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                            O cameră fără căr i e ca un trup fără suflet. 
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DRAMATURGIE, POEZIE ȘI PRIETENIE: 
 

MesajeădeălaăISPIRESCUălaăGRIGORESCUă iăviceversa 
 
 
R spunsălaăoăfelicitare 
 
Frate,  
Î iădorescă iă ie 
Mult ăbucurie, 
Aniăbuniăs - iăfie 
Mândraă iăfrumoasaăso ie. 
Câtăprive teăbanii, 
Ei s-au dus ca anii,  
N-auăcumăs ărevin  
Laănoiăînăgr din . 
D-aia se vrea din toate 
S-avemăs n tate 
i un vin bun pe prici 
S ăneăfac ăbici, 
Caăs ăcrava măaiăno triăcai, 
Pe dumul spre rai, 
Dinuă iăMihai. 
  
SMS  
 
Drag ăMihai,/ Dorăfr e teăam de tine/ iăm ăbucurădeăSMS: e ti bine/ Peăcaiiăt iă
putere,/ Lâng  Ada, so iaă deă miere./ Eă bineă s ă seă tie/ C ă suntemă unici în 
comedie,/ Din anii optzeci,/ Aiă dovleaculuiă dou zeci,/ Urma iiă luiă Neneaă
Iancu din Ploie ti/ Deocamdat  juca iărar laăBucure ti./ Frate Mihai,/ Noiă−ăpeăaiă
no tri mândrii cai,/ În al nostru iad-rai!/ Tu cu trăsura boierescă la scară,/ Eu cu 
jaguarul pe autostrad ./ Tuă laă Mogo oaia brâncoveneasc  de vis,/ Eu în al 
meu forestier paradis./ S ăfii zglobiu cu toate cele,/ Euă−ăciripit de păsărele. 

 
Vineri, 11 noiembrie 2016 
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UNăEVENIMENTăLAăTVRă2ăCUăOăPIES ăAă 
DRAMATURGULUI MIHAI ISPIRESCU 

 
 

Timpul trece, dar nu roade crea iileăvaloroase,ădramaturgiceăşiăregizorale, şiă
acest lucru l-am reobservat într-oăsear ,ăvizionândăsatiraăÎntr- oădiminea . 

Deschiderea spre Teatruă(şiăFilmăromânesc)ăaăTVRă1ăşiămaiăalesăa TVR 2 
este mai mult decât bine-venit ,ăeăsalutar .ăArhivaăculturiiăeăplin  deăbog ii,ăaură
curatăşiăreprezint ăoăadev rat ,ămagnific ăşiăneperisabil ăcomoar .ă 

Horia Lovinescu l-a descoperit şi l-a lansat pe ploieşteanul Mihai Ispirescu 
caădramaturgăinsolităşiăimportantăpeăscenaăTeatruluiăNottara,ăînăurm ăcuăunăsfertă
de veac. Boem şiă baroc,ă incisivă şiă romantic, Ispirescuă aă inventată oă formul ă
dramaturgic ăprin care grotescul devine poetic, iar personajele, deşiă abstracte, 
uşorăfantomatice,ăauăcarneăşiăsângeăuman,ăcuăprisosin .ăTrebuieăs ăcunoştiămaiă
întâiă omulă stilată şiă aparte,ă caă s ă în elegiămaiă repedeă stilulă scrieriloră lui.ă Harulă
comedieiăesteăunulărarăşiăseătransmiteăgenetic.ăFiuădeăavocat,ăelăapar ăcuăîndârjireă
teritoriulănobilăalăcomedieiăşiă faceăparteădinăpu iniiăcontemporaniăcareăcalc ăpeă
urmeleă mariloră noştriă comediografi.ă Nuă doară urbeaă prahovean ă îlă leag ă deă
Caragiale, deşiăoraşulăcare-lărespect ănuăaăf cutădinăacestăfiuăalăluiăunăidolăcaăpeă
Nichita. E dezavantajul genului literar ce-lăserveşte,ădarăpoeziaăesteăprezent ăînă
satir .ăDramaturgulădeăexcep ieă seăvedeă imediat,ădup ăcumăd ă replica.ăŞiădup ă
cumărefuz ăelătenta iaădeăaăfaceăbineăce-auăf cutăînaintaşiiăluiăfoarteăbine.  

Tr suraă laă scar ,ă reprezentat ă la Nottara, e piesa care i-a adus laurii, 
premiileăscriitorilorăşiămultărâvnitulătrofeuăalăAcademieiăRomâne.ăAreătrofeeăcuă
careăpu iniăconfra iăseăpotămândri,ădarăteatreleăl-au jucat sporadic. Are sarcasm, 
ludic,ăfor .ăAăfostăcodirectorăalăTeatruluiăNa ional, înătandemăcuăF nuşăNeagu,ă
laă sfârşitulă aniloră ’90,ă şi-auă r masă împreun ă înă alveolaă academic .ă Conviv,ă
degust torădeăaromeărare,ădecameronic,ădramaturgulăîşiăetaleaz ăsecreteleăliriceă
într-unăromanăexcep ionalăCoasta lui Adam.  

Operaădramatic ăcon ineănumaiăsatireăp trunseădeăspiritul Moftului român. 
I-au fost modificateăşiătitlurile: Țec iaădeăzbor a intrigatăforurileăcomunisteă−ă„Ceă
zborăşiăc treăunde?”ăşi Aprilie, diminea a nu a convenit cenzorilor, c ciă tamanăă
în luna a patra a anului avusese loc o plenar ăcareăejectaseă„Tezeleăideologice”.ă
Dou ă oreă dureaz ă spectacolulă afrontă laă adresaă celoră careă ast ziă clameaz ă
amputarea pieseloră şiă scurtareaă reprezenta iilor.ă Publiculă aceloră aniă savuraă şiă
aplaudaă comediaă înc rcat ă deă simboluriă şiă atacuriă laă regimulăde exterminare a 
firescului uman. 
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Amăvorbităimediatăcuăautorul.ăEraăfericit.ăŞiăaveaăşiămotiveădeăceăs ăfieăaşa, 
dup ă25ădeăani.ăCeeaăceăp reaălaădataăpremierei,ăspreăapusulădictaturii cenzurii, 
numaiăoăsatir ăantibirocratic ,ăniăseădovedeşteăast ziăc ăaă fost, de fapt, un atac 
distrug torăalăSistemuluiăcareăn şteaă„oameniănoi”,ăpeăoăband ărulant ăce livra la 
comand ă capeteă deă dobitociă coco a iă înă func iiă înalte,ă deservi iă deă intelectualiă
subalterniămizerabiliăşiădeăoăfaun ăfeminin ăcareăseăl udaăcuăperforman aădeăaăfiă
amanteăaleăşefilorăînătimpulăaădou ăc snicii.ăM ăîntrebamăcumădeăs-a dat unda 
verde.ăŞapteăaniăaăz cutăpiesaăluiăIspirescuăînăaşteptareaăaprob rii.ăNumaiăelăştieă
cât a suferit, câte i s-auă imputat!ă Câteă emo ii,ă atâteaă decep ii!ă Pân ă laă urm , 
Fortuna a ajutat Thalia. 

Spectacolul e magistral. Viorelă Com nici face portretul unui om pus de 
Partidul Comunistă laă timonaă uneiă institu iiă (nuă eă men ionat ă niciuna, dar se 
reg sescă înă eaă absolută toate).ăDeasupraă tovar şuluiăBerzea,ă cuib rită înă scaunulă
Puterii,ă troneaz ă altă specimenăcuă semn tur ădeăvia ă şiădeămoarte,ă unăoarecareă
Bunescu, personaj care nu pare, dară laă careă seă raporteaz ă toat  spaima 
administrativilorăşiăpolitrucilorădinăsubordine.ăCeămi-e Bunescu, ce mi-s clonele 
luiăCeauşescu!ăDomnulăCom nici stoarce umorul din impasibilitatea figurii, ea 
exprim ăputereaădiscre ionar ăşiăprostiaăfunciar ăale unui fost om, ajuns robot de 
partidă şiă deă stat.ă Limbajulă eă articulată cândă dină sloganuri,ă cândă dină banalit iă
ridicate la rang de filosofieăexisten ial .ăStroescu,ăsubalternul,ăpersonific ăunăşefă
de rangul 2, cum ar veni, în organigrama epocii, Secretarul cu problemele de 
cultur .ă Tipulă areă fantezii,ă aduceă ună arboreă lâng ă scaun,ă nuă seă duceă elă spreă
natur ,ă spreănaturaăuman .ăTotulăeăosificată înăpercep ie.ă Imoralăcâtăcuprindeăşiă
versatilă câtă poate.ă Personajulă creată laă tinere eă deă mareleă Hora iuă M l ele 
str luceşteă prină expresivitateaă logoreic ă şiă vizual ,ă naşteă repulsie.ă Eă ună umoră
negruă ceă provineă dină steagurileă roşii.ă Exist ă şiă ună dorit,ă aşteptat,ă impusă deă
canoaneleăepocii,ăerouăpozitiv,ăcareăseăopuneănegativilor,ăunămielădinăgenera iaă
postă Baranga,ă cumsecade,ă omenos,ă firescă înă vorbireă şiă înă sim ire.ă Mircea 
Diaconu creeaz ă ună personajă fabulos,ă misterios,ă cândă mieros,ă cândă agresiv, 
tocmaiăprinăopozi iaăluiăclar ăfa ădeăunăsistemăceăcreeaz ăaltfelădeămonştri.ă 

Ispirescuă nuă seă las ă sedusă deă simplitateaă opozi ieiă dintreă albă şiă negru,ă
întoarceă spateleă demagogieiă dramaturgiceă careă aă n scută oă droaieă deă personajeă
imaculateăînă45ăaniădeădramaturgie,ăocoleşteăabilăşiăsubtilăclişeul,ăn scândăoăideeă
extraordinar .ă Omulă poart ă înă sineă ună prunc:ă oă abstrac iuneă peă careă oă şiă
concretizeaz .ăViitorul,ăcareăînainteădeăaăseănaşte,ăanalizeaz ăoportunitateaăiviriiă
sale într-oăastfelădeălumeăjalnic .  

Oă crea ieă deosebit ă faceă înă rolul Aspasiei Camelia Zorlescu, sclava 
politrucului,ăoăfemeieăsenzual ăpân ălaăsacrificiu,ăpeăaltarulămeschinuluiăinteresă
deă serviciu,ă golit ă şiă deă veşminte, şiă deă sentimente. La polul opus, în rolul 
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Cristinei,ă delicat ă f ptur ă contrapunctic ,ă careă cocheteaz  cu omul viitorului, 
sugerându-neă înă pragă deă prim var ămuguriiă uneiă alteă umanit i îmbobocite, se 
afl ăactri aăAnca Bejenaru, care neătransmiteăoptimismulăcuăm sur ăşiădecen . 
Conven iaă ancoreaz ă absurdulă i, odat ă acceptat , este jucat ă admirabilă deă to i 
actorii. Spectatoriiă aplaud ă frenetic,ă deoareceă seă reg sescă spontană înă acelă
prezent-trecut comunist. Dar marea promisiune e „viitorulă luminos”, n sc tor   
dinăacelăprezentăalunecos.ăIspirescuăaduceălaăramp ăviziuniăcomiceăaprige. 

Retransmiterea spectacoluluiă laă Televiziuneaă Na ional ă confirm  
actualitateaăprelungit ăaăpieseiănealterat ăprinădatareaăeiăcalendaristic .ăDeşiă seă
vorbeşteăcuăapelativulă„tovar şe”,ă leg turileăcuăperenitateaăsuntăasigurate la fel 
caă şiă înă comediileă luiă Mazilu,ă B ieşuă sauă Tudoră Popescu.ă „Bau-baul”ă politică
vizionase în 1989 spectacolul pentru a-i decide definitiv soarta, îngrozit fiind de 
coada de la bilete,ă coad ă careă oă întreceaă peă cea de laă zah r,ă uleiă şiă carne,ă Elă
nemaiajungând s -şiăvad ăautoportretul.  

Regretatul Dan Micu, regizoră fantastă şiă agresivă intelectual,ă aă l sată oă
colec ieă de portreteă groteşti. Tovar şiiă tr nc nesc,ă dară nuă comunic ,ă accept ă
întreb riăcareăauădejaăcunoscuteăr spunsurileăprefabricate,ăconstruiescă„peteceădeă
cer”,ăseădeclar ăadmiratoriădeăconstela ii.ă 

Ispirescuă iă Micu sfarm ă cli ee, satirizeaz ă peă fa ă ideologiaă comunist-
oportunist ,ă oferind delicii spirituale publiculuiă iă mult ă comedie.ă Seă ziceă c ă
Mircea Diaconu ară fiă plecată glon ă laă Revolu ieă dină aceaă diminea ă teatral .ăă
Reluat în stagiunea 2014, cu o nou ăgenera ieă deă vedete, spectacolulă faceă s liă
pline. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MirceaăDiaconu,ăHora iuăM l eleăşiăViorelăCom niciă 
Într-o diminea ă 

 



10 

 

PEăSCENAăDEăTEATRUăDEăLAăBUŞTENI:ă 
 

STR INIăÎNăNOAPTE 
 

 
Comedieăromantic , de Éric ASSOUS 
Traducerea: Radu BELIGAN  şiăLiviu DORNEANU  
Regia: Radu BELIGAN  
Spectacolă independentă g zduită deă Centrulă Culturală „Aurelă Stroe”ă dină Buşteniă 
(18 septembrie 2016) 
 

 
Dramaturgă şiă scenaristă prolific,ă

omă deă teatru,ă film,ă radioă şiă
televiziune,ăn scutălaăTunisăînă1956ăşiă
consacrat la Paris, laureat al trei 
premiiă acordateă deă Asocia iaă „Lesă
Molières”ă (patronat ă deă Ministerulă
Culturiiă dină Fran a),ă considerată autoră
francofon, Éric Assous este 
descoperit,ă tradusă şiă promovată înă
România de Radu BELIGAN cu o 
pies ă deă mareă succes,ă intitulat ă Les 
Montagnes russes, titlu mult mai 
sugestiv decât ce a adoptat pe scena 
bucureştean .ă Înă primulă rând,ă pentruă
faptulă c ă elă con ineă ideeaă central ă aă

piesei,ăadic ăacelăjocănebunăcuăurc riăşiăcoborâri,ăînc rcateădeăemo iiăparoxistice,ă
nu doar în parcurile de distrac ii,ă dară şiă înă via aă deă toateă zilele.ăTitlulă adoptată
preiaăoămelodieăcelebr ădinărepertoriulămarilorăcânt re iăamericani,ădândăsenza iaă
uneiăproduc iiăromantice,ăcând,ădeăfapt,ăpiesaăeste,ăînăesen ,ăaltceva.ăEsteăvorbaă
despreă ună tat ă bogată careă îşiă descoper ă într-unăbară deă noapteă propriaă fiic ă dină
flori,ă rodă ală uneiă iubiriă dină tinere eaă luiă frivol ă şiă agitat .ă Fata,ă dorindă s -i 
cunoasc ă preferin ele,ă seă deghizeaz ă maiă întâiă înă prostituat ,ă apoiă într-o 
jurnalist ădornic ădeăinterviuri.ăBineîn eles,ăadev rulăieseălaălumin ădiminea a,ăînă
locuin aăluiăPierre,ădup ăoănoapteăf r ăsex,ăînăcazăcontrarăamăfiăavutăparteădeăună
incest involuntar. 

Multeăsuntăcalit ileătextului,ăcareăseăjoac ăfrenetic,ălaăînalteăcoteăartistice,ă
deă doiămariă actoriă aiă sceneiă româneşti: Florin Piersic ‒ octogenară virilă şiă f t-
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frumosă şiă ultrasensibila Medeea Marinescu.ă Ceiă doiă realizeaz ă ună cupluă
senza ional,ă demnă deă toat ă stimaă artistic ,ă meritulă fiindă datorată şiă talentuluiă
actoricesc,ă pasiuniiă devoratoareă aă profesorilor,ă evidentă şiă şansei de a prinde 
trenuriă cuă roluriă careă nuă seă oprescă înă foarteă multeă g ri.ă Piesa,ă laă premieraă
absolut ă dină 2004,ă aă fostă jucat ă deă celebrul Alain Delon (n. 1935), mai mult 
acomodată cuă filmul,ă careă aă f cută dină elă ună supererou,ă decâtă cuă teatrul,ă şiă deă
actri aăAstrid Veillon (n. 1971). 

Textul,ăfoarteăbineăconstruitădramaturgicăşiădeăoăeconomicitateăexemplar ,ă
esteăunăadev ratămodelădeăcumăarătrebuiăscris ăoăpies ădeăteatruăcuănumaiădou ă
personaje,ă careă s ă captezeă integrală aten iaă spectatorului.ă Assous nuă urc ă cu 
montagne russes-ulălaăîn l imile abstracte ale lui Eugen Ionescu,ădeăpild ,ăşiăniciă
aleă luiă Vişniec,ă ciă alegeă drumulă directă spreă în elegereaă spectatoriloră deă
pretutindeni,ăelaborândăoăpovesteăsimpl ,ăprofundăuman ,ăcontemporan ,ărela iaă
dintreăb rbatăşiăfemeie,ădintreăunăDonăJuanătomnatecăşiăoătân r ăaspirant ălaăună
traiă maiă bun,ă cuă baniiă partenerului,ă cuă discu iiă nefilosoficeă despreă fidelitate,ă
despreă dublulă limbajă ală so ului,ă careă îşiă iubeşteă familia,ă so iaă şiă copiii,ă dară şiă
aventuraă extraconjugal .ă Replicileă suntă deă ună naturalismă extrem,ă provoac ă
reac ii,ă sentimenteă deă bucurie,ă triste e,ă empatie.ă Eă stilulă dramaturgică cuă
adresabilitateăperfect ăc treămareleăpublicănesofisticat.ă 

Piesa,ă prezentat ă înă salaă deă teatruă aăCentruluiăCulturală „Aurelă Stroe”ă dină
Buşteni,ănuăaăfostăcuănimicămaiăprejosădecâtăînăalteălocuriămaiăsimandicoase;ăs-a 
jucatăchiarăşiălaăunămallădinăCapital ,ăcuăafluxăenormădeăspectatori. 

Florin Piersic,ă cuă vervaă inegalabil ă aă omuluiă careă areă ceă s ă povesteasc ,ă
interac ioneaz ă înă prologă cuă publicul,ă îiă spuneă câteă înă lun ă şiă înă stele.ă Îlă
captureaz ,ă seă catapulteaz ă spreă inimaă lui,ă ieseă dină conven ie,ă arunc ă şiă s ge iă
autoironice.ăDinăfericire,ăpeăscen ,ăactorulăesteădeăoăsobrietateăartistic ăabsolut ,ă
deă oămobilitateă senza ional ă aă expresiei,ă p strând silueta, candoarea, farmecul 
unic ce-lă definescă caă fiindă unulă dintreă uriaşiiă noştriă actoriă dină toateă timpurile.ă
Impresioneaz ăpresta iaăMedeei Marinescu,ă înzestrat ăcuăoăputernic ăcapacitateă
deăaăfiăceeaăceănuăesteăînărealitate,ădarăcareăexceleaz ăîn teatralitate, sensibilitate 
şiă sugestie.ă Medeeaă esteă purtareaă unuiă stilă direct,ă profundă emo ional,ă rolulă
Julietteăfiindăînc ăoăperl ăpeăcoroanaăeiădeăregin .ă 

S ăjociădeăpesteă9ăaniăunătextăpeănenum rateăsceneădinăCapital ,ădarăşiădină
restulă rii,ăcuăatâtădeămultăbunăgust,ăşiăs ă transformiăceeaăceăesteăcomercială înă
bijuterieăartistic ,ăesteăf r ăîndoial ăoămareăfericireăatâtăpentruărealizatori,ăcâtăşiă
pentru spectatori. 
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OăPREMIER ăABSOLUT  DE SUCCES: 
 

ȚUMINI A,ăDEăȚAăCAP TUȚăTUNEȚUȚUI, 
de Radu F. Alexandru, la TNB, Sala Atelier (11 octombrie 2016) 

 
 

Radu F. Alexandru 
surprindeă portretistică abjec iaă
moral ăaăVIP-urilor,ăfecundat  în 
uterul capitalismului demnitarial. 
Prină dânsul,ă satiraă abjec iiloră luiă
Maziluămergeămaiădeparte,ă iă totă
necru tor.ă Numaiă patru 
personaje compun o lumeă −ă
lumeaănoastr ădeăazi. Miss Bikini 
dină Tulceaă triumf ă socială şiă
material prin capturarea unui 
bivolă ministerială careă îiă ofer ă
palat,ă colec iiă deă art ,ă vacan eă
exotice,ă pozi ieă social ,ă gipană
ultimulă r cnet...ă Monica 
Davidescu, în spectacolul 
vizionat,ă oă interpreteaz ă nuan at,ă
copy-paste, pe femeia care 
ajunge unde vrea ea,ă f r ă
scrupule, fiind frumoas ,ă
simpatic ,ă dual  şiă deschis ă oric ruiă compromis.ă Eaă seă complaceă înă reluareaă
concubinajuluiă cuă ună fostă iubit,ă ună ratat,ă între inută chiară deă so ulă ei,ă patronă deă
firme multiple, într-oăspiral ăaăabjec ieiăsentimentaleă iăpatrimoniale,ăsurprins ă iă
amendat ă cuă ferocitateă deă dramaturg.ă Ună triumvirată ală mizerieiă morale. Spre 
deosebireă deă abjec iiă dină epocaă Mazilu, care erau în defensiv ,ă ataca iă deă
inspectoriiăfinanciari,ălaăRaduăF.ăAlexandruăabjec iaăeălaăputereă iălaămiere.ăN-o 
amenin ădecâtădenun ul.ăSatiraăatac ă iă„partidul” v zutăcaăoălarv ămicrobian ,ăo 
pepinier ădeăjigodiiăcareăse dezvolt ăaproapeănestingheriteăînăclimatulăactual. 

Construc iaă pieseiă esteă domestic ,ă cuă intruziuneaă înă universulă casnic, 
ministerial, alăfamilieiăVirgilă iăDeliaăNeac u,ădis-de-diminea ă(ca la Mazilu), al 
specimenului Doruă Maxim,ă venită deă niciundeă iă neştiindă cum,ă ame ită caă ună
fluture de noapte, labilă iă versatil,ă jucată cameleonică deă Drago ă Stemate, cu 
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unduiriă deă arpe,ă clovnerii,ă tentativeă trucateă deă suicid,ă revendicativă absurdă ală
so ieiămonstruluiăpolitic.ă 

Dramaturgulă arunc ă înă dezbatereă temeă aflateă peă agendaă zileiă pân ă laă
identificare cu ea, de undeă iăcaracterulăjurnalisticăalăfaptelorădiverseăcoagulateă
înăfluviulăac iunii,ă impecabilăconstruit ă iăcondus ăminu iosădeăacestăbijutierăală
regiei contemporane, Mirceaă Corni teanu. Fiecare gest actoricesc, moment 
dramatic, dinamizat cuă mi c riă nea teptate, perfect cizelate, contribuie la 
autoportretul acestei lumi de canalii. 

Vedeta spectacolului este Constantin Cotimanis,ă careă de ineă toate datele 
VIP-ului întruchipat de el cuămaxim ădezinvoltur ăartistic ,ă jucândăcuăpercu ieă
multiplele ipostaze, de parcăar fi venit chiar dinălumeaădemnit reasc , familiar ă
dramaturgului.  

Lumini a, cea de la capătul tunelului, esteădeăfaptătotăînătunel,ănuă timălaăceă
distan ădeăie ire,ădac ăoăfiăexistând vreuna.ăLumini a,ăpersoan ăfizic ,ăe venit ă
dintr-oă lumeă poli ist , fiind fiic  iă nepoat ă deă fo tiă mili ieniă şiă p rând a fi 
justi iar ă prină refuzul ei tineresc, exuberant de a respinge trocul propus de 
ministru,ă p gileăoferiteădeăacestaăînădiferiteăvarianteă−ăbani, tablouri, obiecte de 
art ,ă concubinajă triunghiulară – doar-doară f când-o pe tinericaă zglobieă s - iă
retrag ădenun ulăînregistrat.ăNaivitatea fetei neăaminte teăoarecumădeăMagdaădină
Ultima oră a lui Mihail Sebastian, fiind jucat ăexcelent de AlexandraăPoian , 
tân raăactri ,ăblond ,ăsupl ,ă inteligent ,ăcare manifest  o candoare viclean ăce 
esteăconsiderat ădeă„rechinul ministerial”ă−ăvoca ieăpolitic ădeăexcep ie.ăFinalul 
piesei, echivoc, provocator,ăgraviteaz ăîntre un posibil bine,ărefuzulămârş viei,ăşi 
unăaltăr u mai mare, constând în acceptarea avantajelor oferiteădeăcorup ieăşiădeă
c treăceiătineri.  

Decorul lui Puiu Antemir eă f r ă cusură peă scenaă dreptunghiular ă iă f r ă
cortin ă aăSălii Amfiteatru, în care spectatorii suntă a eza iă fa -nă fa ă laă parter,ă
vizavi,ă iă laăbalcon,ă vizibilitateaă fiindă excelent .ă Interiorul e de palat adus din 
Pipera,ă peă rotile:ă ună livingă roomă uria ,ă garnisită cuă tablouri de patrimoniu, 
statueteă−ăDomni oaraăPogany,ăbar,ăoăcanapeaăcuă8ăperne,ăfotoliiădeăanticariat,ăoă
plasm ă uria ,ă senzoriă deă securitateă iă luminiă deă plafonier ă careă joac ă efectiv. 
Domin ăbunulăgustăşiăluxulădeăast zi.ăCostumeleăsunt,ădeăasemenea,ăexpresive. 
Rochiileă Monic i Davidescu sunt superbe.ă Costuma iaă Lumini eiă esteă
reprezentat ă deă pantaloniă cuă imprimeuri,ă probabilă folclorice,ă iă bluzeă
moderniste;ă lipsescă blugiiă rup iă înă genunchiă iă tatuajele.ă Halatulă deă m taseă ală
boieruluiăeăînlocuităînăactulădoiădeăcostumulăcuădubluă li ă la spate al ministrului. 
Derbedeulă eă îmbr cată gol ne te.ă Proiec iileă iă montajulă video sunt asigurate 
spectaculos de Dimitris Palade. Întreaga montare şiă atmosfer ă poart ă marca 
TNB. 
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Oăpremier ăabsolut ădeăsucces!  
Dramaă esteă aă personajelor,ă comediaă esteă aă confrunt riloră iă aă situa iilor,ă

tragedia este cea a tunelului din care nu maiăie imădeăunăsfertădeăveacăşiăpare a fi 
nesfâr it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radu F. Alexandru, dup ăceăaăînmânatăPremiulă„OperaăOmnia”ă 
dramaturgului Dinu Grigorescu (noiembrie 2015) 
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ZBOR DEASUPRA UNUI CUIB DE REGI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oă nou ă întâlnireă aăCenaclului Dramaturgilor „Dragon II” ‒ă dramaturgiă

goni i,ămaiăexact,ăneprimi iăpeăscen ,ă inu iădeparteădeăeaă‒ăaăavutălocălaăCentrul 
Socio-Cultural „Șean-Louis Calderon”, în data de 24 octombrie 2016. 

Eroului serii, domnului Constantină Turturic , i s-a jucat în 2006, la 
Teatrulă Na ională dină Bucure ti,ă piesaă anticomunist ă Comedieă ro ie, cu Ion 
Lucian în rolul dizidentului Mihai Cârceanu de la Congresul al XIII-lea al 
defunctuluiăPCRă(mortăfizică iăviuămintal). 

