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NOTA EDITURII  
 

Adrian Grauenfels | Toamna iernii mele 

şi numerele întregi 

 

Ce toamna Alchemică am şi eu... Câte se pot întâmpla între un 

teritoriu minuscul de circa 20 m x 30 m (perimetrul casei mele, 

grădina cu plante prăfuite) şi terenul vecin, scena unui nou bloc 

în construcţie.  

Pe când lucram la o conferinţă legată de traducerile din 

Yehuda Amichai (Poezii Alese - Editura Saga) aud un zgomot de 

cascadă din curtea cu portocali care  au chef să înflorească. 

Cred că am mai povestit - portocalii produc toamna simultan 

fructe, muguri şi flori. Între pomi ţâşnea din pământ un şuvoi de 

apă pristină cu un debit de cisternă de pompieri. O veche 

ţeavă de plastic subterană, care alimentează blocul meu, a 

explodat fără preaviz. Iată-ne, loviţi de soartă: 10 apartamente 

pline cu suflete care consumă feroce lichidul potabil. Şi 

catastrofa asta se petrece într-o zi de  vineri spre sâmbătă.  

În ţara sfântă meşterii nu lucrează sâmbăta aşa că am închis 

brutal apa spre disperarea celor rămaşi cu vasele murdare.  
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L-am lăsat pe Amichai deoparte şi temerar, ca strămoşii mei, 

am început să sap pământul negru, neatins de circa 2000 de 

ani, de când râvnesc la el evreii şi alte popoare din jur.  

Săpatul merge greu, iar gemetele nefericirii mele au atras doi 

vecini, tată şi fiu cu aere de  Rosenkrantz şi Guildenstern, care 

au luat în primire sarcina reparaţiei. 

Timp de ore am săpat toţi trei, ei strigând  tare  în bulgară (limba 

lor natală), s-au certat zdravăn pe motive tehnice (am invăţat 

că tată în bulgară este tate, iar robinet este кран). Eu le livrez la 

comandă, pentru o cârpeală cât să trecem de Shabat, scule, 

fohen, izolirband, ciocan, fierăstrău, bere, lumina electrică (se 

făcuse seară), iarăşi  bere şi când s-a terminat calvarul, am 

deschis cu emoţie кран-ul principal. Niagara a revenit 

somptuoasă, Tate s-a aruncat în maşina sa Honda Civic şi a 

revenit după 20 de minute cu înlocuitor pentru ţeava avariată.  

Problema s-a rezolvat imediat, dar plăcerea săpatului, a berii şi 

al flecăritului bulgăresc, depăşeşte cu mult vicisitudinea clipei şi 

noroiul cu care am revenit acasă. Clătinându-mă obosit, m-am 

rezemat de un perete alb impecabil, pe care l-am mâzgălit cu 

ţărână,  deci am trecut la frecatul petelor cu un detergent care 

a distrus vopseaua. Gata! a zis soţia, vopsim camera, că oricum 

a venit timpul.   

No problema! aşa că alte două zile le-am petrecut cu 

bidineaua, rola de zugrav, pensule diverse vopsind de pe o 

scară, sau pe burtă, în patru labe, etc.,  toate chestii bune 

pentru spondiloză. M-am oprit speriat de un urs polar cu 

ochelari care mă privea dintr-o oglindă mare, lipită de un 

perete.  
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Cititorului nedumerit voi explică că fiul meu dorea să devină 

dansator profesionist, deci pe la 18 ani am instalat o oglindă 

enormă de 3 m x 2 m ca băiatul să facă plie, piruete şi salturi în 

faţa sticlei reflective.  

Omul s-a însurat, a părăsit casa natală, dar oglinda a rămas 

lipită şi strălucitoare, soră cu cele de pe coridoarele palatului 

Versailles. Fantomele eventuale îşi aranjează cutele nopţii în 

oglindă.  

Soţia decide să o scoatem în stradă. Nimeni nu dansează aici, 

nici vals, nici pas-de-deux. Dar cum să manipulezi 90 kg de sticlă 

care probabil vrea să ne taie venele? Chemăm urgent fiul în 

ajutor, şi el vine, dar tot nu ne descurcăm prin meandrele 

apartamentului. 

Noroc că lângă noi se face un bloc nou din fier şi beton, turnat 

de patru arabi care trudesc din greu între rugăciunile zilnice 

spre Mecca. Sunt serviabili şi doi acceptă să ne ajute la 

chemarea soţiei mele care le oferă, generos,  oglinda 

cadou.  Sigur că vor să o ia cu ei în satul lor de peste dune. 

Suntem acum, în total patru bipezi care manipulăm oglinda cu 

grijă, mai ceva ca la mutarea unui Rembrandt de pe un perete 

pe altul.  Ieşim în stradă, coborâm 7 trepte cu viteza unui melc 

senil. Soţia ne urmăreşte cu o saltea veche pe care să 

depunem oglinda în cazul unei pauze necesare de tras sufletul. 

Ne oprim. Abed aprinde o ţigară. Am răgazul să improvizez  o 

poezie tomnatică legată de moment: 

 

 



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    6 

 

Între două respiraţii, 

tăcerea şi frunzele ofilite 

se adună din coroane de pom 

în grădina vechilor case 

 

plecarea lor mă doare atât de mult  

încât lumina se crispează-n jurul umbrei 

şi tremură 

 

între două respiraţii, îmi plec capul pe umărul tău 

cuvintele spuse toamna 

zac rănite în colb, în agonie 

 

Suntem la numai la 20 de metri de ţintă,  relaxaţi şi calmi vrem 

să continuăm cortegiul. Şeful de şantier, căţărat pe schele, orbit 

de soarele care se reflectă din oglindă, strigă conaţionalilor săi 

că e prea mare ca să între în maşina lor. Interesant, nimeni nu 

s-a gândit la transportul unui obiect fragil, başca enorm. 

Purcedem la drum cu aceiaşi grijă infinită. Sincronizăm paşii, 

ritmul, cambraţi şi concentraţi pe noua ţintă ş un conteiner 

pentru deşeurile de construcţie. Moloz, beton spart, fier îndoit.  

La un semnal esoteric cei doi voluntari trimit cu precizie oglinda 

la gunoi. Care se sparge docilă într-un număr întreg de cioburi. 

Chestie total filosofică dacă vreţi, pentru că natura nu face şi 

nu are nevoie de fracţii. Nu există nimic în tot universul mare, 

care să nu fie un număr întreg.  
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Sash Segal | Chapeau bas! 
 

O reverenţă cu această ocazie tuturor colaboratorilor noştri, 

atât celor care ne sunt prieteni vechi, cât şi celor care sunt noi 

pe aici, dar la fel de importanţi. Această revistă îşi datorează o 

mare parte din popularitatea ei talentului, entuziasmului şi 

altruismului vostru. Chapeau bas! 

Fără să fie îndelung planificat, colajul nostru de toamnă a primit 

un număr record de contribuţii, atât din grupul nostru de 

Facebook, cât şi dinafara lui. Ceea ce a pornit ca un supliment 

unde intenţionam să folosim materialele rămase din octombrie, 

s-a transformat prin generozitatea autorilor într-un număr cu de 

toate: poezie, proză, traduceri, artă vizuală şi carte nouă. Ca în 

povestea supei de piatră, noi am pus cazanul, bolovanul şi apa, 

iar voi aţi adus ingredientele şi condimentele de care era 

nevoie pentru o delicatesă.  

Vă aşteptăm cu aceeaşi plăcere contribuţiile şi la ultimul nostru 

număr pe 2017, pe care am programat să îl scoatem la 15 

decembrie. Deşi, în mare, este un număr dedicat sărbătorilor de 

iarnă, vă dăm, în spiritul sezonului, mână liberă să contribuiţi cu 

ce vă face plăcere. Ştim că timpul e scurt, aşa că vă urăm 

multă energie şi inspiraţie! 

 

Detaliile despre modul în care pot fi trimise materialele pentru 

publicare sunt în rubrica Ultima Pagină. 
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POEZIE  

cea mai mare parte din 

ea fiind de sezon, dar 

existând şi excepţii 

notabile… 
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Otilia Rossetti | Apă de ploaie 
Bacoviană 

 

Te uită cum plouă-n noiembre 

Pe-aici nu prea ninge-n decembre... 

Ascultă pisica cum toarce 

Şi vino şi foaia-mi întoarce 

 

Pe-aici în decembre nu ninge... 

Ploaia încet se prelinge 

Pe geamuri – şi sticla e mată 

Şi mâţa e parcă de vată 

 

Pisica lăbuţa şi-o linge. 

Stai, lasă fotoliul. Nu-mpinge 

Şi dă-te şi tu mai încolo... 

Ploai’a mai stat ici şi colo. 

 

Şi uită cum plouă-n noiembre. 

Şi nici nu mai ninge-n decembre 

Numai pisica nu minte... 

Nu râde, citeşte înainte. 
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Ion Calotă | Prima toamnă  
 

rugina mi se imprimă 

singură pe degete 

în timp ce te caut 

în trupul meu fără margini 

îmbrăcat sunt acum în armură 

par sălbăticit 

cu pielea năpârlită  

o piele de hârtie plastifiată 

desenez pe inima roasă 

a caldaramului umbre ciudate 

mă izbesc de tramvaie îngălbenite 

se răstoarnă în mine 

un cilindru de piatră 

lichefiată 

unul asurzitor de verde 

tu deschizi ferestrele toate înspre mine 

iar mâinile mele dezbracă pomii  

sub care se coc aşteptările 

pe pământ cad frunze 

parc-ar fi din nou 

pentru prima dată toamnă  
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Marghioala A. Prascovia | Anul trecut 
 

anul trecut cam pe vremea asta 

am primit un trandafir roşu ca sângele tău 

în faţa institutului francez 

ploua torenţial 

el zâmbea albastru 

iar eu mă-ntrebam: de unde trandafiri în noiembrie? 

jumătatea de cană de cafea neagră 

contrastează (sau nu?) cu ţigările arse complet 

înserarea coboară dintr-un măr galben ce se usucă-n pervaz 

– miroase a papagal verde! strigă un copil în staţia lui '51 

o femeie clorotică îl priveşte buimăcită: 

– nu există aşa ceva,  

mereu inventezi lucruri care nu sunt în realitate 

– dar noi existăm în realitate? 
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George G. Asztalos | Amnezie cu lămâie 
 

e toamnă doamnă 

mănânc cărămizi zidesc conserve 

ca să trăiesc clipa total 

am în amnezie un aliat serios 

se spune că s-a făcut 

cam octombrie 

o să-mi pun o felie de lămâie 

în cafea 

aia cu sare e pentru mahmurii care nu mai pot 

asta e pentru adio şi pe mâine 

să ne desfrunzim drăgăstos 

să ne sigilăm atent în borcane 

o dulceaţă de 

viaţă 

de 

câine 

e toamnă doamnă 

la frig şi la greaţă cu noi 

aminteşte-mi măcar 

să-mi iau izmenele ca lumea 

altfel mi le înfăşor de gât 

ca pe fular 



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    16 

 

sau mai bine lasă că uit de toate 

până şi moartea 

o să mi-o încalţ pe dos 

cred că voi renunţa şi la ea 

doamna mea de toamnă 

cred 

că nu mi-e 

de nici un folos 

  



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    17 
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Paul Vinicius | O gutuie pe masă 
 

luminând încăperea a toamnă. 

şi seara strecurându-şi tiptil mătasea prin ferestre. 

tu  

mi-eşti câte puţin din toate astea iar dacă n-ai fi  

ar fi trebuit să te inventez. 

(ah mare noroc mai am cu gărgăriţele ce aterizează pe papucii tăi 

de casă şi-mi mişună pe internet) 

cât despre paris suntem deja amici 

iar pân’ la primăvară 

am să mi-l tot mut dintr-un buzunar într-altul  

cu tot cu senă pictori notre dame cabareturi 

ţigările şi bricheta. 

până şi mâna mea seamănă cu montmartre-ul 

atunci când fumează gitanes brunes sans filtre  

sub tavanul unui gând care  

iată nu mai încape aici 

pentru că voiam să înţeleg unde eşti şi de ce mi-e teamă  

că voi ajunge doar un link trist către un cântec trist 
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Peter Albu | Tablou Minou Less Cian 
în replică la originalul de alături 

 

În locul unde plouă al naibii de des 

Pe trotuare, pietonii 

Se ţin de mâini în exces 

C-aşa e unde plouă trei zile din şapte 

Sub gemete de-umbrele 

Încovoiate de apă zi şi noapte 

Pietonii seamănă cu roboţii 

coborâţi din rafturi, uzi cu toţii. 

În locul unde plouă al naibii de des 

e linişte cam peste tot cu excepţia, bineînţeles 

a zgomotului de călcări apăsate 

ale celor care îngână în minţi relaxate 

ritmul stropilor care cad 

de pe-umbrele, burlane şi cer până-n vad 

Stropii curg în ritm de plasmă-nceată 

şi fac o inutilă viaţă, plată 

fără speranţe 

fără scop,  

un trist ş-atotprezent potop. 

În locul unde plouă al naibii de des 

Două suflete uzate 

Ea şi el, dar mai ales 

Amintirile lor de mult uitate. 
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Ion Minulescu | Acuarelă 

 

În oraşu-n care plouă de trei ori pe saptamână 

Oraşenii, pe trotuare, 

Merg ţinându-se de mână, 

Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe saptamână, 

De sub vechile umbrele, ce suspină 

Şi se-ndoaie, 

Umede de-atâta ploaie, 

Oraşenii pe trotuare 

Par păpuşi automate, date jos din galantare. 

În oraşu-n care plouă de trei ori pe saptamână 

Nu rasuna pe trotuare 

Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână, 

Numarând 

În gând 

Cadenţa picăturilor de ploaie, 

Ce coboară din umbrele, 

Din burlane 

Şi din cer 

Cu puterea unui ser 

Dătător de viaţă lentă, 

Monotonă, 

Inutilă 

Şi absentă... 

În oraşu-n care plouă de trei ori pe saptamână 

Un batrân şi o bătrână – 

Doua jucarii stricate – 

Merg ţinându-se de mână...   
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Ioan-Mircea Popovici | Toamna Alchemistului 
(Ecoul picturilor noastre) 

 

Toamna, ca şi ploile, vine de la Histria. 

De la Carul Mare cetire, 

cu încetinitorul, dau de ştire 

că a venit Toamna. 

 

Plopu-şi leagănă coroana, frunza lui coboară-n vânt 

Să sărute rădăcina să sfinţească al meu gând. 

Luna stă ca o copaie, agăţată de o frunză. 

Cu Orfeu cântând din liră 

şi cu Toamna de poveste 

îţi trimit salutul mării 

şi împărăţia zării 

Tu, Minerva cea duioasă 

În pictura cea frumoasă 

găzduieşti o veşnicie 

într-o clipă-n Nostalgie 
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1. 

– Toamnă zici? 

– Toamnă suspin. 

– Toamnă ca un ac de spin. 

– Care spin, care suspin? 

– Vai de mine, ce-mi făcuşi? 

– Să nu-mi aminteşti de Huşi. 

– Bine. Tac. Dar taci şi tu. 

Am tăcut amândoi o vreme. 

Păşeam prin primele frunze căzute-n galben. 

Lumina mieroasă de toamnă, funigeii, foşnetul frunzelor. 

În inima tăcerii, venea şi ea, chemarea izvorului de toamnă. 

Evident că-n inimile noastre, ecoul tăcerii 

acoperă toate clipele-n zile şi nopţi 

din povestea trăită acum 

când îmi aduc aminte 

ca atunci... 

 

2. 

Luna stă ca o copaie, agăţată de o frunză 

Soarele curând  răsare, semănând lumini de Muză 

Muza Toamnei cântă-n luncă, înmiind cu funigei 

Foşnetul trezit din noapte de motani şi de căţei 

Se făcea că-n loc de cântec, într-un rol tăcut şi plin 

Era un decor de teatru peste dealul cu pelin. 

Ai trecut, visând cărarea, rătăcind a căutare 

Când, din foşnet de pădure, s-a desprins altă cărare. 

Din şarada porumbiţei am păstrat doar un cocean 

Ca să am cu ce să curăţ zidul alb dinspre ocean. 

Ajunsese zidul verde, se-ntinsese până-n dig 

Unde moţăie motanul într-un pat de pipirig. 
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 3. 

S-a încărcat visarea de văzduh 

un abur peste ape 

cu foşnetul de stuf. 

  

Cu trena ei lungă 

povestea trece 

prin celebra luncă a calului 

peştele ciupeşte din cornul de lună 

şi luna rămâne întreagă 

  

Între mare şi munte 

cerul de toamnă 

şi-o ceaşcă de cafea 

a dimineţilor noastre. 

  

Cafeaua-mi sfârâie-n ibric. 

A dat şi pe afară, pe plită. Simţi mirosul? 

  

Din tabloul de pe şevalet cântă un greier. 

Noi îl căutăm cu lupa. Voi număraţi bobocii. 

Normal că la socoteală lipseşte Petrică. 

Nimic nu este la întâmplare, deşi 

Din ale mele şi ale lui Picasso 

Nu lipseşte niciodată nimic. 

Toamna, ca şi ploile, vine de la Histria. 
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După furtuna de ieri 

în lumina blândă a lunii 

au înflorit, a doua oară, prunii. 

  

Peste secole trecute, ne trezirăm în căruţă 

vizitii erau motanul şi-o zglobie de maimuţă. 

  

Pe o tablă de Tymp 

albele-şi retrag nebunul lângă tura unui cal 

negrele-şi aruncă zvonul pe sub spuma unui val 

transparente şi opace sunt acum în vălmăşeală 

sentimentele-nserării trec de-o uşă în Cabală 

unde-i Surechiul Alchemistului din vie 

cu Viaţă din Poezie 

Toamna 
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Florin Golban | Târziu de toamnă 
 

seară de toamnă – 

în vitrină deşirată 

umbra plopului 

 

*** 

seară de toamnă – 

ascuns în hambar 

soarele 

 

*** 

târziu de toamnă 

în buzunar – 

ascuns soarele 

 

*** 

ploaie de toamnă – 

doar frunzele 

fac autostopul 

 

*** 

ziua recoltei – 

hambarul 

plin cu speranţe 

 

*** 

târziu de toamnă 

nepotul dogarului 

spală putina 
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Dana Fodor-Mateescu | Culorile 
 

Toate hainele mă dor de când ai venit.  

Cămaşa roşie nu mă mai suportă,  

Şi-a rupt nasturii şi-a plecat departe,  

nici ea n-a putut să spună unde.  

Pantofii mă urăsc, eşarfa de la tine plânge.  

Tu ştii ce vreau  

Eu simt ce ştii.  

Toate tainele mă ard  

Sunt veselă doar luni dimineaţa,  

când ţipă frunzele-n pomi şi vii la mine în somn.  

Perdelele casei mă rod,  

uşile mă aud  

Drumurile mă trec dincolo, în alte lumi,  

spre sufletul tău despuiat. Mi-a răsărit o Dunăre-n piept,  

de când te-am văzut prima dată  

Erai blând ca un lup hăituit de căţele.  

Culorile noastre îşi vorbesc îndelung până la moarte. Aştept.  
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Adriana Moscicki | Toamna mea 
 

Anotimp 

 

m-am născut în anotimpul de frunze 

în ochi cu învârtirea lor colorată, 

în ureche cu oftatul calmei lor aşezări. 

cum mişunam foşnind pe sub copaci cu braţele pline de foi 

îmi amintesc explozia exuberantă a castanelor- 

ghiulele dosite prin buzunare de pulover 

şi prin poala lui adâncă adunate grămadă. 

dar la ce foloseau apoi? 

treceam mâinile cu degete răsfirate 

şi ele lunecau dintr-o parte în alta 

ca prin jgheab de piele. 

