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 Dou� c�r�i despre România 

Thomas Perle s-a n�cut în 1987 în 
Vi�eul de Sus, având tat� maghiar �i 
mam� de origine german�.  

În 1991 emigreaz� cu familia la 
Nürnberg. A studiat la Universitatea 
din Viena teatrul, filmul �i �tiin�ele 
mass-media, interesat fiind îndeosebi 
de dramaturgie. 

În 2013, i se acord� Premiul de 
Exil pentru proza “noi plecar�m 
fiindc� to�i plecar�”. 

Volumul de fa�� poart� titlul  „noi 

plecar�m fiindc� to�i plecar�”
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  �i 
se deschide cu aceast� proz� premiat�, 
urmat� de alte �ase. 

Specific scrisului lui Thomas 
Perle este evitarea inten�ionat� a 
majusculei în proza sa �i realizarea 
unei proze secven�iale, în care este 
surprins doar esen�ialul. 

Dat fiind faptul c� bunicul 
dinspre mam� era român, autorul î�i 
însu�e�te �i aceast� limb�, fiind 
mândru de faptul c� a crescut cu trei 
limbi. 

În prima proz� scris� la persoana 
întâi  din punctual de vedere al unei 
fete care este înc� elev�, pe alocuri, 
prin afi�ata naivitate, duce cu gândul 
la proza regretatei Aglaja Veteranyi. 

Ajun�i în Germania în urma 
scrisorii de chemare din partea bunicii 
dinspre mam�, dup� ce p�rin�ii 
fuseser� un an �i jum�tate �omeri, 
tat�l geolog iar mama laborant� la 
abator, naratoarea se mir� c� în 
supermarket po�i lua singur marfa, pe 
de o parte, �i pe de alta de bog��ia �i 
varietatea produselor. 

Într-o alt� proz� mult mai scurt�, 
„august“, este vorba de Vasile, 
lucr�tor la abator, care dup� ce ajunge 
cu familia în Gerrmania, so�ia sa fiind 
de na�ionalitate german�, lucreaz� �i 
acolo tot la abator, dar este 
nemul�umit c� are dificult��i în 
privin�a comunic�rii �i când se 
întoarce r�mâne definitiv acas�. 

În „trupul mamei. fiecare via�� 

ajunge odat� la cap�t” relateaz� 
despre moartea bunicii. Oamenii sunt 
dependen�i de istorie, evrei ca Martha 
sfâr�esc în camera de gazare. 

Frumos spus: „via�a merse pe 
u��. cu bunica de mân�” (p.59).   

10 thomas perle: wir gingen weil alle gingen. 

prosa, edition exil, wien, 2018, 136 p. 

______________________ 
În „lemn” este vorba despre 

victimele primului r�zboi mondial, 
când Karl, so�ul lui Margarethe, 
ajunge cu întreaga companie prizonier 
la italieni, eliberat fiind dup� ani de 
zile de “lavorare” la t�iat lemne. Au 
�apte copii, dintre care r�mân în via�� 
doar patru fete. Dup� moartea  lui 
Margarethe vrea �i Karl s� moar�, 
sim�indu-se cumva de prisos. 

„z�pada neagr�” – titlul fiind un 
reu�it oximoron - este scris� la 
persoana întâi, realizat� expresiv pe 
un fundal negru pe alb, asist�m la 
înmormântarea unui prieten, Daniel, 
pentru care naratorul venise anume 
din Germania. În aceast� proz� este 
amalgamat în mod reu�it trecutul �i 
prezentul. 

„t�cere” este tot o proz� scris� 
la persoana întâi, redat� fiind o vizit� 
la o m�tu�� care �i-a ratat via�a, 
îndr�gostit� fiind de un b�rbat care 
avea familie. 

Tot la persoana întâi este scris� �i 
ultima proz�, „mul�umim 

partidului” , din care afl�m c� mama 
e arestat� de trei indivizi care vin cu o 
Dacie neagr� �i o duc cu ei. Mama 
scria noaptea texte împotriva 
regimului �i va fi împu�cat�, iar tat�l, 
care vroia sa ia �i el parte la revolu�ie, 
merge la Bucure�ti împreun� cu un 
vecin �i moare �i el, copilul r�mânând 
orfan.  

Concluzia final�: „imnul socialist 
nu mai trebuie s�-l cânt” (p.135). 

Amuzant� e observa�ia copilului 
cu privire la c��eaua pechinez� belle: 

“ea avea din�ii strâmbi �i ochii 
bubuca�i. eu o g�seam la fel de urât� 
ca prima noastr� tovar��� din stat” 
(p.129). 

De fapt nici conduc�torul nu este 
cru�at: „iubitul nostru conduc�tor”, 
pentru ca mai apoi s� fie „în�eleptul 
conduc�tor” (p.7), bineîn�eles, în 
ambele cazuri, la modul ironic. 

