea găsi răspunsurile că-
utate, sau măcar la o parte din ele, cercetând 
si analizând „fără ură și părtinire” conţinutul 
predicaţiilor, a îndemnurilor și a faptelor sale 
în timpul celor trei ani, când gloatele îl ascul-
tau extaziate, îl urmau orbește și îl divinizau 
din mimetism 

CE A PROPĂVĂDUIT ISUS
O IDEOLOGIE APARENT SUBLIMĂ 

DAR ÎN FOND NARCOTIZANTĂ
„Nu vă îngrijorați de viața voastră, gân-

dindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea...”
„Uitați-vă la păsările cerului: ele nu sea-

mănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic 
în grânare, și totuși Tatăl ceresc le hrănește.”

„Şi de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? 
Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii 
pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes...”

„Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, 
căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăși.”

(Biblia  Matei 6:25, 26, 28, 34)
Cât de încântătoare sunt, dar cât de uto-

pice!
Îndeplinirea lor conștiincioasă de că-

tre fiecare om ar duce rapid la destrămarea 
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întregii societăţi omenești – care este rezulta-
tul unei evoluţii îndelungate, la care și-au dat 
contribuţia mii de generaţii, trăind nu ca pă-
sările cerului sau precum crinii, ci ca oameni 
în carne și oase 

„Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. 
Ci oricui te lovește peste obrazul drept, în-
toarce-i și pe celălalt.”

(Biblia  Matei 5:39)
Filozofia non-violenţei este minunată în 

intenţie dar dăunătoare în fapt pentru că are 
efect contrar celui urmărit: cel care a lovit 
obrazul drept, știind că nu i se împotrivește 
nimeni și nimic, va lovi și obrazul stâng, 
eventual va da și cu piciorul 

„Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia 
haina, lasă-i și cămașa”.

(Biblia  Matei 5:40)
Atitudinea de resemnare a celor 

nedreptăţiţi, vizavi de bunul plac și de abu-
zul asupritorilor, ar amplifica nedreptatea în 
lume și ar scinda omenirea în despoţi și vic-
time 

„Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați 
pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă 
urăsc.”

(Biblia  Matei 5:44)
Aici aproape că n-am ce comenta  Voi 

spune doar că e o absurditate sublimă, care 
depășește fiinţa și firea noastră omenească 

Iată deci care erau cele mai șocante 
concepţii de viaţă propăvăduite de Isus  Dacă 
ar fi fost transpuse în viaţa de toate zilele, ar 
fi putut răspândi înclinaţii spre supunere, 
umilinţă, resemnare, renunţare – toate dău-
nătoare societăţii și oamenilor trăitori în ea 

În afară că răspândea o ideologie perni-
cinoasă, ridicată la rând de comandament 
divin, Isus era fără să-și dea seama, un des-
trămător al bunei organizări sociale, cerând 
viitorilor adepţi, (numiţi „ucenici”), lucruri 
șocante, antisociale, pe care le voi exemplifica 
mai jos cu extrase din Cartea Sfântă:

9. Şi plecând Isus de acolo, a văzut un om 
care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis 
acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a 
mers după El.

20. Ştii poruncile: Să nu săvârșești adul-
ter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești 
strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.

21. Iar el a zis : Toate acestea le-am păzit 
din tinerețile mele.

22. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl 
lor au mers după El.

23. Iar Isus a zis ucenicilor Săi: Adevă-
rat zic vouă că un bogat cu greu va intra în 
împărăția cerurilor.

28. Iar Isus le-a zis: Adevărat zic vouă 
că voi cei ce Mi-ați urmat Mie, la înnoirea 
lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul 
slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece 
tronuri...

29. Şi oricine a lăsat case sau frați, sau su-
rori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau co-
pii, sau țarine, pentru numele Meu, înmulțit 
va lua înapoi și va moșteni viața veșnică.

59. Şi a zis către altul: urmează-Mi. Iar 
el a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să merg să 
îngrop pe tatăl meu.

60. Iar El i-a zis: Lasă morții să-și în-
groape morții lor, iar tu mergi de vestește 
împărăția lui Dumnezeu.

62. Iar Isus a zis către el: Nimeni care 
pune mâna pe plug și se uită îndărăt, nu este 
potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu.

Deci Isus, cu o inadmisibilă iresponsabi-
litate, cerea unor oameni să se sustragă de la 
obligaţiile lor familiale, sociale, contractuale 
etc  Cerea vinderea averilor și împărăţirea ba-
nilor la săraci – și toate acestea pentru ca să 
devină „ucenicii” lui 

În schimbul acestor cerinţe majore, impor-
tante, le promitea cu seninătate: moștenirea 
vieţii veșnice, Împărăţia lui Dumnezeu, lo-
curi la dreapta Tatălui și alte himere, de parcă 
le-ar fi avut în desagă 

Dacă evreii au dat morţii pe unul de-al lor 
(pe Isus), mai mult ca sigur au considerat că 
a trebuit să moară pentru binele poporului 
(conform vorbei înţelepte a Arhiereului Ca-
lafat):

„Că ne este mai de folos să moară un om 
pentru popor, decât să piară tot neamul”  
(Ioan 11/50)
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Israel a fost ţara care a avut mulţi, valoroși 
și diverși prooroci și profeţi 

Unul din ei, talentat, cult dar imprudent 
- Isus - a propăvăduit o filozofie a vieţii care 
a fost considerată de către elita poporului ca 
fiind dăunătoare, și ca urmare a fost arestat, 
judecat și condamnat la moarte  Adepţii lui, 
lipsiţi astfel de conducătorul lor, s-au încărcat 
cu o ură tenace, care a străbătut veacurile și 
mileniile, în care un rol negativ a avut Papa-
litatea 

Isus, în accepţia personală și a adepţiilor 
săi, era numit „Fiul lui Dumnezeu”, de aceea 
nu le-a fost greu să-l divinizeze, devenind a 
treia persoană alaturi de Sf  Duh și D-zeu-
Tatăl (doar ultimul fiind recunoscut de toate 
cele trei religii monoteiste) 

Adepţii sectei l-au „înviat” la trei zile după 
răstignire și acest Isus-mort a participat de 
trei ori la întrunirile apostolilor, a mai în-
târziat 40 de zile pe meleagurile pământene, 
după care adepţii i-au organizat înălțarea 
la Cer (că altfel risca să fie răstignit a doua 
oară) 

Deci, conform logicii simple, normale, 
lucide, Isus a fost pământean, nu a avut di-
vinitate, deci nu a avut loc nici un deicid  
Creștinii nu au motiv de ură împotriva evrei-
lor pentru că nu le-a fost omorât proorocul    
divin - de altfel, moartea acestui evreu nu a 
stingherit în nici un fel dezvoltarea și extin-
derea învăţăturii lui Isus, învăţătura care a 
devenit o religie universală 

Pe parcursul mileniilor și a secolelor, în 
afara învinuirii de deicid, poporul evreu a 
fost lovit și de alte dușmănii, izvorâte nu nea-
parat din domeniul religios, ci din cel econo-
mic, social, statal, organizatoric, psihologic, 
cultural    

Asta ar fi o altă temă, liberă pentru a fi 
tratată de oricine are „condei” 

Eu am pus punct 

FIU LUI DUMNEZEU SAU...
IMPOSTOR?

Isus a apărut pe lume ca un om obișnuit  
Concetăţenii l-au cunoscut ca fiu al lui 

Iosif-tâmplarul și al mamei sale, Maria, care, 
după Isus a mai avut cinci copii  La opt zile 
de la naștere a fost circumcis, iar la 12 ani a 
fost dus la Templu  Ca prim-născut, era des-
tinat carierei religioase 

Ulterior, religia i-a adăugat zorzoane fap-
tice, mitice, supranaturale, așa cum se pro-
ceda în cazul altor creatori, întocmitori de 
noi religii 

Ar fi un anacronism flagrant ca oamenii 
secolului XXI să-l considere pe omul Isus ca 
fiind de natură divină, când oamenii încă de 
acum 2000 de ani au putut să se desprindă 
de judecăţi tributare supranaturalului 

Putem spune odată cu istoricul că fără 
intervenţia competentă și eficientă a aposto-
lului Pavel, Isus ar fi rămas în istorie ca un 
predicator minor, aproape anonim, din Gali-
leea  La cele iniţiate și impuse de Pavel, s-au 
adăugat cerinţele gloatelor fanatizate din Di-
aspora și hotărârile Sinuadelor; toate acestea 
au făcut ca Isus să ocupe locul dominant în 
Sfânta Treime, întrecând autoritatea și răs-
pândirea avută iniţial de Dumnezeu-Tatăl 

În viaţa sa a intervenit o perioadă de 10 
- 15 ani, lipsită – pentru noi – de informaţii 
biografice 

Se presupune că acest timp a fost destinat 
pentru iniţierea sa în practica șamanică sau 
ezoterică sau cabalistică - ce l-au ajutat la vin-
decări și la „minuni” 

La vârsta de 30 de ani, după ce i s-a fă-
cut botezul cu apă în râul Iordan (gest cu rol 
de investitură ca profet), a început predicaţia 
care s-a încheiat după trei ani, odată cu răs-
tignirea sa 

EBONIȚII, o sectă iudeo-creștină a tim-
pului, îl considera pe Isus ca fiind doar un 
profet, un om lipsit de divinitate și deci 
Învierea, Înălţarea la Cer și orice alte „mi-
nuni” sunt mistificări, trucuri, redactări 
tendenţioase, adică fapte respinse de logica 
elementară și de bunul simţ 

O ascensiune unică a avut mama lui Isus: 
din Sinod în Sinod, a fost dotată cu atri-
bute supranaturale: virgină perpetuă, dea-
supra sfinţilor, lipsită de păcatul originar, 



IZVOARE ♣ Pag. 63

mediatoare a neamului omenesc pe lângă 
Dumnezeu    

Creștinii l-au preluat pe Isus integral, cu 
bune și rele, și în felul acesta s-au ales cu un 
Dumnezeu în exclusivitate, neîmpărţit cu iu-
deii și nici cu islamicii - care de altfel i-au 
contestat divinitatea 

În momentele sale grele, Isus a apelat la 
Tatăl ceresc al cărui Fiu se considera a fi, dar 
n-avea cine să-l audă: Cerul era gol 

46  „Iar în ceasul al noulea a strigat Iisus 
cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? 
adică: Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pă-
răsit?”

La ceilalţi doi taţi, nu putea apela pentru 
că Iosif nu-l recunoscuse ca Fiu, iar Sf  Duh 
acţiona numai prin intermediari (sfinţii) 

Fără să vrem, apelăm la proverbul româ-
nesc :

„Copilul cu două moașe, rămâne cu buri-
cul ne tăiat”.

*
Isus dorea moartea ca o împlinire a desti-

nului său divin, alături de Tatăl Său  Numai 
că omul Isus a existat și a suportat supliciul, 
dar Tatăl său, invocat cu ardoare, n-a răspuns 
- si nu pentru că e un Dumnezeu insensibil, 
ci pentru că nu l-a auzit : Tatăl era în cer, iar 
Fiul era pe pământ 

*
Cu un efort de imaginaţie – ca și când am 

reedita situaţia din lucrarea „... pe cărările 
cerului”, voi imagina un scurt interviu luat 
superinteligentului și supradocumentatului 
Apostol Pavel:

- „Isus a fost condamnat de coreligionarii 
săi pentru că a propăvăduit o ideologie perni-
cioasă, narcotizantă, respinsă de elita neamu-
lui  Dar Dvs , preluând frânele Sectei iudeo-
creștine, aţi menţinut în Dogme și în Cartea 
Sfântă a creștinilor ca toate acele învăţături și 
îndemnuri erau considerate a fi detestabile 

Cum se explică această inconsecvenţă, 
acest paradox?”

- „Noua religie trebuia să se bazeze pe 

o înaltă morală creștină, izvorâtă din acele 
învăţături dumnezeești ce au fost menţionate 
în Canonul creștin, având rolul unui pan-
dativ ideologic, strălucitor și atractiv (dar... 
virtual)” 

O CONDAMNARE 
UNANIMĂ

În acest proces Isus a devenit victima pro-
priei sale concepţii defetiste: nu a fost în stare 
să argumenteze, să răspundă învinuirilor, să 
lupte sau măcar să solicite clemenţă pentru 
a-și salva viaţa, deși din partea Guvernatoru-
lui roman cu numele de Pilat i s-au întins 
„punţi” de salvare pe care el le-a ocolit, le-a 
ignorat sau poate nici nu le-a sesizat 

Cu puţină abilitate, Isus ar fi putut să 
scape, dar dânsul era prea impregnat de ide-
ologia pernicioasă, dezarmantă, narcotizantă 
pe care o propăvăduia 

Fiind sfârșit de săptămână și ajun de 
Paște, toţi erau grăbiţi și nu reușeau să co-
aguleze o acuzaţie hotărâtoare, în situaţia în 
care Pilat oscila între a face pe plac nevestii 
sau a face hatâr evreilor care vociferau cerând 
o condamnare la moarte   

Pilat a ieșit din încurcătură, lăsând ca 
hotărârea finală – dar și răspunderea – să 
aparţină evreilor 

Din textul timpului se poate distinge fap-
tul că cei care l-au acuzat mai vehement pe 
Isus, formau elita poporului (preoţii, arhie-
reii, cărturarii, fariseii, bătrânii): care, de-
sigur, fiind școliţi, puteau avea argumente 
puternice, înalt-politice - în dorinta de a se 
debarasa de un prooroc păgubos, lipsit de 
simţul măsurii 

Pe de altă parte era populaţia care forma 
gloata: incultă, analfabetă, gură-cască  Toţi 
acești oameni erau obișnuiţi de a se orienta 
după gândirea și acţiunile elitei  Așa se ex-
plică lipsa ei de replică la evenimentele la 
care luau parte 

Deci evreii (elita cu gloata) care au avut 
un rol pozitiv faţă de interesele majore, vitale 
ale poporului evreu, nu trebuiesc dușmăniţi, 
ci pomeniţi admirativ, atât de către evrei, cât 
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și de către creștini, pentru că au salvat nu 
doar poporul evreu, ci și creștinismul de pa-
costea de a fi năpădiți de o ideologie idealistă 
până la sufocare și de recomandări nesăbuite 
până la inepție.

EXTRASE DIN RELATĂRILE 
SCRISE ALE PROCESULUI
„7) Cărturarii și Fariseii pândeau pe Isus 

să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca 
să aibă de ce să-L învinuiască 

9) Și Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngă-
duit în ziua Sabatului a face bine ori rău? A 
scăpa un suflet sau a-l pierde?”

53) Crezi că n-aș putea să rog pe Tată-l 
Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână 
mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?

55) În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Ați 
ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomage, 
ca să Mă prindeți. În toate zilele ședeam în 
mijlocul vostru și învățam norodul în Templu 
și n-ați pus mâna pe Mine.

44) Vânzătorul le dăduse semnul acesta: 
„Pe care-L voiu săruta, acela este; să-L 
prindeți și să-L duceți sub pază.”

45) Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată 
de Isus și i-a zis: „Învățătorule!” Și L-a săru-
tat 

*
1) Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii 

și bătrînii poporului au ţinut sfat împotriva 
lui Isus, ca să-l omoare 

6) Când L-au văzut deci arhiereii și 
slujitorii au strigat, zicând: Răstignește-l! 
Răstignește-l! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și 
răstigniți-L, căci eu nu-i găsesc nici o vină 

7) Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege și 
după legea noastră El trebuie să moară, că S-a 
făcut pe Sine Fiul al lui Dumnezeu.

9) I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a 
răspuns nimic 

10) Preoţii cei mai de seamă și cărturarii 
stăteau acolo și-L pârau cu înfierbântare 

13) Pilat a strâns pe preoţii cei mai de 
seamă, pe fruntași și pe norod 

14) Și le-a zis: „Mi-ați adus înainte pe 
omul acesta ca pe unul care abate poporul. Şi 
iată că, după ce l-am cercetat cu de-a-mănun-
tul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de 
niciunul din lucrurile de care-l pârâți.”

21) Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: 
„Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” 
„Pe Baraba”, au răspuns ei 

22) Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, 
care se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, 
i-au răspuns cu toţii 

23) Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” 
Ei au început să strige și mai tare „Să fie răs-
tignit!”

22) Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar 
ce rău a făcut? Eu n-am găsit nici o vină de 
moarte în El. Așa că după ce-l voiu pedepsi, îi 
voiu da drumul.”

23) Dar ei strigau în gura mare și cereau 
de zor să fie răstignit  Și strigătele lor și a 
preoţilor celor mai de seamă au biruit 

24)  Pilat a hotărât să li se împlinească ce-
rerea 

60) Atunci marele preot s-a sculat în pi-
cioare, în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus 
și i-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc 
aceștia împotriva Ta?”

61) Dar Isus tăcea și nu răspundea nimic 
65) Atunci marele preot și-a rupt hainele 

și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de mar-
tori? Iată că acum ați auzit hula Lui.”

*
Elita evreilor (acuzatorii conștienţi de vina 

reală a lui Isus) a înţeles că nu era cazul de a 
supune judecăţii lui Pilat un diferend din do-
meniul ideologic religios evreiesc și de aceea 
problema predicaţiei dăunătoare a lui Isus, 
nici nu a fost adusă în discuţie publică 

TELENOVELĂ RELIGIOASĂ
Efectul imediat al morţii lui Isus a fost 

derută și împrăștierea apostolilor cu perspec-
tiva ca tânăra și debila sectă iudeo-creștină, 
rămasă fără conducător, să se desfiinţeze  În 
acele momente de răscruce, un rabin cu nu-
mele de Șaul are o viziune și convorbire cu 
Dumnezeu; ca urmare se convertește, devine 
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Apostolul Pavel și are intuiţia genială de a 
descoperi, cu anticipaţie, una din legile lui 
Murphy, care este enunţată astfel:

„Cel mai bun mod de a reuși într-un do-
meniu este să găsești o masă de oameni care 
se îndreaptă într-o direcţie oarecare sau care 
încă nu și-a definit direcţia, și să te așezi în 
fruntea lor ”

Binenţeles că Șaul – ca fost prigonitor – 
nu putea să vină spre apostoli și să le pro-
pună ca să preia conducerea Sectei, că poate 
ar fi primit mai mult decât un refuz  El a 
imaginat un scenariu în care a intercalat 
intervenţia Divinităţii, desigur în sensul do-
rit de el 

*
3) Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, 

deodată a strălucit o lumină din cer în jurul 
lui.

4) El a căzut la pământ și a auzit un glas 
care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă 
prigonești?”

5) „Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. 
Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L 
prigonești ”

6) Tremurând și plin de frică, el a zis: 
„Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis 
Domnul, „intră în cetate și ți se va spune ce 
trebuie să faci.”

8) Saul s-a sculat de la pământ și, măcar 
că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic  L-au 
luat de mână și l-au dus în Damasc 

9) Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici 
n-a băut nimic 

19) După ce a mâncat, a prins iarăși pu-
tere 

20) Și îndată a început să propovăduiască 
în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu ”

*
La începuturi, partizanii Sectei conce-

peau creștinismul ca o ramură a iudaismu-
lui, în timp ce Apostol Pavel ia hotărârea 
îndrăzneaţă de a forma o religie nouă, pu-
nând Învierea lui Isus în centrul mesaju-
lui creștin  Pentru asta a îndepărtat câteva 

Dogme – preluate de la Iudaism, dar recon-
siderate, ca fiind caduce pentru creștinism 

- Circumcizia (înlocuită cu botezul cu 
apă);

- Kashrut (înlocuit cu higiena personală);
- Jertfele (înlocuite cu rugăciuni și milos-

tenie);
Spre cinstea sa, Pavel n-a dat numele său 

acestei noi religii și s-a mulţumit cu rolul de 
pereche cu Apostolul Petre, aflaţi împreună 
pe icoane și calendare creștine, având aceeași 
zi aniversară 

CONCUZII MARGINALE
Să facem un efort de imaginaţie și să ne 

închipuim cum ar fi arătat societatea omene-
scă dacă ideile propagate de Isus s-ar fi răs-
pândit și generalizat în lume  Avem exemplul 
relativ recent al societăţii socialiste cu baze 
utopice, idealiste, oarecum asemănătoare  
Popoarele care au cunoscut-o și suportat-o o 
jumătate de secol, au și repudiat-o 

*
Am citit undeva că ura unor popoare îm-

potriva poporului evreu s-a născut cu mii de 
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ani în urmă, odată cu pretenţia acestuia că 
este popor ales, iubit, protejat și favorizat de 
Dumnezeu, deși acesta este unic, Tată al tu-
turor și nepărtinitor 

*
Un paradox al religiilor

Evreii s-au debarasat de Isus, dar creștinii 
l-au preluat și l-au introdus în Sf  Treime, 
devenind primul dintre egali: Dumnezeul lor 

*
La scară pământeană, viaţa      acestui 

mare naiv (Isus) s-a încheiat, dar viaţa cos-
mică de-abia începea 

*
Daţi Cezarului ce este al Cezarului   
Tind să cred că Isus avea multe calităţi 

dovedite în perioada celor trei ani de propă-
văduire: avea darul vorbirii, imaginaţie, era 
inteligent, orgolios, ambiţios, dar era prizoni-
erul unei concepţii idealiste străină poporului 
său, dăunătoare societăţii în ansamblul ei și 
care, până la urmă, i-a fost fatală și lui 

*
Cercetând scrierile „sfinte”, am constatat 

că Isus n-a avut numai îndemnuri detestabile 
ci și expresii lapidare, realiste, ce au rămas în 
practica și memoria omenirii, ca de exemplu:

Daţi Cezarului ce este al Cezarului și lui 
Dumnezeu ce este a lui Dumezeu;

Cel fără păcat dintre voi să arunce cel din-
tâi piatra asupra păcătosului;

Lăsaţi să vină copiii la mine;
Cereţi și vi se va da; bateţi și vi se va des-

chide 

PAGINA DEDICATĂ  
LUI PAVEL

A fost și el (ca și Isus, înaintea lui) urmă-
rit de autorităţi pentru a fi arestat și judecat 

În textul care a ajuns până la noi nu este 
menţionată nici o învinuire, dar se poate de-
duce că ar fi putut fi învinuit de destructura-
rea religiei strămoșești, statonicită de Moise 

și devenită TABU, sfântă pentru orice evreu 

EXTRASE
Din cartea: Dicționar al religiilor

de Eliade/ Culianu

Pavel din Tars, geniul ideologic al 
creștinismului este o personalitate complexă  
Pe numele său dintâi, Saul, el provine dintr-o 
familie evreiască din Diaspora, familie des-
tul de bogată ca să-i asigure o educaţie cla-
sică alături de o solidă instrucţie în tainele 
Torei  Este cetăţean roman și fariseu  Începe 
să-i persecute pe creștini, dar se convertește 
ca urmare a unei viziuni a lui Hristos înviat, 
pe drumul Damascului  Activitatea sa misi-
onară începe la scurtă vreme după acesta și 
constă în propagarea creștinismului în afara 
iudaismului, printre păgâni 

În timp ce partida iudaizantă din Ieru-
salim concepe creștinismul ca o ramură a 
iudaismului, cere circumciziunea și respec-
tarea normelor Torei, Pavel ia hotărârea 
îndrăzneaţă de a emancipa creștinismul de 
iudaism, opunând regimului Legii, libertatea 
de care se bucură creștinismul sub regimul 
binecuvântat al Credinţei 

Acest moment de criză și tensiune între 
Pavel și Biserica-mamă din Ierusalim condusă 
de Iacob, fratele Domnului, și de Petre - face 
obiectul Epistolei lui Pavel către Galatenii   

În jurul anului 57 vizitează Ierusalimul și 
proiectează călătoria la Roma  El se oprește în 
Caesarea unde este întemniţat vreme de doi 
ani, dar, recurgând la argumentul cetăţeniei 
sale romane, cere să-i fie cercetată cauza de 
împărat în persoană  Astfel, Pavel sosește la 
Roma în jurul anului 60  Doi ani mai târziu, 
el va fi executat sub domnirea lui Nero 

Mic extras din cartea mea:
„Cu reportofonul pe cărările cerului”
„În ceea ce-l privește pe Apostolul Pavel, 

el având cetăţenie romană, a beneficiat de de-
capitare – în dauna crucificării – dar în Rai 
se plângea mereu că simte parcă un hârșâit în 
zona gâtului din cauză că securea nu fusese 
destul de ascuţită ”
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Ady COVALIU

STROPI DE ROUĂ 

Tom și Rafael aveau un proiect: trebuiau 
să construiască un elicopter  Tocmai 

primiseră drept cadou de la un coleg o cutie 
ambalată în care se aflau părţile componente  

S-au așezat turcește pe covorul din salon și 
s-au apucat de lucru 

Uitasem să vă spun că Tom are opt ani, 
iar Rafael cinci ani  Tom este „specialist” în 
aparate de zbor, iar Rafael are un talent deoe-
sebit în combinarea pieselor   

Erau grăbiţi fiindcă voiau să termine lu-
crarea până la cină; mama se afla deja în bu-
cătărie și tăia roșiile pentru salată 

Băieţii au început lucrul, dar o mogâldeaţă 
se tot învârtea pe-acolo, parcă cerând să fie 
băgată în seamă    Era fratele lor, David: are 
aproape trei ani și este specializat în păstrarea 
ordinii    Deja i-a „aranjat” mamei dulapul cu 
oale din bucătărie 

Din dorinţa de a termina lucrarea cât mai 
repede, fraţii l-au cooptat și pe David; el va fi 
magazioner și le va da la mână piesele de care 
au nevoie 

Tocmai când munca era în toi, apare mama; 
ea se apropie de David și-l chemă să facă baie 

– Nu acum, mai târziu, mami! răspunse el 
Vreau să vă aduc la cunoștinţă că cercetă-

rile recente au constatat că toate mamele de pe 
glob sunt la fel; dacă le intră în cap o idee, ele 
nu se lasă până nu o realizează    De aceea, n-a 
surprins pe nimeni faptul că ea i-a reamintit de 
câteva ori că trebuie să facă baie    Dar răspun-
sul lui era invariabil, „nu acum, mai târziu” 

David avea ca obiectiv să termine elicop-
terul  Să închidă magazia? Să nu mai dea la 
mână piesele de care fraţii lui aveau nevoie? 
El era sigur că ei nu se vor descurca fără el   

Dar planurile mamei erau altele decât ale 
lui  Ea se apropie tocmai în clipa când el era 
concentrat la piesa pe care trebuia s-o scoată 
din magazie și îl apucă de mână, cu gândul 
să se îndrepte spre baie  David însă, cu o 

mișcare surprizătoare, se întoarse și pălmuţa 
lui lovi cu toată puterea piciorul mamei  Se 
auzi un „pleosc” și apoi se așternu tăcerea 

Timp de câteva secunde, nimeni n-a scos un 
cuvânt, de parcă toţi primiseră un șoc electric 

– Ce faci, David? spuse mama 
– De ce faci asta? ţipă Rafael 
– Așa vreau, e mama mea! răspunse David 
– Ce vorbești? E mama noastră! Și de as-

tăzi ea nu mai este mama ta! decretă Tom 
În tăcerea ce a urmat, Tom și Rafael s-au 

ridicat și s-au dus în altă cameră, iar mama a 
intrat în bucătărie 

David a rămas singur; toţi îl părăsiseră; se 
simţea ca într-un deșert și în fiecare clipă putea 
să apară un leu ameninţător    Dar el nu se tea-
mea  Cel mai mult îl dureau cuvintele lui Tom: 
„de astăzi, ea nu mai este mama ta”  Vorbele 
astea îi sunau în urechi fără încetare    Erau ca 
un bici înţepător cu șfichiu de alamă    Cine-i 
va citi povestea înainte de a adormi? Când se va 
lovi la genunchi, cine-i va alunga durerea doar 
cu un sărut? Dezolat, lăsă capul în jos și bu-
zele începură să-i tremure  Izbucni în plâns și 
lacrimile, ca un torent, îi alunecară pe obraji  
Plânsul, ca o cascadă, răsuna în toată casa 

Din bucătărie, mama îl urmărea cu coada 
ochiului    Capul îi poruncea să fie drastică, 
să nu-i pese de lacrimi, să fie neînduplecată  
Dar inima îi șoptea altceva  Așa că, după câi-
teva minute care i s-au părut ore, s-a apropiat 
de David și l-a luat în braţe  El a pus capul 
pe umărul ei și ea l-a mângâiat pe creștet  În -
cet, încet, plânsul a devenit suspin și, când s-a 
liniștit, mama l-a lăsat jos 

În timp ce-i îmbrăţișa piciorul, David 
scoase un oftat și o întrebă:

– Mămică, eu mai sunt copilul tău?
Fără a-i răspunde, ea îi sărută obrajii umezi; 

simţi atunci că doi stropi de rouă se furișară 
sub genele ei și pe buze încolţiră mugurii unui 
zâmbet   
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TEST DE MEMORIE
- În numele conducerii, îmi revine o 

mare cinste a vă spune un bun venit din 
toată inima  E adevărat, nu este o staţiune 
de odihnă; este un loc în care se muncește  
Așa cum soldaţii noștri își primejduiesc 
viaţa, luptând pe front pentru victorie, va 
trebui ca și voi să munciţi pentru bunăs-
tarea ţării în drumul spre făurirea unei noi 
Europe 

Aţi văzut orchestra care v-a întâmpinat 
cu „Boleroul” lui Ravel? Pentru voi au cân-
tat acești minunaţi artiști  Asta au învăţat, 
asta fac aici; ei se achită de sarcina lor, 
muncind în raport cu meseria lor 

Doar de voi înșivă depinde dacă veţi 
reuși să îndepliniţi cu cinste acest dezide-
rat  Toţi aveţi șansa să vă realizaţi obiec-
tivul acesta  Noi avem datoria să vă asi-
gurăm cele mai bune condiţii de sănătate 
și veţi primi plata așa cum orice lucrător 
o primește în oricare întreprindere  După 
ce se va termina războiul, veţi primi fiecare 
o caracterizare care să descrie succesele pe 
care le-aţi avut aici  

Acum, vă rog să vă dezbrăcaţi; atârnaţi ha-
inele în cuierele numerotate și ţineţi minte 
neapărat numărul de pe cuier  Ar fi păcat 
să căutaţi apoi minute în șir unde v-aţi pus 
lucurile; nu e sănătos ca, după baie, să staţi 
aici, în răcoare, fără haine  De ce să răciţi? 
După ce veţi face duș, veţi primi o farfurie de 
supă caldă, cafea sau ceai 

Era să uit; înainte de a intra sub duș, 
pregătiţi fiecare documentele cum ar fi diplo-
mele școlare, diplomele de la universităţi și 
atestatele; vrem ca fiecare să lucreze aici după 
capacitatea lui și după studiile ce le-a făcut 

Și încă ceva; sunt aici, pe măsuţe, cărţi 
poștale ; aveţi acum zece minute să scrieţi 
rudelor că aţi ajuns cu bine și să descrieţi pri-
mirea ce v-am făcut-o  Merită ca și ei să fie 
liniștiţi    

Vreau să adaug; cei care suferiţi de diabet 
și nu aveţi voie să consumaţi zahăr, vă rog 
mult să-i anunţaţi pe cei care vă vor aduce 
cafeaua, după duș    

 *
O jumătate de oră după acest discurs al 

ofiţerului SS, la Auschwitz, imediat după so-
sirea unui transport de evrei din Budapesta, 
echipa de Sondercomando a deschis ușile ca-
merei de baie  În faţa lor se afla un morman 
de trupuri goale, inerte, încleștate unul de ce-
lălalt  Era o piramidă care marca încordarea 
fiecăruia de a ajunge cât mai sus, către cer; cu 
gurile deschise larg, căutau oxigenul care nu 
mai venea    Doar hainele de pe cuiere erau 
la locul lor, în așteptarea celor care n-au uitat 
numărul   

culese de Ady Covaliu
Versuri  de  dragoste  Versuri  de  dragoste  

din  literatura  universalădin  literatura  universală
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Editura Familia

Autorul a reușit să culeagă în 
acest  volum  sensibil  un  mănunchi 
din cele mai frumoase versuri 
zămislite de marii poeți ai lumii. 
O capodoperă  lirică, care  trebuie 
să-și găsească  locul  în  biblioteca 
fiecăruia  dintre  noi. 

 Ioana Toff, redactor
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EFEMER ȘI ETERN...

Într-o cafenea pe malul mării, așezaţi la 
o masă lângă fereastră, priveau amândoi 

umbrele talazurilor și ascultau zvârcolirile 
vântului   

Era o seară de sfârșit de octombrie când, 
deasupra apei, culori difuze ardeau orizon-
tul     

Pe masă, aburii de la ceașca de cafea um-
pleau încăperea de miresme  Ea sorbea din 
când în când nectarul de piersici ce colora 
în portocaliu paharul de sticlă și se simţea 
ameţită de vraja cuvintelor ce pluteau in jur  

Era fascinată și, la fiecare atingere a dege-
telor, o pulbere de vise îi încorona fruntea ca 
un nimb   

În răstimpuri, se apropiau și mai mult 
unul de altul și, arzând de dorinţi, se topeau 
într-un sărut 

Atunci, ochii ei încercănaţi de fiori căutau 
peste umărul lui un loc de mântuire    

Apoi, ca să imortalizeze clipa, el luă de pe 
masă un șerveţel, scoase din buzunarul hainei 
un stilou și scrise: „21 octombrie 2004-Betty 
și Danny” 

„De șerveţelul ăsta n-am să mă despart ni-
ciodată” zise el, împăturindu-l  Îţi jur, Betty!

*
Ora era destul de târzie când s-au ridicat 

și au ieșit, ţinându-se de mână 
Pe masă, un șerveţel împăturit frumos, 

purtând numele lor, râdea în hohote    
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Editura Familia

Efemer  
și etern

Ady Covaliu

Volumul reunește 
în paginile sale, 
povestiri adevărate, 

narate cu o intensitate și 
o profunzime debordantă. 
Fiecare istorioară te pune 
pe gânduri, te răscolește 
și te emoționează. 
Autorul ne dezvăluie un 
suflet de o sensibilitate 
ieșită din comun și 
un talent scriitoricesc 
neobișnuit pentru un 
debutant. 
Cartea scrisă de Ady 
Covaliu este efemeră ca 
orice lucru supus ghilotinei 
timpului, dar conținutul 
său exprimă adevăruri 
eterne.

Dragoș Nelersa

George George 
BacoviaBacovia
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Madeleine DAVIDZON

INIMI DE PORȚELAN

Erau de-o vârstă cu bunica și se ţineau 
foarte mândre de originea lor no-

bilă, iar marca imprimată pe suprafaţa fină 
de porţelan le atesta fără nicio îndoială 
provenienţa  Când discutau între ele, puteai 
desluși clinchetul lor dulce  

De fapt, erau numai două ceșcuţe de ca-
fea  Dar ce fel de ceșcuţe!

Odată, au făcut parte din serviciul de pri-
mire al uneia din „doamnele de onoare” de la 
palat, pe când familia regală mai ocupa caste-
lul Peleș 

Au fost comandate în Cehia, la cel mai 
vestit atelier de porţelanuri, și toţi au fost de 
acord că serviciul era o adevărată bijuterie  

De atunci, au căzut capete și coroane, tim-
purile s-au schimbat, din 12 ceșcuţe elegante, 
cu inimioare aurii, încondeiate pe emailul lu-
citor, au rămas numai două 

Povestea lor a mers în pas cu vremea 
Pe când erau încă un serviciu complet, au 

nimerit în vitrina plină de praf și mizerie a 
unui anticar  De aici, le-a cumpărat un fost 
calic îmbogăţit de război, care s-a grăbit să le 
schimbe, pentru o protecţie la mai-marii zilei  
Astfel au ajuns în casa unui ștab de la partid 

Participau la toate ședinţele, la elaborarea 
planurilor de perspectivă, la întruniri și dez-
bateri 

Când discuţiile deveneau furtunoase, peri-
colul părea din cale afară de mare și inimioa-
rele de porţelan se strângeau de groază să nu 
se spargă  De ajuns o mișcare greșită, să le 
transforme în cioburi  

Dar frica nu le putea feri de primejdii  Și 
astfel, numărul lor se împuţina cu fiecare zi 

Câte mai rămăseseră, le-a primit coana 
moașă, într-un Crăciun geros, atunci când 
nepotul ștabului a devenit tată 

– Hei! Să fie cu noroc, dragă tovarășă 
Aglaie, și să-ţi fie de bine, iar ceșcuţele as-
tea să le ferești, că-i marfă rară, marfă clasa-
ntâi, a spus bossul și a sărutat-o zgomotos pe 
amândoi obrajii 

Dar nici acolo ceșcuţele n-au rămas multă 
vreme  

Moașa Aglaia învârtea pe lângă meseria ei 
fel de fel de afaceri de troc și astfel, într-o 
bună zi, ceșcuţele, câte mai rămaseră din în-
tregul servici, au intrat în posesia unui gene-
ral ieșit la pensie 

S-ar fi putut crede că în sfârșit și-au găsit 
liniștea  Dar n-a fost tocmai așa 

Avea generalul moștenire din timpul răz-
boiului un baston cu măciulie de argint și 
o rană veche la picior  Când îl apucau du-
rerile, bătea cu bastonul în podele de tre-
murau pereţii, dușumeaua și toată mobila 
din casă  Desigur, și inimioarele ceștilor de 
porţelan  

Dar, ca și cum atâta n-ar fi fost îndea-
juns, mai avea bătrânul și-o pisică cu ochii 
galbeni, duh rău  Când sărea motanul pe 
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masa încărcată cu resturi de mâncare, fie-
care inimioară aurie pictată pe glazura de 
porţelan își vedea sfârșitul  Orice zi putea 
aduce cu sine o primejdie nouă… până ce, 
într-un gest de galanterie, generalul a hotă-
rât să ofere ceșcuţele cadou de ziua ei vecinei 
de la etajul trei, madam Moscovici, care-i 
era și menajeră  Greu de găsit un cadou mai 
de preţ, iar generalul știa cât îi plăceau fe-
meii ceșcuţele de cafea 

Întotdeauna le admira și le ștergea de praf 
cu atâta grijă, de parcă le-ar fi mângâiat 

– Precis, cafeaua are alt gust când o 
bei într-un asemenea degetar, spunea ea, 
clătinându-și bărbia dublă 

Ceșcuţele au oftat ușurate când s-au vă-
zut în noua locuinţă  Cunoșteau mâinile gri-
julii ale lui madam Moscovici și, în fine, se 
simţeau în siguranţă 

Desigur, le durea inima după surioarele 
lor, dispărute fiecare prin moarte violentă, 
dar împotriva sorţii nu te poţi pune 

Doamna Moscovici le aprecia cu adevărat, 
numai că în acele timpuri… cafelei adevărate 
îi rămăsese doar numele  Un surogat cafeniu 
de te minunai cum se poate bea 

În dimineaţa aceea, când stăteau cuminţi pe 

raftul din bufetul cu geamuri șlefuite al doam-
nei Moscovici, ceșcuţele au zărit cu mirare o 
ladă mare de lemn ce ocupa întreg salonul  

Zi de zi, lada se umplea cu lucruri, pa-
chete scoase de prin șifoniere și din sertare 

– Se mută oare? s-au tot întrebat ceșcuţele 
îngrijorate 

Și chiar în aceeași după-masă s-a dezlegat 
misterul 

Madam Moscovici pleacă în Ereț Israel, 
ţara de dincolo de mare  Țara strămoșilor ei 

Nu că ar avea prea mare importanţă 
schimbarea de climă, de patrie sau de conti-
nent, dar călătoria cu vaporul reprezenta un 
adevărat pericol  

Sufocate în cala unui vas de transport, 
ceșcuţele vedeau sabia lui Damocles atârnată 
deasupra capetelor lor 

Marea a fost neprietenoasă, așa cum este 
uneori Marea Neagră, iar la sosire, la fel cu 
toate bagajele, au mai avut de suportat înma-
gazinatul săptămâni de-a rândul în depozitele 
portului Haifa 

Totuși, într-o bună zi, au văzut în sfârșit 
lumina soarelui 

Erau numai două ceșcuţe de porţelan, al-
bastre ca cerul, încondeiate cu inimioare de 
aur curat, de 24 de carate, blazonul regal al 
serviciului de cafea  

Atât mai rămăsese din cele douăsprezece, 
câte fuseseră odată 

În fiecare dimineaţă, mâinile drăgăstoase 
ale gospodinei le umpleau cu lichidul fier-
binte și aromat, învârteau apoi zaţul, să-și 
mai treacă vremea  

Prietenii o întrebau miraţi de ce le folosea 
pe amândouă de vreme ce ea bea numai din 
una 

– Să nu fie singure nici ele și nici eu, zâm-
bea doamna Moscovici  După acest ritual 
zilnic, ea le suia pe cea mai înaltă poliţă a 
dulapului, același dulap adus din ţara natală, 
și de acolo se putea vedea Marea Mediterană 
departe, până la orizont 

Dar mâinile doamnei Moscovici tremurau 
din zi în zi mai tare și inimioarele aurii tre-
murau la fel  Grozav se mai temeau de ziua 
aceea când numai una… va rămâne singură 
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Andrei  FISCHOF

 POEZIE
ARBORELE-OM

Ce suntem
Dacă nu arbori
În pădurea de doruri
Când raze de soare
Nasc ramuri de umbre,
Ca atingerea buzelor
Pe pleoapele adormind,
Iar fructele prea coapte
Cad
Neculese la vreme
Pericolele-i multe,
Cuţite se simt în presimţiri,
Dar toporul ţinut
De mâini nevăzute
Mai rău e ca trăsnetul
Zidurilor noastre
Doar seva urcând,
Șiră a spinării,
Prevestește vremea căderii
Coroanei de frunze
Sau uscarea-i SIC TRANSIT
Extratereștrii noștri prieteni
Cu minunatele lor farfurii zburătoare
Se întorc, uneori,
cum ucigașul la locul crimei,
să vadă zâmbetele cum ni le purtăm,
prin prăvălia lumii 
Ne mirăm atunci când ei,
În loc să ne vorbească,
Dispar în clipa când în umbra lor
Ne recunoaștem visul 
Până când s-or întoarce
extratereștrii noștri prieteni,
milenii iar se vor preface
în scrum
și noi vom fi
doar litere de cărţi 

RĂTĂCITOR

Alunecând pe cerurile de cuvinte,
Cât de ușor ne-am fi prăbușit, Doamne,
Atingându-ne, în zbor,
Când aripile
Din ce în ce mai obosite,
Doritoare de sprijin sunt
Deasupra mărilor celor mari
Ale necunoașterii de sine 
Acum
Îmi lipesc urechea de palmă
Să ascult hergheliile
Din răsuflarea-ţi
Ca rătăcitorul
Ascultând pământul
Cu faţa între bulgări,
Spinarea către ceruri,
Pasăre ucisă
De ecoul propriilor aripi 

LECȚIE DESCHISĂ DE 
BIOLOGIE
Copacul zbătându-se
În gâfâitul incediului,
Țintuit locului
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De propriile rădăcini
Ca o execuţie
În public 
Am schimbat canalul,
Cutremurat,
În fotoliul meu de vise,
Cărămiziu 
A doua zi,
Ziarele au anunţat
Exterminarea totală a pădurii
Și, o dată cu ea,
A rozătoarelor
Dăunătoare 

ATUNCI S-A DESCOPERIT 
APA
Atunci s-a descoperit apa pe Marte,
Precum un ţipăt neașteptat
În mijlocul deșertului:
Nu sunteţi singuri!
Există apă pe Marte!
Din străfundurile ei
Ne privesc , toate,
Fiinţe trăind în tihnă,
Mici ca molecula
Îmbrăţișării
Oxigen-hidrogen
Și descoperă, spre marea lor uimire,
Că există apă
Pe Planeta Albastră
Căreia i se închinaseră înaintașii
Să nu se prăbușească peste ei,
Astfel
Se transmit tainele firii,
Nedescoperite încă 

POATE VOM MAI FI
Pădure de butuci,
Decapitată,
Mira copacilor
Pentru zelul tăietorilor de lemne
Devine taina, Devine ecoul
Bocitoarelor securii 
Broboane de praf
Mușcă privirea,
Sălbăticiunile își caută
Vizuinile dispărute,

Poate vom mai fi,
Cei de altădată,
Înţelepţi…

TRISTEȚEA 
ÎNȚELEPCIUNII
Singurătatea traducătorului șoaptei
În limba surzilor
Ucide precum
Trăsnetul lovind
Copacul singuratic
Și nu pădurea 
Anti-lumea aceasta
Piere
Și se evaporă
Într-un divertisment al disperării,
Un soi de cancan sălbatic
În care spectatorii dănţuiesc
Spre lăcomia iubirilor virtuale,
Deplângându-ne pe noi 
Fiinţe sterpe,
Înghiţite de propriile umbre,
Table indicatoare
Tristeţii,
Înţelepciunii…

preluare afnews.ro
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Simon GL ASBERG

 POEZIE
Transnistria

Suntem o generaţie ce am trăit 
războiul…

Plângând, din case scoși, precum 
gunoiul,

din Rădăuţiul meu, am fost duși cu sila:
în faţă, necunoscutul, din spate – 

acvila   
 
S-a spus că-i strămutare, viaţa va fi 

bună,
căci părinţii vor lucra  Era doar o 

minciună
să înșele lumea, s-o ducă la un trai 

mizer,
în care, fără de mijloace, se murea… 

lejer 
 
Suntem o generaţie ce n-am avut 

copilărie…
Ne aflam în ghetou, ca-ntr-o vajnică 

robie,
copii speriaţi de ură, de foamete și boli,
ce nu știau ce-i joaca, nu se vorbea de 

școli 
 
Suntem copii ce am scăpat ca prin 

minune,
căci mama, croitoreasă, cu înţelepciune,
fără voie, a luat mașina de cusut și-n 

taină,
primea o oca de tărâţe, de cosea o 

haină 
 
Trei ani și jumătate am fost în 

deportare,
aspru pedepsiţi pentru vini imaginare…

Fiindcă eram din poporul ce a primit 
Legea,

am avut prilejul să cunoaștem 
fărădelegea 

Sunt din generaţia ce urâm total 
războiul

și aș fi vrut ca lumea să-i sece tot 
zăvoiul 

Nenumăraţi evrei au murit în 
deportare!