 

uneori veneau ploi. 

frunze pluteau o clipă şuvoi până la moarte 

cadavre moi lipite în noroi. 

stăteam cu faţa lipită de geam 

respiraţia mea se vedea cercuri, cercuri de ceaţă. 

exist! – îmi spuneam 

şi mi-era teamă să nu-mi plece bucăţi din suflet 

aşa cum respir pe gură! 

– da, aşa spuneau mătuşile pe bancă: 

sufletul omului iasă pe gură!  

trebuie să ţii buzele strânse ca hotare înalte de arătură! 
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şi toate păsările ? 

oare cum stau sub ploi 

cu aripi blânde şi moi? 

şi aricii se fac ghem în pământ, oare cum respiră? 

 

oh, cum am pândit să iasă afară din ascunziş vulpile, 

dihorii şi lupii, 

să le văd dinţii ascuţiţi şi blana umedă , 

să-mi urce în nară  miros de toamnă şi de fiară! 

 

m-am născut în anotimpul de frunze, 

cresc în mine copac de cuvinte şi culori. 

uneori merg cu crengile afară, sub ploaie 

copil ce adună castane. 
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Dintr-o dată se face toamnă 

 

dintr-o dată se face toamnă printre bostani 

şi cum merg în tunel 

din toate cotloanele foşnesc cu şoareci de câmp 

şi veveriţe flămânde ce poartă obraz plin de ghindă şi nuci. 

din nori, uneori, castane pocnesc fără ţintă, 

păsări târzii tresar cu gâturi întinse. 

e întuneric jos şi cald. 

aş dormi o iarnă de urs făcută colac 

doar cuvintele se plimbă prin mine şi mă strigă: 

hei, ieşi afară copilă! 

prin bălţi cerul întins şi aromă de mere 

 struguri bolborosesc deja prin ulcele. 

 îmi place toamna să stau la buza tunelului. 

ştiu cum schimbi pentru mine toate culorile cerului 

ale pădurii şi pământului. 

în coarne de cerb îmi trimiţi poame, 

ape de brumă, năframe de păianjeni otrăviţi, 

roşu din ciuperci perfide pentru gură 

pomadă de întins peste obraji ofiliţi. 

aşa stau la buza tunelului dichisită 

şi dintr-o dată se face toamnă! 
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Viviana Moise | Oameni şi oameni 
 

Pe măsură ce trecem 

 

Pe măsură ce trecem 

simţim tot mai rar oamenii 

locurile  

rămase goale 

în fiecare toamnă  

reperele devin simple 

cosmogonii 

fără traiectorie. 

infuzia de stări - 

un vin dulce cu care 

ne-am pătat  

memoria. 

 

 

Oamenii care au fost răniţi  
rănesc cel mai mult. 

 

Sinceritatea cu care îţi  

dezveleşti fragilitatea  

adânceşte arsura din piept,  

ca o ţigară stinsă în  

plămânii scrumierei.  

În jocul de-a Baba-Oarba 

mizezi pe celelalte simţuri, 

empatie prost înţeleasă. 

Durerea are limită de viteză. 
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Teama de continuitate îţi  

frânează intenţiile. La  

fiecare curbă amintirile cu  

dinţi de lapte au carii.  

 

Orice şoc termic transmite  

impulsuri la nerv. Răspunsul:  

un fort inexpugnabil. 

 

Pe temelii doar liniştea,  

ca un izvor printre  

stânci umbrite, linia fină  

a coapselor văii, frunzele  

vântul urcând în delir şi  

surplusul acesta  

din alveole,  

ce încă mai bate  

în coastele mele. 

 

Un pui de căprioară  

îşi duce la tâmple  

praful de puşcă cu care  

vânezi orbeşte. 
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Gabriela Ana Bălan | Toamnă gri 
 

Trece toamna  

Prin gara sufletului meu 

Poetul din mine o aşteaptă pe peron şi scrie e cool 

Să dai la schimb trei rochii pe un pardesiu 

Să-ţi iei umbra în braţe 

Of doamnă toamnă te-aş închide în sicriu de sticlã 

Să rămâi frumoasă ca acum 

De câte ori te sărută un prinţ 

Dar îmi vine să îţi sfâşii faţa 

Cu crengile tale uscate de prun 

Când mă gândesc că mi l-ai luat pe tata 

Poate te doare praful de pe drum 

când cad frunze roşii 

Dar te-aş lua în braţe pari simpaticã 

De trandafiri s-a murit în istorie 

De frunze ruginii niciodatã 

Hei – zici cu voce de vânt – nu vreau în lumea ta 

Mi-e bine aici aştept un tren  

Storc cerul în ibric şi fac cafea 

Pentru toate emoţiile călătorilor 

Lipite de degetul meu pe magnet 

Eşti doar un gând răspund timorat 

Trenul pe care îl aştepţi nu mai vine 

E doar un păcat l-am alungat din mine 
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Poetul ştie lecţia scrie poveţe de-nceput de an şcolar 

Sub castani 

Nu te apropia de stâncă nu poţi tu smulge sabia 

Nu îţi deschide aripile încã nu poţi zbura 

Şi trece toamna prin noi o doamnă de plumb 

Dezbrac-o şi fă gloanţe din mantia grea 

Hai să furăm curcubeul 

Mai bine nu veni 

În gara sufletului meu e toamnă gri 

Mi-e bine aşa 

Scrie pe frunze poetul din inima mea 

Şi mâine va fi. 
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Sash Segal | Botanicat 
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Şerban Foarţă| Botanicat, A Botanical Cat 

Glosă în versuri la colajul alăturat 

(şi scurtă evadare din toamnă) 

În regnul motanic, 
pisoiul botanic 
e un unicat: 
e făr’ de păcat, 
ca seva 
ce se va 
fi scurs, verde-roz, 
prin Adam şi prin Eva, 
’naintea Căderii, 
a decăderii, 
de printre crini, 
în ciulini  
şi dârmoz. 
 
Pisoiul edenic 
nu e fotogenic, 
căci n-are figură 
cu pleoape şi gură 
(victime cutelor 
din vârsta cea sură), 
ci foi şi petale 
ca inşii tăcutelor 
lumi vegetale. 
 
Dar fără efigie, 
ba chiar nici religie  
alta decât a 
grădinii în floare 
(în care-i atâta 
splendoare pe-alei,   

cât să te-nfioare!) 
el este mai nobil 
decât un ignobil 
ca Botaniates, – 
cum, din păcate,-s 
(când facem bilanţ) 
atâţi basilei 
în purpuri şi slavă, 
de la Bizanţ. 
 
El nu-i dintre-aceştia; 
cât despre primejdia-i, 
ea e doar suavă... 
Nu ştiu ce imbold i-o 
fi dat Arcimboldo 
şi dacă i-a dat; 
el este, însă, 
petală şi frunză,  
fără osânză, 
fără grăsime, 
nici sânge stricat, – 
el e pisoiul 
botanicat, 
fără grosime, 
pur şi clement, 
unic în soiul 
său delicat, 
ca o mulţime 
cu un, doar, element. 
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Adrian Creţu | Postmodernism 
 
 

Sonet pluvial anapoda 
 

plouă neîncetat 

de două zile - 

parcă şi cu un pic de ură 

însă, spre nemulţumirea mea 

viaţa 

îşi vede în continuare 

de treabă 

 

încercând astăzi 

să fiu productiv 

am ieşit din casă 

împotriva voinţei mele 

 

pe când încercam să mă feresc de ploaie 

am uitat să mă feresc 

de oameni 

şi, din neatenţie 

am căzut în ambuscada 

unei discuţii atât de plină de 

cuvinte 

şi totuşi atât de goală 

ce îmi dădea o senzaţie 

tot mai pronunţată de vomă 

şi un sentiment  

de tânjire spre uitare 

pe măsură ce discuţia progresa 

inexorabil 

spre… nimic 



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    38 

 

 

Preludiu 

 
am fost certat în seara asta 

răcoroasă 

de toamnă 

cu multă blândeţe 

de o damă de plăceri 

(nu pot să-i spun curvă 

că era mult prea timidă şi drăguţă) 

 

chestiunea care a deranjat-o 

pe tânăra damă de moravuri 

uşoare 

a apărut după ce a aflat 

vârsta mea – 

 

acum, pentru necunoscători 

când mergi la damele de plăceri 

sau curve – depinde în totalitate de 

atitudinea lor faţă de 

propria meserie – 

există un minim conversaţional 

absolut inevitabil 

de care trebuie să fii pregătit 

sufleteşte: 

cum te numeşti 

vârsta şi, surprinzător de ironic 

dacă eşti căsătorit – 
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aşadar, revenind la preludiul 

conversaţional cu andreea, dama mea 

de plăceri vinovate 

din seara asta 

neplăcerile mele au început 

fără să mă aştept: 

 

“cum de nu sunteţi căsătorit 

şi fără copii la vârsta 

dumneavoastră” - 

m-a mustrat ea  

la persoana a II-a plural 

cu o înduioşătoare blândeţe 

în timp ce-mi aprindeam o 

ţigară 

iritat de direcţia în care evolua 

discuţia 

 

“eu am 21 de ani” continuă andreea 

(fapt de care m-am îndoit 

instantaneu) 

“şi am destul timp să 

mă distrez 

înainte de a-mi face o familie – 

dumneavoastră sunteţi al şaptelea client 

de azi 

şi mai am patru programări după – 

apoi merg direct la club 

să mă simt bine până 

dimineaţă” – a încheiat ea 

pe un ton părintesc 
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– un alt lucru pe care 

trebuie să-l ştii 

tu 

cititorule neiniţiat 

e că această conversaţie minimală 

iminentă 

de la orice damă de plăceri 

e plină de minciuni de la un capăt 

la altul 

din motive legale evidente 

 

însă, spre profunda mea neplăcere 

acest adevăr general valabil 

aplicabil la majoritatea 

prostituatelor 

nu a împiedicat-o niciun moment 

pe dulcea mea damă 

de plăceri amoroase 

să mă certe blând 

şi cu atâta înţelepciune 

înainte să ne apucăm de treabă 

în această răcoroasă 

seară 

de toamnă 
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Beatrice Bernath | Gărgăriţe pe inimă de muiere 
 

încuiată în sine 

încuiată  

în sinea ei ca într-un ou  

netezeşte  

crăpăturile inimii cu 

dorinţe  

până devine universul perfect 

ermetic 

şi calmă  

femeia care locuieşte într-un shoe  

zilnic pictează vise 

cam cucu  

le colorează  

inventează  

rădăcini,  

pâine lapte frunze carne grăunţe  

şi le găteşte  

împreună în cratiţa plină de vise  

peştelui ei preferat; 

care nu e rege 

nu nu, e democraţie acolo în sufletul ei 

nimeni nu va poseda posesii 

şi-i face copii peştişori cărora le visează aripi de vultur 

şi aşa  

zi de zi an de an femeia care locuieşte în pantoful ei de viaţă  

ca un dinozaur îmbrăcat în oul lui perfect 
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lustruieşte armura, apărătoarea de acel sine înfricoşat de atingere 

şi  

există  

şi există  

până ce oul devine piatră de moară şi se îneacă 

în fundul mâlos plin de viermi  

şi alte lighioaie lipsite de şira spinării; 

şi nimeni nu a plâns după ea 

şi nici îngerii nu au salvat-o 

pedeapsă  

că uitat  

să-şi viseze aripi. 

 

COlinda 

noli me tangere şopteşte  

sfioasă  

tu mângâi femeia cu buze de flori 

petale din stihuri 

descântă drăgăstoase 

se deschide mimoza  

în tremuri fiori.  

nu mă atinge, am gânduri angoase  

citesc între vorbe şi umbrele-mi mor 

le simt ca un foc  

arde petale 

tangere me 

sau m-ascund într-un nor. 
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Gabriela Garlonta | Sonete 
 

E toamnă la Sibiu… trandafiri albi au răsărit din ţărână 

Nimeni nu i-a semănat nimeni nu îi culege 

Doar o mână străină îi descântă să nu îi lege 

Vrăjitoarea ce zboară împrejur pe o mătură bătrână 

E toamnă la Sibiu… crizantemele lui Ştefan Luchian 

Stau cuminţi agăţate pe pereţi crăpaţi 

Ca amintirile noastre din anii furaţi 

De vrăjitoare şi iele şi poveşti scrijelite în castan 

Numele tău, numele meu 

Cupidon, săgeată, tam-nesam 

Nas înfundat, lacrimaţie, teleleu un zeu 

Nu-i nimeni în cetate 

Doar o mână bătrână scrie versuri 

Pentru a fi uitate. 
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** 

Toamna Sub Arini - salon d'Art Nouveau 

Mă surprinde în tricou pe bicicletă, pe bicicletă 

Maiestoasă ca o Marie Antoinette fără etichetă 

Arini contorsionaţi de uimire, tineri arini beau 

Din cupă de fier sau de sticlă seva frunzelor rococo 

Misterioase ca Sărutul lui Gustav Klimt 

Pictura aceea după care nu te mint 

Am încercat aievea să te-alint dar nu la mişto 

Art Nouveau se vinde bine, se vinde bine, se vinde bine 

În Magazinul omonim cumpăr oglinzi, diferite mărimi 

Care te oglindesc doar pe tine 

Toamna Sub Arini salon de Art Nouveau, salon mare 

Vând linii curbate de tip parabolă, texturi de tip flacără 

Doar pentru un bon de o sărutare. 
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Emil Iulian Sude | De dragoste 
 

E tristă doamna de serviciu  

un rotofei  

în halatul ei albastru. să nu o  

recunosc  

din vieţile ei anterioare.  

undeva în  

America ar fi făcut puţină  

dragoste cu o femeie.  

nu îmi pot închipui cum este  

să faci puţină dragoste carnală  

(unii îi zic sex şi nici carnea nu mai  

sună poetic)  

cu o femeie.  

când nu dai din destul  

nu mai dai niciodată  

 

are atâta încredere în mine  

încât îmi propune  

o întâmplare într-o  

oarecare cameră întâmplătoare  

al unui oarecare hotel  

al unui oarecare Bucureşti întâmplător  

cu oarecare tristeţi  

oportuniste pentru puţina dragoste  

numai tristeţea pierderii  

devine o căutare  

în van  
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poate un bărbat morgan  

poate o femeie morgană  

dureroasă căutare  

cu acelaşi rezultat  

 

ce poate fi mai trist  

pentru doamna de serviciu  

un rotofei albastru  

să se întâlnească cu paznicul de noapte  

pentru puţina dragoste carnală pe furate  

de parcă paznicul de noapte  

cunoaşte orgasmul feminin  

pe care l-a pierdut rotofeiul cu halatul ei albastru  

şi crede că am  

ascuns în pieptul meu de bărbat  

o femeie virgină  

 

ce poate fi mai trist decât o femeie 

care caută o altă femeie în piept de bărbat  

ce poate fi mai trist decât un bărbat  

care caută un bărbat în piept de femeie  
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David Croitor | Frunzele 
 

Ah frunzele cum mi se desprind de pe os 

Şi se adună toate pe jos... 

Şi creanga aceea,  

Cum am dezbracat-o de haina de aur,  

numai din priviri.  

Sunt obosit,  

E târziu şi caut un nor cenuşiu,  

Pe care să mă-ntind de-a latul lumii  

Cu picioarele atârnând ca o aripă frântă de gând,  

Şi talpa să mi-o aşez pe vârful muntelui,  

La poalele cerului,  

Şi să beau,  

Aşa întins şi prelins printre nori,  

Străbătut de fiori,  

Un galben ceai din triluri de nai.  

Apoi să mă scol,  

Prin ceruri să dau un ocol,  

Să caut frunzele duse de vânt,  

Pe vremea când eram pe pământ,  

Să le-ghesui pe toate în gând,  

Rând peste rând,  

Şi apoi cu aripi de ploi,  

Să iau chip de şuvoi, ca să curg ,  

Şi să curg, ca din streaşina vechiului burg,  

Peste care cerul pustiu, sau poate gri-cenuşiu,  

S-aduca iar toamna bătrână, dar eu să nu ştiu..." 
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Irina Lucia Mihalca | Frunze pe cer se rotesc 
 

  

 Frunze, frunze de toamnă  

 zboară în amintirea primăverii trecute. 

 Sub soarele molcom,    

 copacii renăscuţi la viaţă,   

 iarba verde şi câmpul de flori.    

 

 Uneori, liniştea cuvintelor rănite  

 e unica salvare  

 a primăverii florii de cireş,  

 uneori...  

   

 Picături de vis din vis,   

 oglindă concavă,  

 un văl de lumină, un zâmbet-păpădie,  

 rătăcesc prin univers,   

 căutând iubirea.    

 

 Dar unde sunt  toate acum?   

 Se întunecă cerul, vântul melancolic   

 pătrunde în ceaţă.  

 Frunza galbenă îşi cere un timp în poveste,  

 risipită pe cerul unde  

 trec nori şi stoluri de păsări.   
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 Dincolo de marginile vieţii,  

 prin carnea cuvintelor,  

 poemele scrijelite pe trupul ei,  

 împrăştiate de furtună spre luna pictată,  

 fixează eternitatea clipelor  

 la chemarea umbrelor adormite.  

 

 O pasăre îşi cântă ultimul cântec.  

 Cerul şi ploaia, râul şi vântul  

 mângâie arcuşul, naşte cuvântul,  

 smulge durerea  

 din floarea tăcerii,  

 plânge vioara în liniştea serii,   

 un vis inspirat din repetare  

 un vis în care te pierzi, renăscându-te.    

 Sufletul strigă: - Vreau să iubesc!  

 Ce păcat - vara, o frântură  

 şi-apoi fermentează în sânge!  

 Un strigăt între două tăceri.  

 

 Cad frunzele, zac adormite,   

 primăvara mi le aduce înapoi,   

 pline de tristeţe.  

 

 Un ciclu scurt de viaţă, ars,   

 încearcă să-mi amintească de inimă,  

 cu lumina strălucind peste flăcări de lacrimi,   

 din pietre şi taină,   

 ca o punte între cer şi pământ  
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 în orele clepsidrei.   

 De dincolo de cuvintele întinse   

 pe fire de nisip, stăpânii timpului.  

   

 În întunericul cel mai deplin   

 este adevărata Lumină.   

 Ascunsă, condensată cât o mie de sori,  

 este în noi. Dormitează.   

 Doar cel care-şi doreşte cu ardoare   

 o poate trezi. Lumina vine,   

 în inima curată coboară.  

   

 Pe firul gândului meu tresare inima ta,   

 fiecare atingere   

 propagă un nou sunet.  

 Cu mine stai   

 când rămâi doar cu tine,   

 mulţumind pentru revărsarea de pace.   
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Delia Stăniloiu | Toamnă indigo 
 

 

Mă-nvăluie uşor, ca o mantie, 

O toamnă tristă-n ton de indigo 

Cu cerul înnorat ce astăzi n-o 

Să-mpiedice o iarnă ce-o să fie. 

Să limpezesc azurul cu-a lui stele 

Şi să privesc spre el ca-n ochii tăi, 

Am zălogit în mine zurgălăi 

Ce-s răsfiraţi prin lacrimile mele. 

E-o toamnă melancolică ce nu 

Mai poate dorul să îmi ostoiască 

Şi nici tristeţea grea, împărătească 

Pictată-n ton discret de acaju. 

O toamnă-n puf şi-aromă de gutuie 

Covor de frunze-n parc în tonuri calde 

Şi-n ochii tăi atât de-absenţi smaralde 

Spre care, înrobită, mă tot suie. 
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Gheorghe Georgiana-Laura | Toamnă 
 

Artista căreia îi place să vadă totul 

În roşu, portocaliu, galben şi maro.  

Mama care înveleşte pământul rece  

Cu o pătură călduroasă de frunze.  