Este mult tragism, mult întuneric 
în aceste texte, speran�a de care te-ai 
putea atârna �i prin care te-ai putea 
în�l�a este o pas�re moart�. 

Demn de semnalat este faptul c� 
textele abund� de cuvinte �i expresii 
române�ti, în primul rând, dar �i 
maghiare.  

Din totalitatea acestora 
desprindem doar câteva: „m�m�lig� 
cu brânz�”, „vinete”, „mici” (p.13), 
„Hai s� bem!”, „abator”, 
„conduc�tor” (p.42), „nu e�ti 
normal” (p.100), „lini�te! lini�te!” 
(p.133),„libertate! libertate!” (p.134), 
iar în maghiar�: „csókolom”, 
„szerbusz”, bácsi” (p.15), “nagytata” 
(p.18), “hol volt, hol nem volt...” 
(p.130), „és boldogan éltek, míg meg 
nem haltak” (p.131).  

Sigrid Katharina Eismann, 
n�scut� în 1965 la Timi�oara, fost� 
elev� la Liceul german Nikolaus-
Lenau, emigreaz� în 1981 cu familia 
în Germania, unde în cele din urm� se 
stabile�te la Offenbach, în apropiere 
de Frankfurt �i este autoarea unui 
volum de versuri intitulat „C�l�torie 
prin patrie – de la Offenbach la 
Timi�oara”, ap�rut în 2017. Recent 
public� un roman cu titlu ciudat, 
„Nava cosmic� ardeiul”

11. 
Cartea este constituit� din �apte 

capitole de dimensiuni diferite, de la 
dou� pagini pân� la patruzeci �i se 
încheie cu un „Glosar” (pp.155-157) 
în care sunt explicate unele cuvinte 
din român� sau din dialectul �v�besc 
b�n��an. 

Cartea este constituit� din 
secven�e, de la o jum�tate de pagin� 
(p.29, 46, 47, 72, 73, 109), pân� la trei 
pagini (pp.52-54, 59-61), patru 
(pp.65-68, 84-87) sau chiat cinci 
pagini (pp.148-152).� 

MIRCEA M. POP 

11 Sigrid Katharina Eismann: Das 

Paprikaraumschiff. Roman, danube books 
Verlag c.k., Ulm, 2020, 157 p. 
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Cu cronologia nu are autoarea 
nimic comun, totul este relatat la voia 
întâmpl�rii, în m�sura în care ea î�i 
aminte�te câte ceva. 

Centrul de greutate în carte este 
România, în primul rând Timi�oara, 
unde naratoarea î�i petrece majoritatea 
timpului, dar nu lipsesc nici satele din 
jur (Freidorf, Livezile, Dola�, Opat, 
	andra), de  unde fie c� erau bunicile 
sau unde ajunge ea la Kirchweich sau 
cu alte prilejuri �i, bineîn�eles, 
localit��ile din Germania prin care a 
trecut.  

Ba chiar �i Belgradul e prezentat 
cu prilejul  unei escapade f�cute acolo 
la venirea în �ar�.  

Autoarea are un mod sincopat de 
a scrie, care o prinde îns� foarte bine. 
Problema e adesea abordat� �i nu se 
insist� asupra ei pân� la epuizare, ci se 
trece cu dezinvoltur� la cu totul 
altceva. 

Afl�m c� „Zeul soare 
Ceau�escu” (p. 13) m�re�te taxa pe 
cap de doritor de emigrare dup� vizita 
lui Genscher, de cinci ori 2500 DM. 

Mai afl�m c� muncitoarele din 
fabric� „ciupeau” buc��i de �es�turi pe 
care le strecurau pe poarta 
întreprinderii afar� (p.15). 

Cu nostalgie î�i aminte�e nara-
toarea de pr�jituri precum: „Opera, 
Petit Four, Amandine” (p.21). 

Î�i aminte�te c� în 1977: 
„m�cel�riile erau s�li de opera�ie 
goale... În schimburi st�teau la coad� 
genera�iile pentru o jum�tate de kg. 
de zah�r sau carne” (p.24), în timp ce 
la cantina partidului, unde ajunge 
odat� cu tat�l ei, primeai de toate, la 
discre�ie. 

Concluzia noastr�, care am tr�it 
acolo pân� în vara lui 1989 este c� 
atunci se putea tr�i totu�i acceptabil, 
dup� 1982 s-a  împu�it brânza 
complet. 

„Doamna Educatoare” – cum i 
se zice - (p. 33, 36) ar fi fost mai 
partinic s� fie denumit� „tovar��a”... 

Afl�m c� la Teatrul german din 
Timi�oara se prezint� în iunie 2015 
„Niederungen” / 	esuri de Herta 
Müller. 

Slujba la biseric� este prezentat� 
ingenios, cu ochii copilului de 
odinioar�. 

Familia mânca întotdeauna la 12 
fix supa. 