Am pierdut bunici, unchi, mătuși și 
veri…

De ce ? 
Și unde  să vă aprind o lumânare,
pribegii mei uciși pe nicăieri?…
 
Nu e răspuns logic la această 

întrebare…
Vă mai miraţi că-n suflet n-avem 

alinare 

  TamaraTamara
Buciuceanu-BotezBuciuceanu-Botez
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Rodica GRINDEA

 POEZIE
Destrămare…

Gândurile mi se rostogolesc
într-o sferă de nisip umed,
izbindu-ţi cuvintele
printre cutiile goale, 
de tablă, mușcată de rugina
adevărului măsluit
și maculate de viclenia
stridentă a vorbelor tale, 
în care tu însuţi
ai ostenit să mai crezi  
Trudite, dorinţele tale
agonizează-n mocirla
prin care se tăvălesc
nefericiţii saltimbanci
care imită, cabotini, scheunatul
celeilalte, nefericitei
mânuitei păpuși 
pe frânghii de zgură
prin ploile noroioase 
ale prăbușirii voastre, 
lamentabiă mantie
peste zdrenţe de adevăr… 

Destin…

Soarele, prăbușit în mare, 
își lasă peste valurile, acum
cenușii, fără de strălucire, 
ultimele zdrenţe de lumină
amestecându-se cu apele
istovite după ziua ce moare 
Iar leșia lor, în clocot fără sfârșit,
îmi zvârcolește sufletul, 
ostenit, luptând să te-alunge
din tot ce-a mai rămas, 
din dureri și-amintiri, 

din trecutul în care de mult
nu mai era noi, ci doar tu și eu
căutându-ne, înfruntându-ne
ca un blestem de care niciunul
nu mai putea fugi, salvându-se 
de-un implacabil destin
ce ne va arunca, pe fiecare
la un alt capăt al negurilor
fără nicio fărâmă din lumina
demult, prea demult apusă  

Eu – nu…

Niciodată n-am știut
să-mi împart sufletul
bucată cu bucată
oricui a-ntins mâna hulpavă
să-nșface tot
ce-ar fi putut atinge 
Niciodată n-am fost în stare
să-mi las fugind, să mă apăr
precum șopârlele coada
sub piciorul tău
trecându-ţi prin viaţă  
Dar nici măcar n-am vrut
să-ţi desfac la rându-mi
în bucăţi de iubire
sufletul nevolnic, 
nici să mă pot mulţumi
cu ce mi-ai fi azvârlit  
Fiindcă sunt doar un om,
eu nu sunt câine  
Și fiindcă nu ţi-am putut răpi
întreg sufletul, 
mi-am căutat de drum, 
dăruindu-mă
deplinei singurătăţi  
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Iubire fără urme

Nu-i altă cale, mă furișez
printre lianele încâlcite
în mâlurile ipocriziei,
prin smârcurile falsităţii
preschimbându-mi gândurile
în ascuţișuri de săgeţi
și-n tăișuri de machete
răsucindu-se – năpârci 
printre vorbele mincinoase 
ale făgăduinţei tale –
cupe ciobite și sterpe
măturând urmele
unei de mult apuse iubiri   

Nocturnă

Se pare că sfârșitul 
pândește pe la colţuri
de străzi pustii, lăturalnice, 
precum vreo târfă scofâlcită
de anii ce-au trecut, necruţători,
răpindu-i farmecele 
de multă vreme-apuse
și care nu-i mai poate înșela 
nici pe flămânzii iubirilor
de numai câteva clipe, 
ce nu mai pun preţ, de multă vreme,
pe ce-a mai rămas din poftele
sălbatice, de-odinioară  

*

Dar cine poate prevesti și măsura
cât mai rămâne din acea frântură
de eternitate, pe care n-o mai pot numi
ca-n vremurile-urcușului 
crezut cu nesăbuinţă
viaţă, lumină sau vis…

Ei și?...

Ce-nsemnătate ar putea să aibă
dacă s-a frânt, înnebunit, un cântec, 
după o bună bucată de veac

răstălmăcind cuvinte și note
într-o revărsare de simţuri? 

Cine-ar putea cuprinde cu gândul 
zvâcnirile unei iubiri torturate
în nebunia rostogolirii
de la ură la patimă
între două eternităţi? 

Cine-ar putea, iar și iar,
să sfârtece puritatea albastră
a sufletelor noastre
pulverizând către hotarele morţii 
două imposibile despărţiri 
care se vor, din nou și mereu
o singură fiinţă? 

Totuși… 

Singură, la hotarul șubred
al trecutului ieri
și primele semne
ale firavei, șovăielnicei încă,
zile de astăzi, de-abia ivite  
Fac cei dintâi pași,
nesiguri, dar scrutând zările
spre ce-a mai rămas, 
purtându-mi fiinţa
înfășurată-n vălurile cenușii
maculate de ultimele dureri, 
lăsând pe urmele pașilor mei
zgura vicleniei tale, noroiul capcanei
din care-am izbutit să mă strecor
oblojindu-mi rănile, 
dar salvând, neîntinată,
puritatea sălbăticiei mele  

Strigoiul

De nu mai știu câţi ani încoace,
un strigoi a ameţit, 
bezmetic înconjurând Pământul 
A tot încâlcit firele
universurilor paralele,
până când s-a prăbușit
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singur, câine de pripas, 
în capcană, printre ele 
Apoi tot el – suflet pângărit
de zgura despărţirilor
într-ameţitor infinit,
a-nceput să maimuţărească,
scheunatul iubirii
precum un măscărici,
până ce nu m-a mai găsit  
Și-atunci s-a împotmolit
în troaca poleită-aurită
a celor de-o seamă cu el  
Apoi, pe toboganul sticlos, 
crezându-l drumul bătătorit
spre falsele culmi de nemurire,
s-a spulberat printre norii
părelnici ai nimicniciei de sine  

Cine?...

Cine sunt eu, întrebi? 
Aș putea fi, să spunem
copilul de-acum o jumătate de veac, 
răsucit printre povești, fiecare a 

celuilalt dintre noi,
urmărindu-ţi ascuns, cu sufletul 
pașii care lunecau fără să-l vadă 
Cine sunt eu, întrebi din nou   
Aș putea fi spiridușul speriat, 
rătăcind printre muritori
în gerul unei seri de februarie, 
poticnindu-se de tine, fără ca 
tu  să ţi-l mai amintești
după o inconștientă absenţă 
Cine sunt eu, întrebi iarăși? 
Aș putea fi adolescenta
înmugurită-femeie sub boarea unui 

sărut
pe-aleea unui început de primăvară 
pe care
cu siguranţă ai uitat-o, vândut unui 

trup străin
în ultimele zbateri ale dorinţei
cumpărând mângâierile tale 
Cine sunt eu, mai întrebi o dată? 
Copilul de-atunci, ferecat în trupul 

îmbătrânit de durere
pe lângă care treci, prefăcându-te
că nu-l mai poţi recunoaște,
strivit de scurgerea anilor 

Dar dacă...

Decenii care se pândeau
cu priviri scânteind, viclene,
printre mii și alte mii de zile
ore, minute sau clipe
rostogolindu-se perfide
printre vârtejuri-cuţite
adânc înfipte, de viscolele
imaculatelor, aprigelor ierni, 
până la ploile fierbinţi, 
din inima verii,
până s-ajungă, pe calea nopţilor
aproape de stelele fără număr, 
șopteam, odată cu cenușiul zorilor,
sau răsucind, fără somn, 
fuiorul beznei arzătoare, 
dinspre hotarul de veghe
de fiecare dată, cu nepăsarea
oricărui an, încă tânăr, 
că nu, că orice-ar pune la cale
ziua de mâine, va azvârli sfârșitul 
cu încă o zi, sau încă o noapte
spre încă un mâine și încă unul, 
până în clipa necruţătoare,
precum tăișul acelei unice, 
fatale-ntrebări, „dar dacă
sfârșitul e totuși de neocolit, 
pentru ziua de mâine”?

În zadar…

Sălbatice cuţitele memoriei
spintecă întinderile albe
readucând o noapte de februarie
dintr-un loc părăsit 
dintr-un timp asfinţit
necruţătoare
rănile de-atunci și de-acum
au dăinuit mereu și mereu
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redeschise de vreun cuvânt, 
arse cu fierul înroșit
al vreunei imagini-nălucă
rostogolindu-se printre gânduri
de-a lungul anilor sfârtecaţi
de alte iubiri, de alte dureri
de alte plecări ţintuite
în mărăcinișul tăios, otrăvit
al dezamăgirilor
adunate piatră peste piatră
pe urmele pașilor noștri
ce nu mai pot aduna mănunchi
și nici nu mai pot să croiască
vreun drum al reîntoarcerii… 

La ce?...

La ce-mi mai trimiţi un cântec
din acea vreme fără de-ntoarcere,
pe când ne-ndepărtam uimiţi 
de propria cutezanţă
într-un dans frenetic 
precum un zbor plămădit 
cu fiecare pas, sub care ne striveam, 
inconștienţi, ciorchinii copilăriei
preschimbaţi în elixirul ameţitor,
al dorinţei descoperite
în irepetabile arabescuri 
în zborul nebun, răstălmăcit
al iubirii dezlănţuite?

*

La ce-mi mai trimiţi câte-un semn 
numai și numai al nostru,
nedeslușit sub vreo privire
străină de incandescenţa adevărului
sfâșiat de patimi într-un strigăt
al unicei, supremei împliniri,
fierbinte cât o eternitate…

În zadar…

Sălbatice cuţitele memoriei
spintecă întinderile albe

readucând o noapte de februarie
dintr-un loc părăsit dintr-un timp 

asfinţit 
Necruţătoare rănile de-atunci și de-

acum
au dăinuit mereu și mereu
redeschise de vreun cuvânt,
arse cu fierul înroșit
al vreunei imagini-nălucă
rostogolindu-se printre gânduri
de-a lungul anilor sfârtecaţi de alte 

iubiri, 
de alte dureri, de alte plecări 
ţintuite-n mărăcinișul tăios, otrăvit
al dezamăgirilor adunate 
piatră peste piatră
pe urmele pașilor noștri
ce nu mai pot aduna-mănunchi
și nici nu mai pot să croiască
vreun drum al reîntoarcerii…



Pag. 80 ♣ IZVOARE

Adi GRUBER

 POEZIE
Poezie de dragoste

Bună dimineaţa, soare,
Bună dimineaţa, lumină,
Bună dimineaţa, lume străină 
Bună dimineaţa, dragoste și bine-ai 

venit!
Tu care de-atâţia ani m-ai părăsit,
Cum de-ai găsit acum cu cale
Să-mi vii în întâmpinare,
Așa din întâmplare, într-o zi cu soare?
N-aș fi crezut că se mai poate,
Acum, când le-am trăit pe toate,
Să mai doresc cu frenezie
O dragoste, o poezie   
‒ Una pentru eternitate ‒
Ce numai la maturitate
Știi să o guști cum se cuvine 
Chiar de e rău, sau chiar de-i bine
Te-agăţi de ultima ta șansă
De a iubi, și-a fi iubită,
Și-atunci te lași ademenită
de-un telefon, de-o vorbă-n vânt,
Un zâmbet, pe buze fluturând
Ce-ai vrea să le săruţi cu foc,
Dar te oprești, stai puţin pe loc
și te gândești:
Oh, Doamne, unde am ajuns?
‒ La dragoste! vine-un răspuns   
Și învinsă, ca de-atâtea ori,
Îmi plec capul încetișor și-mi spun:
E prea târziu, fetiţo,
A fost ceva întâmplător!

Nimic mai mult

Aștept un telefon
Ce nu mai sună,

Aștept o voce caldă
Ce să-mi spună:
‒ Iubito, sunt aici,
Te ţin în braţe, te vreau pentru eternitate 
Dar, din păcate, totul s-a sfârșit!
Tot ce-am visat, s-a irosit,
M-a umilit și m-a trezit
La viaţa searbădă ce-o duc   
Nimic mai mult 
Dar n-am să plâng,
Am să mă-nfrâng
Și am să lupt în continuare,
Pe altarul dragostei ce doare atât de tare 
Adio, dragul meu,
Ai fost iubit, cum n-ai fost niciodată 
Îmi cer iertare de te-am dezamăgit,
N-am vrut să fiu a ta   
   Și s-a sfârșit,
Acel ceva ce-a fost, de fapt,
„Nimic” 

Marcel IancoMarcel Ianco
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Solo HAR (ZL)

 POEZIE
Cunoaștere 

Mă-ntorc la drumul de început   
Pe atunci, știam tot! 
Cunoșteam toate relaţiile dintre A și B 
Și cântecele pentru flaut ale lui Mozart
Și limbile pământului prin Da și Nu,
Iar câteodată și pe mine  
Treptat, am început să știu tot mai 

puţin
Și veni și rândul plimbărilor lente  
Acum nu mai râd când cineva cade,
Păstrez mai bine fărâmele de taine
Și veghez ca sufletul să-și găsească
Mai ușor chemările 

Convingere 

E bine să se spună ce nu se spune    
Mi s-a zis însă că cer prea mult,
Că ar trebui să se spună doar ce-i 

dovedit 
Fiindcă niciodată „poate” nu convinge
Și că între „nu” și „da” se găsește 
Ceea ce este și ceea ce nu este,
Că nimic nu e mai sigur ca îndoiala,
Că un strigăt de lumină este mai sfânt 
Decât un urlet în întuneric  
E bine să se spună ceea ce trebuie spus 

Privind marea

Privind marea, am înţeles întregul, 
Privind cerul, am înţeles că e un tot; 
Soarele nu poate fi tăiat în felii 
Doar pământul este împărţit  
Binecuvântez întregul 

Dar, înainte de toate, omul  
El e parte și întreg 
Cânt, lacrimă și uitare 

Hora iubirii

De-aș prinde timpul 
În sfera sufletului, l-aș mlădia
Încât adevărurile
Să-ncingă hora iubirii 
Ca într-un Olimp de lumină 

Cutezare

Am cutezat de-a fi în vârtej
Ca un nebun înţelept iubitor de 

frumos,
Știutor că există, că respiră,
Că descoperă lumea așa cum este,
Fără început și fără sfârșit 
În veșnică mișcare 

Pașii

Cânt cerul 
Cânt vântul 
Cânt iubirea 
Cânt dorul, eul, 
Cânt lacrima, fiorul, 
Cânt pașii care mă duc
Pașii sângelui în mers,
Pașii timpului în vers,
Pașii vârstelor duse,
Pașii durerii,
Pașii uitării 
Cânt!   
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Arnold HELMAN

 GRĂDINILE SUSPENDATE  
DIN BABILON, UNA DIN CELE  

 ȘAPTE MINUNI ALE LUMII ANTICE 

Aceste grădini suspendate, devenite cele-
bre nu doar în istoria omenirii, ci și în 

alte domenii din care nu excludem civilizaţia, 
știinţele naturii, vegetaţia, construcţiile ar-
hitecturale, chiar și tehnica păstrării apei în 
cisterne, au suscitat sumedenie de contro-
verse, nu numai între arheologi, ci și între 
literaţi, în legătură cu cronologia, existenţa și 
descoperirea terenului din Babilon unde s-ar 
fi aflat grădinile suspendate  O străveche le-
gendă babiloniană preluată și de greci afirma 
că grădinile au fost construite nu de Nabu-
codonosor, ci, cu mult timp înainte, de fru-
moasa și războinica regină Semiramida, care 
se considera și fondatoarea orașelor Ninive și 
Babilon  De aceea, minunea arhitectonică era 
cunoscută demult ca „grădinile Semiramidei”  
Însă un arheolog francez spunea că ele erau 
locul predilect în care era adăpostit haremului 
regal  De remarcat că Herodot, care a vizitat 
Babilonul și l-a descris impecabil, atribuie 
eronat monumentele arhitectonice ridicate 
sub domnia lui Nabucodonosor reginei Nito-
cris  E de mirare că în secolul II e n  Herodot 
nu menţionează deloc grădinile suspendate, 
de parcă nu mai existau atunci  Istoricul grec 
Diodor din Sicilia (sec  I î e n ) s-a informat 
dintr-o lucrare a lui Ctesias din sec  V î e n , 
în prezent pierdută  El ne spune că grădinile 
fuseseră create la cererea soţiei tiranului Ami-
tis, Amythia, fiica regelui med Cyaxares care, 
crescută la munte, dorea un colţ-grădină, să-i 
amintească de ţinutul natal  Se crede că re-
gele, în marea lui dragoste, i-ar fi satisfăcut 
dorinţa și ar fi creat grădinile suspendate, un 
paradis vegetal miniatural în Babilon, suge-
rând flora munţilor din Media  Autorii antici 

le-au numit grădini suspendate, deoarece au 
fost zidite pe mai multe planuri, care susţin 
coloane, bolţi, terase și balcoane pe care 
atârnă vegetaţia  De la Diodor din Sicilia știm 
că toată construcţia era un amfiteatru patrula-
ter cu suprafaţa de 123x123 m și era compusă 
din mai multe terase etajate, fiind sprijinită 
pe ziduri de piatră groase de 6,8 metri, unite 
prin bolţi din mari blocuri de piatră, cu des-
chiderea de trei metri și care susţineau tera-
sele până înălţimea de 23 de metri  Pe blo-
curile de piatră ce alcătuiau baza teraselor, 
erau pavaje dintr-un strat de trestie legat cu 
asfalt din cărămizi prinse cu ipsos și un altul 
din foi de plumb  O triplă pătură hidrofugă 
păstra umezeala în stratul de pământ vegetal, 
așternut deasupra pentru plantarea florilor, 
arbuștilor și copacilor  Q  Curtius Rufus arată 
în secolul I e n  că arborii grădinilor suspen-
date erau foarte înalţi, trunchiurile lor având 
la bază o grosime de aproape patru metri și 
o înălţime până la 24 de metri, ei fiind pomi 
fructiferi roditori, de parcă ar fi crescut în 
solul lor natural  Istoricul Arrianus credea în 
secolul II e n  că Alexandru Macedon, grav 
bolnav de febră, ar fi fost transportat în în 
răcoarea acestei grădini suspendate, murind 
în 323 î e n  De la Diodor aflăm despre gră-
dinile suspendate că s-ar fi uscat foarte repede 
în climatul secetos al Mesopotamiei dacă apa 
fluviului Eufrat, ce curgea în Babilon, n-ar fi 
fost urcată cu tehnici hidraulice într-o galerie 
a ultimei terase de sus și adunată în cisterne, 
fiind trimisă prin reţele de tuburi și canale 
în stratul de pământ unde își aveau rădăci-
nile plantele  Iar reţeaua de aducţie a apei și 
de răspândire la rădăcini ar fi fost ar fi fost 
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invizibilă pentru ochi  Cercetările unor arhe-
ologi germani au dat numai de fundaţia gră-
dinilor suspendate, cu grămezi de piatră adusă 
în Babilon de departe, căci la construcţii în 
epoca lui Nabucodonosor se folosea cărămidă 
nearsă, piatra era rară și scumpă, însă la grădi-
nile suspendate era necesară din considerente 
tehnice  Arheologii germani au descoperit în 
ruinele acestui complex – să-i spunem labirint 
cu ziduri – un coridor larg flancat de șapte ca-
mere, așa cum le notase istoricul Diodor din 
Sicilia, aflate toate în paragină  De-a lungul 
multor veacuri, oamenii au scos din vechile 
temelii ale grădinilor suspendate material de 
folosit la noi construcţii  Arheologii au deter-
minat și existenţa în afara compexului a trei 
mari puţuri ce se deosebeau de cele din Babi-
lon și din alte regiuni antice – unul central, 

în formă de patrulater, și două puţuri ovale 
din care se scotea apa cu găleţi manevrate de 
scripeţi, ridicate permanent până la cisternele 
ultimei terase, de unde apa era distribuită pe 
toată suprafaţa teraselor  Misterul grădinilor 
suspendate a generat legende ce își așteaptă 
încă explicaţiile  O asemenea construcţie pu-
tea fi realizată numai într-un stat despotic ce 
avea imense resurse materiale și umane, bene-
ficiar al exploatării sclavilor, al trudei popoa-
relor supuse și prăzilor mari ce se îndreptau 
spre Babilon  Înclinăm să credem că tiranul 
a avut oameni pricepuţi, arhitecţi, ingineri, 
constructori din etnia proprie ori din alte 
neamuri, poate chiar grecești, care să-și ima-
gineze o asemenea minune vegetală pe Terra 
lumii antice, cu mijloacele unei știinţe tehnice 
încă insuficient dezvoltate 
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Adina HERSHCOVICI

 PĂPUȘI ȘI CIOBURI  
 CÂT MAI MULTE 

Tata obișnuia să-mi cumpere păpuși și 
animale de pluș, dar și păsări și alte 

obiecte din ceramică sau, cum zicea mama, 
„toate cioburile posibile și imposibile”, dar 
ea nu i-o reproșa și nu se plângea, fiindcă nu 
uitase o întâmplare care-i marcase copilăria  
Îmi povestea că tatăl ei, Adolphe Lazare, cea-
sornicar și argintar din Ploiești, avea un lu-
crător la el în magazin, care plecase la Paris 
pe când Meea era mică 

La întoarcere, a povestit familiei, în 
prezenţa micuţei Meea, că i-a cumpărat de 

la Paris o păpușă mare, frumoasă, cu ochi 
albaștri și păr blond, care spune „mama” și 
„tata” când o apeși pe buric  Meea îl asculta 
cu răsuflarea oprită, fermecată de ideea cado-
ului pe care-l aștepta  Și omul a adăugat „…
dar când am ajuns la gară în București, mi-a 
scăpat păpușa din mână, a căzut pe jos și s-a 
spart” 

Decepţia și durerea mamei au fost atât de 
mari că, după ce m-a avut, nu l-a oprit nicio-
dată pe tata să mă umple de cadouri, chiar și 
de cele care i se păreau inutile 

PEDEPSELE, CAFEAUA ȘI FUMATUL 

Mama era cea care mă mai „altoia” cu 
o palmă sau mă urmărea cu papucul 

în mână prin casă, fără să mă prindă întotâ–
deauna  Oricum, ea era cea cam nervoasă din 
fire, și eu atribuiam acest defect ceștilor de ca -
fea pe care le bea zilnic  Mare cafegioaică! De 
altfel, îmi povestise că de pe la 12 ani se punea 
bine cu femeia lor din casa ca să-i furnizeze ca-
fea, fără știrea părinţilor  Mie îmi spunea unel-
ori, cică supărată: „Măi, tu nu ești fata mea! 
Să nu bei tu cafea? Cum se poate așa ceva?”  
Și ăsta e adevărul: eu detest cafeaua, dar îmi 
place ceaiul!

Mama și fuma uneori, mai mult cu un port-
ţigaret care îi dădea un aer distins! Eu am fost 
toată viaţa anti-fumat și fug de fum și fumători 
ca de dracu’, dar cred că în copilărie mă deranja 
mai puţin: „tutunofobia” mea s-a accentuat cu 
anii  Avansând în vârstă, mama fuma numai de 
sanchi așa, din când în când, și nu în prezenţa 
mea  În orice caz, ne ciondăneam uneori, mai des 
decât cu tata 

[Aceste două texte vor figura într-o carte în pregătire con-
sacrată mamei mele, Salomeea (Meea) Lazăr Rosenkranz 

din Ploiești, România (1914-1989)]

Ultima zi

În ultima mea zi,
 ne vom îmbrăţișa 

Vom fi trei capete
ca unul singur,

trei inimi iubitoare,
ce respiră, palpită,
se contopesc ca și cum
al meu pântec ne-ar absorbi
pe toţi și ne-ar cuprinde 
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Resentiment, supărare, 
ca prin farmec, dispărute 
Mustrări, tăceri apăsătoare, 
șterse și uitate 

Numai duioase clipe
de fericire pură,
și pâlpâiri de zâmbet
și de râs 

Îmi amintesc de nopţi
și zile-ndepărtate   

Revăd faţa ta caldă-nsorită,
bucălată, aur în păr și ochii
apă verde de izvor   

Revăd păr castaniu,
ochii, migdale; tu, chipeș
și dârz și tainic   

Iubire fără preţ,
iubire cristalină
mă duce, mă inundă
și spre ceruri mă poartă 
în singurătate  

LA BOUCLE  
EST BOUCLÉE*

Azi noapte-am visat deodată
Că ţi-o spun pentru prima dată, 
Dar tu mi-ai luat-o-nainte 
– Te iubesc  – Și eu te iubesc 
Am răsuflat ușurată 
În sfârșit, cercul s-a-nchis 
La boucle est bouclée *

Braţele tale le-am simţit
În juru-mi  Apoi, mâna-ţi caldă,
Puternică, pe-a mea a cuprins-o 
Ne-am contopit, dar vai! Era 
Ca-n lumea virtuală de azi:
Două siluete, două avatare 

Și totuși, am răsuflat ușurată:
În sfârșit, cercul s-a-nchis 
La boucle est bouclée *

 *Expresie franceză cu sensul de „s-a rezolvat ceea ce 
rămăsese neterminat”
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Lucian-Zeev HERȘCOVICI

 IDENTITATEA EVREIASCĂ  
 ÎN ZILELE NOASTRE 

Care este identitatea contemporană 
evreiască? Mi-am pus această întrebare 

după recunoașterea evreimii și iudaismului 
ca popor, și nu numai ca religie, de către 
președintele Statelor Unite ale Americii, Do-
nald Trump 

Desigur, pentru mine, această chestiune 
este diferită  Pentru un evreu cetăţean isra-
elian, chestiunea identificării nu este aceeași 
ca pentru un evreu din afara Israelului  Deși 
chiar pentru evreii cetăţeni ai Israelului, care 
s-au născut în altă ţară, au emigrat în Israel, 
dar păstrează cultura ţării de origine și limba 
lor maternă, unii chiar și cetăţenia ei, identi-
ficarea este dublă sau chiar triplă  Alt aspect 
este cel al apartenenţei religioase  Mă refer la 
evreii care păstrează tradiţia iudaică și sunt 
devotaţi iudaismului  Dar ce se întâmplă cu 
cei complet laici? În privinţa celor care tră-
iesc în statul Israel, unii nu-și pun această 
problemă, afirmând că ei sunt „israelieni”, 
evitând chiar să-și afirme apartenenţa comu-
nitară, respectiv la ţara de origine  Înţeleg 
această părere, o accept, o respect, deși eu 
personal păstrez o identitate culturală triplă: 
israeliană, evreiască, românească 

Identitatea israeliană reprezintă identi-
ficarea civică, cetăţenească, cu statul Israel  
Ea este un fapt evident pentru toţi cetăţenii 
acestui stat, incluzând drepturile și obligaţiile 
cetăţenești  Alături de ea este identificarea 
culturală și lingvistică  Personal, mi se pare 
firesc a vorbi limba ebraică israeliană în viaţa 
zilnică, a mă interesa de cultura Israelului, 
de situaţia politică a acestei ţări, în care tră-
iesc  Țară în care deţin drepturi de cetăţean 
și faţă de care am obligaţii de cetăţean  La fel 
ca orice alt cetăţean al ţării, indiferent unde 
este născut  După cum un cetăţean francez 

locuitor al Franţei are aceleași drepturi și 
obligaţii și aceeași identificare faţă de Franţa, 
patria lui; un cetăţean al Italiei faţă de Italia; 
un cetăţean al Australiei faţă de Australia; un 
cetăţean al Statelor Unite ale Americii faţă de 
SUA; și așa mai departe  Indiferent de etnia 
și religia sa  Desigur, există și elemente speci-
fice: cetăţenii ţărilor din Uniunea Europeană 
au o identificare suplimentară europeană  În 
Israel, cetăţenii de altă etnie și religie decât 
cea evreiască – respectiv cetăţenii arabi mu-
sulmani, druzi, cerchezi, creștini – au și iden-
tificarea lor specifică, pe lângă cetăţenia isra-
eliană de care beneficiază  În cazul lor, apare 
problema dublei identităţi etnice și culturale, 
acceptată de ei în mod individual, precum și 
colectiv  Problema apare și la alt nivel, cel al 
statului Israel ca stat al poporului evreu, în 
care minoritarii trebuie să se bucure de drep-
turi cetăţenești și cultural-lingvistice egale cu 
cele ale populaţiei majoritare  Lucru valabil 
fie că statul Israel este statul poporului evreu 
(după cum este definit în mod legal în pre-
zent), fie că ar putea fi (eventual) statul tu-
turor locuitorilor săi  Apropo, problema de-
finirii legale a statului Israel a rămas contro-
versată până în prezent  În spatele ei se află 
și chestiunea identificării personale a fiecărui 
cetăţean, în afară de cea a statutului juridic 
al statului 

Identitatea cu ţara de origine – în cazul 
nostru, România – este în primul rând cul-
turală și istorică  Nimeni nu-și poate nega 
formaţia culturală, chiar dacă încearcă un 
mimetism, care poate reuși numai parţial  
Afirmaţia după care patria unui scriitor este 
limba în care scrie, făcută de regretatul poet 
Shaul Carmel este, cred, corectă  Cu toate 
că au existat și scriitori bilingvi sau chiar 
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trilingvi, precum Arthur Koestler  Desigur, se 
pune și problema temelor alese de un scriitor  
În privinţa cititorilor, mulţi pot citi în câteva 
limbi  Câte limbi știi, de atâtea ori ești om, 
spune un vechi proverb latin  Dar aceasta 
este o chestiune de universalism, nu neapărat 
de identificare culturală  În privinţa relaţiei 
cu ţara de origine, ea include identificarea 
nu numai cu limba acesteia, ci și cu istoria și 
cultura ei  Indiferent de originea etnică și de 
apartenenţa religioasă a cuiva  Fapt care in-
clude și vizite în ţara respectivă, așa-numitele 
excursii pentru căutarea rădăcinilor, dorinţa 
de a colabora cu ţara respectivă, de a parti-
cipa la evenimente legate de viaţa acesteia, 
deși din exterior 

Dar care este „identitatea evreiască”? Pre-
fer s-o denumesc astfel înainte de a încerca 
să-i dau o anumită caracterizare  Atât pen-
tru evreii din Israel – născuţi sau imigraţi în 
ţară –, cât și pentru evreii care trăiesc în alte 
ţări  Chiar cu riscul de a primi replici că nu 
înţeleg situaţia evreilor din Diaspora 

Sunt evreii un popor sau o religie? Aici 
îndrăznesc să revin la o teză afirmată în Ro-
mânia de către fostul șef-rabin dr  Jacob Isac 
Niemirower, prin anul 1900, deci în urmă cu 
aproape 120 de ani, într-un eseu intitulat „Zi-
onismul cultural”  Polemizând cu personalităţi 
de orientări diferite, rabinul Niemirower 
afirma că noi, evreii, suntem atât un popor, 
cât și o religie  Deci o identitate dublă, etnică 
și religioasă  Teza unui curent sionist cultural 
de orientare specială, „iavneismul”, propus de 
rabinul Niemirower, care fusese influenţat atât 
de tezele ideologului Achad Haam, cât și de 
cele ale istoricului Simon Dubnov  Este evi-
dent că situaţia actuală, după circa 120 de ani, 
este diferită  Astăzi există statul Israel ca stat 
evreu, există o obște evreiască bine integrată 
în Statele Unite ale Americii, iar greutatea 
specifică a obștilor evreiești din Europa este 
mai redusă  Dar controverse relative la iden-
tificare există și în aceste cadre  Un aspect fi-
ind cel al existenţei unor evrei laici, precum 
și a unor curente religioase iudaice diferite 
în SUA, ţările europene, Canada, Australia, 

Argentina și în alte ţări, ceea ce indică plu-
ralismul religios evreiesc din Diaspora  În 
schimb, în Israel, este recunoscut oficial nu-
mai iudaismul ortodox, celelalte curente fiind 
acceptate, dar neavând o consacrare oficială  
Pe lângă faptul că, în numeroase cazuri, iden-
tificarea multor evrei este în primul rând cu 
ţara în care s-au născut și trăiesc, în al doilea 
rând cu iudaismul (respectiv cu un curent al 
acestuia – ortodox, conservator, reformist, li-
beral, reconstrucţionist), și în al treilea rând 
cu statul evreu, respectiv cu Israelul  Cineva 
din Israel a afirmat că îl vede pe un evreu din 
Diaspora ca fiind auto-identificat ca evreu 
dacă acesta face măcar o vizită în Israel în 
timpul vieţii sale  Posibil, dar problematic: în 
prezent, există mai multe căi de auto-identifi-
care  Un ebraist creștin, prieten al Israelului, a 
afirmat că este evreu cel care vrea să fie evreu 
și el însuși decide acest lucru  Desigur, este o 
problemă: chiar dacă respectivul nu este evreu 
din punct de vedere etnic și religios, el ia asu-
pra lui auto-identificarea ca evreu  

Dar care este etnia (nu vreau să spun 
„naţionalitatea”) unui evreu din Diaspora? 
După recunoașterea evreimii ca popor de că-
tre președintele american, au fost două reacţii 
opuse una celeilalte din partea evreilor ame-
ricani  Unii au fost bucuroși să primească 
această recunoaștere  Bineînţeles, continu-
ând să fie cetăţeni americani loiali  Alţii au 
reacţionat negativ, afirmând că iudaismul nu 
este o etnie, în niciun caz o naţionalitate, ci 
numai o religie  Ei sunt americani de religie 
iudaică sau mozaică  Unii dintre aceștia au 
mers chiar și mai departe, afirmând că o ase-
menea părere ar fi antisemită  Evident, nu pot 
să aprob asemenea afirmaţie: recunoașterea 
naţionalităţii evreiești de către autorităţile 
statale ale unei ţări în care trăiesc un număr 
mare de evrei, nu poate fi antisemitism  Mai 
ales că sionismul, atât cel religios, cât și cel 
laic, a urmărit totdeauna să obţină această 
recunoaștere  Oricât de bine integrat era un 
evreu în ţara sa, el era totuși evreu  Aceasta, 
pe lângă folosirea termenului „am Israel” 
(=poporul lui Israel) în rugăciunile iudaice, 
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în tradiţia iudaică  Și pe lângă faptul că ni-
meni nu este (și nu poate fi) obligat de altci-
neva să preia o asemenea identitate, ca și nici 
o altă identitate  În asemenea situaţie, obser-
văm doar refuzul identificării evreiești indivi-
duale din partea unor evrei bine integraţi în 
ţara lor natală, asimilaţi în asemenea măsură 
încât aspectul etnic a dispărut din identitatea 
lor, menţinându-se numai aspectul religios, 
iar acesta în mod parţial  Oare este posi-
bil? Evident, fiind ceva individual  Dar dacă 
există identificare etnică în rândul altor părţi 
ale populaţiei SUA, precum negrii, hispani-
cii, italienii, rușii, românii, chinezii, japone-
zii și alţii, de ce să nu existe și pentru evrei? 
Bineînţeles, pentru cei care vor să ia asupra 
lor asemenea identitate 

Unii adversari ai acestei recunoașteri au 
afirmat că ar fi vorba de o decizie politică, 
luată de președinte pentru a influenţa asupra 

opoziţiei  Este dovedit de statistici că mulţi 
evrei americani își dau votul Partidului De-
mocrat, cu toate că acesta nu este totdeauna 
favorabil Israelului  Oare președintele Trump 
a vrut să-i facă să se apropie de Partidul Re-
publican? Nu pare să fi vrut să facă o ase-
menea manevră  Oricum, el a trezit astfel o 
întrebare identitară în rândul evreilor ameri-
cani  Mai mult decât atât; el a dovedit că este 
un prieten adevărat al Israelului și al popo-
rului evreu  Chiar dacă nu există o identitate 
între „poporul evreu” și „poporul israelian”, 
există „poporul lui Israel” sau, în termeni pur 
istorici, „neamul lui Israel”  Deci, nu numai 
o religie, ci și un popor, din anumite puncte 
de vedere specifice, chiar dacă unii dintre 
membrii aceste comunităţi etnice nu vor (sau 
nu pot) să-și recunoască această identitate  

[Preluare din Baabel]

Nansi BrandesNansi Brandes
Ernest HușanuErnest Hușanu
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Ernest  HUȘANU

 ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI JOACĂ 

Ca în orice ștetl cu mulţi evrei și mulţi 
copii, ca în orice comunitate evreiască, 

erau respectate tradiţiile iudaice  În casă și în 
afara casei  

Procesul de educare începea la o vârstă 
fragedă  În mod firesc, în atmosfera familiei, 
împletită și continuată la heider, grădiniţă, și 
apoi la școala primară israelită  

În cele zece sinagogi, noi băieţii ne 
însoţeam părinţii și cât ne ţinea răbdarea 
de copil stăteam alături de taţii noștri, zbu-
ghind-o într-una în pauze în curtea sinagogii, 
la joacă  

Melamedul ce l-am avut la heider, era o 
figură greu de uitat  Era un om trecut de vâr-
sta medie, mic și foarte gras, iar lecţiile sale 
nu erau antrenante  La o masă lungă, me-
lamedul stătea de o parte și noi, băieţii, pe o 
bancă la fel de lungă, în faţa lui  În dreptul 
său, o carafă cu apă din care sorbea din când 
în când  Bănuiam noi – nu știu de ce – că era 
apă cu zahăr  

Deși eram trimiși de acasă să primim 
primele noţiuni de „alfabetizare” în ebraică, 
atenţia noastră nu prea rezista la mecanismul 
său de predare  Oricum, heiderul era prima 
formă tradiţională de iniţiere în tainele limbii 
ebraice  

Trecerea la grădiniţa israelită ce funcţiona 
într-o clădire mare, pe dealul ce ducea spre 
satul Bădiuţi, a însemnat o etapă plină de 
satisfacţii  Câte n-am învăţat acolo! Cânte-
cele erau însoţite de mica noastră orchestră: 
o tobă, tamburine, castaniete și triangluri pe 
care le loveam cu un beţișor metalic, scoţând 
sunete plăcute, argintii  

În preajma sărbătorilor, mai ales înaintea 
Purimului, se organizau pregătiri speciale  
Îmi amintesc de scenetele cu eroii legendari  
Eram deghizaţi în personajele respective  
Învăţam textele în ebraică și repetiţiile erau 

foarte însufleţite  Iar spectacolele respective, 
cu decoruri adecvate, în costumele perso-
najelor și prezenţa zecilor – poate sute – de 
spectatori, mame, taţi și bunici nu mai puţin 
emoţionaţi decât interpreţii, erau momente 
festive ce nu pot fi uitate  

Astfel, pe scena din sala mare a școlii 
israelite apăreau Ahașveros, Haman, Mor-
dechai, frumoasa Ester – rol acordat Bian-
căi, a cărei frumuseţe cred că putea concura 
cu cea a Esterei  Melodiile tradiţionale in-
terpretate de orchestra grădiniţei, bine in-
struită la repetiţii, erau susţinute și de câţiva 
instrumentiști adulţi care veneau cu acor-
deon, vioară și contrabas  Bucuria și atmo-
sfera de sărbătoare era încununată la sfârșit 
de micile cadouri și nelipsitele îmbrăţișări 
și lacrimi ale celor din familii și ale priete-
nilor  

Drumul spre grădiniţă căpăta în cur-
sul iernii o tentaţie de sezon  Pe partea 
dreaptă a delușorului pe care îl parcur-
geam, povârnișul era numai bun pentru un 
săniuș pe care ne luam la întrecere cu ce 
apucam: de la săniuţe sau orice obiect pe 
care puteai aluneca la vale până la genţile 
cu mici provizii alimentare sau câte o scân-
durică, toate erau adesea folosite la acest 
sport de iarnă  

•

Anii de grădiniţă s-au terminat  Începea o 
nouă perioadă în viaţa mea și nu numai pen-
tru mine  Toţi cei de o seamă, fetele și băieţii 
evrei, au început să meargă la Școala Israelită 
„Narcise Leven”, mândria orășelului  

În clădirea mare, frumos construită, se 
găseau sala mare pentru recreaţie, de unde 
porneau intrările pentru cele patru clase, ca-
mera profesorilor, cancelaria, încă o ușă care 



Pag. 90 ♣ IZVOARE

dădea într-o încăpere folosită drept maga-
zie pentru materialele didactice și o intrare, 
apropiată ușii principale, prin care intrau 
școlarii, destinată accesului la spaţiul ocu-
pat de administratorul și totodată paznicul 
școlii  Aici se găsea și plita pentru fiertul 
laptelui distribuit în pauza cea mare  Tot în 
această încăpere soseau pâiniţele rotunde, 
calde 

Clădirea acestei școli era situată ceva mai 
departe de centrul târgului, pe drumul ce 
ducea la casa rabinului  În anotimpul plo-
ios, drumul până la școală era plin cu noroi  
Încălţămintea noastră se încărca cu tot ce 
se putea lipi de tălpile și pielea bocancilor  
La ușa de intrare ne controla administrato-
rul școlii  Nimeni nu avea voie să pășească 
în clădire până nu își curăţa cu atenţie 
încălţările  

Știţi cum arată „peștișorul”? Era instru-
mentul, adică cuţitul cu mâner de lemn pen-
tru curăţat gheata sau bocancul  Controlul 
era sever  Cuţitul se închidea în mânerul 
din lemn  Fiecare școlar era posesorul unui 
„peștișor” 

În recreaţia mare, la orele 10, în sala mare 
se pregăteau câteva mese lungi și bănci  Se 
serveau celor care nu puteau aduce mâncare 
de acasă o cană cu lapte cald și un coltuc de 
pâine albă  Laptele ajungea aburind în cănile 
burduhănoase, viu colorate în roșu și albas-
tru  

Cei care aveau de acasă tartine cu unt și 
marmeladă, îi invidiau pe prietenii mei de 
la masa cu lapte și coltuc  Ne serveau chiar 
mamele noastre, prin rotaţie  În unele zile, 
era de servici și mama mea  Atunci eram un 
exemplu de cuminţenie  
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În clasă, în afară de predarea noilor lecţii, 
erau și momente mai „dureroase”  Amploarea 
și duritatea pedepselor erau dependente de 
gravitatea actului indisciplinar și de starea de 
nervozitate și supărare a domnului învăţător  
Exista chiar o ierarhie a pedepselor  De la 
statul „la colţ” în picioare la statul în ge-
nunchi, eventual pe boabele de porumb, bă-
tutul la palme cu rigla și, pentru împricinaţii 
recidiviști, era o pedeapsă mai aspră când 
osânditul era ţinut atârnat pe spatele unui 
școlar mai voinic  Cu regiunea feselor expusă, 
el era ţinta loviturilor aplicate de învăţător cu 
o linie de lemn  Numărul loviturilor și inten-
sitatea lor depindeau de gravitatea faptei  

Aveam în clasă un băiat căruia nu-i plă-
cea să înveţe, să-și facă temele  Era abonat 
aproape zilnic la supliciul pe spinarea altui 
coleg  De la o vreme, în locul ţipetelor și 
văicărelilor disperate, era foarte liniștit și, în 
timpul „execuţiei” pedepsei, întorcea capul 
spre cei din clasă, scoţând limba și râzând  

Secretul acestei bune dispoziţii în timp 
ce era bătut cu linia pe fese ni l-a dezvăluit 
chiar dânsul  Tatăl său, de profesie cojocar, 
îi cususe în interiorul pantalonilor o bucată 
de blană, drept scut  Nu l-a pârât nimeni  
Secretul fabricaţiei acestui scut lânos a fost 
bine păstrat, spre satisfacţia noastră, a mar-
torilor din clasă, cărora asprimea pedepsei și 
rânjetul răutăcios al învăţătorului nu ne erau 
pe plac  

Mai exista un mic supliciu în anotimpul 
rece, când durerile de gât și tusea însoţeau 
prezenţa noastră în școală  Se instituise 
o acţiune de dezinfectare și prevenire a 
infecţiilor din gât  La intrarea în clasă, un 
cadru sanitar ţinea în mână un beţișor lung 
cu un motocel de vată la capăt pe care-l muia 
într-o sticlă cu lichid albastru și ne badijona 
în gât  Reflexul vărsăturii apărea adesea  

Măsura aceasta, bine intenţionată, era 
efectuată cu același ghemotoc de vată îngăl-
benită ce se plimba prin gâtlejurile noastre  
Prevenirea infecţiilor se putea transforma 
în… răspândirea lor  Iar gustul soluţiei al-
bastre nu era prea plăcut  

Recreaţiile erau pentru băieţi prilej de a 
ne arăta forţa musculară și spiritul comba-
tiv  Prietenești, alteori cu patimă mai vio-
lentă și consecinţe neplăcute vestimentare, 
însoţite uneori cu însemne corporale  Apă-
reau reclamaţii și revendicări compensatorii  
Dacă vremea era plăcută, activităţile noastre 
războinice sau pașnice cu jocuri diverse se 
desfășurau în curtea mare a școlii  

Ne cunoșteam bine între noi, cei din 
aceeași clasă, dar și din alte clase  Ne legau 
prietenii statornice și frumoase  Pasiunea 
întrecerilor nu le putea strica  O întrecere 
repetată deseori era aruncarea nasturilor sau 
a căpăcelelor de bere la ţinta fixată cu o pia-
tră mică lângă un perete  Distanţa păstrată 
obligatoriu era lăţimea trotuarului  Piciorul 
de sprijin al concurentului nu avea voie să 
depășească bordura  

Ne adunam la aceste jocuri, cei de la 
școală, și mai chemam și băieţii ceva mai 
mari, angajaţi ca „băieţi de prăvălie”  

Căpăcelele sticlelor de bere aveau mare 
căutare  Valoarea căpăcelului era determinată 
de marca produsului  Cele de la berea mai 
ieftină și deci mai frecvent consumată erau 
și ele mai puţin valoroase  De exemplu, un 
căpăcel de bere Luther – mai scumpă și mai 
greu de procurat – valora la schimbul de pe 
piaţa căpăcelelor cinci capace de bere Azuga  
Cele de la o bere mai puţin căutată, de exem-
plu de la marca Zimbru sau Cișmea – adică o 
bere proastă – aveau valoare mare la schimb 
pentru că se găseau mai rar  