Ne aduce struguri gustoşi pentru must, 

Mere zemoase pentru cidru şi plăcinte, 

Gutui şi prune din care rezultă gemul, 

Coacăze pentru compot 

Şi preţioşii dovleci din care facem prăjituri.  

Tragem o sperietură zdravănă de Halloween 

Şi ne umplem coşurile cu dulciuri. 

Pe cei adormiţi îi pomenim 

Şi cu lumină îi ajutăm să se întoarcă în Lumea de Apoi.  

Toamnă, dragă 

Eşti frumoasă în felul tău! 

Ne încânţi cu şarmul tău 

Şi ne ajuţi să ne pregătim pentru Regina Iarnă.  
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TRADUCERI  
 

 

  

nu zicem mai mult, dar 

chiar merită să citiţi 

secţiunea asta din 

scoarţă-n scoarţă… 
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Şerban Foarţă | Max Jacob 
Din “Poèmes de Morven le Gaëlique” 

 

Poet al uneia din “Franţele profunde” (e vorba,-n speţă, de 

Bretania lui natală), Max Jacob se molipseşte, nu o dată, 

involuntar sau programatic, de bigotismul lor naiv şi 

redutabil, de pâcla de evlavie şi eres în care ele stăruie din 

veac. (Sau, mă rog, mai stăruiau acum un secol.)  

O face, evident, cum grano salis, cu un umor imperceptibil 

şi o maliţie amintindu-i pe unii gândirişti ai noştri, semi-

parodici sau burleşti, mai mult decât pe Francis Jammes. 

(Mihail Avramescu e, la noi, pandantul, poate, al lui Max 

Jacob.) O face, aşadar, cu haz, nu fără, însă, o umilă 

stângăcie, ce e a iconarilor pe glajă (sau a lui Paul Gauguin, 

să zicem, – cf. La Vision après le Sermon), de unde, în pofida 

unei tandre mistificări de ordin ludic, sinceritatea unei mistici 

arhaice şi populare, ingenue şi anxioase. (Am în vedere, mai 

cu seamă, Poemele lui Morven le Gaëlique, – reproduse, 

câteva din ele, într-o traducere ad-hoc, în continuare.)  

În rest, evreu trecut la creştinism şi devenit catolic 

practicant, Max Jacob rămâne un exemplu al asimilismului 

dramatic, cel care nu te dispensează, din păcate, de 

stigma infamantei “étoile jaune”. Infamantă, bineînţeles, 

pentru atleţii din Gestapo, – care, expediindu-l fără noimă, 

în ’44, în februarie, din mănăstirea Saint-Benoît-sur-Loire, în 

lagărul de la Drancy, curmau, în unsprezece zile, viaţa unui 

“Poète et chrétien/ Le Christ est mon bien/ Je ne dis plus 

rien.” 
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Complainte de Max Jacob 

 

 

  “Heureux crapaud! Tu n’as pas 

   l’étoile jaune.” 

           (M. J., Amour du Prochain) 

 

Era-ntuneric pe culoar 

şi frig, la Saint-Benoît-sur-Loire, 

la mănăstire, 

când au venit. El n-avea ştire 

că vin, ci doar o presimţire 

şi un motiv, 

de când cu razia din Vel’ d’Hiv’, 

să fie,-n plus, premonitiv, – 

cum să-şi dezmintă 

lui însuşi (când era o ţintă, 

o galben-înstelată ţintă 

a unui tir) 

că o să moară ca martir, 

adică “Je mourrai martyr”?… 

Ceea ce,-n martie, 

în patruzeci şi patru,-n martie, 

a cincea zi a lunii martie, 

s-a şi-ntâmplat, 

după ce,-n fine, l-au luat, 

nu de pe stradă, nici din pat, 

ci de la mesă, 
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unde-au intrat cu câini în lesă 

şi zgomot, ca la orice-adresă, 

printr-un culoar 

obscur, la Saint-Benoît-sur-Loire, 

în scurta lună Februar, 

în doojpatru, 

acelaşi an, patruzeşpatru, 

când prietenii-i erau la teatru, 

’n Parisul gri, 

dar vesel ca un colibri: 

“Paris sera toujours Paris!” 

zicea un şlagăr 

la modă, – când l-au dus în lagăr, 

în lagărul de tranzit, lagăr 

faimos, Drancy, 

acolo unde, într-o zi, 

o zi de martie… Et ainsi 

de suite. 

 

                               Şerban Foarţă 
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Ştima apelor 

 

Am visat o zână-n rochie de atlaz 

verde-vânăt ca al mării sorb; 

ne-am cununat, dar fiul nostru era orb… 

O ceată de călugări plutea,-ntr-o zi, pe iaz: 

cântau aşa frumos, că nu e  

de povestit, întru învierea celor morţi 

şi-n cinstea Domnului bătut în cuie. 

“Luaţi-mă cu voi pe brod: cânta-voi 

la harfă, ca părintele egumen, 

tot ceea ce-nvăţa-voi 

de la voi.” 

Maică-mea, la mănăstire, spune: 

“Daţi-mi, vă rog, băiatul înapoi, 

n-am alt susţinător legal! 

– Fiu-tu nu mai e la noi, e-n Englitera: 

lecţii de muzică,-i dă Prinţului de Galles. 

S-a cununat cu zâna unui sorb 

iar ce compune, cântă fiu-i orb.” 
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Cununa de spini 

 

Faţă, acum, cu lumea strânsă 

la sfânta liturghie, zău 

că nu-i parohul nostru, însă 

un înger, Doamne, de al tău! 

– Să ne rostim, ca totdeauna, 

păcatele? 

                 

“Eu nu-s aici 

pentru păcate mari sau mici, 

dar pentru că Isus, cununa 

de spini şi-o a pierdut; iar cel 

ce o găseşte, urcă-n cer.” 

Or, iată c-o şi scoate una 

de cinşpe-şaişpe ani, o slugă, 

de sub mantia ei cu glugă 

de in, lăsându-i fără grai 

pe toţi, nemulţumiţi că una 

ca ea are s-ajungă-n Rai. 
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Preotul constituţional 

1793 

Pe popi i-nsoară primăria, 

al nostru-a luat-o pe Maria. 

Întâinăscutu-i fi-va papă, 

al doilea, un prinţ de sânge, 

iar prâslea, crai sau împărat. 

Preotul merge, pe-nserat, 

la unchi-su, la dracu-gol, 

pe stânca roşie,-n Kergildat. 

Ei au să dănţuie,-mpreună, 

pe plaja neagră,-n clar de lună. 

Ia-ţi, dom’ părinte, una cu bani, în nu alt scop 

decât de a te face mai iute episcòp! 

“Ba nu, că pe Maria – zice – 

pusesem ochii ca novice 

în mănăstirea din Saint-Pol. 

Vivat naţiunea! Care ia 

păcatele asupra sa. 

Am să ţin slujba-n hughenotă, 

la orgă pun o vrăjitoare, 

pe spiriduşi îi bag în cor, 

iar psalmii-i zic din Zodiac. 

Mătuşă mi-i papesa Ioana 

şi unchi, Diavolul. Osana! 

Acu mă văd c-un popă roşu 

ca să-nvăţ danţul preoţimii 

care-a jurat pe Constituţie.” 
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Marie Kerloch 

Căraţi-vă de-aici, copii, 

ăsta-i un cântec pentru fete, 

alea de-mi umblă pe câmpii 

cu ăi de beau când nu li-i sete; 

pentru fetiţele fără scufie, 

drept dovadă 

că Dumnezeu le spune: “Fie,  

nu vă alung de la spovadă!” 

Marie Kerloch, de tine-i vai 

şi-amar, că,-n loc de creier, ai 

osânză şi un păr ca untu’ 

ce-i sfântul mir al mateloţilor, când suntu 

în dârdoră… Ci ţie-ţi glăsui, eu,  

Marie Kerloch, măcelăreasă 

ce eşti, şi-ţi spun că Domnul Dumnezeu 

e la biserică acasă, 

chiar dacă nu mai umblă pre pământ. 

Te du acolo şi-ai să-l vezi şi tu. 

Maria Magdalena-l văzu în vremea cinei 

şi-şi duse la ochi mâinile 

şi se căi, fincă ghicise cine-i, 

zicând: “Drăguţule, vreau să-ţi fiu câinele 

şi, credincioasă, sluga ta să fiu.” 

Apoi, când el murea pe-o scândură, 

era şi ea cu Maica ce-l priveghea pe Fiu, 

şi-n grota de pe plajă a mai fòst ea! 

Dacă n-ai har să-l vezi în hostia 

cea sfântă, vezi-l, baremi, pe crucifix, în loc 

să umbli cu matrozii curvari, Marie Kerloch. 
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Antidotul 

 

Sub braţ, câte-un clondir cu apă 

de Lourdes să ai, atunci când mori, 

care,-n Infern, de foc te scapă; 

iar în picioare, încălţări 

de fier, ca să nu-ţi arzi ciorapii. 

 

Un tatuaj marinăresc 

să-ţi faci, aşijderi unui soare, 

cu chipul Regelui ceresc, 

de care dracii se feresc 

şi fug cu coada-ntre picioare. 

 

Pe sticlele de la ocheţi, 

să-ţi pui un abţibild cu Crist 

şi Precista, căci ar fi trist 

să nu-i mai vezi, ajuns între procleţi. 
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Ciubotarul 

Ca să-mi păzesc de ploaie scufa albă, 

intrai la ciubotar. “Rămâi cu mine: 

decât să slugăreşti la han, mai bine 

regina ciubotarilor. – Ba bine 

că nu, i-am zis; că ce-ar putea să aibă 

regele meu în şpais, e 

vin alb, vin roşu, un rachiu de caise, 

din care fetele nu gustă. Unde-ţi sunt, 

cumetre, putineiele de unt? 

Dacă mă placi, s-ar cuveni să ai 

dooşpe vaci de lapte,-n staur, 

doişpe plăvani şi doişpe negri tauri 

şi câteva carete cu doi cai,  

lanuri de grâu şi lanuri de ovăz, 

răzoare de legume şi câmpuri cu lucernă, 

trei şifoniere,-n casă, două paturi 

cu perdeluţe pe tustrele laturi 

şi-o masă pentru-argaţii de la fermă. 

– Întoarce-te la han şi-aşteaptă-ţi, mult 

şi bine, mirele, rugându-te la Domnul 

de o minune, pen’ că e ridicol 

să crezi că-ai să-i găseşti pe-acolo 

pe marii-apropitari agricoli.” 
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Beţivanul de Genveur 

 

Ia-ţi o bogătană din Paimpol, 

una d-ălea (că aşa li-i portul) 

fără guler, cu gât alb şi gol. 

Eu vi-s îngerul cel făcător de bine: 

vă fac, eu, casă, cu livadă cu albine 

şi clăi de fân, cu napi şi crumpi din sortul 

cel mai ales. Cuvântul  

Domnului nostru să vă fie lege; 

altminteri, praful se alege 

din voi, şi vă ia vântul. 

Uite-l pe Genveur, beţivu,-n tren, 

cum se duce din Ploaré-n Infern. 

E devreme, păsări ţopăie pe şine. 

“În viaţă, aveai focu-n tine, 

mort, o să-l ai jur-împrejur, în Iad. 

Cât despre japiţele elea 

de le dădeai să beie, ca să te culci cu ele, 

ai să vezi ce mutră fac în Iad. 

Jupuitorule de piele,  

o să-ţi jupoaie, ţie, dracii pielea, 

tocila ascuţindu-şi-o (în van 

ai să te vaiţi!) de botul tău de beţivan. 

De jos, de-acolo, văduv al speranţei, 

ai să-ţi vezi văduva, chiabura din Paimpol, 

cu un ciorchine de copii la sânu-i gol, 

cerşindu-şi neagra pâine pe şleaurile Franţei.” 
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Recrutul 

 

O să am pene la tricorn, 

ceapraze-n aur şi argint, 

un sabretaş, la centiron 

(să fiu al naibii dacă mint!) 

şi multe fete, să le-alint. 

 

Adio, dulcea mea Marie, 

după ce-ncheie-mi-se stajul 

fi-vei a mea cu cununie; 

negresele n-o să mă facă 

să uit scufia şi corsajul, 

nici ochii tăi. 

 

O să am pene la tricorn, 

numai peneturi şi fireturi, 

şi multe snoave, să le torn 

copilelor, la clacă. 

 

Rămas bun, tată, acareturi! 

Mă duc în oastea rigăi Franţei, 

plec dincolo de mări, în ţara 

Pieilor Negre. 
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De-ale gurii 

 

– Unde vă duceţi, raţe dulci? 

– Pe lac, eleve la marină. 

– Calule şchiop, tu un’ te duci? 

– S-o scot la aer pe regină, 

regina mea,-n conduri de bronz 

şi umbreluţă de eponj. 

– Tu un’ te duci, cumetre câine? 

– La soare, să-mi ascut caninii. 

– Şi tu, moşnege?  

– După pâine, 

clisă şi vin, la târg… Vecinii 

să aibă ce mânca şi bea: 

e două şi un sfert, iar mâine 

pe înserat, e moartea mea. 
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Ţintirim 

 

Nu-l alungaţi pe-al meu matroz 

căci o să moară, o să moară, 

răsură albă, rujă roşie, roză roz. 

 

Mormântu-mi e-o grădină-n roşu 

şi alb; duminica, în alb,  

vă preumblaţi, trandafir roşu, 

trandafir alb şi albă lăcrămioară. 

 

De Ziua Morţilor, mătuşă-mea Yvonne 

o să-mi aducă, bunăoară,  

o jerbă roz cu perle din tifon, 

răsură roşie, albă lăcrămioară. 

 

De mă vrea Domnu-n Paradis, 

cu nimb de aur şi uşoară, 

o să-mi iau zborul, ca în vis, 

alb trandafir şi albă lăcrămioară. 

 

Când s-o întoarce-al meu matroz, 

răsură roşie, rujă roz, 

va sta-ntre trandafirii mei, 

răsură albă, albă lăcrămioară. 

 

Adu-ţi aminte, într-o doară, 

de cum ne mai jucam pe chei, 

alb trandafir şi albă lăcrămioară. 
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Mici viclenii 

 

Spune-i că vii ca servitor 

spune-i că eşti un vânător 

şi faci popas 

spune-i că eşti un cerşetor 

şi-ai vrea să bei un pic de apă 

spune-i că eşti un negustor 

de horbotă de scufe 

spune-i că eşti un cântăreţ din gură 

spune-i că eşti soldat, că ai permisie 

şi-ai vrea să înnoptezi în şură 

spune-i că vii după impozit 

sau ca să cumperi zarzavat 

spune-i că vii ca portărel 

să pui sechestru pe avere 

spune-i că vii de mai departe 

că-ţi place rada portului şi landa 

să le priveşti, sau lasă-i un răvaş 

dacă logodnica ta ştie carte. 
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Sfântul Ioan Botezătorul 

 

 

Pe vărul Domnului Isus 

îl ferecaseră-n fiare; 

era un sfânt, drept pentru care  

Botezătorul i s-a spus. 

 

Irod mergea aproape zilnic, 

trezit din câte-un sumbru vis, 

să ceară sfatul celui silnic, 

din ordinu-i regal, închis. 

 

Ci două dame, ca un cui 

de ascuţite,-n casa lui 

erau, consoarta şi-o odraslă 

a ei, care, la un chiolhan, 

ştiindu-i vanitoasa maslă, 

i-au cerut capul lui Ioan. 
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Crăciunul 

              

Vin de departe, osteniţi, o jună 

cu sarcină cam într-a noua lună, 

călare pe un blând asin, cu cruce 

pe greabănul lui sur, pe care-l duce, 

de hăţuri, un bărbat cu barbă. 

Ea e o tânără din lumea bună, 

în vreme ce bărbatul ei cu barbă 

e lucrător cu braţele, el îi 

simplu dulgher, nu fără, însă, căpătâi. 

Calea deschisă li-i de îngeri, ce întreabă, 

din om în om, de un sălaş. Li se răspunde 

cu Domnilor, vedeţi-vă de treabă! 

Iar ei constată că de unde 

nu e, nici Dumnezeu nu cere. 

– Dacă e scris ca naşterea să aibă 

loc într-un grajd ca ăsta, cu plăcere; 

le-aştern un braţ de paie şi-amândoi 

au un’ să doarmă, printre miei şi boi. 

Trimit şi după moaşă? 

– Ce te bagi? 

O să-l moşească Sfântul Duh, printr-o minune! 

Fă rost de trei odăi, că Regii-Magi 

fi-vor curând aici, şi pune 

să li se dea, pentru păstori, la butii cep; 

şi-aduceţi vâsc, până nu-ncep 

durerile, şi cimişir, – că e de bun 

augur! Aceasta-i seara de Crăciun. 
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ARTĂ VIZUALĂ 
  

Dar ce se află aici? 

Numai lucruri bune: 

grafică, frescă, 

fotografie,  

şi chiar o  

expoziţie  

de pictură 

pentru 

 Filoooofili 
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Anath Hanit | Continuă să zâmbeşti  
 

Anath Hanit (Aniko) s-a născut în 

Timişoara, stabilindu-se apoi în Israel, 

unde a absolvit Academia de Arte si 

Design Bezalel la Ierusalim. După 

completarea studiilor la Tel Aviv şi Paris, 

a început să lucreze ca desenator, 

designer grafic, ilustrator şi fotograf.   

Este membră în Asociaţia Pictorilor şi 

Sculptorilor Israelieni şi în Asociatia 

Ilustratorilor din Israel. A avut numeroase 

expoziţii individuale şi participă regulat 

la expoziţii de grup. A ilustrat 

numeroase cărţi pentru copii şi a câştigat unul dintre premiile unui 

concurs UNICEF de ilustraţie ţinut la Ierusalim. A participat de 

curând şi la ilustrarea unui calendar pentru Pachachca, o 

organizaţie caritabilă olandeză cu sediul în Peru, care se ocupă de 

copii defavorizaţi. 

Simbolul personal al artistei este personajul din imagine, care se 

autodesenează, cu un ochi atent şi cu un zâmbet larg 

În acest număr suntem răsfăţaţi de Anath cu o serie de lucrări 

debordând de umor şi creativitate.  Ilustraţiile ei fac deja deliciul 

celor din grupul de Facebook al Revistei Alchemia, şi iată că avem 

ocazia să le admirăm acum la rezoluţie bună şi într-o prezentare 

care să le pună în valoare frumuseţea detaliului şi a realizării. 
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Nedi Gavriliu | Le Théâtre 
 

O serie de imagini care poartă amprenta inconfundabilă a stilului 

artistic al lui Nedi Gavriliu. Graţie, mister, culori intense şi detalii 

superbe sunt reunite în această frescă neobişnuită, care invită la 

îndelungă contemplare.  

  

Nedi Gravriliu | Le Théâtre – Mural in the Dungeon 

http://www.nedimago.com/studio/
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Luigi Serafini | Codex Seraphinianus 
 

Dacă ar fi să se facă un clasament al celor mai ciudate cărţi din 

lume, Codex Seraphinianus, publicat prima oară în 1981, ar ajunge 

probabil pe primul loc.  

Peste 300 de pagini cu ilustraţii suprarealiste, înconjurate de text 

scris într-un alfabet inventat de autor. Floră şi faună care par că 

aparţin unei alte lumi, instantanee ale unor întâmplări fantastice, 

cufundate în mister, paragrafe fictive, caligrafiate minuţios cu 

înflorituri şi volute. Un Manuscris Voinich al zilelor noastre, dar o idee 

mai straniu şi mai ermetic decât corespondentul lui renascentist. 

Arhitect tranformat în grafician, Luigi Serafini s-a născut la Roma în 

1949. A lucrat de asemeni ca ilustrator, pictor, sculptor şi designer 

industrial. În decursul carierei sale şi-a câştigat admiratori celebri, 

printre care Italo Calvino şi Frederico Fellini.  