Piesa,ăcuătitlulăpolemic,ăincitant,ăoriginală iăcomic Concurs pentru un post 
de rege, izbuteşteăperforman aădeăaăfiăunăpamfletăantimonarhicăabsolut, care i-ar 
convingeă iăpeăuniiămonarhi tiăs - iăschimbeăoptica,ăcumădeclaraăcelebrulăregizoră
de radio Dan Puican, prezent la fabulosul spectacol-lectur ,ă sus inută deă actoriă
excep ionaliădeălaămaiămulteăteatreăcelebre.ăSpectacolulăaădurată180ădeăminute, 
neexistândă niciă m cară oă pauz ă deă cafea,ă înă ciudaă bufetuluiă asortată anun ată cuă
trâmbi eă deă afi ulă cuă pricina.ă Printreă ceiă 15ă spectatoriă înseta iă deă teatruă s-au 
num rat,ă înăafar ădeăsubsemnatul,ă iăal iădoiădramaturgiăcontemporaniădeămareă
valoare: domnul Denis Dinulescu ‒ă jucată înă 2005ă la Teatrul Mic, cu piesa 
anticeau ist ăO zi din via a lui Nicolae Ceauşescu (cuăFlorinăC linescuăînărolulă

 
Concurs pentru un post de rege, 

de Constantin TURTURIC  
 
Parabol -pamflet în 80 de pagini A4 
Regia: Candid STOICA 
 
Distribu ia: 
Secretar: Doina GHI ESCU 
Valery: Florentina T NASE 
Pretendent Ahmet: Eugen RACO I 
Pretendent Academician: Petre MORARU 
Pretendent Spaniol: Mircea CONSTANTINESCU  
Pretendent Rus: Cornel CIUPERCESCU 
Pretendent Doctor: Mihai NICULESCU  
Pretendent Prozator: Constantin TURTURIC  
Pretendent Om din Popor: George GRIGORE 
Pretendent Polonez: Romeo TUDOR 
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Dictatoruluiă iă Cocaă Bloosă înă rolulă Regineiă proletare)ă iă doamna Marilena 
Dumitrescu ‒ proasp tămembruă ală Filialeiă Bucure tiă ‒ă Dramaturgieă aă Uniuniiă
ScriitorilorădinăRomânia,ăautoareăaăunorăpieseăsubstan iale,ăcomediiăinediteăcareă
a teapt ăs ăfieăjucate. 

Înătimpulătr iriiăextraordinare,ăamăreflectat la Caragiale, la Eugen Ionescu iă
la Tudor Popescu. Niciodat ,ă înă operaă sa dramatic ,ăantimonarhicul Caragiale, 
care a fost ajutat de Regin ă s ă fieănumitădirectorulăTeatruluiăNa ional,ă trecândă
pesteărezervaăluiăTituăMaiorescu,ănuăseăafi eaz ăpartinic,ădeăoăparteăsauădeăaltaăaă
baricadelor.ă i,ă înă schi e,ă monarhiaă eă tratat ă politicos. Sunt menajate 
susceptibilit ile;ă nuă teă puiă r uă decât cu mitocanii. La Eugen Ionescu, Regele 
esteă regeleă faunei,ă adic ăOmulă planetar,ă oprită înă procesulă deă extinc ieă f r ă a-l 
supune unei monarhii decrepite europene. Comediograful Tudor Popescu este 
autorul comediei antitotalitare Concurs de frumusețe,ăjucat ăcuăenormăsuccesălaă
TeatrulădeăComedieădinăBucure ti,ă înăanulă1980,ăşiăbeneficiar ăaă30ădeăseriiădeă
aplauze la finalul premierei.  

În piesa domnuluiă Turturic ,ă institu iaă eă pulverizat ă înc ă deă laă început 
printr-oă saraband ă deă personajeă candidateă laă ună concursă ipotetic,ă imaginară iă
fantastic,ă desf urată înă fa aă uneiă comisiiă foarteă exigente,ă dară obosit ă iă
înfometat ă laăpropriuădeădurataăacestuia.ăBomboanaădeăpeăcoliv ăesteăfaptulăc ă
acest concurs fantasmagoricăvizeaz ,ădinăprimaăreplic ,ănuăunătribăamerican,ăciă
România.ăPrinărico eu,ăvolensănolens,ăseăpunălaăzidulăinfamieiăInstitu ia,ăCurtea,ă
curtenii.ă Niă seă vorbe teă despreă camaril ,ă careă apareă anacronic ,ă desuet ,ă cuă
atribu iiă executive,ă dictatoriale,ă cuă care,ă oricâtă deă criticiă amă fi,ă celă pu ină înă
Europa nu avem de-aăface.ăCandida iiălaăconcursulădeăregeăsuntăpensionari,ăfo tiă
academicieni,ăgenerali,ăimpostori,ăoăcucoan ,ăunăturc,ăunăpolonez,ăunăderbedeu-
coateă goaleă ‒ăoă faun ădominat ă deă orgolii,ă stupid ăparoxistic,ă cuă programeădeă
guvernare realisto-fantomatice.ă Hazulă esteă enormă prină dilatareaă caricatural ă aă
personalit iloră respective,ăautorulăavândăunăapetităportretisticădeăceaămaiăbun ă
calitateă literar .ă Dară enormulă inund ă albiaă comedieiă careă seă îngusteaz ,ă seă
prelunge teă într-oă delt ă aă cuvinteloră nesfâr ite,ă ceă acoper ă subiectul,ă ajungândă
din România în Anglia, de la atacul la persoane fictive la santinelele monarhice, 
încâtămecanismulăinteresuluiăsl be teăpeăm sur ăceătimpulătrece.ă 

Piesa, de fapt, seătermin ăînainteădeăfinal,ăatunciăcândăComisiaăpara-regal ă
îiărespingeăpeăto iăcandida ii,ăconsiderându-iăinep i,ă iăurmeaz ăunăaltăconcurs,ădeă
parc ăamăfiălaăconcursurileădeădirectorădeăteatruăînăRomânia.ăNumaiălaăacestea,ă
to iăcandida ii,ăpreg ti iăcâtăde cât, nu primesc note de trecere, creându-seăsitua iiă
dramatico-hilareăcareăculmineaz ăcuăinterzicereaădramaturgilorădeăaăparticipa,ăeiă
neavând studii manageriale. 
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Culmeaă paradoxuluiă seriiă aă fostă dezv luireaă intim ă aă dramaturguluiă c ă
este...ămonarhist!ă i,ădup ăceăamăzburatăpesteăacestăcuibădeăregiăimortaliza i,ăamă
plecatăcuăgândulăc ănuătrebuieăs ăfiiăniciăregalist,ăniciăantimonarhist,ăniciăcarlist,ă
niciă comunist,ă niciă anticomunistă înă materieă deă literatur ,ă ciă numaiă ună scriitoră
lucid,ăastaădac ăpo iă iăe tiăcapabilădeăaăvedeaăcuăexactitateă iăobiectivitateălumeaă
înăcareăteăafli,ăsuferi,ăteăbucuriă iăscrii. 

 
 PREMIERĂ LA TEATRUL NAŢIONAL RADIOFONIC: 

  
ALEGEREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGELEăMIHAIăŞIăREGINAăANA,ăAUTORIăDRAMATICIă 
 
 

În largul evantai stilistic al dramaturgieiăseăînscriuă iăpieseleăunicatăaleăunoră
autoriă inspira iă deă anumiteă subiecteă laă ună momentă dat,ă pieseă deă tinere e,ă deă
maturitate,ă deă senectute,ă careă poateă trecă pu ină observateă laă dataă scrieriiă loră ca,ă
dup ăaceea,ăceleăvaloroaseăşiănorocoaseăs ăseăimpun  opiniei publice. 

Majestatea Sa Regina Ana m rturisea:ă „Înă searaă aceeaă amă începută s ă neă
scriemăvie ile:ăvia aă luiăsubăcomunism,ăaămeaă înămijloculăuneiă lumiă frivole.ăŞiă
apoi,ăîmpreun ,ăamădescoperităunăpersonajăcomun,ăprietenul,ăcareăveneaăcuăoăaă
treia lume,ăcuăoăaătreiaăvoce.ăCeaăaăcur eniei,ăaăpurit ii.ăAmăcontinuatăs ăscriemă
şiă replicileă veneau,ă seă înşirauă înă modă firescă peă hârtie.ă Toat ă povesteaă aă fost,ă
aşadar,ă scris ă împreun ;ă ne-amă împletită gândurile,ă ideile,ă fantezia.ă Aşaă cumă oă
f cusemă pân ă atunciă în via aă real ,ă aşaă cumă amă f cută şiă deă atunciă încoace.ă
Vorbeam,ăscriam,ăneăar tamăunulăaltuiaăceăscrisesemăsinguri...ăEăcurios,ăscriamă
amândoiăf r ăs ăneăputemăopri.ăAmăfostăinspira i!ăAmănumităpiesa Alegerea. Am 
scris-oăîntâiăînăenglezeşte,ăapoiăînăfran uzeşteăşi,ăpesteăani,ăînăromâneşte.”. 
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Piesa,ăscris ăînăanulă1960,ăesteăoăexpunereăaăaceleiaşiăst riădeăspirit,ăaxat ă
peă oă dezbatereă deă ideiă careă nuă cuprindeă lamenta ii,ă ciă doară medita iiă despreă
condi iaăomuluiăcontemporan,ălacomădeăbani,ădespreăconflictulădintreăbineăşiăr u,ă
ideală şiă real,ă greuă şiă uşor.ă Textulă seă constituieă dintr-o alegorie vivace, cu 
personajeă esen ializate,ă ac iuneaă petrecându-seă înă lumeaă occidental ă aflat ă laă
r spântie.ă Neă captiveaz ă dialogulă dramatică savuros,ă deă înaltă nivelă intelectual,ă
fi losofic,ădarăşiăcitadin,ăcareăneăaminteşteăîntrucâtvaădeăPlaton,ădarăşiădeăDiderotă
(cu neuitatul spectacolădeălaăTeatrulăBulandraă‒ăNepotul lui Rameau). Ideile se 
ciocnescă revelator,ă inteligen aă scânteiaz ă laă ramp ,ă suntă dezb tuteă dilemeleă
omului prins în cleşteleănehot rârii,ăatrasădeăban,ădeăconfortămaiămultădecâtădeă
modestieăşiădeăcump tare,ă într-oă lumeă totămaiăacidulat ,ă totămaiă financiarizat .ă
Omul,ăpusădintotdeauaăşiăpentruăveşnicieăs ăaleag ăatitudini,ădrumuri,ă eluri, este 
mereu obiectul ispitelor. 

Personajeleă alegoriceă rostescă repliciă filosofice,ă înc rcateă deă semnifica ii,ă
astfelăîncâtătextulădevineălaăunămomentădatăoăconfesiune,ăredactat ăcuăluciditate,ă
sensibilitateă şiă fin ă capacitateă deă sesizareă aă sl biciuniloră firiiă omeneşti,ă dară
semnalizeaz ă şi oăzon ădeă lumin ăcareă exist ă înă fiecareădintreănoi.ăUşurin ă şiă
Amară suntă dou ă personajeă ceă caut ă s -lă ispiteasc ă peă Omă şiă s -i canalizeze 
fapteleăşiăn zuin ele,ăastfelăîncâtăs -iăimpun ăacestuiaăo alegere. 

Pentruă ascult torulă profan,ă piesaă poateă p reaă oă medita ieă filosofic ă
exclusivist ,ăadresat ăelitelor,ăceeaăceăşiăesteăînămareăm sur .ăSemnificativăesteă
şiăfaptulăc ăMajest ileăȚor, aflându-seăînăexilălaăVersoix,ăînă1960,ănuăabordeaz ă
temaă exilului,ă dramaă personal ă aă uneiă familiiă regaleă cuă adânciă ramifica iiă înă
istoriaă european ,ă ciă seă cantoneaz ă dramaturgică peă oă tem ă generalistă uman .ă
Alegerea nuăareăoăstructur ăcanonic ăşiăniciăunăsubiectăpalpitant.ăPalpitanteăsuntă
îns ădezbatereaă ideiloră şiă luciditateaăviziuniiădespreăomulăcontemporană totămaiă
acaparat deăuşur tate,ădeăfrivolitate,ădeămagiaăbanului,ădeăfanatismulăfinaciar,ădeă
lux,ăpervertireămoral ăşiădecaden ăspiritual .ă Impresioneaz ătextulăşiăcontextulă
scrieriiăacesteiălucr riăînăaniiăcomunismuluiăagresiv,ăaiăpoststalinismuluiădinăeraă
hrusciovian ,ăcândănimicănuăprevesteaăc dereaăZiduluiăBerlinului,ăbaădimpotriv ,ă
r ulăp reaăexternizat,ăiarăputereaădictatorial ădeăneclintit.ă 

Adaptareaă radiofonic ă aă fostă realizat ă pertinentă şiă exigent,ă colorată şiă
inspirat, de Ion Andrei Puican, fiul regizorului Dan Puican (iat ă oă dinastieă
cultural !),ă amplificândă ideileă pieseiă într-ună contextă sonoră atractivă şiă reflexiv,ă
sus inută deă vocileă mariloră actoriă Ion Caramitru, Victor Rebengiuc, George 
Mih i , Marius Bodochi, Dorin Andone, Mariusă C lug ri a, Marcelo 
Cobzariu şi DanielaăIoni ăMarcu. Redactorul proiectului: Domnicaă undrea.  

Piesa, aleas ăşiăîntr-unămomentăaniversară−ăde Ziua Regelui (25 octombrie), 
faceăparteădinăcategoriaăpieselorăunicat,ăscriseădeăpersonalit i;ăneăamintimăşiădeă
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dramaturgia Sfântului Ioan Paul al II-lea,ăfostulăpap ,ăcardinalăalăPoloniei,ăaprigă
lupt toră anticomunist,ă înving toră alăUltimeiă Cruciadeă cuă bolşevismul,ă înă via aă
privat ă– unăomănormal,ăiubitorădeămunte,ăschior,ăautorădramatică(prezentăşiăpeă
sceneleă teatreloră noastreă cândva),ă aleă c ruiă lucr riă laiceămerit ă totă interesulă şiă
respectul. 

Laăprimaăaudi ieădeălaăClubul Majestic auăparticipatăregaliştiăşiăneregalişti,ă
iubitori deă teatru,ă deă istorieă şiă adev ră şi,ă bineîn eles,ă nuă aă lipsită Preşedinteleă
marelui Radio, domnul Ovidiu Miculescu, iar din partea Casei Regale a onorat 
cu prezen aăPrincipesaăMargareta. 

Tragediaăautorilorăregaliăesteăaăexiluluiăprelungit,ăurmareăaăabdic riiăfor ate,ă
cuătotăcortegiulădeănedrept iăşiădificult i,ădarăaceastaăesteădejaăoăalt ăpies ...ăă 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Alegere Regal  
Redactor:ăDomnicaă undrea 
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EVENIMENTE CULTURALE 

  

BUCUREŞTI−SLATINA,ă20-27 NOIEMBRIE 2016 
 
 

Înăs pt mânaă21-27ănoiembrieă2016,ă înăBucureştiăşiă înăSlatina, a avut loc 
cea de-a XXVI- aăedi ieăaăFestivaluluiă„ZileleăEugenăIonescu”. Acest maraton 
culturalădeăexcep ieăaăcuprinsăurm toareleăevenimente:ă 
 

LUNI -JOI, 21-24 noiembrie: 
 
În holul Colegiului Na ional „Sfântul Sava” dinăBucureşti, la ora 11.00, s-a 

prezentat vernisajul Instantanee ionesciene.  
Între orele 11.30-13.00 a avut loc atelierul teatral bilingv Cine este acest 

Ionescu?! − spectacol-lectur ădeăRichardăLetendre, sus inutăînălimbaăfrancez ăşiă
român ăde actori ai Teatrului Portabil, al turiă deă eleviă aiăColegiului Na ional 
„Sfântul Sava”, în regia lui Mihai Lungeanu (pentru publicul claselor a IX-a, a 
X-a, a XI-aă şiă aăXII-a), iară laăoraă13.00ă−ă fabulosulă spectacol-dezbatere 100% 
DADA,ă deă Mateiă Vişniec,ă interpretată deă studen iă aiă Universit iiă Hyperionă
(pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-aăşiăaăXII-a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actorii Teatrului Portabil şiăliceeniiăCNSSăîn Cine este acest Ionescu?! 
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        Regizorul Mihai Lungeanu                 DramaturgulăMateiăVişniec 

 
VINERI, 25 noiembrie: 
 
La Biblioteca Colegiului Na ional „Sfântul Sava”, la ora 10.00, s-a 

desf şurat ColocviulăNa ionalăEugen Ionescu. 
La Teatrul Nottara, la ora 18.30, ne-am bucurat de lansarea volumelor:  

Qui est ce Eugène Ionesco? −ăalădramaturguluiă canadianăRichardăLetendreă şiă
Personajul virtual −ă ală regizoruluiă Mihaiă Lungeanuă (înă prezen aă autorilor). 
Lansareaă aă fostă urmat ,ă laă oraă 19.00,ă deă spectacolulăTreiă nop iă cuăMadox de 
MateiăVişniec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VictoriaăCociaş,ăIonăHaiduc,ăIonăGrosu,ăAlexandruăJitea,ăPaulăChiribu ăînă 

Trei nop i cu Madox 
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 La Centrul Intercultural Victoria din Slatina, la ora 10.00, s-a prezentat 
expozi iaădeăfotografiiă tematiceăSpectacole ionesciene, realizat ădeăSorinăRaduă
şiădeăMariaăŞtef nescu,ă iară întreăoreleă11.00-14.00 a avut loc Atelierul Creativ 
Teatral Absurdul în firimituri ,ă înăcadrulăc ruiaăeleviiă sl tineniă şiăpasiona iiădeă
teatruăauădescoperităsecreteleăarteiărostirii,ăfiindăfotografia iăşiăînregistra iăînătimpă
ce rosteau repliciădinădramaturgiaăionescian .  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Expozi iaădeăfotografiiătematiceăSpectacole ionesciene 
 

 
SÂMB T ,ă26ănoiembrieă 
 
În holul Colegiului Na ional „Sfântul Sava”, la ora 10.00, a avut loc 

lansarea volumului Dic ionarulă personalit iloră deă laă Sf.ă Sava,  autoră −ă prof.ă
Ioan Grosu, iar la ora 11.00 s-a prezentat spectacolul-dezbatere DADA 100 sau 
100% D@D@,ă deă Mateiă Vişniecă − interpretată deă studen iă aiă Universit iiă
Hyperionăşiăurmatădeădiscu iiăcuăpublicul.ă 
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La Teatrul Nottara, la ora 19.30, am asistat la Bérenger – recitalul 
eminentuluiăactorăEmilăBoroghin ,ăcareăaăinterpretatămonologuriăcondensateădină
piesa Ucigaş fără simbrie, text ce ne-a relevat genialitatea dramaturgului 
vizionarăEugenăIonescuăşiăne-aăreamintităşiădeăinterpretareaăinegalabiluluiăRaduă
Beliganăînăacestărolădeădificultateămaxim . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EmilăBoroghin ăînăBérenger 
 

DUMINIC ,ă27ănoiembrie 
 
La Centrul Intercultural Victoria din Slatina s-aă desf şurată Colocviul 

Absurdul contemporan şiăs-au reluat spectacolele Cine este acest Ionescu?! şiă
DADA 100 sau 100% D@D@.  

La ora 19.00, Festivalul ZEI s-a încheiat cu un cocktail. 
 

* 
 

În perioada 20-27 noiembrie, la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti s-a 
desf şuratăFestivalulăInterna ionalădeăTeatruăIdi ,ăorganizatăimpecabilăşiăcuăoă
multitudineă deă spectacoleă aleă unoră trupeă dină SUA,ă Israel,ă Fran a,ă Poloniaă şiă
România,ăcareăauăfostăaxateăpeăinepuizabilaăcanav ăa tragediilor Holocaustului, 
într-oă viziuneă postmodern ,ă posttragic .ă Înă acesteă spectacoleă auă ap rută
supravie uitoriiă infernuluiănazist,ă personajeădeă ună pitorescă abisal,ă al turiă deă ună
text liric al lui Shalom Alehem,ă clasiculă autoră ală umoruluiă evreiescă şiă al super 
show-ului Maiei Morgenstern – Ast ăsear :ăȚolaăBlau.  
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S-auă prezentată şiă recitaluriă
muzicaleă deă excep ieă sus inuteă de:ă
Zalmen Mlotek (SUA), The 
Klezmatics (SUA), Yiddish Art Trio 
(SUA), Yiddishpiel (Israel), A.G. 
Weinberger (România)ă şiă Maia 
Morgensternă şiă Bucharestă șlezmeră
Band: Stand-up Lechaim! 
(România). 

Piesele vizionate în formula cu 
un singur actor, careă vorbeşteă pentruă
to i,ăpun înăvaloareă interpre iădeăfor ă
şiă oă adev rat ă art ă aă utiliz riiă
monologului,ă cuă contribu iaă
accesoriilor scenice, şiă transmit 
mesajeă umaneă ceă tulbur ă adâncă spectatorii.ă Înă acesteă tipuriă deă spectacoleă auă
str lucitătalenta iiăinterpre iăaiătextelorăUnchiul Arthur  şiăNunt ăînăFernvald. 

Festivalulă aă cuprinsă şiă oă serieă deă workshopuri sus inuteă deă celebrit i:ă
Zalmen Mlotek −ăYiddish Singing Actors, David Esrig −ăLaborator de teatru 
existențial. Punctul de pornire şi metodele de lucru, Rafael GoldwaserăşiăDanielă
Galay −ă Yiddish Language in Theater Performances şiă Schmuel Atzmon −ă
Yiddish Culture: Past, Present and Future şiă Shalom Alehem, reper al culturii 
idi . 

Unămaratonăartisticădeăînalt ăcalitateăceăaăcoagulatăunăpublicăentuziast,ăcareă
i-aăaplaudatăîndelungăpeămaeştriiăteatruluiăidiş! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Workshop David Esrig                           Zalmen Mlotek la pian                          
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Stand-up Lechaim! −ăMaiaăMorgensternăşiăBucharestăKlezmerăBand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nuntă în Fernvald, de H. Leyvik 
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DEBUT ESEISTIC: 

 
EUGENăIONESCUăŞIăTEATRULăABSURD 

 
 

Eugenă Ionescuă seă remarc ă dreptă publicist, 
colaborând,ă înă specială cuă articoleă deă critic ă literar ,ă laă
numeroase reviste ale vremii. Este recunoscut ca 
dramaturg,ă înă spe ă pentruă teatrulă absurd,ă scrisă înă limbaă
francez .ă Avangardist,ă nonconformistă hot rât,ă
dramaturgul francez (Eugène Ionesco),ă n scut în 
România,ă aă formulată oă poetic ă aă nouluiă teatruă iă aă pusă
bazele teatrului absurdului. A început prin a modifica 
toateă normeleă iă toateă valorileă teatruluiă tradi ională iă aă
continuat cu desprinderea din realitate, dezarticularea 
limbajuluiăşiăaccentuarea sentimentelor. 

Primaăluiăpies ădeăteatru,ăLa Cantatrice Chauve (Cântăreața cheală), a fost 
reprezentat ă laă 11ă maiă 1950ă laă Théâtre de la Huchette, în regia lui Nicholas 
Bataille,ăfiindăprimit ăcuăr ceal ădeăpublică iădeăcritic .ăAceastaăesteăoătraducereă
a piesei Engleze te fără profesor iăseăvaăafirmaăgradualădup ăceăoăserieădeămariă
oameniă deă cultur ă franceziă scrie articole onorabile despre ea, devenind piesa 
jucat ăcelămaiămultătimpălaăacestămicăteatruăparizian.ăUrmeaz ăoăperioad ăfoarteă
propice, în care autorulăprezint ,ă anădeă an,ă câteăoănou ăpies .ăCuă toateă c ăniciă
acesteaănuăîiăvorăaduceăfoarteămul iăspectatori,ăIonescuăîncepeăs ăî iăformezeăună
cercădeăadmiratoriăcareăsalut ăacestăcomicăn scutădinăabsurd. 

Temele predominante întâlnite în opera ionescian ă sunt:ă singur tatea,ă
izolarea,ăfalsitatea.ăSeăremarc ăobsesiaăpentruămoarte,ădeălaăceaăinacceptabil ăaă
individuluiălaăceaăaăgândiriiă iăaălimbajului. 

Atâtă Caragiale,ă câtă iă Ionescuă i-au criticat aprig societatea vremii lor, 
atr gându- iă dezaprobareaă opiniei publice. Ionescuă seă las ă influen ată deă
Caragiale:  „Prin valoarea scrierilor sale de moravuri i de caractere, scrise, 
din nefericire, într-o limbă fără circulație universală, I.L. Caragiale este, 
probabil, cel mai mare dintre eroii dramatici necunoscuți”.ăAsem n rileădintreă
ceiă doiă dramaturgiă sunt,ă înămulteă privin e,ă evidente,ă f r ă aă seă rezumaă doară laă
tr s turileă operelor.ă Printreă eleă putemă include:ă preferin aă pentruă caricatur ă şiă
grotesc,ădorin aădeăreformareăaăteatrului,ăneconformismul,ădeciăefortul deăaăie iă
dinătipare,ădeăaăr sturnaăregulile.ăPutemăaduceăînădiscu ieăreplicileăpersonajelor:ă
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în Căldură mare conversa iaăaminte teădeădialogulăso ilorăSmithădinăCântăreața 
cheală. 

Îns ălaăCaragialeăexist ăunăcomicăclasic:ădeănume,ădeăsitua ieă iădeăcaracter, 
ceeaă ceă nuă putemă spuneă despreă comiculă ionescian.ă Înă literaturaă român ,ă
Caragialeăesteăprimulăcareăintroduceăînăschi eleăsaleădialogulăabsurd.ăBineîn eles,ă
absurdulă s uă nuă esteă identică celuiă ionescian,ă ciă esteă ună absurdă comic,ă ivită dină
dorin aă oameniloră deă aă ocaă iă dină imbecilitate,ă pentruă careă seă remarc ă într-o 
oarecareă m sur ă majoritateaă eroiloră caragialieni.ă Absurdit ileă spuseă deă
Ca avencu,ănonsensurileăluiăFarfuridi,ăabera iileăconuluiăLeonidaănuăfacăcititorulă
s ă seă îndoiasc ădeăveridicitateaă lor; astfel,ă personajele,ă de iă caricaturale,ă potă fiă
reg siteăînărealitate.ăEugenăIonescuănuăareăeroiăcuăoăidentitateăbineădefinit ,ădeciă
actan iiănuăauăniciăcaractereăbineăstructurate,ăa aăcumăputemăobservaăînăPove ti 
1, 2, 3, 4. În schimb, fiecareă replic ,ă fiecareă situa ieă înă careă seă reg sescă
personajeleă leă puneă înă valoareă irealitatea,ă absurditatea:ă „Cu picioarele poți 
merge, dar te încălze ti mai bine cu electricitate i cărbuni”,ă„Eu pot să cumpăr 
un briceag pentru fratele meu, dar dumneata nu poți cumpăra ora ul Londra 
pentru tatăl dumitale”,ă „Nu te uita la curci, mai bine pupă-l pe primar.”. De 
asemenea,ă automatismulă verbală şiă limbajulă formată dină cli eeă iă dină formuleă
stereotipiceă sus ină depersonalizareaă iă chiară dezumanizareaă personajeloră luiă
Ionescu; elementeădeădenaturareăîntâlnim,ătotu i,ă iăînălumeaăeroilorăluiăCaragialeă
 dialogulă con ineă elementeă deă repetabilitate,ă ceă împov reaz ă func iaă deă
comunicareăaălimbajului:ăcet eanulă turmentatăseă întreab ăconstantă„Eu cu cine 
votez?”,ă Dandanacheă eă dispusă s ă reia mereu povestea cu omul neînsurat, 
catindatulăseăadreseaz ăluiăIordache:ă„ tii s-o scoți? Scoate-o!”.ă 

OperaăluiăE.ăIonescuăpoateăfiăconsiderat ăcaăoăîncercareădeăaădesprindeădină
banalitateă sensulă tragică iă absurdă ală existen ei,ă fatalitateaă mor ii,ă frumuse eaă
condi ieiăumane,ăfiindăastfelăîncadrat ăînămi careaăavangardist .ăÎnăexpunereaăsaă
despreăteatrulădeăavangard ,ăEugenăIonescuăîncerca,ăchiarădeălaăprimeleăcuvinte,ă
s - iă g seasc ă loculă înă acestă curentă artistic,ă prezentându-se cu o uimire 
improvizat : „Sunt, se pare, un autor dramatic de avangardă. Lucrul mi se pare 
chiar evident de vreme ce mă aflu aici, la convorbirile despre teatrul de 
avangardă. Acest fapt e cu totul oficial.”. Autorulăî iăformuleaz ădiscursulăsubă
formaăuneiădeduc iiălogice,ăcontrastândăcuăscrierileăsale.ăTotu i,ăelăareăoăatitudineă
îndoielnic ă iă totodat ă uimit ă prină sintagmaă „seă pare”.ă Seă observ ă iă oă not ă
u oar ădeăironieăspreăfinalulăexpunerii.ăAstfel,ădramaturgulăseăarat ăsurprinsădeă
încadrarea sa în curentul avangardei, spunând c ă elă esteă „abia ceea ce se 
nume te un om de teatru”. 