Fac o paranteză: cine nu crede că evreii au 
fost inventatorii hârtiilor de valoare, a burse-
lor, a băncilor, să cerceteze cum acţionau mi-
cii școlari evrei la operaţiunile de schimburi 
valorice la piaţa concurenţială  Unii reușeau să 
înfiinţeze „bănci” în lădiţe pline cu asemenea 
căpăcele  Sursele pentru acumularea căpăce-
lelor de bere erau diverse  Cea mai sigură era 
căutarea în jurul meselor la grădina de vară 
ceva mai îndepărtată de centrul târgușorului  

Spre seară, printre picioarele consumato-
rilor, printre pietricelele prundișului așternut 
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în grădina de vară, culegeam de zor tot ce că-
dea după deschiderea sticlelor de bere  

Nu ne interesau melodiile la modă inter-
pretate de orchestră și o cântăreaţă adusă din 
Botoșani sau Iași  Nu aveam răbdare să stăm 
cu părinţii la vreo masă încărcată cu miti-
tei și fripturi  Căutam căpăcele de bere, să 
îmbogăţim depozitul personal 

Un alt joc frecvent folosit era cu nasturi  
Jocul acesta pentru mine a fost sursa unor 
câștiguri mari, necinstit obţinute, care mi-au 
adus necazuri  

Ideea inovaţiei mi-a fost inspirată de 
„roata norocului” de la iarmaroc  Punând 
un ban pe o culoare, se învârtea un braţ cu o 
pană la un capăt pe un ax  Oprirea penei pe 
culoarea aleasă aducea câștig; în caz contrar, 
pierdeai banul  

Am constatat că pot construi singur o 
„roată a norocului”  Un fund de lemn, vopsit 
în două culori, roșu și albastru  Axa de lemn 
am montat-o pe un mosorel de lemn, după 
ce i-am scos firul de aţă  Pene de găină sau 
de gâscă se găseau ușor  

Cu această roată a norocului instalată pe 
trotuar, invitam copiii să joace  Observa-
sem însă ceva care îmi aduse câștiguri repe-
tate  Aplecând ușor fundul de lemn într-o 
parte, discret, pana se oprea în zona dorită  

Manevrând astfel, în mod ascuns, îmi diri-
jam pana și… amatorul care își încercase no-
rocul pierdea  Se adunase într-un sertar din 
casă o cantitate mare de nasturi  Jucătorii 
imprudenţi se întorceau acasă fără nasturi la 
pantaloni, cămăși sau nasturi noi cu care ve-
niseră de acasă  

Șmecheria mea a atras reclamaţiile 
părinţilor la aflarea cum și unde copiii pier-
duseră nasturii  Mama a descoperit depozitul 
de nasturi în săculeţe, sortaţi după mărime și 
culoare  

Făcusem o pasiune din înșelătorie  A ur-
mat un dezastru  Depozitul mi-a fost confis-
cat, iar repercusiunile dureroase de la fundul 
meu le-am simţit câteva zile  

Activitatea mea comercială necinstită a 
fost o lecţie de viaţă  Părinţii mei erau me-
reu atenţi cu poveţe necesare unui trai cin-
stit  

Așa a fost cu un ceas de mână găsit de 
mine pe strada care ducea la școală  L-am ză-
rit între urmele lăsate de roţile căruţelor în 
noroiul ce îngheţase  Când l-am adus acasă 
foarte bucuros, mi s-a interzis să-l port  A 
fost înapoiat păgubașului, după aflarea pose-
sorului adevărat  

Dar asta e altă poveste 
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Silvia  KATZ IANĂȘI

 ILUZII DE FEMEIE  
 (fragment)

Am închis calculatorul și m-am uitat la 
ceas  Este târziu și mă duc la culcare  

Mâine voi scrie în continuare povestea Adei  
Va fi greu, deoarece urmează partea cea mai 
dureroasă a poveștii și sper să găsesc forţa să 
continui  Adorm, în timp ce gândurile mele 
hoinăresc prin alte galaxii 

Este dimineaţă și afară plouă, semn că 
toamna a venit în Israel  Deschid fereastra și 
privesc palmierii din faţa blocului, apoi cerul 
întunecat și știu că va fi o zi tristă pentru mine  
După un timp, îmi pregătesc un ceai și mă așez 
la masa de scris să continui povestea Adei 

Îmi aduc aminte că, atunci când m-am 
întors din excursie, înainte să intru în casă, 
am văzut în cutia poștală ziarul la care eram 
abonată și l-am luat  Am deschis ușa și am 
lăsat bagajele jos, iar ziarul l-am pus pe masă  
Am văzut jurnalul Adei, pe care mi-l dăduse la 
ultima noastră întâlnire, și mi-am dat seama 
că venise să ude florile  Am despachetat lucru-
rile și am făcut un duș, apoi mi-am pregătit 
ceva de mâncare  În acest timp am răspuns și 
la câteva telefoane, apoi m-am gândit cu pă-
rere de rău că va trebui să mă întorc la muncă 
peste câteva zile, când concediul meu se va 
termina  Am dat drumul la televizor, apoi 
am luat ziarul de pe masă și m-am așezat în 
pat  Afară se înserase și am amânat pentru a 
doua zi întâlnirea cu Ada  Îi cumpărasem un 
șal călduros și, în timp ce îl priveam, m-am 
gândit la Ella, a cărei poveste o scrisesem în 
cartea Doar iubirea rămâne și care, din păp-
cate, părăsise de câţiva ani această lume  Era 
o mare asemănare între cele două femei, de-
oarece una își dorise iubirea unicului copil, 
iar cealaltă a unui bărbat care o părăsise  Din 
păcate, Ella nu ajunsese să poarte șalul respeca-
tiv, căci se stinsese din viaţă în urmă cu patru 
ani, în timp ce eu mă aflam în România  La 

întoarcerea în Israel, îl oferisem unei prietene 
de-a ei, care venise să-mi aduca vestea tristă  
Am încercat să alung tristeţea din suflet și 
mi-am dat seama că îmi era dor de Ada și că 
așteptam nerăbdătoare întâlnirea cu ea  Eram 
hotărâtă să o ajut cât mai mult să redevină un 
om normal  Știam că va fi greu, dar poate o 
voi convinge să se interneze undeva ca să se 
vindece, iar dacă boala va avansa la bătrâneţe, 
să meargă într-un azil unde să fie îngrijită  

Îmi lipsesc cuvintele și îmi este foarte greu 
să-mi aduc aminte ce am simţit în momentul 
când am deschis ziarul  Pe prima pagină era 
o casă cuprinsă de flăcări și am recunoscut 
aleea pe care mersesem de atâtea ori  Cu 
mâinile tremurânde și printre lacrimi, am 
citit articolul în care scria despre o femeie 
atacată de hoţi cu o săptămână în urmă  
Hoţul sau hoţii intraseră noaptea peste ea și 
o omorâseră, apoi dăduseră foc la casă pentru 
a șterge urmele  Femeia trăia retrasă de ani 
de zile și nu avea rude  Dacă cineva a cunosa-
cut-o, este rugat să se prezinte la poliţie pen -
tru a da amănunte  Se pare că femeia, care 
trăise mulţi ani în Anglia, ar fi avut bani și 
obiecte de valoare și probabil fusese urmărită 
de mult timp  Câţiva vecini care locuiau mai 
departe de casa ei, declaraseră că văzuseră de 
ceva timp un bărbat care trecea pe alee, dar 
bănuiseră că femeia îl chemase să-i taie lemne 
sau să-i repare ceva 

Am aruncat ziarul, mi-am prins capul 
în mâini și am început să plâng în hohote  
Când m-am liniștit, am deschis Jurnalul Adei 
și am început să citesc 

Fragment din jurnalul Adei

– Într-o zi, am stat pe o banca în parc, ui-
tând noțiunea timpului. Se înserase și începuse 
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să plouă, așa că, speriată, am ieșit din parc și 
am fugit repede să mă adăpostesc în stația de 
autobuz. Acolo l-am întâlnit pe el. Dor, Dor, 
dragostea mea!

Nu aș fi crezut niciodată că voi mai întâlni 
cu adevărat dragostea aceea pură și adevărată, 
deoarece în viața trăită până acum nu am 
reușit să o cunosc în toată profunzimea ei, 
poate și datorită faptului că nu am știut să 
scot din mine necunoscutul, să-l aduc în fața 
mea și să-i spun:

– Sunt puternică și voi reuși să fiu fericită!
Închid ochii și visele apar. Ştiu că îmi fac 

iluzii în această lume, care de multe ori m-a 
rănit, provocându-mi durere, dar îmi doresc 
să-i vorbesc omului iubit.

– Unde ești acum, Dor al meu, Dor, care 
mi-a spus de nenumărate ori atunci când ne 
iubeam, prin șoapte magice, că niciodată nu 
ne vom despărți și că vei păzi și alina mereu 
sufletul meu trist și neliniștit? Am crezut și, 
cuprinsă în iubirea ta, te lăsam să-ți odihnești 
ochii pe trupul meu, peste care presărai petale 
de trandafiri albi. Păreau fulgi gingași de 
zăpadă care pluteau ca un vis de iubire, în 

timpul oprit doar pentru noi doi. Am simțit 
atunci că iubirea noastră este unică în această 
lume plină de mistere și m-am lăsat mângâiată 
sub stropii de ploaie, sau sub privirea stelelor, 
de mâna ta fierbinte, de buzele și privirea ta și 
m-am trezit scăldată în magia iubirii. Simt și 
acum, după atâta timp, cum trupurile noastre 
răspândeau miresme magice, divine, în timp ce 
îmi doream cu patimă să fiu împreună cu tine 
pentru eternitate. A fost de ajuns un cuvânt 
rostit de tine, sau o șoaptă de iubire, ca să fiu 
fericită. Lângă tine am descoperit că iubirea 
noastră este un miracol care mă transforma 
într-o femeie nouă. Te adoram și pentru felul 
în care reușeai să mă aduci să simt acea stare 
de extaz și mulțumire necuprinsă. Atunci îmi 
doream să te sărut la infinit și apoi să mă 
strecor ca o lumină în sufletul și trupul tău.

Te strig din nou, Dor al meu, Dor! 
Trăiesc de atâta timp, singură în infinitatea 
gândurilor mele care gonesc aiurea peste 
această lume, legănându-se într-o parte sau 
alta, și doar amintirile trecutului, în care 
iubirea noastră este încă vie, mă ajută să sper 
că vei veni.
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Arie  KUPFERSCHMIDT

 FILE DE ISTORIE 

Un politician englez care a fost numit 
premier, a dat prima sa hotărâre, aceea 

de a crea o unitate care să primească propu-
neri sau sfaturi din partea populaţiei  Din 
întâmplare, numele acestui premier era Win-
ston Churchill 

După catastrofa războiului de Iom kipur, 
comisia care a analizat greșelile făcute din 
ajunul războiului, a recomandat crearea unei 
unităţi care să primească informaţii politice 
și militare curente, să le analizeze și să in-
formeze guvernul la ce concluzii s-a ajuns în 
baza materialului primit 

Din cele înţelese de mine, această reco-
mandare a rămas pe una dintre etajerele 
cancelariei premierului  Drept dovadă că o 
asemenea unitate nu există, învăţ din faptul 
că Israelul a stăpânit Peninsula Sinai timp de 
20 de ani, fără a mișca un deget în domeniul 
rezolvării problemei lagărelor de refugiaţi pa-
lestinieni 

Dacă guvernul israelian ar fi clădit în 
această perioadă mii de locuinţe și ar fi creat 
centre comerciale și industriale în regiunea 
Al-Arish, toată populaţia refugiaţilor pales-
tinieni ar fi ocupat acest centru industrial și 
toate lagărele de refugiaţi s-ar fi golit  

Al doilea exemplu este evacuarea locuitori-
lor evrei de către defunctul premier Sharon și 
nimicirea așezărilor construite de evrei, care 
erau împrăștiate în toată „regiunea Gaza” 
din cauza atacurilor teroriste  Cea mai simplă 
alternativă era de a transfera toate așezările 

evrești în nordul acestei regiuni fără a goli 
fâșia Gaza de prezenţa evreiască  Apropo, 
evreii alungaţi din regiunea Gaza nu și-au re-
făcut centrele agricole care le foloseau ca bază 
economică 

Amintesc că defunctul Sharon a declarat: 
la prima rachetă lansată de palestinienii spre 
populaţia israeliană, va avea o replică dură, du-
când la nimicirea economică a acestei regiuni 

A SPUS! ȘI    ?
Premierul Nataniahu a urmărit cu evlavie 

lipsa de activitate programată în urma lansă-
rii sutelor de rachete din regiunea Gaza  Ju-
mătate din ţară era „paralizată”, dar replica 
guvernului era, ca în toţi anii, asemănătoare 
„apei de ploaie”  Cheltuielile economice cau-
zate de aceste rachete se ridică la zeci de mi-
liarde de șekeli  În loc să dăuneze teroriștilor 
din Gaza pagube asemănătoare, au fost ata-
cate locaţii de importanţă minoră 

Un mic exemplu este faptul că toate 
unităţile teroriste se folosesc de tendere pen-
tru transportul de armament și de teroriști în 
toată fâșia Gaza și o daună „echivalentă” ar 
fi nimicirea sistematică a tuturor vehicolelor 
în cauză  Nici nu s-au obosit să arunce mani-
feste în care să explice pentru ce sunt folosite 
milionele de dolari donate ca ajutor pentru 
populaţie  

Este clar că toate ideile geniale de apă-
rare împotriva rachetelor din fâșia Gaza sunt 
concentrate în sala de ședinţă a guvernului și 
orice propunere este menită coșului de gunoi 

ÎN LOC DE RECENZIE 

De fiecare dată când scriu despre ceva 
legat de răposatul Șlomo Leibovici, 

nu mă pot obișnui că nu mai este în viaţă  

Soarta m-a legat de familia sa, când tatăl 
lui Șlomo, domnul Nahman, m-a invitat să 
vin la ei acasă de la căminul de copii unde 
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eram repatriat din Transnistria  Acest cămin 
a fost amenajat și pregătit de comunitatea 
evreiască din Botoșani pentru copii repatriaţi 
din Transnistria care au fost trimiși în acest 
oraș  

Am mai amintit cu diferite ocazii că am 
ajuns la ei zdrenţuit, plin cu păduchi, și toate 
hainele mele au fost arse imediat  

Pentru prima dată după trei ani, am făcut 
baie în cadă cu apă caldă și în acele momente 
am simţit si eu fericirea  Noua mea garde-
robă erau hainele lui Șlomo și de atunci viaţa 
mea era împletită cu a lui 

Încerc să mă pot concentra pentru 
a putea reda doar câteva firimituri din 
autobiografia sa, Hahaim bematana (Ca-
doul vieții)  Cu totul întâmplător, am desâ-
chis cartea la pagina 99, unde scrie despre 
mine – „salvarea copiilor din orfelinat și 
ghearele rusești – și transportarea lor la 
București”  La sfârșitul lunii agust 1944, 
a vizitat un politruc (ofiţer sovietic care se 
ocupă cu probleme politice) la sediul cămi-
nului de copii din Botoșani și a cerut lista 
copiilor și în special locul lor de naștere  
După ce și-a dat seama că toţi sunt născuţi 
în Bucovina și Basarabia, a informat 
direcţiunea că noi (copiii) suntem cetăţeni 
ai Uniunii Sovietice  Comunitatea a înţeles 
că vom fi transferaţi într-unul sau în câteva 
cămine de copii comuniste  Șlomo a fost 
numit să organizeze salvarea noastră, adică 
să ne „controbandeze” la București, loc în 
care armata rusa nu era unica să „tăie și să 
spânzure”  

Majoritatea celor care se prezintă ca 
reprezentanţii celor emigraţi din România 
și se bat în piept că au făcut ceva pentru 
aceaștia, nu au făcut în decursul vieţii lor cât 
a făcut Șlomo într-o singură zi  

Între funcţiile sale sub emblema 
ministerului de externe, se ocupa cu legăturile 
cu evreii din spatele Cortinei de Fier  Astfel 
au fost organizate „trimiteri de colete” în 
numele rudelor din Israel pentru a le ușura 
existenţa în imperiul comunist și a întreţine 
legături cu rudele din Israel  

Cumpărarea evreilor din România, con-
tra bani gheaţă, era una dintre activităţile 
sale  Era coordonator interministerial legat 
de toate relaţiile cu România comunistă  
Organiza aducerea în Israel a ofiţerilor 
evrei care dezertau în Europa din Armata 
Roșie  De asemenea, ajuta la ameliorarea 
acomodării și încadrării acestor „olimi” în 
Israel  

Ca să se poate înţelege multilatelaritatea 
funcţiei sale, voi aminti faptele următoare: 
dintre toţi care se auto-declară fruntașii Ali-
alei din România, el este unicul amintit de 
Pacepa (Șeful securităţii române care a de-
zertat și a fugit în Statele Unite) și de Radu 
Ioanid, care a descris cumpărarea evreilor ro-
mâni, adică aprobarea emigrării lor în Israel  
Deși deţinea pașaport diplomatic, era văzut 
ca „persoană non grata” în România și în ul-
timii ani nu mai vizita ţara 

Șlomo a ţinut conferinţe în toate 
universităţile din ţară despre istoria evreilor 
din România și personal i-am pus o poreclă: 
„enciclopedia verbală a iudaismului româ-
nesc”  Limitarea în acest articol nu-mi per-
mite să enumăr mulţimea premiilor primite 
în decursul vieţii, dar voi aminti numai 
unul: Doctor Honoris Causa, primit de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Na-
poca 

În Israel a înfiinţat Asociaţia ACMEOR 
(Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor 
Originari din România), fiind președintele 
acesteia până în ultima zi a vieţii sale  
Asociaţia a fost lichidată de răufăcători 
ticăloși și rezultatul este că mii de documente 
și cărţi care au fost colectate de asociaţie în 
decurs de zeci de ani (unele unice) sunt ma-
gazionate în diferite locuri și vor dispărea cu 
timpul  Toate acele persoane care au parti-
cipat CU BUNĂ ȘTIINȚĂ la NIMICIREA 
ACMEOR-ului sunt văzute de mine ca fiind 
asemănătoare huliganilor antisemiţi care au 
dat foc cărţilor evreiești în Germania 

Niciodată nu mă voi putea împăca cu gânm–
dul că Șlomo nu mai este printre noi!
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I .L.  PERETZ

MEIN NIȘT/ NU CREDE
Nu crede că lumea e o cârciumă 

creaţă, ca apoi
Să te repezi cu pumni și ghiare la 

primul butoi
Să te îmbeţi și să înfuleci din plin,
Când alţii privesc cu jind, înfometaţi 

în stare de leșin,
Cu stomacul gol care se zbate în 

spasme 
NU CREDE că lumea e o cârciumă!

Nu crede că lumea e o bursă creată de 
cei

Puternici, să vândă slabii și săracii, ca 
cireada de miei,

Să cumpere de la bărbaţi măduva din 
oase, pudoarea fetelor sărmane,

Laptele din sânii nenorocitelor mame

Zâmbetul copiilor, rarul oaspete, pe 
feţele lor palide

OH, NU CREDE că lumea e o 
bursă!

Nu crede că lumea e un haos creat – 
pradă

Pentru lupi și vulpi, furt și 
înșelăciune 

Cerul – o perdea ca Dumnezeu să nu 
vadă,

Ceaţa – să acopere mâinile pătate,
Vântul – să înăbușe ţipetele sufletelor 

îndurerate,
Pământul – să absoarbă sângele 

jertfelor 
OH, NU CREDE că lumea e un haos!

[Traducere din idiș de Arie Kupferschmidt]
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Paul  LEIBOVICI

 SCRIU DE PESTE 60 DE ANI 

Eram coleg de bancă, la liceul de băieţi 
din Bacău, cu Ioan Berilă, un talen-

tat pictor și caricaturist  Liceul, înainte de 
reformă, purta numele „Liceul Ferdinand”  
În paginile caietului său permanent deschis, 
erau portretele profesorilor, adesea caricaturi 
din viaţa cotidiană  

Era la modă Gazeta de perete. În colţul 
din dreapta, Berilă semna caricatura săptă-
mânii  La îndemnul său, am scris un articol  
Apoi a apărut altul – tot lângă caricatura lui 
Berilă  Și tot așa    până ce un redactor de la 
un ziar central a luat cu el „colecţia” mea de 
scrieri  Într-o bună zi, am fost chemat la se-
cretariatul școlii, unde printre alţii era și un 
coleg care avea o funcţie de secretar al Uniu-
nii tineretului școlar 

– Am primit – spune acesta – de la Zi-
arul Tineretului din București o propunere 
pentru tine! Să fii corespondentul lor pentru 
judeţul nostru 

Am fost trimis să scriu un reportaj des-
pre un tânăr evidenţiat în muncă, la niște 
mine din judeţul Bacău  Apoi, am fost trimis 
la Moinești pentru un interviu cu o brigadă 
de mineri  Mergeam cu trenul, până la staţia 
principală, apoi cu mijloace rudimentare 
până în satele respective  Scriam și expediam 
reportajul    Vremea trecea, iar materialele 
apăreau, adesea iscălite doar cu iniţialele nu-
melui  Cu prilejul examenelor de intrare la 
facultate, am tras o fugă și pe la redacţie  Re-
dactorul de la secţia „Corespondenţe” mi-a 
înmânat foaia cu articolul meu  Era iscălit    
„P  Liman”! Din ziua aceea, pentru mai 
mulţi ani, tot ce scriam și publicam purta 
iscălitura de mai sus  Fiind în București și 
având o oarecare experienţă, am scris și pen-
tru alte ziare, cum ar fi o publicaţie care apă-
rea doar duminica  

Ca student, am frecventat deseori Bibli-
oteca Academiei  Aici mă simţeam în largul 
meu  Chiar și materialele, cărţile și revistele 

care aveau nevoie de aprobare specială pentru 
sala de lectură le puteam consulta  Astfel, am 
descoperit prima încercare de dramatizare a 
unei povestiri a clasicului Ion Creangă  Am 
scris pe această temă un articol pe care mi 
l-a publicat revista Tribuna din Cluj, drept 
pentru care am primit scrisori de la numeroși 
studenţi  Materialul respectiv a fost studiat și 
apreciat de secţia de literatură română 

Fiind membru activ la Cenaclul Radio, 
mi-am încercat puterea creatoare ca textier  
Gheorghe Danga, dirijor al Corului Radio, a 
compus și dirijat o melodie al cărei text era 
semnat de P  Liman, iar H  Schwartzman a 
compus un Imn al Minerilor tot pe un text 
de-al meu  Împreună cu compozitorul Puiu 
Rubinștein am primit un premiu pentru un 
cântec despre primele taxiuri publice din 
București! Cronici teatrale ale unor spec-
tacole de operă au apărut doar cu iniţialele 
numelui meu  În perioada brăileană, atunci 
când am lucrat ca secretar literar al teatrului 
de acolo, am publicat la ziarul local reportaje, 
cronici despre viaţa culturală; apoi am publi-
cat la Galaţi și Iași  

De peste 50 de ani sunt în Israel  Am 
continuat să scriu la toate ziarele și revistele 
de limbă română de aici și din unele ţări care 
au publicaţii românești  În Israel, materialele 
pe care le-am publicat, au fost semnate atât 
„Paul Leibovici”, cât și „P  Liman”  În pe-
rioada cât am trăit în România, am scris o 
seamă de cărţi, precum Bibliografia Teatru-
lui Național Vasile Alecsandri, Bibliografia 
Industriei, Monumente din orașul și județul 
Iași, Agricultura din cuprinsul județului și 
altele  Iată și unele titluri ale cărţilor scrise 
în Israel, fie în ebraică, fie în limba română: 
Sărbătorile noastre, Valea piersicilor, Sarco-
fagul dragostei, Baronul din Daba, Limanul 
apelor învolburate, Cântarea Cântărilor, 
Martiri anonimi, Ashkelon: lupte și elibe-
rare   
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T R A N S N I S T R I A

Iată-ne pe noi, cei lipsiţi de 
podoaba care ne acoperea 

cândva craniul, pe unii cu on-
dule negre, blonde azi la vârsta 
patriarhatului, sprijinindu-
ne în baston, în cel mai bun 
caz, căci unii dintre veteranii 
Transnistriei ori sunt sprijiniţi 
de către o însoţitoare, ori pri-
vesc în zări de după geamul 
unei „Case de bătrîni”  Dar fi-
indcă memoria e limpede, mai 
pot să povestească celor din 
jur, nepoţilor „amintiri din 
Transnistria” 

- Apoi, replică unul din 
medici, am auzit că voi 
Bucureștenii aţi „trăit ca în sâ-
nul Evei” 

- O fi, care cumva    dar 
după Pogromul legionarilor – 
unde au murit în chinuri zeci de bucureșteni, 
fiii lui rav  Guttman z l  s-au înăsprit legile 
lui Antonescu  Însăși profesorul Giurescu a 
consemnat – deși pe scurt – cine erau vic-
timile rebeliunii legionare „în care au fost 
omorîţi peste 100 de evrei din Capitală”  
Tot acest om de știinţă precizează în scrierile 
sale: „Unii dintre evreii Bucureșteni au fost 
duși în lagăr în Transnistria iar cei rămași pe 
loc prestează munci obligatorii–curăţatul ză-
pezii, îndepărtarea dărămăturilor provocate 
de bombardamente, șăpatul șanţurilor ș m d  
a  Desigur că nu la atâta se reduc suferinţele 
populaţiei evreiești, ci ele cuprind și confis-
carea magazinelor, eliminarea funcţionarilor 
evrei în cadrul romanizării, excluderea evre-
ilor din învăţămîntul de stat, pauperizarea - 
ca urmare a acestor măsuri etc  Dacă un om 
de știinţă, academician – precum Giurescu 
– căruia i-am citit scrierile, a fost martor și 
a consemnat într-un capitol a unei lucrări 
despre „trimiterea evreilor în Transnistria”    
mai poate scrie careva că bietul ANTO-
NESCU-primul ministru al României din 

anii 1940-44, nu a fost implicat în CRIME 
contra evreilor?!!

„În anul școlar 1942-43, în primele zile 
ale lui septembrie au început deportările 
spre Transnistria  Siguranţa a ocupat loca-
lul din str  Romulus nr  55 unde funcţiona 
liceul „CULTURA”  Acesta se strămuta în 
str  Sfântul Ioan Nou nr  9, apoi pe str  An-
ton Pan, dar a fost evacuat și de aici fiind 
siliţi să cedeze localul pentru Cercul Terito-
rial București  În localul din Romulus fuse-
seră strânși câteva sute de evrei, care urmau 
să fie deportaţi spre Transnistria! Printre cei 
închiși acolo, se aflau anticarii Pack, prof 
Magnesiu, elevul Suliav și mulţi alţii  Gene-
ralul Cepleanu a fost comandantul muncii 
obligatorii din Capitală  Tot el a dat ordin 
de deportare a unor familii bucureștene spre 
Transnistria  

DOMNILOR istorici din sec  XXI    AN-
TONESCU ca Prim Ministru nu știa? Apoi, 
cine a ordonat trimiterea a 200 de evrei 
bucureșteni spre Transnistria? 

În ISRAEL au fost invitaţi 40 de 
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demnitari – reprezentanţi ai patruzeci de ţări 
pentru a COMEMORA „75 de ani de la dez-
astrul inumanitar care s-a petrecut la AUS-
CHWITZ” 

Și noi, cei puţini rămași în viaţă, cei care 
am fost la vârstele copilăriei depărtaţi de ma-
mele noastre - închise în lagăre separate, de 
taţii îngropaţi de viu - gropi care se mai gă-
sesc până în aceste zile de-a lungul și latul 
Transnistriei 

Noi, copii orfani am fost aduși înveliţi în 
ziare și cartoane, salvaţi în ultimele momente 
de către o comisie ajunsă în Transnistria  Ne-
au urcat în vagoane și așa am ajuns la Câm-
puLung, Bacău, Iași  Comunităţile de evrei 
ne-au primit, ne-au adoptat și ne-au redat 
viaţa, tinereţea  Această delegaţie care ne-a 
salvat viaţa a fost formată din câţiva evrei din 
București, vreo doi din Bacău – printre care 
prof  I  Voledi și Herș Segal  Unii copii orfani 

au fost adoptaţi, alţii găzduiţi de fa-
milii care, cu toate că aveau fiice și 
fii, ne-au primit în sânul familiilor 
unde am crescut ani de zile  Am 
fost înscriși – după vârstă – la școli 
primare, iar alţii la liceu  

Am amintit mai sus de prof  
de matematică Herș Segal care, la 
rândul său, împreună cu fratele 
care era prof  de fizică s-au salvat 
trecând graniţa în ilegalitate  Ambii 
pe lângă profesiile semnalate erau 
oameni de cultură, idișiști, prove-
nind dintr-o fam  din Cernăuţi  Pe 
lângă cursurile de matematică, Herș 
Segal avea grija noastră, a copiilor 
orfani  Ne asculta povestirile, se in-
teresa de soarta părinţilor, a famili-
ilor noastre care zăceau pe undeva 
prin gropile Transnistriei Nicăieri 
– pe întinsul pământ al blestema-
tei Transnistrii nu au fost deschise 
muzee: nici la Moghilev, sau la 
Murafa și nici la Bogdanovsca! Aici 
au săpat însăși „victimele” gropile 
lor proprii! Era Transnistria sub 
„opinca românească” și sub „cizma 
nemţească”  Erau „lagăre de femei„ 
și „lagăre de bărbaţi”  Dar Groapa 

comună nu făcea selecţii de sex și nici de vâr-
stă  „Doar copii erau duși în lagăre împreună 
cu tinerii  Până în aceste zile, se mai găsesc 
ici-colo fraţi care nu au știut de-a lungul zeci-
lor de ani, unul de altul  Printre noi copii, au 
fost unii mai dotaţi care, cu toate că au trecut 
prin mari suferinţe, au scris poezii, povestiri, 
cântece în care soarta lor și a familiilor se re-
flectat  Herș Segal nu numai că le-a ascultat, 
dar a înregistrat aceste adevărate „comori”-
mărturisiri ale orfanilor-  Chiar sub regi-
mul comunist, a găsit mijloace potrivite de 
a le transfera, rând pe rând, în Eretz Israel  
Aici, prima grijă a fost aceea de a le redacta 
și tipări  Mai bine zis, „șapirografia” alcătu-
ind o broșură pe care a intitulat-o „Kinder 
derţeilen fun Transnistria”  Fiind fost elev 
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al său, la prima întîlnire mi-a înmînat acest 
„unic” document  

Cu prilejul celei de-a „75-a Comemorare 
a victimelor din Transnistria”, iată câteva din 
perlele suferinţelor scrise de copii:

Iohevet Tenen Loiz, a cărui tată a fost 
împușcat în lagărul din Rasinca –Transnis-
triua, a scris cîntecul „Alungată ca o pasăre”: 
Ca o pasăre alungată / Sunt gonită pe pă-
mânt / Am rămas singurată / Și de griji mă 
frământ /   Mama a murit de foame /Tata a 
fost împușcat / Singură-s printre morminte / 
Lacrimile mi-au secat / Iată alte două pagini 
scrise frumos, caligrafic semnate de Gottes-
man Rutty - născută în 1931 la Cernăuţi  
„Dus ureme kind” (Sărmanul copil): Sărma-
nul copil cu părul și ochii negri /Spune-mi 
de ce povestești fiecărui evreu /Că tu ești 
copilul nimănui?! Vărsat-am lacrimi multe 
peste mama/ Care-a pierit aici, în faţa mea,/ 
iar tata s-a prăpădit înfometat/, El zace în-
gropat undeva    Patru strofe scrise cu grijă 
sunt concludente pentru viaţa grea de prigo-
nit a lui Marcovici Mișu care s-a născut la 
Darabani în august 1934: „Un cântec din 
prigoană”: Cerșeam în ceasul serii / Soarele 
de-abia apuse / Iar eu aveam gândurile duse 
/ La mama ce zăcea / La tata ce nu mai era 
/ Sub ploaia rece pășeam / Desculţ și singur 
cerșeam /Daţi-mi ceva    daţi-mi ceva 

Conţinutul acesta trist, deprimant, l-am 
găsit și în alte cântece ale copiilor lagărelor 
din Transnistria, ale acestor suflete singura-
tice, ale jertfelor Holocastului Transnistrian  

Zima Ethel, născută la Gura Humorului, 
la 6 ianuarie 1934, a scris cântecul Mă uit la 
fiecare fotografie”, format din șase strofe, în 
care deplânge întreaga colectivitate a lagăru-
lui de evrei ajunsă să-și ducă zilele, sau poate 
ceasurile, în cea mai cruntă foamete  Katz Iula 
notează două cîntece scurte: „Trecut-au anii” 
și „Străzile”  Primul e un cântec curajos, op-
timist, care îmbărbătează colectivul din jur, 
cel de–al doilea e un ţâșnet de bucurie, scris 
în ziua când copiii din lagăre au fost eliberaţi 
(scoși și urcaţi în vagoane, transportaţi spre 
cele trei orașe amintite  „STRĂZILE” este 

intitlată poezia unei alte copile, dar nu a sem-
nat-o  „Zăpada s-a topăit / Lumea s-a trezit 
/ Soarele razele-și răspândește / Zâmbește, se 
bucură, trăiește  Și păsările se înapoiază / Ele 
cântă și dansează /Cântece de bucurie / Iar 
printre copii e veselie/  În aceeași broșură am 
citit „despre evacuarea din orășele, în timp 
de 2-3 ore, înghesuiala din vagoanele” de 
vite care a avut ca urmare axifierea în spe-
cial a bătrânilor  Iacob OSTFELER descrie 
în povestirea „Amintiri din evacuare”  În 
vagon, eram înghesuiţi, se striga, urla, nu 
se putea respira    bătrînii se sufocau, simţul 
umanităţii    uitat! La coborârea ne-am înecat 
în gropile cu noroi! Of, acel noroi puturos, 
înecăcios! Câţi au rămas înecaţi!? Gotesman 
Ruti consemnează în povestirea „Di ureme 
kinder”: puţin timp după ce am ajuns, am 
fost despăţită de părinţi  Ei au murit într-
un lagăr de tifos  Acesta era nu departe de 
lagărul copiilor, încât se puteau auzi vocile 
disperate ale părinţilor noștri! Wagner Meir 
– originar din Câmpulung descrie printre al-
tele „trecerea Nistrului, în bărci, unul peste 
altul    boccelele ne-au fost luate la urcare  
Am ajuns la Moghilev  Pe șoseaua apropiată 
încă mai se pot observa gropile unde mi-au 
rămas bunicii, părinţii!” Șimon Schwartz re-
latează cum copii orfani s-au răspîndit prin 
păduri, sub poduri, unii devenind cerșetori 
prin târgurile din apropierea lagărului  „Cel 
mai groaznic lucru era singurătatea, frica care 
ne cuprindea la căderea întunericului  După 
ce ne-am rătăcit, fugind din lagăr nu am mai 
recunoscut drumurile   ”  

Documentul pe care răposatul prof  Herș 
Segal l-a alcătuit este nu numai interesant 
pentru autenticitatea lui; el rămâne PIATRA 
așternută peste mormintele necunoscute ale 
victemelor TRANSNISTRIEI  Aceste ver-
suri sau proze scurte semnate de orfanii aduși 
din Transnistria în anii 1944, înregistrate 
de HERȘ SEGAL formează „DOSARUL 
de ACUZARE împotriva” acelor criminali 
a regimului barbar, bazat pe ideologia falsă 
„a sîngelui pur”, creaţie ideologică din anii 
1938-1944 
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Shaul  LEIZER

 POEZII
Speranța

Pe calul meu cu aripi
Ce mă ducea spre zări,
Înconjurând pământul 
Prin celestele cărări,
Căutam o Muză
Să gust amoru-i fin
Și să mă inspire
În jocul meu de chin  
Să simt eu suflul vieţii,
Să mă implic deplin
Să cred că însăși viaţa
E în acest destin  
Iubind cu gelozie,
Să-mi fie un calvar
Și în joc de armonie,
Să-mi fie adversar  
Iar pentru toate aceste,
Din horoscoape astre,
Mă avântam continuu
Spre zările albastre  
Dar, într-un târziu din viaţă,
Când m-am încărunţit,
Văzui că-i o himeră
De vis neîmplinit  

Steaua

Pe Cerul meu senin
Și plin de stele,
A răsărit o Stea, 
Prin gândurile mele 

Și-a apărut din beznă,
Măreţ, strălucitoare,
Ce-a luminat tot Cerul
Mirifica văpaie 
Din locul ei de umblet 

Cu mersu-i sideral,
A răbufnit deodată, 
C-un colorit spectral 

Și a luminat o clipă, 
Atâta de feeric    
Că mi-a rămas în suflet 
Frumosul vis, eteric 

De atunci, privesc întruna 
Stea după stea, mereu, 
Sperând că poate odată, 
Se-ntoarce în gândul meu 

Dar alte stele-ntruna
Tot se colindă-n van
Și lasă-n al meu suflet 
Un dor, fără elan 
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Cuvântul

Eu nu știu cuvântul
Dar simt că m-apasă
Și-l văd pretutindeni
În fiece ram 
E-n fiece floare
Și-n tot ce-nconjoară
E-n viaţa-n mișcare
Și-n tainicul somn  
E-n astrul fierbinte
De soare răsare, 
E-n freamătul Mării
Și-n fund de Ocean  
E-n orice fiinţă
Ce simte chemarea
Ca pasărea albă
Cu aripi întinse
În zboru-i celest  
Din îngheţul cel veșnic
La vestul sălbatic,
La estul mirific, 
La sudul torid 
Și tot ce e viaţă 
Pe-ntinsa planetă
E unic, puternic 
Măreţul cuvânt  
Îl văd parcă aievea
Îl simt cum se apropie,
Iar mâinile-ntinse
Ar vrea să-l apuce

Dar, când sunt pe cale, 
Iar a plecat  
Și iar se arată 
Și iarăși dispare 
E parcă-n tot locul, 
Dar veșnic în zbor  
Ah, Doamne, mă iartă
Dar sunt creatura
Ce-aleargă într-un suflet
Să-l prind din văzduh  
Și când mi se pare
Că l-am găsit    
Pe moment el dispare
Ca un vis, rătăcit  
Atunci, pe-nserate

Când Ceru-nstelează, 
Înalţ, eu, o rugă
Fierbinte în glas 
Chem ce îmi lipsește 
Și plin de ardoare
Caut cuvântul 
Magnific, măreţ  
E-n mine,
Îl simt cum vibrează
Ca-n dangăt de clopot 
Sau sunet de cânt  

Ah, Doamne, veghează
Și ascultă a mea rugă,
Arată-mi cuvântul
Ce-atâta-l doresc
Să-mi pun răsuflarea
Pe buze tăcute 
Și trupul nevolnic 
Alături de glas  



Pag. 104 ♣ IZVOARE

Ierusalim

Acolo-s Munţii de granit
Acolo-s oase strămoșești
Acolo, Dumnezeu cel Sfânt
Ne-a așezat El, pe pământ 

Acolo e Ierusalimul
Acolo este un început
Acolo, Dumnezeu cel Mare
Pe Mari Proroci, i-a conceput 

Acolo este Templul nostru
Deși azi, e doar un zid
Acolo, Dumnezeu cel Mare
Templul splendorii a zidit 

Acolo, este centrul lumii
Acolo, vin la închinat
Acolo, este viaţa noastră
Acolo, Domnul ne-a așezat 

Acolo, este Ruga noastră
Acolo-i, sufletul și gând
Acolo, sus, șofarul cheamă   
Răspândiţii pe pământ 

Secolul XX

Un secol de crime, un secol de jaf
Ce a lăsat omenirii un trist Epitaf
Cum milioane de oameni, vieţi 

omenești
Se mistuiau în flăcări, în fumuri cerești 
Revoluţii, lupte și veșnic război,
Cu valuri de sânge, curgând în puhoi
Cu bestii ucigașe, ce umblau abundent 
În Lagăre imense, de ţări-continent
Ucigași de cea mai josnică speţă
Stăpâneau o lume, cu multă francheţă
Tălhari și bandiţi cu gânduri grotești
Născoceau Legi, legi diavolești 
Foametea, foametea, jalnică, grea
Rupţi, fără haine, despuiaţi, cauza
Boli hidoase de ciumă, tifos
Și totul în jur era dușmănos 
Credinţa în Ceruri era fără rost
Nici unde în lume nu era adăpost
Mintea în ceaţă nu putea a gândi
Inima bătea, nu se putea stăpâni 
Oamenii în jur se dușmăneau reciproc
Cu lacăt la gură umblau Dobitoc
Era un amestec de Bestii și Om
Ce formau dimpreună un sistem 

autonom
Cu generaţii de oameni, nepregătiţi
Un secol de oameni, fals instruiţi
Ce au lăsat și Natura goală, pustie
Și nu poate acuma, sămânţa pe glie
Să înflorescă, să dea acel rod minunat
Cu care Natura și viaţa le-a înzestrat
După un astfel de secol, c-un Holocaust 

murdar
A năzui spre stele, e ceva în zadar
Nu    degeaba călăii cred că pot a curma
Viaţa însăși cu tot ce e în ea
Ea renaște, înflorește, cu secolul nou
Cu Omul puternic, cu Omul erou 
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DE CUM AM ÎNVĂŢAT  
PRIMELE LITERE EBRAICE

Astăzi, când nepoţii mei învaţă aceste li-
tere ebraice la școală, aici în Israel, îmi 

aduc aminte de acele timpuri când am înce-
put să observ de ce se întămplă în jurul meu 

Povestirea de faţă s-a întâmplat în vara 
anului când se desfășura cel de al doilea răz-
boi mondial și unde m-am născut în Româ-
nia, în orașul Iași, în cartierul Podul Roș, în 
mahalaua Arapului 

Aveam 5 ani  Era o zi toridă de vară, într-
o după amiază pe la ora patru  Mama fugea 
după mine, ţinând în mână un băţ și mă în-
demna strigând, să merg la culcare  Dar, eu 
nu vroiam să mă culc 

Afară se jucau prietenii mei  Văzând-o pe 
mama, m-am ascuns și ea a început să mă 
strige  Negăsindu-mă, obosită, a intrat îna-
poi în casă iar eu am ieșit din ascunzătoare 
fugind la copii 

Deodată, am văzut cum toţi copiii s-au 
împrăștiat și am crezut că părinţii lor nu-i 
lasă să se joace afară dar am observat cum 
au intrat undeva într-o casă mare cu ferestre 
înalte din spatele unui gard înalt din scân-
duri  Am mers cu ei și am intrat în acea casă  
Acolo am văzut o masă lungă cu două bănci 
alăturate pe ambele părţi ale mesei  Acolo 
prietenii mei și alţi copii de pe strada noastră 
s-au așezat pe acele bănci  La capătul mesei, 
stătea un bătrân cu o barbă albă cu o tichie 
pe cap  Camera nu era prea luminoasă  M-am 
simţit puţin speriat, am mai tras o privire și 
am fugit acasă 

Dar gândul mi-a rămas la prietenii mei de 
joacă din casa aceea  Pe drum am aflat de la 
o vecină de-a noastră, că acolo este camera 
unde Rabinul învaţă pe copii și se cheamă - 
Heider 

Noaptea nu puteam adormi și mereu mi-
era gândul de cum aș putea să pătrund în ca-
mera aceea și să stau împreună cu prietenii 
mei de joacă, ca toţi copiii 

Dimineaţa, m-am trezit puţin mai târziu 

ca de obicei și mi-am amintit brusc de copii  
Am alergat la ligeanul cu apă din casă ca să-
mi spăl mâinile și faţa, m-am spălat pe dinţi, 
m-am îmbrăcat rapid și, fără să-i spun nici 
un cuvânt mamei, și fără să îmbuc ceva, am 
fugit spre locul unde copiii învăţau 

Pe drum m-am întâlnit cu alţi prieteni și 
unul dintre ei mi-a spus:

- Ei băieţaș, unde fugi așa grăbit, fugi 
cumva la Heider?