Spirit liber, aventuros şi înclinat spre răsturnarea convenţiilor, Serafini 

a conceput faimoasa enciclopedie ca pe un “proto-blog”. Sătul 

de cercul închis al galeriilor de artă, a decis să îşi facă lucrările 

cunoscute unei audienţe mai largi. Prima ediţie a cărţii a avut un 

tiraj de doar 5000 de exemplare, dar de atunci codexul a fost 

re-editat de câteva ori şi versiuni scanate au devenit disponibile pe 

internet.  

Cu timpul, Codex Serafiniani a dobândit o audienţă largă, cu fani 

din toată lumea, care se regăsesc în stranietaea conţinutului. 

Cartea a început să aibă o existenţă personală, distinctă de a 

autorului.  
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În ciuda asigurărilor lui Serafini că alfabetul folosit de el în Codex 

este inventat şi că textul nu are niciun înţeles, au apărut încercări 

de a-l decoda şi traduce. Alţi cititori au descoperit în el un sistem 

mistic, iniţiatic. Serafini pune popularitatea operei sale pe seama 

faptului că este un spaţiu care permite oricui să-l abordeze şi să-i 

dea o interpretare personală. Funcţia lui este cea a unui test 

Rosarch, menit să testeze imaginaţia. 

“Mi-am dorit ca alfabetul meu să dea privitorului senzaţia pe care o 

un copil o are în faţa unei cărţi pe care nu o poate înţelege încă. 

L-am folosit spre a descrie analitic o lume imaginară, spre a-i da 

structură şi coerenţă. Imaginile provin din ciocnirea dintre 

vocabularul fantast şi lumea reală. Este visul oricărui artist să dea 

formă propriei imaginaţii. Codexul a devenit popular din cauză că îi 

face pe ceilalţi să-şi accepte propriile fantezii. În absenţa unei lumi 

paralele, devine disponibilă cea a fanteziei noastre.” 

 

 

Surse: 

Wired  Interviu cu Luigi Serafini, cu ocazia re-editării Codexului 

Wikipedia Istoric, capitole, ediţii 

Codexul în versiune PDF  

  

https://www.wired.com/2013/10/codex-seraphinianus-interview/
https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seraphinianus
http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/CodexSeraphinianus.pdf
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Filomela-Elena Bucur | Filooo-n toate cele! 
 

Cititorii revistei Alchemia o cunosc pe inegalabila Filoooo – 

graficiana şi pictoriţa Filomela-Elena Bucur – din paginile 

suplimentului nostru de artă vizuală, unde lucrările ei fascinante, 

pline de culoare şi energie au fost un punct major de interes. 

În această toamnă, Filomela a avut două apreciate expoziţii: între 6 

şi 7 octombrie “Lumea lui Filooo” la Teatrul Evreiesc de Stat (TES) şi 

mai apoi, între 23 octombrie şi 6 noiembrie, “Filooo-n toate cele!”, 

găzduită la Biblioteca Naţională a României. 

Pentru cei dintre noi care nu au avut ocazia de a trece pragul celor 

două expoziţii, Filomela a oferit cu generozitate o selecţie de 

fotografii care ne permit să aruncăm o privire în interiorul celei mai 

recente dintre ele.  

O amintim, în rolul său de curator, şi pe doamna Roxana 

Bărbulescu, critic de artă, a cărei contribuţie a fost vitală în 

organizarea evenimentului artistic. Redăm din cuvintele ei despre 

lumea fantastică a Filomelei:  

“Printr-un amestec de real şi fantastic, de simplitate şi alambicare, 

de fragilitate şi vigoare, expoziţia Filomelei Bucur concentrează un 

întreg univers în care gestul instinctiv de a da formă unei lumii 

interioare, de a amprenta trăiri ce au urmărit-o obsesiv de-a lungul 

timpului, a condus la aceste serii fascinante de lucrări de grafică şi 

pictură ce surprind privirea şi o ţin prinsă într-un balans dintre ludic şi 

burlesc, într-o lume ilariantă ce se învârte în jurul unor personaje 

închipuite. 

http://www.artar.ro/bucur-filomela/
https://www.yumpu.com/ro/document/view/59006814/alchemia-supliment-arta-vizuala-i
http://www.artar.ro/barbulescu-roxana/
http://www.artar.ro/barbulescu-roxana/
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Generate de convergenţa semnelor grafice repetate ritmic, de o 

scriitură labirintică şi de haşuri ce se intercalează cu tuşe vibrante 

de culoare, personajele Filomelei au fizionomii duse până la 

exagerare, fuziunea dintre real şi ireal generând o iconografie 

comportamentală şi de atitudini ce sincronizează cu spectacularul. 

Filomela atinge prin personajele sale acel grotesc care fascinează 

chiar şi atunci când contravine frumosului cu care suntem obişnuiţi. 

Îngerii, porcii, oamenii cu turbane, infantele sunt deposedate de 

funcţiile sau formele lor previzibile, ajungând până la acea 

metamorfozare în care nervul artistei, vigoarea şi spontaneitatea 

stabilesc regulile după care se conjugă vizibilul şi invizibilul. 

Astfel, eliberaţi din captivitatea unor reprezentări convenţionale, 

rigide de cele mai multe ori, porcii Filomelei, roşii, verzi, orange, 

înaripaţi, sunt învestiţi cu calităţi ce depăşesc funcţiile realului: 

zboară, se răsucesc, plutesc pe nori sau sunt încoronaţi într-un 

spectacol de fiecare dată plin de umor. Simplitatea 

compoziţională şi bogăţia cromatică a acestor compoziţii sunt 

coordonate stilistice pe care le întâlnim în special în lucrările de 

pictura ale Filomelei remarcându-le şi în portretele de mari 

dimensiuni, ce fascinează printr-o supradimensionare a figurii, 

limbajul plastic glisând într-un final spre o dinamică specifică 

lucrărilor sale de grafică.” 

Roxana Bărbulescu   
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Michael Schwartz | Imagini autumnale 
 

O serie de imagini frumoase de toamnă primite de la Michael 

Schwartz, un apreciat fotograf din Vevey, Elveţia. 
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David Croitor | La cules de bureţi 
 

Tocmai m-am intors de la bureţi. Am gasit ceva marfă, nu mă pot 

plânge, cu toate că înaintea mea mai trecuse cineva pe la cioate.  

După ce am urcat pieptiş o coastă de munte, în vârf am dat peste 

un cerb şi vreo cinci ciute. Cerbul era din acela adevarat, cu 

coarnele cat un copac desfrunzit. Nu l-am pozat, pentru că odată 

s-a uitat pieziş spre mine şi am început să tremur ca varga. Nu mi-a 

mai stat capul la telefon, ci căutam cu disperare un brad în care să 

mă sui de urgenţă. 

Brazi erau peste tot, însă nici pomeneală să pot urca; nu mai am 20 

de ani! Aşadar, tremurând şi oarecum panicat, ne-am masurat, eu 

şi cerbul, din priviri, preţ de vreo două minute, după care am scos 

un fel de gâfâit, cu gândul să-l pun pe fugă. Da', de unde, ţi-ai 

găsit!  

Masculul odată şi-a ridicat capul cu cele doua coarne 

înspăimantatoare şi în loc s-o ia la fugă, s-a întors spre mine şi a 

încercat să se apropie. Ciutele deja o luaseră la sănătoasa în susul 

coastei, însa el, cerbul, stătea ţeapan, fornăind fioros, gata să se ia 

la bătaie cu mine.  

Mi-am zis în sinea mea că-i gata, aici se termina totul, astfel că mă 

pregăteam să-mi zic rugaciunea finală. Dar atunci, tocmai în acel 

moment, s-au auzit câteva talăngi şi lătrat de câine. Erau nişte 

ciobani cu oile, probabil, nu ştiu sigur, că nu i-am vazut. Asta a fost 

salvarea mea, căci cerbul odată a ciulit urechile, şi valea!  



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    112 

 

Am ramas în viaţă, singur în pădure, iar când m-am uitat in jos, mă 

aflam exact lângă o buturugă cu opintici. Curajos cum sunt de felul 

meu, am scos repede telefonul din buzunar şi am pozat bureţii, ca 

să mă dau mare pe Feisbuc, ceea ce am şi făcut.  

Apoi am coborat coasta, cocoşat sub povara celor două sacoşe 

ruseşti, pline ochi cu ghebe, am ajuns într-un pârâu de munte, am 

luat-o frumusel pe firul apei şi de acolo aţă întinsă spre casă, rupt 

de foame şi de oboseală.  

Cam asta a fost tot. În rest vă doresc tuturor o zi bună şi sănătate 

din plin! 
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Adela Efrim | Irezistibilă tentaţie. Toamnă. 
 

Plecat să facem fotografii, irezistibilă tentaţie. Toamnă. 

 

Muşcaţi şi eu şi el de acelaşi câine, pe rând, întâi eu, apoi el (se 

pare că a fost dragoste la prima vedere). Plimbat la Vâlcea la 

drum de seară, la spitalul de urgenţă (era timpul, pe ăsta îl 

ratasem). 

 

Cine e pacientul şi cine însoţitorul, întreabă doctorul grăbit să mai 

elibereze un pic cabinetul, să rămână pacientul, însoţitorul să 

aştepte afară, vă rog! Imposibil doctore, suntem nedespărţiţi şi 

muşcaţi, ambii, pacienţi. 

 

Făcut vaccin, întâi el, apoi eu (ladies first, old fashion).  

Întorşi acasă, bandajaţi la piciorul stâng (fiecare cu piciorul lui). 

Suntem bine, legaţi în plasturi, albi.  

 

Să văd eu dacă îi mai iese cuiva aşa, că doar săptămâna trecută 

îmi prinsesem degetul arătător între tapiţerie şi scheletul de lemn al 

unui scaun (degetul e încă amorţit şi încă mai sper că nu o să-mi 

cadă unghia ca frunzele toamna). Că de la toamnă am plecat, 

parcă despre asta era vorba în text, nu?   
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Sash Segal | Început de octombrie 
 

Iaca, plec de luni la o conferinţă în Calgary, cu gânduri de 

vacanţă de miercuri încolo, până pe vineri. La meteo scrie 

ameninţător ceva legat de o furtună de zăpadă.  Eh, îmi zic, trec 

eu şi prin asta, n-o fi mai teribilă ca altele.  

#notafraid #wintertires  

Pe drum, dis-de-dimineaţă, soare, frumos, lumină, 140 km/h. Apoi la 

vreun ceas distanţă începe o ploaie timidă, care prinde curaj din 

minut în minut. În vreo treizeci de minute şi-a dat părul pe spate 

deja şi dansează Despacito. 

Pe autostradă e ziua tirurilor. Toate au conspirat să circule azi în 

coloane interminabile. Vântul bate din partea dreaptă. Tirurile se 

moşcăie. Banda din stânga e ocupată de un nor de ceaţă, ca în 

documentarele cu Triunghiul Bermudelor. Curajoşilor care intră în 

depăşire li se spală maşina gratis. Când vezi în dreapta cabina 

tirului, ştii că ai supravieţuit. Tragi o gură de aer şi accelerezi prin 

următoarea spălătorie ambulantă. Şi tot aşa cam până la graniţa 

cu Alberta. 

Acolo se schimbă socotelile. Apa se transformă într-un maglavais 

semilichid care îngheaţă pe unde apucă, în general pe parbriz şi 

pe carosabil. Scurtă vreme după asta, intrăm într-o zonă unde 

banda din dreapta e acoperită de un strat gros de gheaţă, iar cea 

din stânga n-arată mult mai bine. Honda mă înjură de fiecare dată 

când trece scârţâind peste grămada de zăpadă lăsată pomană în 

mijlocul drumului de alţii pe cai mai mari.  

 



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    126 

 

În dreapta mea, troiene şi maşini în şanţ. În stânga mea… la fel. 

Unele cu roţile în sus, altele cu roţile în jos, iar a treia categorie, 

culcate gingaş pe-o parte. Mai am vreo 300 km până în Calgary. 

Dacă merg cu 30 km/h, oare în câte ore am să ajung? Şi cum o fi 

oare noaptea pe aici, prin zăpezile lui Villion?  

Dar n-am chef de “où sont les neiges d'antan” acum, am alte 

gânduri în minte… şi ceva adrenalină. Yeah, though I walk through 

the valley of death, I shall fear no evil... Cause I'm the meanest 

bitch in the valley! Dar dacă, totuşi, ajung în şanţ şi mă dau peste 

cap şi se deschid airbag-urile?  

#totalloss #hypothermia 

La orizont, spre Medicine Hat se vede lumină. Acolo e salvarea, îmi 

zic. Oarecum am dreptate, deşi nu în modul în care anticipam. 

Dunga albă de la orizont e mama furtunilor de zăpadă. La ieşirea 

din Medicine Hat mai toate vehiculele care mai sunt încă pe 

carosabil sunt împotmolite în zăpadă. Mai am cam tot 300 km până 

în Calgary, numai că acum nu mai merg deloc. 

Trece anevoie maşina poliţiei pe lângă mine. Opreşte. Vorbim între 

noi prin vijelie. S-a închis autostrada spre vest. Dau să închid uşa şi 

abia reuşesc după trei încercări furibunde. Telefonul e aproape 

descărcat şi observ că nu mai intră nici cablul în el. Are ceva rupt 

înăuntru. Gata, retragerea cât mai e lumină.  

#holyfuck #goodbyeconference 

În Redfcliff e un hotel nou, Hampton Inn & Suites by Hilton. Parcarea 

deja dă pe-afară. Coadă monstruoasă la recepţie, dar am noroc şi 

ajung camerele până la mine. Ajunge chiar şi ceaiul la care stau la 

coadă cei care au deja camere, cu nişte mutre pe care se vede 

că nu sunt în Redcliff în scopuri turistice. 
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Mă felicit, mă amuz şi mă bat pe spate metaforic, în timp ce 

conştiinţa mă mustră. Mai departe, pe şosea sunt blocate sute de 

tiruri şi maşini. Cu oameni care îngheaţă acolo pentru că li s-a 

terminat benzina şi nu şi-au luat la ei haine de sezon şi pături. Aşa, 

ca mine, care am plecat doar cu ţoale de vreme bună, deşi, totuşi, 

am o pereche de bocanci noi. 

Iar eu stau şi urmăresc ştirile de pe laptop, la căldurică. Ba mai 

târziu mă duc şi la The Keg, lângă hotel, ca să beau o bere şi să 

ronţăi nişte aripioare de pui cu sare şi piper. Apoi, toată noaptea 

mă lăfăi în pat cu un sentiment enorm de vinovăţie.  

#guiltypleasures 

Dimineaţa, în sala de mese, toţi sunt cu ochii în telefoane şi în 

tablete, cu aceleaşi figuri pleoştite din seara precedentă. Cei de la 

recepţie, în schimb, sunt tare veseli din cauza încasărilor. Şoseaua 

tot închisă. A viscolit toată noaptea. Plugurile lucrează, poliţia 

lucrează, maşinile sunt remorcate asiduu din şanţ sau din troiene. 

Undeva e un tir dublu, răsturnat de-a latul şoselei. Se aşteaptă 

macaraua. 

Mă duc să-mi repar telefonul în Medicine Hat. Pe partea de vest a 

şoselei, cât văd cu ochii, numai tiruri adunate peste noapte. Cam 

un kilometru de tiruri. Poate un kilometru jumate. Telefonul se 

repară, avea doar un mic fragment de plastic rupt, înfipt în partea 

dorsală.  

#luckyme 

Mai achit o noapte şi mă duc să mă plimb prin Medicine Hat. 

Conferinţa s-a gătat deja. Nu, nu s-au supărat pe mine, că tot am 

plătit dinainte. Îmi trimit vre-o sută de sliduri de Powerpoint spre 

consolare.  
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Şoseaua se deschide cam pe la căderea întunericului. Cedez unui 

acces de lene şi rămân în Redcliff. Şi aşa am pierdut cazarea din 

Calgary. A doua zi dimineaţa hotelul e aproape gol. Afară 16 °C, 

soare frumos şi şoseaua curată ca în palmă. Îmi iau micul dejun ca 

un boss (sau pe-aproape) şi plec direct spre Canmore. 

Aici nu prea s-a auzit de zăpadă. A nins puţin şi anemic. E o toamnă 

caldă şi prietenoasă, cu arţari paraleli şi piscuri vesele. Cerul e 

albastru ca bucăţelele de cretă cu care se freacă tacul de biliard. 

Oamenii sunt şi ei veseli şi îmbrăcaţi în tricouri cu mânecă scurtă. 

Un petic de zăpadă, rămas în iarbă, seamănă cu o pasăre 

secerată în zbor. 

Eu mă duc să arunc un ochi peste reparaţiile care s-au făcut la 

albia lui Cougar Creek după inundaţia din 2013, când a trecut pe 

aici o viitură cum se vede doar odată la o sută de ani. Albia e 

reparată cu un strat de blocuri articulate, masive şi bine ancorate în 

maluri. Inginerul din mine se bucură. Designerul din mine îi dă nişte 

pumni bine plasaţi în cap şi în diverse alte locuri. 

Plec spre Johnston Canyon, unde curge un pârâu repede de 

munte, cu două rânduri de cascade ca nişte plete de zână.  Mă 

plimb pe poteci, fac poze, ascult apa cum curge. Îmi vin în minte 

două versuri de John Balaban, citite în copilărie într-o revistă numită 

Sinteza.  

Am uitat restul poeziei dar am versurile astea în minte, când mă uit 

în bulboană: 

“Izvoarele în care ne jucăm au apă dulce, 

Cât e ziua de lungă, soarele curăţă râul…” 
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PROZĂ, ESEURI 
  

cu mici excepţii… 

(cum ar fi un articol de 

justiţie socială… şi o 

delicioasă reţetă în versuri) 
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Sash Segal | Cartea care a schimbat legea 
 

În noiembrie 2016 apărea la Editura Herg Benet din Bucureşti cartea 

unei tinere poete, Ioana Laura Florescu, cunoscută sub 

pseudonimul literar de Maricica Belearta. Cartea, cu titlul “Poezii 

pentru văduve” era un amestec delicios de ironie şi umor negru, 

dedicat unui (fost) iubit dispărut în condiţii misterioase. Pe coperta 

minimalistă, cu design modern se răsfăţa un păianjen elegant, cu o 

privire intensă. 

Întro notă radicală, potrivită colecţiei în care a apărut, 

volumul începea cu următoarele versuri: 

Utilitatea ta pe pământ e relativă 

Am visat azi noapte 

Că erai gol puşcă 

Gol şi împuşcat 

Stăteai nemişcat. 

Te-am împins puţin 

– n-aveam loc în pat – 

Şi-atunci te-am simţit 

Gol şi imobil. 

În sfârşit util. 
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Cartea i-a adus autoarei 

modesta sumă de 260 de lei, 

reprezentând 10% din 

vânzarea celor câteva sute de 

cărţi din tiraj.  Până aici, nimic 

neobişnuit.  Ştim că în ziua de 

azi e destul de greu să trăieşti 

din scris cărţi, mai ales ca poet 

aflat la debut. 

Ce este greu de acceptat e 

ce s-a întâmplat în viaţa 

autoarei datorită sumei 

încasate. Aceşti bani i-au fost 

ceruţi înapoi de stat din pensia 

de invaliditate pe care o 

primeşte fiindcă suferă de 

scleroză multiplă.  

I s-a înmânat o scrisoare prin 

care i s-a explicat că aceşti bani reprezintă foloase necuvenite, dat 

fiind că în dosarul ei se specifică incapacitate totală de muncă. 

Prin urmare a fost somată să returneze pensia de boală de 520 lei 

din luna respectivă. 