Ingenioas� e ideea prezent�rii 
cartierelor din Timi�oara în timpul 
c�l�toriei (incomode) cu tramvaiul. 
Dac� Dana Grigorcea în romanul ei 

„Sentimentul primar de nevinov��ie” 
se plimb� prin Bucure�ti cu prietenul 
ei Flavian, care avea un str�lucitor 
Aston Martin DB5 iar cu autobuzul 
368, ajunge, prin hârtoape, la 
periferie, autoarea de fa�� se plimb� 
cu tramvaiul, în special pe linia 3. 

Suntem informa�i c� „Ota” / 
bunicul dinspre mam�  era pasionat de 
cai �i avea mult� personalitate, fiind 
atât împotriva nazi�tilor cât �i a 
colectiviz�rii. 

Precum la Carmen-Francesca 
Banciu, �i la autoarea de fa�� g�sim 
redat� ceremonia t�iatului porcului 
(pp.57-58) 

Dac� bunicul dinspre tat� nu s-a 
mai întors din Rusia, sunt, în schimb, 
prezente cele dou� bunici,Nee-Oma, 
bunica dinspre tat�, care va ajunge �i 
ea cu ei în Germania, în timp ce 
cealalt�, Kettel-Oma va muri în �ar�. 

În satul lui Nee-Oma, aflat la 
grani�a cu Iugoslavia, gr�nicerii vin �i 
beau rachiu cu s�tenii.  

Precum în romanul lui Nadine 
Schneider, �i aici s�tenii treceau ilegal 
frontiera.  

În noaptea de dup� Kirchweich 
au trecut 15 perechi de dansatori 
împreun� cu preotul. Fugarii ajung în 
închisoare în Iugoslavia, unde sunt 
verifica�i. Liberi cu adev�rat sunt 
atunci când se vor urca în trenul de 
Nürnberg.  

Mai afl�m c�: „…capetele 
copiilor erau înfundate cu cântece 
despre partid” (p.82). 

„Chiaburii, du�manii poporului” 
sunt obliga�i s� mearg� în B�r�gan. 
Nee-Oma de 41 de ani cu fiul ei de 11 
ani ajung acolo �i vor locui într-un 
„bordei”, precum al�i deporta�i. De-
abia dup� �ase ani vor veni înapoi, 
dup� moartea lui Stalin.  

În octombrie 1981, când autoarea 
avea 17 ani, li se aprob�, în sfâr�it, 
mult râvnita plecare �i pentru  cas� au 
primit suma derizorie de 20.000 lei. 

La un moment dat e prezentat� �i 
o nunt�. De asemenea, e evocat� �i
întâlnirea anual� a �vabilor b�n��eni 
din Ulm. 

Prenumele povestitoarei îl afl�m 
de-abia la pag.112, când mama îi zice 
„Aufstehen, Siggi”/ De�teptarea 
Siggi. 

Popasul f�cut la Belgrad este un 
bun prilej de a aminti de „bi�ni�a” pe 
care o f�ceau pe vremuri sârbii, care 
puteau veni la Timi�oara. 

Nimic nu-i scap� ochiului de 
Argus al autoarei, totul este 

______________________________ 
consemnat . Nu sunt uitate nici 
emisiunile tv de la sârbi (la Dana 
Grigorcea erau cele de la bulgari). 

„Ceau�escu ne-a vândut �i a 
încasat suma fixat� drept 
recompens�” (p.137) constat�, cu 
obid�, un prieten al tat�lui. 

Renumita rug� din Banat desigur 
c� nu putea lipsi din paginile c�r�ii. 

Concluzia noastr� ar fi c� avem 
de-a face încazul de fa�� cu o succint� 
cronic�. 

Apar în carte multe cuvinte româ-
ne�ti: „grai b�n��an”, „cozonac”, 
„Hristos a înviat!”, „Adev�rat a 
înviat!”, „Manele” (p. 139), 
„sarmale”, „una �v�boaic�, 
cealalt�...”, „Gur� casc�”, “Hai 
acas�, pui�or”, „Vi�inat�” (p. 146). 

În maghiar� apare: 
„kezétcsókolom” (p. 22) iar în sârb�: 
„Ide ku�i, ide ku�i!”  (p. 16). 

Autoarea, în primul rând poet� 
fiind, realizeaz�, pe alocuri, imagini 
memorabile: „Noaptea este o mare de 
cerneal�” (p. 18 �i 100), „Covorul 
persian luce�te ca o pisic� în noapte” 
(p. 38), „Cerul atinge p�mântul ca o 
rochie de sear� lung� pân� la 
p�mânt” (p.71). 

Cu ce nu suntem de acord, este 
folosirea denumirii ora�ului Timi�ara 
din maghiar�, „Temesvár”, în 
transcriere devenit „Temeswar”, 
p�rându-ni-se mai corect� denumirea 
german� „Temeschburg”. 