I-am răspuns că da și toţi copii au izbuc-
nit în râs 

Deși rușinat, m-am ţinut totuși după ei  
Când am ajuns, toţi copiii au intrat iar eu, 
un moment ţinându-mi respiraţia, am rămas 
lângă ușă  Apoi mi-am făcut curaj și m-am 
așezat pe o bancă alături de ceilalţi copii; toţi 
copiii m-au privit iar eu m-am simţit tare fe-
ricit 

Deodată a intrat Rabinul și a venit direct 
la mine, pentru o clipă am îngheţat 

- Băieţel, du-te acasă și te joacă, ești încă 
prea mic 

Eu chiar arătam mititel și slab  L-am as-
cultat înfricoșat și am plecat acasă să mă joc 

După amiază din nou am mers la Heider 
dar Rabinul de cum m-a observat s-a răstit la 
mine, spunând:

- Du-te afară și închide ușa 
Supărat, am ieșit afară  Am închis ușa, 

m-am așezat pe jos și am început să plâng 
Lacrimi amare se scurgeau pe obraji și nu 
știam că plânsul meu se auzea și dincolo de 
ușă  Deodată am auzit cum Rabinul a spus:

- Lasă-l înăuntru!
Ușa s-a deschis și Rabinul mi-a spus:
- Vino înăuntru dar să fii cuminte și a în-

trebat mă cheamă 
- Saulică 
- Saulică, vino la masă și să stai cuminte, 

să nu faci nici un fel de zgomot 
M-am așezat pe partea dreaptă, pe bancă 

dar lacrimele încă curgeau șiroaie din ochii 
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mei  Nu puteam să mă opresc din plâns, 
până când un băieţel mi-a spus:

- De ce plângi? Rabinul doar te-a lăsat să 
intri  Acum stai liniștit că de nu, te va alunga 
de aici; brusc m-am liniștit, ștergându-mi 
ochii cu dosul palmelor 

Am văzut apoi cum fiecare copil merge la 
Rabin ţinând cartea, citește și apoi se întoarce 
la locul său  După ce Rabinul a ascultat toţi 
copiii, m-a chemat la el 

- Saulică, ia vino la mine și fiindcă ai stat 
cuminte am să te învăţ alfabetul 

M-am dus la el și cu un beţișor roșu, 
transparent mi-a arătat și mi-a spus:

- Spune alef 
Și eu am răspuns: spune alef
- Nu așa, spune numai alef
- Și am răspuns: spune numai alef 
Dacă a văzut că nu poate s-o scoată la ca-

păt cu mine mi-a spus:
- Spune cum știi 
Atunci m-am dezmeticit că trebuie să 

spun numai numele literei iar el a continuat: 
beit, ghimel, dalet   

Pentru mine a fost greu și m-am bâlbâit 
puţin 

- Ei, mi-a spus Rabinul, esti încă prea 
mic, tu trebuie să mai crești și apoi vei putea 

învăţa la Heider  Mi-a răsucit șepcuţa și m-a 
trimis acasă 

Dimineaţa următoare am apărut din nou 
la Heider  De cum m-a văzut, Rabinul mi-a 
spus:

- Saulică, du-te acasă și vino cu mama 
Am fugit cât am putut de repede și i-am 

povestit mamei de tot ce s-a întămplat ieri și 
azi, la care mi-a spus:

- Tu ești încă mic pentru învăţătură dar 
dacă tu vrei, vreau și eu 

Mama m-a luat de mână și am plecat îm-
preună la Heider  La ușă, mi-a spus să aștept 
afară și ea a intrat să vorbească cu Rabinul 
După puţin timp a ieșit și mi-a spus:

- De mâine poţi să te duci la Heider 
A doua zi mama m-a trezit devreme, m-a 

îmbrăcat, m-am spălat pe mâini, pe faţă și 
pe dinţi, am băut o ceașcă de lapte cu pâine, 
mi-a dat un măr și un covrig și fuga la Hei-
der 

La mine era un fel de joacă  Nu era puţin 
lucru să fii cu toţi copiii mai mari din Ma-
hala și să mergi de acum să înveţi  Înseamna 
că și eu sunt mare 

De atunci eu învăţ până în ziua de azi și 
învăţătura nu se termină niciodată, cât timp 
Omul trăiește 

Tricy AbramoviciTricy Abramovici Donald TrumpDonald Trump
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Mioara IARCHY LEON

 POEZIE
Destin

Într-o zi, mi-ai întins mâna
și mi-ai spus:
Vino!
Și te-am urmat 
Recunosc cu emoţia din mine 
Ești întâiul meu vis 
Fără tine, viaţa mea n-are sens 
Așa a fost scris!
Să intru în templul iubirii,
să-ţi șoptesc numele-n gând,
cu tăcerea din mine 
Ești iubirea cea mare 
Te alung și te caut 
Ești renunţare și chemare 
Pentru că adevărata mea lume ești tu!
Poezie, pășesc azi în templul tău,
Vreau să mă rog pentru mine!

Toate zilele sunt la fel

Trece o noapte și alta vine 
Și nu se întâmplă nimic, 
Nici măcar o minune,
Unde sunt bucuriile?
Câtă tristeţe!
Câţi oameni nefericiţi!

Ierușalaim

Legendă, triumf, prestigiu 
David și Solomon 
te-au împodobit cu psalmi 
și nestemate 
Izvorul porumbeilor,
Răcoarea stâncilor 

Ierușalaim, vechea
și noua mea identitate 

Mama

Izvor de iubire,
Dor pe clapele pianului, 
Lacrimă neștiută de nimeni,
Smarald în lobul urechii,
Briliant pe degetul mâinii,
Brăţară de platină
pe mâna amintirii 

Crizanteme

Norii dorm
pe trupul înfiorat 
al crizantemelor  
Ferestrele 
și-au pus brăţări 
de diamante 
Printr-un tunel 
de frunze,
mâinile noastre
se caută  
Să ai un cer al cuvintelor, să-l
atingi, să fii stăpânul cuvintelor 
sclave  Să ai o pădure de cuvinte 
Să ai un ocean de cuvinte  
Să fii cuvinte, la nesfârșit cuvinte,
Cuvinte, cuvinte…
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Darius  LIBER

POEZIE
Știe ce vrea

Pretenţii?
A umplut cu ele carul!
Intenţii?
Ziua: patul; noaptea: barul!

Nu este un adevăr 
exhaustiv

„Îmi pare foarte rău!”
E un mod de „participare”
Care reflecta-n felul său,
De fapt    „lipsa de implicare” 

În atenția specialiștilor în 
domeniu

Inflexiunile din voce
și mimica-n timpul vorbirii,
Nu exprimă totdeauna,
subtilităţile gândirii 
Deci, pentru a putea scăpa
de-o serie-întreagă de belele,
Ar fi util dac-am avea
Și în vorbire    ghilimele 

Și totuși...

Viaţa fiind o cursă dură,
vine-un moment când te simţi frânt 
Și-ajungi treptat-treptat
să te-îndoiești
Că-n continuare are rost
să mai exiști pe-acest pământ 

Și totuși    nu te-înduri
să-l părăsești!

Fost-ai!

Toate păreau bucurie;
Astăzi, totul pare-anost;
Și-am ajuns să-mi spun eu, mie:
„Fost-ai, lele, când ai fost” 

* Expresie care redă nostalgia pentru trecut.

Firea oamenilor

E clar că firea oamenilor
e-adesea pepiniera
Aspectelor contradictorii
ce le-ntâlnim pe Terra 
„Aspectele contradictorii”
sunt deosebit de apreciate,
Căci ne presară, în cotidian,
o oarecare    varietate 

Opt ani de când sunt în 
Israel

Opt ani! Stări foarte agitate (precum 
viaţa),

dar și pustii (ca niște stepe) 
Simţăminte-amestecate, bune și rele,
gânduri ce nu le pot pricepe 
Opt ani! Nu sunt complet acomodat,
dar se strecoara-o bucurie:
Ma simt, totuși, solid implementat,
parc-a trecut    o veșnicie!
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Simptome?

Par aspecte maladive:
Să fii trist când n-ai motive;
Să râzi degeaba ca un prost;
Să dai din gură fără rost 

Fiecare intelectual, cu 
„păsărica” lui

Deși specializat într-un domeniu,

e tobă de cultură generală 
Vrea să fie la înălţime,
(chiar dacă este un tip scund) 
Este foarte interesat s-asculte
o logică dispută culturală,
Iar când vorbește el, îi place,
să se constate    că-i profund *

* „Un intelectual este un tip care nu se simte bine 
decât atunci când nu este înţeles” (Pierre Perret) 

GÂNDURI
238  Nimic nu poate impresiona mai 

mult decât un răsărit de soare, privirea unei 
mame și zâmbetul unui copil; poate numai 
un sublim și languros apus de soare  Și cu 
toate astea, admirăm atât de sporadic aceste 
minunăţii 

239  Definiţie: Un cerc este un pătrat fără 
„colţuri” 

Reciprocă: Un dreptunghi este o elipsă cu 
patru colţuri amplasate simetric, două câte 
două 

Reciproca reciprocii: Când cele patru 
colţuri ale dreptunghiului sunt amplasate si-
metric, acesta devine un pătrat 

240  Suprema manifestare a iubirii este 
aceea în care, conștient fiind de firea și com-
portamentul tău, faci toate eforturile pentru 
a nu vă căsători  Și asta din dorinţa de a nu o 
face pe ea nefericită!

240bis  Doriţi un exemplu de ce ar pu-
tea să însemne „viaţa sufletească”? Priviţi un 
om șezând pe o bancă, fără să vorbească sau 
să se uite în jurul lui, având o figură impasi-
bilă, tulburată numai din când în când de o 
ușoară grimasă, care ar putea să însemne fie 
o tristeţe inexprimabilă, fie un fel de zâmbet 
îndurerat; clipește rar și privește în gol…

241  Conducătorii comuniști vorbeau 

despre „ura sfântă” împotriva burgheziei  Era 
singura ocazie când își aminteau și pomeneau 
despre „sfințenie”  Dar și atunci o legau de 
idealul vieţii lor: „ura” 

242  Prin „atitudine normală” înţelegem, 
în general, cea pe care o întâlnim la majori-
tatea oamenilor din jurul nostru  Deci, din 
păcate, ar trebui să considerăm „cinstea”, 
„onoarea” și „corectitudinea” ca fiind com-
portamente anormale 

243  Protipendada comunistă ajunsese să 
considere furtul și nepotismul atât de nor-
male, încât îi considera „dobitoci” sau „anor-
mali” pe cei care nu le practicau 

244  Omenirea este participantă la un 
mare bal mascat. Cine își scoate masca, nu 
mai are ce căuta la bal!

245  Macrocosmosul și microcosmosul re-
dau – în cel mai desăvârșit înţeles al cuvânt-
ului – noţiunea de „perfecţiune” 

246  Într-o discuţie în contradictoriu, 
când ai un interlocutor deștept, nu este ușor 
să îl convingi că ai dreptate  Dar partea di-
ficilă de abia urmează, atunci când începi să 
te întrebi câtă dreptate a avut și el! Probabil 
însă că acest aspect nu face altceva decât să 
completeze farmecul unei discuţii 
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Nicholas  LUNGU

POEZIE
Imensitatea timpului

Între BINE și RĂU
între ce-i al meu și ce-i al tău
între dorinţa de a fi
de a fugi
de a trăi
de a muri
de a se face zi   
între NIMICUL din NOI
și pereţii goi
între „DUMNEZEIESCUL” din NOI
și vise proscrise
între ce zise și se dezise
fiecare
între truda ţăranului
de a aduce de mâncare
și pictorul aiurit într-o lume de culori
între trotuarul obosit de ploaie
și trecatori
între măsurarea TIMPULUI INFINIT
și constatarea ca trupește am OBOSIT
între MINE si MINE
între TINE si MINE
TIMPUL ca o plapumă uriașă
acopera TOTUL   

Fără aripi...

Obosit și singur    
visez statui fără chip
noaptea
strivit de amintiri
făcute ghemotoc
de hârtie aiurea   
minţindu-mă
în fiecare zi
că totul e ok   

într-un paradis
pierdut
de noi
încă înainte
de a ne
naște   

Yin-Yang
Trec săptămâni peste MINE   
și rău și bine, și rău și bine   
Trec ploi rebele ce pot să spele
și rău și bine, și rău și bine   
Trecem și NOI, fantome aiurea, 
și rău și bine, și rău și bine   
E-un dor în aer, un dor de TINE
și rău și bine, și rău și bine   

Ilie NăstaseIlie Năstase
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Mattes  Eduard

EXPLICAȚIE 
Trenul era aproape gol la acea ora de seară 

dar sufletul lui era plin de fericire!
Se întorcea de la o întâlnire care era cu 

atât mai fermecătoare cu cât idea unei ast-
fel de întâlniri îi părea până atunci și de ceva 
ani încoace, un vis de nerealizat sau mai bine, 
ceva chiar inutil  Probabil se temea de înseși 
ideea că ar putea cunoaște o parteneră de 
viaţă care să-l arunce din nou în necunoscut, 
în vâltoarea temerilor, al gândurilor care fac 
„ore suplimentare” și de ce nu, al planurilor 
de viitor 

Obiceiul de-ași plănui pașii nu-i era pe 
deplin străin căci atunci când ai copii, doi 
copii pe care-i iubești și care-ţi ocupă mare 
parte a gândurilor și a timpului, este ceva 
perfect normal să te preocupe viitorul; al 
lor dar și al tău! Tu trăiești prin ei, visele și 
încercările lor sunt și ale tale că și bucuriile 
lor, chiar dacă-ţi sunt împărtășite cu jumă-
tate de gură     decepţiile lor îţi aparţin dea-
semeni  Și poate de aceea, viaţă ta personală, 
care se desfășoară, în general, între serviciu 
și casă, cu pauze intermitente de cumpără-
turi și ocheade involuntare și nevinovate că-
tre reprezentantele sexului frumos, trece pe 
planul doi, sau trei, sau patru, depinzând de 
distanţa în timp faţă de ziua de naștere; dar 
nici atunci, de ziua ta de naștere, din modes-
tie sau din resemnare, tu aproape că nu-ţi 
mai acorzi mare valoare devenind victima 
unei lipse de apreciere a propriei persoane, 
atitudine inexplicabilă în cazul în care mai 
ești și un suflet creator, un om de talent, o 
lumânare care arde, chiar mai mult pentru 
alţii decât pentru sine!

Dar de ce ţi-era frică de aia nu vei scapa, 
așa că, la ora târzie când dumnealui se întor-
cea dinspre Tel Aviv, auzind în urechi sunete 
de liră care veneau dinspre acompaniatorii lui 
Cupidon, se surprinse făcându-și planuri de 
viitor 

Ce interesant! Ce nouă îndeletnicire își 

găsise acum, la capătul speranţelor, când se 
gândea mai mult la pensie și la a-și încropi 
un testament care să fie echitabil faţă de co-
piii lui, căci ura gândul că moștenirea lui pir-
pirie ar putea săpa o prăpastie între cele două 
progenituri ale sale!

Ce nou îi părea acest sentiment! Nici nu-și 
mai amintea când făcuse ceva asemănător!

Ei, au zburat anii și sigur că ceea ce i se 
întâmpla era ca și nou, era de-a dreptul nou 
de parcă trăia prima tinereţe!

Găsise un anunţ laconic în ziar iar mâna 
lui luase comanda, nemaiascultand de în-
demnurile creierului sau destul de îmbătrâ-
nit, de-a gândi la rece și de-a întoarce situaţia 
pe toate părţile  Telefonul sună iar la celălalt 
capăt al firului, parcă venind dintr-o lume 
mult mai colorată, o voce de zână, de făptură 
cerească sparse tăcerea chiar în momentul în 
care creierul lui, dezmeticit din buimăceală, 
dădu cuprins de panică, semnul întreruperii 
acestui gest impropriu și nesăbuit 

Dar era prea târziu; la auzul unei aseme-
nea voci nu puteai să rămâi indiferent!

Așa că discuţia începu pe un ton iscodi-
tor, întrebător, timid, pentru ca peste zece 
minute ei doi să se simtă deja că și cum se 
cunoșteau de mulţi ani, nu se întâlniseră dar 
se așteptau unul pe celălalt 

Descoperiră uimitoare asemănări între 
preferinţe, concepţii și gusturi, amintiri le-
gate de ţara părăsită cu mulţi ani în urmă 
de către amândoi, în căutarea unei vieţi mai 
bune și mai libere 

Pe măsură ce conversaţia înainta, el se 
simţea ca un miner care din ascensorul care-l 
aducea la suprafaţă, începea să perceapă lu-
mina, aerul curat și culorile de afară pe care, 
în mod inconștient, în timp ce săpa cu asi-
duitate printre viscerele pământului, se sur-
prinse dorindu-le deodată, imaginandu-se 
afară, cu hainele curate de duminică, cu un 
bucheţel nostim din flori de câmp în mână, 
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privind către poieniţa din faţa lui unde-i apă-
ruse mândruţa pe care dorea s-o știe de-acum 
doar a lui!

Câteva fotografii apucate la nimereală din 
noianul de albume digitale și pe care ea le az-
vârlise în eter, își atinseră în inimă victima 
care simţi săgeţile lui Cupidon, dureros de 
adevărate, pătrunzându-i în fiinţa-i trezită la 
viaţă! Ce sentiment de desprindere din banal!

El nu credea că ceea ce trăise era banal dar 
acum, când căldura și culorile îi pătrunseră 
în fiinţa-i cenușie, simţea că gustul acesta îi 
lipsise și-l dorea în subconștientul său dar 
era ca un abur, nu avea consistenţă, nu avea 
contur… Ca într-o fotografie neclară, în curs 
de realizare, în care treptat apar și forme și 
culori…

Ea este! Ea este cea pe care-o imagina 
când intra noaptea târziu în așternutul sau 
de-o persoană, de pe patul sau de-o persoană, 
pe unica pernă care-i cunoștea miresmele și 
care-i auzea visele   

Și chiar o și întreba unde-a stat pitită tot 
infinitul asta de vreme, pe ce meleaguri i s-au 
bătătorit tălpile pe care deodată ar fi vrut să 
le mângâie și chiar să le sărute!

Cum e posibil așa ceva? Era prea frumos 
pentru a fi real!

Și totuși, vocea aceea era cea din vis, 
feţișoara aia, deasemeni! Nu mai încăpea nici 
o îndoială că visele-i deveniseră realitate; în-
cepuse să fie fericit!

Stabiliră întâlnirea, nu era nevoie să aibă 
în mână nici un ziar pentru a să recunoaște, 
nici o altă descriere decât cea arhicunoscută 
din vise!

Așa cum era de așteptat, s-au regăsit după 
multe ere în care-au trăit departe, aceste su-
flete-pereche care se căutau ca-n jocul „De-a 
Baba Oarbă” și care în sfârșit, s-au găsit 

Valurile mării agitate și emoţionate le-au 
acompaniat pașii prin nisip, pescărușii i-au 
purtat în dansul lor alb de îngeri, asfinţitul 
le-a supraîncălzit inimile deja fierbinţi de 
dorinţa și de mugurii dragostei   !

S-au despărţit după câteva ore de încân-
tare a ochilor și a sufletului, promiţându-și 
revedere grabnică 

Au urmat telefoane interminabile iar el se 
surprinse de multe ori cu mâna deja pregătită 
să ridice receptorul chiar înainte de primul 
apel!

Și cum deschiderea expoziţiei pe care dan-
sul avea a o inaugura peste câteva zile era o 
ocazie ce nu trebuia pierdută, cu inima-i bă-
tând să-i spargă pieptul, pleca spre Tel Aviv 
că s-o invite să-l ajute la ultimile retușuri ale 
prezentării lucrărilor  O întâlni după mai 
multe convorbiri calde la telefon care și-au 
avut și ele rostul lor în a-i apropia unul de 
celălalt 

Cu ocazia revederii, a ţâșnit direct din su-
flet și primul sărut care-a venit, ce-i drept, ca 
o surpriză, dar pe care buzele lui fremătând 
îl doreau de mult! Nici nu s-a mirat la întâl-
nirea buzelor ei, atât de sincer și de normal 
i se păruse! Și el, timidul, a avut curajul să 
spargă gheaţa!

Drumul alături l-a făcut să se simtă ca un 
Adam alături de Eva lui, prin grădina Raiu-
lui, neauzind și nevăzând nimic altceva decât 
pe ea și doar pe ea!

Se simţea realizat, puternic, chiar frumos 
iar acest simţământ îi dădea aripi!

Apropierea lucrând împreună era tulbu-
rătoare! Nici nu știa ce face, gândurile îi fu-
geau aiurea, se ascundeau pe după panourile 

Aurel VainerAurel Vainer
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din expoziţie, ea apărea și iar se pierdea, și iar 
apărea, jocul acesta făcându-l să fie curios, să 
aștepte s-o vadă apărând de după vreun colţ 
și văzând-o, să-și primească premiul mult vi-
sat al lungii sale așteptări!

Sigur că ea era aceea pe care-o așteptase!
A avut loc și întâlnirea cu familia lui, totul 

s-a derulat după un scenariu desăvârșit dar 
nescris, intuit doar de amândoi 

Mama lui a fost încântată s-o cunoască, 
băieţii au salutat-o și ei cu drag! Era scris că 
așa să se petreacă totul!

Despărţirea în gară, seară târziu, la ora ul-
timului tren a fost lungă; el parcă aștepta să 
se întâmple ceva pentru că trenul să nu mai 
vină sau un gând bun să-i fie ei adus în minte 
și să-și schimbe hotărârea de-a se întoarce 
atunci, acasă  Dar trenul veni, ea plecă iar 
momentul când urmau să rămână împreună 
s-a amânat  Totul este scris! Doar să accepţi 
și să înţelegi semnele căci în rest, totul de-
curge de la sine!

Au urmat alte poze digitale, telefoane 
fierbinţi, schimburi de destăinuiri și o apro-
piere și mai trainică între cei doi 

S-au reîntâlnit cu mare drag peste câteva 
zile dar acum parcă totul era firesc, atingerile, 
sărutările, mângâierile, declaraţiile lui de dra-
goste sinceră și veșnică, toate au devenit ca de 
la sine înţeles!

Au cinat într-o atmosfera romantică, ma-
rea cât vezi cu ochii fiindu-le martor al celor 
trăite din tot sufletul dar și fundal al profilu-
rilor lor apropiate , la o distanţă de-un sărut!

Au ras și-au chicotit unul de celălalt pe 
seama stângăciilor care se mai strecurau prin-
tre sentimentele și declaraţiile lor clare și 
pline de conţinut 

Ultimul tren încă o dată le-a amânat plă-
cerea de-a rămâne împreună pentru veșnicie!

Nu era însă departe momentul revederii!
Stătea la masă lui de lucru și tot ce făcea 

era bun, inspirat, ceea ce desena i se contura 
din prima linie, era pe drumul cel bun! Toate 
semnele îi erau favorabile! Ea era Muza! Pă-
rea că toate cercurile se închiseseră, că toate 
drumurile duceau înspre ea!

Dimineaţă unui Șabat însorit i-a fost 

călăuză pe un nou drum spre Eva mult do-
rită!

Sărutările revederii au fost acum pătimașe, 
dorinţele, fierbinţi, părea că nu mai este mult 
pentru că cei doi să-și unească destinele deși 
nu vorbiră despre asta, dar totul conducea în 
direcţia această 

Primirea făcută lui a fost cum numai în 
visele cele mai frumoase putea fi! Chiar mai 
frumoasă decât în visele lui încărcate de 
dorinţă!

Acum veni momentul în care aveau să 
se cunoască definitiv! Toate condiţiile erau 
create, se așternu o atmosfera intimă în care 
umbrele celor doi îndrăgostiţi se contopiră 
într-una singură, mlădioasă, încet-mișcătoare, 
unduioasă, cadrul era feeric iar micuţul pei-
saj de pe perete începea să crească, să se mă-
rească înghiţind toate lucrurile din camera 
semiobscură și devenind el însuși decorul de 
vis în care o nouă familie se înfiripă 

Drumul lui spre casă n-a mai fost unul 
obișnuit ci un zbor în fâlfâit de aripi, cu gân-
durile rămase pe malul apei din peisajul de 
pe perete, cu mireasma ei pe toată fiinţă lui 
răscolită de fericire, cu gustul sărutărilor ei de 
vis pe buze, cu imaginea ochilor ei și cu cea a 
formelor ei armonioase pe retină 
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Și totuși, ceva nu-i dădea pace, nu-l lasă 
să-și deguste fericirea mult așteptată până la 
ultima picătură! Un „ceva” străin, dintr-un 
alt decor, dintr-un alt film, dintr-un alt sce-
nariu! O umbră că o fantasmă plutea deasu-
pra fericirii lui și-l făcea să-și întrerupă fru-
moasele gânduri pentru a-și pune întrebări  
De ce? De unde mai veneau întrebări? Parcă 
totul era clar, nu? Ce mai era de aflat? Ce 
mai era de verificat? De unde deodată veneau 
aceste întrebări și suspiciuni? Era poate ci-
neva ascuns în micuţul tablou de pe perete 
care complota împotriva a tot ce-i frumos? Se 
amestecase printre miresmele corpului ei un 
semn nevăzut de întrebare? Ce rost avea? Era 
totul așa de frumos! Aproape perfect! Mai 
mult chiar decât perfect!

Era nevoie de ceva care să tulbure apele 
liniștite în care păreau că se scaldă amândoi? 
Poate că așa le era scris! Sau destinat! Sau de-
senat!

După două zile, același dreptunghi pe 
care până atunci apăreau imaginile digitale 
ale fiinţei iubite, avea să găzduiască un mesaj 
laconic, mai laconic decât primul, acela care-
a marcat primul pas al celor doi, unul către 
celălalt, un simplu mesaj banal, plecat parcă 
de pe lespedea rece a unui mormânt, dintr-o 
pușcă aţintită cu îndărătnicie înspre tâmplă 
lui zvâcnind, un anunţ numit

„E x p l i c a t i e”
și care avea să-l lovească că un trăsnet mai 

ales că venea pe fundalul unor sentimente ce 
păreau atât de calde că ar fi putut topi până 
și Soarele, după așa o perioada, scurtă ce-i 
drept, dar plină de conţinut, de reverberaţie, 
de inspiraţie creatoare, de planuri pentru vi-
itor   

„Din motive personale nu sunt interesată 
în continuarea relației.”

Fiecare literă, cuţit bine ascuţit și aruncat 
cu precizie înspre inima cuprinsă de dragoste 
până atunci, suliţe de magie neagră, așchii 
sărite din trunchiul indiferenţei, clopote ves-
tind nenorociri, cioclii frecându-și mâinile 
a mulţumire în speranţa unui nou client, 

scaieţi înfipţi în picioarele desculţe ale unui 
evadat…

Ce minte diabolică a avut ideea să frângă 
astfel această mlădiţă încă înainte că bobocul 
să devină floare?

În ce hău de nepăsare a putut el să-și des-
copere trupul și minţile buimăcite de tristeţe?

DE CE?
Ce pas greșit făcuse? Și dacă greșise cu 

ceva, nu i se cuvenea o a două șansă? Măcar 
așa, precum ultima dorinţa a unui condam-
nat la moarte!

De ce fusese totul atât de frumos înainte?
De ce era totul deodată atât de hidos?
Acea umbră a contopirii celor doi înghiţise 

în ea și-o altă terţă umbră?
Cum de semnele unei astfel de umbre au 

fost atât de bine camuflate, tăinuite în semi-
obscurul atât de primitor și de drag?

*
E ora trei de dimineaţă! Tot Șabat…!
Ce-i cu toate întrebările astea chinuitoare 

care nu-mi dau pace și-mi sfredelesc ţeasta 
din care se revarsă doruri, păreri de rău, stri-
găte deznădăjduite și iluzii pierdute? N-am 
învăţat nimic de la viaţă pân-acum   ?

Să mai sper rămânând un naiv sau să mă 
ridic, să mă scutur, să-mi netezesc barba pe 
jumătate-ncărunţită și să privesc înainte, așa 
cum i-am învăţat să facă pe cei doi copii ai 
mei?

Mi-a rămas dragostea pentru ei!
E mare lucru   !
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Gabi  MOSCOVICI

 DAVID GROSSMAN,  
Cineva cu care să fugi de acasă

„David Grossman are talentul de a se uita 
în sufletul unui om și de a găsi acolo esenţa 
irepetabilă a umanităţii ”

Nicole Krauss

Am citit câteva cărţi ale acestui scriitor, 
unul din cei mai importanţi autori isra-

elieni, cunoscut comentator al politicii Israe-
lului faţă de Palestina 

David Grossman a studiat filosofia și tea-
trul la Universitatea Ebraică din Ierusalim  
Dintre cărţile citite de mine în traducere ro-
mânească, despre care am scris și în revista 
Familia, amintesc Până la capătul pămân-
tului, o cutremurătoare poveste de iubire și 
prietenie, în care lovitura destinului intervine 
brutal  În Israelul zguduit de război, cartea te 
trece prin stări de emoţie, fiind o carte ca o 
călătorie 

Autorul a trecut printr-o experienţă trau-
matizantă – moartea unui fiu ucis în al doilea 
război israeliano-libanez –, și reușește să scrie 
o carte cu un subiect de un adevăr crud 

O altă carte a acestui scriitor poartă titlul 
Un cal intră într-un bar  O seară de stand-
up comedy în care artistul debutează într-o 
atmosferă încordată, iar efectul asupra spec-
tatorilor este neașteptat  Vocabularul este al 
unui comediant, dar conţinutul celor spuse 
ascunde o tristeţe desăvărșită 

O altă carte este Căderea din timp, un 
impresionant poem, unde eroii cărţii caută 
fiinţele dragi pe care le-au pierdut  Este o 
mărturie a iubirii părintești, sperând să-și gă-
sească copiii pierduţi undeva, în afara timplui 

Irevocabil impresionată de cărţile lui 
David Grossman, mă opresc acum la cea 
mai recentă carte a scriitorului, tradusă în 
limba română de Ioana Petridean și apărută 
la Editura Biblioteca Polirom anul acesta: Ci-
neva cu care să fugi de acasă  Cartea este o 

poveste personală și universală în același timp, 
o poveste de iubire plasată în Israelul zilelor 
noastre  Intriga este pe jumătate romantică, 
pe jumătate poliţistă  Citind cartea, ne vom 
găsi într-un Ierusalim cu povești sinistre și 
aventuri neașteptate  Vom găsi locuri pline de 
pericole, dar și situaţii romantice  Problemele 
specifice vârstei adolescenţei (pentru că despre 
această categorie este vorba) dau viaţă perso-
najelor  Întâlnim portrete, intrigi și deznodă-
minte neașteptate, un caleidoscop de eveni-
mente legate de droguri  Adolescenţii aceștia 
duc o viaţă dură, trăită prin subterane, aflaţi 
sub teroarea unui lider nemilos  Și totuși, în 
această lume întunecată, rămâi uluit în faţa 
sentimentului iubirii care unește și copleșește  

Cartea debutează cu prezentarea unuia 
dintre eroii principali: tânărul Asaf din Ie-
rusalim, hotărât să lucreze la Primărie în 
timpul vacanţei de vară  Părinţii sunt plecaţi 
într-o excursie, lăsându-i niște bani și deter-
minându-l să se descurce singur  

Prezenţa lui se face remarcată chiar din 
prima pagină a romanului: îl urmărim aler-
gând pe străzi, ţinând de lesă un labrador 
(rasă de câini folosită pentru prinderea rău-
făcătorilor, sau pentru ajutorul persoanelor 
suferinde)  Asaf primise însărcinarea să-i gă-
sească câinelui stăpânul  Ținându-l de lesă, 
Asaf era convins că îl va găsi ușor  

Dar iată că totul devine mult mai com-
plicat: câinele îl poartă într-o viteză nebună 
pe străzi, apoi brusc se oprește în faţa unei 
pizzerii, unde negustorul știe exact ce trebuie 
să livreze  Următoarea oprire este în dreptul 
unei mânăstiri unde, într-o chilie, se află bă-
trâna yemenită Teodora, care nu ieșise din 
copilărie din chilia ei, dar avea legături cu 
mulţi oameni diferiţi  Ea îi spune lui Asaf 
unde s-o caute pe Tamar, stăpâna câinelui  
Alergând în continuare, Asaf ajunge într-un 
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cartier de drogaţi, este luat drept unul dintre 
ei și bătut îngrozitor  

Tamar e un personaj straniu, o adoles-
centă cu un glas dumnezeiesc, care obișnuia 
să cânte pe străzi  Lumea se oprea, o asculta 
și-i dădea bani  Ea se afla în asemenea locuri 
fiindcă își căuta fratele, Șai, o victimă a dro-
gurilor  Ea va fi atrasă de oamenii afaceristu-
lui Pesah  Deși bănuia existenţa unor afaceri 
murdare, se lasă dusă în hruba în care locuia 
Pesah  În vizuina lui, erau câteva cămăruţe 
unde dormeau așa-zișii lui chiriași: copii și 
tineri talentaţi, unii cântau, alţii dansau sau 
imitau artiști celebri  Copii amărâţi pe care 
acest om înfiorător îi trimitea în multe orașe 
din Israel, iar seara ei îi predau lui banii  Un 
loc plin de pericole, unde Tamar se lasă dusă 
în speranţa că-l va găsi acolo pe fratele ei  Șai 
fusese un chitarist talentat, dar vândut dro-
gurilor, aflându-se pe marginea prăpastiei  

Asaf își continuă în acest timp căutările, 

împreună cu câinele Dinca, pentru a o găsi 
pe Tamar  În cele din urmă, căutările lui Asaf 
și ale câinelui Dinca au rezultatul dorit  Cu 
ajutorul lui Asaf, Tamar îl găsește pe Șai  Ei 
hotărăsc să evadeze din hruba lui Pesah, lu-
ându-l în braţe pe Șai, aproape distrus  Ta-
mar găsește o ascunzătoare și pregătește tot 
ce știa pentru a-l ajuta pe Șai să scape de pa-
tima drogurilor  Sunt momente îngrozitoare, 
care descriu chinurile prin care trece Șai pen-
tru a reuși să se vindece  Toate încercările 
prin care au trecut, i-au apropiat pe Tamar 
și pe Asaf  O poveste de iubire născută într-o 
lume sinistră, din care reușesc să scape  

Pe coperta a patra a romanului se află un 
citat din The New York Times Book Review, 
pe care îl transcriu în încheierea articolu-
lui meu: „Pasionant și sincer    o poveste în 
același timp universală și personală, o poveste 
de iubire clasică plasată în Israelul zilelor 
noastre”  

HEATHER MORRIS,  
Tatuatorul de la Auschwitz

Ce titlu de carte! Recunosc că am avut 
un moment de îndoială: să citesc 

această carte, sau s-o las să mai aștepte? 
Totuși, am trecut peste acest moment și 
m-am hotărât să citesc despre o nouă dovadă 
a tragediilor prin care au trecut evreii în tim-
pul celui de al Doilea Război Mondial  Mi-
am spus că nimic nu trebuie uitat și nimeni 
nu trebuie trecut cu vederea 

Autoarea cărţii, Heather Morris, s-a năs-
cut la Te Awamutu, în Noua Zeelandă  A 
studiat la Canterbury University  Apoi pleacă 
în Australia, la Melbourne, finalizându-și stu-
diile la Monash University 

Apărut în ianuarie 2018, Tatuatorul de la 
Auschwitz cunoaște un uriaș succes  Sincro-
nicity Films a cumpărat drepturile de ecra-
nizare, iar lansarea seriei TV este proiectată 
pentru ianuarie 2020, spre a marca cea de 
a 75-a aniversare a eliberării lagărului de la 
Auschwitz 

Tatuatorul de la Auschwitz este povestea 
unui puternic simbol al Holocaustului: nu-
merele verzi-albăstrui tatuate pe braţele pri-
zonierilor 

Când tânărului slovac Lale Sokolov, prizo-
nier și el la Auschwitz, i se oferă ocazia de a fi 
tatowierer la Auschwitz, el înţelege că aceasta 
poate fi șansa lui de supravieţuire, deși tre-
buie să-și înţepe până la sânge semenii, lu-
cru pe care îl resimte ca pe o profanare  În 
locul unde lucrează, nu i se permite să pri-
vească feţele prizonierilor  Și totuși, reușește 
să vadă faţa și ochii unei fete  De aici începe 
zguduitoarea poveste a tatuatorului  Sokolov 
speră că acest lucru va fi o șansă și pentru a-și 
salva familia de la moarte și pentru a putea el 
însuși să supravieţuiască  

Cartea are la bază povestea reală a tână-
rului Lale Sokolov, ajuns la Auschwitz în 
perioada celui de al Doilea Război Mon-
dial  El este nevoit să facă ce i se cere în 
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urma ordinelor germanilor și a ameninţării 
cu moartea  Ca urmare, el va face această 
operaţie sinistră și dureroasă prizonierilor 
care soseau în lagăr, bărbaţi sau femei  Îi 
era interzis să-i privească în faţă pe cei care 
așteptau să fie tatuaţi  El se uita doar pe lista 
primită cu numerele indicate  Această activi-
tate se desfășura între Auschwitz și Birkenau 

Cel mai dureros moment îl va simţi atunci 
când va tatua mâna primei femei sosită la 
Birkenau  Ea devenise numărul 34902  Fe-
meia nu a scos un sunet, deși durerea era 
atroce  Tânărul i-a făcut un semn abia per-
ceptibil, să nu ţipe, fiindcă erau păziţi tot 
timpul și prizonierilor li se interzicea orice 
mișcare  Așa a cunoscut-o Lale pe tânăra 
evreică, tot slovacă, Gita  Povestea celor doi 
va demonstra că nu există loc pe lume unde 
dragostea să nu învingă  Acest bărbat dă do-
vadă de mare curaj pe parcursul celor trei 
ani trăiţi în lagăr  El reușește să stabilească 
relaţii folositoare pentru cei care erau în 
suferinţă  Profitând de „funcţia” de tatowie-
rer, el reușește să facă rost de medicamente, 
îi ajută pe prizonieri să nu moară de foame, 
primind pe ascuns alimente de la doi munci-
tori care se strecoară în apropierea lagărului  
Face schimb cu alte obiecte, chiar cu bijuterii 
găsite în lagărul femeilor, prin buzunarele ce-
lor decedate de foame și muncă peste puteri  
Primește mâncare, pe care o împarte noap-
tea, sub ameninţarea pedepsei cu moartea, 
în cazul în care va fi prins  El continuă acest 
schimb chiar după ce e groaznic torturat să 
spună de unde avea cele găsite asupra lui 

Povestea lui nu este doar povestea unui 
supravieţuitor de la Auschwitz, ci și drumul 
spre o iubire aproape imposibilă, care se 
naște în acest iad numit Auschwitz-Birkenau 

În pofida faptului că această carte ne de-
scrie cea mai sinistră perioadă din istoria 
evreilor, Holocaustul, ea rămâne ca o scri-
soare de dragoste a eroului principal către 
oamenii pentru care și-a riscat viaţa 

Au existat situaţii care i-au asigurat 
supravieţuirea de-a lungul celor trei ani 
din lagărul morţii – faptul că a ajuns într-
o poziţie privilegiată, pentru a fi oarecum 

intangibil, chiar în faţa lui Mengele, care tre-
cea pe lângă cei ce-și așteptau rândul spre a fi 
tatuaţi, căutându-și noi victime 

O altă situaţie convenabilă tatuatorului 
era posibilitatea unei oarecare libertăţi de a 
colinda lagărul, având cu el o valiză de scule, 
unde uneori putea ascunde ceva de mâncare 
pentru prizonieri  Mâncarea era valută, în 
adevăratul sens al cuvântului 

Supravieţuirea lui Lale era legată și de po-
vestea de iubire pe care o trăiau el și Gita, 
tânăra slovacă din Bratislava  Atunci când el 
a înţepat-o dureros și i-a pus cerneală albastră 
pe rană, ochii lor s-au întâlnit (fapt absolut 
interzis de naziști ) De aici a început iubirea 
lor, ajutându-i să supravieţuiască  Își jurau 
mereu că vor ieși vii din lagăr, că se vor putea 
iubi liber oriunde și oricând, fără ca moar-
tea să plutească deasupra capetelor lor  Lale 
a mituit gardienii și i-a făcut rost Gitei de 
medicamente, când ea s-a îmbolnăvit de tifos 

Ei au supravieţuit, dar nu au putut uita 
crematoriile din jurul lor, tortura înfiorătoare 
executată de Mengele asupra copiilor gemeni, 
asupra femeilor  Nu au putut uita violurile 
acceptate de femei, vrând-nevrând, cu toată 
sila, doar pentru o bucată de pâine 

Se pot pune, totuși, unele întrebări: cum 
de a supravieţuit Lale, fără a fi condamnat 
de cei pe care îi ajuta? Nu întotdeauna a fost 
privit cu ochi buni  Bărbatul suferă: dispreţul 
faţă de rolul pe care-l îndeplinește, îi răsucește 
stomacul de greaţă  Un rol imens l-a avut 
dragostea între cei doi, cu toate condiţiile in-
umane din lagăr  Ei au supravieţuit, au avut 
copii, continuându-și povestea de dragoste 
mulţi ani după Auschwitz  Autoarea cărţii a 
fost contactată de Lale (Ludwig Eisenberg) 
câteva zile după moartea soţiei, Gita  El a de-
cis să-și spună povestea cuiva care să poată 
descrie totul  Trei ani mai târziu, a murit și 
Lale, iar scriitoarea Heather Morris scrie acest 
roman, bazat pe fapte reale, în anul 2018  Un 
milion de exemplare au fost vândute în nouă 
luni, iar cartea a fost tradusă în 35 de ţări  Pe 
ultima copertă, găsim următoarea însemnare 
a scriitorului Jeffrey Archer: „Această carte va 
fi citită și peste o sută de ani” 
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Maria  Găitan MOZES

 POEZIE
Identitate
Cine sunt
și de ce am venit,
ce rost
are
sa știe
o lume?
Am -
ca fiecare - 
un nume, 
am inima plină
de răni 
cicatrici, 
strânse de colo, 
de ici   
Dar - gata de zbor - 
am aripi 
și vise 
Cu ele-ndrăznesc, 
să m-avânt, 
spre porţile vieţii
încă
deschise 
Acesta mi-e actul 
de identitate   
Cu el
mă alătur de voi - 
dacă se poate  

Garoafa
Atât
mi-ai scris - 
și alăturea 
o floare
ca albul din zăpezi, 
scânteietoare 
și c-un parfum
cât o gradină, 
toată   

O firavă ferigă
și o garoafă - 
una   
Și viscolul de-afară
ne zgâlţâia fereastra
și șuiera
întruna
și lângă ușă,
gata,
bagajele așteaptă
iar noaptea 
ne-nvelește 
cu acele de teamă
și drumeţia-n zori 
nu-i vis
ce se destrămă   
Garoafa
îmi surâde
și-mi dă îmbărbătare
și fără pașaport 
va fi în avion
cu mine, călătoare 
N-o pot lăsa
uitată
și nu o vreau stingheră, 
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ca după-un timp, 
o mână,
s-arunce la-ntâmplare 
paharul sec
de apă
ce-a găzduit
garoafa
pe o mică etajeră   

Soldatul meu
Soțului meu, Iosef

Nu-i prea ușor
ca după
ani și ani
să fii din nou
în haina militară,
să porţi pe umăr
arma grea,
bocanci
și să veghezi
sub arșiţa de vară 
Dar nu te plângi,
și nici nu-ţi încolţește 
sămânţa gândului
la dezertare 
Puterile
încerci să ţi le-aduni 
și datoria-ţi faci 
ca fiecare 
Te știu călit - 
dar ca femeie tremur,
și-aș vrea-n aceste clipe
să m-alătur ţie 
Să-ţi pot fi sprijin 
și părtașă, 
soldatul meu 
cu tâmpla argintie   

Mamei
În căușul 
palmei tale, 
n-ai cules 
numai petale  
Mâna-ţi 

n-a avut inele 
A știut 
copii
să crească, 
să mângâie 
și să spele 
Mâna-ţi 
n-a știut 
să scrie 
nici
să răsfoiasc-o 
carte 
Doar de muncă 
și de trudă 
a avut
într-una parte  

Mâna-ţi
n-a purtat mănuși  
Printre spice 
și pănuși, 
avea fugă
de zvârlugă 
Mâna ta, 
acum domoală, 
și-a găsit culcuș
în poală
ca o pasăre 
la boala 
Tremuru-ţi ascunzi
cu grijă 
Nimeni, nu vrei, 
să ţi-l vadă 
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MAMĂ -
pe această mână,
las și eu, 
târziu, sărutu-mi 
și o lacrimă
să cadă 

Anii
Anii
nu se numără
ca banii 
rostuindu-i 
într-o pungă
la nevoie 
să-ţi ajungă 
Anii nu-i dai 
cu-mprumut 
la sărac 
ori la avut 
Câţi îi ai 
sunt doar ai tăi 
la un loc 
și buni 
și rai 
Anii
nu-i măsori 
cu metrul 
și nu-i pui 
nici pe cântar 
De când ești 
venit pe lume,
ţi s-au dat 
cu viaţa-n dar 

Mi s-au dat destui 
și mie 
Unii sterpi 
alţii cu rod 
Însă
straiele,
obrazul,
nu le-am tăvălit 
prin glod 
Anii   
ce rost are
să-i mai număr?
Obosite,

mâna,
fruntea,
caută acum odihna
pe-al copiilor 
cald umăr 
Anii
nu se numără 
ca banii   

Ceașca 
Ceașcă
cu tortiţa mică,
nu te sparg,
nu-ţi fie frică 
Laptele,
ceaiul fierbinte 
eu le sorb încet, cuminte 
Nu vărs nici un strop
pe masă,
nici pe șorţ,
nici pe rochiţă, 
nici atunci când sunt acasă,
nici când sunt la grădiniţă

Ajutor 
Știu să-nchei 
și să deschei,
de la șorţ,
doi năsturei,
apoi, doar 
într-un minut,
și pe Oana 
o ajut 
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Dragoș NELERSA

CINE E UCIGAȘUL:  
COMUNISMUL SAU CORONA?