  



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    139 

 

Boala Ioanei s-a declanşat în 2009. Ca orice boală degenerativă, 

s-a agravat odată cu trecerea timpului, până la punctul în care 

tânăra şi-a pierdut abilitatea de a munci. Boala a dus cu ea 

divorţul, mutarea din Braşov în Câmpulung, şi, de asemeni, multă 

suferinţă şi incertitudine. În 2012 i s-a acordat un certificat de 

handicap de gradul 2, însemnând cam 150 de lei pe lună şi 6 bilete 

de tren gratuite. La asta s-a adăugat în 2015 şi o pensie de 

invaliditate de 400 de lei, majorată cu timpul. 

A început să scrie cartea la îndemnul prietenilor, dat fiind că poezia 

era pentru ea o preocupare mai veche.  A publicat-o sub 

pseudonimul amintit, Maricica fiind un alter-ego înzestrat cu curaj şi 

adrenalină, o eroină “bad ass” care extermină ticăloşii din spaţiul 

virtual. Dar în loc să se bucure de succesul debutului, Ioana Laura a 

trebuit să se confrunte cu neplăcerea de a-şi pierde venitul şi de a fi 

tratată la rândul ei de stat ca o ticăloasă care a încălcat legea. 

Şi pentru că nici un ghinion nu vine singur, pe lângă faptul că statul 

a decis să-i taie pensia, comisia medicală care acordă certificatele 

de handicap a hotărât să-i scadă gradul de la 2 la 3, la doar 39 de 

lei pe lună. Asta, deşi între timp boala s-a agravat faţă de 

momentul în care i se acordase gradul 2. 

Au urmat luni întregi de amânări, umilinţe şi bătut la uşi fără niciun 

rezultat. În cele din urmă comisia i-a trimis un răspuns negativ, 

însemnând că rămânea cu gradul 3… şi la revedere. 

I s-a spus că poate face contestaţie asupra gradului, dar că 

drepturile de autor primite sunt o încălcare a legii. Pentru stat, faptul 

că Ioana Laura nu are drept de muncă înseamnă că nu poate 

desfăşura nici măcar o activitate intelectuală ca scrisul unui volum.  



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    140 

 

La jumatatea lui octombrie 2017 lucrurile au luat o turnură 

neaşteptată când povestea Maricicăi Belearte a ajuns în media 

socială şi de acolo în presa românească.  

Brusc, Maricica a devenit o celebritate pe Facebook. S-a scris 

despre ea pe bloguri şi în paginile ziarelor. I s-au luat interviuri, a 

apărut la televizor. S-a comentat stupiditatea legii care nu permite 

unui invalid să publice o carte sub ameninţarea de a-şi pierde 

pensia de boală. S-a discutat cum în alte ţări bolnavii în situaţia 

Ioanei sunt trataţi ca oameni care pot aduce o contribuţie în 

societate şi sunt ajutaţi să se integreze, chiar dacă nu pot munci 

fizic. În cele din urmă revolta on-line a ajuns la urechile guvernului. Şi 

totul a devenit istorie… 

 

În faţa furtunii de solidaritate cu necazul Maricicăi Belearte, 

Camera Deputaţilor a adoptat marţi 1 noiembrie 2017 un 

amendament al legii pensiilor conform căruia pensia de invaliditate 

va putea fi cumulată cu veniturile din activităţi independente 

precum drepturile de autor, de proprietate intelectuală şi drepturile 

conexe.  

“Poezii pentru văduve” de Maricica Belearte a devenit cartea care 

a schimbat legea.  

Ioana Laura luptă în continuare pentru re-dobândirea certificatului 

ei de handicap de gradul 2.    
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Alexandra Goldstein | Plouă 
 

 

Plouă… Plouă în gândul tău şi în sufletul meu… Plouă peste vieţi, 

peste suflete şi destine,  peste vise sparte de mal, plouă peste mine, 

plouă peste tine, plouă peste infinitul existenţei noastre, peste tot 

ceea ce putea fi şi nu este, plouă peste noi, cei care am fi putut fi şi 

nu suntem. 

Plouă peste amintiri şi peste cuvinte rostite, şoptit, la ceas de seară. 

Plouă peste trăiri amorţite şi scrisori îngălbenite de vreme şi de 

vremuri. Plouă cu praf de stele şi bucăţi de viaţă în fiinţa ta şi a 

mea. Plouă cu Rai şi plouă cu Iad, plouă cu îngeri şi demoni, plouă 

cu petale de flori de cireşi şi spini de trandafiri.  

Plouă peste destinul sfânt al sufletelor noastre care se cunoşteau de 

milenii şi care îşi doreau, cu disperare, să îşi continue aventura, 

mână în mână, prin lume, mână în mână prin viaţă, prin aventura 

care continuă şi care va continua pentru eternitate. 

Plouă cu distanţă fizică şi apropiere sufletească, plouă peste oraşul 

alb, scăldat în curcubee de diamant, plouă peste copaci şi peste 

intersecţii singuratice, în care-mi dorm, în fiecare seară, visele şi 

aşteptările. Plouă cu lacrimi de dor, de neputinţă şi regrete, plouă 

cu oameni care cad, ca nişte trăznete, între noi, plouă cu dorinţe 

înnecate în lacrimi de cer, plouă cu altare prăbuşite şi cu lumi noi, 

născute din cenusă, lumi ce plâng ca un cor de robi, care-şi cântă 

propria odă a bucuriei, într-un ritual sfânt, uitat de oameni, uitat de 

noi… 
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Plouă cu gesturi tandre şi tăceri vindecătoare, plouă cu despărţiri 

de foc şi regăsiri de viaţă! Plouă cu finitul infinitului, plouă cu aici şi 

cu acolo, plouă cu balsam aşezat peste suflete sângerânde, plouă 

cu zâmbete ţâşnite din fotografii, din suflet şi din gând, ploua cu râs 

de copil şi dorinţă de femeie. 

Plouă cu speranţa revederii, plouă cu scenarii de viaţă, în care tu 

ai, mereu, rolul principal, plouă cu miracole, cu divin şi cu uman. 

Plouă cu un timp asumat deplin, cu un timp ce nu se va mai 

întoarce niciodată, plouă cu un timp visat, ce poate nu va veni 

niciodată, plouă cu momente trăite profund, plouă cu şanse 

ratate, cu întreg şi cu jumătăţi de univers… 

Plouă cu viata si cu moarte, cu linişte, cu  iubire, cu  bucurie şi 

lumină în suflet, în fiecare zi, în fiecare mîine etern. Plouă cu sfârşit şi 

cu început, plouă cu mine în trupul tău, plouă cu tine în sângele 

meu… Plouă… 
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Irina Lucia Mihalca | Poem final pe frunze de arţar 
 

Tremură în cădere frunzele arţarului din faţa ferestrei mele, tremură, 

plâng şi se duc îngălbenite în tăcerea singulară, în lumea Uitării de 

unde nimeni nu ştie nimic. Rând pe rând, pe şoaptele vântului Timp, 

vor pleca toate. Inconştienţa face să palpite ultimele lor clipe de 

vrajă, freamată, dansează, plutesc agăţate firav de firul subţire de 

viaţă, se leagănă aninate de vise irealizabile, ca, mai apoi, să se 

desprindă în dansul final, iluzoriu. 

Totu-i o trecere spre ceva, un sens ascuns vederii noastre opace, 

doar visul mai ridică, uneori, voalul Tăcerii, şi, uneori, simţurile ne 

cern clipe din adevărul luminii. Oare dacă am ştii "tot adevărul" am 

mai trăi cu adevărat clipa? 

Ne-am plimbat ameţiţi de visul neştiut din noi, de chemarea 

sufletelor-pereche, de întregul din noi pe cărările toamnei, pe 

străzile ei, privindu-ne, căutându-ne, simţindu-ne, respirându-ne, 

ştiindu-ne. 

Era ţipătul mut al trăirii noastre de dincolo de vălul Uitării, era ecoul 

ce a străpuns bariera Timpului, era vibraţia ce a pulsat secole în 

aşteptarea revederii, a regăsirii? 

Ne-am regăsit şi ne-am pierdut pentru o întâlnire viitoare fără 

bariere timp-spaţiu? Ne pierdem aici ca să ne regăsim dincolo de 

voalul Tăcerii? Să fie acesta preţul răscumpărării clipelor noastre 

viitoare de eternitate, însoţite de durerea dorului, de vidul interior, 

de golul pustiu? Va compensa acum ceva până şi pentru atunci?  
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Şi dacă ne vom pierde definitiv în universuri paralele, chiar dacă 

transparente, impenetrabile, indiferente la chemarea noastră? Să 

fie asta pedeapsa supremă?  

Să fie cineva atât de indiferent, de crud, la sunetul iubirii sau 

tăcerea nu ne aude, nu aude, ea doar priveşte pasivă totul, 

indiferentă la ruga muritorilor? 

Putem doar s-o lăsăm pe Sophia să nască noi emanatii prin visul ei 

etern. 

Misterul învăluie visele tale, o lume singulară unde puţini au acces. 

E posibil să fie o graniţă atemporal-spaţială, e posibil să simţim 

intuitiv aceasta, dar încă să ne fie blocat accesul la amintiri, 

accesul vederii celeilalte realităţi, o altă lume care nu se 

întrepătrunde cu asta, o altă realitate şi puţine graniţe sau porţi 

dintr-una în alta. 

– Totul e ermetic pentru a nu perturba, a nu distruge nimic, mi-a 

şoptit un djin, un spirit al pământului ce mi-a aparut din senin la 

chemarea gândului meu trecând dintr-o formă vagă în altă, pe 

măsură ce i se schimba dispoziţia într-un pastel de nuanţe. 

Sufletele voastre sunt izvorâte din Începător. Marele înşelător nu 

poate crea nimic, deşi el pretinde asta. El este un arhon. Poate 

doar să mimeze. Toate trei râurile au fost înşelate de marele arhon. 

El este marele înşelător şi-şi ia puterea de la cei pe care i-a înşelat, 

de la cei care cred că el este creatorul,  Începătorul. Dar el nu este. 

El este marele arhon.  
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Arhonii îndeamnă oamenii spre greşeli, până în punctul în care 

aceştia nu se mai pot îndrepta singuri. Atunci, oamenii încep să 

creeze răul, pentru că asta e natura lor. Ei sunt creatori şi au fost 

induşi în eroare de către înşelători. 

Oamenii sunt încă influenţaţi de înşelători caci răul nu a existat, 

până când nu l-au creat oamenii. Oamenii pot crea răul, sau pot 

crea opusul său, creând opusul răului, schimbând gândurile. Arhonii 

trăiesc în gândurile oamenilor, nu sunt spirite adevărate. Sunt fiinţe 

mentale, multe dintre ele create de oameni ca forme-gând. Ei sunt 

cei care se hrănesc cu energia gândurilor şi a sentimentelor, cu 

atenţia pe care le-o acordă oamenii, nu sunt spirite adevărate şi 

vor înceta să existe, dacă nimeni nu le va mai da atenţie. Dar ei pot 

mima şi pot lua diferite forme. Oamenii vor avea întotdeauna 

puterea pe care ţi-o poate da faptul de a alege, pentru că 

oamenii sunt creatori; dar dacă vor permite arhonilor să le 

influenţeze gândirea, vor alege greşit. 

– Şi atunci cine sau ce este Începătorul?  

– Nimeni nu ştie! Această este Marea Taină, căci Începătorul 

sălăşluieşte Pretutindeni. Începătorul produce emanaţii, pentru că 

asta e natura lui. El nu are intenţii creatoare. Oamenii fac asta. 

Începătorul doar există. Acel dumnezeu personal este propriul 

vostru suflet, partea voastră nemuritoare. Voi, oamenii, aţi creat-o, 

în lungul vostru drum prin eternitate. Spre deosebire de arhoni, 

individualitatea voastră sufletească este spirit adevărat şi trăieşte 

întotdeauna în lumea spiritului. Este parte din visare şi, de aceea, 

visează întotdeauna. Individualitatea îşi visează visul său. Când vă 

rugaţi Dumnezeului atotputernic, de fapt vă rugaţi vouă înşine.  

Vă rugaţi sufletului vostru, Sinelui vostru Superior, Divin. Aşa iau 

naştere adevăraţii zei. Voi, oamenii însufleţiţi, sunteţi Sine-dumnezei 
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în devenire. Iar când visaţi, aceea este, de fapt, visarea Sinelui 

vostru Superior... şi, astfel, djinul, manifestare a acelei mari puteri 

spirituale, pe care gnosticii au numit-o Sophia, şi-a luat rămas bun, 

căci era aşteptat dincolo de deşerturile Egiptului. 

Ştii şi tu că am fost sau poate încă suntem acolo sau dincolo vederii 

voastre, dincolo de vis. 

Poate nu degeaba paşii ne-au purtat la prima noastră plimbare, 

după o serie de străzi, spre acea băncuţă, spre acel loc. Un indiciu 

ce trebuia să ne atragă atenţia, să ne spună ceva...  

Doar acolo ai reuşit să fii tu însuţi. Pe acea băncuţă ai reuşit să-ţi 

deschizi inima, sufletul, să redevii tu, să simţim împreună, fără 

cuvinte, intuitiv, totul... încă nu avem acces, vălul este, încă, opac 

privirilor noastre. 

Astfel ai aflat continuitatea trecerii, a faptului că nimic nu e ilogic 

sau întâmplător, ai recunoscut-o pe Selma sau Ateh sau sufletul 

tuturor eu-rilor ei. 

Oare care dintre noi doi l-a născocit pe celălalt, din iubirea faţă de 

aproapele? O fi asta o noua dezordine a … sau o tentaţie inocenţă 

în lunile amare ale vieţii? 

Ai să-mi spui mâna destinului sau imposibila uitare, că inima e un 

vânător singuratic într-o euforie perpetuă a hoţilor de frumuseţe! 

Cad şi se scutură frunzele străpunse de lacrimi de ploaie. 

Oare ultimul lor strigăt e auzit de copacul Timp?... E toamna lor din 

urmă? 

...Acesta e adevăratul Sfârşit! 
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Dorel Schor | O prejudecată 
 

 

Multă lume are prejudecata că medicii stomatologi sunt, din cauza 

profesiei, prea puţin milostivi. Şi când umblă cu bormaşina sau 

extag o măsea, şi când îţi spun cât te costă plăcerea. Dar nu-i chiar 

aşa, cel puţin în cazul prietenului nostru, dentistul Kleinergrois. Iată, 

de pildă, o întâmplare din cabinetul său: 

Într-o zi s-a prezentat la consultaţie o tânără doamnă elegantă şi 

frumoasă. Avea părul negru, faţa smeadă, ochii albaştri, genele 

lungi şi... dinţii galbeni.  

Doctorul Kleinergrois a invitat-o pe scaunul ăla special şi cu mult 

tact a întrebat-o ce o supără. Doamna a spus cu vocea oarecum 

voalată, cea ce era de presupus, dentistul a trecut cu instrumentele 

peste toată dantura şi a întrebat "de când?".  

– De vreun an de zile, dar din zi în zi, din ce în ce, mai pronunţat. 

Au mai fost nişte întrebări, evident profesionale, pînă ce a picat 

întrebarea esenţială: 

 – Fumaţi? 

 – Da, a mărturisit doamna. 

 – Mult? 

 – Aşa şi aşa... 

 – Cam câte ţigări pe zi? 

 – Păi, cam trei pachete. 
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Puţin surprins, dentistul Kleinergrois a exclamat: 

 –  Mult, dragă doamnă, foarte mult! Foarte, foarte mult... 

 – Asta-i mult? Ce se poate spune atunci despre soţul meu care 

fumează patru pachete de ţigări americane în fiecare zi? 

Aici trebuie să recunoaştem că amicul Keinergrois nu a mai gândit 

profesional, ci s-a comportat ca oricare din noi, făcând niscaiva 

socoteli: cam cât cheltuieşte aproximativ familia pe zi, pe 

săptămână şi pe lună... Şi a exclamat spontan: 

 –  Dar, doamnă, asta înseamnă o groază de bani!! 

Doamna a precizat însă logic: 

 – La dracu cu banii, importantă e sănătatea! 

Nu mai ştim dacă tratamentul de albire a dinţilor a reuşit sau nu. 
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Marghioala A. Prascovia | Cocalara şi piţiponcul 
 

La Petrache Poenaru, Marghioala stă cu ochelarii pe nas şi nasu' 

vârât în telefon. O mare de oameni coboară, alta urcă. 

– Atenţie, se închid uşile! 

O matracucă năvăleşte în ultima clipă, după avertizarea sonoră. 

Cu o claie nepieptanată pe post de podoabă capilară, gâfâind şi 

asudând, se aşează pe un loc, monopolizându-l şi pe cel de lângă, 

unde îşi aranjează geanta, paporniţa şi ghiozdanul. 

– Urmeaza staţia Grozăveşti cu peronul pe partea dreaptă. 

Marghioala o masoară din cap până în picioare pe ţoapa de 

vizavi, apoi continuă să-şi butoneze telefonul. Nomofobia, bat-o 

vina... 

– Ce faci, tu? Long time, no see... se adresează un piţiponc la fel de 

dubios individei descrise mai sus. 

– Huh? Vai, da' ce surpriză... Tu nu erai prin Târgovişte sau aşa 

ceva? 

– Ba da, dar m-am întors înapoi. 

– Bine că nu te-ai întors înainte! îl persiflă cocalara. 

– Aşa, deci... Şi, cum merge? Tot maimuţă la call center? 

– Nu, la catedră. 

– Eşti învăţătoare acuma? 

– Profă de franceză. 

– I-auzi... Mă miram eu. 

– Pai da, ce vrei, nu toţi reusesc deosebita performanţă de a avea 

nouă clase... Sau ai terminat-o şi pe-a X-a, între timp? 
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– Eu am scoala vieţii, duduie. Doar mă ştii. 

– Bine ca n-ai şcoala morţii. Vedea-te-aş în costum de patru 

scânduri. 

– Ha ha, să înţeleg că tot mai mă iubeşti? 

– Bineînţeles. Mai mult ca-n 2011 şi mai puţin ca-n 2021, gen. 

– Ştiu. Eu m-am întors la Corina, avem şi un prunc. 

– Ooo, felicitaţiuni. Ce vârstă are? 

– Un an şi 5 luni, se umflă-n pene piţiponcu'. 

– Să vă trăiască! 

– Mulţam fain. Tu? 

– Eu nu. 

– Dar ai o vârstă... 

– Îţi reamintesc că eşti mai bătrân ca mine cu trei luni. 

– Ştii la ce mă refer. N-ai gagic? 

– Nu, de fapt, după ce mi-ai dat tu papucii în 2011 am picat într-o 

mare depresie şi de atunci sunt singură cuc. Mă rog, nu chiar cuc, 

căţel şi pisică. De când mă tot plimb pe magistrala asta sperând să 

ne revedem şi să-ţi declar dragostea mea veşnică, se smiorcai 

cocalara, trăgându-şi nasul la modul cât mai ostentativ cu putinţă. 

– Termină cu sarcasmele, că nu ţine figura. Putem să mai ne 

vedem, dacă e... 

– Huh? Păi şi nevastă-ta ce părere are despre asta? Iar acum eşti şi 

tată, om serios, nu un derbedeu, ca mine. 

– Da, am o soţie şi o iubesc, cumva, dar mor după senzaţii noi. 

– Dar dacă şi ea ar gândi la fel? Dacă i s-ar aprinde călcâiele după 

vreunul şi ar zice, wtf, 'madame Bovary c'est moi?' 

– Păi nu e acelaşi lucru, duduie. 

– Mai slăbeşte-mă cu 'duduie'. Atunci era ok, acum sună vulgar ca 

dracu' din gura ta. Deci, standarde duble, vasăzică. Nici nu mă 
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aşteptam la altceva din partea ta. 

– Dar... 

– Dar ce? Ai fi în stare să-i pui coarne numai ca să-ţi demonstrezi ţie 

însuţi ce mare mascul alfa şi omega eşti, dar dacă ar proceda şi ea 

la fel, “n-ar fi acelaşi lucru”. Măi să fie! Din puţul gândirii, cum ar 

veni. 