Deă asemenea,ă Eugenă Ionescuă afirma:ă „Prefer să definesc avangarda în 
termeni de opoziție i de ruptură. În timp ce majoritatea scriitorilor, a arti tilor, 
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a gânditorilor î i închipuie că sunt ai vremii lor, autorul rebel e con tient că 
este împotriva timpului său”.ăAceast ăafirma ieăpoateăfiăinterpretat ăînămaiămulteă
moduri.ă Peă deă oă parte,ă putemă spuneă c ă dramaturgulă ilustreaz ă felulă înă careă
literaturaă trebuieă s ă supravie uiasc ă timpuluiă pentruă aă puteaă intra în canonul 
critic,ăiarămaiăapoiăînăcelădidactic.ăPeădeăalt ăparte,ăprinăsintagmaă„autorulărebel”ă
s-ară puteaă faceă referireă laă scriitorulă deă avangard ,ă întrucâtă chiară autorulă îlă
define teă caă fiindă„opozantul fa ă de un sistem actual”. Deci, în viziunea sa, 
„omulădeăavangard ”ătrebuieăs ăcriticeăliteraturaăvremiiălui,ăs ăî iădoreasc ăs ăoă
reformeze,ăs ăseăopun ănormelorăcontemporane.ă 

Din punct de vedere estetic, avangarda este un curent cultural-artistic, de la 
începutul secolului al XX-lea,ăcareăî iăpropuneăs ăimpun ănoiăstructuriăartistice,ă
reformându-leă peă celeă tradi ionale,ă considerateă dep ite.ă Avangardismulă esteă
caracterizată prină negareaă violent ă aă formeloră deă art ă consacrate,ă c utândă
instaurareaă noului.ăArti tiiă avangardeiă dauă dovadaă unuiă activismă sus inută iă seă
concentreaz ăasupraăcrea ieiăcaăproces,ăneinteresându-seădeărezultatulăei.ăMi careă
insolit ,ăavangardaăareăoăfunc ieăregeneratoareă iădeschiz toareădeădrumăînăarte.ă
Acestăcurentăproduceăoăruptur ăintens ăpeătoateăplanurile:ăformeleă iămanifestele 
esteticeă suntă renegate,ă tradi iaă esteă d râmat ă iă reconsiderat .ă Astfel,ă seă voră
pierdeăobiceiurileă iălegileănescriseăaleăscrieriiăînăfavoareaăactualului.ăArtaăvaăfiă
iar iămodernizat ,ăschimb rileăradicaleăformând,ăeventual,ăunănouăcurentăliterar. 

Dac ă studiemă personajeleă luiă Eugenă Ionescu,ă vomă observaă ună
comportamentămecanic;ăacesteaăînceteaz ăs ămaiăac ionezeăasemeneaăunorăfiin eă
viiă iă începă s ă seămi teă automatic,ă precumănişteămecanisme,ă ceeaă ceă stârne teă
râsul. Cu toate acestea, comediile lui sunt,ă a aă cumă leă numeaă iă autorulă lor,ă
„drameă comice”.ă Citindu-iă opera,ă începiă s ă teă reg se tiă înă aceleă personajeă
mecanizateă iăî iădaiăseamaăc ,ădeăfapt,ăodat ăcuăînaintareaăînăvia ,ăneăpierdemă
cuă to iiănaturale ea,ădevenimămecanici,ăneă îndep rt mădeăesen aăuman .ăPutemă
observa acest comportament nenatural în Cântăreața cheală, de exemplu, în 
dialogulăcelorădoiăso i:ă 

„DOMNUL MARTIN (care a reflectat, se ridica încet în picioare i cu 
aceea i voce foarte lentă, monotonă i vag cântată, se îndreaptă spre doamna 
Martin, care, surprinsă de solemnitatea domnului Martin, s-a ridicat în picioare 
i ea, încet): Atunci, doamnă, eu cred că ne-am mai văzut i că dumneavoastră 

sunteți propria mea soție... Elisabeth, te regăsesc! 
DOAMNA MARTIN (se apropie de el fără grabă. Se îmbrăți ează fără 

expresie. Pendula bate o dată.): Donald, tu e ti, darling!”.  
Ac iunileă iă atitudineaă celoră doiă suntă bizare,ă întrucâtă c s toriaă înseamn ă

dragoste,ăiarăconduitaăso ilorănuăreflect ăacestăsentiment.ăDoiăoameniăîndr gosti iă
nuă ară reac ionaă astfelă înă momentulă reg sirii:ă monoton,ă solemn,ă „f r ă grab ”,ă
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„f r ăexpresie”,ăciădimpotriv ,ăarăfiăpasionali,ăexalta i,ăîmbr i areaălorăemanândă
c ldur ă iă fericire.ă Seă poateă luaă înă discu ie,ă a adar,ă iă valoareaă deă conturareă aă
rela ieiădintreăpersonajeăpeăcareăoăareăscena:ăso iiăMartinăauăpierdutăleg tura,ăsuntă
depersonaliza i,ă intra iă într-oă rutin ,ă înconjura iă deă plictiseal ,ă cufunda iă într-o 
singur tateăanost . 

Eugenă Ionescuă î iă nume teă scrierileă dramaticeă „anti-piese”,ă „drameă
comice”,ă „pseudo-drame”ă sauă „farseă tragice”,ă afirmând:ă„Comicul este tragic, 
iar tragedia omului e vrednică de luat în râs.”.ăAutorulănuămaiădescoper ăhazăînă
comedie, iar tragedia individului i se pare derizorie: „Nu am înțeles niciodată, în 
ce mă prive te, deosebirea care se face între comic i tragic. Comicul fiind 
intuiția absurdului, mi se pare mai nădăjduitor decât tragicul. Comicul nu oferă 
vreo ie ire. Spun «deznădăjduitor», dar, în realitate, el este dincolo sau 
dincoace de disperare ori de speranță.”. 

Într-adev r,ă înă pieseleă luiă Eugenă Ionescuă nuă exist ă oă delimitareă frapant ă
întreăcomică iă tragic.ăÎnăgeneral,ăsceneleăcareăstârnescărâsulăsuntăamuzanteăprină
absurditatea lor. De exemplu, în Lecția, un moment comic este cel în care elevei, 
careănuă tiaăniciăm carăadunareaă i sc derea,ăiăseăpredauăelementeăaleălingvisticiiă
iă aleă filosofiei.ă Anormalitateaă sceneiă produceă haz,ă dară esteă unămomentă ceă ară
trebuiă s ă fieă considerată dezolant,ă deoareceă oricineă seă poateă reg siă înă aceaă
ipostaz ,ăcândăchiarădac ,ăeleviăfiind,ănuăîn elegeam lec ia,ănuăcereamăexplica ii,ă
astfel,ă pierzândă irulă informa iiloră iă fiindu-neă greuă s ă aprofund mă materiaă
ulterior.ăPiesaăesteălaălimitaădintreătragică iăcomic,ăîncepândăcuărepliciăhazlii,ădară
finalulă fiindă unulă macabru.ă Profesorulă î iă ucideă elevaă cuă ajutorulă unuiă cu it,ă
spunândă c ă fataă i-aămeritată soarta.ăUlterior,ă afl mă c ă eraă ceaă de-a patruzecea 
victim ădinăziuaărespectiv .ăDramaăseătermin ăcuăvenireaăuneiănoiăeleve,ădeăundeă
deducemă c ă scenaă seă vaă repeta.ă Prină urmare,ă putemă
folosiă termenulă deă „dram ă comic ”ă pentruă aă descrieă
aceast ăpies ădeăteatru.ă 

Pentruă aă conchide,ă potă spuneă c ă Eugenă Ionescuă
esteăunăavangardist,ă ună creatorădeă „teatruănou”,ă ceă seă
va impune prin originalitate. Avangarda, în viziunea 
luiăIonescu,ăeste,ă înăfond,ăunăteatruăcareăpreg te te un 
altă teatru,ă întrucâtă artaă seă afl ă într-oă permanent ă
schimbare. 
 
                                         Iulia-Andreea TEFAN ,ăelev ăînăclasaăaăXII-a C la 
                                          ColegiulăNa ională„SfântulăSava”ădinăBucure ti, 
                                                          profesor: Irina Georgescu 
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MONŞTRIăSACRIăDEăALT DAT ă 
V ZU IăDEăMIRCEAăŞEPTILICIă(1964) 
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JOCUL MĂȘTILOR 

 

PARTITUR ăCOMIC  
PENTRU UN CVINTET TALENTAT 

 
 

În primitorul sediu 
Creart-Teatrelli, într-oăsal ăcuă
fotoliiă şiă cuă m su eă rotundeă
elegante, într-oă atmosfer ă deă
cafeneaă artistic ă parizian ,ă înă
data de 20 iunie 2016, publicul 
dină toateă categoriileă deă vârst ă
s-a amuzat copios, 
deconectându-se cu specta-
colul de miniaturi umoristice 
Filarmonica de comedie.  

Spectacolulă esteă scrisă şiă
montat scenic de actorul, 
regizorulă şiă profesorulă deă
actorie de la UNATC Radu 
Gabriel (n.ă 1957)ă şiă aă avută
premiera în anul 2011 la 
Teatrul de Comedie, din 2014 
fiind preluat de Teatrelli. Conform autorului: „Comediaăesteăcaăoămuzic ,ăareăoă
adev rat ăpartitur .ăNoi,ăactoriiă[...],ăsuntemăinstrumentiştiăcareănuăfacămuzic ,ăciă
comedie.ăDoarăunătempoăbunăd ănaştereărâsuluiăs n tos.ăVremăs ăneăîntoarcemălaă
aceleălucruriăuitateăînătimpulăiureşuluiăpost-revolu ionară[...]ăşi s ăoferimăcomedieă
înăesen ăabsolut ”. 

Radu Gabriel s-aădedicatăcomedieiăînc ădeălaăînceputulăaniloră’80ăcândăaveaă
propriaăechip ădeăteatruădeăamatori,ăînăoraşulănatalăBuz u.ăUlteriorăaăfostăcooptată
deă Adriană Fetec uă înă grupulă „Vou ”,ă fiindă şiă scenaristulă aă 600ă deă pastileă
umoristice televizate. În Filarmonica de comedie, satirizeaz ă realitateaă
româneasc ă prină dialogulă dinamică ală personajeloră create,ă prină replicileă scurte,ă
acideă şiă prină gagurileă ceă stârnescă hohoteă deă râs,ă completândă cvintetul comic 
al turiă deă valoroşiiă s iă colegi −ă actorii:ă Marius Florea Vizante (n. 1972) – 
îndr gităpentruăceleănou ăspectacoleăjucateălaăcinciăteatreăbucureştene,ăGheorghe 
Ifrim  (n. 1971) – cunoscutăpentruă celeă14ă spectacoleă jucateă laă şapteă teatreădină
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Capital ăşiăpentruărolulănecinstituluiăprimarăVasileădinăserialulăTVăLas Fierbin i, 
Leonid Doni – simpatizatăpentruăceleă treiăspectacoleăjucate,ădarăşiăpentruărolulă
naivuluiă poli istă Robiă dină serialulă TVă Las Fierbin i şiă Mihaiă Munteni  (n. 
1985) – cuăşapteăspectacoleăjucateăpeăimportanteăsceneăbucureştene. 

Spectacolulăesteăalc tuitădinăcinciăscheciuri,ăfiecareăcuădurataăcuprins ăîntreă
15ă şiă 30ă deă minute,ă înă careă suntă surprinseă situa iiă şiă personajeă dină socialulă
românesc postdecembrist, umorul inteligent fiind dozat in crescendo. În primul 
scheci,ă ună investitoră privat,ă incult,ă cump r ă oă filarmonic ,ă impunându-i 
directoruluiă institu ieiăm suriă radicale:ă ataşareaă siglei de la Mercedes pianului 
dină sal ,ă introducereaă maneleiă „R pireaă dină serai”ă înă repertoriu,ă schimbarea 
pozi ieiădirijoruluiăcuăfa aăspreăpublicăpentruăaănuăsfidaăoameniiăpoliticiăcareăvoră
fiă prezen iă laă concert,ă includereaădansatoareloră şiăaăuneiă luniă confec ionateădină
staniolă caă decoră pentruă „Sonataă lunii”.ă A doua pastilă umoristică neă prezint ă
cinci vecini dintr-unăblocăbucureştean,ărevolta iădeăcheltuielileădeăîntre inere,ădeă
consumulă ridicată deă ap ă cald ă şiă deă inutilitateaă pl tiriiă fonduluiă deă rulment,ă
crezândă c ă acestaă faceă trimitereă la...ă rulmen i.ă Înă fanteziaă lor,ă rulmen iiă voră fiă
ataşa iăbloculuiăîmpotrivaăcutremurelor,ăceeaăceăarăfaceăcaăacestaăs ăseădeplasezeă
dinăDealulăSpiriiăpân ăînăPloieştiăsauăchiarăs ăajung ăînăDun re,ăînăBulgaria.ăÎnăa 
treia miniatură comică,ăunăactorădeăsucces,ăcareătrebuieăs ăpleceăînăAmerica,ăesteă
vizitatădeăunchiulăs uădinăprovincieăşiădeăfiulăacestuia,ăunăşcolarănetalentat,ăcuăună
singurărolăjucatăînă„Hamlet”,ăîns ădorindăs ădevin ăvedet .ăÎnăal patrulea scheci, 
structuratăînădou ăp r i,ăoăechip ăformat ădinăcinciămuncitoriătrebuieăs ărepareăoă
eav .ă Dup ă minuteă buneă înă careă stabilescă cumă s ă ridiceă capaculă unuiă canal,ă
realizeaz ă c ă auă uitată târn copulă laă sediu.ă Ultima scenetă,ă serializat ă înă treiă
episoade,ă cuprindeă instruc iaă înă armat ă aă patruă viitoriă agen i,ă totală nepreg ti i,ă
coordonat ădeăunăsergentăceăaminteşteădeăCruchot,ă„Jandarmul”ăgenialuluiăactoră
francez Louis de Funès.  

Texteleăsatiriceăeviden iaz ăoărealitateădominat ădeăabsurd,ădarădistan at ădeă
obscenitateăşiădeăvulgaritate.ăEleăsuntăpuseăînăvaloareăprinăregiaăşiăinterpretareaă
scenic ă aleă unoră profesioniştiă înă arta comediei. Radu Gabriel recreeaz ă
atmosfera din scenetele grupului „Vou ”,ăjucândăcuănaturale e,ăumorăfin,ămimic ă
şiă gestic ă adecvateă tipologieiă deă personajeă atentă creionate,ă potrivindu-i-se 
m nuş ă rolurileă deă superioriă (investitorulă privat,ă şefulă echipei de muncitori, 
sergentul). Gheorghe Ifrim şiă Marius Florea Vizante trecă cuă uşurin ă deă laă
seriozitateălaăironie,ădeălaăcalmăabsolutălaănervozitateăconstructiv ,ăschimbulădeă
repliciă valorificândă sinergismulă rela ieiă dintreă personajeleă interpretate.ă Leonid 
Doni şiă Mihai Munteniță întregesc cu talent tabloul satirei prin rolurile de 
compozi ieăavute.ă 



33 

 

Decorul propus de scenograful tefană Caragiu este minimalist, dar 
sugestiv, prin cele cinci panouri albe pe care sunt pictate cu negru elemente-
cheie din fiecare scheci. 

Publicul numeros s-a amuzat copios la acest spectacol savuros, într-oăsear ă
minunat ădeăactoriătalenta iăluminat ! 
 
 

(IN)FIDELITATE  ÎN TREI 
 

 
Cea de-a XXII-aă edi ieă aă Festivaluluiă „Sinaiaă Forever”ă s-a încheiat 

duminic ,ă 4ă septembrieă 2016,ă laă ora 20.45, cu spectacolul de teatru Fidelitate 
(Faithful),ă oă comedieă poli ist ă scris ă înă anulă 1991,ă deă actorul,ă regizorul,ă
scenaristul,ă produc torulă deă filmă şiă dramaturgulă americană deă origineă sicilian ă
Chazz Palminteri (n.ă1952).ăAcestaăesteăşiăautorulăscenariului filmului omonim 
(1996),ăbazatăpeăpiesaăsaăşiă regizatădeăPaulăMazurskyă(1930-2014),ădarăşiăunulă
dină ceiă treiă protagoniştiă aiă ecraniz rii,ă al turiă deă Cheră (n.ă 1946)ă şiă deă Ryană
O’Neală(n.ă1941). 

Spectacolul, prezentat de Teatrul Act şiă deă Funda ia Carta şiă avândă
premieraă româneasc ă înă anulă 2012,ă aă fostă g zduită deă Casino Sinaia, în 
maiestuoasaă Sal ă deă Teatru,ă unde,ă înă perioadaă 27ă iulie-23 august 2016, s-a 
desf şuratăceaăde-a XVII-aăedi ieăaăFestivaluluiăInterna ională„Enescuăşiămuzicaă
lumii”. 

Ac iuneaă piesei,ă structurat ă înă dou ă acte,ă seă deruleaz ă peă parcursulă uneiă
singure zile, într-ună livingă cuămobilierăminimalist,ă dară luxosă (oă canapea,ă dou ă
m su eă– unaătipăbar,ăcealalt ăcuăunăseifăîncorporat,ăunăscaun,ăunătablouătripticăşiă
un telefon-personaj care devineă surs ădeăumor),ă dintr-un apartament american, 
scenografiaăfiindărealizat ădeăMaria Dore (n. 1981). 

Dramaturgul Chazz Palminteri,ăavândăexperien ăînăgenulăpoli ist – a scris 
în anul 1989 piesa Poveste din Bronx (A Bronx Tale),ăecranizat ădeăRobertăDeă
Niro (n. 1943) în 1993 −,ă ştieă s ă dozezeă şiă s ă îmbineă inteligentă elementeleă
comiceă (replicileă şiă mişc rileă sceniceă careă stârnescă râsul),ă cuă celeă deă suspansă
(r sturn rileă deă situa ieă careă creeaz ă oă stareă deă tensiune),ă dară şiă deă romantismă
(rela iaăasasin-victim ,ăso -so ie). 

Intrigaăpoli ist ă îlă urm reşteăpeăTonyă (Gheorghe Ifrim), un asasin angajat 
(şiă pl tită cuă 25.000 $) de Jack (Florin Busuioc), directorul unei companii de 
transport,ă pentruă aă oă ucideă peă so iaă acestuia,ă casnicaă depresiv ă Margarethă
(Adelaida Zamfira),ăpeăcareăoăb nuieşteăc ăîlăînşal ,ăprinămoarteaăeiăob inândăoă
poli ădeăasigurareăînăvaloareădeăunămilionădeădolari.ăDeşiăc s torit ădeă20ădeăaniă
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cuăJack,ăMargarethăştieăc ăacestaăîiăesteăinfidel,ăînşelând-o cu Debbie, asistenta 
luiăpersonal ă(careănuăapareăpeăscen ).ăNemaisuportândăsitua ia,ăhot r şteăs ăseă
sinucid ăcuăoăsupradoz ădeămedicamente,ădarăvia aăîiăesteăsalvat ,ăpentruăcaăapoiă
s ăafleăc ă îiăvaă fiăcurmat ă(„M-ai salvat ca să mă ucizi!”). În timp ce Tony o 
leag ădeăunăscaunăşiăoăamenin ăcu pistolul,ăaşteptândăsemnalulătelefonicădeă laă
Jack pentru a-şiăîndepliniămisiuneaă(Jackăfiindăplecatădinăoraş,ăpentruăa-şiăasiguraă
alibiulă trebuieă s ă suneă deă dou ă ori,ă f r ă s ă iă seă r spund ă laă apel),ăMargarethă
încearc ăs ăîntoarc ăsitua iaăînăfavoareaăei,ăconvingându-lăs ăîiăucid ăso ulăpentruă
100.000ăȘ.ăÎnăactulădoi,ăJackăseăîntoarceăacas ăşiăareăunăşocăînămomentulăînăcareă
oă vedeă peăMargarethă vie,ă aşteptându-lă cuă şampanieă şiă într-oă inut ă sumar .ă Peă
parcursulăconfrunt riiăcelorătreiăpersonajeăşiăalăr sturn rilorădeăsitua ie,ămisterulă
comand riiăasasinatuluiăesteăînc ănerezolvat:ăTonyăputeaăfiăangajatăatâtădeăJack,ă
câtăşiădeăDebbieăpentruăaăoăucideăpeăMargareth,ădarăşiădeăMargarethăpentruăa-l 
eliminaăpeăJack.ăFinalul,ă totuşiăpredictibilăpentruăspectatoriiăpasiona iădeăgenulă
poli ist,ăofer ăcheiaămisterului,ăpunându-şiăamprentaăpeăviitorulăprotagoniştilor.ă 

Regizorul DragoşăCâmpan (n. 1969), cunoscut pentru punereaă înă scen ăaă
spectacolelor True West (2009, Teatrulă „TomaăCaragiu”ă – Ploieşti),ăMarfă vie 
(2011, ArCuB), Hide & Seek (2015,ăArCuB),ă r mâneă fidelă textuluiă originală şiă
reuşeşteă s ă alc tuiasc ă oă distribu ieă valoroas ,ă datorit ă c reiaă piesaă areă ună reală
succes la public.   

Gheorghe Ifrim (n.ă 1971),ă talentată actoră deă comedieă şiă dram ,ă
angajat/colaborator al teatreloră bucureşteneăAct,ăBulandra,ăGodotăCafé-Teatru, 
Metropolis,ăNottara,ăTeatrelli,ăTNB,ă îlă interpreteaz ă peăTony,ă ună asasină pl tit,ă
dator vândut mafiei. Acesta trece printr-oă criz ă existen ial ă ap rut ă înă urmaă
mor iiă recenteă aă suroriiă saleă şi,ă înă timpulă sechestr riiă luiăMargareth,ă primeşteă
câtevaăapeluriătelefoniceădeălaăpsihoterapeutulăs u,ăJojo,ăcareăşiăel,ăparadoxal,ăareă
problemeă cu...ă jocurileă deă noroc;ă înă cheieă comic ,ă rolurileă seă inverseaz ,ă
psihologulă devenindă pacientă şiă avândă nevoieă deă consiliereă terapeutic .ă
Inflexiunileăvocale,ămişc rileă scenice,ă staturaă impun toare,ă dară şiă prezentabilulă
costumă negruă peă careă îlă poart ă suntă atuurileă unuiă rolă interpretată des vârşit,ă cuă
mult umor negru. 

Adelaida Zamfira (n.ă1968),ăactri ăşiăasistentăuniversitară la Facultatea de 
ArteăaăUniversit iiă„Dun reaădeăJos”ădinăGala i,ăoăportretizeaz ăcuăsensibilitateă
şiăşarmăpeăMargareth,ăoăso ieăînşelat ,ăcare,ă laă rândulăei,ăesteă infidel ,ăavândăoă
aventur ă cuă psihologulă s u.ă Înă confruntareaă verbal ă cuă Tony,ă agresorulă ei,ă îşiă
negociaz ă via aă şiă dezbateă argumenteleă proă şiă contraă fidelitate,ă trecândă deă laă
dram ălaăcomedie.ăTreptat,ăîncepeăs ămanifesteăsindromulăStockholm,ăataşându-
seă deă agresorulă s u,ă pentruă care,ă înă finalulă primuluiă act,ă dezvolt ă oă atrac ieă
erotic .ă 
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Vedeta serii a fost Florin Busuioc (n. 1962), simpaticul prezentator TV al 
rubriciloră „Meteo”ă şiă „Problemaă (deă logic ă a)ă luiă Busu”,ă dină cadrulă Ştiriloră
ProTV,ăprimitădeăpublicăcuăropoteădeăaplauzeă(apari iaăsaăpeăscen ,ăcaăactor,ăaă
fostăoăsurpriz ăpentruăuniiăspectatori!). Charismatic, natural, dinamic, cu o voce 
p trunz toare,ă Busuă îlă interpreteaz ă peă infidelulă so ă Jack,ă careă puneă laă caleă
ucidereaăso ieiăsale,ănegândăoriceăfelădeăimplicareăînăacestăplanădiabolic. 

Pentruă ob inereaă unuiă efectă scenică surprinz tor, suspansul,ă deşiă dozată
gradat,ăarăfiătrebuităs ăfieăînso ităşiădeăoăcoloan ăsonor ăpeăm sur . 

Înădecursădeăoăor ăşiăjum tate,ăpiesaăaăcaptatăaten iaăceloră400ădeăspectatoriă
din Sala de Teatru a Casinoului Sinaia, care au apreciat interpretarea celor trei 
actori,ă empatizândă cuă aceştiaă şiă r spl tindu-le talentul artistic cu aplauze 
furtunoase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GheorgheăIfrim,ăAdelaidaăZamfiraăşiăFlorinăBusuioc, fideli artei teatrale 
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DOU ăPREMIEREăPOLI ISTEă(2): 
 

MAGNOȚIIăŞIăCIANUR  
 

 
Piesa Luciei Verona, 

Moştenirea, a dat startul 
dramaturgieiă poli isteă laă Teatrul 
Coquette.ă Laă aproapeă oă s pt mân ă
deă laă premier ,ă înă dataă deă 24ă
septembrie 2016, un nou spectacol a 
fost reprezentat scenic, tot în regia 
lui Ingrid Bon a (n. 1984). Este 
vorba despre comediaă poli ist ă
Magnoliiă şiă cianur  a drama- 
turgului,ăscriitoarei,ăactri eiădeăteatruă
şiă filmă şiă profesoruluiă universitară
Olga Delia Mateescu (n. 1949). 
Activitateaă dramaturgic ă aă distinseiă
autoareă aă fostă recompensat ă cuă
Premiulă UNITERă pentruă „Ceaă maiă

bun ăpies ăaăanului”ă−ăCapricii (1997),ăPremiulă„I.C.ăBr tianu”ăalăConcursuluiă
Na ionalădeăLiteratur ă„NihilăSineăDeo”ădinăBraşovă−ăpentruăpiesaăFantoma de 
la Coventry (1997)ă şiă Premiulă Uniuniiă Scriitoriloră dină Româniaă pentruă
Dramaturgieă−ăpentruăvolumulăFerma de stru i (2003).  