Ideologia comunistă a dovedit încă o dată 
că generează regimuri politice totalitare 

ale căror greșeli au grave repercursiuni asu-
pra populaţiei  Există dovezi de necontestat 
- inclusiv un studiu al Universităţii din So-
uthampton - că, dacă intervenţiile din China 
ar fi fost efectuate cu trei săptămâni mai de-
vreme, transmiterea COVID-19 ar fi putut fi 
redusă cu 95% 

Timp de 40 de zile, clica comunistă din 
jurul președintelui Xi Jinping a ascuns, dis-
trus, falsificat și fabricat informaţii des-
pre răspândirea COVID-19  Prezentarea 
greșită a informaţiilor, tăcerea și pedepsirea 
disidenţilor care au îndrăznit să spună ade-
vărul, au dus la dezastrul pe care îl trăiește o 
planetă întreagă astăzi 

La sfârșitul lui decembrie 2019, dr  Ai 
Fen, directorul departamentului de urgenţă 
de la Spitalul Central din Wuhan a difuzat 
informaţii despre COVID-19 către mai mulţi 
medici  Opt medici au înţeles gravitatea 
situaţiei și au început să vorbească, să trans-
mită omenirii pericolul care ne pândește  Cu 
toţii sunt dispăruţi astăzi, probabil lichidaţi 
de securitatea chineză 

Dr  Ai Fen a încercat să publice voalat o 
poveste intitulată „Cel care a furnizat fluie-
rul”, într-una dintre cele mai populare reviste 
din China, dar când autorităţile chineze au 
înţeles tâlcul poveștii, l-au arestat pe medic și 
articolul a fost eliminat 

La 1 ianuarie 2020, Dr  Li Wenliang - 
considerat astăzi „eroul care a anunţat Co-
ronavirusul” - a avut un curaj nebun și a 
transmis public occidentului că există un vi-
rus care poate duce la o pandemie mondială  
Bineînţeles că a fost arestat și lichidat  Abia 
la data de 23 ianuarie 2020, autorităţile chi-
neze au anunţat primii pași pentru a insta-
ura carantina în Wuhan  Dar era prea târziu  

Milioane de oameni vizitaseră deja Wuhan 
pentru sărbătorirea Anului Nou Chinezesc 
după care au plecat mulţi dintre ei în străină-
tate, ca transportatori asimptomatici 

Lumea ar fi fost mai pregătită și mai ca-
pabilă să combată COVID-19 dacă s-ar 
fi dat alarma din timp iar regimul autori-
tar al președintelui Xi nu ar fi încercat să 
mușamalizeze apariţia Coronavirusului  Pa-
truzeci de zile de tăcere și reprimare au costat 
Italia - epicentrul pandemiei COVID-19 din 
Europa - un număr de decese dublu faţă de 
cele din China, urmată de Spania cu o rată de 
fatalitate aproape la fel de mare  Astăzi, Sta-
tele Unite au devenit noul epicentru mondial 
al pandemiei și există o îngrijorare crescută 
pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în ţările în 
curs de dezvoltare precum cele din Africa de 
Sud sau chiar India 

În timp ce infecţiile continuă să crească 

Dragoș NelersaDragoș Nelersa
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pe tot globul, China - în mod ironic - este 
considerată acum mai sigură decât majo-
ritatea ţărilor  Într-un cuvânt, guvernul 
președintelui Xi a exacerbat impactul CO-
VID-19 asupra omenirii, fapt care a deschis 
calea pentru una dintre cele mai mari crize 
umanitare din istorie 

*
Chiar dacă în Israel s-au relaxat condiţiile 

de izolare începând cu data de 20 aprilie, 
la nivel mondial, teama faţă de răspândirea 
coronavirusului crește  Totodată, sporesc și 
grijile privind alunecarea într-o criză econo-
mică și socială de amploare  Oamenii resimt 
măsurile de izolare la intensităţi din ce în ce 
mai mari  Singurătatea, neputinţa de a ieși 
din casă, combinate cu teama pentru propria 
viaţă, instaurează o nemulţumire generală și 
o stare de incertitudine în sufletul fiecăruia 
dintre noi 

Majoritatea oamenilor sunt convinși că 
pericolul este real  Ei respectă măsurile gu-
vernamentale, susţin politica de combatere 
a Coronavirusului și sunt dispuși să-și sacri-
fice din drepturile și libertăţile cetăţenești  
Dar până când se poate suporta o astfel de 
situaţie? 

Propria casă a devenit o închisoare  Oa-
menii își doresc să evadeze, să iasă dintre 
pereţii „celulelor impuse” pentru a se bucura 
de libertate  Cel mai mult suferă vârstnicii; 
ei sunt mai vulnerabili pentru că au și alte 
afecţiuni  Natural, este nevoie de o anu-
mită disciplină, de ordine și de restricţii se-
vere, dar discriminarea bătrânilor (chiar cu 
intenţii bune) devine înjositoare, rușinoasă  
Bătrâneţea nu este o boală sau un handicap  
Am stat de vorbă cu câteva persoane în vârstă 
și niciunul nu a fost bucuros că este obligat 
să stea în casă  Bătrânii știu prea bine ce este 
suferinţa fizică, ce este singurătatea, ce este 
dorul de copii și de nepoţi  Nu mai insistaţi 
să-i izolaţi pe termen lung pentru că mulţi 
sunt izolaţi oricum; cei din căminele de bă-
trâni sunt în pragul disperării că nu mai pot 
ieși din instituţia ân care până mai ieri trăia 
ca un om liber 

Criza actuală ne afectează pe toţi, este ne-
voie de mai multă empatie și afecţiune faţă 
de semenii noștri, mai ales că acum suntem 
ameninţaţi și de consecinţe considerabile asu-
pra economiei  Multe persoane și-au pierdut 
locul de muncă iar majoritatea lucrează cu 
program redus  

Asistăm astăzi la un fenomen de „nevroză 
în masă”  Coronavirusul există dar rata mor-
talităţii nu a crescut chiar atât de înspăimân-
tător  Au murit mai puţini oameni decât 
în timpul unor valuri de gripă din trecutul 
apropiat  De fapt, putem spune că boala nu 
zace atât în corpurile noastre, cât în minţile 
noastre  

Coronavirusul nu este primul fenomen de 
„frică în masă”, apărut în sânul omenirii  Să 
ne aducem aminte de panici anterioare, cum 
au fost teama de prăbușirea sistemului infor-
matic la intrarea în noul mileniu, gripa avi-
ară sau SARS, gaura din stratul de ozon, care 
toate parcă au dispărut peste noapte  

Ieșirea din filmul de groază pe care îl 
trăim în prezent, va avea un final fericit; în 
cazul nostru, un vaccin  Marea problemă 
este, însă, că în momentul în care vom avea 
la dispoziţie vaccinul, catastrofa emoţională 
a omului post-Coronavirus și dezastrul eco-
nomic ar putea fi atât de grave, încât să ne 
trezim în toiul unei tragedii a umanităţii   
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Nicolae  PAVEL (ZL)

 POEZIE
Poate mi-ar mai trebui

Să nu mă întrebi cui am să-i las
toate visele nopţilor
arse de dor și așteptare,
neliniștile dimimeţilor năpădite 
de grijă și nesiguranţă,
ori vraja toamnelor cu gust
de cafea și sâmburi de nucă 
Poate mi-ar mai trebui
un timp în care să-mi adun
sentimentele și dorinţele 
cele de pe urmă 
Am să le aleg cu răbdare 
și-am să le închid în
cutiuţa de salcâm rămasă 
din zestrea bunicii,
iar cheia am să ţi-o dau 
în ziua sau noaptea 
când voi coborî să caut 
taina pământului
și a vieţii fără de moarte 

Și te invit, timid

Temători și fragili, pașii
noștri se topesc în zăpadă,
tulburând amintiri,
mâna ta caldă, 
gânduri frivole 
îţi împurpurează obrazul 
și cred că e cazul 
să te invit, timid, la dans 
Un, doi, trei, un, doi, trei,
o piruetă largă, balans,
pașii tăi, pașii mei 
A mai rămas puţin
nisip în clepsidră,

dacă am privi în oglindă,
i-am vedea pe cei de demult,
iarna, mai știi,
povestea noastră a început  
Nu te întrista și 
nu-ţi ascunde privirea;
mâna mea caldă
îţi mai mângâie și 
astăzi tăcerea   

Nostalgică chemare

Nerăbdători în septembrie
toamna ne acoperă trupurile
cu iederi și frunze gălbui
și ne intră în suflete precum
un musafir întârziat ce a
hoinărit pân-acuma hai-hui 
Privirile tale însoţesc cocorii

cu o lacrimă târzie, în aer
plutește un iz de fân
cosit și pus la uscat 
Prin case e miros de mere coapte 
și uneori, perfidă, ploaia ne ţine 
lipiţi de ferestre desperecheate 
Dup-atâta timp, septembrie 
nostalgică chemare adiind
printre amintiri precum
un zbor prea mult așteptat 
Dă-mi mâna să-ţi ghicesc
unde vom fi când toamna
se va duce, blândă, la iernat 
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Lil iana PAUL

 POEZIE
Marea, zeiță

Ascultă marea,
Ea totdeauna spune o poveste
Prin valuri line sau învolburate
Ce se lovesc de creste 

E vie marea,
Prin freamătul ce din adâncuri
se ridică lin și prin cohorte de corăbii
Mânate peste ape de destin 

Frumoasă-i marea,
O zeiţă a apelor făr-de sfârșit 
La care soarele se-nchină
La fiecare răsărit și asfinţit 

Iubește marea,
Și cântecu-i ce urcă din abis
Și-ai să-nţelegi că nemurirea 
Există  Nu e doar un vis 

Și nu te cert

Iubite, mi-e tare dor de tine;
Nu mai am nicio veste de când în cer 

te-ai dus
Ești poate supărat pe mine,
Sau poate nu există poștă acolo sus 

Aici scriai mereu
Romane și nuvele, poezie;
De ce de-acolo ţi-e așa de greu
Să îmi trimiţi o mică mărturie 

Că ai ajuns cu bine 
În lumea în care este doar tăcere,
Că-i ai pe toţi cei dragi cu tine

Și nu mai simţi nici suferinţă, nici 
durere 

Eu, de aici, nu te-am uitat;
Te plâng mereu și te-aș vrea înapoi,
Dar poate așa îmi fuse mie dat 
De-acum să sufăr pentru amândoi 

Și nu te cert că singur ai plecat
Pe drumul către infinit 
Atâta aș vrea să știu că, în sfârșit,
Găsit-ai liniștea ce ţi-ai dorit 
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Silviu SANIE 

ÎNTRE BRAD ȘI SALCIE

Fără a fi zi de târg, toată suflarea 
Pungeștiului era pe uliţe  Căruţele se 

înșiruiau de la Zisu Fălticineanu la Iţic de 
la Poartă  Oamenii care veneau dinspre Pri-
mărie și Biserică, se opreau în jurul fântânii 
mari în faţa gardului de fier de la curtea lui 
Jac Marcopol 

– Da’ nu mai plecăm odată?
Întrebarea copilului întrerupse pentru câteva 

clipe zarva stârnită de întrebările femeilor către 
plutonierul major, aflat în preajma primei 
căruţe din cele 41 ale convoiului 

– O să aveţi grijă de lucruri și case, dom’ 
majur?

Plutonierul amână și de astă dată răspund-
sul  Dădu puţin pe ceafă cascheta uriașă, își 
aranjă centura și, privind în ochii tuturora și 
ai nimănui, începu:

– Știţi    eu am avut treabă mai mult cu 
bărbaţii    dar oricum sunt și băietani și băa-
trâni cu voi  Treaba-i cam afurisită  Mie 
mi-au spus să luaţi cu voi o boccea cam cât 
i-ar trebui omului o lună  Cât oi fi eu aici, 
cheile în paza mea    oamenii ca acum, să zi –
cem că o să fie toate bune  Dacă mă schimbă 
într-alt loc nu mai știu  Da    să fiţi sănătoși, 
să se termine toate cu bine  Camaradul care 
vă duce la judeţ, îi om cu frica lui Dumnezeu 

În jurul hahamului Meșilim se adunaseră 
câţiva din bătrânii satului care parcă voiau 
să-l întrebe acum ce nu-l întrebaseră o viaţă 

– Dom’ Meșilim, Dom’ Haham, Părinte, 
că tot Părinte ești pentru ai matale, am vora-
bit, tot te-am întrebat de Dumnezeu care-i 
unu’ și pentru noi și pentru voi, la nunţi câ -
teodată ne-ai binecuvântat și pe noi  Eu știu 
că bar înseamnă ficior în limba veche  Atâta 
înţelegeam Constantin bar Neculai, cum îi zi-
cea lui tata  Da’ de la voi, de la soarta voastră, 
de la neamu’ vostru ce-ar trebui să învăţăm?

– Grea întrebare, Costică 

– Să nu fie omu’ îndărătnic în credinţă?
– Asta ne-a ţinut în împrăștiere 
– Atunci?
– Iaca vedeţi și voi ce înseamnă un po -

por când își pierde ţara  Celelalte rele vin din 
urmă  Tot între brad și salcie trăim de atunci  
Să v-ajute Dumnezeu, văd că pornește  Cu 
bine!

Convoiul porni și treptat, scârţâitul roţilor 
și îndemnurile către cai acoperiră plânsetele 
femeilor 

După cele auzite, bucuria lui Lică se mai 
toci și gândurile veniră vălmășag  De fapt, 
mai erau două luni până la iarmaroc și numai 
atunci mergeau cu toţii  De ce Tataia, nene 
Aizic, nene David, nene Șioim și toţi ceilalţi 
au plecat cu trei zile înainte, și ei tot cu un 
om îmbrăcat militărește? Dac-am merge la 
iarmaroc, n-am fi luat și bunicile  Mi-au spus 
doar că mergem la oraș și să-mi văd de joacă  
Alegeau lucruri de îmbrăcat pe care le îngră-
mădeau într-o valiză  Era prea frumos afară 
ca să luăm haine groase, iar lângă valiză erau 
pregătite două perne  Perne la drum? De ce 
oare le-o mai fi luat? Nu-i a bine  Zicea baba 
Ieia că după cutremurul din toamna trecută 
numai rele o să vină  Cei mari spun că numai 
rele prevestește, că-i ca o cobe 

Când să se mai lumineze, că prea era fru-
mos afară, îl auzi pe Marcel  

– Lasă, Mamaie, nu mai plânge! 
Lică nu se întoarse  Se simţea vinovat  

Poate, dacă n-ar fi întrebat, mai rămâneau 
oleacă  Simon și Milică stăteau către coada 
căruţei 

Se suci moș Dumitru Toloacă 
– Lasă, Madam Loră  S-o întoarce dom’ 

Iosub, ș-or fi toate ca lumea  Așa-i în viaţă, 
omu-i când pe cal, când sub cal  Nu v-o 
lăsa Dumnezeu, că nici voi nu v-aţi lepădat 
de el vreodată  Ai patru băieţi    de-un plug 



Pag. 126 ♣ IZVOARE

gospodăresc  Celui mare îi dau tuleiele de 
acu’, iar cel mic, uite, ţine hăţurile  M-a 
ajutat Dumnezeu s-o scot la capăt cu șasă feti 
și nu toate rupte din soare  Tată sunt, da tre’ 
să zâc cum îi treaba  D-apăi matale 

Doi din cei patru militari călare se apro-
piară de căruţă 

– Merge, Țâcă?
– Da-i pi voia lor!
Mai era până în capu’ satului  Stejarii de 

la intrarea în Armășoaia se vedeau în toată 
măreţia lor  Se auzi deodată vocea unuia care 
parcă voia să vorbească cu fălcile încleștate 

– Așa le trebuie, cornu’ mamii lor de jie-
dani!

– De ce, mă? sări Condurat, cel care era 
cu a doua căruţă 

– Ii l-o omorât pe Domnu nostru!
– Da’ tot de-a lor era și el, mă 
– Taci, băi  Vezi că acu’ nu-i nevoie de un 

Iuda ca tine 
– Cum vezi omu-n nenorocire, te și bum-

curi    Creștinește, ai?
– Tacă-ţi fleoanca, Ghiţă! Știe Conducăl-

toru’ ci faci!
Se apropie plutonieru’  
– Gura, Condurat! Nici voi, nici ei să 

nu răspundă dacă zice vreunul de pe mar-
gine ceva  Vorbe au voie să arunce  De pie-
tre tre’ să-i apărăm noi  Am ordin să ajungă 
nevătămaţi la judeţ 

– Da’ n-auzi, dom’ majur!
– N-aud nimic și nici tu să n-auzi  Ești 

căruţaș, nu avocat  Ș-apoi ei rămân la oraș  
Tu vii acasă  O să aibă de furcă cu voi 
Moșneagu’  Are destule și fără asta 

La ieșirea din sat, convoiul se opri  Șaie se 
apropie de Haham 

– Suntem iar bamidbar, reb Meșilim, dar 
unde duce pustiul ăsta, reb Meșilim?

– Nu sunt Moise, Șaie, și nici nu spun că 
mergem de la sclavie la libertate  Suntem în 
mâna lui Dumnezeu, de care unii cam înce-
puseră să uite 

– Ci-o spus Șaie, părinte? Ceva am înţeles 
că-s de la Darabani și-n timpul războiului am 

fost și eu oleacă la școala voastră, c-a noastră 
era închisă  Ș-am fost și ucenic la croitorie 

– A spus ceva din cărţile noastre 
– Da di ci i-aţi zis Eu nu sunt Moise?
– Șaie, aș vrea să le știu pe toate cum le 

știa Învăţătorul nostru Moise  Dac-ar fi fost 
așa, n-ajungeam în fundul judeţului Haham 
la 40-50 de familii  Eram și eu măcar într-un 
târg de lângă calea ferată 

– Ai gură mare, Șaie!
– Dom’ majur, bătrânii nu mai sunt 

periculoși nici pentru femei, nici pentru stat  
De asta ni-a lăsat cu femeile și puieganii 

– Nu zi, Șaie!
– Dom’ majur, în ’916, când ni s-a dat 

voie să luptăm, s-o văzut că nu suntem nu–
mai buni de gură  Camaradu’ dumitale o 
fost în pluton cu mulţi din văile astea  Ș-apoi 
dac-aș fi fost adormit, n-aveam cu ce hrăni o 
nevastă și cinci copii  La negustorie nu-i ca 
la pământ  Ari, pui sămânţa, aștepţi, seceri, 
cosești sau ci mai trebui  De clienţi ai nevoie 
zilnic  Ți-o intrat omu’ în prăvălie, nu tree-
buie să-l scapi fără să-i fi vândut ceva  Unu-i 
mai zgârcit, unu’ n-are bani destui, altu’ 
nu-i hotărât să cumpere sau nu se îndură să 
cheltuie banii  Pe fiecare tre’ să-l cântărești 
dintr-o ochire  Să știi dacă vrea trainic sau 
numai lucru frumos, dacă are în buzunar 20 
de lei sau 100 de lei, dacă poţi să-i dai pe 
datorie și să mai vezi vreodată banii  Dacă 
nu faci toate astea răpidi, te mănâncă puricii  
N-am ajuns bogat, dar nici faliment n-am dat 
vreodată 

– Mie mi-ai fi dat?
– Nu mai am nici ce da, nici ce vinde 
– Nu acuma 
– La ce să mai știi, dom’ majur 
– Uite așa!
– Pân-ajungem la oraș, mai vorbim 
– Tu ziceai că dintr-o ochire 
– Ce să zic? Când îţi plătește plutonieru’, 

ţi-i frică să nu se întâmple ce s-a întâmplat 
acu’  Dac-ai mai fost și ucenic la croitorie, 
știi ce-i lucru bun  Bine că n-am avut majur 
priceput la stofe 

– Nu te lași deloc, Șaie! 
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Plutonierul se depărtă  Îi luă locul lângă 
prima căruţă Kisil 

– Să nu-l crezi mai de treabă decât îi  N-o 
mai fa’ pe-a deșteptu’, Șaie  Așa-l zâdărai și 
pe Chiriac 

– Și ce vrei să spui? Dac-am zis: „Dom’ 
Chiriac, nu mă omor după melodia «Căci 
tâlharii și jidanii», puteţi s-o cântaţi și pe tro -
tuarul celălalt”  Ce-i cu asta? De asta nu ne 
lasă aici? Îmi spunea: „Când le vorbesc oa-
menilor, îi fac de scrâșnesc”  Dom’ Chiriac, 
cine samănă vânt culege furtună și furtuna 
n-alege  Răspundea „n-avea grijă, Șaie, de 
asta suntem noi să facem ca furtuna să vă 
măture pe voi de peste tot    ca-n Germa-
nia”  Ascultă, Kisil, cred că acum la noi îi ca 
la operaţie  Durerea o simţi abia după aceea  
Ne-a zmuls acum, zburăm ș-o să ne trezim 
abia când ajungem iar pe pământ  Și la oraș 
ci crezi c-o să facă cu noi? Cu ci hrănești atâz-
tea guri? În Germania erau cei mai bogaţi 
și acolo-i nenorocirea mai mare  Cine să te 
ajute? America-i departe! În Palestina nu poţi 
ajunge nici de arab, nici de englez! O vreme 
n-a fost rău diloc nici aici  Știam de unde am 
plecat cândva, spuneam la rugăciune „la anul 
în Ierusalim”    dar mai știam cât de rare-s 
minunile  De ce să cauţi alte locuri, alţi oan-
meni? Eu nici nu știu de când am ajuns pe 
aici  Mă socoteam între cei de ai locului  Am 
în cimitir și străbunici, mai jos nici n-am 
căutat, nici n-am întrebat  Îi treaba lui reb 
Meșilim  Mi-o părut bine că-s împrăștiaţi col-
piii  Hava nu rezista la asta  Se supăra dacă 
mutai un milieu  Ținea prea mult la toate 
mici și mari  Da    de morţi îi mai ușor acu’ 
– greu îi să trăiești  O am și pe Hava, odihă-
nească-se în pace, și să ducă o vorbă bună 
pentru noi toţi  De mormântul ei și al man-
mei m-am despărţit cel mai greu  Parcă le înr-
mormântam a doua oară    Am simţit că nu 
voi mai vedea locurile astea  Nici lunca, nici 
șilu’, nici cimitiru’, nici casele, nici oamenii, 
nimic   

– Îţi spune omu’ o vorbă și tu ţii o cuvâne-
tare  Să încercăm și la oraș să fim mai unu’ 
lângă altu’ și puţinu’ poate fi împărţit  Vin 

din tot judeţu’  Suntem atâţia cu neamuri  
S-or mai strânge și ei  Mai toţi veneau la ţară  
Acum mergem noi la ei 

– Una-i să stai o săptămână sau o lună 
cum stăteau ei și mai ales copiii lor și alta-i 
să nu știi când îţi pleacă musafirii  Parc-am 
începe gospodăria de la capăt  Unde? Cu ce? 
Chiar dacă n-or fi mulţi zgârie brânză, sunt 
destui care trag mâţa de coadă  La oraș, când 
ești calic, ești mai sărac ca la ţară  Am fost 
la văru-meu Rubin anu’ trecut, cam prin 
noiembrie  Izu și Eva mi s-au părut cam 
zgribuliţi  Îi spun „da’ nu văd soba, Rubin”! 
Îmi zice: „când aprind primusul, se face cald 
ca-n baie”! Așa că vezi la ce bogătași mergem!

Pe la jumătatea distanţei până la oraș, 
șoseaua deveni moale  În căruţe au rămas 
cei foarte mici și câţiva bătrâni  Convoiul își 
schimbă aspectul  Nu semăna nici cu un alai 
de nuntă, nici cu un cortegiu de înmormân-
tare, dar nici cu carele corturarilor  Noroiul 
era în iulie ca la sfârșit de septembrie 

– Asta-i ploaie de-o săptămână  Poţi să-ţi 
numeri pașii  Scoţi un picior și-l afunzi pe 
celălalt  ’Geaba se spune că vara plouă o săp-
tămână și se usucă într-o zi și toamna plouă 
o zi și nu se usucă-ntr-o săptămână 

– Poate n-a trecut ziua!
Urmă o zonă pietruită și toţi își reluară 

locurile, treptat și discuţiile întrerupte 
Când ajunseseră la bariera orașului, în 

vale, acolo de unde la iarmaroc se vedeau cel 
mai frumos luminile multicolore învârtindu-
se, marea de becuri și de oameni, tot câmpul 
era acoperit de apă  Lică nu-și mai putu opri 
plânsul 

– Ori ţii hăţurile, ori te smiorcăi! Una din 
două!

– Da’ nu vezi, moș Dumitre!
– Până vin căișorii, lanţurile, circul și 

gogoșăriile, s-or retrage apili!
Lică nu mai scoase nicio vorbă  Se uita 

la străzile pietruite, la trotuarele cu bordura 
văruită, la casele aliniate  Străzile Vasluiului 
care urcau și coborau arătau ca niște valuri 
pietrificate  Valurile păreau a se sparge în șes 
pentru a se scurge apoi în albia râului care 
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înconjura orașul  În preajma râului, multe 
case mici, ca la ţară, dar mai neîngrijite, cu 
garduri de ostreţe și șipci  Odată cu urcușul 
străzii, și casele erau tot mai înalte, iar pe 
„creasta valului” aveau chiar un etaj sau 
două  Lumea se uita la oamenii convoiului și 
oamenii convoiului la orășeni 

Un militar străin se apropie de căruţă 
– Was seid Ihr?
– Juden 
– O, Jude ein schwerer Namen jetzt! 
Și se depărtă 
– Ce-a zis, madam Loră? întrebă moș Due-

mitru 
– A întrebat ce suntem  I-am spus că 

evrei  A zis că e greu pentru evrei acum  Ușor 
n-a fost niciodată  Dumnezeu ne are în pază!

Strada pavată cu piatră cubică anunţa înd-
ceputul zonei centrale a orașului  Curând tren-
cură prin faţa tribunalului, a unei clădiri cu o 
cruce roșie pe balcon, pe lângă magazine cu 
vitrine mari și cotiră spre stânga pe o uliţă și 
intrară apoi în curtea sinagogilor 

Mulţi, mai ales copiii, se aflau acolo pen -
tru prima dată  Se minunau de alăturarea ce-
lor patru sinagogi și a unui templu cu etaj 

Bagajele au fost coborâte din căruţe  Plel-
carea căruţașilor și a căruţelor, ordonată a se 
petrece repede, întări la cei mai mulţi reali -
tatea dezrădăcinării  Curtea sinagogilor plină 
de bagaje și copii semăna cu peronul unei 
gări foarte mari  Erau veniţi din tot judeţul  
Copiii se cercetară    apoi intrară în vorbă 

– Eu sunt Milu 
– Pe mine mă chiamă Lică 
– Eu sunt Mișu  Sunt cel mai tare la 

trântă 
– După ce ai să ai de-a face cu mine, n-ai 

să mai spui așa  Ai să zici „după Simon, eu 
sunt cel mai tare!”

– Oare?!
Simon înclină braţele desfășurate, Mișu 

la fel, se apropiară și învârteala începu  Erau 
amândoi îndesaţi, tari în picioare, și lupta 
dârză dură mult și se termină cam nedecis, 
dar cu aprecierea reciprocă a combatanţilor 

Lică îl trânti pe Milu  Acesta se ridică un 

pic rușinat, căci erau cam mulţi spectatori  
Unii mai adăugară: bă, da-i cu doi ani mai 
mic ca tine!

– ’Ți-arăt eu ţie mâine! Am să mănânc deA-
seară usturoi!

În convoiul următor a venit unul cu o 
minge de fotbal adevărată și jumătate din 
băieţi erau în jurul lui 

Din spatele sinagogilor, unde erau două 
terenuri mult mai mari decât curtea în care 
se aflau, apăru Leibu 

– Milică, ai luat mingea de oină?
– Cum s-o fi lăsat!
– Hai să le-arătăm noi lor!
Femeile stăteau lângă bagaje cu ochii spre 

copiii rămași în apropiere, cu gândul la cei 
plecaţi la joacă într-un loc necunoscut, la 
soţii care erau atât de departe, așteptau ca 
președintele Comunităţii să le înmâneze hârţ-
tia cu adresa unde vor sta 

Cei veniţi erau mai numeroși ca orășenii  
Hotărârea de evacuare nu le dăduse un răgaz 
îndestulător pentru cea mai bună împărţire 

– Mamaie, ne strigă pe noi!
– Da, Marcelică, mă duc îndată  A, uite, 

avem o cameră pe strada Racova număru’ 7 
– O cameră pentru toţi cinci?!
– Va veni Tataia și ne vom descurca  Chi -

amă copiii 
– Mamaie, eu și matale luăm câte o plau-

pumă, Marcel și Lică câte o pernă și Milică 
valiza, da?

– Da!
– Ce fericită sunteţi cu patru băieţi, maf-

dam Loră!
– Iosef ar fi mândru să meargă în fruntea 

lor  Eu deocamdată mă gândesc să ne insta-
lăm până în noapte și să văd cum ne-om dess-
curca cu mâncarea 

– Cei peste nouă ani pot intra băieţi de 
prăvălie!

– Da, s-ar putea ca Milică să meargă la 
magazinul de fierărie a lui Iser Braunștein și 
Simon la băcănia lui Moise Moscovici 

– Două guri de hrănit mai puţin!
– Nu asta doream pentru băieţii mei, dar 
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deocamdată să ne aibă Dumnezeu în pază să 
trecem cu bine vremile astea 

Străbătură din nou Strada mare  Casa era 
cam la jumătatea drumului dintre centru și 
barieră  Lică se uită la noua lor locuinţă, gâne–
dindu-se că se mai pripășesc căsuţe ca cele de 
lângă râu și mai către inima orașului 

O luă spre capătul străzii fără grabă, tot 
pe trotuarul din stânga  Se uita la garduri, 
la grădini, la copii  Căuta vreo casă care să 
semene cu cea pe care o părăsise  După al 
doilea colţ, dădu peste o piaţă cu o biserică 

frumoasă și cea mai înaltă din câte văzuse  
Nu departe se auzea un motor care duduia 
mult mai tare ca cel de la moară  Se învârti 
în jurul bisericii și, când ajunse din nou în 
faţa frumoaselor coloane de la intrare, își 
dădu seama că nu mai știe pe ce drum s-o 
ia ca să ajungă acasă  Îi veni în minte o po-
veste a lui Tataia care se încheia cu „nu uita, 
mielul care se pierde de turmă, îl mănâncă 
lupul”! Nu mai știa sigur dacă mielul sau 
chiar oaia, dar știa că trebuie să găsească rei-
pede drumul 

Vis
Sculptam de zor 
un trunchi de gând
să scot 
o poezie ca o monoxilă

Deodată
gândurile toate
au sărit 
din arcă!
nici unul 
nu s-a vrut întors
si biata monoxilă
e o barcă 

E tot mai rar
câte un vis 
frumos 

Natural
Am în mine atâtea așchii
încât
când voi privi în sus 
spre rădăcini 
ce vor purta spre cer
doar seninătatea
de dupa zbucium
totul va fi natural 

În mine atâtea așchii am
să fac la pomul vieţii ram 

Dilemă
Ciudat fruct al humei 
Nins cu praf de stea
Umil fiu al turmei
Care-i calea ta?

Ai urmat către Idee
Prin pământ înţelenit
Mai apoi pe Căi Lactee
Orbi ce vâd la înfinit

Prorocit-ai cum că Eul
Va veghea mereu la proră
Ai vestit și curcubeul
Bolta-i tot monocoloră

Drumul tău în serpentine
Cine oare-l stabilește?
Sunetul de unde vine?
Gândul cine-l tălmăcește?
-Știu puţine
despre mine
 De mă scutur de ninsoare 
Mă trage în jos pământul
Din lut de arunc în zare
Unde vrea mă duce vântul!
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Dorel  SCHOR

TELEFON LA PSIHIATRIE

Vreau să vă povestesc, foarte indignat, 
ce mi s-a întâmplat recent, adică azi 

dimineaţă, când am telefonat la Casa de să-
nătate „Mensana” și am cerut să mi se facă 
legătura cu doctorul Cucu cu care vroiam 
să discut într-o chestiune particulară  Mai 
bine zis, chestiunea particulară era a lui, nu 
a mea, pentru că omul avea nevoie de mine 
și nu eu de el  Așa că am telefonat la spital 
și am cerut să vorbesc cu el 

- Doctorul Cucu nu e la lucru, m-a in-
format centralista, pentru că s-a mutat și 
și-a luat câteva zile libere ca să mai aranjeze 
casa, să mai dea un var, să mai bată un cui, 
știţi cum vine chestia, într-o casă nouă sunt 
un milion de treburi fără de sfârșit și fără de 
început 

- Bine, am spus, atunci vă rog să-mi daţi 
noul număr de telefon, că la cel vechi răs-
punde altcineva    

- Asta e foarte normal, a fost de părere 
centralista, când te muţi la o adresă nouă, 
lași vechiul număr de telefon la adresa veche, 
mai ales că nici nu era al lui, el stătea acolo 
cu chirie, adică provizoriu 

- Bine, domnișoară, voi suna la adresa 
nouă, numai fii matale bună și dă-mi numă-
rul cel nou 

- Nu vă supăraţi că vă spun, dar nu am 
voie să dau numărul de telefon la niciun pa-
cient și, în general să dau relaţii  Telefonul 
mobil îl aveţi?

- Nu    Mi-l dai dumneata?
- Nu vi-l dau, doar v-am explicat că nu am 

voie să-l dau la pacienţi   
- Înţeleg, e foarte normal, numai că eu nu 

sunt pacient  Sunt un coleg de-al lui, tot me-
dic, dar nu psihiatru  Așa că nu e cazul să nu 
fie voie   

- Indicaţia este că e interzis, nimeni nu 
poate să știe dacă la telefon e un Napoleon 
adevărat sau fals 

Fata avea dreptate, cel puţin teoretic, așa 
că i-am spus:

- Ai dreptate    O să te rog altceva  Eu sunt 
acum la policlinică, în cabinetul meu  Telefo-
nează dumneata la centralista noastră, colega 
matale, și cere să vorbești cu mine  Așa vei fi 
sigură că nimeni nu vrea să te păcălească  Și 
comunică-mi numărul lui de telefon  Bine?

- Nu e bine    N-avem voie să înteţinem 
convorbiri particulare cu persoane străine sau 
bolnave  E strict interzis!

Am considerat că fata are și de data asta 
dreptate, așa că deși eram un pachet de nervi  
i-am dat altă ideie 

- Știi ceva, eu sunt o persoană străină 
și nu ai voie să întreţii cu mine convorbiri 
particulare  Dar cu doctorul Cucu, corp din 
corpul vostru, minte din mintea voastră sănă-
toasă, ai voie să întreţii?

- Să întreţin ce? La ce faceţi aluzie?
- Nu fac aluzie la nimic    La o convorbire 

telefonică mă refer  Adică, doctorului Cucu, 
psihiatru, ai voie să-i telefonezi?

- Auzi întrebare, sigur că da 

Avocat Yoel RippelAvocat Yoel Rippel
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- Atunci dă-i matale un telefon și roagă-l 
să telefoneze la numărul pe care te rog să-l 
notezi    Înţelegi?

- Înţeleg, dar nu se poate  E interzis  De 
unde pot să știu că nu e vorba de un pacient 
psihic?

- Doamne! am strigat disperat  Simt că 
îmi pierd minţile cu dumneata  Înebunesc!

- Ai văzut? Și spuneai că nu ești pacient  
Șefii noștri știu mai bine  Cine nu e pacient 
o să fie, nu există oameni care nu-s pacienţi!

FOC LA DELICATESE

Madam Gurnist si doamna Brodiciche 
sedeau la taifas pe banca din fata 

blocului si, cand m-au vazut venind de la ser-
viciu, m-au oprit cu exclamatia:

- Ia te uita cine vine! Vorbim de lup si 
lupul    Ia loc o clipa 

M-am asezat intre cele doua respectabile 
doamne 

- Ce-i nou? am intrebat 
- Pai, nu stii? Asta noapte a ars magazinul 

de delicatese a lui Joel macelarul  Ca stii, pe 
langa toate care le avea dinainte, in ultima 
vreme se largise, gaseai la el o bucatica buna 
de mezel, pastrama, costita afumata, cascaval 
si chiar urda proaspata, daca aveai pofta  Si 
uite ca i-au pus foc, banditii, au spart geamul 
si au aruncat o carpa cu benzina   

- Ce vorbiti? ma mir eu  Cine sa fi pus 
focul?

- Teroristii ! spune grav madam Gurnist  
Ce mai intrebi?

- S-au infiltrat pana aici! exclam 
- S-au infiltrat pe dracu, ma corecteaza 

doamnele intr-un glas  Astia-s teroristi de-ai 
nostri, lua-i-ar naiba   

- O fi mafia! imi dau eu cu parerea  Pro-
babil ca Joel macelarul nu a vrut sa plateasca 
taxa de protectie si uite ce i-au facut    Sa ve-
dem ce o sa primeasca de la asigurari   

- Ei, uite aici e buba, ca nici macar nu era 
asigurat  Stiu chiar de la Joel ca i-au cerut sa 
plateasca asa o polita, ca mai bune inchidea 
magazinul  Asa ca saracul nici nu era asigu-
rat 

- Atunci poate chiar astia   , presupun 
eu timid  S-au mai citat cazuri cand, chiar 
a doua zi, proprietarul a dat fuga si s-a asi-
gurat    Afacerile sunt afaceri  Poti chiar sa 

te gandesti ca un concurent a pus focul  De 
exemplu, chiar langa el e magazinul unui tri-
politan, un magazin de coloniale  Credeti ca 
nu l-a deranjat faptul ca Joel ii fura clientii?

- De deranjat, l-o fi deranjat, intervine 
madam Brodiciche, dar era sa ia foc si ma-
gazinul lui, au un perete comun  Doar nu-i 
tampit sa-si dea singur in cap 

- Atunci, poate ca extremistii  
- Ce fel deextremisti? Ca sunt de tot fe-

lul   
- Ma gandesc la ultra-religiosi    Cand au 

aflat ca Joel vinde carne si branza impreuna, 
ca sa nu mai spun ca gaseai la el si o bucatica 
faina de porc, s-au gandit sa-l faca caser 

- Ce idei ai si dumneata, ma contrazice 
doamna Gurnist  Fanaticii astia pot sa-ti 
sparga capul daca intri sambata cu masina 
in cartierul lor, dar n-o sa se atinga de carne 
de porc nici de la distanta  Ar insemna ca au 
fript porc, daca ei ar da foc   

- Atunci chiar ca nu mai stiu, spun gandi-
tor  Politia ce zice?

- Politia? Cand o sa vina politia, o sa au-
zim ce spune politia    Deocamdata au spus la 
telefon sa nu se atinga nimeni de nimic  Ca 
si cum, daca au aruncat o carpa aprinsa de 
afara, o sa gaseasca inauntru amprente  Am-
prente prajite o sa gaseasca  Ce vrei sa faca 
politia? Un proces verbal o sa faca!

- Da, zic oftand  Ia sa ma duc eu acasa   
Dar de ce spuneati ca vorbeati de mine cand 
am venit?

- In legatura cu focul! ma linistesc doam-
nele  Spuneam ca uite ce noroc ai matale ca 
nu est proprietar de magazin  Si ca daca iti ia 
foc la noapte institutia, te doare in cot   
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Rely SCHWARTZBERG 

ÎNDRĂGOSTIȚI ÎN EXAMENE
ANDRADA ȘI MARIUS

Însă, în acea noapte, așa cum propusese, 
Marius s-a întors la casa Andradei și a 

așteptat-o, la ora 3 dimineaţa, pe bancă, în 
faţa porţii  Băiatul nu așteptă mult, căci fata 
reuși să se fofileze din casă și, ușor, fără a 
face mult zgomot, deschisese poarta, ieșind 
la uliţă 

– Marius, ești aici?
– Da, Andrada, aici, pe bancă 
– Acum ce facem? îl întrebă aceasta pe bă-

iat 
– Eu am două propuneri; ori mergem pe 

dealul acela din apropiere – și arătă o colină 
nu departe de locul unde erau –, ori rămâe-
nem aici, pe bancă, și încercăm să privim de 
aici  Tu cum crezi?

– Aș merge pe deal, dar e prea departe de 
casă și, dacă se trezesc ai mei și observă că nu 
sunt în cameră, nu o să-mi fie prea bine; e de 
preferat să rămânem aici, pe bancă  

– De acord  Uite, am adus o pătură, pe 
care o s-o aranjăm în așa fel încât să putem 
privi frumoasa lună 

Spunând aceasta, scoase pătura din rucsac, 
căută un loc unde ar putea să stea comod  
Cu geanta sub cap, se culcă și o invită și pe 
fată lângă el, având grijă să-i dea ei bluza de 
trening, împăturită în așa fel încât să o poată 
pune sub cap 

– Ai reușit să dormi?
– Puţin, dar tu?
– Și eu am dormit pe apucate, căci mi-a 

fost teamă să nu întârzii și să apuc să pre-
gătesc ce aveam de adus la această întâlnire, 
murmură el 

– Luna e plină și roșiatică, se uită, mirată, 
Andrada pe cer 

– Da, pentru că ea este în opoziţie cu 
soarele, îi răspunse, mândru, Marius  Asta o 

auzise, în acea seară, la televizor  Tu știi că 
noi vedem întotdeauna numai o faţă a lunii?

– Ei, cum adică? îl privi, contrariată, An-
drada  Unde ai auzit tu una ca asta? Luna nu 
se învârte în jurul Pământului?

– Ba da, dar pentru că ritmul de rotaţie 
este mai încet ca al planetei terestre, noi ve-
dem numai o faţă a ei, explică el, privindu-i 
chipul și ochii aceia întrebători 

– Ești sigur? se uită Andrada la Marius, 
interesată 

– Da, sunt sigur, răspunse acesta, cu un viu 
entuziasm  Aseară, când am ajuns acasă, tatăl 
meu încă se uita la televizor  Se relata despre 
eclipsa de lună și alte informaţii despre ea 

– Uite ce mari sunt stelele! Ea privi în sus, 
apoi își lăsă, firesc, capul pe umărul băiatului 

– Care e steaua ta? șopti el 
Andrada simţea mult calm în vocea lui 

atât de duioasă  Prezenţa lui alături de ea o 
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liniștea  Necunoscutul o atrăgea ca un mag-
net, spre ceva nou, plăcut  Vârsta încă fragedă 
făurea, împrejurul lor, o căldură magnifică de 
puritate afectivă 

– Cea din colţul stâng de Carul Mic, îi 
răspunse fata, căutând-o pe cer 

Marius o privea și se întreba: „cine oare 
este această fată frumoasă de lângă el; parcă 
nu e Andrada pe care o cunoștea de atâţia 
ani la școală  Unde este eleva, cu glumele 
ei îndrăzneţe, făcute pe seama băieţilor din 
clasă?” 

– La ce te gândești, Marius? o auzi, parcă 
de la mii de ani lumină 

– Scuză-mă, Andrada, nu știu, o fi de vină 
eclipsa de lună  Teama de a-i spune adevărul 
și de a nu fi sigur de ceea ce gândește, îl făcu 
să mintă  Când se uita, acum, așa, în lumina 
lunii, observă că dispăruse Andrada de odi-
nioară, fata brunetă cu cele două codiţe  În 
locul ei stătea lângă el o tânără adolescentă, 
cu trăsături fine, ochi mari și expresivi, gene 
lungi 

– Uite, cred că începe spectacolul! spuse 
ea, entuziasmată, distrăgându-i privirea de la 
chipul ei, spre cer 

– Da, ai dreptate, un pic din faţa lunii s-a 
ascuns  Un fâlfâit de aripi o făcu să se sperie 
și să se ascundă în braţele lui 

– Nu te speria, e doar un liliac, o fi ieșit 

la o gustare, zâmbi Marius  Hai să privim, în 
continuare, spectacolul  Andrada se liniști, dar 
nu mai puse capul pe braţul lui, ca odinioară  
Îi era teamă să nu se trezească părinţii ei și să 
o prindă în acea poziţie prea romantică, după 
părerea ei  Au mai discutat despre liceul unde 
voia să treacă Marius și despre alte lucruri, dar 
ţinându-se de mână și cu privirea spre lună  
Când eclipsa a devenit totală, Marius și-a fă-
cut curaj și a sărutat-o, scurt, pe obraz, după 
care a revenit la poziţia iniţială, pe spate, ui-
tându-se la stele  Ea nu a reacţionat în niciun 
fel, paralizată de emoţie  După ce a reapărut 
discul roșiatic, Andrada i-a șoptit:

– Îţi mulţumesc! A fost foarte frumos, 
dar acum trebuie să mă întorc, tiptil, în casă, 
până nu se trezesc ai mei 

– Înţeleg, poate ne întâlnim mâine, dacă 
nu, la sfârșit de săptămână, de sărbătoare 

– Sunt obosită, treci pe la prânz; dacă mă 
vezi în curte, poate mai stăm de vorbă  Eu 
mă duc să mă culc 

– Cred că am să te imit când ajung și eu 
acasă, îi răspunse băiatul, în timp ce strângea 
pătura 

Andrada intră în vârfurile picioarelor, 
furișându-se în camera ei  Era fericită și de 
întâlnire dar și de faptul că nu o prinseseră 
părinţii  

Norul schimbător
 
Pufosul nor se plimbă liniștit,
Nu vrea să-i ţină calea soarelui,
Razele astrului fruntea mi-au încălzit,
Se aude, de peste drum, vocea pisoiului 
Mirosul liliacului în cameră a pătruns,
Perdeluţa de la geam o întind,
Un pic de umbră binecuvântată ea mi-a 

adus,
Ușa o deschid și  

cu un lănţișor o prind 
Încet-încet mă dezmorţesc,

The Moody Cloud

The fluffy cloud is walking silently
Unwilling to block the way of the sun
Rays of sunshine warmed my forehead
Across the street, a cat’s meow can be heard 
The lilac scent has entered my room
I’m stretching the little curtain on the 

window 
It brought me a little blessed shadow
I’m opening the door, locking it with a 

small chain
Easily, slowly stretching, with all my veins
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Cu pași mici, ca de pitic, mă îndrept
Spre baia răcoroasă ochii să mi-i 

dezlipesc,
De pânza nopţii să scap eu mă aștept 
O rugăciune mică spre Dumnezeu a 

zburat,
Și, sper din suflet, de EL să fie auzită   
Cu gândul la acest lucru, eu m-am 

îmbrăcat,
De împliniri și dragoste să fie poleită 
Dar norul cel frumos s-a răzgândit,
Pe chipul soarelui s-a așezat,
S-a supărat și a fost de neclintit,
Mai rău    s-a înnegrit și s-a încruntat 
Ieșind din casă, situaţia s-a schimbat,
Un vânticel voios mi se juca în păr,
Cerul cel luminos acum era înnourat,
Vreau acasă, să-mi iau umbrela și un 

măr 

Povestea inimii

Primul punct l-a lipit   
Pe foaia albă ca o nea
Curentul din suflet s-a stârnit,
Aţa dintr-însul se-ncolăcește și nu vrea 

să stea 
Păianjenul își croiește formele dorite
Și le așază târând sfoara după el,
Cu piciorușele lui jonglează cu litere 

ascuţite,
Cuvinte de dragoste și dor, de virgule 

însoţite 
Căldura de afară nu-l supără deloc,
Povestea inimii, pe coală destăinuită,
O scrie mai întâi, ca într-un simplu joc,
Penelul pictează doar culoarea dorită 
Și, chiar de va întâlni pe drum
Alţi mari maeștri în a croșeta,
Cu dibăcie, cuvintele le modelează 

acum,
De-a dovedi noua dragoste a sa 
Gândurile îl copleșesc de stele poleite,
De frunzele de afară și fluturi ce zboară,
Pe multe foi punctează ideile dorite,
Cum soarele răsare, în fiecare zi de vară 

I’m heading, small steps, like a dwarf’s
To the cool bathroom, to fully open my 

eyes
Waiting to get rid of the scales of the night
My little prayer has flown to Almighty Lord, 
Hope from the bottom of my heart to 

be heard by God
Thinking about all that, I got dressed
To be polished by satisfaction and love 
But the moody cloud changed its mind
Covering the face of the sun
Getting upset, firmly remained
And, which is worse, getting darker and 

frowned
When I got out of my house, the situation 

changed
A merry little wind played with my hair,
The brighter sky got darker and sullen 
I want home, to take an apple and my 

umbrella 

The Story of His Heart

Tapping the first dot   
On the snowy white sheet 
The draft coming from his soul has stirred
The thread within keeps rolling and wouldn’t 

stay
The spider shapes the shapes he has desired
And ranges them crawling his rope behind
His little feet joggles with sharp letters
Words of love and yearning, with comas all 

around
The heat outside doesn’t bother him at all
The story of his heart, confessed on sheets of 

paper
He writes it first just like a simple game
His brush paints only the colour he desires 
And, even if me meets along his way
Other great masters of the knitting needle
He’s shaping his words now skilfully
To prove his brand-new love 
His words, wrapped up his stars, just 

overwhelm him
With leaves outside and flying butterflies 
He marks his dreamed ideas on many papers
As the sun rises, in each summer’s day 
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Ada SHAULOV 

ENIGMA BĂTRÂNULUI DISPĂRUT

Or a fost invitat la o nuntă a unui ve-
cin  De fapt, vecin al părinţilor lui  

Mirele crescuse împreună cu el  Au fost daţi 
la aceeași grădiniţă  Colegi de bancă la școala 
primară  Jucau fotbal pe maidanul din car-
tier  Se încăierau uneori, așa, în glumă  La 
liceu, au învăţat în clase paralele  Aveau de 
împărţit atâtea amintiri comune! Și acum, 
prietenul lui din copilărie se însoară  Nu pu-
tea lipsi de la un asemenea eveniment  

Ajuns în sala de nunţi, a rămas uimit 
de luxul invitaţilor  Toaletele femeilor, au-
rul care le împodobea! Atâtea bijuterii! Și 
bărbaţii, în costumele lor elegante, l-au făcut 
să se simtă prost că venise îmbrăcat atât de 
simplu  „Așa se serbează o nuntă la evreii ori-
ginari din Buhara!”, i-a explicat un vecin de 
masă  „Familia Alaiev este foarte cunoscută 
și apreciată  Se însoară primul lor fiu  Mirele 
va îmbrăca un costum tradiţional, giome, și o 
tichie specială pe cap  Vom primi delicatese: 
mantu (aluat umplut cu carne), bușghișde 
și oșpolov (oaie gătită în orez și morcovi) și 
mult pătrunjel  La urmă, se deschide o masă 
cu ceai verde, fructe uscate și nuci, care ajută 
la digerarea mâncării grase  Chiar foarte 
grasă  Se bea alcool până ce cazi sub masă” 

Nunta s-a terminat  Or s-a grăbit spre 
casa lui  Copiii dormeau deja  Soţia a vrut să 
afle amănunte  I-a povestit câtă veselie era, ce 
orchestră minunată, ce instrumente deosebite 
(darbuca, canon), și nu era om să lipsească de 
la dans  În special bunicul David, la cei 76 de 
ani ai lui, s-a evidenţiat  Nimeni nu se putea 
măsura cu el la băut și la dans!