– Feminizdo! Eu nu m-am schimbat deloc. 

– Observ. Numai că eu nu mai sunt aceeaşi, Pinky Toe. E drept că 

am căzut cu cracii în sus când mi-ai arătat reşoul ăla făcut de tine. 

Când ai învăţat engleză singur. Şi când făceai pe aitistu'. Dar nah, 

tu ai vrut s-o încheiem, că am energii negative. O fi. Acum fiecare e 

pe drumul lui. Obliv(ion), că tot eşti tu expert în d-astea, dit elle, en 

lui montrant le doigt d'honneur. 

– Urmeaza staţia Piaţa Unirii cu peronul pe partea stângă. 

– Hai că eu cobor. Mi-a parut bine. 

– Şi eu tot aicea schimb. Unde fugi aşa? Şi mai ales, de când eşti tu 

aşa obscenă? Când ne-am cunoscut noi erai cea mai fată timidă. 

Cocalara si pitiponcul se dau jos în staţie. Marghioala, care a ciulit 

urechea la toată conversaţia lor, îşi dă seama că-s retardaţi cu 

agravanţe, în cel mai fericit caz, şi continuă să-şi butoneze 

telefonul. Să scrie povestioara, să n-o scrie...? 
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Emanuel Pope | Happy Halloween! 
 

Într-unul dintre apartamentele unei proprietăţi moderne şi vaste, 

ascunsă privirilor curioase şi păzită cu străşnicie sub consemn de 

“maximă securitate”, în mijlocul unei păduri nu departe de capitala 

unui stat balcanic, Şarik îşi potrivea cravata în oglindă. Urma cel 

mai important eveniment al vieţii sale. Momentul în care toate 

umilinţele îndurate de el până atunci vor fi răzbunate. Dar toate.  

Îşi zâmbi. Costumul Armani îi zâmbi şi el. Mirosea puternic a parfum. 

Şarik reveni la măsuţa din faţa ferestrei şi-n timp ce mâna îi căuta 

instinctiv paharul de whisky privirea îi fugi pe fereastră de unde 

putea vedea în amurg, departe, câteva dintre puţinele blocuri 

muncitoreşti rămase în acea zonă. Luă o înghiţitură din pahar şi 

apoi încet, nu prea tare, se prefăcu ca muşcă din oraş. Apoi lătră. 

Da! de-acum urma să fie al lui. De-acum nu vor mai conta nici 

funcţiile şi nici măcar banii, iar puterea va fi numai şi numai în 

mâinile lui.  

În jumătate de oră lucrurile aveau să se deruleze cu rapiditate şi 

după un program bine fixat: Festinul, Cuvântarea şi Banchetul. De 

dimineaţa nu făcuse altceva decât să se pregătească temeinic 

pentru toate astea. Auzise că în aceeaşi situaţie în care se afla el 

acum, un alt lider, cu mulţi ani în urmă, fusese gata gata să leşine în 

momentul Festinului deşi era cunoscut ca un om dur. Tocmai de 

aceea el nu mâncase decât foarte puţin în ultimele două 

săptămâni şi băuse numai tărie. Nu dorea să se facă de ruşine în 

timpul ceremonialului de investire.  
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În plus urma să intre ultimul în Sala de Festin. Şi va face de aşa 

manieră încât să întârzie cât mai mult ca să-i poată vedea la 

intrare, pe toţi cei 20 din Consiliul de Stat turbând acolo dacă nu 

cumva chiar şi mai rău. 

Auzi paşi pe dalele de marmură ale etajului. Gata, lucrurile aveau 

să se întâmple. Cineva ciocăni discret şi uşa se deschise larg. Doi 

bărbaţi îl însoţiră în tăcere printr-un labirint de coridoare ocolind 

astfel camerele oficiale unde era aşteptat de marea masă a 

membrilor de partid şi de presă. După câteva minute care-i părură 

o veşnicie ajunse în apropierea Sălii Festinului. Acolo işi aprinse o 

ţigară şi fumă încet, tacticos privind în ochi garda ce străjuia 

intrarea boltită de piatră a acesteia... Când termină îşi inspectă 

ţinuta timp de alte câteva minute după care făcu un semn şi 

bărbaţii îi deschiseră. 

Liderul se afla deja întins pe tăblia grea de stejar masiv a mesei 

complet înfăşurat ca o mumie în steagul roşu muncitoresc. Ce e 

viaţa, se gândi Şarik...timp de peste două decenii din această 

reşedinţă şi din fruntea aceleaşi mese, înconjurat de miniştri pe care 

tot el îi numea, bărbatul acesta acum mort, condusese destinele 

unui întreg popor. Urma el, Şarik şi tot aşa până în vecii vecilor, îşi 

mai spuse.  

Privi pe fiecare dintre cei de faţă. Când nu mai era atent, de 

cealaltă parte a mesei cineva vomită. Şarik privi într-acolo supărat, 

dar nu putu să-şi dea seama cine fusese. Tocmai atunci intră 

Doctorul, Maestrul de Ceremonii. Acesta aşteptă până se făcu 

linişte în sală şi îl privi apoi pe Şarik. Şarik se încruntă şi mestrul 

pricepu că era timpul să-nceapă.  
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Se apropie de masă şi scoţând un bisturiu îl introduse într-unul din 

buzunăraşele special pregătite de dinainte făcute în materialul 

steagului. La nivelul feţei defunctului, mai precis în zona gurii 

acestuia doctorul tăie îndelung şi apăsat după care bucata pe 

care o decupă de acolo o aşeză pe un platou de argint şi i-o 

întinse lui Şarik. Şarik o privi cu furie şi începu să rupă cu dinţii din ea. 

Se auzi un trup greu căzând dintre cei de faţă, Doctorul reveni la 

cadavru şi în ordinea inversă mersului limbilor de ceasornic începu 

să-i servească pe fiecare în funcţie de opţiunile pe care aceştia şi le 

exprimaseră în momentul depunerii jurământului de credinţă.  

Alţi doi leşinară până ca doctorul să sfârşească ceremonialul. 

Înainte de-a pleca maestrul dezgoli capul mortului şi de sub steag 

apăru faţa acestuia acum lipsită de gură şi zâmbet. În sală mulţi 

dintre cei de acolo vomitară, numai Şarik terminându-şi porţia îi 

privea cu un zâmbet larg. Cei care mai aveau putere începură să 

lovească cu picioarele în podea îndelung, ovaţionându-l.  Noul 

Lider le întoarse însă spatele şi îndreptându-se spre o altă ieşire a 

sălii părăsi Festinul.  

În coridorul mic ce despărţea Sala de Festin de Sala Cuvântării 

câţiva cosmeticieni şi machiori se năpustiră şi începură să-i cureţe 

mâinile şi faţa şi să-i aranjeze hainele, după care Şarik nerăbdător îşi 

făcu intrarea zâmbind lângă pupitrul încărcat de zeci de 

microfoane. Dinspre cei de la presă izbucni un ropot de aplauze şi 

urale. Aveau un nou Stăpân. 
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** 

Şarik începea să resimtă efortul acelei seri şi nu după mult timp 

părăsi şi Sala Banchetului, dar asta nu mai înainte de-a strânge şi 

mâinile câtorva tineri, reprezentanţi de prin judeţe, ai aripilor tinere 

ale Partidului. 

Ajuns în limuzină se trezi ca dintr-un vis salutat de şofer: “Să ne trăiţi, 

Boss!” 

“Salut, George”, îi răspunse acesta... să mergem!  

Maşina demară şi după alte zece minute farurile sale alergau 

printre umbrele pădurii pe drumul ce ducea spre oraş.... dincolo de 

zidurile Proprietăţii Partidului. 

“Şefu’ ştii că azi se sărbătoreşte Halloween-ul, chestia aia ciudată 

de la americani, cu horror, crime, morţi, stafii şi toate alea?” zise 

George după un timp, ca să-şi distragă şeful. 

“Hai sictir!”, se auzi răspunsul Liderului, pentru că în sinea lui, Şarik, 

frământa un alt gând: “Şi cum, asta să fi fost tot?  Atât să fie de 

simplu şi toată puterea de-acum e numai şi numai a mea?” 

 

fragment din volumul de proză aflat în pregătire –  

“Happy Halloween, România!” (2014 - 2017)  
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Sofia Gelman | Toamna cuvintelor 
 

“Ce citeşti maiestate ?” –  îl întrebă pe prinţ  Polonius  

“Vorbe prietene ! Vorbe !” – răspunse Hamlet… 

Cuvântul, acest simbol atotcuprinzător, semn al înţelepciunii, al 

ştiinţei dar şi al slăbiciunii, are darul de a fermeca pe toţi cei ce 

înţeleg limbajul său disimulat. Odată atins de puterea sa magică, 

rămâi pironit în faţa realului înfrumuseţat, rod al unei imaginaţii 

bogate strecurate prin prisma privirii subiective. Frumosul ireal 

descris poetic, litera încântătoare ca vrajă ireversibilă clădeşte 

drumul său către acel confort spiritual de care beneficiază doar 

cunoscătorii tainelor cuvintelor… Veneraţia vorbelor – apanajul 

celor aleşi – conduce înspre sfera legendară a confesiunilor general 

valabile înţelese şi pătrunse doar de cei iniţiaţi în magie.  

Asemenea unui covor de frunze  toamna, unde cromatica şi 

multitudinea irizării reprezintă însăşi bogăţia sine qua non  a  

culorilor, sonoritatea cuvintelor, încă înainte de a fi înţelese 

prefigurează melodicitatea limbii care urmează a fi pătrunsă apoi, 

de multiple înţelesuri şi sensuri. Aidoma unui peisaj multicolor alcătuit 

din frunzele înfrumuseţate prin moarte, căzute pe suprafaţa 

pământului, cuvintele tipărite pe paginile unei cărţi în forma lor fără 

viaţă constituie punctul de plecare dar şi de concluzie al gândului 

ce urmează a fi transmis prin lectură. Arta de a elucida enigma şi 

misterul cărţilor, asemenea încercării descifrării mesajului frunzelor în 

bogăţia lor cromatică, reprezintă diferite aspecte ale frumosului – 

categorie estetică – ca menire intrinsecă a împărtăşirii. Peisajul 

pestriţ al covorului alcătuit din multitudinea diversificată a culorilor 

ce aparţin unei bogate palete dornice de exprimare,  aminteşte 

imaginea literelor devenite comprehensibile, odată cu alcătuirea 
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cuvintelor ce ascund cu dibăcie idei accesibile numai celor care 

posedă cheia desluşirii…  

Ştiinţa şi fantezia creatoare puse în slujba răspândirii cunoaşterii prin 

intermediul cuvântului scris, constituie modul de comunicare în 

rândul celor aflaţi în perimetrul doritorilor de a ajunge prin lectură la 

noutăţile  diverselor domenii. În ritmul trepidant al secolului XXI, a te 

apleca asupra unor pagini de literatură înseamnă clipe de puţină 

destindere; a te opri pentru câtva timp în preajma tabloului oferit 

de imaginea frunzelor multicolore aranjate după o lege neştiută a 

naturii, înseamnă să te laşi  fascinat de frumuseţea efemeră a zilelor 

de toamnă. Lectura îţi va rezerva surpriza rostirii unor reflecţii 

aparţinătoare autorului cărţii, reflecţii care te vor transpune poate 

în alte timpuri spre a-ţi deschide noi orizonturi şi spre a marca un 

moment de relaxare, apreciat numai de cei ce au experienţa 

cititului.  

Splendidul mozaic al frunzelor căzute este - prin asociaţie de idei - 

asemănător cu bogăţia orientărilor tematice cuprinse între paginile 

cărţilor destinate iubitorilor de cuvânt. Literele ce formulează texte 

scrise şi implicit lizibile, descifrate şi înţelese, se vor fi adresat din 

totdeauna celor interesaţi în cultură. Veneraţia savantă şi cultul 

livresc în compania imaginii superbe a toamnei, va sta la baza unei 

viziuni culante în dialogul continuu între creator şi cititor.  

Generozitatea textului egalată de nobleţea mesajului şi povara 

exprimării, contemplarea introvertită îndreptată către sferele 

inexplorabile ale sufletului, constituie puncte de frământare artistică 

ale limbajului. Pe fundalul multicolor al covorului de frunze, se 

desluşesc tainice legăminte  înfiripate între gândirea autorului şi 

exteriorizarea ideilor sale prin feeria cuvântului, spre a contura şi 

reliefa sensul vocaţiei…  
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Veronica Pavel Lerner | “Intelectuali la cratiţă” 

şi nu numai 

 

Cartea “Intelectuali la cratiţă - Amintiri culinare şi 50 de reţete”, 

apărută la Editura Humanitas în 2012  este o minune. Biblioteca 

mea e plină de cărţi remarcabile, dar pot număra pe degete 

ediţiile care mi-au rămas la suflet de-a lungul anilor. Printre ele, 

Alfred Jarry -“Ubu” ediţie în traducerea şi îngrijirea lui Romulus 

Vulpescu la editura pentru literatură universală 1969, “Antologia 

Inocenţei” de Iordan Chimet, editura Ion Creangă 1972, Ioana 

Pârvulescu “Lumea ca ziar”, editura Humanitas 2011 şi, acuma, 

această superbă ediţie a unei excelente cărţi prezentată de Ioana 

Pârvulescu, care este “gazda” ospăţului la care sunt invitaţi 16 

scriitori să-şi depene amintiri culinare. Ilustraţiile rafinate şi de bun 

gust sunt semnate de graficianul Mihail Coşuleţu.  

Nu pot scrie despre carte fără emoţiile care m-au însoţit pe tot 

parcursul lecturii. Simpla ei răsfoire, din nou, îmi aduce amintiri ale 

unor vremuri care nu mai există.  

Am găsit multă poezie în texte. Emil Brumaru, de exemplu, nu se 

sfieşte să asocieze poezia bucătăriei, oferind cititorului câteva 

excelente poeme. Am găsit, la Andrei Pleşu, o importantă faţetă a 

feminismului, aceea care a ajutat bărbatul să “se elibereze” de 

gătitul care era în sarcina femeii.  

Discutasem cu fratele meu problema, cu ani în urmă, şi ajunsesem 

la aceeaşi concluzie. Amândoi eram familişti, amândoi ştiam să 

gătim, el nişte superbe tarte de fructe cu reţete din Franţa, eu cu 
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inovaţiile mele à la Emil Constantinescu, la nunta fiicei căruia 

citisem în ziar că s-au servit sărmăluţe în foi de viţă cu carne de 

pasăre.  

Ioana Pârvulescu mi-a readus în memorie telul de bătut spumă de 

fructe, înlocuit acum de bătătorul electric. Da, dar e astăzi spuma 

de ou crud consumabilă? Nu conţine Salmonella? 

Am recunoscut faimoasa maşină de îngheţată descrisă inginereşte 

de Gabriel Liiceanu. Ciubăr e termenul potrivit pentru locul în care 

se afla cilindrul şerbetieră, spune Liiceanu, la care trebuia învârtit 

timp îndelungat cu manivela. Fratele şi cu mine cunoşteam munca, 

noi o prestam, nu mama!  

D-l Liiceanu a uitat însă un 

amănunt: în jurul cilindrului de 

metal cu îngheţată  se punea 

gheaţă cu sare, pentru 

păstrarea unei temperaturi 

scăzute.  

Marea grijă era ca niciun strop 

de sărătură să nu pătrundă în 

îngheţată! E drept că la 

apariţia frigiderului, totul s-a 

simplificat, dar numai parfait-ul 

– îngheţată amestecată cu frişcă – ieşea bine. Cum bine spune 

scriitorul, calitatea acelei îngheţate, muncite din greu, a rămas 

neegalată! 
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Am aflat că am în comun cu Monica Pillat nu numai plăcerea de a 

scrie scrisori, dar şi cea a cozonacului trandafir! Doru Mihăilescu 

propune o reţeta de omletă care pare foarte bună, ca şi cea de 

omletă “Cordon Bleu” a lui Neagu Djuvara. Eu m-am oprit însă la 

“Ouă ca la Văratec”, unde măicuţa care ne-a găzduit prin anii '70 

spărgea ochiurile în tigaia cu ulei şi apoi, în timp ce ochiurile se 

prăjeau, lua cu o lingură ulei din tigaie, înclinând-o puţin şi stropea 

continuu ouăle până deveneau complet albe. 

Tania Radu are reţeta “Tortă din mai nimic”, foarte asemănătoare 

cu cea cunoscută de mine sub numele de “Torta leneşilor”, fără 

fructe, doar cu pişcoturi muiate în lapte şi frişcă cu ness sau cacao. 

Aici, în Canada, italienii fac “Tiramisu”, la care pişcoturile se 

înmoaie într-o băutură alcoolică în loc de lapte.  

Povestea lui Radu Parschivescu “Maxine, Nadine, Francine, Terrine” 

are un umor de zile mari! Mi-a plăcut ideea adevăratelor madelene 

a Antoanetei Ralian  şi m-a atras plăcinta cu praz din textul 

cuceritor scris de Vlad Zografi. Cât despre excelenta poveste şi 

reţetă a Ioanei Pellea, “Prăjitura cu vişine Ionică” , sigur, e foarte 

simplă, scosul sâmburilor de la vişine rămâne însă dificil!      

Andrei Pleşu spune despre bucătărie că e un atelier. Tatăl meu 

spunea că e un “laborator” şi, ca admirator al bucatelor mele, 

susţinea că e normal ca o chimistă (eu) să gătească bine!  

Nu m-aş sătura să scriu despre cartea asta minune, dar, de teamă 

să nu plictisesc cititorul, nu i-am menţionat pe toţi cei 16 autori ai 

cărţii, deşi tare mi-ar fi plăcut!  
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Elena Malec | Gutui cu carne 
 

eu nu am gătit gutui,  

cred, în viaţa mea, cu pui,  

dar vă jur că acest fel  

e-un deliciu cu viţel,  

carnea poate fi cu os,  

sosul iese mai gustos,  

dar şi un rasol de vită  

este-o carne potrivită,  

bine carnea o sărezi,  

apoi o înfăinezi  

şi-n tigaie-o rumeneşti,  

separat gutui prăjeşti,  

în felii mai potrivite  

şi-n ulei mult aurite,  

le răstorni în crăticioară,  

mai adaugi cuişoară,  

zahăr ars, supă de oase,  

de vită, leguminoase,  

chiar şi supă din cutie,  

doar Vegeta să nu fie  

şi dai focul mititel,  

voila gutui cu viţel.  

 

din cartea “Bucate rimate, reţete româneşti şi internaţionale în 

versuri” (in curs de apariţie) 
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Epicurious 
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De-ale lui Păstorel  
 

“O reţetă de mâncare e ca şi o partitură: trebuie 

interpretată. Menuetul lui Beethoven e acelaşi pentru 

toate privirile. Dar una e pe vioara maestrului George 

Enescu şi alta e dibla lăutarului de la Moara Văduva.” 

Păstorel Teodoreanu - Gastronomice 

 

 

De numele lui Al. O. (Păstorel) Teodoreanu se leagă atât o strălucită 

carieră literară, cât şi o mare pasiune pentru gastronomie. Poet, 

epigramist şi gurmand faimos, Păstorel a excelat prin verva şi 

talentul său atât la la scris cât şi în bucătărie.  

Din faimoasa lui colecţie de reţete, reproducem aici una de sezon, 

“Salată de ţelină cu muştar”: 

Se alege o ţelină tânără care să nu fie nici găunoasă, nici aţoasă. 