Premieraă spectacoluluiă aă fostă precedat ă deă lansareaă aă dou ă volumeă deă
Teatru ale dramaturgilor Olga Delia Mateescu (5 piese)ă şiă Lucia Verona (3 
piese).ă C r ileă auă fostă publicateă şiă prezentateă deă c treă editorul,ă scriitorulă şiă
directorul EdituriiăTritonică−ăBogdan Hrib,ă înăcadrulă lans riiă luândăcuvântulă şiă
scriitorul,ă dramaturgulă şiă preşedinteleă Filialeiă Bucureştiă −ă Poezieă aă Uniuniiă
Scriitoriloră dină Româniaă −ă Horia Gârbea,ă dară şiă celeă dou ă autoare.ă Dină
expunerea acestora, publicul a putut afla geneza piesei: în iunie 2015, Teatrul 
Coquette,ă Edituraă Tritonică şiă Clubulă Dramaturgiloră auă organizată concursulă deă
dramaturgieăpoli ist ă„Mistereăşiăenigme,ăfioriădeăgroaz ”,ălaăcareăs-au înscris 12 
texte.ăCeleătreiăpieseăcâştig toareăauăfost:ăMagnolii şi cianură (comedieăpoli ist ă
în patru tablouri de Olga Delia Mateescu) – locul I, Crimă cu pistol şi bile 
(scenariu teatral comico-poli istăînă23ădeăp r iădeăHoriaăGârbea)ă– locul al II-lea 
şiăAsasinul avea scarlatină (comedieăpoli ist -SF de Denis Dinulescu) – locul al 
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III-lea, Editura Tritonic publicându-le în volumul Scena crimei. Piesele de pe 
locurile al II-leaăşiăalăIII-lea au fost reprezentate ca spectacole-lectur ălaăClubulă
Dramaturgilor de la ICR. 

Înăceeaăceăpriveşteăspectacolulădinăsearaăpremierei, regizoarea IngridăBon a 
s-aă descurcată admirabil,ă prină alegereaă uneiă distribu iiă relevanteă pentruă
interpretareaă celoră cinciă personaje:ă treiă suspec iă – psihologul Vivian Vreju 
(Alexandraă Gabrielaă Ni ), asistenta Gina Colovraci (Monica Petcu)ă şiă
senatorul Octavian Vreju (Orodel Olaru),ă ună detectivă poreclită „Rechinu’”ă
(Alexandru Mandu)ă şiă oă victim ă – Alex (Mihaiă C p în , care nu apare pe 
scen ,ă ciă doară înă proiec iileă foto/videoă dină timpulă ancheteiă poli istului).ă
Colaborarea cu artistul vizual Daniel Divrician,ă careă semneaz ă scenografia,ă
costumeleă şiă proiec iileă foto/video,ă esteă fructuoas .ă Textulă pieseiă esteă pusă înă
valoareă prină inserareaă unoră elementeă careă captiveaz ă publicul:ă hardă rock-ul 
asurzitoră ascultată deă poli istă înă timpulă vizualiz riiă indiciiloră proiectate 
(foto/video)ă laă începutulă fiec ruiă tablou;ă pisteleă falseă dină timpulă anchetei;ă
comiculădeălimbajăşiădeăsitua ieăeviden iatăcuămultătalentădeăc treăactri aăMonicaă
Petcu;ăfinalulăsurprinz torăprinădezv luireaăcriminaluluiăşiăexisten aăînc ăaăunuiaă
care comiteăoăcrim ăperfect . 

Textul distinsei doamne Olga Delia Mateescu,ăpasionat ădeăgenulăpoli ist,ă
dup ăcumăm rturiseaălaăpremier ,ăesteăvizibilăinfluen atădeăromaneleăşiăpieseleăcuă
mistereădetectivisteăaleăAgatheiăChristie.ăCuăabilitate,ăurm rindăelementele-cheie 
ale scrierii acestui gen deloc facil, autoarea le propune spectatorilor un mister 
clasic:ă aflareaă identit iiă criminaluluiă aă c ruiă victim ,ă ună agentă deă paz ă laă ună
cabinetădeăpsihologie,ăaăfostădescoperit ăcuăunăm răroşuăînăgur ădeăc treăasistentaă
psihologului.ă Înămomentulă sosiriiăpoli istuluiădesemnatăcuă investigareaăcazului,ă
acestaă constat ă dispari iaă cadavrului,ă crezândă c ă totulă aă fostă oă fars .ă Cadavrulă
reapare într-unădulap,ăcuăunăm răverdeăotr vită înăgur ,ă şi,ă înăurmaăanchetei,ă seă
stabileşteă identitateaă acestuia:ă Alex,ă fostulă so ă ală tinereiă Vivian,ă proprietaraă
cabinetului de psihologie, care devine astfel suspectul principal. Pe baza 
informa iilorăfurnizateădeăasistentaăGina,ăpoli istulăafl ăc ăVivianăachizi ioneaz ă
mereuămereăverziăşiăc ăesteădivor at ădeăunăanădeăAlex,ăcareăi-a ucis copilul într-
unăaccidentădeămaşin .ăAlexăs-aăpredatăşiăaăluatăunăanăcuăsuspendare,ăfiindăajutată
deătat lăluiăVivian,ăinfluentulăsenatorăVreju,ăcareăaămuşamalizatăcazul.ăPoli istulă
îlăaresteaz ăîns ăpe senator, care invoc ăimunitateaăparlamentar ;ăînăviziuneaălui,ă
esteăsigurăc ăasistentaăvreaăs ăseăr zbune.ăLaăreconstituireaăcrimei,ăpoli istulăleă
anun ăpeăceleădou ăfemeiăc ,ădeăfapt,ăvictimaănuăeămoart ,ăc ăotravaănuăseăaflaă
înăm r,ăciăîntr-unăpaharăg sitălaăfa aălocului,ăşiăc ăAlexănuăeraăadev rataă int ăaă
criminalului.ăÎnăfinalăseădescoper ăidentitateaăasasinului,ăîns ,ădinăp cate,ăjusti iaă
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nuă triumfeaz :ă maiă exist ă înc ă ună criminală careă comiteă oă crim ă ceă nuă vaă fiă
solu ionat ăniciodat .ă 

Toate aceste personaje, atent creionate de autoare,ădarăşiădeăactorii dedica iă
actuluiăartisticăprofesionist,ăseăascundăînăspateleăunorăm ştiăaleăunuiătrecutăcareă
neăesteădezv luit:ăunătat ăsenatorăavidădeăputereăşiăoăfiic ăpsihologăcuăprobleme 
existen iale,ă ceiă doiă avândă oă rela ieă disfunc ional ;ă ună poli istă orgoliosă careă
doreşteă s ă seăafirmeăprină rezolvareaăunuiăcază interesant;ăoăasistent ă ingenioas ă
careăîşiăcap t ăindependen aăfeminin .ă 

Textulăcalitativăalăpiesei,ăjoculăactoricescăimpresionant,ăregiaăşiăscenografiaă
ireproşabileă fac din Magnolii şi cianură un spectacol remarcant pentru 
dramaturgiaăpoli ist ăromâneasc ,ăceămerit ăv zutănegreşit!ăă 

 

 
Aplauze binemeritate pentru Daniel Divrician, Orodel Olaru, Monica Petcu, 

Olga Delia Mateescu, AlexandruăMandu,ăAlexandraăGabrielaăNi   
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LAăBUCUREŞTIăSEăJOAC  
 

VARŞOVIA:ăGHIDăTURISTIC 
 
 

Varşovia:ăGhidăturistic (A 
Visitor’s Guide to Warsaw) 
reprezint ă principalaă provocareă
în noua stagiune a Teatrului 
Evreiesc de Stat (înă cl direaă
care, timp de doi ani, a suferit 
repara ii),ă avândă premiera 
miercuriă şiă joi,ă 2-3 noiembrie 
2016.  

Piesa dramaturgului, sce-
naristului, regizorului, actorului 
şiă profesoruluiă deă teatruă
israelian contemporan Hillel 
Mittelpunkt (n. 1949) a fost 
scris ă înă anulă 1995ă şiă montat ă
scenic chiar de autor, cunoscut 
şi pentru spectacolele: Micul 
Shraga, Păpuşa, Mami, Casa 
mamă, Gorodish, Şoferul, 
pictori a, Oraşul petrolului, Actorul, Băcănia, Prietenii prietenilor, Drumul 
Damascului.ă Textulă ofer ă deopotriv ă actoriloră şiă spectatoriloră oă generoas ă şiă
complex ătrecereăînărevist ăaăunorăinsoliteăst riădeăspirit,ămentalit iăindividualeă
şiăcolective,ăaleăunuiătrecutăceănuăseălas ăînchisăînăscrinulăcuăamintiri,ăcapitulândă
doară dup ă intens-obositoareleă autoanalizeă şiă polemici,ă generatoareă deă clareă şiă
definitiveăasum ri,ăaccept riăşi,ăîntr-unăfinal,ăîmp c ri. 

Ac iuneaăpieseiă seăpetreceă înă treiăcamereădintr-un hotel de patru stele din 
Varşovia,ăînăcareăvinăs ăseăcazeze,ătocmaiădinăTelăAviv,ăMargaăWeisbergă(Maia 
Morgenstern) – oă mam ă supravie uitoareă aă Holocaustuluiă şiă refugiat ă din 
Poloniaănatal ăînăIsrael,ăundeăde ineăoăfabric ădeăhârtieăigienic ,ăîmpreun ăcuăfiulă
ei, Joseph (Claudiu Istodor) – unăpictorădivor at,ă realizatorădeănuduri,ădară f r ă
succes.ăScopulăc l torieiăcelorădoiăînăcapitalaăPolonieiăesteădeăaăintraăînăposesiaă
uneiăcl diriăcuăcinciăetajeădinăcentru,ăcareăaăapar inutăfamilieiă lorăînainteădeăcelă
de-AlăDoileaăR zboiăMondial.ăAvocatulăMarg i,ăLazerovitchă(Rudi Rosenfeld), 
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esteă celă careă îiă ajut ă s ă ob in ă retrocedareaă prină stabilireaă uneiă întâlniriă cuă ună
martor care a cunoscută familiaă lor,ă dară şiă prină aplicareaă trucurilorămeseriei.ă Înă
ziuaăcaz riiălaăhotel,ăJosephăoăcunoaşteăpe bibliotecara Bina (Natalie Ester), care 
doreşteă s ă fac ă schimbă deă camereă cuă el; şiă eaă aă venită laă Var oviaă totă cu o 
misiune, aceea de a recupera munca tat luiăei mortă cuă treiă luniă înă urm . Între 
timp,ăMargaă oă angajeaz ă peăVeraă (Viorica Bantaş), o „student  în anul doi la 
Medicin ăVeterinar ”ă−ăceăseădovedeşteăaăfiăo prostituat ărusoaic  −, pe post de 
model pentru a-i retrezi lui Joseph pasiunea pentruă pictur ,ă îns ă acestaă areă oă
aventur ăcuăea.ăDup ămomenteleăconflictuale,ăcomico-dramatice,ădintreăMargaăşiă
Joseph,ăMargaăşiăVera,ăMargaăşiăLazerovitch,ăfinalulăstabilitădeăautorăesteăunulă
fericit:ămamaăşiăfiulăîşiăprelungescăexcursiaăînăVarşovia,ăîmbun t indu-şiărela ia.ă 

Maia Morgenstern (n.ă 1962)ă contureaz ă inconfundabil,ă într-un registru 
dramatico-ironic vast-complex,ă prină polariz rileă extreme, personajul Marga 
Weisberg, aflându-se într-oă permanent ă introspec ie,ă aspruă contrabalansat ă deă
opiniile celor care-iăînso escăeforturileădepuseăpentruăconştientiz riăşiăclarific ri:ă
Claudiu Istodor (n. 1960) – al turiădeăcareăareăoăfericit ăreîntâlnire,ăremarcându-
se pitoreascaăîn elegereădinăpriviri, Natalie Ester (n.ă1977)ăşiăVioricaăBantaşă− 
ambele la fel de conving toareă înă exprimareaă echilibreloră individ-sistem, 
respectivă siguran -libertate, plus Rudi Rosenfeld (n.ă 1941)ă −ă transformândă
raportareaălaăsineăşiălaăceilal iădreptălaitmotivăpentruăobiectivitateăşiădurabilitate. 

Peă parcursulă celoră dou ă oreă deă spectacol, autorul îi propune publicului 
urm toareleă temeă deă reflec ie:ă definireaă identit ii,ă restric ionat ă laă limit ă deă
absurdit ileăunuiăr zboi;ămodulăînăcareătrecutulăpoateăajutaăînăluareaăuneiădeciziiă
deă aă stabiliă cine/ceă s ă fii/s ă devii;ă pendulareaă întreă responsabilit ileă fa ă deă
rudeleămaiăînăvârst ăşiăobsesiaăform rii/educ riiăcelorămaiătineri;ăceăs -iădaiăvie iiă
şiă ceă s -i ceri într-oă curs ă contracronometru;ă ceă s ă pretinziă deă laă tineă şiă ceă s ă
solici iă celorlal i;ă ceă maiă potă salvaă memoriaă şiă instruirea dintr-o lume 
dezumanizat ;ă umorul,ă cultura,ă iertarea,ă iubireaă şiă credin aă careă potă stimulaă
necesareleăieşiriădinărestri te. 

Tandemul feminin scenografic BiancaăVeştemană−ăSabinaăVeşteman, dar 
şiă celă masculină deă lightă designă Alexandruă Macriniciă −ă Alexandruă Mih il  
extindă viziuneaă regizoral ă totală expresiv ă aă luiă Eugen Gyemant (n. 1985), 
trasândă subtil,ă dară fermă şiă precis,ă coordonateleă fiec ruiă cadru,ă prină tiradeleă
încrâncen riloră personajelor,ă prină reprezentativeă mişc riă scenice,ă cuă rariă şiă
şov ielniciă paşiă domina iă deămersulă îndesat-cazon,ă oriă stopă cadreă cuă şoapteă şiă
t ceriăcareădestup ăceeaăceăreplicileănuăpotăcuprinde... 

Ună spectacolă careă teă ineă concentrată asupraă aceloră problemeă ceă nuă potă fiă
ignorate,ăasupraăadev rurilorăceătrebuieăspuse.ăUnăspectacol careăteăfaceăs ăacorziă
egală interesă trecutului,ă prezentuluiă şiă viitorului,ă întreă valorificareaămoştenirilor 
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familialeă şiă imperativulă deă aă l saă cevaă perenă şiă celoră ceă vină dup ă tine.ă Ună
spectacol marcat de constant-permanenta sincronizare cu propriile convingeri, 
mentalitateaăepocii,ănevoiaă autodep şirii,ă istoriaăpân ă laăurm ,ă într-oădefinitiv ă
aşternereăaăp ciiăcuătrecutulădinănoiăşiădinăafaraănoastr . 
 

Vlad LUNGU 

 
NAŞTEREA UNUI TEATRU PE VALEA PRAHOVEI 

PREMIER ă−ă19 noiembrie 2016 
 
Parteneriat public-privat:ăFunda iaăSpirităRomânesc Pro-Arte şiă

Caritateă−ăBucureştiăşiăConsiliulăȚocalăalăoraşuluiăBuşteni 
 
 

Bunica la Istanbul se 
integreaz ,ă deopotriv ă incitantă şiă
pitoresc, în triunghiul liniilor 
artisticeă deă for ă ală dramaturguluiă
Dinu Grigorescu: Ciripit de 
păsărele, Ultima cafea cu Iuliu 
Maniu şiăGirofarul. 

Frapeaz ă totală şiă constant,ă peă
toat ă durata spectacolului, un alt 
tridentă −ă acela al jocurilor de 
cuvinte, care, pe dinamica 
acceler riiă schimbuluiă deă replici,ă
cap t ă oă savoareă aparte.ă Lexismulă
şiă letrismulă seă v dă concurateă
substan ială deă argoulă locală
postdecembrist, un fel de 
„picaresc -nă jargon”.ă Ritmulă „peă
repedeă înainte”ă (fast forward) face 

dină epic/nara iuneă ună trenă Intercityă Expressă (contrapondereă laă Aspacardin 
Blues),ă locomotivaă comiculuiă deă situa iiă tr gândă nemilosă dup ă eaă personajele,ă
careă traverseaz ă vagoanele,ă f r ă a-şiă g siă locul...ă Suntă tipologiiă conturateă
minimală (caracterizateă exclusivăprină ceeaăceă rostesc,ămimeaz ă şiă gesticuleaz ),ă
specificeăunorăpasageriăclandestiniăînăcursaăvie ii,ănavet(r)iştiăconsecven iăpeărutaă
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Scăpătat-Parvenit.ă Câtă priveşteă statutulă socială oficial,ă distribu iaă indic ă doiă
pensionariăşiătreiăprestatoriădeăservicii,ărestulăfiindădescurc re iădeătranzi ie,ăuni iă
deăspectrulăîmbog iriiăimediate:ăaflatoriăînătreab ,ăb g toriădeăseam ,ăd t toriăcuă
p rerea,ă ceămai,ă lumeă deă strânsur .ă Ună statută insolit,ă neoficial,ă îlă areă Cosmin,ă
care-şiă arog ,ă nefondat,ă ună ascendentă morală reieşită dină clasicaă livad ă
genealogic ,ădeăparc-arăfiă„nepotădup ăunăv rădinăprimaăc s torieăşiăcumnatădeă
verişoar ădup ăn şiculăluiăcum tra”... 

Laă felă caă înă maiă toateă crea iile,ă personajeleă luiă Dinuă Grigorescuă nuă
comunic ă normal,ă ciă suntă preponderentă senten ioase,ă premeditat-concluzive. 
Delocăinteresateădeăopiniileăinterlocutorilor,ă îndeosebiădac ănuăliăseăspune ceea 
ceăvorăs ăaud /vad ,ăeleădecreteaz ,ătr dândăastfelăfragilitateaăcelorăceănuăsuport ă
oă realitateă diferit ă deă ceaă visat /închipuit .ă Aici,ă întâlnimă cinicaă supra-
compensareăaăaceloraăcareăpună„aăavea”ăînainteădeă„aăfi”,ăvajniciăc uzaşiă(true 
believers)ă aiă acumul riiă (The Must Have Obsession):ă „Drag ,ă umpleă casaă cuă
acareturi,ăs ăfieăacolo,ăcineăştieăcândăavemănevoie”...ăVeritabilăexcesădeăzelăcareă
i-ar coroda de invidie pe Harpagon, Hagi Tudose, Costache Giurgiuveanu ori 
St nic ăRa iu. 

Protagoniştiiă tr iescă fiecareăclip /ziăcuăsentimentulăc ăeăultima:ă„Decâtă s ă
tr ieştiămurind,/ămaiăbineă s ămoriă tr ind./ăMilaădeă laă str ini/ă eă caăumbraădeă laă
spini.”...ăForfotaăeăstr veziu-aluziv ăpentruăceiăcareăconsider ăc ă„Arsălonga,ăvitaă
brevis”ă („Arta-iă lung ,ă via a-iă scurt ”).ă Privitoriiă acestuiă exerci iuă dramaturgică
atipicătindăs ăredescopere,ăastfel,ăchiarăşiăgagurileăluiăMelăBrooksă(veziăComedie 
mută – Silent Movie,ă1977),ăînăcareăLeulăMGMănuărage,ăciăpuf ieătrabuc,ăiarăpeă
nimbulăs uănuămaiăscrieăArs Gratia Artis (Arta de dragul artei), ci Ars Pecunia 
Est (Artaăpentruăbani).ăÎnc ăoăcoard ăsensibil ăatins ădeăD.G.! 

Prezentulăesteădefinitoriuăpentruăreglareaăconturilorăşiăredistribuireaăvechiiă
plusvalori,ăcontextăînăcareăautorulăsatirizeaz ăcuăfrenezieăconsum(er)ismul. E atât 
de mult retro, încât se poate ajunge lesne la sofisme/nonsensuri, gen gradul de 
retrocedareă teă poateă faceă retrograd...ă Maiă mult,ă desp r ireaă deă trecută seă faceă
scrâşnindădinădin i,ăspreănedisimulataăbucurieăaăstomatologilor... 

Viitorul este privit doar cu ochiul soacrei, cel mult pentru a continua 
„chemareaă laă întrecere”:ăcineăseă îmbog eşteămaiămult,ămaiă repedeăşiămaiăbineă
(indiferentă deă mijloace),ă altfelă spusă cineă ajungeă maiă bineă înă via ,ă f r ă nicioă
leg tur ăcuărealeleăposibilit iăoriănecesit i. 

„R sucindăfuseleăorare”ă laăBucureşti,ă IstanbulăoriăprinăCaraibe,ăpoten ialiiă
c p tui iă ascund,ă totuşi,ă teamaă implacabileiă deposed ri.ă Deă aiciă şiă meandreleă
conduitelor,ă respectivă traiectoriiloră existen iale.ă Urm ri i-le parcursul pentru a 
în elegeă sensul mersului spre niciunde (go to nowhere), adulmecând (tot mai 
amenin tor)ă criv ulă ceă ştergeă deă prafă m tura,ă f raşulă şiă pubelaă istoriei,ă spreă
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care,ă implacabil,ă to iăaceştiă indiviziă seă îndreapt .ăDisperareaăcuăcare-şiă reprim ă
remuşc rileăşiăzguduirileăconştiin eiăarăputeaăfi,ăeventual,ăîntrecut ădoarădeăvreună
FMă(inten ionată l sat/uitatădeschis)ăcareăgl suieşteăpremonitoriu:ă„Amătransmisă
buletinul meteo: vremeaă noteiă deă plat .ă Urmeaz ă hitul «Jefuiesc, jefuiesc/ 
Bunuri, bani agonisesc,/ Dar îi roade-un singurăgând/ăPân ăunde?ăPân ăcând?».”. 

Cruntaăironieăaăsor iiă−ăaduni,ăaduni,ăaduniăşi, cândăs ătragiălinie,ăînălocădeă
sum ,ăapareăscaden a.ăŞiăastaădup ăaproapeătreiădecenii,ănuădeăaspira iiănobile,ăciă
deăaspirareămaterialist ăf r ăpreget.ă 

Per total, o foarteăizbutit ămini-fresc ăaăuneiădev lm şiiăsociale,ăsintetizat ă
într-oă or ă şiă dou zeciă deă minute,ă deă peni aă ludic ă aă comediografuluiă Dinuă
Grigorescu!ăAudi ie,ăvizionareăşiălectur ăpl cute! 

 
Gabriel MIHAILOVICI ,  

 realizatorăşiămoderatorăTVăşiăradio,ăjurnalist, astrolog  
 
 

Bunicileăauămulteăsecrete.ăEleăsuntăunămister.ăNeăfacăs ăzâmbim.ăRidurileă
deăpeăfe eleălorăneăfacăs ăzâmbim.ăMişc rileălenteăşiăreac iileălorăneaşteptateăneă
facăs ăzâmbim,ădeăasemenea. 

Dinu Grigorescu,ădramaturgul,ăneălas ăimpresiaăc ăBunica este, aparent, un 
personaj dintr-oăfic iune.ăDup ălecturaăpieseiărealizeziăc ăBunicaăpoateăfiăvecinaă
deăal turi,ăaceaădoamn ăcareămergeăplin ădeăfricileăeiăpeăstrad ,ăaceaădoamn ăînă
vârst ăcareăseăaga ădeăvia ăcuăfiecareărespira ie:ăneliniştit ăpentruăfaptulăc ăară
puteaă s ă seă îmboln veasc ,ă încremenit ă deă fric ,ă însp imântat ă deă faptulă c ă ară
puteaăs ămoar ălaăceiăoăsut ădeăaniăaiăei. 

Ceea ce mi-aăatrasăaten iaăchiarădeă laă începutăaă fostădecorul.ăPiesaă începeă
într-unălivingăcuăintr riăşiăieşiri.ăLivingulăreprezint ,ăaşaăcumăl-amăv zutăeu,ăună
simbolăalăvie ii,ăvia aăînăcareăintri,ăteămişti,ăî iăfaciăalegerile,ăoăieiăpeădiferiteăc iă
şi,ăîntr-unăfinal,ăg seştiăUşaăpentruăIeşire.ăNuăvreiăs ăteăapropiiădeăuşaăaceea.ăNuă
teăpo iăopriăînăfa aăei,ăpentruăc ănuăvrei.ăŞtiiăc ăesteăuşaăc treăPlecareaădinălumeaă
aceasta.ă Şi,ă totuşi,ă al iiă deschidă uşaă aceeaă pentruă tine.ă Teă clatini.ă Teă întorci.ă
Camera devine un ring de box al cuvintelor. Cuvintele se întâlnesc. Cuvintele 
lovesc.ă Cuvinteleă alearg ă pesteă tot.ă Cuvinteleă seă confrunt ă uneleă cuă altele.ă
Cuvinteleă alc tuiescă propozi ii.ă Propozi iileă seă ciocnesc.ă Ceiă dină ring,ă Bunicaă
centenar ăşiămoştenitoriiăei,ăauătransformatăcameraăîntr-oăplatform ăundeăseălupt ă
cuă cuvinteleă celeă deă toateă zileleă pân ă cândă tu,ă cititorul/spectatorul,ă re iiă aceaă
ironie verbal ăcareăteăajut ăs ăpercepi întreagaăscen . 

Bunicaăesteăoărud ăînstr inat ,ăinutil ăacum,ăpentruăc ăpoart ăpovaraăvârsteiă
eiă înaintate.ă„B trâniiăincomodeaz ătinerii”,ăspuneăBunica.ăCuvinteleăsuntăplineă



44 

 

de tragism. Pline de durere.ăŞiăteăîntrebiăcumădeăBunicaăcentenar ăajungeăs ăfieă
ironic ăşi,ăînăacelaşiătimp,ăconştient ădeăfaptulăc ăesteăună„obstacol”.ăFireleăcareă
înconjoar ăplatformaădeăcuvinteălimiteaz ăspa iulăînăcareăBunicaăseămişc .ăEsteă
prins .ăNuăexist ăcaleădeăsc pare.ăÎn ring,ădoarăunulătrebuieăs ăînving .ăCineăvaă
câştigaăluptaăcuăvia a? 

Piesaăduceăcititorul/spectatorulă înăc l torieăcuăBunicaă laă Istanbul.ăTrebuieă
s ă treac ă prină şapteă v miă pentruă aă ajungeă laă destina iaă final .ă Esteă oareă vreoă
asociereăcuăcredin aăc ăneăpl timăv mileăspreăaăajungeăînăcer?ăBunicaăpuneăuneleă
întreb riă relevante,ă prină interlocutoriiă s i:ă „Ceă veiă l saă înă urm ?”. Dialogul se 
schimb ădeă laăunăpersonajă laă altul,ă înainteă şiă înapoi,ădoară spreă aădemonstraă c ă
vorbimă cuă noiă înşine,ă replicileă peă careă leă d mă suntă oă reflec ieă aă gânduriloră
noastre. 

Vaă faceă oareă Bunicaă mareaă C l torie?ă Totă ceă potă s ă spună esteă c ă piesaă
trebuieăcitit ,ăjucat ,ăv zut ! 

Deă curând,ă textulă pieseiă aă fostă tradusă înă limbaă englez ă deă c treă
traduc toareaăValeriaă Ioni ,ăcareădovedeşteăc  toateăcuvinteleăpotăc l toriăprină
lume.ă Limbaă român ă esteă eaă îns şiă oă lume.ă Lumeaă noastr .ă Fiindă tradus ă înă
englez ,ăeaădevineăoăparteăaăuneiălumiămaiămari. 

Dramaturgulăşiă traduc toareaăunescăceleădou ă limbiăşiă leag ăoameniiă întreă
ei prin arta cuvintelor, aăobiceiurilor,ăaăideilor,ăaămoduluiădeăaătr i.ăToateăacesteaă
înseamn ăCultur ! 