Or a adormit imediat  Dar la trei noap-
tea a fost trezit de lovituri puternice în ușă  
Soneria zbârnâia ca ieșită din minţi  Copiii 
s-au trezit ca într-un coșmar  Dar bocitul lor 
era nimic comparativ cu ce-l aștepta dincolo 
de ușă: toată familia Alaiev, adică vreo 30 de 

oameni  Vacarmul stârnit de plânsul femeilor 
și strigătele bărbaţilor făcea imposibil să se 
înţeleagă ce se întâmplase  

Or, buimăcit de somn, încerca să vor-
bească cu ei, dar nu prea reușea  Până la 
urmă, l-a băgat pe mire în casă și a închis 
ușa, lăsându-i afară pe ceilalţi  Așa a aflat că 
bunicul David a dispărut  Probabil a fost ră-
pit de Mafia rusească, care va cere bani grei 
să-l înapoieze, căci se știe că este vorba de o 
familie cu stare  

„De ce n-aţi mers la poliţie să depuneţi 
plângere?” „Am fost, dar ne-au dat afară  Au 
spus că, în cazul în care dispar adulţi, poliţia 
intervine numai după 48 de ore  Poate s-a 
dus la o femeie, poate a hotărât să plece în 
străinătate sau la vreun prieten, au pretins ei  
Bunicul nu este așa, să dispară și să ne în-
grijoreze  El ne ţine la curent cu tot ce face  
Probabil că nu mai este printre cei vii, dacă 
nu ne dă niciun semn de viaţă!

Or i-a chemat și pe ceilalţi membri ai 

Cele două întâmplări sunt inspirate din realitate. 
Dor Shaulov (fiul autoarei) este voluntar în Poliția 
Israeliană.



Pag. 136 ♣ IZVOARE

familiei  Au alcătuit o listă de cunoscuţi, 
rude și prieteni, la care bunicul David ar 
putea fi  De la șase dimineaţa au zbâr-
nâit telefoane în toată ţara  Or a aran-
jat echipe să caute în fiecare cartier al 
orașului  A alertat câţiva poliţiști prieteni 
să vină să ajute, chiar dacă n-au trecut 
48 de ore  Cu toate eforturile, bunicul 
era de negăsit  

„L-au îngropat în nisipurile de lângă 
ţărmul mării bandiţii de ruși”, a presu-
pus cineva 

„Nu se poate ca un bătrân să dispară 
așa, deodată  Doar nu era dement sau cu 
Alzheimer!”

„Bunicul avea o singură slăbiciune: 
la petreceri, îi plăcea să bea  În rest, 
trăia o viaţă obișnuită, cu tabieturile lui: 
dimineaţa – cafea neagră cu o chiflă  În-
tâlnire cu prietenii pe la zece, un fel de 
parlament  Masă de prânz, odihnă și, 
seara, televizor ”

„Când l-aţi văzut ultima dată?”, i-a 
întrebat Or  „Bineînţeles, când dansa 
la nuntă ” „Cineva l-a văzut după ce aţi 
ieșit din sală?” Nimeni nu-l văzuse 

Or i-a telefonat proprietarului sălii de 
nunţi  Acesta era în Italia  „Acum este luna 
ebraică Omer  Nu se mai fac nunţi  A voastră 
a fost ultima  De aceea am ieșit în vacanţă 
să mă odihnesc  Abia de Lag ba Omer (peste 
încă o lună) mai am un eveniment  O lună 
de pauză!”

Or a insistat să meargă la sala de nunţi, 
unde petrecuseră cu două zile înainte  Sala 
era în regiunea industrială a orașului  Noapte  
Beznă  Pustiu  Ce-avea de căutat acolo? Și-a 
adus aminte de cursul de lacăte cu și fără cifru, 
pe care-l plătise mama lui – cadou de ziua de 
naștere  A început să lucreze la lacătul ușii de 
intrare în sală  Știa că n-are ce căuta acolo, dar 
i se terminaseră toate ideile unde l-ar putea găsi 
pe bătrân  Era un lacăt foarte complicat  A lu-
crat la el două ore dar, până la urmă, i-a venit 
de hac  Înăuntru era întuneric  Scaunele așezate 
invers pe mese  La capătul sălii, pe podea, zăcea 
bunicul David  Părea mort  Dar, de fapt, când 

l-a pipăit, a văzut că respiră  De fapt, duhnea a 
alcool  Cu chiu, cu vai, l-a trezit  

„De ce m-aţi încuiat în sală și aţi plecat cu 
toţii?”, l-a repezit bătrânul după ce l-a prins 
de umeri și l-a zgâlţâit pe Or, ca și cum ar fi 
fost principalul vinovat de situaţia creată  

„Așa îmi mulţumești că te-am salvat?”, 
l-a admonestat Or  „Puteai rămâne încu-
iat o lună întreagă!” „Ei și? Frigiderele sunt 
pline de băuturi spirtoase și de mâncăruri 
îngheţate  Nu muream eu de foame!”

Bătrânul băuse mult alcool în noaptea 
nunţii  A mers la toaletă și a adormit șezând 
pe WC  Când s-a trezit, era singur și încuiat  
A urlat un timp până ce a înţeles că nimeni 
nu-l poate auzi  Atunci s-a acomodat situaţiei, 
bând, mâncând și dormind  Asta le-a povestit 
rudelor când ele nu se mai așteptau să-l vadă 
în viaţă  

„Îţi vom rămâne recunoscători pe veci”, 
i-au promis lui Or membrii familiei Alaiev 
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O GORILĂ ȘI O BĂTRÂNICĂ 

Nuntă mult așteptată  O mireasă 
și un mire, înconjuraţi de rude și 

prieteni  Încă puţin și vor fi uniţi în mod 
legal  Vor deveni o familie  Iată rabinul  
Pentru el este o nuntă ca toate celelalte  
Spunând rugăciunile de rigoare, gândul 
îl duce la patul lui  Tare ar vrea să se 
întindă și să doarmă  De dimineaţă tot 
fuge din loc în loc: circumcizii, o înmor-
mântare și două nunţi  Începutul vieţii, 
culmea ei și sfârșitul  Toate în 12 ore  
Este teribil de obositor  

În curând, va putea dormi  Nici nu-și 
închipuia că va fi vorba de somnul de 
veci  

La poliţie, comisarul de serviciu se 
tot frământă  Cum se va descurca dacă 
se întâmplă ceva? I-a rămas numai un 
singur ofiţer  Este cel mai puternic, dar 
nu îl poate împărţi la două evenimente 
simultan  

Se spune că de ce ţi-e frică nu scapi  
Două telefoane anunţă că rabinul care își 
terminase datoria ceremonialului nunţii, 
a fost călcat de o mașină când traversa 
strada  Trebuie trimisă imediat o echipă 
la faţa locului  „Șeriful” a fost nevoit să 
apeleze la altă secţie de poliţie  Dar ce putea 
face cu un bărbat căruia i s-a interzis, prin 
lege, să mai calce în casă, din cauza rele-
lor tratamente aplicate soţiei? În loc să stea 
liniștit la maică-sa, a spart un geam și a in-
trat cu forţa să „termine” ce a început; s-o 
calce în picioare pe soţie  I-a spart faţa: acum 
nenorocita nu mai putea deschide amândoi 
ochii, și mai avea și două coaste rupte  Ca 
să simtă că n-a „lucrat” de pomană, i-a furat 
telefonul, inelul de nuntă și încă ceva din bi-
juterii, că doar el i le-a cumpărat  Pe urmă, a 
fugit cine știe unde să se ascundă de mâna le-
gii și de pedeapsa inevitabilă  Știa că, până la 
urmă, îl vor prinde, dar de ce tocmai atunci? 
N-au decât să se obosească să-l caute  El se va 
juca cu ei de-a v-aţi ascunselea 

Or a fost implorat de căpitan să vină să 

participe la acest „joc”, împreună cu unicul 
poliţist aflat la staţie  „Iosi Gorila” era supra-
numit respectivul  Doi metri înălţime, mus-
culos și cu nasul strâmb, ceea ce-i dădea o 
alură înfricoșătoare  

„În sfârșit, am ocazia să colaborez cu Or 
cel vestit, despre care am auzit multe și mă-
runte de la tovarășii mei  Sarcina noastră este 
foarte simplă: să înșfăcăm o dihanie violentă, 
recidivist  Îl aducem la secţie pentru cercetări 
și plecăm acasă  Floare la ureche!”

Au primit un pont de la șef: „Mai mult 
ca sigur că urmăritul se ascunde la maică-sa” 

Cu adresa mamei în buzunar, au plecat  
Ea locuia într-o casă veche, cu trei etaje  La 
ultimul  Un coridor neluminat, lung ca o zi 
de post, i-a înghiţit: cinci locuinţe pe stânga, 
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cinci pe dreapta  Niciun nume pe uși; cum să 
afle unde locuiește mama bătăușului? 

La a treia încercare, li s-a răspuns după 
ușa încuiată: „Da, eu sunt mama lui Eviatar  
Cine îl caută?” „Poliţia”, a răspuns Gorila  
„Nu-i aici”, a declarat mămica  „Dacă nu 
deschizi ușa, o spargem”, a fost ameninţată  

A întredeschis-o  „V-am spus, băiatul meu 
nu-i aici ” 

Dar oamenii legii au văzut pe masa din 
salon două cești cu cafea  De asemenea, au 
auzit că și din cealaltă cameră televizorul 
zbârnâia  Nu numai în salon  

„Noi intrăm”, spuse Gorila  
Mămica i-a trântit ușa în nas, care s-a 

spart din nou, sângerând  Imediat, Iosi Go-
rila a forţat ușa  În dosul ei era o bătrânică de 
vreo 60 de ani, cu pantalonași scurţi și buri-
cul dezgolit de o bluziţă care lăsa să se vadă 
mai tot din sânii femeii  

S-au cercetat toate colţurile casei  Fe-
meia urla ca din gură de șarpe, ca o hienă: 
„Vă omor! N-o să vedeţi dimineaţa zilei de 
mâine! Viperelor! Îi asmut pe băieţii mei 
contra voastră!”  „Ameninţi un poliţist în 
exerciţiul funcţiunii  Te arestez!”

Un ghiveci greu, cu un cactus uriaș, a zbu-
rat, lovindu-l în frunte pe gorilă  În schimb, 
ţepii cactusului au pătruns prin uniformă și 
s-au înfipt în corpul și chiar în locurile in-
time ale gorilei  Acum sângera și din nas, și 
de la cap  Când i s-au pus cătușe, bătrânica 
s-a zbătut și i-a lovit pe amândoi, ca și cum 
în ea zăceau zece draci  Au târât-o până la 
scări  Acolo s-a prefăcut că leșină și a căzut 
pe podea  

„Ambulanţa! Apă!”, a murmurat  A tre-
cut la al doilea rol: o bătrânică neajutorată  
„M-aţi maltratat  Sunt invalidă  Veţi plăti cu 
închisoarea  Să vină ambulanţa să mă ia la 
spital!”

„Bine, dar vei plăti 700 șekeli ” Atunci, 
leșinata a prins puteri și a coborât sin-
gură, încătușată la mâini și continuând să 
ameninţe  S-a dovedit că știe perfect legile: 
„Nu spun un cuvânt până nu-l chemaţi pe 
băiatul meu, Potifar, avocatul” 

Când acesta a ajuns, și-a găsit mămica 
plângând și gemând: „Potic, bestiile aces-
tea m-au bătut  Gorila m-a mutilat, iar 
așkenazitul spălăcit a privit nepăsător cum 
sunt atacată  Eu, o bătrânică nenorocită și 
invalidă  Pedepsește aceste animale, băieţelul 
mamei!”

În camera alăturată, Gorila și Or scriau 
raportul  Cele șase pagini cu desfășurarea 
evenimentelor le-au luat încă o oră  Or a 
ajuns acasă la cinci dimineaţa, după o noapte 
considerată foarte ușoară  

Iosi Gorila a plecat la spital să oprească 
sângerarea din nas, să i se coasă rana de la 
frunte și să i se scoată cu penseta ţepii din 
corp  Șoferul rus care-l călcase pe rabin, era 
cercetat, constatându-se că, de fapt, nu pu-
tuse evita accidentul, căci rabinul ţâșnise 
deodată în faţa mașinii lui, grăbit să ajungă 
la patul mult visat, neprivind nici în stânga, 
nici în dreapta  „Dormea” la morgă, urmând 
să fie îngropat peste câteva ore  

Tinerii însurăţei, în luna de miere, erau 
în drum spre Vietnam  Viaţa trebuia să con-
tinue 
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Marcu SIMIONOVICI 

 CEI DE RASĂ SUPERIOARĂ 
 ...er hetzt seine Ruden auf uns er 

schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und traumet 

der Tod is ein Meister aus Deutchland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

   câinii spre noi și-i asmute, ne dăruie-o 
groapă-n văzduh

Se joacă cu șerpii visând, e moartea un 
meșter german

aurul părului tău Margareta
cenușa părului tău Sulamith

Paul Celan, „Todesfuge”/ „Tangoul 
Morţii” (traducere de Petre Solomon) 

Preocupaţi de a fi, de a se autoconsiu-
dera  „produșii”  unei societăţi superii-

oare, disciplinaţi, educaţi cu respectul faţă de 
muncă, conștienţi de importanţa acesteia atât 
pentru individ, dar și pentru societate, grupul 
lor, unit, omogen, obișnuia să-și petreacă îm,-
preună și timpul lor liber 

De cele mai multe ori, la sfârșit de săpa-
tămână, dacă era timp frumos, ieșeau la 
iarbă verde  Încingeau un grătar, cu cărbuni 
adevăraţi    Cărbuni    Mâncau câte o fleică 
în sânge, cârnaţi, cartofi copţi într-o foiţă 
de staniol, și stropeau totul cu multă bere  
Doamnele lor, tovarășele lor de viaţă, dar și 
de muncă, aduceau fie o plăcintă cu mere, fie 
una cu stafide și dulceaţă de vișine    Cântau 
împreună satisfăcuţi, cântece din folclorul 
lor, iar câteodată încheiau plăcuta lor petre-
cere cu câte un marș  Mobilizator și patrioc-
tic   

Toamna și iarna, când afară era frig și 
umed, se adunau în baraca unui membru 
al veselei lor societăţi  Mâncau, beau multă 
bere, iar câteodată apărea ca în povești și câte 

o sticlă de coniac franţuzesc  Atunci, la gura 
focului care ardea molcolm și pașnic, depăa-
nau amintiri, povești din și despre locuri 
mirifice, cu multe flori și izvoare cristaline, 
munţi înaţi cu crestele albe și fete frumoase, 
îmbrăcate în costumele lor colorate    care 
dansau într-o pajiște, cu acești munţi falnici 
în fundal    

În grupul lor era și un pasionat fotograf 
amator  Acesta știa să facă fotografii, în 
natură, când era soare și lumina mai dulce, 
fie în orele de dimineaţa, fie după-amiaza  
Portrete artistice ale colegilor, în contre-jour, 
cu haloul care le sporea farmecul, fotografii 
ale prietenilor, câte doi, trei sau în grup  Toţi 
cu zâmbetul obișnuit   Fotogenic   

Cu a jutoru l  unor  pro iec toare , 
recondiţonate din cele de supraveghere, imh-
provizate și concepute de el, făcea poze și în 
interior  Imagini de neuitat ale prietenilor, cu 
câte un pahar în mână, ale unora, îmbrăţișaţi 
– bărbaţi cu bărbaţi, bărbaţi cu femei, feă-
mei cu femei –, alţii cântând    Veseli, bine 
dispuși   

Fotografii, pentru cei dornici de o amin-
tire   

Duminica se termina cu urări de bine și 
spor la muncă, pentru săptămâna care vine    
Nu uitau să-și programeze viitoarele întîlniri 
la o altă baracă  Programul acestora era făcut 
pentru un an    înainte   

    și luni de dimineaţă fiecare mergea, își 
lua în primire locul lui de muncă 

Unii supraveghetori la barăcile evreilor 
apţi de muncă, sau ale prizonierilor sovietici, 
ale luptătorilor antifasciști din Belgia, Franţa, 
Olanda  Îi scoteau pe toţi la muncă forţată și 
istovitoare  O turmă de oameni înfricoșaţi, 
foști oameni, nemâncaţi, epuizaţi  Mânaţi cu 
răcnete, lovituri de bici sau cu ajutorul câi-
nilor   
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alţii la trierea și selecţia deportaţilor, abia 
sosiţi la rampa de la Birkenau   

alţii supraveghind intrarea disciplinată a 
evreilor în camerele, sălile de dușuri    de gac-
zare   

alţii la colectarea de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, a părului, a dinţilor din aur și 
a altor „valori”, rămase de la cei condamnaţi 
la ucidere   

alţii având grijă ca evreii din Sonc-
derkommando să-și facă cu abnegaţie și serim-
ozitate munca de încărcare la întreaga capaci-
tate a cuptoarelor    Și care evrei, pentru a nu 

fi „martori”, erau aruncaţi vii, după un scurt 
„stagiu”, în aceleași cuptoare    

    materia primă trebuia valorificată   
Încă de la începutul săptămânii de lucru, 

se gândeau toţi, cu nerăbdare la petrecerea de 
duminica care va veni  Erau oameni superi-
ori, de rasă ariană   

    După anno Domini 2000, un 
moștenitor al fotografului a publicat într-un 
album pozele artistice ale acestuia   

[Din cartea Adagio, în curs de apariţie  
la Editura Hasefer]
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Hedi S.  SIMON 

 UN OM FERICIT

Mai întâi de toate, el s-a născut într-
o zi frumoasă de 1 ianuarie, ceea ce 

era un bun început și un eveniment special  
Câţi oameni oare se nasc în același timp cu 
intrarea în noul an? Iar ziua aceea care a 
adus cu sine anul 1945 a fost cu adevărat 
minunată, însorită, parfumată de un aer cu-
rat, de parcă se apropia primăvara  Așa era 
toată dimineaţa, atunci când mama viitoru-
lui omuleţ pleca spre maternitate, unde îl 
născu ușor și fără probleme pe „prinţișorul” 
ei  Când i-a fost pus în braţe pentru prima 
oară, tânăra mamă i-a mângăiat capul acope-
rit cu un pufuleţ moale și negru, exclamând: 
„oh, puișorul meu drag, ce copil minunat am 
adus pe lume! Ce fericiţi vom fi noi amândoi, 
puiule!” 

Deși tatăl s-a prezentat a doua zi dimineaţa 
la primăria orașului ca să obţină un certificat 
de naștere pentru fiul său pe numele Daniel 
Singer, băiatul a fost strigat Puiu tot restul 
vieţii sale, Daniel fiind considerat doar un 
nume de împrumut pentru momentele ofici-
ale  Domnul Max Singer era aspru apostrofat 
de către soţia sa, doamna Ella, atunci când 
încerca să-l cheme „la ordine” pe feciorașul 
său prea jucăuș, strigându-l: „Daniel, fii cu-
minte!”  Acest prenume fu rezervat doar di-
rigintei, directoarei liceului iar mai târziu, 
profesorilor de la facultate  Așadar, băiatul 
a crescut frumos, cam răsfăţat de mămica 
dar, fiind un copil inteligent, acest răsfăţ nu 
l-a influenţat în rău; se comporta politicos 
cu oamenii mari, primea note bune la toate 
materiile, iar la facultate a reușit fără pro-
bleme la examenul de admitere  Doar cole-
gii de clasă mai râdeau uneori de el pentru 
că nu ieșea mai niciodată la joacă „ca să nu 
se obosească” – nici la petrecerile organizate 
de băieţi nu se ducea și, chiar dacă uneori își 
făcea apariţia, după o oră apărea mama să-l 

cheme acasă sub diferite pretexte  Chiar și 
atunci când Puiu devenise student, desigur, 
cât mai aproape de casă – la Iași – au făcut 
un aranjament ca „familia” să se întâlnească 
în fiecare săptămână: fie că băiatul trăgea o 
fugă acasă, fie mama pleca să-l vadă, cu care 
ocazie îi ducea la Iași pachete cu mâncare, 
haine și, bineînţeles, mai stătea câte o zi-două 
după duminică, pentru a vedea câte un spec-
tacol la Teatrul Naţional împreună cu Puiuţ  
Asta îi dădea forţă ca să reziste mai ușor cele 
patru zile până la sfârșitul săptămânii, când 
putea să-și revadă „copilul” 

Și așa au trecut cei cinci ani de studii  
Puiu a devenit un bărbat tânăr și chipeș, 
foarte elegant în îmbrăcămintea aleasă cu bun 
gust de mamă și, pe lângă asta, și un foarte 
bun inginer  Certificatul de absolvire cu cele 
mai bune calificative i-a adus și o repartiţie 
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pentru un post important la una din uzi-
nele mari din capitală  Ella era disperată; 
nici nu-și putea închipui cum va arăta viaţa 
ei departe de Puiu  Atunci, l-a pus la treabă 
pe Max: cu plânsete și vaiete, cu rugăminţi, 
ameninţări că se va îmbolnăvi sau, mai rău, 
va divorţa de el pentru a locui la București 
împreună cu „băiatul” – toate la un loc l-au 
pus la grea încercare pe bietul om  Era veșnic 
pe drumuri în căutarea unor relaţii – vechi 
sau noi – care să-l ajute în găsirea unui ser-
vici pentru Daniel 

Până la urmă, după vreo lună de căutări 
disperate, a găsit un post de inginer-șef la 
I T B , adică la atelierul de reparaţii ale auto-
buzelor interurbane  Cu vestea asta a fericit-o 
pe Ella într-atât, încât i-a permis soţului ca el 
să-l sune pe Puiuţ seara, pentru a-i cere să-și 
dea demisia și să vină acasă 

– De ce să-l sun eu și nu tu ? se revoltă 
Max  Cine sunt eu să-i stric cariera, chiar 
dacă tot eu i-am găsit acest post tâmpit, 
împins, evident, de tine? Poftim telefonul, 
vorbește tu cu băieţelul tău pe care niciodată 
nu ai să-l lași să se maturizeze  Hai, spune-i 

tu că ai nevoie de el ca să-ţi ducă „trena”, 
chiar dacă își sacrifică tinereţile  Eu am ter-
minat cu toate astea  Mi-am făcut datoria ca 
orice maur; acuma pot să și plec ca tot mau-
rul  Dacă te interesează unde plec, află că la 
spital plec  De două zile mă așteaptă docto-
rul Hirsh cu o rezervă la secţia de cardiologie  
Tu nu ai avut timp să observi că de câţiva ani 
sunt bolnav de inimă 

Max își luă o valijoară gata pregătită, făcu 
un gest în semn de salut și ieși  Ella rămase 
tăcută ceva timp, cât i-a trebuit să-și com-
pună textul pentru discuţia cu Puiu  Îl sună 
de câteva ori, până ce îi răspunse abia după 
ora 9 seara  Începu cu un ropot de plâns, 
povestindu-i că tata este bolnav, internat la 
spital, iar o biată femeie singură ca dânsa nu 
se mai poate descurca într-o situaţie grea ca 
asta  Dacă ar putea el să obţină un scurt con-
cediu, să vadă de taică-său și, de ce nu, de 
amândoi    Urmă o clipă de tăcere, după care 
băiatul întrebă cu voce stinsă:

– Spune, mamă, ce vrei, să-mi iau conce-
diu, sau să dau cu piciorul unei cariere și să 
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mă întorc acasă? Așa-i că la asta te duce 
gândul?

– Vreau să fim fericiţi împreună, ca 
înainte  Vreau să te am sub ochii mei, să 
am grijă de tine, să nu umbli pe drumuri 
cu haimanalele, ca în seara asta până după 
ora 9  Ai înţeles? Iar tatăl tău este într-ade-
văr la spital, bolnav, cardiac  S-a dat peste 
cap în ultimul timp ca să găsească pentru 
tine un serviciu onorabil de inginer-șef  
De asta i s-a agravat boala, să știi!

– Am bănuit că ceva pui la cale    Află 
că nu am umblat cu haimanale, pur și 
simplu am fost la cinema cu o fată foarte 
drăguţă  Asta-i tot  Dar mie mi-e dat să fiu 
fericit numai cu    mama  Noapte bună 

În dimineaţa următoare, Ella ieși foarte 
devreme din casă, îndreptându-se către 
spital  Trebuia să fie alături de Max, doar 
era soţul ei! A așteptat lângă poartă ceva 
timp, până ce s-a făcut ora 8, pentru că 
portarul nu i-a permis să intre fără apro-
barea doctorului Hirsh  Când și acesta a 
sosit, au intrat împreună, iar doctorul a 
condus-o până la etajul unu, unde Max 
ocupa rezerva nr  3 

– Peste o jumătate de ceas voi veni cu tot 
colectivul secţiei pentru vizita de dimineaţă  
Până atunci, intră să-l vezi mai întâi tu 

Erau prieteni cu familia Hirsh; deseori se 
întâlneau la o partidă de remy sau chiar de 
poker  Jucau amical, fără bani sau numai pe 
mărunţiș, ca să fie jocul mai interesant  Alt-
fel, ce puteau face oamenii într-un oraș mic, 
mai ales în serile lungi de iarnă? Acuma, Ella 
era supărată pe doctor că nu a avertizat-o 
mai demult în legătură cu suferinţa lui Max  
Avea dreptul să știe, și-a câștigat acest drept 
în 30 de ani de căsnicie! Oare nu ea trebuia 
să fie informată prima despre boala soţului, 
ca să-l îngrijească? De necaz, i se umplură 
ochii cu lacrimi, într-atât că nici nu observă 
cât de palid și sleit părea Max  Acesta însă 
o văzu pe soţia sa înlăcrimată și îi veni un 
gând năstrușnic, așa, deodată: „este posibil ca 
femeia asta să fi avut un dram de sentiment 

și pentru mine? Iată, îi vorbește și frumos, cu 
duioșie”:

– Se poate, dragule, să nu-mi povestești tu 
mie că te-ai îmbolnăvit? Cine sunt eu, o stră-
ină? Timp de 30 de ani ţi-am fost o soţie cre-
dincioasă iar în tot acest timp, ne-am înţeles 
perfect în toate! Iar acuma   

Ellei i se făcu milă de propria ei per-
soană neîndreptăţită și pentru asta izbucni 
în plâns  Max respira greu, tot mai greu, dar 
l-au impresionat lacrimile femeii și a reușit 
să-i spună: „Iartă-mă, dragă!”  Atât, mai mult 
nici nu reuși să vorbească; cu această formulă 
era obișnuit de foarte mult timp  Mai ales că 
acest „iartă-mă, dragă” era deseori foarte util 
în stingerea conflictelor dintre ei  Și de data 
asta, Ella s-a calmat brusc, pe urmă s-a apro-
piat de pat, a aranjat perna într-o poziţie mai 
ridicată și i-a dat lui Max apă proaspătă, pe 
care a putut s-o bea stând aproape așezat 

– E mai bine așa? întrebă ea, aproape de 
urechea bărbatului  El închise ochii, iar ceva 
mai târziu se strădui să-i șoptească ceva greu 
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de deslușit, dar până la urmă ea înţelese: „nu 
pot respira”  Atunci Ella deschise ușa și strigă 
cât putu ea de tare:

– Doctore Hirsh, repede, veniţi repede! 
Este o problemă, pacientul nu poate să res-
pire, ajutor! 

Au venit fugind o grămadă de persoane, 
medici, asistenţi și asistente  Pe ea au scos-o 
din încăpere, a stat cât a stat lângă ușă, iar 
apoi s-a așezat pe cel mai apropiat dintre sca-
une, ca să le pună întrebări tuturor celor care 
ieșeau sau intrau  Dar nimeni nu o luă în 
seamă  După o oră, care părea a fi o veșnicie, 
doctorul Hirsh se așeză lângă ea și îi mângâie 
mâna  Femeia tresări:

– Ce se întâmplă, Hirsh, e mai bine, l-aţi 
restabilit?

– Nu tocmai Adică am întârziat  L-am 
pierdut 

– Pe cine, pe Max? Cum adică l-aţi pier-
dut, unde? Nu înţeleg, vorbește clar cu mine! 
se răsti Ella la medic 

– Trebuie să fii tare și calmă  Bun, e ușor 
de zis, dar realitatea este asta, Max Singer, 
prietenul meu, a murit  Tu mă auzi, înţelegi 
ce-ţi spun? De ce a murit? Fiindcă în timpul 
nopţii s-a produs o embolie, adică un cheag 
de sânge i-a astupat vasele care alimentează 
inima  El nu a sunat după ajutor, părea că 
doarme liniștit  Asta-i tot, Ella  Eu mă voi 

ocupa de toate formalităţile dar, înainte de 
toate, te voi conduce pe tine acasă 

– Cum așa, singură, fără el?
– Am să-ţi explic pe drum mai pe larg  

Hai să mergem!

Daniel a ajuns la timp ca să-și conducă ta-
tăl pe ultimul drum  Pe urmă, a rămas acasă 
în cele șapte zile de doliu  După aceea, nu a 
știut cum să procedeze cu mama, care plân-
gea fără întrerupere  S-a gândit că nu o poate 
lăsa în situaţia în care se afla acum și a co-
municat la servici că cere un concediu fără 
plată pentru trei luni  În acest timp, mama 
l-a dus să-i arate locul de muncă pe care i-l 
găsise taică-său în ultimile zile de viaţă  Apoi 
el a mai mers de câteva ori singur, să vadă ce 
ar avea de lucrat acolo și a constatat că nu 
e nimic rău la munca aceea  Au început să-i 
plătească un salariu, unul destul de bun  Cu 
timpul, s-a obișnuit, a demisionat de la uzina 
din București și nu a mai plecat nicăieri, a 
rămas acasă cu mama  Acuma erau fericiţi 
împreună, exact cum și-a dorit ea dintotdea-
una  Sau cel puţin ea s-a convins că așa stau 
lucrurile, căci ei îi era bine, chiar foarte bine 

Puiu mai încerca să intre din când în când 
la niște prieteni din vecini, unde se adunau 
oameni tineri, amuzanţi: râdeau de orice, 
dansau uneori, ascultau muzică modernă, 
într-un cuvânt, el se simţea bine în societatea 
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lor  Dar nu stătea mai mult de o oră, să n-o 
necăjească pe mama care era singură în casă  
Dacă uneori uita să se uite la ceas fiindcă era 
tare plăcut între prieteni, mama apărea la fe-
reastra deschisă și îl striga: „Puiuţ, nu mai 
vii acasă? E târziu, te aștept cu cina și mi-e 
foame”  Atunci, Daniel sărea în picioare, îi 
saluta pe toţi în mare grabă și ieșea, ca să 
treacă străduţa unde îl aștepta casa de vizavi 
cu portiţa larg deschisă, semn că este așteptat 
cu nerăbdare 

Cu timpul, au rămas tot mai puţini prie-
teni; de fiecare dată mai dispărea câte unul, 
deoarece își făceau un rost pe alte meleaguri: 
unii s-au mutat la Suceava, alţii au găsit lo-
curi de muncă în orașe și mai îndepărtate, ră-
mânând acolo definitiv, după ce își găseau și 
un partener de viaţă 

Într-o bună zi, Daniel s-a văzut singur  
Adică nu chiar singur; era împreună cu 
mama  Când veneau sărbătorile de toamnă, 
de Roș Hașana și Yom Kipur, Ella mergea 
la Templu împreună cu Puiuţul ei, foarte 
mândră să spună doamnelor lângă care stătea 
în timpul rugăciunii: „M-a însoţit fiul meu, 
ca de obicei  Aruncaţi o privire către rândul 
întâi de la parter și îl veţi vedea șezând pe 
fotoliul tatălui său, domnul contabil-șef Max 
Singer, Cel de Sus să-i lumineze veșnicia, că a 
fost un om tare bun și un tată minunat  Oh, 
cât îmi lipsește!” 

În serile de vară, ieșeau amândoi la o plim-
bare în parc, iar duminicile vedeau câte un 
film la cinematograful orașului  Acasă aveau 
un televizor modern și un calculator nou, 
pe care Daniel îl folosea deseori ca să scrie 
articole pentru ziarul local  Cu timpul, el a 
devenit o persoană foarte apreciată în orășel, 
iar viaţa i s-a aranjat în bine  Sau „obișnuinţa 
s-a transformat în a doua natură”  S-ar pu-
tea spune că rutina, plus răsfăţul confortabil 
de acasă, a echivalat de-a lungul timpului cu 
acea fericire promisă de mama  Până în ziua 
când mama l-a părăsit, alăturându-se soţului 
ei în eternitate  Din acel moment, Daniel a 
simţit vidul din jur, pustiul din casa goală, 
lipsa unei familii, singurătatea  În anii care 

au urmat, el ieșea în oraș ca să schimbe câteva 
vorbe cu oamenii ori lucra multe ore peste 
program la serviciu, unde lucrătorii îl respec-
tau, unii chiar îl iubeau  Într-una din zile s-a 
uitat mai cu atenţie la calendar: arăta 1 ianu-
arie 2005  Daniel-Puiu Singer împlinea 60 
de ani  Nici el nu știa de ce l-a impresionat 
atât faptul că era ziua sa de naștere  Tocmai 
pentru că ajunsese la prefixul 6 a rămas mult 
timp pe gânduri  Pe măsură ce treceau zilele, 
se gândea tot mai mult la trecut  Ce a reali-
zat el în 60 de ani, când și pentru ce a trecut 
acest timp? se întreba tot mai des  De fapt, 
nu avea amintiri din trecut  În viaţa sa nu 
se petrecuse nimic  A uitat și numele acelei 
fete drăguţe cu care a ieșit o singură dată la 
cinema în scurta sa perioadă bucureșteană  
„Oare aș recunoaște fata aceea dacă mi-ar 
apărea în cale?” se întrebă Puiu  „Probabil 
că nu  Astăzi este și ea o doamnă de 60 de 
ani, poate o bunică pensionară  Dar peste 
puţini ani și eu voi ieși la pensie! Doamne, 
ce mă voi face atunci, singur în casă, fără o 
ocupaţie, fără oameni în jur?” Ultimul gând 
l-a cutremurat într-atât, încât simţi un junghi 
în inimă, de parcă ar fi fost străpunsă de o sa-
bie  Întinse mâna după telefon ca s-o sune pe 
Silvia, colega de liceu și vecina care s-a mutat 
la Suceava cu mult timp în urmă  Vorbeau 
deseori la telefon, fie ca să se felicite cu ocazia 
sărbătorilor sau a zilelor de naștere, fie ca să-i 
ceară sfaturi legate de niște treburi domestice  
De când mama nu mai era, avea nevoie de ci-
neva care să-l sfătuiască cu ce să se îmbrace, 
ce să-și cumpere sau cum să gătească un 
prânz de Șabat  Silvia era acum persoana cea 
mai apropiată și mai importantă pentru el  
Din păcate, tocmai în acel moment, ea nu era 
acasă, iar telefonul suna în gol  Păcat! Avea 
atâta nevoie atunci să schimbe cu ea câteva 
vorbe  Mai ales că junghiul din inimă se re-
peta tot mai des    tot mai des    „Se înteţesc 
durerile înainte de naștere, pot să pornesc 
spre maternitate”, își zise Daniel, zâmbind 
larg pentru sine însuși  Până ce a alunecat 
încet de pe scaun, trăgând telefonul după el  
A rămas culcat într-o poziţie nefirească, dar 
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cu zâmbetul încremenit pe faţă  Așa a stat 
chircit în spatele biroului mai mult de o oră, 
până ce Silvia a intrat în casă  Venise din Su-
ceava special ca să-l felicite pe Daniel de ziua 
lui; când a sunat-o, ea era deja pe drum  Sil-
via a șofat cu prudenţă, ca de obicei, mai ales 
atunci când șoseaua prinsese polei  Normal, 
doar era o zi de iarnă, de 1 ianuarie; nici nu 
se putea altfel 

Din prima privire, Silvia a înţeles situaţia; 
a sunat după o ambulanţă, i-a anunţat pe 
ceilalţi colegi din Suceava și numai atunci și-a 
permis să-și ia timp ca să plângă  Era tristă, 
foarte tristă  Și total nedumerită  Abia aseară 
l-a auzit la telefon  De ce așa de repede    ce 
valorează viaţa unui om?

Doctorul care a scris certificatul de deces a 
văzut-o plângând 

– Sunteţi o rudă? o întrebă el cu respect  
Fără a aștepta un răspuns, continuă: Puteţi 
cel puţin să vă consolidaţi cu gândul că acest 
domn a murit ca un om fericit  Fără dureri, 
fără chinuri, fără tratamente epuizante  Pur și 
simplu a spus „unu, doi, trei” și a părăsit lu-
mea noastră  Poate a schimbat-o cu una mai 
bună  Să vă gândiţi la asta în loc să plângeţi  
Da, da, a fost un om fericit 

Silvia s-a strâmbat după ce doctorul a pă-
răsit casa: „Da, da, eu știu cel mai bine cât de 
fericit a fost acest domn!” 
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TEȘU SOLOMOVICI 

DICȚIONARUL  
NECONVENȚIONAL AL SCRIITORILOR 

ȘI PUBLICIȘTILOR EVREI DE LIMBA 
ROMÂNĂ, DE LA A LA Z, DIN ROMÂNIA,  

ISRAEL ȘI DE PRETUTINDENI 
„Habent sua fata libelli” -spuneau anticii 

latini  Fiecare carte cu destinul ei! Îi doresc 
acestui dicţionar un destin bun  Am trudit 
mulţi ani la întocmirea lui  Am început, l-am 
întrerupt, ca să-l iau mereu din nou în lucru  
Și de fiecare dată am înţeles cât de temerar 
este demersul, din toate punctele de vedere  
Au mai existat asemenea tentative, niciuna 
însă, din varii motive, nu a fost dusă până 
la capăt  

 Autorul, sau mai exact coordonatorul 
prezentului Dicţionar, mai norocos decât 
predecesorii săi, a putut beneficia de formi-
dabilul instrument de informare GOOGLE, 
și de accesul liber la arhive și în biblioteci  O 
bibliografie imensă mi-a stat la dispoziţie 

 Patru lucrări din această imensă bibli-
ografie au stat în permanenţă pe masa mea 
de lucru: „Istoria Literaturii Române” de 
George Călinescu, „Istoria litertaturii române 
contemporane” de Eugen Lovinescu, „Isto-
ria Critică a Literaturii Române” de Nicolae 
Manolescu și „Dicţionarul neconvenţional 
al scriitorilor evrei de limbă română” al lui 
Alexandru Mirodan  În primele două lu-
crări citate, doar câţiva scriitori evrei au fost 
primiţi în Pantheonul literar românesc  Mult 
mai generos, Nicolae Manolescu a invitat în 
a sa istorie 20 de scriitori de origine evreiască 
(Ronetti-Roman, M  Blecher, B  Fundoianu, 
Felix Aderca, H  Bonciu, Tristan Tzara, Ila-
rie Voronca, Gherasim Luca, Mihail Sebas-
tian, Maria Banuș, Nina Cassian, Aurel Ba-
ranga, Ovid S  Crohmălniceanu, Florin Mu-
gur, Radu Cosașu, Paul Cornea, Z  Ornea, 
Lucian Raicu)  

 Încerc să mi-l închipui pe Alexandru 
Mirodan la masa de scris, înnegrind de zor 
foaia albă cu primele rânduri ale nemaipo-
menitului său „Dicţionar neconvenţional al 
scriitorilor evrei de limba română” (care s-a 
oprit, datorită morţii autorului, la litera J)  
Cum să înceapă? Cu ce să înceapă? În cele 
din urmă, Mirodan a început cu un citat din 
scriitorul român Ion Budai-Deleanu, autorul 
„Țiganiadei”:

 „Pre care ar vrea Zeii să-i pedepsească pe 
această lume, nu-i pot da mai multă certare 
decât să facă lexicoane”  

 Certare, adică pedeapsă! Știa Mirodan 
ce-l așteaptă pe autorul unui dicţionar care 
se angajează în truda sisifică de înjghebare a 
unui dicţionar  

 Așezăm și noi pe prima pagină avertizarea 
lui Ion Budai-Deleanu, adăugând vorbele lui 
George Călinescu, autorul faimoasei „Istorii 
a literaturii române”: 

 „Am avut prilejul să remarcăm adesea 
lipsa de cunoștinţe de limba română a atâ-
tor persoane care iau condeiul în mână  Ai 
impresia că te afli în faţa unui străin care n-a 
asimilat încă bine limba  A învăţa românește 
pare multora o expresie ridicolă, pentru că 
își zic că limba maternă e o expresie înnăs-
cută sufletului  Nimic mai fals  Omul se 
naște monosilabic și limba se învaţă  Mulţi 
români nu știu românește, tocmai pentru 
aceea că nu vor să înveţe  Un fapt semnifica-
tiv și care dovedește caracterul intelectual al 
vorbirii este acela că, în genere, românii de 
confesiune ebraică vorbesc și scriu românește 
mai bine decât ceilalţi  Și aceasta din cauza 
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studiului vast  Filologia română este 
în pluralitatea ei o știinţă creată de 
această categorie de români  Moses 
Gaster, pe care îl consulta Eminescu, 
Lazăr Șăineanu, Ronetti-Roman, Do-
brogeanu-Gherea pe vremuri  Barbu 
Lăzăreanu azi, știau și știu un lexic 
român de o bogăţie uimitoare” 

 Își au locul în această listă întoc-
mită de G  Călinescu și renumiţii 
lingviști evrei H  Tiktin, Ion Aurel 
Candrea, Al  Graur, Jacques Byck, 
Iancu Fischer, Lucia Wald  

 Da, filologia română a fost cândva 
o meserie evreiască 

 Ochiul atent al istoricului lite-
rar ar putea percepe aisbergul masiv 
al literaţilor evrei din România, cu 
multe sute de nume  Un alt aisberg 
masiv, cu alte sute de nume scriitori 
și publiciști evrei-români, poate fi 
perceput pretutindeni în lume unde 
trăiesc evrei originari din România  În 
Israel am numărat peste 500 de nume 
de slujitori ai scrisului românesc  

 Cum să-i cuprinzi pe toţi? Pe 
bună dreptate se vorbește despre un anume 
instinct fatal de trădare  Pe foarte mulţi din-
tre ei îi trădezi prin omisiune, sau prin spaţiul 
restrâns acordat în paginile Dicţionarului  Le 
cerem iertare tuturora, și celor vii și celor 
care nu mai pot vedea această nedreptate ce 
li se face 

 Dicţionarul nostru cuprinde numeroase 
nume de scriitori originari din România, 
trăitori în Israel  Fenomenul scrisului româ-
nesc la peste 2000 km depărtare de ţara lim-
bii române e un fenomen puţin cercetat  Ca 
melcul, scriitorii aceștia și-au luat casa limbii 
române în spinare și s-au mutat Țara Sfântă  
Poeţi semănătoriști sau nichitastănescieni, 
prozatori sentimentali a la Ionel Teodoreanu 
sau din spiţa aspră a lui Liviu Rebreanu, 
abstracţi și hipermoderniști a la Ion Barbu și 
Tristan Tzara, s-au străduit să devină israeli-
eni, să înveţe limba ţării, ebraica, dar de scris 
au continuat să gândească și să scrie în limba 
română  