Ţelina se curăţă de coajă şi rădăcini şi se taie în felii subţirele ca 

chibriturile. Se pun într-o salatieră două-trei linguriţe de muştar, 

peste care se toarnă, picătură cu picătură, untdelemn. Se 

amestecă mereu cu o lingură de lemn, până ce se obţine o alifie 

de consistenţa maionezei, pe care o asezonezi cu sare şi piper 

după gust. Se adaugă apoi, tot picătură cu picătură, un păhărel 

mic (ca pentru votcă) cu oţet de vin. Sosul astfel preparat se varsă 

peste ţelina tăiată, adăugând pătrunjel tocat sau hasmaţuchi, tăiat 

foarte mărunt. Opţional, poţi completa această salată cu sfeclă 

fiartă sau coaptă, pe care o tai întocmai ca ţelina. 
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Toamna l-a inspirat în egală măsură să scrie şi versuri ca acestea, în 

care se regăseseşte poate şi lenea contemplativă născută în urma 

unei mese bune, însoţită de un pahar (sau mai multe) de licori 

bahice. 

 

Toamna 

Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare, 

De viaţă, de iubire, de vis. Sunt ostenit. 

Prin parcul meu de vise imens şi veştejit, 

Tu ai trecut ca toamna atotveştejitoare. 

 

De viaţă, de iubire, de vis, sunt ostenit. 

În heleşteul verde, cu apele murdare, 

Vezi pâlcurile repezi de păsări călătoare, 

Trecând, ca umbra spaimei, c-un strigăt prelungit. 

Prin parcul meu de vise imens şi veştejit, 

Nu mai zăreşti bazine ce înfloresc, bizare, 

Ca stânjenei de sticlă, sub scânteieri lunare, 

Trezite ca-n poveste de mersul tău vrăjit. 

 

Tu ai trecut ca toamna atotveştejitoare. 

Şi-n nopţile cu brumă văd chipul tău iubit, 

Alunecând – ca luna – de veghe-ngălbenit, 

Prin noaptea fără viaţă şi fără de hotare. 

 

Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare. 
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Dintre întămplările hazlii din viaţa lui, am ales în schimb una de 

iarnă, legată de o întâlnire neprevăzută cu un inamic de idei: 

 

Într-o seară de iarnă din vremea Primului Război Mondial, Păstorel 

Teodoreanu şi un camarad de arme se plimbau agale prin Iaşi. 

Coteau pe ulicioare pustii, pentru a nu fi siliţi să-i salute pe ofiţerii 

nemţi dat fiind că purtau încă uniforma Regimentului 24 Artilerie. 

Deodată, zăresc în pragul unei biserici un preot înalt şi decid să intre 

în vorbă cu el.  

 

“Ce doreşti fiule?”, îl întreabă preotul pe Păstorel.  

“Să mă spovedesc, părinte. Caut ispăşirea păcatelor şi 

duhovniceasca sfinţiei tale binecuvântare.”  

“Ai ucis?”  

“Da.”  

“Rău! Nemţi?”  

“Nemţi.”  

“Îţi place la teatru?”  

“Da.”  

“Bine! Dar «Moartea lui Mihai Viteazul»?”  

„Nu.“  

“Rău! Crezi în Dumnezeu?”  

“Da.”  
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“Bine. Dar în Nicolae Iorga?”  

“Nu!”  

“Rău! Şi de ce nu crezi în Nicolae Iorga?”  

“E zălud, părinte, e sărit!”  

“Măgarule! Am să te reclam la Marele Cartier General! Am să te 

chem la Curtea Marţială! Vei fi împuşcat ca un câine! E o ruşine să 

mai porţi uniformă! La zid!”  

Şi Păstorel Teodoreanu, şi camaradul său o şterg.  

“Bine, domnule locotenent, cum îţi veni?”, îl întreabă tovarăşul său 

pe Păstorel.  

“Dar ce-am făcut?”  

“Ăsta nu e popă, domnule.”  

“Cum?”  

“Ăsta e domnul profesor Iorga. S-a îmbrăcat aşa de frica nemţilor!” 

 

Sursa   

http://adevarul.ro/cultura/carti/sa-nchinam-unpaharel-bunul-pastorel-avertisment-articol-dauna-grav-persoanelor-umor-1_518248e5053c7dd83f683bfb/index.html
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Cascada Bigar – Cheile Nerei | Panoramio 
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George Kun | Misterul din Cheile Nerei 
                     (O poveste adevărată)                                                                                         

 

Prima discuţie serioasă  despre viitorul meu profesional am avut-o  

cu tatăl meu, când am împlinit 12 ani. Îmi aduc aminte doar că era 

o vara frumoasă  şi ne-am dus doar noi doi, duminică după amiază 

la o plimbare de câteva ore prin parcurile înflorite  Timişorene de-a 

lungul Begheului. Tatăl meu iubea natura, îi plăcea mişcarea în aer 

liber şi se destindea de minune vorbind despre tot ce-l interesa: 

politică, filozofie, literatură, munca lui, umor, lingvistică, viaţa în 

general. Putea conta cu certitudine pe faptul că oricine care-l 

asculta va învăţa ceva de la el şi va fi fascinat doar ascultându-l, 

indiferent dacă voia sau putea să contribuie cu ceva la 

conversaţie. Erudiţia şi charmul lui erau fără îndoială deosebite, dar 

puteau fi şi intimidante. Această plimbare a fost însă diferită şi am 

observat că tatăl meu manifesta  nu numai o răbdare binevoitoare, 

dar şi un interes sincer pentru ceea ce aveam eu de spus. 

Tranziţia de la un ascultător docil la un partener de conversaţie mi 

s-a părut deosbit de atrăgătoare şi măgulitoare şi a semnalat 

recunoaşterea maturizării mele. Ne-am luat cu vorba despre 

natură, botanică, zoologie, materii de şcoală care mă interesau, în 

mare parte şi datorită unei profesoare de ştiinţe naturale care era 

pasionată şi mă încuraja să explorez natura mai în detaliu, mult 

peste limitele cărţilor şcolare. Aşa că am împărtăşit tatălui meu 

viziuni de botanist, entomolog, explorator alpin,  biolog marin, 

inginer forestier... într-un format de posibilă viitoare profesie. 
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Bineînţeles, ne-am aventurat într-o discuţie mai detaliată pentru a 

lămuri dacă acest interes se baza pe admiraţia mea pentru 

profesoara de ştiinţe naturale, sau pe ceea ce am citit, văzut, auzit 

sau imaginat. Am trecut şi la alte subiecte şi dezbateri până ne-au 

obosit şi creierul şi picioarele şi ne-am întors frumos acasă pentru 

cină.  

Două săptămîni mai târziu, tatăl meu mi-a comunicat că s-a gîndit 

mult la discuţia noastră şi poate un prim pas ar fi  o vacanţă în 

mijlocul naturii, ca să-mi clarific interesele în mod direct. El vorbise 

deja cu un bun prieten, un profesor de ştiinţe naturale deja 

pensionat şi care avea pasiunea drumeţiei, a muntelui şi a 

pescuitului. Acest domn, Mihai Neagu, mergea în fiecare vară vreo 

zece zile în Cheile Nerei la pescuit de păstrăvi şi se caza la o casă 

ţărănească pe un vârf de deal.  

Domnul Neagu a acceptat cu multă amabilitate idea de a mă lua 

cu el şi eu am fost extatic că voi putea să-l însoţesc şi să particip la 

această aventură  cu un om foarte interesant, cu maturitate şi 

experienţă de adult şi energie şi entuziasm de om tânăr.  Am pornit 

la drumeţie într-o sâmbătă dimineaţă cu trenul, apoi am continuat 

cu autobuzul şi ultima parte  am făcut-o într-o căruţă trasă de un 

cal, până în vârful dealului. 

În faţă casei, ne aşteptau proprietarii, Petre şi Maria Roşu, care 

arătau ca decupaţi dintr-o pictură de Grigorescu. El, cu căciulă 

neagră, cojocel de oaie,  iţari şi opinci, cu ţigara între degete, faţa 

brăzdată de riduri adânci şi pielea tăbăcită de vânt.  Ea, 

mărunţică, vioaie, cu o basma mare, neagră  înrămându-i faţa 
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îngustă şi ochii mari, negri, cu un neg pe vârful nasului, uşor 

gheboasă, cu picioare scurte şi opinci care păreau enorme pe 

picioarele ei subţiri. Ne-au zâmbit amândoi, ne-au îmbrăţişat şi 

ne-au poftit imediat în casă. În câteva minute, au apărut telemea, 

roşii, ceapă, felii de pâine neagra, gustoasă, sare de masă de 

culoare gri cu granule mari, lapte proaspăt de capră şi câteva 

mere mici, dar zemoase şi gustoase.  

Nici nu ne-am apucat încă să mâncăm, când moşu Roşu a dispărut 

undeva şi a adus o sticlă mare de ţuică de casă. A scos repede 

dopul de pluta, şi ne-a invitat să avem o duşca de binevenit.  A pus 

pe masă 4 pahare de apă goale şi le-a umplut cu ţuică. Domnul 

Neagu a spus că el bea cam atâta într-o săptămână, eu cam 

atâta pe an, iar Petre al nostru cam atâta pe aperitiv, înainte de a 

bea mai “serios” în timpul cinei şi după cină... S-au mai servit 

cârnaţi, mămăligă, şi o ciorbă gustoasă, aşa că am terminat cina 

cu burţile pline şi foarte veseli şi vorbăreţi.  

Eu am ieşit  din casă la o siesta activă făcând inconjorul casei de 

câteva ori şi apoi am revenit să mai continuăm să stăm la taclale, 

dar gazdele păreau cam obosite şi când  moşu Petre a adormit pe 

scaun, nea Mihai mi-a spus să mergem şi noi la culcare, căci 

scularea a două zi dimineaţa era la ora 5.  

Zis şi făcut, ne-am retras în camera noastră. Acolo, am fost din nou 

copleşit de autenticitatea mobilei şi a decorului ţărănesc, aşa cum 

le-am văzut doar în cărţi, picturi şi la “Muzeul Satului” în Bucureşti.  O 

masă mare de stejar, scaune grele din lemn masiv, două paturi de 

lemn cu saltele de paie, pături de lână aspră, plapume umplute cu 
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pene de gâscă, perine mari de puf, fiecare pat acoperit cu o 

cergă grea multicoloră.  Pereţii erau plini cu poze vechi, înrămate, 

unele luate din armată, altele cu nunţi şi sărbători de familie. 

Câteva marame frumoase bătute în cuie sau atârnând de cârlige 

completau decorul mural.  

Am remarcat imediat şi o lada imensă de stejar cu un capac cu 

balamale, ceva în care mi-am imaginat că s-ar ţine lenjerie de pat, 

plapume, perne, cergi şi poate şi îmbrăcăminte. M-a şocat 

greutatea capacului, pe care l-am încercat doar din curiozitate şi 

mi-am dat seama că îţi trebuiau două mâini şi bicepşi serioşi ca să-l 

ridici. În plus, lada era aşa de adâncă şi înalta că mă întrebam cum 

s-ar descurca băbuţa noastră dacă ar trebui să pună sau să scoată 

ceva din ladă... Curiozitatea mi-a fost satisfăcută mult mai curând 

decât speram, iar uimirea de a o vedea pe băbuţa noastră în 

acţiune mi-a reamintit să nu subestimez niciodată limitele puterii 

umane, atât fizice cât şi mintale.  

Pe la 3 dimineaţa, am auzit un zgomot ciudat şi când ochii mi s-au 

obişnuit cu întunericul, am observat-o pe bătrânică furişându-se 

tiptil în cameră. S-a dus direct spre ladă şi din spatele ei a tras un 

par lung cu o furcă la capăt pe care a proptit-o de marginea 

capacului pe care l-a ridicat aproape complet şi a proţăpit parul. 

Apoi a luat un mic taburet cu o sfoară legată de un picior şi s-a 

urcat pe el balansându-se pe muchia peretelui frontal al lăzii şi 

căzând în ea cu o bufneală surdă. 
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Apoi  baba Maria a tras de sfoară până taburetul a intrat şi el în 

ladă; am presupus că a făcut asta ca să poată ieşi mai târziu din 

ladă. De acum somnul m-a părăsit complet şi urmăream cu ochii 

holbaţi acest spectacol de  acrobaţie de circ de “Casă de 

Bătrâni”. În câteva minute, bătrâna s-a balansat din nou pe muchia 

peretelui frontal al lăzii şi a căzut pe duşumea ca un sac de cartofi. 

Cum era agilă, s-a ridicat totuşi repede şi a tras şi taburetul afară 

din ladă. Apoi a început să încline parul şi capacul alunecă uşor, 

pe cale să se închidă. Pe neaşteptate, furca parului a ieşit din 

traiectorie şi capacul greu a căzut şi s-a închis cu un pocnet 

zgomotos. Domnul  Neagu s-a trezit şi el, dar s-a întors pe partea 

cealaltă şi a continuat să sforăie. 

Am observat că băbuţa avea pumnul drept încleştat şi cu mână 

stângă a început să-şi ridice fustele. Apoi pumnul drept a dispărut şi 

el sub fuste şi a reapărut sub forma unei palme deschise. În mod 

clar, ceva misterios şi foarte intim a avut loc sub fuste, dar decât să 

speculez, mi-a venit idea năstruşnică s-o întreb la timpul potrivit, cu 

maxim tact posibil. Oricum bătrânica a dispărut din cameră cu paşi 

mărunţi şi repezi şi a închis bine uşa după ea. Pe la vreo 5 dimineaţă 

ne-am sculat aşa cum a fost planificat,  şi deşi eu mă simţeam 

obosit şi somnoros, am sărit şi eu din pat şi am simulat câteva 

mişcări de “înviorare”. Domnul Neagu a umplut două căni cu lapte 

proaspăt pe care le-am băut cu poftă, şi am pornit imediat la 

drum. 
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Pescuitul de păstrăvi a fost pentru mine o noutate spectaculoasă. 

Pârâul de munte cristalin, cu ape învolburate curgând rapid peste 

pietre şi bolovani, plus aerul de munte şi mireasma pădurii 

învecinate erau ca ceva din rai. Domnul Neagu şi-a aruncat cu 

gesturi experte blincherul metalic lucios de momeală şi curând am 

văzut un păstrăv urmărind în viteză blincherul, gata să-l muşte. Spre 

ghinionul lui, păstrăvul a muşcat şi curând se zbătea în găleata lui 

nea Mihai Neagu. După ce el prinse vreo 3 peşti într-o oră, mi-a 

arătat şi mie încă odată tehnica de pescuit şi m-a lăsat să încerc şi 

eu. Cu norocul proverbial al începătorului, în vreo 20 de minute, 

norocul mi-a surâs şi mie, şi am prins şi eu primul meu  păstrăv din 

viaţă. 

Pe la 12, ne-am îndreptat frumos spre casă şi gazdele ne-au 

preparat un prânz cu mâncăruri de peşte, ca-n vise. Când savurezi 

roadele muncii şi ale norocului tău, parcă şi mâncarea are gust mai 

bun. Am mai stat la taclale, cînd deodată băbuţa Maria s-a ridicat 

în picioare, şi a spus că merge jos în pivniţă să mai aducă ceva 

bunătăţi. Eu m-am oferit s-o ajut şi ea a acceptat cu plăcere. Cînd 

am ajuns jos, am văzut rafturi pline de dulceaţă, gemuri, gutui, şi 

alte bunătăţi, şi în timp ce ea se gândea ce să aducă, mi-am luat 

inima în dinţi şi am întrebat-o ce cauta ea în camera noastră 

noaptea trecută şi dacă a găsit pe întuneric ceea ce cauta.  

Am văzut în privirea ei că era suspicioasă şi încerca să ghicească 

cât şi ce am văzut şi încă ezita să intre în detalii. Apoi i-am spus 

spontan că m-ar bucura să mă lumineze  şi am asigurat-o că n-am 

să spun la nimeni. Aceste “garanţii” au părut s-o liniştească şi mi-a 
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zis simplu că ea vine odată pe săptămână să scoată bani dintr-o 

cutie ţinută sub o pătură în fundul lăzii, şi acolo era singurul loc în 

care se ţineau banii casei. Văzând-mi privirea nedumerită, a 

continuat să spună că moşu Roşu cam bea mult şi merge aproape 

în fiecare seară cu prietenii la cârciuma din sat. Singura ei metodă 

să limiteze aceste ieşiri beţivane, era să reducă banii disponibili prin 

a-i ascunde. 

Apoi, deşi mi-am muşcat limba, dar tot am întrebat-o, unde se pot 

ascunde aceşti bani “lipsă”. “Apoi mamă”, zice ea, “poate ai văzut 

şi tu că i-am ascuns sub fustă în chiloţi”.  A urmat o tăcere lungă pe 

care, spre norocul meu, a întrerupt-o ea şi mi-a zis : “Ştii feciorule, 

acolo e singurul loc din casă unde de ani de zile  moşu' meu nu mai 

trebăluieşte...” 
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Aparat de făcut cafea de tip 

sifon, modern. 

Aparatul arătat în acţiune, aici. 

https://www.facebook.com/SteampunkTendencies/videos/1182215681892796/
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Julia Henriette Kakucs | Acuarele de Toamnă 
 

Cortul Meu 

 

Motto 

Es bleibt zwischen zwei Menschen, sie seien noch so eng 

verbunden, immer ein Abgrund offen, den nur die Liebe 

überbrücken kann.“ 

Între două persoane, chiar extrem de apropiate, va exista 

întotdeauna o prăpastie deschisă, pe care doar dragostea o 

poate trece. 

                                         Hermann Hesse în “Knulp”, 1914 

 

Se scurge timpul prin ceasul lui Dali. Strâmbat, sucit, schimonosit a 

devenit un saltimbanc al zilei şi nopţii. Picură cu stropi de aşteptare. 

Mă inundă... Îneacă cuvintele... Scufundă literele, silabele ce în 

vârtejul lor sălbatic ne unesc, legându-ne cu plasa ţesută din ochi 

mari, uimiţi, prin care ne absorbim. Ce departe eşti totuşi... Pe vârful 

masivului luminat doar de un singur cuvânt – va trebui să deduci, 

care – îţi văd umbra uriaşă profilată pe stelele infinitului... Intangibil 

ai rămas, pentru mine... 

 

“Insipid şi inodor“, îmi spune – parcă ghicindu-mi gândurile – 

chimistul, ai cărui paşi s-au încrucişat tocmai cu ai mei. Ce 

absurditate, mă gândesc... Tu, năluca mea ameţitoare, inodor? 
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Cum aş putea uita câmpurile violete de lavandă, deasupra cărora, 

te înălţai cu mine în nopţile albastre? 

 

“Vino, îţi amestec ceva în laboratorul meu“, mă întrerupe şamanul 

modern şi dispare în clădirea cu turnuri gemene. Îl urmez, mă 

atrage fosforescenţa alambicului. Privesc în el şi prin lichidul verzui, 

mă revăd. Plutesc, fiind din nou copila cu paşi mici şi codiţe ce 

ating secera lunei. 

“Îţi dăruiesc aromele uitate ale copilăriei“, şopteşte şi se face 

nevăzut, asemeni pisicii din Cheshire, al cărei zâmbet larg persistă în 

aer... şi nu doar acolo... 

Mă uit la vasul conic de sticlă, denumit după Emil Erlenmeyer, 

născut la doi paşi de mine, la 28 iunie 1825 la Wehen, lângă 

Wiesbaden. Ce m-aş fi făcut dacă nu aveam vasul lui cu gâtul 

strâmt şi gura strânsă? Mi-aş fi pierdut memoria? Tablourile pictate , 

acuarela fină, transparentă a somnului dulce în aroma emanată de 

grădina din mine? S-ar fi evaporat poate toate, prin deschiderea 

largă a celorlalte recipiente. 