 
Felicia MÎRZA ,ăprofesorăşiătraduc torădeă/dinălimbaăenglez ă 

 
 

Cândă ună grupă deă oameniă seă organizeaz ă şiă îşiă puneă fiecareă pasiuneaă înă
comun, iese un proiect cu suflet. Au debutată laă Sinaiaă şiă acumă continu .ă
Cet eniaă activ ă şiă organizareaă societ iiă civileă suntă dou ă dintreă elementeleă deă
baz ăpentruăoăcomunitateăs n toas .ăTo iăsuntăvoluntari,ăiarăînăvia aădeăziăcuăziă
lucreaz ă înă mediiă diferite.ă Suntă elevi,ă func ionari,ă pensionariă şiă oameni de 
cultur .ăDeăremarcatăesteăşiălucrulăîntreăgenera iiăşiăoraşe!  

Înă ceeaă ceă priveşteă spectacolul,ă Bunica la Istanbul esteă oă pies ă greaă şiă
complex ,ă cuă itinerareă întreă via ă şiă moarte,ă cuă trimiteriă directeă şiă obiective,ă
sensibil ăprinădialoguriăşiătablouriăsuccesive,ăprinăcareăesteăreprezentatătragismulă
comic, care, de altfel, defineşteăexisten aănoastr . 

Leădorimăînăcontinuareăactorilorăspectacoleăcuăs liăplineăşiăneămândrimăcuă
ei.  

  
PaulăM RGINEANU, spectator 
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Scen ădinăBunica la Istanbul:  
Dr. Gologan (Marius Bratosin), Ninel (Virgil Nicolae),  
Cosmină(FlorinăR dulescu),ăBunicaă(ValeriaăIoni ),ă 

Puffy (Roxana Manciulea), ŞapteăV miă(LuizaăBianu) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Autorul D.G. şiădistribu iaăpieseiăBunica la Istanbul pe scena Centrului Cultural 

„AurelăStroe”ădinăBuşteni,ăaprecia iăprinăropoteădeăaplauzeă 
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Bunica la Istanbul ‒ăoăcomedieădeăsucces:ă 
Cristina Achim (Turban), Cristina Nicolae (Panda), Virgil Nicolae (Ninel),  

Dinu Grigorescu (autorul şiăregizorul), FlorinăR dulescuă(Cosmin),ă 
Despina Grigorescu (asistentul de regie),ăLuizaăBianuă(ŞapteăV mi),ă 

Roxana Manciulea (Puffy), Cecilia Frâncu (sufleor), Analina Borz (Reporter)  
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HORIA GÂRBEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înăposturaădeătraduc torăală 
operei shakespeariene 
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SEăDUCEăANULă400ă IăVINEăALă401-LEA AN DE LA 
NEMURIREA MARELUI MURITOR  

WILLIAM SHAKESPEARE 
 
 
 
 
Sonetul CXXII 
 
Caietulăd ruitădeătine-lă in 
În creier, totu-i scris în amintire 
iăvaăr mâne-n vremuri care vin 
Spreăve nicie chiar iănemurire. 
M carăcâtăinimaă iăminteaămea 
Vorăexista,ăteăveiăp straă iătu, 
Nuăteăvaă tergeănimeniădinăacea 
Fil ăînscris -n mine, sigur nu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bietul caiet nu poate consemna 
Prea multe, iar iubirea conturi n-are. 
Îlălasănescris,ăc ciăeăfirescăa a: 
S  inăeuăscorulăf r ăîncetare. 
Când te-a ănotaăpeăfoiăs ăteă ină
minte, 
Amnezic m-a ănumi,ămultăînainte.

John Milton  
Lui Shakespeare 
 
LuiăShakespeare,ăpesteăoaseăsl vite, 
S -i punem stâlpi din pietrele 
cioplite, 
Oriăsfinteăr m i eleăacele 
Sub piramida ce atinge stele? 
Dragăfiuăalăamintirii,ăprin ăfaimos, 

i-ar fi efigii moarte de folos? 
C ciătuăne-ai minunat, ne-ai uluit 
 

 
iămonumentămaiătrainică i-aiăcl dit. 

În  mersul greu al artei, poticnit, 
Ceăcurg toareăversuri!ăNegre it 
Oăinim ăînăcarteăvaăg si 
Rând sibilinic ce-o va zgudui. 
R pe tiădinălumeăfireaăori icui 
iăneăprefaciăînămarmur ,ăstatui. 
Acestaă i-eămormântulă− orice rege 
Arăvreaăs ămoar ăcaăs -lăpoat -
alege. 

 
Traducere de Horia GÂRBEA  
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DespinaăşiăDinuăGrigorescu, în Londra, al turiădeăMareleăWillă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DramaturgulăHoriaăGârbeaăşi scriitorul Gelu Negreaădauăşah,ădarăsuntăf cu iămată
de Regele Anatoly Karpov, la cea de-a X-aăedi ieăaăTurneuluiă

Regilor ROMGAZ, 26.11-01.12.2016 
 



50 

 

 
 
 

GRID MODORCEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mailuri din Manhattan 
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MINIPORTRET 
 

 
GridăModorceaăeăferoceălaăatac!ăPulverizeaz ăadversarul,ăîlăsfâşieădinădou ă

cuvinte scrise. În oralitate e cu civilitate. Doi oameni într-unul singur.  
Esteăunăerudităşiăunărafinatăînăroman,ăînăteatru,ăînăeseistic ăşi-năjurnalistic .ă

Dară nuă ziaristulă aă f cută scriitorul.ă Procesulă aă fostă invers.ă Limbaă deă viper ă
carpatin ă aă satiricului,ă prină voca ie,ă înă paginaă scris ,ă eă letal .ă Paradoxal,ă nuă eă
ranchiunos,ăprietenos.ăAreăşiăcandori. 

E respectat, dar nu e jucat. O pies ăseăvalideaz ănumaiăpeăscen .ăIndiferen aă
teatrelor l-aă împinsă peă Modorceaă spreă lumeaă filmului,ă deseneă şiă art ,ă fiindă
realizatorădeăfilmeădocumentare.ăOmulădeăcultur ăesteăcinefil,ăscenarist,ăregizor,ă
istorică deă cinematografieă etc.ă Oper ă vast !ă Unic !ă Scrisul e profund, nimic 
volatil.ăEnciclopedic.ăLaturaăpatriotic ăvibreaz ăîn documentarele sale, închinate 
nuăînalteiăPor i,ăciăpor ilorămaramure ene,ăsatuluiăve nic,ătradi iilorădeăCr ciună iă
opereiădomnuluiăConstantinăBrâncu i.ă 

iăcumăfeteleăseam n ăcu ta ii,ăgemeneleăluiăModorceaă−ăactri eă iăcânt re eă
−ă aprindă flac raă interesuluiă artistică prinămuzic ă iă dans.ă Laă preselec iaă pentruă
Concursulă „Eurovision”ă dină anulă 2006ă auă interpretată oă melodieă scris ă specială
pentruăeleădeăc treăcelebrulăcompozitorăgermanăDieterăBohlen.ăAcumăseăafl ăînă
turneuădincoloădeăAtlantic,ădară tataăGridăprefer ăBabilonulădâmbovi ean.ăGenaă
de artist s-aădusălaăgemeneleăsaleăa aăcumăgenaămeaădeădramaturgăs-a dus la fiica 
mea, Alexandra Ares. 

Faptulă c ă înc ă nuă iă seă joac ă nicioă pies ă esteă înc ă ună actă deă nedreptateă
repertorial ă ceă apar ineă institu iiloră egoisteă iă mioape.ă Sup rată deă tratament,ă
scriitorul s-a mutat peste Ocean. Greu mi-l imaginez pe Modorcea emigrant. Dar 
amăimpresiaăc ăesteă iăc ăseăsimteăînăapeleălui atlantice... 

 
D.G. 
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VIITOR IMPREVIZIBIL 
 

 
Prină aniiă 1990,ă imediată dup ă evenimenteleă dină decembrie,ă m-aă şocată oă

vitrin ă laă Libr riaă „Sadoveanu”ă deă peă BulevardulăMagheru:ă seă f ceaă reclam ă
c r iiăCum să faci avere deăDonaldăTrump.ăAmăcump rat-oăimediat.ăIat ,ăpeănoi,ă
nişte s r ntoci,ă neă înva ă cinevaăbogatăcumăs ă facemăavere,ă neăvindeă secreteleă
lui!ăAtunciă amă luată primaăoar ă contactă cuă acestă nume,ă cuă acestă omădeă afaceriă
american.ă Sfaturileă saleă despreă cumă s ă faciă avereăm ă siderau,ă p reauă dină alt ă
lume,ădeăpeăalt ăplanet .ăCumăs ăfaciăavereăf r ăs ăfuri,ăprinămunc ăcinstit ?ăAstaă
nuă în elegeam,ă fiindc ,ă laă noi,ă to iă careă auă f cută avereă s-auă dovedită ho iă şiă auă
ajunsădup ăgratii.ăÎns ănuăcunoşteamăAmerica.ăPoateăc ăacoloăeăaltfel,ămi-am zis, 
eă alt ă planet ?!ă Şiă aşaă s-a dovedit c ă este.ă Dup ă ceă amă începută s ă mergă înă
America, m-amă convinsă c ă esteă oă ar ă aă
muncii, a unei dictaturi a legii, a 
sistemuluiă capitalist.ă Şiă deă laă primaămeaă
vizit ă înă Stateleă Unite,ă amă dorită s ă v dă
Atlantică City,ă fiindc ă esteă ună oraşă f cută
de Donald Trump, ună oraşă ală
cazinourilor,ă careă concureaz ă peă coastaă
deăEstăcuăoraşulăLasăVegas.ăApoi,ă înăcelă
mai mare miracol arhitectonic al lumii, 
Manhattan, m-au uimit celebrele Trump 
Towers. În turnul de pe 725 Fifth 
Avenue,ăm ă simtă caă acas ,ă îlă ştiuă peă deă
rost, am fost de sute de ori în el. În acest 
turn am cunoscut-o pe Ivanka Trump, 
fiica miliardarului, care are acolo un shop 
de bijuterii. Iar prin holul acestui turn ajungi în Niketown, cel mai fantastic 
centru de materiale sportive. De ce din Trump Tower intri în Niketown? E 
întâmpl tor?ă Aşaă cumă l-a iă v zută laă alegeri,ă dezl n uită şiă acaparator,ă aşaă esteă
Trump în America. Acaparator. I-amămaiă citită apoiăoă carteă scoas ă laă începutulă
acestuiă an,ă înă careă îşiă expuneă averea,ă înă careă faceă nişteădezv luiriă deă senza ie.ă
Apoi i-amă urm rit o emisiune TV, care era superspectaculoas ,ă reuşindă s ă
devin ăcelămaiăpopularăshowman. 

Cândă şi-aă anun ată candidaturaă laă preşedin iaă SUA,ă amă r masă oarecumă
descump nit,ăfiindc ăpoliticaăeăunălucruăgrav,ănuăunăshowădeăteleviziune.ăElăeăună
om de afaceri,ă nuă ună politician.ă Euă devenisemă cucerită deă politicaă în eleapt ,ă
marcatăcultural ăşiăpurăra ional ăaăluiăObama.ăDarăTrumpăm-a contrazis, a venit 
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s -miă demonstrezeă c ă m ă înşel,ă c ă
politicaă luiă Obamaă eă fals ă şiă c ă
America, pentru a deveni din nou 
mare, cumă oă vedeă Trump,ă trebuieă s ă
scapeădeăObamaăşiădeăHillaryăClinton,ă
contracandidataă democrat ă laă preşe-
din ie,ă peă careă mereuă aă sfidat-oă şiă aă
jignit-oă înă toateă felurile.ă Şiă iat ă c ă aă
sc pat!ă Aă ajunsă s ă fieă ală 45-lea 

preşedinteăalăStatelorăUnite.ăSigur,ămi-arăfiăpl cutăs ăafluăc ăAmericaăvaăcontinuaă
politicaăaşezat ăaăluiăObama,ăc ăvaăcontinuaătoateăsucceseleădemocraticeăimpuseă
de regimul Obama, mizam total pe Hillary Clinton, ca un prelungitor al acestei 
politici.ă Dară iat ă c ă m-amă înşelat.ă Miliardarulă aă învinsă democra ia.ă Iaă maiă
termina i,ădomnilor,ăcuăprostiaăasta,ădemocra ia,ăce-i aia?! Toate previziunile au 
fostă infirmate.ă Deă fapt,ă prină Trumpă preşedinte,ă s-aă demonstrată c ă tr imă într-o 
lumeăimprevizibil ,ăs ănuăspunăpericuloas .ăLaăurmaăurmei,ănuăTrumpăaăcâştigat,ă
ciă America,ă imagineaă peă careă oă avemă despreă America.ă Adic ă americaniiă s-au 
dovedităceăsunt:ăatipici,ărebeli,ănonconformişti.ăDeăfapt,ăvoiamăs ăv dăcumătrecă
americaniiăacestăexamenăalăalegerilor,ăacum,ăîmiăziceam,ăamericaniiăsuntăinvita iă
s ădeaăunămareăexamen,ăînăceădirec ieăvorăs ăseăîndrepte,ăspreăunăviitorădemocrat,ă
ună felă deă comunismă f r ă comunişti,ă sauă unulă imperialist,ă bazată peă for ă şiă peă
sfidareaăcelorlal i?ăÎntr-unăfel,ăcândăîlăascultamăpeăTrump,ăîmiăpl ceaăacestăelană
şocantăalăluiădeăaăfiă împotrivaăcurentului.ăNuăamăfostăşiăeuăaşaătoat ăvia a?ăDa,ă
darăunaăesteă înăplanăesteticăşiăcuă totulăaltaă înăplanăpolitic.ăAmerica,ăpentruăaă fiă
mare,ă pentruă aă fiă America,ă trebuieă s ă fieă imperialist .ă Prină Trump,ă aă învinsă
imperialismul.ăNuăcredăc ămaiăexist  nic ieriăînălume,ălaăoraăactual ,ăoăasemeneaă
situa ieă evident ,ă careă s ă concurezeă America.ă PoateăAnglia,ă cuă brexit-ul, care 
parc ăaăanun atăceăaveauăs ăaleag ăşiăamericanii.ăCiudatăcumăs-auămobilizatăto iă
rebeliiăs ă înving ămaşinaăbineăpus ă laăpunctăaăsistemuluiădemocrat!ă Iat ,ăavemă
acum un U.S.-exit,ăprinăcareăAmericaăseădesparteădeătoat ălumea.ăPrinăacestăvot,ă
americaniiăauăieşitădinărândulălumiiăordonate,ăcivilizate,ădisciplinate,ăcaăînăU.E.ăaă
unui dialog consacrat. Noi suntem altfel, domnilor, nu ca voi, noi avem regulile 
noastre!ăVomăimpuneăregulileănoastreăşiăve iăjucaăaşaăcumăvremănoi!ăCeeaăceăeraă
pace devine acum beligerant, periculos. 

Aceast ă r sturnareă deă reguliă este,ă indiscutabil,ă ună mareă şocă pentruă
civiliza iaă american ,ă pentruă toateă libert ile şiă pentruă totă ceă s-aă câştigată înă
regimul Obama, cum este fantasticul Obamacare. Toate marile vedete americane 
au dat-oăcaăînving toareăsigur ăpeăHillary.ăCineănuăa mers cu Hillary? Tot New 
Yorkulăziceam,ăto iăoameniiăpeăcare-iăcunoscăerauăîncânta iădeăpoliticaăpromis ă
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deăHillary.ăDară iat ăc ăAmericaănuăesteăNewăYorkăşiă înăspateleănormalit iiăseă
afl ă anormalitatea,ă disperataă dorin ă deă schimbare,ă seă afl ă şocul,ă ceeaă ceă esteă
atipic,ă radical.ă Prină Trump,ă Americaă aă dovedită c ă r mâneă oă ar ă imperialist .ă
Dac ăTrumpăîşiăaplic ătoateăabera iileădinăcampaniaăelectoral ,ăprecumăzidulăpeă
careăvreaăs -lăridiceălaăgrani aăcuăMexicul,ăexpulzareaăimediat ăaăzeceămilioaneă
deăimigran iăsauăradereaădeăpeăfa aăp mântuluiăaăStatuluiăIslamic,ăf r ăîndoial ,ă
nu vom avea pace, ciăr zboi.ăDesigur,ăTrumpăareăumor,ăşiăs ăsper măc ănuăvaăluaă
înă seriosă totă ceă aă spus,ă deşiă aă fostă votată tocmaiă pentruă acestă tonă scandalos,ă
beligerant.ăElăaăr scolităinstincteleăataviceăaleăoamenilor,ăaăştiutăs ăating ăcoardaă
sensibil ,ăorgoliulăb ştinaşilorăamenin a iădeăinstaurareaămasiv ăaăimigran ilorăpeă
teritoriulă lor,ă cucerită cuă puşca.ă Poateă Congresulă americană s ă stopezeă exceseleă
unuiăom,ăfieăelăşiăpreşedinte?ăFiindc ăAmericaănuăpoateăfiăcondus ădeăunăom,ăciă
deăună sistem,ă iarămecanismulădemocratică s ă sper măc ăvaă func iona.ăDarădac ă
Trumpă continu ă caă ună buldozer,ă elă vaă aruncaă totulă înă aer,ă oriceă regul .ă
Indiscutabil,ă vaă începeă oă nou ă er ă înă Americaă şiă înă lume.ă Amă ascultată
discursurile lui Donald Trump. Sunt formidabile. Fulminante, incendiare, 
marcate deăoădic ieăimpecabil ,ădeăprestan aăunuiăstarăhollywoodian,ăfocareăclareă
deă revolt .ă Aşaă nuă seămaiă poate!ă Eă nevoieă deă oă schimbareă radical !ăAstaă eraă
ideea.ă Şiă eraă imposibilă s ă r mâiă pasiv,ă s ă nuă teă r scoleasc .ă Elă eă primulă
imperialistă americană careă vorbeşte despre sistemul corupt american, despre 
corup iaădinăguvern,ădespreă senatoriiăcorup i.ăSigurăc ăamăr masăuimit,ă fiindc ă
m ăîntrebamăoareăcumăaăajunsăs ăfieăbilionarăînădolari?ăÎnăceăsistem?ăNuăînăcelă
impus de oameni ca el, unde exploatarea se face la sânge?ăSauădoarăprinămunc ă
cinstit ?!ăDară atunciă deă ceăDeăNiroă l-aă acuzată c ă nu-şiă pl teşteă taxele?!ă Într-o 
prezen ăpublic ămemorabil ,ăDeăNiroăl-aănumităporcăşiăruşineaăAmericii! 

S ăfieăTrumpăatâtădeăantipaticăoamenilorădeăcultur ,ăartiştilorăînăgeneral?ăÎn 
cartea pe care am scris-o despre trupa Indiggo Twins exist ăoăfotografieăaăfetelor 
mele cu Donald Trump. El le-aă admirată cumă cânt ă şiă le-aă spusă c ă leă sus ineă
financiarăcuăoăsum ăame itoare,ăs ăvin ălaăelăşiăs -iăaduc ăunăproiect.ăS-au speriat 
şiă nuă s-au dus.ăTrumpăareăoă atitudineădeăMecena,ădeşiănuă seă cunoscă cazuriădeă
artiştiăpeăcareăi-aăajutat.ăPareăb şc lios,ăaparentăneserios.ăIubeşteăelăcuăadev rată
cultura?ă Atunciă deă undeă opozi iaă aceastaă masiv ă aă cânt re ilor,ă aă tuturoră
oamenilor de bine, cum se spune,ăîmpotrivaălui?ăDeăceăLadyăGagaăaădeclaratăc ăeă
ună„impostorăpolitic”,ădeăceăMadonna,ăJay-Z,ăBeyoncéăşiăalteăzeciădeăstraruriăauă
cântatăpentruăaăoăsus ineăpeăHillary?ăTo iăvedeauăînăeaălumeaărezonabil ăînăcareă
trebuiaăs ăseădesf şoareăvia aă lorăartistic . Şiăiat ăc ăaă învinsăSatana,ăcredăunii.ă
Credă c ă voră c lcaă peă prafă deă puşc .ă Americaă luiă Trumpă vaă deveniă oă ar ă
imprevizibil ,ă stipuleaz ă to iă democra ii.ă Oricum,ă dintr-oă ar ă serioas ,ă unit ,ă
aşezat ă peă caleă democratic ,ă peă liniaă Obama,ă vaă deveniă oă ar ă nesigur ,ă
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dezbinat ,ă fiindc ă Trumpă aă aruncată înă aeră sistemulă actual,ă aă declarată c ă vaă
restructuraătotăceăexist ,ăvaărefaceădinătemeliiăpoliticaăintern ăşiăextern ăaăStatelor 
Unite. Vaă faceă oă Americ ă Mare,ă ziceă el,ă aşaă cumă aă fost?!ă Adic ă oă Americ ă
mccarthyst ,ărooseveltian ,ăAmericanăDream?ăNuăaăspus,ăaşadarănuăştimălaăceăfelă
deă Americ ă Mareă seă refer .ă Oricum,ă aă aruncată înă aeră toateă concepteleă
tradi ionale,ă totăcursulă istoriei.ăElăcereăcaăAmericaăs ă fieăunăsingurăpopor,ă f r ă
emigran i,ă sfidândă astfelă modelulă evreiescă ală riiă F g duin ei,ă ală riiă
Imigran ilor.ăDistrugeăşiăpoliticaăceluiămareămareăziarăamerican,ă„TheăNewăYorkă
Times”,ăcareăi-aăfostăostilăînăcampanie.ăToateăfor eleăactualeăerauăîmpotrivaălui.ă
ÎnăfrunteăcuăzoneleăculturaleăaleăAmericii,ăNewăYorkăşiăCalifornia.ăAdic ăparteaă
vizibil ăaăAisberguluiăamerican.ăDarăiat ăc ăpoporulăamerican,ăparteaănev zut ăaă
Aisbergului,ămasaămarginaliza ilor,ămasaă t cut ,ă careădeă faptă fierbea,ă şi-a spus 
cuvântulă laă vot.ă Leă vaă daă satisfac ieă Donaldă Trumpă acestoră dezmoşteni i?ă Vaă
dinamizaă elă structurileă anchilozate?ă Înăproblemeleă fierbin iă lansate,ă vaănegociaă
sauă vaă fiă radical,ă aşa,ă caă înă campanie?ă Vaă fiă îmblânzită ursulă polară deă peştiiă
democra iă sauă ursulă îiă vaă înghi i?ă Problemaă esteă cumă vaă reuşiă mecanismulă
american, un sistemă dejaă format,ă s ă st pâneasc ă oă realitateă ieşit ă dină â âni,ă
respectivăexceseleă luiăDonaldăTrump.ăSauăpoateăc ăexceseleă luiăvorăfiă regula?!ă
Acestămomentă istorică ieşită dină comunămerit ă studiat,ă analizat,ă esteăoă lec ieădină
careă avemă numaiă deă înv at.ă Americaă r mâneă oă ar ă dinamic .ă Dinamicaă
cur irii,ăaăîmprosp t rii,ăesteăvia aăei.ăăă 
 

COŞMARUL AMERICAN:  

 
Donald Trumpăaăştiutăs ătrezeasc ăpartea  

invizibil  a aisbergului american 
 

 
Indiscutabil,ăAmericaătr ieşteăunăcoşmar.ăŞiăamăimediatăimagineaăcelebrei 

artisteă şiă cânt re eă Cher,ă deă nerecunoscut,ă r v şit ,ă careă spuneaă c ă rezultatulă
alegeriloră aă şocat-oă total,ă c ă nu-şiă revine:ă „M ă simtă deă parc ă mi-ar fi murit 
cineva”.ăMilioaneleădeădemocra iănuăîn elegăcumădeăauăpierdutăalegerile!ăToat ă
elitaă cultural ,ă ştiin ific ă şiă intelectual ă aăAmericiiă aămersă peămânaă luiăHillaryă
Clinton.ăAfişat.ă Laă vedere.ă Însuşiă celămaiămareă cotidiană american,ă „TheăNewă
YorkăTimes”,ăs-aădeclaratădeăparteaăcandidateiădemocrateăşiăaăsus inut-o acerb. 
Majoritateaăziarelorăşiăposturilorădeăteleviziuneăauăfostădeăparteaăei.ăCelăpu inălaă
Newă York,ă undeă amă sim ită directă pulsul,ă siguran aă înă victoriaă luiă Hillaryă eraă
total .ă Îns ă s-aă dovedit,ă aşaă cumă amă spus-oă nuă oă dat ,ă c ă NewăYorkă nuă esteă
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America. New York este planeta, este lumea, sunt reprezentate toate popoarele 
eiăacolo,ăesteăP mântulăF g duin ei,ădarăAmericaăeădincoloădeăacestăsimbol. 

PrimindămesajeăşiădeălaăechipaăluiăTrump,ămereuăeramăuluit,ăînăcontrastăcuă
siguran aădemocra ilorăafişat ăpublic,ădeăundeăareăatâtaăoptimism,ăatâtaăputereăde 
aă credeă înă victoriaă lui?!ăNicioă clip ,ă înă niciunămesaj,ă dină zecileă peă careă le-am 
primit,ă nuă seă îndoieşteă deă succesulă s uă final.ăMaiă alesă înă prezileleă alegerilor,ă
optimismulăs uăeraătotal,ărobust,ă incendiar.ăNiciănuăseăclintea,ăniciănu-iăp saăc ă
artiştiăca De Niro, Madonna, Lady Gaga, Jay-ZăşiăBeyoncéă îlăpuneauălaăzid,ă îlă
taxauădreptă„impostorăpolitic”.ăElăcontinuaăs ăfieăpeăval,ăcumăi-aăpl cutăs ăspun ă
mereu:ă„We’reăSURGINGăahead”.ăP reaăaproapeălaălimitaănaivit ii,ăc ciămaşinaă
democrat ă func ionaă impecabil, toate motoarele ei erau pe rol, Hillary era deja 
calm ,ă nuă seă maiă agita.ă Totulă p reaă împlinită pentruă ea.ă Deă aceea,ă pierdereaă
alegeriloră aă venită caă ună tr snet.ă Caă ună mareă şoc.ă Toateă pronosticurileă şiă
sondajele,ă careă oă d deauă constantă peă Hillaryă caă favorit ,ă auă fostă infirmate.ă
Realitateaă t cut ă s-aă dovedită maiă imprevizibil ă decâtă ştiin ificeleă sondajeă deă
opinie. 

Iat ă deă ce,ă pentruăunii,ă acestă rezultată esteăunăcoşmar.ăŞiă nuănumaiăpentruă
americani,ă ciă şiă pentruă europeniă sauă asiatici.ă Desigură c ă şiă republicanii sunt 
surprinşi,ămaiă alesăceiă careă l-auăp r sită peăTrump,ă c ciă s-au dezis de el public 
mul iăpoliticieniă republicani.ăTo iă f ceauăcaăbalan aădemocrat ă s ă atârneă foarteă
greu,ă s ă fieă deă neînvins.ă Şi,ă totuşi,ă Americaă nev zut ,ă Americaă surprizelor,ă
Americaădeădincoloădeăecraneăaăînvins.ăIarăcoşmarulăs-aădeclanşat.ăUneleăstr ziă
arat ăcaăînăfilmeleăpost-apocaliptice.ăOameniiăsuntăr v şi i.ăMi-aăpl cutăîns ădeă
Madonna,ă careă nuă şi-aă pierdută optimismul.ă Eaă declar ă c ă nuă seă las ,ă c ă luptaă
continu .ăDovad ărevolteleăspontaneădeăstrad ,ăaccidentele,ăincidenteleădinăuneleă
state,ăl sateăcuăr ni iăşiăchiarămor i.ăAăcrescutăimensănervozitateaăoamenilor,ăiară
pesteăpie eleăfinanciareăs-aăab tutăunăadev ratăuragan! 