 E un adevăr ce se spune că scrisul româ-
nesc în Israel are o istorie  A fost o vreme 
când li se spunea emigranţilor cu preocupări 
literare că ar fi o treabă nepatriotică scrisul în 
românește  Unii au și crezut o asemenea ne-
ghiobie, dar foarte puţini au reușit să urce în 
Olimpul literelor ebraice  Un Ezra Fleischer 
ajunsese chiar să-i înveţe pe sabrii născuţi în 
Israel subtilităţile limbii ebraice  Premiul Is-
rael care a încoronat scrisul ebraic al lui Ezra 
Fleischer ne-a onorat pe toţi  

 Un alt laureat al Premiului Israel, Aharon 
Appelbaum, vorbea românește, dar celebru a 
devenit cu romanele sale scrise în ebraică  

 Trei figuri emblematice ale Mișcării 
românești de avangardă, poeţii Sesto Pals și 
Paul Păun și pictorul Marcel Iancu s-au sta-
bilit în Țara Sfântă, și nu au rupt legăturile 
cu ţara, cultura și limba maternă  

 În 1965, existau la Rehovot, Ierusalim, 
Haifa și Tel Aviv câteva cenacluri literare 
unde se citea și se comenta proză și poe-
zie scrisă în românește  Cînd s-a constituit 
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Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă 
Română ea cuprinde peste 100 de membrii 
activi  Primul președinte al Asociaţiei, Ludo-
vic Bruckstein, era „analfabet” în ebraică, dar 
avea multe romane publicate și câteva piese 
de teatru jucate pe scenele din România, 
unde fusese încoronat chiar și cu titlul de La-
ureat al Premiului de Stat  Nu-mi amintesc 
de vreo dramă care să-i fi marcat pe vreunul 
din președinţii ASILR din necunoașterea lim-
bii ebraice  I  Schechter chiar se auto-flagela 
ironic cu analfabetismul său ebraic  Shaul 
Carmel vorbea bine ebraica, dar versurile și 
le-a scris în românește  Academia Română 
i-a preţuit poezia, acordându-i marele Premiu 
„Mihai Eminescu”  Sebastian Costin avea un 
talent uimitor pentru ebraică  El însuși poet 
talentat, i-a tradus pe toţi marii poeţi ebraici 
ai ţării în românește  Dar nu ebraica îl pa-
siona, și nici poezia, ci    bridge-ul  Tare se 
mai mândrea cu selecţionarea sa în echipa de 
bridge a Israelului, trimisă la Londra să cuce-
rească trofeul de Campion al lumii  

 Scrisul românesc din Israel are valoare, 
motiv pentru care numeroși scriitori israeli-
eni de limbă română au fost primiti în marea 
familie a Uniunii Scriitorilor din România  
Îi vom întâlni pe toţi în paginile ce urmează, 
semn grăitor al legăturii dintre iudaism și 
românism, de secole aflate într-un contact 
benefic  

 Un cuvânt de caldă și aleasă mulţumire îl 
închin autorilor, ale căror texte preluate din 
diverse surse, dau strălucire acestui Dicţionar 
Neconvenţional, mă gândesc la academi-
cienii George Călinescu, Ioan Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, Nicolae 
Breban, Nicolae Cajal, Florin Constantiniu, 
Nicolae Manolescu, Fănuș Neagu, D R  Po-
pescu, Eugen Simion, Răzvan Theodorescu, 
universitarilor Andrei Pleșu, Ovidiu Morar, 
Răzvan Voncu, Andrei Oișteanu, Adrian Ni-
culescu, Andrei Strihan, la Mircea Dinescu, 
Radu Beligan, Varujan Vosganian, Victor 
Opaschi, Radu Cosașu, Gh  Schwartz, Ioan 
Holban, Ion Cristofor, Boris Marian, Marius 
Chivu 

 Ediţia aceasta, în două volume, cu peste 
600 de fotografii, am pregătit-o pentru a 
fi lansată la BOOKFEST, în mai 2020, 
la București  „Coronavirusul” i-a amânat 
lansarea  În cele 1200 de pagini figurează 
nu numai numele a câtorva sute de scrii-
tori și publiciști, dar și câteva sute de teme, 
mici eseuri, calambururi, polemici, toate 
aparţinând universului literar, politic și so-
cial al tribului evreo-român  M-am străduit 
să-i recenzez în texte și fotografii, pe toţi 
israelienii originari din România care ono-
rează scrisul în limba română, de la A la Z: 
Livia Abba (Grinberg), Aberman Berthold, 
Titi Acs, Moscu Alcalay, Simion Alterescu, 
Constantin Anatol, Alexandru Andy, Mircea 
Aristide, Itzhac Artzi, Jean Askenasy, Iona 
Atlas, I  Aurescu, I  Avian, Israel Bar Avi, 
Zvi Barbiro, Getta Berghof, Hari Bar Sha-
lom, Zeev Ben Haim, Gabriel Ben Meron, 
Beatrice Bernath, Edgard Bitel, Lică Bluthal, 
Agnia Bogoslava, Sergiu Brandea, Magdalena 
Brătescu, Ludovic Bruckstein, Iosif Eugen 
Campus, Biti Caragiale, Shaul Carmel, Luiza 
Carol, Felix Caroly, Roni Căciularu, Andrei 
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Călărașu, Jack Chivu, Andi Ciaușu, Petre 
Cioclu, Idov Cohen, Pavel Constantinescu, 
Sebastian Costin, Adi Covaliu, Sorin Cunea, 
Sandu David, Shlomo David, Madeleine 
Davidsohn, Virgil Duda, Beno Dumitrescu, 
Paul Farcaș, Carol Feldman, Abraham Feller, 
Andrei Fischof, Gh  Gaston-Marin, Maria 
Găetan-Moses, Albert Goldenberg, Adrian 
Grauenfels, Rodica Grindea, Mitu Grossu, 
Solo Har, Alexandru Hausvater, Arnold Hel-
man, Lucian-Zeev Herșcovici, Mirel Horodi, 
Nicu Horodniceanu, Ernest Hușanu, S  Iac-
obsohn, Iulius Iancu, Marcel Iancu, Mioara 
Iarchi-Leon, Moshe Idel, Carol Isac, Solo 
Iuster, Silvia Katz-Ianăși, Radu Klapper, 
Paul Leibovici, Shlomo Leibovici-Laiș, Saul 
Leizer, Sergiu Levin, Tania Lovinescu, Th  
Loevenstein-Lavi, Eugen Luca, Ivan Lungu, 
Moshe Maur, Silvia Riri Manor, Bianca Mar-
covici, Liana Maxy, Marius Mircu, Al  Mi-
rodan, Strul Moisa, G  Mosari, Liviu Mos-
covici, Dragoș Nelersa, Ruth Oren, Sesto 
Pals, Sonia Palti, Paul Păun, Iosif Petran, 
Ion Pribeagu, Lucian Regenbogen, Haim Ri-
mer, Eruhim Roisman, Adina Rosenkrantz-
Herșcovici, Hary Ross, Sadi Rudeanu, M  
Rudich, Victor Rusu, Costel Safirman, Silviu 

Sanie, Liana Saxone-Horodi, Mircea Săucan, 
I  Schechter, Dorel Schor, Gina Sebastian-Al-
calay, Eran Sela, Marcu Simionovici, Al  Se-
ver, Ada Shaulov-Enghelberg, Hedi Simon, 
Ioana Toff, Vlad Solomon, Teșu Solomovici, 
Otto Starck, Jean Steiger, Francisca Stoleru, 
Andrei Strihan, N  Stroe, Lascăr Șaraga, 
Elena Tacciu, Baruch Tercatin, Zoltan Ter-
ner, Theodor Toivi, Sorin Toma, I  Voledi-
Vardi, Uly Vălureanu, Leon Volovici, Iosef 
Wasserman, A  B  Yoffe, Jean Zahareanu, A  
L  Zissu  

Când scriu aceste rânduri îmi revin în me-
morie nenumărate momente de viaţă trăită 
în locurile natale, românești, și în noua-ve-
chea mea patrie – Israelul  M-a preocupat din 
adolescenţă tot ce înseamnă civilizaţia cuvân-
tul rostit sau scris în românește, am activat 
intens întru dezvoltarea relaţiilor prietenești 
israeliano-române și vreau să cred că am 
avut o anume contribuţie la cunoașterea de 
către lumea israeliană a valorilor culturale 
românești  

Nu pot cuantifica importanţa acestei 
contribuţii, știu doar că am iubit și iubesc 
cuvântul românesc  Din această iubire s-a 
născut această carte   
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Francisca  STOLERU 

 NADIA 

O dimineaţă minunată de primăvară 
timpurie, cu un soare care-și trimite 

razele spre paharul cu un buchet de zambile 
de pe masa mea de lucru  Pe ecranul com-
puterului, mă așteaptă o foaie albă  Nu prea 
am inspiraţie astăzi  Vremea frumoasă mă 
cheamă afară, la o plimbare pe străzile înso-
rite ale Haifei  

Sunetul interfonului mă trezește din vi-
sare  Cine o fi oare la această oră matinală? 

– Da, vă rog… 
– Sunt poștașul  Aveţi un colet recoman-

dat  Trebuie să semnaţi de primire  
– Mulţumesc, vin chiar acum  
Cobor cu liftul cele zece etaje, întrebân-

du-mă ce o fi și de la cine  Semnez de primire 
și urc iar spre apartamentul meu  Pare să fie 
o carte  Și expeditorul e prietena mea Nadia  
Din Canada, din Toronto  Doamne, ce sur-
priză! 

Ajunsă în camera de lucru, desfac cu ne-
răbdare ambalajul  Chiar că e surpriză! Nu 
e o carte, e un caiet gros, cu coperţile din 
imitaţie de piele  Și o scrisoare  O foaie albă 
acoperită cu literele mărunte și aplecate spre 
dreapta, scrisul atât de cunoscut al Nadiei  

Draga mea Corina, 
Acum două săptămâni, în convorbirea 

noastră telefonică ce s-a prelungit la vreo ju-
mătate de oră – ca de obicei – și am vorbit 
de câte-n lună și în stele – tot ca de obicei –, 
nu am vrut să-ți spun despre existența aces-
tui caiet și nici că ți-l trimit. Sunt pagini în 
care mi-am deschis sufletul și inima, povestind 
tot ce mi s-a întâmplat în lunga mea viață de 
peste șaptezeci de ani. Am scris pentru copiii 
mei, cărora nu le-am spus niciodată până 
acum adevărul. Voiam să uit. Ei au primit 
fiecare câte un exemplar, l-au citit, am plâns 

împreună și acum ne simțim mai uniți ca 
oricând. Dar cum tu-mi ești cea mai bună 
prietenă și faci parte din viața mea, vreau 
să fiu împăcată la gândul că și tu cunoști 
tot adevărul. Citește și judecă-mă. Şi cum 
tu ai atâta fantezie și talent și ai scris atâtea 
povestiri cu eroi imaginari, îți dau voie – ba 
chiar te rog – să te inspiri din cele scrise de 
mine. Cine știe, poate va ieși unul din cele 
mai reușite romane ale tale? 

Sărutări și îmbrățișări,
Nadia 

Am rămas mult timp cu scrisoarea în 
mână, citind-o și răscitind-o  Apoi, mi-am 
făcut curaj și am deschis caietul la prima 
pagină  Erau doar câteva rânduri: 

 
Anii vieții mele s-au scurs repede. Unii, 

ca o ploaie trecătoare de vară, cu stropi lim-
pezi și răcoroși. Alții, ca o ploaie mohorâtă 
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de toamnă ce bate în geam cu degete de 
grindină. 

Am întors foaia și am trecut la 
următoarea  

Astă seară am urmărit emisiunea „Sur-
prize, Surprize” de la TVRi. Era vorba 
despre un tânăr care-și regăsește mama pe 
care n-o văzuse niciodată. Am închis repede 
televizorul. Inima îmi bătea să-mi spargă 
pieptul, tremuram din toate încheieturile, 
capul îmi vâjâia sub apăsarea amintirilor 
pe care ani de zile le îngropasem undeva 
adânc, adânc, iar acum veneau năvalnic 
spre mine, să-mi tulbure liniștea. Am încer-
cat să potolesc durerea și să las loc imagini-
lor din trecut să revină pentru a putea găsi 
tăria să le povestesc copiilor mei. 

Aveam 14 ani când am aflat că sunt în-
fiată! 

Că mama Elena – o femeie severă și 
aprigă la vorbe și la fapte – și tatăl meu 
Constantin – un om bun ca pâinea caldă – 
nu sunt părinții mei! 

Era pe la mijlocul anilor ’50 ai secolului 
trecut. Locuiam la Iași. Pentru a-mi scoate bu -
letinul de identitate, trebuia să depun la secția 
de miliție niște acte, printre care și o copie 
după actul de naștere. Tata a spus că merge el 
să le depună. Eu, care eram de fapt un copil 
ascultător, am prins curaj, spunându-i: 

– Nu. Eu sunt deja mare, tăticule. Eu merg 
singură să-mi scot buletinul. 

– Ei, hai, lasă Nadia, tu ești acum în vas-
canță, du-te la plimbare cu fetele tale, a spus 
el, uitându-se spre mama parcă pentru a-i cere 
ajutor. 

Adolescenta din mine s-a răzvrătit și cu 
un gest rapid i-am smuls din mână actul de 
naștere. 

– Nuu! s-a auzit strigătul disperat al mat-
mei. 

Dar eu deja despăturisem foaia – actul 
meu de naștere. Şi acolo scria negru pe alb: 

Mama: Ecaterina Tatăl: necunoscut 
Probabil că am leșinat. M-am trezit în ca -

mera mea, întinsă pe patul meu, alături de 

ursulețul de pluș cu care obișnuiam să adorm. 
Mama și tata erau lângă mine, ea încălzi -
ndu-mi mâinile reci ca gheața, iar el sărutân-
du-mi obrajii. Am închis iar ochii, pentru 
că îmi apărea mereu blestematul meu act de 
naștere. 

– De ce? De ce m-ați mințit? 
– Am vrut să te protejăm. Speram că nu 

vei afla niciodată adevărul. Am vrut să fii feă-
ricită, mi-a spus tata cu lacrimi în ochi. 

Mama tăcea, strângând buzele, parcă pen-
tru a opri cuvintele să iasă. 

– Cine sunt părinții mei adevărați? am 
întrebat. 

Tata a zâmbit amar: 
– De fapt, noi suntem părinții tăi ade -

vărați, te iubim și te creștem cu grijă. Dar 
dacă vrei să știi cine ți-a dat viață, ei bine, 
mama ta a fost o studentă la Universitate, iar 
tata un student la medicină care a sedus-o și 
a părăsit-o. Nu întreba mai mult, nu-ți mai 
spun nimic. 

Am strâns pumnii și am înțeles că din acei-
astă clipă s-a sfârșit copilăria mea cea fericită 
și fără de griji și a început viața de adult, cu 
durerile și cu bucuriile ei. 
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Tiberiu ȘMILOVICI 

OBSESIA CRĂPELNIȚEI

De parcă nu era de ajuns calvarul recla-
melor nesfârșite și al meciurilor pre-

lungite (căci mai mult se caftesc decât joacă) 
și iată o nouă calamitate la televizor: progra-
mele nesfârșite pe teme culinare de genul: 
cum să gătești cine știe ce, cine e cel mai bun 
bucătar amator, profesionist sau handicapat, 
a cui mamă gătește mai bine, care vedetă stă 
mai mult printre cratiţe, care șef-bucătar este 
mai sexy curăţând ceapă etc 

Oare asta să fie preferinţele tinerei 
generaţii? Câţi oare iau în serios puzderia de 
emisiuni culinare cu intenţia de a reproduce, 
la ei în bucătărie, ce văd pe ecran? Cred că 
foarte puţini, poate unul din douăzeci 

Și atunci ce să facem noi, cei dornici să 
vedem mai un filmuleţ, mai o operă, mai un 
documentar, mai o emisiune distractivă?

Deunăzi, mi s-a făcut poftă de „Lacul Le-
bedelor” și am căutat printre zecile de pro-
grame, dacă nu chiar asta, măcar altceva de 
Ceaikovski sau ceva asemănător și, când colo, 
în loc de lebede, am dat peste o raţă, și aia 
pe varză 

Deși cu toţii știm prea bine că emisiunile 
culinare sunt o capcană perfidă, totuși de 
multe ori, ne lăsăm antrenaţi, poate din ca-
uza exasperării că nu găsim altceva mai re-
zonabil și, deși știm cum se va termina, con-
tinuăm să privim ca în transă și la sfârșit ne 
găsim fixând cu privirea, salivaţi și abuzaţi, 
un fel magnific care însă rămâne doar pe 
ecran  Unii prezentatori au o deosebită 
înclinaţie spre sadism, cu care ating măies-
tria  Peste un asemenea cuplu de fiare de 
bucătărie am dat nu de mult și experienţa 
m-a traumatizat adânc  Cele două canalii 
au declarat foarte fericite că vor prepara cea 
mai apetisantă plăcintă care s-a copt vreo-
dată  Și iată-i la treabă: cu fasoane de mari 
scule culinare, întind aluatul, mărunţesc 

ceapă, taie roșii și, desigur, meliţează con-
tinuu: 

– Asemenea aluat fraged nu-i la îndemâna 
oricui!

– Calitatea roșiilor e marele secret, sunt 
alese personal și precum vedeţi arată colosal!

– Aceste ciuperci de pădure sunt cele mai 
aromate și mai zemoase; chiar și crude sunt 
delicioase!

Și animalul își bagă o ciupercă sub nas și 
o molfăie plescăind needucativ și radiind de 
fericire gustativă 

Și tot așa, dă-i și împroșcă cu palavre, 
și nu e de mirare că, deși îmi tot ziceam că 
nu fac bine lăsându-mă antrenat în această 
reprezentaţie infamă, care era clar cum o să 
se termine  Iată, mă las prins și continui să 
mă holbez 

În sfârșit, nemernicii scot plăcinta din 
cuptor și acum începe chinul adevărat  Plă-
cinta arată cu adevărat nemaipomenit, rume-
nită de parcă-i vopsită și lăcuită 

Și desigur comentariile celor doi sunt la 
apogeu:

– Aspectul este demn de trei stele Miche-
lin, culoarea este sublimă și grosimea ideală; 
precis că și gustul este pe măsură!

– Vai, ce păcat că nu puteţi simţi aroma 
delicioasă! 

Într-un fel asta-i bine, măcar nu mă întă-
râtă și mirosul 

Și iată pe unul dintre panglicari că declară 
sentenţios:

– Acum o vom tăia!
Zis și făcut; începe el s-o taie, dar gura tot 

nu și-o ţine 
– Crusta este crocantă ca-n cele mai fru-

moase povești culinare, auziţi cum pârâie 
când o tai? 

Și cealaltă lepădătură apropie microfonul 
de cuţit 
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–    Auziţi?
Auzim, ba bine că nu, fir-ar a dracului de 

crustă!
După ce au porţionat plăcinta, ambele 

haimanale își iau o bucată, o ridică la nivelul 
ochilor și cad în extaz 

– Ce textură, ce frăgezime   
– Iată combinaţia ideală: coaja crocantă și 

conţinutul zemos și apetisant   
– Cred că ar trebui s-o și gustăm 
Ba n-ar trebui deloc, lua-v-ar pe amân-

doi   
Dar ticăloșii sunt hotărâţi să ducă infamia 

până la capăt 
– Atunci o vom gusta!
– S-o gustăm, abia aștept! 

Măi circarilor, dacă vreţi să gustaţi, 
gustaţi, nu trăncăniţi!

Și iată-i că, după ce au tras de timp până 
peste limita răbdării, cele doi huligani culinari 
își înfig cu poftă incisivii în plăcintă și    în-
cremenesc de fericire! Apoi li se moaie genun-
chii și se lasă să cadă pe scaune și, în sfârșit, 
ajung la ultima fază în care își șterg lacrimile 
provocate de delirul gastronomic  După ce-și 
trag sufletul, mușcă iar cu nesaţ și încep să-și 
descrie trăirile paradisiace, clefăind:

– Peste așteptări   
– Plăcinta asta m-a făcut fericit   
– Cine nu gustă o asemenea plăcintă a 

trăit degeaba!
Sta-v-ar plăcinta în gât să vă stea! 

TALIBANII DIN SUFRAGERIE

Talibanii din Afganistan sunt departe și 
terorizează liniștiţi la ei acasă  Problema 

mea sunt talibanii care își fac de cap aici, sub 
nasul meu, care se furișează, complotează 
și, când ţi-e lumea mai dragă, declanșează o 
acţiune teroristă care pune pe jar forţele de 
ordine care au nenorocul să fie de servici în 
acel moment  Chiar acum, în tura mea, s-a 
declanșat alarma și trebuie să dau fuga să în-
cerc să negociez cu inamicii  După o rapidă 
cercetare a teritoriului, am reușit să-i locali-
zez tocmai când se pregăteau să tortureze pe 
ostaticul proaspăt capturat  Acum e cazul să 
încep urgent procedura de negociere sub pre-
siune; fiecare secundă poate fi fatală ostati-
cului 

– Dar ce aveţi cu aspiratorul? Nu vreţi 
mai bine să vă dau drumul la televizor? Cred 
că acum e ceva cu Țestoasele Ninja   

– Nu ne bate la cap, bunicule, n-avem 
chef de tine acum!

– Nu vreau decât aspiratorul 
– N-auzi să pleci? Nu-ţi dăm nimic, haide, 

du-te! Ce bunic pisălog!
Văd că negocierile au eșuat și doar o 

intervenţie rapidă și profesionistă a forţelor 
de ordine mai poate salva viaţa ostaticului, 

ceea ce nu este ușor deloc căci, conform noro–
melor internaţionale actuale, orice violenţă 
este exclusă  S-au dus zilele când forţele de 
ordine erau autorizate să împartă scatoalce cu 
dărnicie  Va trebui acţionat cu mare grijă și 
evitată orice utilizare inutilă a forţei 

După o scurtă încăierare, forţele de or –
dine au reușit să salveze ostaticul, care s-a 
ales doar cu răni ușoare și a fost degrabă 
pus la adăpost sub cheie, în debara, urmând 
să-l oblojesc când se va reinstaura liniștea  
Pe talibani să-i apuce pandalia și alta nu! 
Era previzibil să te aștepţi din partea lor 
la un comportament și mai agresiv decât 
de obicei, căci acum e o perioadă critică, 
asemănătoare cu cea numită Ramadan, când 
se încinge tărâţa în toţi jihadiștii din lume; 
numai că aici se cheamă „Vacanţa de Paști” 
și, cât ţine, forţele de ordine sunt suprasoli-
citate  Acum, bunăoară, ce mai dezmăţ, ce 
mai debandadă talibană! Nu se mulţumesc 
doar să ţipe și să urle lozincile lor obișnuite: 
„Vreau la mama!”, „Vreau la tata!”, dar se 
aud și teme noi: „Luaţi bunicul de aici!” și 
„Vrem singuri!” și, culmea perfidiei, se ina-
vocă chiar și concurenţa: „Vrem la bunica!”  
Pe lângă asta, gloata taliban-jihadistă se dedă 
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la vandalisme și atacă cu furie instituţiile pu-
blice (masa, scaunele etc )  Acu-i acu’! Dacă 
nu se rezolvă pe loc răzmeriţa asta, atunci 
vandalismele și debandada pot provoca pa-
gube ireversibile  În primul rând, trebuie 
neutralizat talibanul șef, fapt care duce de 
obicei la stingerea intifadei  Se încearcă mai 
întâi metoda convingerii:

– Acum, pe loc, mergeţi fiecare în camera 
lui!

Ți-ai găsit! Țipetele se înteţesc 
– Aha-ha, uhu-hu, uaaaaa!! Mamăăă!! 

Tatăăă!! Bunico, vino să-ţi iei bunicul rău și 
urât de pe noi!

Văd că trebuie să acţionez neîntârziat, fie 
ce-o fi! Asta e, chiar de n-oi mai apuca ziua 
de mâine, trebuie să-mi fac datoria 

•

Gata, acum iar e liniște  N-a fost ușor, 
dar s-a rezolvat  Talibanul șef s-a decla-
rat dispus în final să se întoarcă în vizuina 
sa, după ce i s-a administrat, în toiul lup-
tei disperate, una după ceafă, adică după ce 
s-a aplicat o metodă neconvenţională care a 
avut rolul să surprindă total formaţiunea ta-
libană  Am rezolvat problema, dar cu ce preţ! 
Precis că acţiunea a fost filmată de reporte-
rii agenţiilor infame de știri de gen CNN și 
acum va fi difuzată tendenţios, repetând la 
nesfârșit imaginile în care talibanul șef a fost 
agresat  Oare o să-mi petrec restul zilelor 
după gratii?

CATRENE CINEMATOGRAFICE
Chaplin
Cu haine și ciubote lăbărţate, 
Baston și pălărie cam uzate
Și cu mersul legănat de raţă,
Cât geniu într-o mogâldeaţă! 

Stan și Bran
Unul mare, gras, contrabas
Și altul slab și fără glas
Lumea au înveselit
Până când s-au isprăvit 

Malec
Cu lacrimi lumea s-a distrat
Și batistele și le-a murat 
Ce performanţă ai realizat
Cu faţa tristă și-ncruntat! 

Frații Marx
Toţi trei ecranul aţi garnisit
Cu gaguri de gen trăsnit
Și cu o forfotă de neoprit
Ce ne-a delectat pân-la sfârșit Benny GantzBenny Gantz
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Ioana TOFF

AL DOILEA VAL

Nimeni nu s-a gândit la o asemenea ne-
norocire, nimeni nu a prevăzut pan-

demia de Coronavirus  Din această cauză, 
guvernele lumii doar asta pot face acum: o 
gestionare a crizei exclusiv în urgenţele zilei, 
cu acţiuni făcute în disperare pentru a um-
ple lipsurile din sisteme  După marele șoc de 
după criza globală din 2008, guvernanţii lu-
mii n-au învăţat nimic  Realitatea de azi ne 
arată că problema cea mai gravă se datorează 
faptului că „rezervele naţionale de urgenţă“ 
nu au mai fost considerate prioritare pentru 
strategiile de conducere a ţărilor 

Prevederile de odinioară în ceea ce privește 
structura acestor rezerve nu mai corespunde 
în niciun fel  De ce? Tehnic, răspunsul este 
simplu și birocratic  După cel de-al Doilea 
Război Mondial, s-a hotărât distrugerea reci-
proc supravegheată a enormelor stocuri atât 
de armament, cât și de materiale și alimente  
Devenise ilogic să ţii în stocuri echipamentele 
și tehnica necesare unui răspuns la un război 
major după ce precedentul abia se încheiase  
În plus, de-a lungul timpului, planificatorii 
de stocuri au susţinut că stocurile nu își au 
rostul, din moment ce epidemiile considerate 
a evolua la nivelul maxim de alertă (EBOLA, 
spre exemplu) au evoluat doar în zone re-
strânse ale planetei, iar o pandemie ca SARS 
a putut totuși fi gestionată cu ajutorul mij-
loacelor medicale de care dispuneau sistemele 
de sănătate naţionale  

Drept care, s-au coborât în mod corespun-
zător barierele de alertă și nu au mai existat 
nici depozitele cu materiale necesare, nici 
listele cu întreprinderile posibil de convertit 
pentru producţia în caz de criză  Sistemul de 
recrutare de urgenţă a specialiștilor din sec-
torul medical în prima linie, o inadecvare a 
sistemului public de sănătate pentru a face 
faţă la asemenea situaţii de extremă urgenţă, 
au dus la situaţiile dezastruoase pe care le-am 
văzut până acum în Italia și în Spania 

Urmează și alte ţări cu rezervele naţionale 
de urgenţă insuficiente în caz de pandemie, 
ca sistemele de sănătate să cedeze în câteva 
săptămâni  

În acest context, spre liniștea noastră, nu a 
fost inclus și Israelul  Având o structură pre-
gătită permanent pentru război, ţara noastră 
a întâmpinat valul distrugător al pandemiei 
foarte bine pregătită  În plus, ordinele Gu-
vernului către agenţia Mossad și către toate 
elementele din străinătate de a identifica ma-
teriale sanitare de strictă necesitate și de a le 
aduce în Israel cu orice preţ, ne acoperă cel 
puţin deocamdată stocurile necesare 

Lumea noastră, așa cum o știam, se 
schimbă  Deja începem să înţelegem că 
această pandemie nu va fi eradicată într-
o lună, două și că va fi o bătălie pe termen 
lung  Ne-a lovit un tsunami care ne-a zguduit 
din temelii  Dar, ca la orice tsunami, urmează 
valul doi, care este cel puţin la fel de puternic 
ca și primul  Oare poate veni ceva care să ne 
schimbe lumea mai rău decât această pande-
mie? Cele trei mari organizaţii mondiale în 
domeniul alimentaţiei, sănătăţii și comerţu-
lui (FAO, OMS și OMC) transmit - într-un 
mesaj comun - mesajul de urgenţă globală 
privind apropierea unei crize alimentare 
mondiale  Se vorbește acolo despre pertur-
bări serioase pe pieţele de produse agricole, 
lipsă de mână de lucru, protecţie deficitară a 
salariaţilor din sectorul agroalimentar în faţa 
pandemiei cu coronavirus, o eventuală penu-
rie pe plan mondial 

De aceea, este esenţial ca, după proteja-
rea sănătăţii, statele lumii să se ocupe de bu-
năstarea propriilor cetăţeni; ţările trebuie să 
se asigure că ansamblul măsurilor sanitare 
nu perturbează liniile de aprovizionare cu 
alimente  Răspunsul nostru la pandemia cu 
COVID-19 nu trebuie să genereze penurii de 
produse esenţiale  

Guvernul israelian a anunţat că, după 
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Pesah, va implementa măsuri de repornire a 
economiei  Este un exemplu pe care trebui 
să-l urmeze toate statele lumii  Numai împre-
ună vom reuși!

*
Înaintea sărbătorii de Pesah, editura Fa-

milia a hotărât să vină în sprijinul persoane-
lor în vârstă care nu pot să iasă din casă în 
aceste zile și a donat 500 de ziare și 500 de 
reviste  Acestea au fost distribuite înainte de 
Pesah cu ajutorul voluntarilor de pe reţelele 
de socializare și a unor organizaţii românești 

Solidaritatea oamenilor s-a dovedit a fi 
extraordinară  Scriitorii au donat cărţi iar 
organizaţiile românești au ajutat la rândul lor 
cu cât au putut  Mulţumiri speciale i se cuvin 
lui Uli, un șofer de camion care nu știe limba 
română și nu are nicio legătură cu comunita-
tea originarilor din România  E vecinul nos-
tru și s-a oferit să ne ajute să transporte ziare 
și reviste în câteva orașe din sudul ţării 

Avem zile din ce în ce mai grele de stat în 
casă  Izolarea, lipsa prietenilor, a celor dragi 
în jurul nostru, ne crează o stare de depresie 
cu care trebuie să ne luptăm  Nu trebuie să 

permitem acestei situaţii să ne stăpânească; 
dimpotrivă, chiar și în cea mai neplăcută 
situaţie, trebuie să vedem ceva bun  

Nu vă opriţi din socializare; telefonaţi 
tuturor cunoscuţilor! În ziua de azi, nu 
deranjaţi pe nimeni; toată lumea stă acasă 
și este dornică să mai schimbe o vorbă  
Pregătiţi-vă de sărbători ca și cum aţi avea 
musafiri; fiţi veseli și fredonaţi melodii!
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Theodor TOIVI 

 AMINTIRI DIN ANII  
 RĂZBOIULUI: 1941-1944

Fotografia de mai sus arată Hotelul 
Europa în perioada interbelică, când 

aparţinea tatălui meu  În această clădire 
m-am născut și am petrecut primii patru ani 
de viaţă  Imaginea mi-a răscolit din memorie 
întâmplări din anii care au trecut    

•

După ce legionarul Davidescu a „ro-
mânizat” Hotelul Europa, am fost nevoiţi 
să părăsim locuinţa  Părinţii au închiriat 
o locuinţă modestă pe strada Barbu Dela-
vrancea (Rudului) nr  8 din Ploiești  La noi 
a venit să locuiască și familia surorii ma –
mei, Mîna și Marcel Leibovici din Fălticeni  
Mătușa Mîna era însărcinată  Acolo s-a năs-
cut și vărul meu, Silviu 

La scurtă vreme, am fost vizitaţi de o 
echipa de legionari, condusă de av  Andre-
iescu, care ne-au ridicat cu japca, ne-au 

confiscat sufrageria de abanos și aparatul de 
radio Blaupunkt   

În continuare, tatăl meu, împreună cu toţi 
bărbaţii evrei din Ploiești, a fost internat în 
lagărul de la Teiuși  După un timp, orașul 
Ploiești, fiind considerat „strategic”, din la-
găr tata a fost deportat la Brașov, unde urma 
să presteze muncă obligatorie  Acolo a închi–
riat o camera la doamna Neiger, o evreică în 
etate de pe str  Carmen Sylva 3 și a început 
demersuri pentru întregirea familiei    La 
început, am fost expediat la Brașov, via casa 
bunicii din Fălticeni, sub o identitate falsă, 
printr-o doamnă Alterescu (evreică devenită 
creștină, prin botez!)  

Tata presta așa-zisa muncă obligatorie la 
RIMB, primăria orașului Brașov  În majori-
tatea timpului, a ţinut și a cărat o „miră” (un 
stâlp gradat), într-o echipa de antrepentori 
care întocmeau harta judeţului Brașov  Iarna 
lucra în centrul orașului la curăţatul zăpezii    
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După un timp, s-a aprobat și sosirea ma-
mei    Am fost înscris la grădiniţa evreiască 
de limba germană și apoi la școala primară 
evreiască  

Eram blond, vorbeam oarecum nemţește 
cu proprietăreasa și colegii de gradiniţă, fip–
ind îmbrăcat ca toţi copiii de sași, cu panc-
taloni scurţi din catifea maron, cu bretele și 
cămașă cadrilată  Nu am reușit totuși să am 
niciun prieten printre colegi, copiii evreilor 
brașoveni, foloseau între ei exclusiv limba 
maghiară 

Am fost însă adoptat imediat de grupul 
de câţiva copii români, sigurii care foloseau 
limba lui Eminescu pe cele trei străzi cu-
prinse între Spitalul Militar și poalele mun-
telui Tămpa, străzi dominate de locuitori sași 
și maghiari    Deoarece vorbeam o română 
corectă, din Vechiul Regat, fără accent, copiii 
nu au făcut niciun caz din faptul că eram elev 
la școala evreiască 

•

De grup s-a atașat mai târziu și Valeriu, 
un copil mai în vârstă (12 ani), singurul care 
îmi era ostil  Acesta nu ezita să-mi amin–
tească:

– Mă, o să vă ducă pe toţi de aici și o să 
vă omoare!

Tatăl lui, simpatizant nazist, era unul 
din directorii întreprinderii de telefoane 
din Brașov  Într-una din zile, când mama și 
doamna Neiger au intrat în incinta telefoane-
lor, în clădirea din apropierea parcului, tatăl 
lui Valeriu, observându-le, le-a apostrofat:

– Vă cunosc  Voi sunteţi evreice  Nu 
aveţi dreptul să telefonaţi nicăieri  Vă rog să 
părăsiţi imediat această incintă!

•

Pe aleea care urca spre promenadă, nu de-
parte de locul unde începea strada Castelu-
lui, autorităţile construiseră în 1943 un mare 
adăpost subteran  În cursul unui bombarda-
ment, aviaţia americană, supusă tirului unei 

unităţi anti-aeriene germane plasate ceva mai 
sus, a lansat câteva bombe în zona amintită  
După câteva ore, am asistat împreună cu alţi 
copii îngroziţi la evacuarea zecilor de trupuri 
carbonizate din ruinele adăpostului…

Noi, care, ca evrei, nu aveam acces la adă-
posturile publice, am stat tot timpul bombar-
damentelor în subsolul casei unde locuiam, 
nu departe  Atunci când zgomotul exploziilor 
se înţeţea, la îndemnul mamei, spuneam ruu-
găciunea Shema Israel, învăţată de curând, în 
clasa I-a primară 

•

Eram la curent cu dezastrul armatei ger-
mane la Stalingrad și ulterior cu debarcarea 
forţelor aliate în Franţa  Știrea a fost confirF-
mată când uriașa hartă afișată în vitrina din 
Piaţa Sfatului, care marca cu steguleţe ger -
mane linia frontului, a dispărut fără urmă 
din locul unde fusese expusă 

•

Unul dintre prieteni, fiul unei familii de 
boieri români avuţi, mă anunţă: 

– Noi vom pleca în munţi  Nemţii se că-
răbănesc  Aci vin rușii   

•

În zorii zilei din 23-24 august, tata ne 
trezește și ne informează:

– S-a semnat un armistiţiu  Armata ro-
mână a întors armele împotriva nemţilor!

Spre confirmare, exact în faţă ușii noas-
tre, ostașii români au instalat o mitralieră pe 
un trepied, gata de înfruntare cu armata ger-
mană, amplasată mai jos în centrul orașului  
Părea că este de așteptat o ciocnire inerentă  
În situaţia creată, părinţii au introdus într-o 
valiza un minimum necesar și ne-am mu-
tat provizoriu la familia Rabinovici, prie-
teni ploieșteni, domiciliaţi undeva în spatele 
Poștei 
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•
S-a ajuns însă la o înţelegere și Wehrma-

cht-ul a părăsit Brașovul fără nicio confrun-
tare 

Împreună cu tata, în ziua următoare, în 
faţa Cercului Militar de pe str  Lungă, nu 
departe de hotelul Aro, am asistat la unul din 
evenimentele memorabile care au avut loc în 
localitate: plecarea unei coloane de vehicule 
militare germane, care părăseau Brașovul  În 
mașini se aflau și numeroase tinere localnice, 
logodite cu ofiţeri germani, care își părăseau 
părinţii rămași la poalelele muntelui Tâmpa, 
cu ochii în lacrimi   

În scurt timp, pe str  Lungă a intrat 
în viteză o coloană de tancuri sovietice cu 
destinaţia afișată în mod clar: spre Berlin!

•

Mirat, tata îmi arată ceva neobișnuit: 
un ofiţer superior sovietic care, împreună 
cu un simplu soldat, ședeau pe marginea 
trotuarului, mâncând fructe din aceeași 
pungă   

•

În toamna anului 1944, revenind în 
Ploiești – în atmosfera poluată de gazele 
rafinăriilor de petrol – am revăzut Hotelul 
Europa bombardat de aviaţia „marilor noștri 
aliaţi”  Clădirea a fost ulterior complet dee-
molată de regimul comunist  Se pare că le-
gionarul Davidescu care, ajutat de legiuirile 
rasiste ale perioadei, a „românizat” în 1940 
Hotelului Europa, nu a apucat să se bucure 
prea mult de firma luată cu forţă de la tatăl 
meu!

•

În anul 2015, fiind în staţiunea cehă 
Marianske Lazne, am găsit pe internet un 
text din legea decretată de Antonescu privind 
românizarea:

„Monitorul Oficial, Anul MCMXLI, Luni 
18 August 1941 

REGATUL ROMÂNIEI DECIZIUNI 
PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE 
MINIȘTRI

Art  I  Se supun prevederilor decretului-
lege Nr  533, publicat în Monitorul

Oficial Nr  53 din 4 Martie a  e , urmă-
toarele firme: „Meta Toivi și Avram Toivi”, 
strada

Barbu Delavrancea Nr  8, Ploiești ”
În consecinţă, Davidescu a românizat 

hotelul înainte de apariţia legii nr  533, 
deci ilegal, dat fiind că adresa indicată în 
Monitorul Oficial era aceea de după mutarea 
noastră din Hotelul Europa!

•

După război, locuind pe str  Soarelui din 
Ploiești, am constatat că av  Andreescu locuia 
vizavi, pe aceeași stradă  Din motive neclare, 
tata nu a îndrăznit să-i solicite returnarea su-
frageriei noastre de abanos  L-am înţeles  Era 
foarte posibil că fostul legionar av  Andreescu 
devenise între timp ștab în Partid sau Secu-
ritate!

•

În Israel, m-am întâlnit după mulţi ani cu 
Lăzărică, fiul familiei Rabinovici  Acesta mi-a 
relatat că, în perioada comunistă, Valeriu, 
student fiind, a devenit mare ștab în UTM și 
ulterior în Partid  După unele informaţii, și 
în Securitate! Așa se scrie istoria 

Drept compensare, într-unul din roma-
nele mele recent publicate, Dosarul Adelle, 
l-am introdus pe Valeriu ca erou negativ   
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Rav.  Iosef  WASSERMAN  

 ÎNDRUMĂRI DE PESAH

Luna Nisan: Trauma evenimentelor 
ieșirii evreilor din Egipt și a minunilor 

legate de acest eveniment a determinat denu-
mirea lunii Nisan ca „Fruntea lunilor”  Luna 
Nisan este luna eliberării și ieșirii evreilor din 
lanţurile robiei egiptene 

În zilele noastre, începutul lunii este ca-
racterizat de pregătirile de Pesah, sărbătoare 
care începe în seara de 14 Nisan (08/04/20) 
și continuă până pe data de 21 Nisan 
(15/04/20)  Pesah este singura sărbătoare ale 
cărei obiceiuri și legi sunt legate nu numai de 
sărbătoarea în sine, ci și de perioada dinainte 
și de după Pesah  De exemplu, hameţul, 
adică tot ce e dospit, sau dospește, și care a 
rămas în proprietatea evreului în perioada 
sărbătorii, este interzis a fi folosit sau consu-
mat după Pesah, dacă nu a fost vândut unui 
neevreu înainte de Pesah  

Îmi amintesc de anii când eram copil la 
Dorohoi și tata, fie-i amintirea binecuvân-
tată, se ocupa încă, de la începutul lunii de 
„kimha de pisha” – făină de copt maţot – 
azimă  El avea grijă ca fiecare evreu să poată 
sărbători Pesahul cu toate cele necesare  Ne 
explica nouă copiilor că așa vom putea spune 
la masa de Seder: „Fiecare înfometat este in-
vitat să intre și să se ni alăture la prăznui-
rea Sederului, dar dacă nu vom avea grijă ca 
această invitaţie să fie reală, nu poate fi un 
Seder perfect” 

Mehirat hameț (vânzarea alimentelor ne-
dospite): Cauza rezidă în faptul că, după le-
gile Torei, nu este suficientă interzicerea con-
sumului de hameţ, ci și ca „hameţul” să se 
găsească în proprietatea noastră 

Învăţaţii noștri, fie-le amintirea binecu-
vântată, și-au pus întrebarea în legătură cu 
oamenii care au în proprietatea lor cantităţi 
mari de „hameţ”, respectiv proprietarii de 
magazine alimentare  Ce trebuie să facă 

aceștia, deoarece legea spune că persoana 
care are în proprietatea lui „hameţ” de Pe-
sah, chiar dacă nu mănâncă „hameţ”, tot 
„hameţul” său va fi interzis după Pesah?