 

Ochii mi se lărgesc de uimire. Prin transparenţa vasului suplu de 

sticlă, mă zăresc păşind în cortul domnului Rosenberg. Munte de 

trandafiri se numea dar roşii, asemeni florilor mele, îi sunt doar 

obrajii. Are o voce catifelată şi uneori am siguranţa că prin el îmi 

vorbesc petalele răsfirate de trecerea timpului.  

Pereţii cortului sunt decoraţi cu struguri. Lumina are blândeţea 

sărbătorii. Este Sucot, sărbătoarea cortului. Pe masă aşteaptă, 

odihnindu-se pe o farfurie întinsă, transparentă asemeni dragostei 
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mele, mere de un roşu închis, pere şi gutui aurii, smochine violete şi 

moşmoni cu o coajă maronie, aspră –  ce mă lasă mereu să mă 

gândesc la animalele pădurii – dar care îşi revarsă fructul cremos, 

dulce, pe dinţi atunci când muşti din ele. Mespilus germanica, un 

nume ce îi explică originea dar ascunde în el şi viitorul meu drum. 

Curioase sunt formulele magice ale vieţii... 

 

Aşează-te lângă mine. Da, aici pe bancă. Vreau să te simt, să te 

materializezi pentru o clipă, ţinând în mână fluidul spre apus. Sper 

să ne învăluie ploaia noastră sub Marea Poartă a Apelor. Da, acum 

de Sucot, sarbatoarea recoltei si a ploii... 

Vezi irizaţiile multicolore? 

 

Toamna a ajuns şi în curtea bunicii mele, deşi acolo părea să se fi 

mutat pentru întotdeauna, arşiţa verii. Singurătatea plantelor mă 

impresionează. Nu ai observat ce sentiment puternic, de izolare, 

emană un arbore stingher pe o câmpie? 

Unica dalie, înaltă, suplă, mândră, îşi ţinea capul, de culoarea 

răsăritului, îndreptat spre poartă. Mă saluta la intrare împreună cu 

ricinul palmat ce-mi întindea mâna. Se rătăcise şi el pe aici, venind 

din India sau Africa. Nu doar oamenii se refugiază în locuri mai 

sigure. Spaţiul înconjurat de clădiri înalte, era în mod evident ferit de 

calamităţi de toate felurile. Doar soarta locatarilor ei era marcată 

de un tragic amar.  

Pe balconul lung, numit de noi gang, de deasupra cortului locuia 

doamna Wieder, cea cu braţul tatuat  în Auschwitz, Genu, băiatul 

chinuit la graniţa peste care încercase să fugă, Kálman, închis 
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nevinovat, ispăşind frauda făcută de şefii lui, Clara, reîntoarsă 

bolnavă din lagărul rusesc –  pescuită pe stradă la frageda vârstă 

de 16 ani, "umplutura" vagonului în care lipsea un număr –  

ajungând în situaţia suprarealistă, grotească şi absurdă, de a fi 

singura evreică între germanii transportaţi după război.  

Şi ricinul? Speriat de cele auzite, devenise mult mai mic decât fraţii 

săi, copacii de ricin, din ţara lui de baştină. Învăţase să fie doar un 

element de decoraţie în peisajul auster al unei curţi cu mulţi chiriaşi, 

oferind un model contrastant, solitudinea. Cred că pe atunci nu 

ştiam că florile lui roşcate sunt de fapt femeile seducătoare pe care 

ni le arată. Oare de aceea s-au îngălbenit florile masculine ce 

cresc alături de ele? Presupun că aceasta este şi cauza cantităţii 

mari de otravă pe care a adunat-o în seminţe.  

Un gram de ricină este de 6000 de ori mai toxic decât un gram de 

cianură. Imaginează-ţi dacă această informaţie ar fi avut-o Felix 

Iusupov, atunci, când – conform legendelor – l-a otrăvit fără succes 

pe Rasputin. Dar Iusupov nu cunoştea nici reacţia lui Killian prin care 

glucoza reacţionează cu cianura transformând-o într-o cianhidrină 

netoxică. Altfel nu s-ar fi chinuit să facă prăjituri dulci. Un pahar de 

vodcă cu aromă de migdale l-ar fi ajutat mai mult. 

De fiecare Sucot mă regăseam la masă – o, nu la Masa Tăcerii a lui 

Brâncuşi – ci la masa recoltei bogate, plină de poveştile vecinului 

bunicilor mei. 

Ştii, dragul meu, tabloul era mereu acelaşi. În lumina filtrată de 

pânza deasă, ce lăsa umbrele viţei de vie de deasupra cortului să 

se legene în ritmul cuvintelor, stăteau la o masă lungă acoperită de 

o faţă de masă din pânză de in, despărţiţi şi uniţi totodată, faţă în 

faţă, o fetiţă cu codiţe ce-şi bălăbănea bicioarele în sandalele roşii 
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şi un bătrân înalt, osos, cu părul alb, rar, ochi mici, ascunşi printre 

întâmplările încrustate ale sufletului, rezemat cu coatele de tăblie. 

Dacă vântul nu ar fi uitat să înregistreze cuvintele, s-ar auzi acum, 

printre zumzetul albinelor de culoarea toamnei, poveşti legate de 

frumuseţea sărbătorii, explicaţia simbolurilor ramurilor şi citricelor 

adunate în prima ei zi. Cred că prezenţa mea se asemăna cu 

simbolul ramurei de mirt, mereu verde, arbustul Afroditei în 

antichitate, dar în timpul Sărbătorii Cortului semn al celor neştiutori 

în cele sfinte dar plini de bunăvoinţă şi curiozitate... 

În mod sigur însă, îi aminteam domnului Rosenberg de vremurile 

bune... de copilăria lui... 
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Ploaie de noiembrie 

Astăzi dimineaţa am ajuns pe peron cu două minute mai târziu 

decât porneşte trenul regional şi cu cinci minute mai devreme 

decât soseşte metroul ce mă ia cu el. Iată un exemplu perfect de a 

nu fi la timpul potrivit la locul potrivit. Vântul rece m-a alungat în 

gura largă a scărilor şi mă face să regret că nu-mi aruncasem în 

fugă ceva – o beretă, o şapcă, o pălăriuţă – pe cap ca să mă 

apere de primii dinţişori ai acestei luni întunecate, pierdute între 

toamnă şi iarnă.  

O lună fără sărbători în care doar aniversarea unui prieten mai 

poate aduce lumină. Am înşirat într-o acţiune de salvare a sufletului 

lumânările pe pervazul ferestrei. Vor înlocui la nevoie, atunci când 

voi simţii degetele reci ale întunericului căutăndu-mă, lumina lunei. 

Seara se va lăsa din nou mult mai rapid decât mi-o doresc. 

Mă uit plină de speranţă la cerul întunecos deasupra mea. Ploaia 

trece ca printr-o sită fină, mă lasă să o aspir, să o simt pe obraz şi se 

răspândeşte ca o mângâiere uşoară a norilor pe părul ce-mi 

luceşte în umezeala zorilor. 

Pe monitorul aflat deasupra mea se anunţă deja trenul următor. Va 

sosi, aşa scrie pe tăbliţă, în scurt timp. Aceste cuvinte laconice 

trezesc în mine întotdeauna o nedumerire născută din neliniştea ce 

mă cuprinde când le citesc. O gară în care trenurile sosesc în scurt 

timp… Când ? Exact nu se spune. Acest scurt timp are mereu o altă 

lungime – şi nu doar subiectivă – pentru a sublinia teoria relativităţii.  
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În fine, o altă informaţie nu am, aşa că stau sub cerul invadat 

deodată de un cârd de raţe gălăgioase, în mod sigur întârziate şi 

ele. Sper că mijlocul de locomoţie va sosi cândva, într-un timp 

accesibil imaginaţiei mele. 

Mi-e frig… La fel de frig mi-a fost şi la începutul lunii, în excursia 

făcută la Merseburg, Halle, Tilleda şi Frankenhausen. De ploaie mă 

adăpostisem în expoziţia tematică Otto I zis şi cel Mare, care după 

ce bătuse ungurii jurase să facă o dioceza la Merseburg. A şi 

întemeiat-o în anul 968. Catedrala ridicată în stil romanic a fost 

mereu lărgită, prezentându-se în prezent într-un amestec de stiluri 

arhitecturale. Orga, reclădită şi ea de mai multe ori până ce a atins 

numărul impresionant de 5700 de ţevi, cunoscuse în epoca ei 

romantică mâinile lui Franz Liszt care compuse pentru ea Preludiu şi 

Fuga pe numele B-A-C-H. Tot aici sunt renumitele formule magice 

(Zaubersprüche) scrise în vechea limba germană (Althochdeutsch), 

care au fost prima dată publicate în anul 1842 de Jacob Grimm. 

Abia acum, după vizitarea catedralei, înţeleg că restaurantul "Ben 

zi Bena" nu-şi trage numele din ebraică sau arabă, ci într-un mod 

pragmatic reia una din formulele mistice axate pe mitologia 

germană. "Ben zi Bena" recitase cu o voce dramatică ghida 

noastră frumoasă cu păr roşu… "Ben zi Bena"… răsunase plin de 

nuanţe ascunse şi pe noi ne trecuseră fiorii în beciul adânc al 

edificiului. “Bein zum Bein”  înseamnă însă Picior lângă picior, iar 

astăzi aceste cuvinte împodobesc pereţii spitalului de ortopedie din 

Merseburg, vindecând de data aceasta nu picioarele fracturate 

ale cailor, ci cele ale pacienţilor aflaţi aici. 
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Interesante exponate - Hărţile drumurilor străbătute de Otto I, de 

Otto al ÎI-lea, diplome cu peceţi impresionante, tablouri 

genealogice – povestesc despre trecut. 

 Soldaţi care nu ştiau să scrie, alături de soţii deosebit de cultivate… 

Am vizitat palatinatul Tilleda amintit prima dată în anul 972 – cadou 

făcut de Otto al ÎI-lea soţiei sale bizantine, Theophanu – în timp ce 

ploaia îmi udase pantofii infiltrându-se până în sufletul meu. Un grog 

fierbinte băut într-un mic local rustical din apropiere, m-a salvat de 

o răceală cumplită. 

Aceeaşi perdea umedă, neîntreruptă, ne-a întrerupt plimbarea prin 

Halle, trezind în noi dorinţa de a ne îndepărta de acest oraş 

aproape cu aceeaşi repeziciune cu care plecase de aici Friedrich 

Händel. Discul ceresc de la Nebra, cu un diametru de 32 cm şi o 

patină albastră - verzuie, pe care luna, soarele şi pleiadele 

strălucesc în aur, ne-a recompensat, dăruindu-ne o clipă de mister 

în ambianţa concretă a muzeului istoric. 

Am întrerupt drumul de întoarcere pe autostrada udă oprindu-ne la 

Frankenhausen pentru a vedea pictura monumentală a lui Werner 

Tübke. Tematica războaielor ţărăneşti se întinde pe o suprafaţă de 

1700 m2 sub cupola Muzeului Panoramic. Cele 70 de scări ce urcă 

spre acest etaj se revarsă într-o sală care te întîmpină cu o umbră 

sumbră deasupra căreia strălucesc culorile vii ale unei creaţii 

începute în 1976. Pictorul a lucrat mai mult de zece ani la această 

alegorie. Taburete largi hexagonale îţi permit să te roteşti la 

indicaţia muzeografului, care în timp ce-ţi explică simbolicul 

motivelor te lasă să-i simţi regretul de a fi trăit neputinţa înfăptuirii 

pasului ce l-ar fi scăldat în fântâna nemuririi. 
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Ne uităm cu toţii la personajele mari ale epocii ce se sprijină de 

marginea fântânei şi-i auzim urarea finală cu un fior uşor: 

“Fie să reuşiţi să rămâneţi nemuritori!” 

Ne îndepărtăm în spaţiul închis al maşinii sperând să-i îndeplinim 

urarea prin ceaţa lăsată rapid. Voalul ei ne menţine încă un timp în 

vraja culorilor şi a cuvintelor, dar şuroaiele cerului şi multitudinea 

accidentelor rutiere ne trezesc la realitate. 

Calendarul lunii are însă încă o dată majoră însemnată în istoria 

Germaniei. Ziua de 9 noiembrie pare să fie o zi ce gravitează mereu 

cu note deosebit de grave, adânci, ce revin mereu la suprafaţă: 

1918, 1938, 1989 

Şi noi stăm în faţa celor 44 de lumânări aprinse în amintirea celor 

ucişi de nazişti în satul de lângă noi… Şi noi ne gândim la numele 

celor umiliţi, chinuiţi, dispăruţi … 9 noiembrie 1938… Noaptea 

pogromurilor… 

Câteva zile scurte mai târziu porneşte ploaia rachetelor în Israel şi 

Gaza. 

Cândva s-a încheiat un armistiţiu. Se pare că ploaia s-a oprit … 

Frigul persistă şi nu ştiu ce va mai aduce luna noiembrie, care încă 

nu s-a terminat. 

Sper că spre sfârşitul ei va răsări soarele prieteniei, al dragostei, al 

înţelegerii… poate chiar astrul ceresc… 

  

  

                                                                 Din volumul Cu tine. Solitudini 
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CĂRŢI NOI 
  

Una şi bună - ca un 

croissant cald! 
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Angela Baciu | Charli. Rue Sainte-Catherine 34 

Editura Integral, 2017 

Lidia Vianu Translates 

Texte Paralele, engleză – română 

 

Concursul de Poezie intitulat “Lidia Vianu Translates” se ţine în luna 

mai a fiecărui an. Concursul este organizat şi sponsorizat de către 

Societatea Muzicală. El este sprijinit, de asemenea, de către 

Institutul Cultural Român, British Council şi Uniunea Scriitorilor din 

România. Pentru anul 2017, câştigătorii sunt Angela 

Baciu şi Petruţ Dinu. 

Cartea Angelei Baciu a apărut pe hârtie la Editura “Integral” şi 

apare acum online la Contemporary Literature Press. Cartea lui 

Petruţ Dinu va fi foarte curând publicată online. Ambele apar ca 

texte paralele, în limbile română şi engleză. 

Scopul acestui concurs este să clădească o punte de legătură între 

poezia românească şi toţi iubitorii de poezie din lume care cunosc 

limba engleză. 

Angela Baciu: Charli. Rue Sainte-Catherine 34, s-a lansat oficial pe 

25 octombrie 2017. Volumul poate fi consultat şi descărcat aici. 

În paginile următoare vă oferim spre lectură câteva dintre 

frumoasele versuri ale Angelei Baciu din noul ei volum. 

  

http://editura.mttlc.ro/carti/Lidia%20Vianu%20Translates.%20Angela%20Baciu.%20Charli.%20CLP.pdf
http://eintegral.ro/charli-rue-sainte-catherine-34


 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    192 

 

  

Edited by Lidia Vianu 
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Micul grupaj dintr-o călătorie de câteva zile la Bruxelles, scris pe 

nerăsuflate într-un interval de cateva ore de poeta Angela Baciu, în 

boulangeria “Charli” de pe Rue Sainte-Catherine 34, cuprinde 

impresii imediate, bliţ-zuri , ca şi cum autoarea şi-ar face zeci de 

selfiuri să se imortalizeze pe sine într-o lume plină de culoare, de 

nuanţe, de expresii inedite pe plaiurile noastre româneşti. Se pare 

că singurele curele de siguranţă în acest veac de paradis şi 

catastrofă sînt: mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor, gustul 

de croissant şi chipul bunicii Sofia… ca o asigurare că lumea-i peste 

tot la fel. 

 

Angela Baciu s-a născut pe 14 martie. Este poetă, prozatoare, 

publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. A 

publicat în jur de 17 cărţi, printre care:  

Maci în noiembrie (1997),  

Trei zile din acel septembrie (2003),  

Tinereţe cu o singură ieşire (2004),  

De mîine pînă mai ieri alaltăieri (2007),  

Mărturii dintre milenii ( 2012),  

Despre cum nu am ratat o literatură grozavă(2015),  

4 zile cu Nora (2015),  

Mai dragut decît Dostoievski – scris împreună cu Nora Iuga (2017),  

Charli. Rue Sainte–Catherine 34 (2017). 
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ora 14.20  

în toate poveştile o aud pe bunica sofia.  

nu am cunoscut-o.  

dar o văd  

cum intră pe uşă la charli.  

câinele ei bătrân şi şchiop cunoaşte drumul  

88 de riduri duc toate la casa ei.  

în fiecare zi cere  

baghete tradiţionale cu cereale. nimic altceva.  

nu se grăbeşte. desface sacoşa albastră  

de rafie şi înghesuie pâinea. deasupra aşează  

poşeta cu margine metalică. la modă în timpul războiului.  

mâinile îi tremură uşor.  

la charli e cald  

vin unii. ies alţii.  

numără restul. aceleaşi gesturi  

în fiecare zi. nu se teme de ploaie  

câinele şchiop o păzeşte.  

 

***  

nu-mi găsesc ochelarii  

tot uit unde îi pun  

ştiu că o să-mi spuneţi  

că îi am pe cap.  

peste drum  

muţii ăia gesticulează într-una.  

ei au ochelarii la ochi.   
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ora 14.30  

nimeni nu mă cunoaşte atât de bine  

ca mandarinul miraculos.  

nu e aici cu mine  

dar îl văd  

aşezat pe scaunul din faţă  

pălăria verde de fetru stă alături  

citeşte acum menu-ul.  

“eu ştiu ce vreau, tu ştii?”  

aceeaşi întrebare în fiecare zi.  

nu vede bine prin ochelarii cumpăraţi de la lidl.  

nu vrea să meargă la doctor.  

o fi având el un vraci  

undeva în pustiu.  
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ora 14.33  

“ce doriţi astăzi?”  

întreabă tânăra domnişoară  

cu şorţ maro pe care scrie  

cu litere albe “charli”.  

ploaia se aude mai tare pe acoperiş.  

nu mă grăbesc.  

desenez cu degetul pe masa de lemn.  

se umple  

cafea. corn. farfuria colorată.  

pliculeţe cu zahăr. brun şi alb.  

reţeta de clătite. tu.  

pe biletul din buzunar  

rămas de la tine:  

pâine  

ouă  

lapte  

mere  

cereale  

împăturesc biletul  

îl pun în buzunar.  

  



 

alchemia| No.5 – noiembrie 2017    197 

 

ULTIMA PAGINĂ 
 

Tema ultimului nostru număr pe 2017 este legată de sfârşitul anului şi 

de sărbătorile de iarnă. 

Contribuţiile sunt acceptate până la data de 10 decembrie 2017, 

iar data apariţiei numărului este programată pentru 15 decembrie 

2017.  

Acceptăm cu bucurie: versuri, articole, recenzii, scurte povestiri şi 

contribuţii dedicate artelor vizuale.  Le mulţumim anticipat celor 

care doresc să ne trimită texte, grafică şi fotografie de sezon. 

 

Alchemia Decembrie 2017  

frumuseţea iernii • sfârşitul anului • Hanuka • Crăciunul • Anul Nou 

• alte sărbători istorice de iarnă • reţete de sezon • amintiri • umor 

• iarna în literatură şi artă  

         j  
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Precizări 

Toate textele trebuie să aibă specificat numele autorului şi titlul. Pe 

cei care trimit un grup de poeme, îi rugăm să sugereze şi un titlu sub 

care grupul respectiv urmează să apară la cuprins.  

Textele trimise redacţiei trebuie scrise după gramatica Academiei, 

cu diacritice, şi, pe cât posibil, cu font “Century Gothic” de mărime 

15. De asemeni, preferăm să fie trimise într-un document MS Word, 

redactat după regulile de mai sus.  

Intrările destinate secţiunii Cărţi Noi vor cuprinde coperta cărţii la 

rezoluţie bună şi, la alegere, fie o prezentare a volumului fie un 

fragment din el.  

 

Fişierele pot fi trimise prin email la sandra.segal@gmail.com sau prin 

mesaj privat pe Messenger. 

Multă inspiraţie!  

 



 



 