Esteă foarte,ă foarteă greuă s ă veziă c ă totă ceeaă ceă aiă construit de ani de zile, 
toat ă avereaă democrat ,ă seă duceă deă râp .ă Schimbareaă puterii,ă schimbareaă
regulilorăesteăoădram ,ăuneoriăoătragedie.ăÎnăAmericaăs-aăpetrecutăoărevolu ieădeă
propor ii.ă V ă spuneă astaă ună omă careă cunoaşteă bineă aceast ă ar ,ă dină 1998,ă deă
când amăfostăprimaăoar ăacolo,ăşiămaiăalesădeăcândăsoartaăaăf cutăs ăm ăstabilescă
cuăfamiliaălaăNewăYork.ăAmăscrisăpesteă20ădeăc r iădespreăAmericaăşiăsute,ămiiă
deăarticole.ăAmăstr b tut-oăînălungăşi-n lat. Am filmat-o,ăamăf cutăpentruăTVRă
un serial de 12 episoadeămariă despreă ea.ă Şiă cunoscă bineă fenomenulă american.ă
Celor care nu-lă cunosc,ă inclusivă newyorkezilor,ă celoră careă credă c ă Americaă
înseamn ă NewăYork,ă leă spună c ă exist ă oă Americ ă necunoscut ,ă oă Americ ă aă
resentimentelor,ăaăfrustra ilor,ăaămarginaliza ilor,ăa celorăcareăînc ămaiătr iescăcaă
în filmul 12 Years a Slave,ăadic ăaăcelorăcareănuăauăuitatăînc ăsclavia.ăŞi,ăcaăînă
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Biblie,ă fiaraă adormit ă s-aă trezit,ă Donaldă Trumpă aă ştiută s ă trezeasc ă parteaă
invizibil ă aă Aisberguluiă american.ă Aă avută ştiin aă asta,ă aă cunoscut ca om de 
afaceriămaiăbineăAmericaădecâtăunăpoliticiană foarteăversată şiă rafinată caăHillaryă
Clinton. 

Acumămareaăproblem ăesteăaceeaăaăschimb riiăştafetei,ăaătreceriiăputeriiădeă
laă ună partidă laă altul,ă înă condi iileă înă careă republicaniiă auă câştigată tot,ă şiă
preşedin ia,ăşiăCameraăReprezentan ilor,ăşiăSenatul.ăEăunătransferălungăşiădureros.ă
Dară euă speră caăSperan aă s ă r mân ă întreag ,ă fiindc ăoăAmeric ănou ănuăpoateă
existaăf r ăSmile-ulătradi ional.ăNemaivorbindădeăfaptulăc ăformidabilaămaşin ăaă
democra ilor,ărodat ăaniădeăzile,ănuăseăvaăl saăuşorăr sturnat .ăRegulileănuăvorăfiă
radicale, cum ne-a dat impresia Trump. El nu poate divide America. Nu poate 
aplicaădictonulă„Divideăetăimpera”.ăŞansaăluiădeăaăconduceăaceast ă ar ăesteădeăaă
accepta valorile democratice, deăaă ineăseamaădeăceăs-a cucerit. Trump ori se va 
l saă asimilată deă sistem,ă oriă vaă fiă tocată şiă eliminat.ă Fiindc ă nuă poateă duceă ună
r zboiă infinită cuă propriaă ar .ă Dovad ă c ă înă discursulă prilejuită deă câştigareaă
alegerilor, ca al 45-leaăpreşedinteăalăStatelor Unite, a spus cu totul altceva decât 
înă campanie.ă Deodat ă diapazonulă aă avută ună altă ton.ă Deă laă r zmeri ,ă deă laă
dezbinareăşiădivergen ,ăaăf cutăapelălaăunitate.ăIat ăce-a spus, în rezumat: 

„Amă fostă sunată deă Hillaryă Clinton.ă Ne-a felicitat. Iar eu am felicitat-o 
pentruă luptaă purtat ă înă aceast ă campanie.ă Hillaryă aămuncită foarteămul iă aniă şiă
avemă pentruă ceă s -iă mul umim.ă Acumă Americaă trebuieă s ă pun ă punctă
diferen elor,ăiarărepublicaniiăşiădemocra iiăs -şiăuneasc ăfor ele.ăAăvenitătimpul.ă
Promită c ă voiă fiă preşedintele tuturor americanilor. (...)ă Vreauă s ă spună întregiiă
lumiă c ,ă chiară dac ă vomă puneă înă fa ă intereseleă Americii,ă vomă fiă al turiă deă
oameni,ăal turiădeătoateăpopoarele.ăAstaăvaăfiăoăcolaborare,ăunăparteneriat,ădarănuă
unăconflict”. 

Aşaăcevaănuăaăspusăînătoat ăcampaniaăluiăelectoral .ăTrumpăesteătotuşiăomă
deăafaceri,ăştieăs ănegocieze,ăiarălaăaceast ăvârst ăfrumoas ,ădeă70ădeăani,ăareăşiă
diploma ie.ă Evident,ă aă câştigată cuă aceast ă inteligen ă deă aă treziă fiaraă r nit ă şiă
adormit ,ădarăşiăcuăbanul.ăŞiăm ăgândesc numai la ce sume a încasat de la viitorii 
aleg tori.ăNe-aăscrisăc ănumaiă înă lunaăoctombrieăaăcolectată100ădeămilioaneădeă
dolari!ă IarăHillary,ă înă toat ă campaniaă ei,ă aă colectată doară 3ămilioaneă deă dolari.ă
Fiindc ă eaă leă cereaă sus in toriloră ună dolar,ă iară Trumpă oă sut .ă Banulă aă învinsă
democra ia.ăNuăm ăîndoiescăc ăacestăevenimentăelectoralăvaăgeneraăzeciădeăc r i,ă
filme,ă dezbateri,ă vaă fiă oă curs ă lung ,ă oă schimbareă deă ştafet .ă Dară euă speră caă
alerg toriiăs ărespecteăculoareleăcurseiăşiămaiăalesăs ăalergeăînăacelaşiăsens. 
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UNUL DIN INTERVIURILE ALEXANDREI: 

 

AMERICA A FOST CREATĂ  
CA UN ANTIDOT LA EUROPA 

 
 
Alexandra Ares este o scriitoare american ă n scut ă înă România, care se 

bucur ă deă ună mareă succesă înă Stateleă Unite.ă Caă dovad ă c ă aşaă stauă lucrurile,ă
cartea ei, My Life on Craigslist,ă aă fostă finalist ă laă USAăBestă Booksă 2011.ă Înă
februarieă2012,ăaceast ăcarteăaăfostătradus ă(deăLarisa  Cop ceanu)ăşiăpublicat ăşiă
înă araănoastr , la Editura Polirom, cu titlul Via a mea pe net.  

Despreăromanulăei,ădarăşiădespreăAmericaăprivit ăprinăochiiăunuiăroman,ăamă
vorbităşiănoiăcuăAlexandraăAres.ă 
 

Alexandra,ă aiă reuşită s ă deviiă ună scriitoră şiă ună scenaristă de succes în 
StateleăUniteăşiănuăoriunde,ăciălaăNewăYork.ăPo iăspune,ădup ăceăaiătr ităpeă
pieleaăta,ăc ăfaimosulă„visăamerican”ăexist ? 

 
Visulăamericanăînseamn ămaiămulteălucruri,ăpentruămaiămult ă lume.ăVisulă

americanăînseamn ăc ăoriceăom,ăcareăvineăînăSUAăşiămunceşteădinăgreu,ăîşiăpoateă
cump raăoăcas ăşiărealizaăoăvia ăconfortabil ,ăceeaăceăeădinăceăînăceămaiădificilă
dup ă9/11.ăVisulăamericanăînseamn ăşiăc ăinova iaăşiăsuccesulăsuntăr spl titeăcuă
sume enorme,ă ceeaă ceă faceă caă ceaă maiă mareă parteă aă inova ieiă mondiale din 
ultimeleădeceniiă−ă internetul,ă computerul,ăApple,ăMicrosoft,ăFacebook,ăGoogleă
şiămulteăalteleă−ăs ăvin ătotădinăSUA,ăînăciudaăunuiăanumeădeclin.ăCred,ăaşadar,ă
c ă visulă americană exist ,ă dup ă cumăcredă c ă şiă visulă românescă exist ,ă înămulteă
nuan e. 

 
Dac ăexist ,ădinăceăpl mad ăesteăf cutăacestăvisăamerican? 
 
Dină foarteă multă efortă şiă totă laă felă deă mult ă ambi ie,ă dină optimismă şiă

deschidereă c treănou.ăCeeaăceă credă c ă eă interesantă laăNewăYorkăesteă existen aă
unuiăcontractăsocialătacitădeăcareătoat ălumea eăconştient ăc ătrebuieăs ăîlărespecteă
pentruă aă aveaă succes.ă Deă laă modulă înă careă newyorkeziiă mergă laă sal ă cuă
religiozitate,ăpentruăaăfiăînăceaămaiăbun ăform ăfizic ăposibil ,ălaăperfec ionismulă
înămunc ăşiălaăamabilitate,ămodestieăşiăspiritădeăechip ăpeăplan social. 
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Vorbaăcânteculuiă„NewăYork,ăNewăYork”,ă„ifăyouăcanămakeăită there,ă
youămakeăităanywhere”.ăCeăesteăatâtădeăspecialăînăspiritulăNewăYorkului? 

 
FiecareăcentimetruădeăsuccesălaăNewăYorkăseăcucereşteăfoarteăgreuăşiăesteă

efemer.ă Exist ă atâtă deămultă talentă dină toat ă lumeaă şiă dină toat ăAmerica,ă încâtă
Newă Yorkulă esteă ună oraşă deseoriă demoralizantă deă competitiv.ă Dară aceast ă
competi ieăacerb ă stimuleaz ă şiă îiă faceăpeăoameniă s ădoreasc ă s ădeaă totă ceă auă
mai bun în ei. 

 
Cartea ta, Via aămeaăpeănet, aăap rutăînătraducereălaăPoliromăînăcolec iaă

chick-lit.ă Eştiă peă oă list ă prestigioas ,ă al turiă deă scriitoareă careă auă format,ă
dac ă nuă ună trend,ă m cară ună altă modă deă aă priviă femeiaă şiă feminitateaă laă
începutul secolului al XXI-lea,ădac ăeăs ăneăgândim doar la Sex and the City. 
Careădintreă„colegele”ătaleădeăcolec ieă î iăplaceăcelămaiămultăşi,ăevident,ădeă
ce? 

 
Helen Fielding pentru romanul Jurnalul lui Bridget Jones,ăpentruăumor,ăşiă

CandaceăBushnellăpentruăcolec ia de povestiri Sex and the City (peăbazaăc reiaăs-
a dezvoltatăulteriorăscenariulăserialului),ăcareăeăscris ăîntr-un stil impecabil, unde 
umorulăsecăseăîmpleteşteăfoarteăoriginalăcuăoăminunat ăacuitateădeăobserva ieăaă
rela iilorădinăsocietateaăManhattanului.ăNuăamăcitită toateăautoareleădinăcolec ie,ă
dar, ca orice gen,ăîmiăimaginezăc ăareălucruriămaiăbuneăşiămaiăputinăbune. 

 
Deşi,ă laă oă privireă superficial ,ă poateă p reaă ună genă maiă uşurel,ă înă

realitate,ăoăbun ăparteădintreăc r ileăceăintr ăînăcategoriaăchick-lităvorbeşteă
foarte senin despre lucruri extrem de serioase. Tu cum vezi acest gen de 
literatur ? 

 
Eă greuă s ă facă generaliz riă maiă alesă c ă nuă amă citită decâtă celeă maiă buneă

romaneă dină acestă gen,ă caă celeă men ionateă maiă sus,ă careă mi-auă pl cut,ă m-au 
destinsă şiă nuă miă s-auă p rută uşurele.ă Suntă c r iă careă vorbescă despreă condi ia 
uman ăaăfetelorăşiăfemeilorădinăziuaădeăaziăîntr-un mod plin de umor. Cum am 
spusă laă lansareaădeă laăLibr riaăDalles,ă înăAmericaăeăvopsităgardulăşiă în untru-i 
leopardulăşiăamăvrutăs ăscriuăunăromanădespreăoătân r ăcareăvineălaăNewăYorkăşiă
descoper ăleopardul.ăDeseori,ădespreălucrurileăserioase,ăamericanilorăleăplaceăs ă
vorbeasc ăînăglum ,ăaşaăc ăamăalesăînăacestăromanăsatiraăşiăcâtevaăconven iiăaleă
genului,ăcumăarăfiăfinalulăfericit.ăÎnăurm torulăromanăpeăcareăl-am scris (Cealaltă 
fată),ăfiindăşiăelăpremiatăcaăceaămaiăbun ănuvel ă(miniăroman)ădeăpeăpia aăindie, 
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amăschimbată totală stilul,ă tocmaiăpentruă c ănuădorescăs ămiă seăpun  etichete de 
niciunăfel,ăpentruăc ăs-arăcreaăaştept riăcareămi-arăstingheriălibertateaădeăcrea ie. 
 

Î iăîmpar iătimpulăîntreăAmerica şiăRomânia.ăDeăceăcreziăc ăamericaniiă
suntă „programa i”ă pentruă succes,ă înă timpă ceă noi,ă românii,ă avemă parc ă înă
ADNăeşecul?ăS ă fieădeăvin ăatitudineaănoastr ă tipic ădeăresemnare?ăŞi,ă înă
acest sens, cum ai compara cowboy-ul american cu ciobanul din Miori a? 

 
Ceă întrebareă interesant !ăAmericaăaă fostăcreat ăcaăunăantidotă laăEuropaăşiă

to iă ceiă careă auă vrută altcevaă auă emigrată aici.ă Esteă oă cultur ă undeă celămaiă tareă
supravie uieşteă caă înă westernuriă şiă undeă lament rileă şiă sl biciunile,ă chiară şiă
metafizice, sunt priviteă cuă dispre .ăMotivă pentruă careămajoritateaă americaniloră
suntă peă antidepresiveă şiă cuă zâmbetulă peă buze.ăNuăcredă c ă româniiă auă înăADNă
eşecul,ăciălamentareaăcontinu .ăIstoric,ăamericaniiăsuntăunăpoporădeăcuceritori,ădeă
oameniă careă auă cucerită vestulă s lbatic şiă apoiă experien aă dur ă aă emigra iei,ă aă
luatuluiădeălaăzeroăf r ăniciunăajutor.ăÎnăultimaămieădeăani,ăromâniiăauăfostăsubă
papuculădiverselorăputeriăşiăs-auăînjunghiatăpeălaăspateăpentruădiverseăfavoruriăşiă
avantaje,ăşiăacestălucruăs-a imprimat în mentalul colectiv,ăşiăcontinu ăşiăazi.ăDină
fericire,ă româniiă suntă foarteă individualiştiă şiă creativi.ă Prindă repedeă dină zboră
valorileăuniversaleăaleăglobaliz riiăşiăauăf cutăprogreseăfrumoaseăînăultimiiăani. 

 
Consideriă c ă apar iiă maiă multă culturiiă române/europeneă sau celei 

americane? 
 
Simtăc ăapar inăînăegal ăm sur ăambelorăculturi. 
 
Ştiuăc ăeştiăşiăscenarist .ăCâtăeădeăgreuăs ăp trunziă înăcinematografulă

american, lucru ce pare aproape imposibil pentru un cineast român? 
 
Am scris un singur scenariu, Man Heaven, la careă lucreză s ă îlă transformă

într-unăfilm.ăNuăeăuşor.ăSperăcaăînăviitorăs ăscriuămaiămulte.ăSuccesulăcomercială
esteă infinitămaiă dificilă decâtă succesulă deă festival.ă Filmulă deă festivală trebuieă s ă
cucereasc ăunăjuriuădeăsubă10ăpersoane,ăînăgeneralăintelectualiărasa iăcareăcaut ă
experimentul.ă Filmulă comercială trebuieă s ă cucereasc ămilioaneă deă oameni,ă dină
toateă rileă şiă toateă etniile.ăEsteăgreuăpentruă cineaştiiă româniă şiă chiarămultămaiă
greu pentru americanii get-beget. Când vii dintr-oă ar ămic ,ăcompeti iaăeămic  şiă
eămaiăuşoră s ă teă faciă remarcat.ă Într-oă ar ămareă caăSUA,ăavantajeleădeăcareă seă
bucur ăcineaştiiăromâniănuăexist ,ădeăpild ăfinan rileănerambursabileădeălaăCNC,ă
sprijinul ICR-uluiăşiăcompeti iaăîntreădoară10ăalteăfilmeăpeăană(maiămultăsauămaiă
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pu in)ăpentruăaăaveaăfilmulă selec ionatăcaă reprezentantăalăRomânieiă laăPremiileă
Oscară etc.ă Înă SUA,ă doară pia aă dicteaz ă şiă totulă seă realizeaz ă prină ini iativ ă
privat ,ăundeănimeniănuărisc ăunăcentădac ănuăîiăaduceăprofit. 

 
Câtădeăvizibil ăesteăculturaăromân ălaăNewăYork? 
 
Filmulă esteă celămaiăvizibilă pentruă c ă aă fostăprezentă înămulteă festivaluriă şiă

retrospectiveăcareăauăavută înăgeneralăunăbunăsuccesă laăcritic ,ădarăunăsuccesă laă
publicămoderat.ă Nuă avemă înc ă ună PedroăAlmodovară înă film,ă careă s ă fac ă s liă
pline în circuitulă comercială şiă „wideă theatricală release”,ă sauă ună PauloăCoelho,ă
Gabrielă Garcíaă Márqueză oriă Harukiă Murakami,ă careă s ă fieă tradusă înă zeciă deă
limbi,ănuăprinăsubven iiăICRăpentruătraducereăşiăpublicare,ăciăprinăcerereaăreal ăaă
pie eiă interna ionaleă deă carteă şiă aă fanilor.ă Poateă c ă Naeă Caranfilă oă s ă sparg ă
aceast ăbarier ăcuăviitorul lui film, Closer to the Moon... Evident avem o Herta 
Müller care a luat Premiul Nobel, dar din Germania. Este un drum lung, dar sunt 
sigur ăc ,ăpân ălaăurm ,ăuniiăromâniiăîlăvorăparcurgeăcuăbrio.ăInforma iaăcircul ă
aziăcuămareăuşurin ,ăiarăunăelevădeăliceuăsauăunăstudentădinăRomâniaăareăaccesălaă
aceeaşiă informa ieăcaăunăelevădinăManhattanăsauădinăBeverlyăHills.ăPeăvremeaă
meaă nuă eraă aşa,ă deciă genera iaă deă aziă areă ună mareă avantaj.ă Informa iaă esteă
c r midaădinăcareăseăconstruieşteăoriceăsuccesăşi,ădinăacestăpunctădeăvedere,ăcredă
c ăînăepocaăglobaliz riiătoat ălumeaăareăşanseăegale,ăinclusivăromânii. 

 
 

Interviul,ărealizatădeăc treăGabriela LUPU,        
a fost preluat din România Liberă (29.06.2012). 

 
 
 

* 
 

În ultimii ani, scriitoarea Alexandra Ares a publicat în SUA volumul de 
eseuri Manhattan Chronicles (2013)ăşiăcelădeăpovestiriăBrand New Americans: 
Stories (2015)ăşiăaăscrisăînc ăunăscenariuădeălungmetrajă−ăWeekend cu bodyguard 
(2013). În prezentă preg teşte publicarea romanului In the Pocket of Life şiă aă
volumului de povestiri Manhattan Folly şiăareăînălucruăromanulăIt Happened in 
London. 
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CEALALT ăFAT  
 

Fragment din romanul The Other Girl,  
de Alexandra ARES 

 
Capitolul 1: Eăoăideeăbun ,ănu crezi? 

 
 

„Ce-aiăspusăc ăvrei?”ă 
„Amăspusăc ăvreauăs ăfiuăcaăMarkăZuckerberg1.”ă 
„Nu, Max, înainte de asta...” 
„Amăspusăc ăvreauăs ăc ut măunăapartamentă iăs ăneămut măîmpreun .” 
„Chiarăa a...”ăspuneăMarina.ă,,Când?” 
„Acum.” 
„Eămiezulănop ii!” 
„Vreauă s ă spun,ă imediat.ă Haiă s ă c ut mă ună apartamentă începândă deă

mâine.”ă 
„Ce te-aăapucat?” 
„Suntăgata.”ă  
„Aha.” 
Amănevoieădeăoăîmbr i are. 
„Tuănuăe ti?”ăîntreb.ă 
„ tii...”ă 
„Eăoăideeăbun ,ănuăcrezi?” 
„Abia ne-amăcunoscută i...” 
„Dou ăluni,ăbaby.ă tiuăcândăcevaămi seăpotrive teăcaăoăm nu .” 
Zâmbe te.ă 
„Nuăcredăc ăeăoăideeăbun ăîn momentul de față.” 
„Acum e. Ori facem o mutareă înăaceea iădirec ie,ăori...ăMarina, nu vezi? 

Suntăîndr gostitădeătine.ă iătuădeămine,ănu?”ă 
„Eăchiarăa aăsimplu?”ă 
„Nuăe?”ă 
Tace.  
M ăuităla eaăa teptând.ă 
Tace.  

                                                           
1 Mark Elliot „Zuck” Zuckerberg,ăn scutăpeă14ămaiă1984,ăesteăunăantreprenor american care a co-
înfiin atăre eauaădeăsocializareăFacebook,ăevaluat ălaămulteămiliardeădeădolari.  
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M ăr sucescăpeăc lcâieă iăplecădinăcameraăînghesuit ăundeăm su aădeăservită
cafeaă seă bateă pentruă spa iuă cuă fotoliulă al turat,ă cuă sofauaă iă cuă oă gr mad ă
n ucitoareădeăproduseăLțOrealăaruncateăpesteătot.ă Îiă lasăbalt ăapartamentulăcareă
miroaseăaăiarb 2 st tut .ăLasăbalt ăConnecticutul.ăLasăbalt ătot.ăPură iăsimpluăm ă
pierd în noapte.     
 

Capitolul 2: Nu o voi suna 
 
 

Ar trebui. Ar trebui să fie atât de simplu!  
Ochiiămeiă suntă închi i.ă Soareleă arz toră ală amieziiămiă seă strecoar ă ro iatică

subăpleoape,ăcaăoăran ăperfid ăcareăîmpungeăintermitent,ăaducându-miăaminteăc ă
suf r,ădeciăexist.ă 

Nuăsuntăsigurădac ăamădormităsauădac ădoarăamăstatăaiciănemi cat,ăcuăochiiă
închi i,ărulândăînăcapălaănesfâr ităultimaămeaăconversa ieăcuăMarina,ăcaăCD-ul de 
muzic ăfavorităcareăderaiaz ăbrusc,ăzgâriat,ă iăîncepeăs ăcânteăaceea iănot ăînăgol,ă
i-lă lasă acoloă sperândă caă prostu’, pentruă c ă zgomotulă agasantă oă s ă încetezeă iă
cânteculăoăs ăcontinueăînăarmonieăperfect ădeăundeăaăr mas.ă 

Dumnezeule! Am adormit din nou cu costumulămeuă deă fi e,ă deă laă Peteră
Elliot, pe mine. Deschid ochii. Un grup de oameni ia masa de prânz pe terasa de 
la ultimul etaj al zgârie-norilor înă careă amă biroul,ă printreă begoniiă iă arboriă deă
m slini,ă admirând,ă dină punctulă celă maiă sudică ală insuleiăManhattan,ă priveli teaă
uimitoareă aă Statuiiă Libert iiă â nindă dină mijloculă vastuluiă golfă albastru.ă Seă
comport ădeăparc ăniciănuăobserv ăc ăexist.ăIubescăNewăYorkul.ăOameniiăteălas ă
naibiiăînăpaceă i- iăv dădeătreab . 

Spateleăm ădoare,ăcapulăîmiă iuie,ăinimaăîmiăplesne te,ălentileleădeăcontactă
mi s-auăuscată iăauădevenitărigide,ă iăaproapeăc -mi simt mirosul corpului. Jenant. 
Eătimpulăs ăm ăducălaăsalaădeăfitnessăs ăfacăunădu .ăPeăbune,ăaăînceputăs ămiăseă
taieăs ătr iescăcaăună iganănomad,ădormindălaăprieteni,ăla prietene, în birou sau pe 
acest chaise-longue peăcre tetulăcl diriiăWhitehall3. Banii sunt fie pe plin, fie pe 
geant ,ăînăultimaăvremeămaiămultăpeăgeant ,ăopera iaălaăgenunchiăm-a costat 26 
deămiiă iămi-aăruinatăcreditul,ă r pindu-miăoriceă ans ăs ă închiriez cu acte orice 
apartamentăînăora .ă 
                                                           
2
  Iarbă este un termen argotic pentru marijuana. 

3
 Whitehall Building esteăoăcl direăistoric ădeă20ădeăetajeănumit ădup ăcasaădinăsecolulăalăXVII-lea 
aăluiăPeterăStuyvesant,ăcareăseăafl ăînăapropiere;ăaăfostăconstruit ăînă1904.ăAreăoăfa ad ăelegant ădeă
gresie, în stil neo renascentist,ă iăesteăvizaviădeăBatteryăParkă iălaăconfluen aăfluviilorăEastăRiveră iă
Hudson River. 
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xxx 
 

Liftulăcoboar ăsilen ios.ăCuăfiecareăetajăsimtăcumăochiiămiăseăumezesc, a aă
c ăîiăholbezăcâtăpotădeămultăîntr-unăefortădecisivăs ăoprescăoriceălacrim .ăB rba iiă
puternici nu dau la boboci. Nu e nimeni în jur ca s ă men ină aparen ele,ă dară
oricum.ă Haiă s ă nuă strică ună obiceiă bun.ă Înă plus,ă u ileă se pot deschide în orice 
minut. 

Cuăcâtăm ăgândescălaăea,ăm ăsup rămaiăr u.ă 
Îmiăverificăcelularul,ătotu i.ă 
Nimic.  
Credăc ăa teptăunătextăsiroposădeăgenul „Îmi pare rău, haide să încercăm.”. 

Sau,ă iămaiăbine, „Îmi pare rău, Maxim, crezi că poți să mă ierți?”. 
Oăfat ădeătreab ,ăoăfat ăcareăchiarăm-ar iubi, ar face asta.  
Nimic.  
Din nou nimic.  
i din nou. 
Îmiăcautăcheile.ăDeschidău aădeă laăbiroulămeuădeă laăetajulă18.ăM ăa eză în 

fa aămonitorului.ăÎmiăcitescăe-mailurile.ăÎncercăs ăscriuăpu inăcod4.ăDarănuăm ăpotă
concentra. 

M ăsimtăatâtădeăsingur,ăatâtădeăsup rat,ăatâtădeăr nit.ă 
Aruncăcuăseteăoăsticl ăgoal ădeăJackăDaniels în peretele din dreapta mea. 
M ăsimtăcevaămaiăbine.ăÎmiăaprindăoă igar ă iăm ălasăpeăspateăînăscaun.ă 
De-astaăîmiăplaceăs ăfiuăpropriulămeuă ef.ăNimeniănuăoăs ăm ăbat ăpeăum ră

acumăs -miăspun ă„Băieța , nu poți să fumezi aici!”. Suntă liberăs ă inspiră iăs ă
expirăacestăfumătoxicăbinecuvântat,ăs -l privesc cum se rostogole teăînăsusă iăcumă
plute teăînăjurulămeu,ă iăs ăvisez.ăăăăă 

Visezăunăpatăadev rat.ăăă 
Îmiă aducă aminteă deă trupurileă noastreă încol citeă înă cear afurileă proaspete.ă

Poateăc ăînăsearaăastaăvaăfiădejaăcuăaltcineva.ăDac ănuălaănoapte,ăoricumăfoarteă
curând. Nuăeăgenulăcareăs ăfieăsingur ăpreaămultătimp.ăOăs ăfac ăacelea iămi c riă
înăpat,ăoă s - iă treac ădegeteleă înă joac ăprinăp rulă luiăcaă s -lă ciufuleasc ă tocmaiă
cândă oă s ă aib ă deă spusă cevaă important,ă oă s - iă treac ă unghiileă alungiteă pesteă
spateleălui,ăoăs ăspun ăacela iăte iubesc,ăsau,ămaiăr u,ăe ti cel mai bun,ă i, când 
nuăoăs ăseămaiăpoat ăab ine, oăs -şiăînfig ăunghiileăînăspateleăluiă iăoăs ă ipeădeă
pl cere,ăcuăvoceaăbruscăjoas ,ădeăparc ăară â niănuădinăpl mâni,ănuădinăstomac,ă
dar din vagin.  