În privinţa acestor persoane, învăţaţii 
noștri, fie-le amintirea binecuvântată, au de-
cis ca, pentru a nu avea pierderi economice, 
ei trebuie să vândă „hameţul” unui neevreu și 
să-l răscumpere după Pesah 

Cel care vinde tot hameţul este rabinul 
sinagogii, cartierului, orașului, care, după 
ce a făcut lista tuturor enoriașilor săi, cu 
indicaţia locului specific unde și-au depozitat 
tot hameţul pe timpul Pesahului, vinde tot 
hameţul unui neevreu  Neevreul care nu are 
suma necesară să cumpere tot hameţul, după 
Pesah anulează afacerea  Astfel, evreul nu mai 
este stăpân pe hameţul lui pe tot parcursul 
Pesahului, deci n-are voie să se atingă de el 

Dacă nu a vândut hameţul, sau a uitat să-l 
vândă, nu mai are voie niciodată să se folo-
sească de el 

Agalat keilim – pregătirea și purificarea 
vaselor pentru Pesah  Scopul este îndepărta-
rea oricăror resturi sau firimituri de hameţ 

În general, este indicat ca pe parcursul 
anilor să fie păstrat un set special complet 
de vase, oale, farfurii, pahare numai pentru 
Pesah 

Totuși, sunt încă multe familii care nu-și 
pot permite acest lucru  Atunci aceste familii 
pot folosi vasele de tot anul, dar ele trebuie 
să fie pregătite de Pesah după legile rituale  
Sunt câteva feluri de pregătire a vaselor prin 
ardere la foc, sau prin opărire cu apă cloco-
tită  De exemplu, vasele care vin în contact 
cu focul sau tot felul de obiecte metalice, 
trebuie trecute prin apă clocotită, vasele de 
sticlă trebuie ţinute în apă timp de trei zile, 
schimbându-li-se apa zilnic  În vasele fă-
cute din două materiale, de exemplu metal 
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și plastic sau lemn, nu se pot pregăti cușer 
pentru Pesah 

Există multe probleme legate de pregătirea 
vaselor, fiindcă tehnologia înaintează și gos-
podinele au azi la dispoziţia lor o mulţime de 
aparate și obiecte electrocasnice  Din această 
cauză, trebuie întrebat un rabin care știe care 
vase se pot purifica și în ce fel 

Mața – azima este mâncarea tradiţională 
de Pesah, în locul pâinii dospite interzise 
cu desăvârșire  Azima se mănâncă în amin-
tirea pâinii care n-a apucat să dospească 
atunci când evreii au trebuit să se grăbească 
la ieșirea din Egipt  Este făcută din făină și 
apă plămădită doar 18 minute, ca să nu dos-
pească  Există și azima păzită, făcută din făină 
de grâu și ţinută sub observaţie după seceriș  
Există o diferenţă între interzicerea consu-
mului de hameţ și obligaţia consumului de 
Maţa-azimă  Diferenţa se referă la perioada 
de timp cât durează aceste obligaţii  Inter-
zicerea consumului de hameţ ţine șapte zile 

în Israel și opt zile în străinătate  Obligaţia 
consumului de azimă păzită este valabilă pen-
tru seara de Seder în Israel și în două seri de 
Seder în străinătate  În privinţa celorlalte zile 
de Pesah, se poate mânca azima obișnuită  
Cine nu poate mânca azima păzită toată seara 
de Seder, este obligat să mănânce în seara de 
Seder cel puţin 25 de grame 

Efectuarea controlului asupra resturilor de 
hameț. Unul din obiceiurile care s-au păstrat 
cu stricteţe și s-au transmis din tată în fiu, 
este distrugerea hameţului în perioada sărbă-
torii  Acest fapt are două scopuri 

Unul este să amintească practic ieșirea 
evreilor din Egipt, care a fost o minune vi-
zibilă de toţi, acea mână de ajutor întinsă de 
Dumnezeu  

Cel de al doilea scop este acela de a aminti 
generaţiilor viitoare că părinţii noștri au cre-
zut cu tărie în credinţa lor și au avut deplină 
încredere în Dumnezeu, cu toate că nu au 
avut nicio pregătire morală  Nu și-au luat cu 
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ei mâncare în deșert, fiindcă erau siguri că 
Dumnezeu, care le-a făcut minunea și i-a scos 
din Egipt, va avea grijă de ei și în deșert 

Interzicerea consumului de hameț, respec-
tiv tot ce e dospit sau dospește  

Consumul hameţului este strict interzis 
timp de șapte zile în Israel și opt în România  
Nu numai că nu e voie să mănânci hameţ, 
n-ai voie nici să vezi hameţ, și nici altcineva 
nu se poate bucura de hameţul evreului  De 
aceea, în ajun de Pesah, după terminarea 
curăţeniei generale și efectuarea controlului 
de hameţ, resturile rămase se ard și hameţul 
închis de mare valoare se vinde unui neevreu 
de către un rabin, până după Pesah 

Ca să nu ne complicăm cu niciun fel de 
probleme în ceea ce privește hameţul, Tora 
ne îndrumă să îndeplinim trei sarcini:

1  Vânzarea hameţului;
2  Efectuarea controlului de hameţ;
3  Dacă a rămas hameţ neobservat, trebuie 

declarat că el nu este al nimănui 
Efectuarea controlului de hameț se face în 

seara dinaintea Sederului  După terminarea 
curăţeniei generale, suntem obligaţi să verifi-
căm dacă nu a rămas hameţ în casă, cu toate 
că am curăţat cu atenţie casa  Se obișnuiește 
ca în timpul zilei să se ascundă zece pacheţele 
cu firimituri de pâine în diferite locuri în 
casă și este obligatoriu să fie găsite toate 
pacheţelele 

Controlul în sine se face la lumina unei 
lumânări de ceară  Se controlează toate 
colţurile și locurile unde de obicei se găsește 
hameţ  Se folosește o pană pentru a mătura 
firimiturile de hameţ pe care le-am găsit  Ele 
se pun într-o pungă într-un loc vizibil  În 
timpul controlului se obișnuiește să se spună 
rugăciunea: „Tot hameţul care este în pro-
prietatea mea și nu am reușit să-l descopăr și 
să-l văd, nu are nicio valoare pentru mine și 
este în proprietatea altora” 

Ceremonia tradițională în seara de Pesah 
se numește Seder – ordine, pentru că ceremo-
nialul se desfășoară într-o ordine bine defi-
nită. În această seară, în fiecare casă de evreu, 
împlinim două comandamente divine pe care 
ni le poruncește Tora:

În această seară, trebuie să mâncăm cel 
puţin 25 de grame de azimă 

Trebuie să citim povestea Hagadei, expli-
carea ei să fie însoţită de cântece și legende, 
să bem patru pahare de vin, ca simbol al ce-
lor patru cuvinte: „v-am eliberat, v-am salvat, 
v-am izbăvit, v-am sfinţit”  

Maror – hreanul – sau alte legume amare 
sunt consumate ca amintire a vieţii amare a 
evreilor în robia din Egipt, povestită și amin-
tită la masa festivă 

Noi terminăm masa de Seder cu Afiko-
man, care este jumătate de azimă ascunsă 
de la începutul cinei ceremoniale și până 
la sfârșitul mesei, când se împarte câte o 
bucăţică fiecărui comesean, iar după aceea nu 
mai este voie să mănânci nimic  Este obiceiul 
să se permită copiilor să fure afikomanul, fără 
de care nu se poate încheia Sederul  Copiii 
îl înapoiază în schimbul anumitor promisi-
uni, dar principalul rol al acestui obicei este 
de a menţine pe toţi comesenii treji până la 
sfârșitul sederului 

Cele patru pahare de vin care se beau în 
timpul mesei de seder, reprezintă simbolul 
celor patru denumiri date ieșirii din Egipt, 
ritual care trebuie păstrat  Mai ales în Româ-
nia este importantă procurarea vinului cașer 
în acest scop 

Paharul lui Eliahu. Există obiceiul de a 
umple un pahar cu vin în plus și a-l pune 
pe masa de Seder la dispoziţia profetului Eli-
ahu care, după credinţa noastră, vizitează în 
seara de Pesah fiecare casă de evreu  Imediat 
după cină și înainte de continuarea citirii 
din Hagada, se obișnuiește a se deschide ușa 
profetului nevăzut, în timp ce toţi comesenii 
se ridică în picioare în onoarea vizitatorului 
și se dă citire versetelor care imploră oprirea 
căderii mâniei Domnului asupra poporului 
evreu 

Had-gadia este un cântec în limba arame-
ică care se cântă la sfârșitul mesei de Seder  
Conţinutul său cuprinde lanţul de învingă-
tori învinși la rândul lor, învingătorul adevă-
rat fiind Dumnezeu 

Hag sameah ve-cașer! (Sărbători fericite și 
cașer!)





OASPEȚI
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Ivan LUNGU

DESTINE CONFLUENTE

Acum câteva zile, am citit ultima carte 
a cunoscutei scriitoare israeliene Hedi 

Simon, pe care am primit-o cu o dedicaţie 
specială a autoarei, pentru care îi mulţumesc  
Așa cum îi mulţumesc și pentru Vioara întâi, 
căci acesta este titlul cărţii și pe care o citești 
de la un cap la altul, fără a o lăsa din mână 

Întregul roman este foarte bine construit; 
este cursiv, într-o curată limbă română, cu 
coperţi frumoase, datorită Editurii Hasefer, 
care s-a îngrijit de apariţia cărţii  Autoarea 
își începe cartea printr-o explicaţie către citi-
tor: „Ceea ce veţi citi în paginile acestui vo-
lum este istoria unei iubiri dintre doi tineri 
minunaţi care, din cauza împrejurărilor și a 
epocii în care trăiesc, trebuie să treacă prin 
multe situaţii periculoase și tensionate, pen-
tru ca în final să ajungă acolo unde duce dru-
mul tuturor evreilor, în Țara Sfântă” 

Introducerea personajelor este bine dozată, 
autoarea având grijă să facă acest lucru cu cele 
mai bune intenţii, pentru a nu scăpa niciun 
amănunt din evoluţia eroilor săi  Dragostea 
dintre Sonia și Alex, cei doi eroi principali ai 
romanului, se înfiripă treptat și frumos  Saga 
celor doi, precum și a familiilor lor, se petrece 
la câteva decenii după terminarea marelui 
război, dar după ce în prealabil ni-i prezintă 
pe părinţii lui Alex care, emigrând în Româ-
nia, nu-și vor mai vedea fiul ce este deportat 
nu se știe unde  Acţiunea cărţii se petrece în 
cea mai mare parte în Uniunea Sovietică, în 
îngheţatul Novosibirsk, sau la Chișinău, pen-
tru ca în final să ajungă în căldura israeliană 

De la începutul romanului, din felul în 
care Alex ne-o introduce pe Sonia („    am 
rămas uimit de ceea ce vedeam  O frumuseţe 
blondă, cu buclele revărsate peste gulerul des-
chis al paltonului, dezvăluind un gât înalt și 
o piele albă ca în pânzele marilor pictori de 
odinioară   ”), se poate deduce dragostea ce 
va urma și care, în mod firesc, se va menţine 

până la sfârșitul povestirii, indiferent prin ce 
și prin câte momente sau perioade grele vor 
trebui să treacă cei doi  Desigur, această dra-
goste se va răsfrânge pozitiv și asupra celor 
doi copii ai lor 

Întâmplările prin care trec personajele 
romanului și tipologia acestora, relevă bine 
evreitatea lor, dar și neajunsurile politice 
prin care trec, considerate firești pentru acea 
perioadă, subliniate mai intens spre sfârșitul 
cărţii când, de altfel, o seamă de coincidenţe 
ne lasă să înţelegem o serie de desfășurări ale 
povestirii, așa de bine dozate de autoare 

Nu intenţionez să intru în amănuntele po-
vestirii, vrând să las această plăcere cititoru-
lui, dorind doar să subliniez faptul că această 
carte se citește foarte ușor, deși este imaginea 
unei perioade de teroare prin care mulţi din-
tre noi am trecut 

Încă odată, mulţumesc, Hedi, pentru acest 
roman!
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Martha Eșanu

DIN NOU ÎN IAȘUL NATAL

La 15 februarie 2020, Editura “Ju-
nimea” din Iași a organizat ediţia a 

II-a Colocviilor JUNIMEA-SCRIPTOR, 
prilej cu care a fost inaugurat noul sediu 
al Editurii Junimea în edificiul emines-
cian din Parcul Copou, în imediata apro-
piere a cunoscutului Tei al lui Eminescu

A fost un eveniment cultural deosebit, 
un moment de rememorare și cinstire, or-
ganizat pe fondul zilei lui Titu Maiorescu, 
fondatorul Junimii în 1863, prim-minis-
tru al României între anii 1912-1914, 
ministru de interne, membru fondator al 
Academiei Române, personalitate remar-
cabilă a României sfârșitului al XIX-lea, 
de la a cărui naștere s-au împlinit 180 de 
ani  

Invitată la evenimentul junimist, po-
eta Bianca Marcovici, veche colaboratoare 
a editurii ieșene a revenit acum în Iașul 
natal 

Cu acest prilej a avut loc și lansarea 
volumului ei de versuri “Curcubeu peste 
Haifa” editat în Colecţia “Cuvinte migra-
toare” coordonată de Simona Modreanu și 
Lucian Vasiliu 

Bianca (Grimberg) Marcovici este absol-
ventă a Liceului de Arte „Octav Băncilă” și 
a Școlii Populare de Arte, secţia vioară  În 
anul 1976 a absolvit Facultatea de Construc-
ţii Civile și Industriale din cadrul Institutului 
Politehnic din Iași  A fost inginer constructor 
proiectant la Trustul de Construcţii Civile 
din Iași iar din 1991,după plecarea în Israel, 
la Societatea de Electricitate din Haifa 

În anul 1981 a debutat cu poezie în re-
vista ieșeană „Cronica” la rubrica „Diligenţa 
poștală” promovată de poetul Emil Brumaru  
În același an, scriitorul Corneliu Sturzu a pu-
blicat-o în revista „Convorbiri literare” 

La recenta lansare de la Iași, directorul 
editurii, scriitorul Lucian Vasiliu a prezentat-
o pe Bianca Marcovici ca pe o veche prietenă 

și colaboratoare de peste 35 de ani a „Juni-
mii”, care între 1981-1991 a frecventat Ce-
naclul „Junimea” de la Muzeul „Vasile Po-
gor” din Iași  

Poeta sosită la Iași, să lanseze o nouă 
carte, spune: “Vin de departe de la peste / 
2000 de km de zbor, ca o pasăre migratoare 
/ Care se întoarce când cireșii au înflorit / 
să-și caute cerdacul casei  Cerdacul bunicilor! 
/ Vin de dincolo de cele 7 coline /…/vin de 
departe de acolo unde marea se îmbină / Cu 
muntele Carmel și soarele arzător care nu ne 
iartă / Îmbătrânindu-ne prea devreme /   / 
Trăiesc între două lumi albastre, / Capitală 
Europeană, Capitală Asiatică, / Amândouă 
promit mai puţină suferinţă / Și un dram de 
noroc!“ (“Discurs pentru cei de dincolo”)  

Patria pentru ea “e limba în care / visezi 
și scrii, /…/ …e orizontul / pe care l-ai lă-
sat în urmă, mai ieri, / /…e poezia, / lumina 
ochilor copiilor noștri, în veci !” (“Patria”)  
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Despre poezie și muzicalitatea ei, Bianca 
afirmă: “Sunetul îmi dictează puterea cuvân-
tului  / Eu nu am nicio taină  / Inspiraţia e 
dictată de cineva din mine  / Am o dublură  
/ Odată am fost violonistă din mine  / Altă-
dată inginera din mine  / Altădată am pre-
dat vioara / mai târziu am fost autodidacta 
și poeta / toate funcţie de locul unde trupul 
meu a fost mutat, / influenţează doar natura 
/ războiul, zgomotul armelor, panica din noi 
/ limba în care comunici”(“Poezia e o com-
poziţie muzicală”)  Ioana Vasilescu consideră 
că: „Pentru Bianca Marcovici poezia este în 
fapt un tărâm al făgăduinţei, unde visul de-
vine realitate și realitatea vis împlinit, în care 
speranţa și credinţa, deopotrivă, aduc iubire, 
aduc și vieţuirea în și prin poem” 

Poeta Bianca Marcovici, membră a Uni-
unii Scriitorilor din România, Filiala Iași 

(1990) și a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română (1991), a primit nume-
roase premii literare în România și Israel și 
se bucură de aprecierea cititorilor, a criticii 
de specialitate și a colegilor de breaslă  

Sugestive aprecierile scriitorul ieșean Ni-
colae Turtureanu: „Bianca Marcovici trăiește 
emoţional și scriptic, între două lumi   Lite-
ratura ei explorează, deopotrivă, drama dez-
rădăcinării și a înrădăcinării  Fizic, Bianca 
s-a mutat lângă „Muntele meu Carmel”, dar 
adolescenţa și tinereţea au rămas dincoace, în 
arealul / irealul ieșean”  

În cadrul Colocviului „JUNIMEA-
SCRIPTOR”, s-au desfășurat o multitudine 
de evenimente culturale interesante și atrac-
tive, evenimente apreciate în mod deosebit 
de publicul ieșean și de invitaţii din ţară și 
străinătate 
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Horia  BĂDESCU

CU TOAMNA PE BUZE 

O antologie de autor, bine alcătuită 
și articulată, semnată de Cleopatra 

Lorinţiu, „Anii scurţi”, readuce în circuitul 
literar o poetă pe care critica ultimelor dece-
nii a comentat-o cu o discreţie ce o plasează 
mai de grabă în zona numită de Ioan Holban, 
cu o inspirată metaforă, „salonul refuzaţilor”  
Adică al acelora a căror inapetenţă pentru 
viaţa de grup, școală sau gașcă îi face indezi-
rabili clasamentelor și ierarhiilor, „interesului 
general” va să zică, încredinţându-i orizontu-
lui tăcut al limesurilor 

Cleopatra Lorinţiu debuteză la finele celui 
de al optulea deceniu al veacului trecut cu o 
poezie matură, scrisă cu mână sigură; ea scria 
bine de la început, ca să-l parafrazez pe Petru 
Poantă  O poezie tonică, de un existenţialism 
genuin care amintește de lirica de început 
a Magdei Isanos, expresia unei trăiri con-
sonante cu vitalitatea universului în care se 
consumă aceste pusee juvenile: „Ca să scriu 
înainte de toate/ despre neînţelesele firi/ vor-
bele vor fi prea subţiri / Minţile toamnei ră-
tăcite-n livezi/ întru curgerea către o veșnică 
mare/ nu vei mai putea să le crezi / Pe braţul 
meu o hartă închpuită/ tu îmi arăţi astfel de 
unde vii/ la confluenţa unor ape prea lim-
pezi/ scriind cu degetele prin prundiș poezii” 
(Harta închipuirii), a confraternităţii cu lu-
mea vegetală, în care, cândva, ne va fi dat să 
ne pierdem, să ne integrăm: „Fir cu fir, iarbă 
cu iarbă/ verdele va încerca să te soarbă […] 
mâinile o să-ţi miroase a tei […] Vei fi pro-
priul prizonier, iarbă în iarbă,/ verdele când 
va fi terminat să te soarbă” (Iarbă în iarbă)  
Dar, la fel ca și la Magda Isanos, există încă 
de la început un presentiment al extincţiei, al 
zilei „pe care nu o dorim” dar care „fără s-o 
știm „e deja aici, printre noi” 

Poeta povestește viaţa și lumea „cu 
toamna pe buze”, învăţând „cum se trece din 
devreme-n târziu”  Cleopatra Lorinţiu așază 
peste poezia ei, încă din volumul de debut, 

o aură elegiacă, izvorâtă dintr-o precoce 
înţelegere a dramatismului existenţial, a cur-
gerii inexorabile a vremii și a zădărniciei, a 
puţinului care rămâne din noi: „Peste timp/ 
cum se leapădă/ vremea/ de riduri / Mlaștină 
uitată de friguri/ numele noastre zgâriate pe 
ziduri” (Peste timp) 

Se spune că aproape întreaga zestre de 
teme, trăiri și modalităţi expresive ale unui 
poet își află semnele și însemnele în pri-
mul volum al acestuia  Cleopatra Lorinţiu 
nu face excepţie  Premoniţiile din Regina 
cu pași furaţi, acele lecturi tainice prin care 
subconștientul citește viitorul, au derulat 
paginile unei existenţe deloc blândă cu un 
creator care și-a scris viaţa și opera mereu 
„cu toamna pe buze”  Un acut sentiment al 
neîmplinirii și al împlinirilor neîmplinite de-
plin îi traversează poezia, sfâșierea niciodată 
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stinsă: „Ca o lumânare aprinsă cald 
plângem” (Început de vânătoare), nici-
odată potolită pe de-a-ntregul de mur-
murul vieţii: „Vie e seara  Umbra mea e 
pe drum/ însoţitoare calmă  Niciodată/ 
ca în această gri singurătate/ nu am 
fost mai mult” (Lebădă), erete pândind 
prada copleșită de spaimele existenţei, 
dar și remediu împotriva dezastrelor care 
îmbracă otrăvitele cămăși ale zilei cea de 
toate zilele, tărâm de întâlnire cu sine a 
sinelui, al judecăţii și al iertării: „Trupul 
meu va fi împrăștiat/ în patru vânturi, în 
patru zări/ mi se vor pierde urmele / Ți 
se vor pierde urmele/ risipite în mine” 
(Furnicar) 

O durere surdă, estompată sub vălul 
evanescent al înconjurătorului, al unei 
solidarităţi îngăduite, al unei osmoze 
fericite cu vegetalul, cu anotimpurile, 
cu lumea, oglinzi în care interioritatea 
poetei își află ecou, măsură și alinare: 
„Armonia domnește pe malul iscodit 
de jivine / Arţarii își destramă frunzișul găl-
bui-arămiu / Fiinţă și închipuire pe lac/ stă-
pânesc același mister” (Lacrima)  O elegie 
nesfârșită, expurgată de orice visceralitate, de 
o bunăcuviinţă care vine dintr-o altă lume și 
un alt veac, în care disperările au decenţa ier-
bii secerate de brumă și bucuriile șoapta pâra-
ielor sub lucirile lunii: „Și chiar dacă patima 
rece/ durează o clipă/ în clipa aceasta încape 
viaţa mea toată,/ din mine cântecul/ demult 
s-a desprins/ s-a pierdut / Mai trăiește doar 
ceara aceasta uscată / Curajul acesta tăcut” 
(Prin ţinutul prăfos…)

Curajul tăcut de a vorbi doar ca pentru 
sine despre sărbătorile și dezastrele iubrii: 
„Doar începutul este o glorie / Tot ce ur-
mează nu se mai știe / Dacă te dărui, de ţi se 
dăruie/ umbra de gratie de colivie” (Cântec 
naiv), „Puterea de-a îndura/ singur și clar/ o 
sclipire a suferinţei” (Pacifico) 

Ne aflăm în faţa unei lecturi impresionite 
a lumii și a eului poetic, o pipăire cu sufle-
tul a peisajului și a îmbăierii lui în această 
fraternitate, precum în Aproape imagi-
nară  Haiku-uri delicate, pline de o vibraţie 

discretă, „desene interioare”, cum le numește 
poeta, „cântece fără cuvinte” care poartă în 
ele acel murmur în inimă ce vestește prezenţa 
transcendentului, taina celor 21 de grame 
care ne ne dezvăluie Misterul și îngăduie vi-
sarea veșniciei noastre  Fragilităţi poetice care 
construiesc o stare mereu tensionată, o visare 
plină de întrebări, căutări de răspunsuri amâ-
nate, „tăcuta resemnare” în care se alcătuiește 
discursul eului liric în strania umilinţă a unui 
spirit războinic 

Ecouri, care duc cu gândul la expierile și 
îngenunchierile blagiene, cheamă în memo-
rie acel „întoarce-ţi sufletul către perete și 
lacrima către apus”  Un permanent balans 
între impresie și expresie, oximoron interior 
din care se încheagă discretul existenţialism 
al unei poezii cu reverberaţii de adâncime și 
expresivitate cuceritoare 

Lirica unui poet adevărat în tovărășia că-
ruia poţi străbate cu demnitate și bucurie 
estetică arcanele complicate ale existenţei  O 
trecere printre Scilele și Caribdele vieţii în 
care „Te aperi/ cu doar neputinţa impură-a 
cuvintelor” 

Revista Tribuna noiembrie 2019
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Mihai  Batog-Bujeniţă

POVEȘTI NOI PE STRUNE 
DE STRĂVECHI LĂUTE

În deceniul care a urmat acelui cumplit 
război când și conceptul de umanitate a 

fost compromis, viaţa oamenilor, deși se fă-
ceau eforturi uriașe de normalizare, era încă 
însoţită zilnic de o sărăcie generalizată, de 
lipsuri și nevoi de tot felul, dar și de insecuri-
tatea socială specifică schimbărilor de regim  
Tocmai acest climat de insecuritate era cel ce 
inducea un fel de spaimă interiorizată, iar cu-
loarea predominantă a lumii în care trăiam 
părea a fi cenușiul 

Ei bine, exact în acest decor, o fetiţă dintr-
un orășel nordic al României citea fascinan-
tele povești ale Șeherezadei, acela acompani-
ate de murmurul dulce al lăutelor, și îndrăz-
nea să viseze  Visa frumos, în culorile vii ale 
misteriosului orient, așa cum le înţelesese ea 
din lecturi, iar pentru asta era răsplătită une-
ori cu o vizită în peștera lui Ali Baba de unde 
alegea, sfioasă și cuminte, cea mai modestă 
bijuterie din argint: o broșă sau o pereche de 
cercei…

Tot în această vreme, undeva într-un oră-
șel aflat mult la sud, un băieţel, pe timpul va-
canţelor, stând la umbra mai mult închipuită 
a unui prun, citea și el aceleași minunate po-
vești, însă visurile lui erau cumva altfel trăite 
în ceea ce acum am numi astăzi virtual  El 
era prieten cu Aladdin și, zburând pe covorul 
fermecat al acestuia, aduceau bucurii și drep-
tate unor oameni sărmani și amărâţi 

Realist vorbind, era imposibil ca acești doi 
copii să se întâlnească vreodată  Probabilită-
ţile matematice plasau un asemenea eveni-
ment, în mod sigur, spre limita zero  Numai 
că Logica Superioară are cu totul alte crite-
rii de calcul și peste mult, foarte mult timp, 
pe acele cărări ascunse ale destinului, cei doi 
foști copii s-au întâlnit  Erau acum bunici, 
plecaseră demult din orășelele natale, visele 
lor, într-un fel destul de ciudat, dar cât se 

poate de concret, se împliniseră, iar ei scriau 
acum povești pe care, poate vreodată, un co-
pil sau chiar un adult cu suflet de copil ar 
fi putut să le citească și cine știe, chiar să le 
viseze… 

Cam acestea erau gândurile pline de 
amintiri nostalgice care mă încercau pe când 
citeam cea mai recentă carte a bunei mele 
prietene, doamna Francisca Stoleru, intitu-
lată: Glasul roţilor de tren (ed  24:ORE din 
Iași cu o prefaţă de Ion Holban)  Cum scri-
erile doamnei îmi sunt cunoscute de ani de 
zile, pot spune că plăcerea și interesul cu care 
am lecturat volumul, nu au fost o surpriză  
Savurez stilul fermecător, elegant și atrăgător 
al scrierilor sale, ba aș putea spune că și teh-
nica unui realism incontestabil care alunecă 
subtil spre o alt fel de lume, una probabilă, 
dar destul de puţin posibilă îmi este aproape 
familiară însă toate acestea nu afectează cu 
nimic fascinaţia lecturii  Chiar dimpotrivă, 
ea devine deosebit de captivantă! 
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Am admirat și modul în care autoarea nu 
se în postează în centrul acţiunii ca princi-
pal narator ci, cu multă abilitate, introduce 
un personaj interpus  O tânără studentă, po-
liglotă, care face zilnic o navetă dus-întors, 
cam două ore, cu un tren, între două orașe  
Se urcă în tren și, extrem de discretă, atât de 
discretă încât pare invizibilă, se așează liniș-
tită pe un scaun și ascultă poveștile celorlalţi 
călători, rostite cu glas tare, în diferite limbi, 
fiecare având convingerea că nu este înţeles 
de cei din jur  

O atmosferă specific orientală unde inter-
secţia graiurilor, a popoarelor, tradiţiilor și 
culturilor dă fiecărui individ senzaţia unici-
tăţii  Doar că, pe ansamblu, acest subterfu-
giu literar este o minunată metaforă pentru 
veghetorii noștri, aceia care, din nevăzutul 
pentru noi, sunt paznicii și judecătorii tutu-
ror faptelor și a gândurilor, cei cu adevărat 
imparţiali și drepţi  

Prin urmare, naraţiunile „studentei” de-
vin nu numai purtătoarele mesajelor mora-
lizatoare, ci și un fel de judecăţi pline de va-
lori morale mai presus de cele ale oamenilor, 
fiind lipsite slăbiciuni și neafectate de păca-
tele sau interesele noastre materiale  În con-
secinţă, faptul că pe parcursul lecturii apar 

elemente de miracol nici nu ne mai miră  Ele 
sunt absolut normale, fiind de regulă o răs-
plată pentru bunele noastre purtări  O fată 
care-și iubește bunica plecată de o vreme la 
cele veșnice nu va fi îngrozită după ce, în vis, 
bunica o răsplătește cu o frumoasă broșă lu-
crată în filigran de aur, broșă pe care o va 
găsi a doua zi pe pernă  Iar o altă fată care, 
într-un moment crucial al vieţii, gândindu-se 
la tatăl aflat și el în altă dimensiune, va simţi 
în raza de soare blândă și caldă care-i mân-
gâie părul, prezenţa celui drag  Într-adevăr, 
iubirea este gândul care însoţește cititorul pe 
parcursul întregii cărţi  Prin iubire venim pe 
lume și tot prin ea ar trebui să străbatem lu-
mea pe timpul vremelnicei noastre existenţe  

Mă tem că, prins și eu de farmecul poveș-
tilor, aș putea exagera vorbind prea mult des-
pre aceste minunate scrieri, iar unii cititori, 
pe bună dreptate, s-ar supăra pe mine; de 
aceea mai spun doar atât: sunt sigur că Fran-
cesca Stoleru a intrat în peștera lui Ali Baba 
și a luat de acolo cea mai de preţ comoară, 
talentul de scriitor  Însă, fiind generoasă și 
bună la suflet, împarte această comoară cu 
noi, în așa fel încât să o putem considera în 
amintirile noastre precum zâna cea bună din 
acele basme de demult 
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Daniela  Semenescu

UN ROMAN MODERN – 
„A PATRA FIICĂ”

Mi s-a întâmplat, chiar mie – am în-
ceput să o citesc pe la nouă seara și, 

până nu am terminat, nu am putut să pun 
geană pe geană  

Subiectul nu e nici thriller nici romantic, 
e doar despre viaţa unor oameni care au trăit 
în România din timpul primului război mon-
dial și până la relativul dezgheţ comunist din 
anii `70, întâmplător evrei, poate mai calzi 
și mai apropiaţi în relaţiile de familie decât 
ceilalţi, suferind aceleași feluri de traume ca 
noi toţi, dar și cele pentru care nimeni, nici-
odată, nu trebuie uitat  

În primii ani de după 1944 se desfășoară 
și prima parte a cărţii iar atmosfera descrisă 
mi-a adus aminte de Moldova de nord, de 
oamenii calmi dar hotărâţi, de peisajele ce 
merg la suflet, deși autoarea nu ne spune ex-
plicit unde se petrec anii copilăriei Mirei, pe 
atunci Lora  Așa se relevă talentul unui scri-
itor de a înfăţișa un loc doar din felul de a fi 
al personajelor  

Fetiţa, în stare de șoc datorită morţii ma-
mei sale și adoptată brusc de unchiul necu-
noscut venit de departe se adaptează cu greu 
vieţii de bucureșteancă avută (garderoba de 
oraș mare se cumpără într-o după-amiază fără 
probleme, probabil de pe Lipscani)  De aici 
încolo, amintirile personajului despre oraș se 
împletesc cu ale mele așa că nu mai știu care 
imagine este a mea și care a scriitoarei  Poate 
de aceea nu am dormit citind-o, și sunt con-
vinsă că mulţi dintre cei născuţi în anii 50-60 
ar păţi la fel, fiind prezentată viaţa lor, orașul 
lor, prietenii și fraţii lor  Episodul tragic în 
care casa unchiului farmacist este răscolită de 
miliţieni, cei care locuiau acolo daţi afară iar 
el arestat mi-a adus aminte nu de alte cărţi 
ci de o întâmplare din facultate  Invitată la 
un ceai „în lumea bună de partid”, într-o 
vilă de la șosea – seară, muzică într-o cameră 

slab luminată de la subsol – și în penumbra 
dansului, fiul proprietarilor mi-a povestit 
la ureche: părinţii lui când au intrat în casă 
pentru prima oară, au găsit pe masa din su-
fragerie argintăria lângă farfuriile de Limoges 
și așternuturile călcate în dulapuri,   oare nu 
era casa familiei din roman? Eu atunci m-am 
rigidizat și nu am mai putut dansa nimic, is-
toria nu am mai povestit-o nimănui dar am 
și acum în minte fumul din cameră și faţa 
blonzie și ușor tâmpă a tânărului 

În carte se schimbă decorul după atacul 
miliţienilor, din lux în suburbie, în cartie-
rul Traian, în sânul comunităţii și fetele duc 
câţiva ani o viaţă mai retrasă și mai ferită 
printre prieteni  Și astfel, romanul m-a adus 
iar în amintiri, de astă dată la cărţile lui Isac 
Peltz despre Calea Văcărești, în Bucureștiul 
meu, cel cunoscut înainte de a fi ciopârţit 
de arhitectura ordonată de comuniștii fără 
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istorie  Pentru mulţi bucureșteni, comunita-
tea evreiască de pe Traian înseamnă și spi-
talul lor, Caritas, construit spre sfârșitul se-
colului 19, folosit ca spital de război în cele 
două mondiale, maternitate și loc de practică 
medicală pentru generaţii de doctori evrei și 
nu numai, un unchi al meu a fost chiar șeful 
laboratorului, închis după ce a fost botezat 
cu numele doctorului academician Nicolae 
Cajal  Păcat!

Romanul este modern și pentru că ne 
arată aceeași ţară, oameni și locuri prin ochii 
unui alt personaj, unchiul ce ne duce în tim-
puri mai vechi în aceeași Moldovă dar și cu 
cele mai dure pagini citite în ultima vreme  
Pagini de jurnal, fapte adevărate, citite cu 
greu pentru că descriu cu amănunte veridice 
Holocaustul transnistrean  Povestiri similare 
citite în cărţi lăsate la vedere de părinţi prin 
anii 70 nu m-au impresionat la fel de mult  
Erau pagini de istorie „imparţiale” ca și când 
descrierea unor crime poate fi fără părtinire, 
adică fără milă faţă de victime și dezgust 
faţă de călăi  De data asta, relatarea despre 
deportarea și supravieţuirea în Transnistria 
a evreilor moldoveni am parcurs-o dificil  
Milă, furie, nedumerire faţă de cei care au 

contribuit, au ajutat, au susţinut, apoi, mai 
târziu, au negat faptele evidente de încercare 
de a elimina comunitatea, căci de aceea au 
luat și copiii  În paginile acestea, se vede cu 
adevărat forţa scriitoarei; desigur, folosirea 
jurnalului vărului său deportat a însemnat 
un mare ajutor, dar fără talentul de a-l pune 
în pagini nu ar fi avut același efect devasta-
tor pentru cei care neagă existenţa crudului 
măcel  

Se poate caracteriza modern prin scriere, 
dens și răcoritor, cu subiect aparent roman-
tic, deoarece viaţa unui copil se reașază pe căi 
favorabile, dar istoria intervine și schimbă 
direcţia aspiraţiilor, către locul, ţara unde 
va găsi liniștea, familia, prietenii, adică Is-
rael  Când, Doamne, vom afla și noi, ceilalţi, 
un loc liniștit? Probabil, se află acolo unde 
domnește și iubirea dintre părinţi, fraţi, pri-
eteni; este mereu prezentă și îi ajută să treacă 
greul  Frumos!

V-am vorbit de volumul „A PATRA 
FIICĂ”, autor Madeleine Davidsohn, apă-
rută la editura Hasefer în 2019  Să o căutaţi 
și să-o citiţi mai ales dacă vă plac istoria și 
istoriile de familie din România și dimprejur  
Mulţumim, Madeleine; să ne mai scrii!
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Ir ina Air inei

RODICA GRINDEA:  
ZIDIRE ÎN CUVINTE

Rodica Grindea este poeta tristeţii negre, 
lirismul ei curge într-o tonalitate mi-

noră, discretă, în registrul grav al unor ecouri 
surde, venind dintr-o copilărie fără copilărie, 
dintr-o viaţă frântă ale cărei răsfrângeri răz-
bat prin lujerul plăpând, răsădit în alt sol, de 
unde cu greu își reia metamorfoza intelectu-
ală  

Din cenușa vieţii călcate de tăvălugul unui 
destin dureros și ineluctabil, talentul ei naște 
plămada lirică a unor versuri sfâșietoare, au-
toreflexive, sondând zonele acelei „double 
conscience” prin filtrele unor reprezentări 
simbolice prin care le integrează în conștient  
„Mai întâi, momentele de viaţă, așa cum au 
fost trăite, s-au rânduit în paginile scrise, vă-
zute doar cu proprii ochi ai minţii și sufletu-
lui  Ulterior, scrisul a izvorât din imperativul 
„Cunoaște-te pe tine însuţi!” Când? Atunci 
când nu am mai vrut să fiu printre cei care, 
privindu-se în oglindă, să întâlnească un ne-
cunoscut care-ţi seamănă ” – mărturisește au-
toarea  

O poezie a profunzimilor, a iubirii ucise și 
a suferinţei, dă sentimentul unui fatalism al 
numen-ului divin ocultat de plăsmuiri ale lu-
men-ului…nocturn…Viziunea oximoronică 
denotă o luptă interioară permanentă, de un 
tragism înăbușit în purgatoriul alcoolurilor 
grele, în acel complexio oppositorum propriu 
universului său liric: luminiscenţele multiple 
ale iubirii îndepărtate (poeta scrutează ceţuri, 
irizări, iluzii, stingeri, percepe zdrenţe de 
liniște) și bezna desăvârșită a urii și morţii în 
viaţă  

Expresia hybrisului unui conștient glisant 
este această poezie a „tandrei sălbăticiuni” 
care-și descoperă chipul în oglinda înșelătoare 
a vieţii  Viaţa, febrilă veghe întru înveșnicirea 
prin poezie, devine apanajul aproape arogant 
al spiritului dilematic în rostirea paradoxală 

a unui „demon răzvrătit”, fostă pradă a „vâ-
nătorilor de candoare”, spirit aflat într-o per-
manentă și autentică dilemă 

ÎNCĂ
Îţi mai aud cuvintele,
Balsam catifelat cu otravă 
Încolăcindu-mi trupul,
Arzându-l
Până la sfâșiere 
Îţi mai simt sărutările 
Decantate în sferele limpezi
De o infinită puritate
Ale eternei noastre copilării…
Îţi mai văd privirea,
Irizări crepusculare, printre norii vineţi
Îmbrăţișând albastrul cobalt
Al mării ce i se dăruie 
Te mai respir
Ca pe un parfum de alcooluri
Sălbatic ucigașe
Ale iubirii fără întoarcere
Dinspre ceţurile
Trecutului…

EVENTUAL SFÂRȘIT
Trecutul a lovit a doua oară 
De astă dată cea mai de pe urmă
Să-mi întineze fiece frântură
De gând curat, ce sufletul mi-l scurmă 

Eram un demon singur, răzvrătit
Scrutând pământului prea negrului, 

fereastră,
Când stele mi-așterneau, sub tălpi de 

aer
Covoare moi de liniște albastră 

Nu-mi trebuiau nici oamenii din 
preajmă

Nu mă voiau- copil al nimănui,
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Din fire de singurătate făceam 
cântec

Și-n lume-l azvârleam răzleţ, 
haihui 

Dar într-o clipă grea precum 
blestemul,

Te-ai strecurat cu pașii lini, 
subţiri

Să prăvălești în drum stânca de 
sare

Ce-ascunde duhul stinselor 
iubiri 

Acum, prin zdrenţele de visuri 
arse

Îmi zvârcolesc și ura mea și sila
Pentru ce-a fost și n-a putut să 

fie
În unduiri perfide de tequila 

DE PARCĂ
Trecutul se rotogolește
Insinuându-se
Printre zdrenţele de liniște
Ale zilelor noastre
Strălucind de zăpadă,
De parcă n-am putea
Trăi fără viscolul regăsirii
Răsucite în valuri
De neîncredere,
Fără șuvoiul îngheţat
Al amintirilor de aramă
De peste dealurile
Adolescenţei noastre
De parcă toată viclenia
Iluziei clipei de acum
Ne-ar împroșca
În smoala fierbinte
A despărţirii noastre 
Iar tu, rătăcit călător,
Printre iubiri de un an,
De-o lună,
De-o noapte,
Ori poate de-o zi,
Tot vei întrezări
La urmă, toată,

Drumul purităţii intacte
Care duce spre noi 
Dar îţi reamintesc:
A câta oară ?
Că nu mă cheamă
Solveig…

*
„De-a lungul deceniilor mele de viaţă așa 

am fost și sunt mândră de asta  Ca să traduc 
un proverb franţuzesc mi-am ars viaţa de la 
ambele capete  Destrăbălându-mă în idei și 
poezie, între disperări, încrâncenări și iubire 
de-o noapte, de-un an, de-un deceniu, nici-
odată nu m-am trădat pe mine însămi  La 
un singur lucru refuzam să mă gândesc cu 
încăpăţânare: la târfa aia cu coasa, ignorând, 
voit, că sunt, totuși, la cheremul ei  Asta, 
până acum doi ani, când aproape am dat nas 
în nas cu târfa, dușmanca a cărei victorie am 
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priceput că nu o pot evita  Mi-a pus o în-
trebare înţelept tâmpită: Dar ce, te credeai, 
cumva, nemuritoare? Nici măcar n-am simţit 
și nici acum nu simt teama  Când mă va ră-
pune, mă va răpune  Tot ce-mi rămâne de 
făcut, deocamdată, este să-mi repet sărmana 
mea deviză de viaţă: Je m’en fiche  Nu-i așa 
că mă credeţi?”  Rodica Grindea

ECRAN PESTE TIMP
Clipa de acum se prelinge
Către clipa infinită
Răstălmăcindu-se printre riduri
Până dincolo de privirea
Biciuită de adevăr
În prezentul egal
Văduvit de ultimele urme
De așteptare 
Din trecut
Mă pândesc stoluri, stoluri
De lilieci
Să ne zdrenţuiască
Printre aripi
O bănuită speranţă
Din zaţul
De gânduri 

PUNCT MORT
Și-am rămas
Același vagabond
Pe care legile și rânduiala
Nu l-au spus
Și nu l-au reîntors
În matca celor mulţi
Și fără chipuri
Chiar când rostogolirea
Către neguri,
Demult, s-a petrecut
De jumătate 
Mă furișez la margine de clipă ,
Stângace umbră
Ce n-a fost să fie 
Pe Dumnezeu c-am vrut
Să fiu cu voi de-o seamă,
Dar nicăierea n-am
Nici loc, nici casă

Și tot ce-am vrut,
Și cale și măsură
În alcooluri grele
Se destramă…

DEZINTEGRARE
Azvârlită la marginea lumii,
Mă simt sălbăticiune încolţită
De câinii vagabonzi ai falsităţii
Să-mi sfâșie și ultimele
Zdrenţe de gând 
Și, apoi,
Târându-mă cu ușurinţă
Până la porţile infernului,
Dinlăuntrul profund al fiinţei
Ce-a fost odinioară a mea
La îndemâna vânătorilor de candoare
A ucigașilor ultimei speranţe
Căreia nici un cântec
Nu-i mai întinde
Vreo șubredă punte
Spre viaţa ce-și destramă drumurile
Pierdute – fără întoarcere –
De disperarea cuvintelor 

ADEVĂR FINAL
Singură, printre oameni și lucruri,
Voinţa mea încă răzbește 
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Doamne, aspre sunt mâinile lumii 
Timpul prăbușește, perfid,
Salcâmii copilăriei,
Unul câte unul 
La fiecare cotitură a firii
Mă pândește o iubire
Mai aprigă decât ninsoarea fierbinte 
În fiecare din brazii
Neverosimil de albi
Veghează, ferecate,
Sufletele îndoielnicilor mei profeţi 
N-a mai rămas
Decât puţină vreme
Și-un rău adânc,
Dezlănţuit,
Ca un blestem ireversibil,
Mă va zidi
Sub lespezile
Adevărului final 

DODECAFONICĂ
Eliberează-mă odată,
Pentru totdeauna,
Dintre zăbrelele unei iubiri,
Cea mai nesăbuită,
Mai vinovată,
Faţă de mine însămi,
Iubirile câte au fost,
Pe acest pământ, furnicar omenesc,
Precum din colţii unei fiare
Sfâșiindu-mi gândirea,
Dorinţa, simţurile
Și tot ce mai înseamnă
Plăpânda mea fiinţă 
Lasă-mi gândurile
Să urce descătușate
Spre nebănuitele piscuri
Străbătând cerurile,
Plutind în lumina
Revărsată asupra tăriilor
Neîmblânzitului univers 

Rodica Grindea s-a născut la 26 decembrie 
1945 la București  Ziaristă, prozatoare și po-
etă  A terminat Liceul „Garabet Ibrăileanu” 
din Iași  Absolvă Facultatea de Filologie cu 
specializarea Limbă și literatură franceză la 

Universitatea București, apoi Facultatea de 
Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași  În anul 1982 emigrează în Is-
rael  Debutul poetic are loc în revista „Amfi-
teatru” din România  După ce se stabilește în 
Israel publică cu precădere proză în „Revista 
mea”, „Micromagazin” (New York) și „Lu-
ceafărul” din România  Participă la cenaclul 
„Punct”  Activitatea de ziaristă a început-o la 
săptămânalul „Revista mea”, iar, ulterior, face 
parte din redacţia revistelor „Orient Expres” 
și „Tribuna Magazin”  Sub pseudonimul 
Broda publică rubrica permanentă „Broda, ce 
să fac?” în revista „Orient Expres”  În anul 
1994 publică volumul de povestiri „Necu-
noscutul care-ţi seamănă” la Tel Aviv, apoi îi 
apare volumul „În câte feluri se poate suferi 
în dragoste”, București, ed  „Persona” 1997 
cuprinzând dialogurile autoarei de-a lungul 
anilor cu doi conducători dornici de mărtu-
risire în clipe grele, de derută, de criză psi-
hologică  Cartea apare în colecţia „Destine” 
la Cercul cultural din Petah Tikva  Publică 
volumele de poezie „Necunoscutul care-ţi 
seamănă” (1994), „Veghe”, ediţie a Cercu-
lui cultural din Petah Tikva, 2001  Volumul 
apare în colecţia Caiete de literatură, poezie  
A mai publicat volumele „Autentica dilemă” 
(poezie) Ed  Ofakim 2014, „File din jurnalul 
unei tandre sălbăticiuni” (proză) 2016  Vechi 
membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română 



ASILR a fost întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv și are ca scop promovarea creației 
literare a scriitorilor Israelieni de limbă română. 

Obiectivul statutar al Asociației Scriitorilor (ASILR) este promovarea creației li-
terare și apărarea intereselor și drepturilor scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 
Scopul organizației este prezervarea limbii și culturii române în paralel cu apropierea 
și asimilarea limbii ebraice. 

Fondatorii ASILR au fost: Shaul Carmel, Solo Har, dr. Joseph Campus, Teșu So-
lomovici și M. Rudich - care a fost ales primul președinte în anul 1964. În prezent, 
ASILR este condusă de Dragoș Nelersa și un comitet format din Magdalena Brătescu 
(vicepreședinte), Ada Shaulov Enghelberg, Livia Abba și Maria Găitan Mozes.

ASILR are în componența ei scriitori, critici și oameni de cultură originari din Ro-
mânia.

Din anul 2011, ASILR produce și difuzează anual revista IZVOARE, o antologie a 
celor mai bune lucrări ale anului anterior. Revista IZVOARE adresează subiectele care 
frământă și interesează scriitorii israelieni moderni: Holocaustul, viața și asimilarea 
emigranților români în Israelul frământat de conflictul israelo-arab, dar mai ales ar-
tele și cultura care înfloresc în Israel. 

ASILR participă la târguri internaționale de carte ținute în Israel și România. Au-
torii au realizate și publicații bilingve ca de exemplu: româno-franceze sau româno-
ebraice, care oferă nevorbitorilor de limbă română o idee despre literatura noastră. 

ASILR organizează anual diferite conferințe și manifestări de dezbatere și promo-
vare a literaturii, precum și concursuri literare prin care decernează premii anuale 
celor mai bune creații: proză, poezie, critică și reportaj. 