Ahhhh! 
                                                           
4 Termen folosit de programatori atunci când compun un software, folosind diverse limbaje de 
calculatoare. 
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xxx 
 

M ă înfundă înă scaună iă m ă uită laă priveli teaă îngust ă iă adânc ă genă tunelă
dintreăHotelulăRitzăCarltonăBatteryăParkă iă zgârie-norii deăal turi,ă apoiă printreă
cl dirileăînalteă iăneregulateădinăspate,ăpân ălaăHudsonăRiveră iădincoloădeăel,ălaă
marele ceas Colgate deăpeă rmulădinăNewăJersey.ă iăînapoiălaăbiroulămeu.ăAmă
dou ăbirouriăultramoderneăechipateăcuăceleămaiăbuneăcomputereăcuăecraneămari,ă
extraplate.ăSuntăgoale.ăUltimiiămeiăangaja iăauăplecatădup ăceăultimulăcontractăpe 
care l-am avut cu ei s-a încheiat. Unulăeraăb iatăbun,ăcel laltăoălichea.ăDarăacum,ă
a ăaveaăchefăs ăbeauăm carăoăbereănenorocit ăcuăamândoi.ăă 

Deschid o fereastr , nu e nicio adiere de vânt. Petrec prea mult timp aici. 
Aerulă eă st tut.ă Gândurileă îmiă roiescă înă cerc.ă Amă nevoieă deă perspectiv .ă Am 
nevoieă s ă îmiă separă spa iileă înă careă lucreză iă undeă tr iesc.ă i, bineîn eles,ă amă
nevoie deăunălocăpeăcareăs -lăpotănumiă„acas ”.   

Altfelăoăs ăînnebunesc.ă 
Regulaănum rulăunuăesteăc ,ăoriceăseăîntâmpl ,ătrebuieăs -miămen inăsoftulă

mintalăînăcondi iiăstabile.ăF r ăviru iăsauăalteăprobleme.ăIdeeaăeăs ăfacăceăvreau,ă
darăs ăn-o iau razna.  

 
xxx 

 
Îmiă verifică dină nouă celularul.ă iă e-mailurile.ă Deschidă ună fi ieră cuă pozeleă

digitaleăaleăMarineiă iăm ăuitălaăsiluetaăeiăsplendid ,ălaăp rulăeiădrept,ăcastaniu,ălaă
ochiiăverziălunguie iă iăabrup i,ă la picioarele de dansatoare iă laăsâniiăabsurdădeă
rotunzi careămijescăsubătricoulăcuădungiămiciăsub iriămulatăpeăcorp.ăEăcaă iăcumă
cineva i l-arăfiăf cutăperfectăcuăunăcompas.ă iăpeădeasupra,ăsuntăadev ra i. 

M ădorătoateăm runtaiele. 
Nu o s-o sun.  
 

Traducere din limba englez ă 
de Alexandra ARES 

 
* 

 
The Other Girl aăfostărecompensatăcuăPremiulăpentruă„Ceaămaiăbun ănuvel ă

independent ădinăSUA” din 2012, oferit de Next Generation Indie Book, cea mai 
mareăasocia ieănon-profit a autoriloră iăediturilorăindependente. 

 
 



67 

 

 
 
 
 

DINU GRIGORESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singur printre dramaturgi , 

 

asemenea lui Marin Sorescu care se sim ea singur printre poe i, într-o 
neuitată plachetă de parodii, singur pentru că nu seamănă cu nimeni, 
oricâte sfor ări comparatiste s-ar face. Dinu Grigorescu construieşte, cu 
o aparentă nonşalan ă, un univers teatral ce-şi aşteaptă regizorul nu să 
citească replicile, ci să le vadă. 

 
MirceaăGHI ULESCU, autorul volumului  

Istoria Literaturii Române: Dramaturgia  
(Ed. Academiei Române, 2007) 
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SINAIA − DULCEAȚĂ DE AMINTIRI 

 
 

23 august 2003 
Adunareaăpantalonilorăscur i.ăConvocatorălaăapaădeăizvor 

 
Asociaiaă Proprietariloră dină Poianaă luiă Serangaă convoac ă Adunareaă

general ă înă ziuaă deă sâmb t ,ă 23ă augustă 2003, la ora 10.30 dimineaa.ăAbsen aă
mea poateăconduceă laăneasigurareaănum ruluiăde jum tateăplusăunuădină totalulă
membriloră asocia iei,ă f r  de care nu am fi statutari.ă Trebuieă s ă participă în 
calitate de proprietar şiă deă locatară sârguinciosă laămasaă deă scris.ă Cumă aşă puteaă
lipsi de laăaudi iaăraportuluiăprivindăsitua iaăpatrimonial ăaămiciiănoastreăasocia iiă
peă perioadaă anuluiă 2002ă şiă pe semestrul I din 2003?ă Trebuieă s ă vot m: 
desc rcareaădeăgestiuneăaăbaniloră(albiăşiăgri),ăac iunileăedilitareăviitoare de mare 
importan ă civic ă −ă evacuarea reziduurilor menajere, protejarea mediului 
ambiental, demararea investi ieiădeă„alimentareăcuăap ”ă−,ăalegerea comitetului 
directorăşiăalăunuiăcenzorăconvenabilăexecutivuluiăplusăproblemele organizatorice 
stringente. 

Distinsaăadunareăîşiăvaădesf şuraălucr rile pe terasa uneia dintre amabilele 
doamne propriet reseă şiă aă proprietarilor fondatori, în jurul unei mese de brad, 
unde se vor servi, cuăsiguran ,ăcafeleăşiăap ădeăizvor. 

Ador dezbaterile „acidulate” şiăur scăşedin eleăplate! 
 

4 septembrie 2003 
 
Profită deă linişte,ă deşiă nelinişteaă esteă mediulă meuă prielnic.ă Rev dă toateă

piesele,ă celeă jucate,ă publicateă şiă inedite.ă Eă ună rucsacă enormă deă replici.ăUnele,ă
f r ămodestie,ăchiarămiăseăparăexcelente.ăMuncaăunuiăsfertădeăveac.ăDac ătimpulă
şiă s n tateaă îmiă vor permiteă s ă finalizeză Integralaă comico-satiric ,ă drumulă s-a 
justificat. 

 

4 octombrie 2003 
 
M-am trezit dintr-un vis ciudat cu Gorbaciov. Îl complimentam ca pe omul 

schimb riiă radicale.ă Asear ă citisemă Descrierea Moldovei a lui Dimitrie 
Cantemir, o carte fundamental . 
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* 
 

Scriuă deă laă 5ă diminea a,ă f r ă s ă maiă navighez,ă înă prealabil, pe internet; 
naviga iaăfur ătimpul.ăScrisulăcereăoădisciplin ăcazon .ăNicioăconcesie! 

La 8.45 s-aătrezităşiăsoarele... 
 

* 
 
Ieri am perfectat cu Mircea Diaconu drepturile de autor pentruăchinezoaic ă

(Liaoă Yimei).ă Aă fostă deă acordă s ă deaă oămieă deă euroă drepturiă deă autoră pentruă
achizi iaăpieseiăRinocerul îndrăgostit. 

Aşăvreaăcaăşiăal iiăs ăseălupteăpentruăpieseleămele,ăcumăamăf cutăşiăeuăpentruă
aceast ăautoare.ăÎmiăplaceăs ăducăproiecteleălaăbunăsfârşit... 

 

4 mai 2007 
Oăscrisoareăpierdut ...ădinăvedere 
 
Din ilustrata bunicii paterne, oă în eleapt , aflu azi, 4 mai 2007, cum era 

timpul la 14 mai 1966, darăşiăstareaăeiădeăsuflet: 
 

„Scumpii mei, 
 
Zilele acestea se împlineşte anul de când, cu mare greutate, m-am rupt de 

voi. Făcând socoteala dacă aş mai rămâne aici până la toamnă... am devenit 
nerăbdătoare. For ele mele scad din zi în zi; totuşi voi lupta să pot ajunge la 
acest termen când voi părăsi Sinaia definitiv. Pot spune «à jamais». Şi dacă ai 
şti cât este de frumos! Totul este verde, totul este proaspăt, se poate respira din 
plin. 

M-me de Sevigne, în călătoriile ei între un schimb de cai, scria cele mai 
frumoase şi tandre scrisori fiicei sale, d-ra Grignan. 

În schimb, mi-a scris Paul detaliat, încât m-am transferat lângă voi. Drept 
vorbind, în unele locuri, avea dreptate; am administrat stilul ales ca şi sufletul 
lui (câteodată inutei îi mai lipseşte ceva). Marile gânduri vin din inimă şi tot de 
acolo vin şi sentimentele lui pentru noi to i. Şi-acum îi vine rândul Maminei, 
scumpă nouă, tuturor, către care gândul mă poartă mereu la ea. Considera i-o 
ca pe un vas de Sevre, economisi i-o. Face i în aşa fel încât s-o trimite i şi la 
Sinaia pentru odihnă şi schimbare de decor, urmând ca şi voi, ceilal i, să vă 
programa i în acelaşi scop. 
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Şi-acum buletinul meteorologic: de vreo săptămână, după o zi neobişnuit 
de călduroasă, avem 3-4 zile ploioase, cu cea ă, negură, umezeală, că toată 
lumea se plânge de reumatism şi gripe. Eu, de o săptămână, mă lupt cu o 
nevralgie la jumătate de cap (am 86 de toamne), o durere pe care o suport 
foarte greu. Sunt însă înconjurată de to i, cu bunăvoin ă şi bună îngrijire, 
împreună cu dr. Bujorică. 

În aşteptare de veşti bune de la voi, vă trimit gânduri bune şi calde 
îmbră işări tuturor! 

 
Mama Lucre ia” 
 

Laăzmeur  
 
Aăvenităiar şi.ăEăvar ...ăCeărepedeăs-a copt zmeura! Anul trecut o culegeam 

prinăaugust.ăÎnc lzireaăglobal ... Scriu.ăVineăcinevaăcuăzmeur . 
Îlă cunoscă peă om,ă sose teă var ă deă var .ă Vindeă scump,ă dară auă trecută dou ă

s pt mâniădeălaăprimaărecolt .ă 
— Scadeăpre ul,ădomnule!ă 
— Înăpoian ,ăto iăproprietariiăseăscald ăînăbani.ă 
— Careăto i?ăEuăsuntăpensionară iălunaăasta... 
— Bine,ăboierule,ădeăacord.ăAduăbanii.ăTreiăkilogrameăşiă î iămaiăpunăînc ă

unul. 
 

* 
 

Zmeura culeas ă deămineă şiă deă Darie,ă deă subă stâlpiiă deă înalt ă tensiune,ă eă
acumădulcea ,ădarăn-am voie s-oăm nâncădinăcauzaăglicemiei.ăCeăgustoas ăe! 

Scriuăetichetele:ă14ăiulieă2007ă(ZiuaăFran eiălaătelevizor). 
 

Vizita ursului 
 
Eăspreămiezulănop ii.ăCâiniiă latr ădemen ial.ăCeăi-aăapucat?ăToat ăliota, în 

frunte cu Pufu, mare cât un lup, se repede laă gardă şiă ham-ham pe diferite 
tonalit i. 

— A venit ursul! 
— Iar? Unde-l vezi? 
— Uite-l. 
Nina aprindeă lumina.ă Ieşimă înă balcon.ă Da,ă eă ursul! Oă pat ă neagr  st ă

locului, în umbra gardului. E h r uităauditivăşiădeăcâiniiăvecinilorăcareăîşiăsimt,ăcu 
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to ii, înc lcată teritoriul.ă Eă oă namil ă tân r .ă Aă maiă
fost înăzon .ăÎlăştim.ăNuăeăniciăhot râtăs ăplece,ăniciă
s ăneă atace.ăSareă caă IolandaăBalaş, peste doi metri. 
În cursul iernii trecute,ăfl mândănevoieămareădup ăceă
ieşiseă dină hibernare, aă venită peă teras ,ă doborândă
balustrada. A luat-o la pas. Dispare şiă reapareă laă
gardul vecinului; eă laborios.ă Rupeă ambre.ă Auzimă
zgomotulăşiăchiarăvedemălucr tura.ăIntr ăcaăoăpisic .ă
Reflectorul de la stâlp ni-lăofer ăcaălaăDiscovery.ăEănegru.ăEănehot rât.ăLuminaă
nu-lăderanjeaz .ăCaut ăceva.ăIntr ,ăieseădinăcurteaăvecinului. Pufu eădup ăel. 

— Stai,ăm ,ăc ăteăm nânc ăursul! 
Îns ăPufu seăapropieăagresivădeăinvadatorăşiăîlălatr .ăUrsulăfaceăunăsalt spre 

el, Pufu unul înapoiă şiă reiaă ofensiva.ă C elele,ă aliate,ă latr ă tot mai adânc în 
p dure.ăGata,ă s-aădusă şiă cuăPufu! Ni-lă pap ăursul.ăDup ăzeceăminuteă−ă linişte.ă
Pufuă reapareă înă curte,ă s rindă gardul.ă Eă satisf cut.ă Aă p pată ursul? Nu, ursul a 
p patăceasulăascunsăînăpene,ăs rindăpesteăcreastaăgardului. 

A doua zi − comentariile: 
— Oăvecin  a r masăf r ăcocoş! 
 

Ziuaădeăna tereăaăluiăBic  
 

Deă 17ă ani,ă f r ă absen e, am participat, la data de 1 iulie, la aniversarea 
domnului inginer Iulian elaru, alintat de familie cu apelativul Bică.  

Fost directoră înă construc iileă jude uluiă Dolj,ă craioveană prină c s torieă cuă
so iaăVioricaă −ă doamn ă doctoră radiolog,ă tat lă Irineiă −ămedică ginecolog,ă socruă
mic, mare la suflet, i bunic de succesă ală adorabileiă nepo iciăMaria,ă Bic ă şi-a 
construit la finele secolului al XX-lea un habitat montan. Domnia sa este cel mai 
ospitalieră iăcavalerăproprietarădinăPoian ă−ăuşi deschise mereu, nu face nazuri, 
discrimin ri,ă nuă st ă cuă nasulă peă sus,ă salut ă peă toat ă lumea, e politicos, afabil. 
Anivers rileăsale auălocăpeăteras ,ăînconjuratădeăliotaăcâinilor,ădintre care unii vin 
şiă al ii dispar.ă Al iă veciniă scor o iă stauă înă cet iă familialeă inexpugnabile, nu 
salut ,ănuăteăacosteaz ădecâtădinăinteres – Bună ziua nu dai dacă un interes nu 
ai! −,ăseălaud ăcuătancurile din dotare etc. etc. Vecinii,ăcaăşiăp rin ii , nuă i-i alegi; 
suntăcumă iăi-a repartizat Dumnezeu. 

Bic  faceăto iăbanii!ăOspitalitateaăeăperfect .ăMesele sunt bogate în calorii, 
gr tarulăcuăp str viă iăfriptaneăfunc ioneaz ănon-stop;ăaiciăseăeviden iaz  ginerele 
Gabi,ă careă aă preluată tafeta. Areul curată şi panorama contribuie din plin la 
senza iaădeăfericire.ăLaăzileleănepoatei adorate,ăBic ăşiăGabiăaprindăcâteăunăfocă
pentruătab ra prieteniei.  
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Sperăcaăşiăînăanul viitor s ăfimăcuăto iiăs n toşiăşiăvoio i peăterasaăluiăBic !  
  

25 martie 2008, Bunavestire 
 
Neaă Tudoră (împlineşteă ast ziă 80ă deă ani):ă Domnu’ă Dinu,ă aziă cerurileă seă

redeschid,ăuliiăseătransform ăînăcuci,ăp s retulăîncepeăs ăcânte. 
Eu:ăŞiăcucii? 
El:ăăSeăhr nescăcuămugurădeăalun. 
Eu:ăŞiănuăîncepăs ăcânte? 
El:ăăMaiătârziu,ăcândăînmugureşteăalunul. 
 

30ămartieă2008,ăduminic  
 
Ziăcald ,ă însorit .ăLaăprânzăauăsosităDarieăşiăAdina.ăConstată înăprenumeleă

feteiăini ialaăA, grupul de litere din şiătermina iaăina.ăUnăprenumeăcareăneăcon ineă
cifrat: Alexandra, DinuăşiăDespina.ăAdinaăeăînalt ,ăsupl ,ăblond ,ăcuăochiăc prui.ă
Areădelicate eăşiăfrumuse eăexterioar ăşiăinterioar .ăSeăcomport ăaşezat,ăcuăbun ă
creştere,ănimicăostentativ,ăstrident.ăNuăcreeaz ăstres,ăciălinişte.ăMiăseăpareăoăfat ă
cuminte,ăcald ăşiăblând .  

Toat ădiminea aă−ăcur enie.ăSearaăamămersăpeăjosăpân ălaăPoianaă apuluiă
−ă4ăkilometri,ăîmpreun ăcuăso iiăCol atu,ă laă locuin aălor.ăAcoloăs-au jucat ping-
pongă şiă biliard.ăMeciulă Dinamoă −ă CFRă Clujă aă strânsă b rba iiă înă fa aă miculuiă
ecran. Doamnele s-au simităbineămersiălaăaltătelevizor.ă 

Amă sentimentulă c ă aducereaă Adineiă înă familiaă noastr ,ă neaşteptat,ă înă
aceast ăduminic ,ărepet ,ădup ă46ădeăani,ăepisodulămeuăcuăDespina,ăcareăaăvenită
tot într-oăduminic ădeăprim var ăşiăn-a mai plecat. Acesta ne-a fost destinul. 

CruceaăCaraimanuluiăeraăluminat ăfeeric. 
 

Vara se duce... 
 
Nuan eădeăverde, 
Unăpotopădeăg lbui, 
Varaăîşiăpierdeăcapul, 
Tu pe umeri mi-l pui... 
 
Galbenulăsuspin , 
Verdele plânge, 

N-amănicioăvin , 
Timpul se strânge. 
 
Albul se-apropie, 
La Omu a nins, 
Anul gras ca o dropie 
Se va retrage învins. 
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La Sinaia Forever 
 
Septembrie.ăBulevardulăcentralăseăînchideăpentruăcircula ie.ăPoli iştiiăiauăînă

primireăintr rileădeălaăGuraăP duriiăşiădeălaăBisericaăSfântulăIlieăpentruăaădeviaă
maşinileăpeăVariant . 

Sin ieniiă ocup ă centrulă caă oştileă unuiă voievod.ă Pr v liileă negustoriloră deă
fripturi, mici, brânzeturi, artizanate, alune pralinate, dulciuri au deschise filiale, 
terase, pe trotoare. Deă laă ParculăGhicaă laă Prim rieă domin ă sectorulă alimentar.ă
Stom celulăeăcelămaiăimportantăturist.ăDeălaăHotelăMontanaălaăHotelăP ltinişă(iăseă
spunea pe vremuri HotelulăB ilor)ăseăîntinde,ămaiăpu inăasaltat,ăsectorulăcultural.ă
Inspirataă Prim rieă aă încredin ată directă agentului economic, numit Montesin, 
de in torulă nouluiă sediu,ă elegant,ă înă Pia aă Veche, ca semnă ală prosperit iiă
ac ionariatuluiă(Montesinulăstrângeătoateăgunoaieleăşiăfaceăbineăşiădesz pezirea),ă
scriereaăşiăexpunereaăunorăăpanouriădeămariădimensiuniăpeăcareăsuntăînscriseăcuă
litere vizibile frânturi din cunoscuta/necunoscuta istorieă aă oraşului,ă ce,ă deă ună
secol, graviteaz ăînăjurulăPalatului. 

AmăieşităşiănoiălaăForever. Nici în China n-amăv zutăatâtaălumeăpeămetru 
p trat.ă Scena,ă enorm ă caă unăCaraiman,ă eă luminat ămisterios:ă violet,ă albastruă – 
culoriă incitante.ă Cânt ă soliştiă celebri,ă pl ti iă sin ieşteă deă mereuă generoasaă
Prim rie.ăLaă ieşireaădinăparc,ăhopă– Bic ăcuăso ia,ăcuă Irina,ă fiicaă lor,ăcareăeăcuă
Maria,ănepo icaădeăpatruăanişori,ăşiăcuăginerele, Gabi, domn distins pe care-l plac 
foarteă multă (deă fapt,ă aprecieză toat ă familiaă pentruă c ă suntă oameniă fireşti,ă
neprotocolari,ăsufletiştiăşiăauăgrij ădeăoăturm  deăcâiniălihni iădeăfoame, care se 
înmul escăprecumăiepurii).ăDe-amăfiăvrutăs ăneăîntâlnimăacolo,ăînămuşuroi,ăşiăn-
amă fiă reuşit,ă dară nimică nuă eă întâmpl tor.ă Lâng ă poşt , Irina face trata ieă cuă
castane. N-amămâncatăniciodat ăcastane,ădoarăşerpiăînătimpuriăapuse:ăfripte, sunt 
moi,ăbuneălaăgust.ăMariaămaiăvrea.ăM ărev d,ăexactăînăacelaşiăloc,ăexactălaăvârstaă
ei. E ciudatăcumăminteaăconserv ădetaliiăale trecutului. 1945, abia se terminase 
r zboiul,ă iă laă megafonulă str ziiă seă anun aă solemn: „Înă loculă preşedinteluiă
Roosevelt,ă decedat,ă aă fostă alesă preşedinteă ală StatelorăUniteă aleăAmericiiăHarryă
Truman”,ăt ticulăbombei atomice de la Hiroshima.  

Pe gr tareămiciiăsfârâie,ăc rnurileăstauădejaăfripte,ăiarăclien iiălaăcoad .ăNu-l 
v dăpeăpatronulădeălaăPietroşi a,ăcareăşi-aădelegatăatribu iileăunorăm celari. 

Lume, lume! Parfumădeăs rb toare. 
Organizata Prim rieă dovedeşteă m iestrie.ă Ună scenografă talentată aă gândită

designul. Totul place ochiului. Forfotaăsin ienilor,ălaăcareăseăadaug ăl comiaădeă
ozonăşiămiciăaăbucureştenilor.ăMaşinileăsuntăparcateăpesteătotăcaăfurnicile,ădeălaă
Strada G rii,ăînăsus,ăspreăCasino. 



74 

 

Vigilent ,ă poli iaă nuă las ă peă nimeniă înă ora ,ă dară potă fiă ocoli iă peă laă
Interna ional. 

În parcă−ăsoliştii,ăînăcentruă−ăturiştii. 
Bic ăzice:ă„Ieriă(vineri,ăprimaăziăaăForever-ului)ănuăeraăatâtădeămult ălume,ă

dom’le!”. 
Zic:ă„Aiăfostădiminea ,ădarăsearaăieseălumeaălaădistrac ie.”. 
Bic :ă „Laă muzica popular ă − aglomera ieă şiă laă ceaă clasic ă −ă pu iniă

auditori.”. 
S rb toareaăoraşuluiăeăînătop. 
Mergemămaiădeparteălaăvale,ăpeălâng ăstr vecheaăFarmacieăRegal .ăOăştiuă

de 65 de ani.ăEătotăacolo.ăTrecemăpeălâng ăComplexă iăintr măînăzonaăcultural ,ă
laăunăchioşc.ăVene ia. 

,,Frumoaseăm şti!” 
Negustorul:ă„V ăplac?”. 
Zic:ă„AmăfostăînăiunieălaăVene ia.ăS-aămutatălaăSinaia,ăbravo!”. 
S tulădeăm şti,ăm ăoprescălaăCaragiale. 
Panoulăîntreab :ă„Ştia iăc ăAlecsandriăşi Caragialeăauăfostăprimi iădeăRegina 

ElisabetaălaăPeleş?”. 
Sigură c ă ştiamă− deă laăŞerbanăCioculescu.ăBoierul Alecsandri, fost cuzist 

înfocat, devenise abonat permanent la Cenaclul Reginei Carmen Sylva, iar 
domnul Caragiale, antidinastie, o rugase pe Regin ă s -l înduplece pe domnul 
Maiorescu,ă careănuăvoiaă s -iă deaă conducereaăTeatruluiăNa ionalădinăBucureşti.  
Putereaăleărezolv ăpeătoate,ădintotdeauna. 

„Ştia iăc ăaustriecii,ădup ăalăpatruleaă r zboiăcuă turciiă şiăcuăruşii,ăpurtatăpeă
aceste meleaguri, au construit drumul de la Posada-Or ii?”. 

Nuăştiam.ăTotăstr iniiăneăfacăşiăast ziăautostr zileăForeveră(Or ii,ăînălimba 
veche, înseamn ă„drumăr u”). 

Sinaiaă eă capitalaă reziden ial ă şiă deă vacan ă aă româniloră deă pretutindeni:ă
amprentaăregalit iiănuăseăvaăştergeăniciodat ,ăPalatulăşiăM n stireaă– forever. 

Începând cu 2008, Sinaia eăinvadat ăconştientădeă350.000ădeăturişti (num r 
impresionantădac ăîl compar măcuăforfotaăînceputuluiăsecolului al XX-lea). 

La întoarcere, m ăoprescălaăstatuiaăluiăIancuăBrezeanu,ăcet eanădeăonoareă
al Sinaiei,ănemuritorulăprimăinterpretăalăCet eanuluiăturmentat.ăAducăunăomagiuă
dramaturgic actoruluiăgenială iăm ălaudăcuăfiicaămea,ănouaăromancier ăAlexandraă
Ares,ăaflat ăînătopăvânz riălaăPoliromăcuăVisătoarele. 

„S -iăd măcarteaăAdeiăcuăautografăşiădoamneiăMarcela!”.ăŞiăhop,ădoamnaă
Marcelaăcuăso ul,ăJirair,ădeăbra ,ăînăfa aănoastr ,ădinspreăCasino. 
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Numaiătimpulăfrumosănuăaăpreaă inutăanulăacestaăcuăSinaia Forever, dar nici 
ploile n-auăstricatăs rb toareaăcareăs-aăîncheiatăduminic ăcuăfocuriădeăartificiiăceă
luminau cerulăpân ăsus,ăpeăCump tu. 

Primariiă oraşeloră înfr ite,ă demnitarii afla iă laă putere,ă sponsorii,ă ziariştiiă
acredita iălaăozon,ăprietenii,ăalia ii,ăartiştiiădinătop,ăcuănevestele,ăcuăprietenele,ăauă
s rb torităelitist,ălaăhotelurile de lux, oferindu-şiăunii altora − gazdeăşiăoaspe iă− 
sentimentulănemuririi,ă ală fericirii.ăŞtiu,ădinăproprie experien ,ăcândănuăpl teştiă
din buzunar, fericirea atinge culmile Vârfului cu Dor. 

Dincoloădeăbucuriaăpopăşiădeăprotocolulătop,ăochiulămeuăsatiricădescoper ă
pre urileă deă treiă oriă maiă mariă decâtă celeă mari.ă Mierea,ă dulce urileă laă borcan,ă
micii, friptanele, pastrama,ă mustulă cost .ă Auă bucureşteniiă bani,ă d -iă naibii,ă s ă
cheltuiasc !ăŞiăsin ianulăareăbaniăpentruăaceast ăziăşiăcheltuieşte. Banii Forever 
vin de la buget, forever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gura sobei 
 
— Vre iălemne?ăUnămilionădou ăsuteămetru’. 
— M ă frigeă laă baniă pre ul,ă c ciă suntă iă alteă cheltuieli.ă Gazele,ă înă primulă

rând. Lemnele s-auă scumpit,ă aproapeă dubluă fa ă deă acumă treiă veriă cândă amă
cump rată15ămetri!ăS ăfieăacolo...ăAcumăs-auăterminat,ăexceptândăbuturugileăşiăoă
rezerv ăpentruăgr tare.ă 

Deă zeceă aniă st mă în p dureă cuă lemneleă deă bradă lâng ă noi.ă Suntă buneă şiă
crengileălaăa â atăfocul.ăNeaăTudorăaăfostăvrednicăvaraătrecut .ăAăstrâns,ăaăc rată
usc turile.ăŞiăeu,ădup ăfiecareăplimbare,ăm-am întors cu câte oăcreang ,ăunăciot,ă
cuăceva...ăMaiăaduceaă iăNeluăcândva.ăAm auzităc ăşi-ar fi vândut caii, neavând 
cuă ceă s -iă maiă hr neasc .ă Altă p durar,ă tân r,ă s-a sinucis din amor. Dramele 
p durii.ăDisparăunii,ăaparăal ii,ănecunoscu i.ăAuămarfaăbun . 

Accept oferta. 
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Dup ă câtevaă zileă sosescă lemnele.ă Oă c ru .ă Patruă oameniă vânjoşi le 
descarc .ăCheltuielileăasteaăneprev zuteăvinătocmaiăcândăaiăf cutăaltele,ăamânate.ă
Seăîncalec .ăDoiăcaiăînal i,ăardeleneşti,ăcuăroşuălaăureche,ătragăcarulăînăcurte.ăFacă
manevre.ăÎnăfine,ădescarc .ăFebraăcump r turilorăeăşiălaălemne. 

— S -miăaduce iăînc ăunătransport,ădarălunaăviitoare. 
Nea Tudor sparge butucii. Îl aud: zgomote scurte, seci. Peretele se 

mobileaz ăcuăstiva.ăCeăfrumosăe...ăOctogenarulăloveşteăcuăm iestrieăcol urile... 
— Cumădeăreuşeşti,ădom’le? 
— Trebuieăs ăştiiăcumăs ăloveşti. 
La anul cineăştieăcineăleămaiăsparge...ăNeăducemăcaăfumulăşiăl s măscrumul. 

 

Daisy,ăprin esa 
 
Când am luat-oăbra e,ăaveaădimensiuneaăunuiăghemotocădeăblan ăşiăcodi aă

eraăcâtădegetulămic.ăPlângea.ăDeăfoame,ădeăfric .ăIni ialăamăvrută„b iat”,ădar,ăînă
ultimaă secund ă aă castingului,ă balan aă aă înclinată spreă „feti ”.ăDespinaă i-a spus 
Daisy, comparând-oă cuă oă margaretu .ă Nuă b nuiaă atunciă c ă Daisyă vaă deveniă
nepo icaă noastr .ă Înă fiecareă ziă descop ră subă blanaă alb-maronie sentimente 
puternice,ădragosteăne rmurit ă iăataşamentăpentruăambiiăst pâni,ăuneoriăgelozieă
furibund ,ănuădoarăatunciăcândăîşiăap r ăteritoriul,ăciăşiăatunciăcândămângâiemăună
altăc el.ă 

S-aă umanizată incredibil:ă selecteaz ă
perfectă speciileăap ruteă laă televizor.ă Înc ă
nuă latr ă politicienii,ă latr ă animaleleămariă
şiă miciă ‒ă caii,ă m garii,ă scorpionii,ă
p ianjenii,ăchiarăşiă rechinii.ăCândătun ,ăeă
îngrozit .ă Cândă oă cert m,ă foarteă rar,ă
codi aă eă întreă picioare.ă Înă maşin ă areă
locşorulă ei:ă înă spate,ă sus,ă laă lunet ă −ă oă
mascot ă vie.ă Ador ă plimb rileă peă patruă
ro iăşiăpresimteăinten iaădeăvoiaj.ă 

Nuăeăprostăcrescut ăşiăniciărea.ăCândăplec mălaăteatruăîiăspunem:ă„Tuăstaiăşiă
p zeşteăcasa”.ăÎn elegeăperfect,ăst ,ăaşteapt ,ădar,ălaărevenireaăst pânilorăadora i,ă
latr ,ăsanc ionându-neăabsen a.ăCândăeăfurtun ălaăSinaiaăseăascundeăînăşifonier, în 
dulap.ă Culcuşulă s uă eă princiară −ă înă fotoliu,ă peă canapeaă învelit ă înă cergiă şiă
pulovere,ăînăpaturileănoastre,ălaăpicioare,ăşi,ăbineîn eles,ăînăbra eleănoastre,ăunde-i 
sim imăinimioara.ăSt pâniă−ăservitori.ăLaăpoligonă−ătrageriădeănoapte.ăNu-i plac 
zgomotulăarmelorăşiăniciăartificiile! 



77 

 

Nuă vorbeşte,ă dară seă exprim ă elocvent.ă Eă dejaă oă persoan ,ă membr ă cuă
drepturiădeplineăînăpreaămicaănoastr ăfamilie.ăMareălaăsuflet.ăCândăscriu,ăştieăşiă
st ă lâng ă mine,ă laă picioare.ă Oreă înă şir.ă Eă asistentaă meaă literar , inteligent .ă
Scumpicicaănoastr ăDaisyăGrigorescu!ă 

Înătrenăoă inăînăbra eăşiăoăap rădeăpericole,ăcaăs ănuădeaăpesteăvreunăpersonajă
indispus care s-o arunce pe geam.  

M-aăsim ităparanormalăcoborândăînăgar ătocmaiădeălaă4ăkilometri!ăM-a sunat 
so ia: 

— Unde eşti? 
— ÎnăSinaia,ăurcăsc rileăspreăCaraiman.ăCeăs-a întâmplat? 
— Daisy te-aămirosit,ăeăagitat ,ăştieăc ăveiăveni. 
Daisyăaăf cutăparteădinăvia aănoastr ătimpădeă17ăani. 

 

De la Bismark al Papadopolinei la Fidel al Despinei  
şi al iăpatrupezi 

 
„— Ah, nu e rău, zice cucoana. Până se înva ă cu omul, dar nu şti i ce 

cuminte şi fidel este, şi deştept! Ei bine, e ca un om, frate! Doar că nu vorbeşte 
(...) 

 — Luate-ar hingherii!” 
(I.L. Caragiale) 

 

Fidel 
 
— Aiăs ăneăspuiăceva? 
Fidelădoreaăs ăneăcomuniceăfr mântareaă luiăsauădeciziaă luat ă instinctivăcuă

privireălaăviitorulăluiăimediatăsauăaltceva...ăÎnainteădeădispari iaălui,ăprivireaăîiăeraă
fix ... 

— N-a mai venit Fidel. 
— Când a plecat, Nea Tudore? 
— Mar i. 
— Ceasurile rele. 
— Aăs rităgardulăşiănuăs-aămaiăîntors.ăŞti iăc ăelăpleca,ădarăveneaămereuălaă

cote ,ălaăoase.ăAcumădusăaăfost. 
— Ce crezi, matale? 
— P iăl-or fi mâncat lupii! 
— Pe el? Pui de super-lup. Imposibil! 
— P iăn-a iăv zutăc-auăfostălua iădoiădeălaăŞelaru?!ăŞiă laămare! 
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— În luna martie? 
— Iarn ăgrea! 
Nu voiămaiăîntâlniăunăalădoileaăFidel.ăCâineădeăpripas.ăCândăfoştiiăst pâni,ă

dintr-oă vecheă familieă sin ian ă (seă ziceă c ă erauă hainiă laă suflet),ă auă plecată înă
Ardeal,ă r masă peă coclaurileă Cump tului,ă Fidelă s-a aciuat la mâncare, la 

afec iune,ă înă curteaă noastr .ă Corcitur ă
deă lupă cuă mişc riă deă veritabilă tigru.ă
Suple e,ă agilitateă extrem .ă Viclenie.ă
Teă l saă s ă teă apropiiă deă elă şiă hapă – 
muşca.ăOchiăgalbeni,ăsp l ci i.ăUrechiă
l sate.ă Rasaă lupuluiă seă observ ă deă laă
nasă înă jos,ă avândă capulă mică şiă fa aă
lung .ă Peă ceilal iă câini îi ataca cu 
ferocitate. Nu concepea locul secund, 
posturaădeăvasal.ăDoreaăs ăfieăst pânulă
absolut,ă deşiă Blonduă îiă contestaă
suprema iaă şiă Brunetuă îiă f ceaă fa ă
agresiunilor.ă Veneaă r nit,ă caă dină
r zboi.ă Urmaă oblojeala.ă Veterinarul.ă

Greu de tot, numai legat,ă puteaă fiă tratat,ă injectat.ă Luiă Fidelă iă seă datoreaz ă
inscrip iaă „Câineă r u”.ăAzi,ă cuă treiă câiniă înă curteă şiă cuăPufu,ă uriaşulă ciob nescă
şef,ăavertizareaănu-şiămaiăareăsensul.ăCeiăpatruăsuntămonumenteădeăbun tateădus ă
pân ă laă prostie.ă Şiă vaă trebui,ă înă ciudaă absurdului,ă s ă punemă laă poart ă „Intra i,ă
câineăbun”. 

Fidelă vegheaă fericireaă caă ună vultur.ă Eraă aproapeă imposibilă s ă fieă inută înă
lan .ăChinulădracului.ă Inteligentă foc,ă iăseăciteaădeştept ciuneaăînă toateăgesturile,ă
chiarăşiăcurajulănebunesc;ăatacaăşiăursul!ăDeveniseăincontrolabilăşiăinferiorănouluiă
câine.ăAăl satăoăamintire:ăpeăFidela,ăoăc eaăleit ătaic -su.ăAceeaşiăblan ăcenuşieă
deă lup,ă suple e,ă agilitate,ă cap,ă privire.ă N scut ă înă vecini,ă fiicaă luiă Fidelă veneaă
doarăînăvizit ălaăpoart .ăVorbeamăcuăea,ăînăamintireaăluiătaic -s u.ăAuămâncat-o 
lupii ca pe-oăc prioar .ăS raca!ăBiataăFidela! 

 

Pufu – câine bun 
 
I-amăzisăPufuădatorit ăbl ni eiămoaleăcaăoăvat .ăAăfostăjuc riaăluiăFidelătimpă

deă ună an.ă Fra iă nedesp r i i.ă Frateleămareă −ă Fidel,ă Pufuă −ă frateleă celă mic. Ce 
joac !ăCât ăafec iune!ăPân ăcândăPufuăs-aăf cutăunăgigant!ăŞi,ăînăciudaăbun t iiă
excesive,ăaădevenităsuperiorăluiăFidel;ăfr iaădeăblan ăs-a stricat. 
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Acestaă eraă mesajulă transmisă şiă nerecep ionat.ă Triste eaă dină ochiiă luiă
galbeni...ă„Voiăpleca!”ăŞiăaăplecat. Infidelule! 

 

As 
 
Asăeraădeăvânzareă înăpia ,ădeăundeăcump raăşiăCaragialeăc eiădeăusturoiă

acum 100 de ani. L-am luat din portbagaj cu 400.000 lei vechi. Fifty-fifty cu 
b iatulămeuăsceptic:ă„Tat ,ănu- iăajungeăFidel?” 

Ras ă pur .ă Lupă veritabil.ă Sânge 
albastru.ă Aă fostă primită înă cas ă −ă mareă
favoareă−ă al turiă deămicu aăDaisy.ăCeă lupă
superb! Cum se simte rasa, la fel ca la om! 
L bu eă puternice,ă blan ă elegant ,ă neagr ,ă
negreă şiă urechileă careă seă ascu eau;ă lupă cuă
pedigree. 

Într-oă duminic ă aă plouată toren ial. 
Nea Tudor n-aăieşitădelocădinăbuc t rie,ăiară
eu din birou... Poarta s-a deschis, As a 
plecată iă nuă s-a mai întors. Degeaba l-am 
c utatăînnebuni iăînătotăCump tu,ăpân ălaăpodăşiăchiarămaiădeparte.ăNiciăurm ădeă
As.ăVeciniiăauăzisăc ăniăl-aăfuratăoădam .ăMai târziu, ni s-aăspusăc ăseăcazaseăîntr-
oăcurte.ăEraădeăras .ăŞiăomulădeăbine.ăUndeăeşti,ăAs?ăCineăte-aăluat?ăMaiăexişti? 

 

Br du ăcelăcuminte 
 
Aă fostă otr vit.ă Incredibil!ă Ună pui.ă Dramaă s-a produs pe 3 iulie 2002 la 

Sinaia. Nea Tudor l-aă luată înă roab ă – driculă luiă Br du ă – şiă mi-aă zisă c ă l-a 
îngropatăundevaăînăp dure,ăspreăPrahova. 

 
Devotament canin 
 
„Bubico este copilul lui Garson şi al Gigichii, care era soră cu Zambilica 

a Papadopolinii, ceea ce, care va să zică, însemnează că Zambilica este mătuşa 
lui Bubico după mamă.” 

(I.L. Caragiale) 
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Reîncepeă idila.ă Pufuă eă îndr gostită că ea de 
Fugitiva. I-am zis Fugitiva, ideea Despinei, 
deoarece,ăînăfug ,ăareăoădetent ăextraordinar .ăÎntr-o 
var ăaăf tatăoptăpui.ăDevotamentulămaternăînălumeaă
câiniloră d ă lec iiă unoră mame din societatea 
umanoizilor.ă Nicioă c eaă nuă i-ar abandona vreun 
pui pentru toate oasele din lume. Bravo! 

Ne uitam la deru-
larea instinctelor. Cei doi 

f ceauă amor.ă Dup ă eveniment,ă peă terasaă vecinului,ă
Pufuăst teaălungită lâng ăgagicaă luiăprecumăoăvedet  la 
Mamaia,ăînăfa aăfotoreporterilor,ădup ăfilm ri. 

Dintr-oă alt ă aventur ,ă cuă inofensivaă şiă veşnică
speriataăBotişoră(luat ădeăhingheriă înăurmaăreclama ieiă
unui snob), a rezultat Bela, care, la rândul ei, a dat 
na tereă laăcinciăgemene,ă îns ăauăsupravie uit doar trei: 

Alfa,ăBetaăşiăGamma.ăAşaăle-amăzisăini ial.ăUnaădinăceleă
treiăsuroriă−ăfeteleăBeleiăşiăaleăluiăPufuă−ăaăfostăcondus ă
peăultimulădrum,ăînădirec iaăopus ăfa ădeăBr du .ăAlfaă iă
Beta au devenit apoi Pufa 1 iăPufa 2. 

În specia câinilor, talenteleă seă moştenescă caă şiă laă
oameni. Pufa 1 
sare gardul ca 
maic -sa. Pufa 2 
nu pleac ă deă laă
uş .ă Eă familist ;ă

recent i-amăt iatăcoadaămuşcat ădeăurs. 
 

Piscul câinilor 
 
Pleac ăoamenii,ăr mânăcâinii.ăLiberi.ăMul i.ăUneoriăseăîmpu ineaz ădrastică

laă reclama iaă celor care nu iubesc animalele. Vin hingherii, iar câinii devin 
victime nevinovate.  

Uniiă câiniă suntă tâmpi i.ă Deă pild ă Ben.ăAlergaămereu,ă impertinent,ă agitat,ă
inutil,ăagresiv,ăstupid,ăchiarăprinăfa aămaşinilorăcareăurcauăpeăCump tu.ăL traălaă
caroseriileămişc toare.ăAl ii,ăinteligen i,ăfacădeosebirile.ăPuiiăauănorocădeăloterie:ă
câştig ănumaiăunii,ăpu ini,ăziuaăurm toareădeăvia .ăP unaăşiăDoctorulăcontribuieă
cuăgenerozitateălaăhranaăcomunit iiăcanineăf r ăst pâni.ă 
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Spreăisteriaăcanin ăgeneral ,ăînăteritoriu,ăau loc lupte de câini. Cei de jos, de 
laăLicu a,ăcuăceiădeăsus.ăFerocitate,ăur ...ăDarăcândăvinălupulăşiăursul,ăcâiniiăfacă
alian eă spontane,ă l udabileă şiă eficiente,ă gonindă duşmanulă comună ală teritoriuluiă
arondat.ăTo iăîşiămerit ăhrana...ăCuăprisosin ! 

 

18 ianuarie 2003 
Țan ulăst pânilor 
 
Laă cantonă esteă ună câineă chinuit,ă prizonier.ă Nuă suportă lan urile;ă înă curteaă

noastr ,ă câiniiă suntă liberiă caă p s rileă ceruluiă şiă facă serviciuă deă paz ă gratuită
(r spl tităprinăhran ). 

Liberi,ă juc uşi,ă amoreza i,ă mânc cioşiă nevoieă mare,ă acroba i,ă fioroşiă sauă
placizi,ă câiniiă f r ă st pâni,ă dară cuă mul iă şefiă şiă donatoriă deă boabe,ă neă ofer ă
serviciiă şiădeliciiăpoetice.ăVenimăspecialădinăBucureşti,ă cuă rigoare,ăpentruăaăneă
hr niăbodyguarzii.ăMirosădinămaşin ăoaseleăaduseăcuăefortă tocmaiădinăCapital ă
sauăoferiteăgenerosădeăinginerulăComan,ădeălaăm cel riaădinăcentrulăSinaiei. 

 
Bobi ădeăBucureşti 
 
Înă gr din ,ă lâng ă brazdaă deă c pşuni,ă doiă trandafiriă şiă oă piatr ă deă râuă

marcheaz ă loculă undeă doarme,ă peă vecie,ă Bobi ,ă pechinezulă imperială ală fiului 
nostru. L-aăadusănoraănoastr ăînăfamilie,ăfiindăzestreaăei.ăUnăcâineădeăapartament,ă
singuratic, scos pentru nevoiădoarăînăfa aăblocului,ăsuperinteligent, longeviv, dar 
lovit de leucemie la 12 ani. N-a putut fi salvat, deşiă s-aă f cută risip ă deă bani,ă
medicamente,ătratamente.ăAăînchisăochiiăînăbra eleăluiăDarieăcareăplângeaăcaăună
copilăşiăsufereaăcaăunăcâine.ăPentruăfuneraliiăl-aăadusădeălaăBucureştiăînăcoşule ul-
p tuculă lui.ă Aă stată peă teras ,ă inert,ă subă adiereaă brazilor,ă laă priveghi.ă Adio,ă
Bobule! 

 
* 

 
Tr im înăsimbioz ăpatruped ...ăDarăşiăcuăp s rile,ăcuăfurnicile,ăcuăfluturii,ă

cuăflorile.ăNuăneămaiăvineăs ărupemămargaretele,ăbrânduşele,ătoporaşii,ăghioceiiă
dinăPoian .ăDeăceăs ăleărupem?ăGlastreănaturale!ăFlorileăn-au dreptul la moarte 
natural ? 
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RECENSĂMÂNTUL FLORILOR − ÎN ORDINEA  

INTRĂRII LOR ÎN POIANĂ 

  

 

Ghioceii: ging şieă şiă delicate eă supreme;ă nuă amă ruptă niciă m cară unulă
singur; i-am transferat doar la tâmple. 

Toporaşii: nuăspargălemnele,ăciădoarăcrustaăultimeiăz pezi,ăcândăprim varaă
se ascute. 

Brânduşele: gingaşe;ăaparădeădou ăoriăpeăană– prim vara,ăînămaiăşiătoamna,ă
dup ă1ăseptembrie. 

Panselu ele: bijuteriiăcareăneăuluiescăprinăcromatic ăşiăelegan . 
Ț cr mioarele:ădeplâng ofilirile. 
Lalelele: diafane, muzicale, colorate.  
Trandafirulădeădulcea : apolitic. 
Florileămerilorăşiăprunilor:ăcadătorpilateădeăman ăşiănuăseămaiăîmplinescăînă

poame; ofensate de insecticide.  
Margaretele: regine;ămulte,ă zvelte,ă triumf toare;ă nuă le-a detronat nimeni 

toat ăvara,ădomnindăfericiteă subăocrotireaăpreziden ial ăaă soarelui;ă înc rcateădeă
energii;ă cloneă aleă astrului,ă redusă laă dimensiuneaă uneiă corole;ă p str toareă aleă
secretelor iubirii. 

Gladiolele: mare la stat. 
Garofi ele: floriădeăfi eăpentruăviiăşiănevii. 
Muşcatele: r neşti,ăfloriădeăglastr ,ăst pâneleăbalcoanelor.ă 
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Pl mânii: arboricoli,ăoxigena i,ăfloriădeăser . 
Cerceluşii:ăfugădeăsoareălaăumbr ăşiăzilnicăsuntăînseta i.ă 
Ciclamele: bucuriaăsufletuluiăşiăaărenaşterii;ăflorileăDespinei.ă 
Daliile:  auănumeădeăfat ;ărupădalia,ăomorăfata;ătoateăsuntăviolete,ăprecum un 

tricou de fotbalist; transmit codificat o melancolie – sfârşitulăverilor. 
P p diile: iulieăaăfostălunaălorăplin ădeăvia ă– galben ădeăsoare,ădeăflori. 
Crizantemele: anun ăiarna.  
Floarea Reginei: maiestuoas . 
Floriădeăz pad : când ninge. 
Flori de ghea :ăpe geamuri. 
Nu-m -uita i: seraăveşniciilor. 

 
 

SIN IENIIăTINERE IIăMELE 
 
 

1943-1953 
 
Maiorul LEONHARD ALFRED din Siberia 
 
ObişnuităcuăclimaădulceăaăSiberiei,ămaiorulăvaăsupravie uiăgulaguluiăşiăvaă

reveniăacas ,ăînă1952,ădup ăceăpresiunileăcancelarului german Konrad Adenauer, 
laăMoscova,ăauădusălaăeliberareaătreptat ăaăprizonierilor.ăFostulămaiorădeăorigineă
etnic ă german ă eraă blond,ă cuă ochiă albaştri,ă solidă construită deă natur .ă Pârtiaă deă
bobăseăaflaăşiălâng ăvilaălui.ăDOAMNA LEONHARD , care ne închiriaseădou ă
camere,ă eraă superă fericit ,ă iară feti aă lor,ă ALFREDA , duce, în zilele noastre, 
povara amintirilor.  

 
Colonelul ION ENCULESCU, pensionar de munte 
 
Vân toră deămunte,ă nearestat,ă locotenent-colonelul vâna cu tata, în fiecare 

sear ,ă ultimeleă ştiriă transmiseă deă Europaă Liber ă şiă Voceaă Americii.ă Amândoiă
lupt toriiă jucauă tableă şiă ardeauăcâteăoă uic ădeăPrahova,ă aşteptând,ădină clip ă înă
clip ,ă s ă aterizezeă înă poianaă vaciloră deă subă Cotaă 1400ă paraşutiştiiă anglo-
americani.ăSo iaăcolonelului,ăDOAMNA CATRINEL ,ăşiăcu mama, mai realiste, 
jucauăc r iăşiăf ceauădulce uri.ăPUSY,ăfloareaădinăgr dinaăfamiliei,ăeraăoăcopil ă
finu ăşiădelicat .ăAniiăauătrecutăt v lugăpesteănoiăto i. 
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NICOLAEăANGELESCU,ăfabricantulădeăciocolat  
 
Îmbog ită dup ă Primulă R zboiă Mondial,ă fostulă ucenic cofetar va ajunge 

repedeă faimosulă capitalistă Nicuă Angelescu,ă devenindă împreun ă cuă NESTOR 
regiiă deă ciocolat ă aiă Românieiă interbelice.ă Fabricaă exist ă şiă ast ziă peă Şoseauaă
Viilor.ă Îngr şată deă dulciuri,ă patronulă aveaă ună sufletă deă zah ră şiă f ceaă tandemă
profesional cu consoarta. 

Vilaădeă lâng ăTir,ăpeăStradaăKog lniceanu,ăg zduiaămiciăpetreceriă laăcareă
eramăinvita iăşiănoi.ăLaămasaădinăgr din ăseăaduceauălaădesertăşiădulciurileăcasei.ă
Dup ăaniiăr zboiuluiăeraămareăbucuriaădeăaăc p taăoăciocolat ,ăpeăcareăoăcartelam 
(peă fiecareă cubă scriamă oă cifr ,ă corespunz toareă zilei,ă şiă nuă dep şeamă por iaă
zilnic ). 

Angelescuăaăfostăevacuatădinăproprietateăînădou ăcamere,ăbaieăşiăbuc t rie.ă
Aceastaă eraă pedeapsaă aplicat ă unuiă capitalistă înfierată deă mâniaă proletar ă aă
sin ienilor!ă Convertireaă laă nouaă ideologieă sacrificatoareă aveaă totă maiă mul iă
aderen i.ăŞiăînăaceast ălocuin ăseăprindeaăşiăascultaăcuăreligiozitateăabsurdaăVoceă
deă ciocolat ă amar ă aă Americii.ă Nuă potă uitaă faimosulă Plumă Cake,ă re etaă
fabricantului. 

 
BUJORIC ,ăginecologulăora ului 
 
Sinaia avea doi doctori: pe Cârstea, dinastieămedical ăstrânsălegat ădeăPalat, 

şiăpeăBujoric ,ăginecologulăcuătreiăfete.ăAvorturileăfiindăinterzise,ădoctorulăaveaă
protec ieă oficial ă dină parteaă demnitariloră locali,ă asigurându-leă so iiloră acestora 
întreruperileăilegale,ădarănecesare,ădeăsarcin .ăIăseătreceauăcuăvedereaăBujoruluiă
multe. În toate epocile, medicii au avut statut privilegiat.  

Acestăomăscundălaăstat,ădarăînaltăsufleteşte,ăneobosităşiăjovial,ădebordaăvoieă
bun .ă Scoteaă baniă dină portofelă şi-iă ofereaă sin ieniloră afla iă laă ananghie.ă Dină
p cateăaăavutăunăsfârşită trist:ă aămuritădeă inim ăreaă înă toaletaăprim rieiădup ăună
diferend cu un colocatar pe care-lăîngrijiseăbine.ăOălacrim ăînămemoria omeniei 
şiămedicineiălui! 

 
OVARU,ăstomatologulădeăaur  

 
AveaăcabinetăparticularăînăloculăactualăalăPoli ieiădinăSinaiaăşiăîiăplombaăpeă

sin ieni.ăCaăoriceădoctor,ădinăoriceăepoc ,ăseăfofilaămaiăuşorădecâtăavoca iiăprină
nouaă jungl ă aă intereseloră comuniste.ă Fiulă lui,ăDINU ,ămedică orelist,ă aămoştenită
casa de pe StradaăAvramăIancu,ămonumentăistoricădeălaă1896,ăşiăpetreceăjum tateă
din an la Sinaia. 
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AMINTIRI CALDE DIN SEZONUL RECE 
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SUBă BRAZIIă PARFUMA Iă
DE NEA 
 
Subăbraziiăparfuma iădeănea 
Eătoat ătinere eaămea. 
Cobor 
Împov ratăde amintiri 
Peăunăcovoră− 
Deăbucuriiăşiăsiluiri. 
 
Oh, chipuri dragi! 
Cules de fragi, 
Z pad ăgriş, 
HotelulăP ltiniş 
 
ŞiăNelu Stan 
La Caraiman 
Şiălaăcastelă− 
Unăeaăşi-un el. 
Cobor 
Încetişor 
SpreăPelişor, 
ÎnăFoişor. 
 
ANOTIMPUL ŞIRET 
 
LaăVilaăScriitoriă−ăpustiu. 
Uniiăsuntămor i,ăînc ăsuntăviu. 
Şiăprintreăfagiiăblonziă− 
Lupi vagabonzi. 
 
Actori 
Şiăregizori. 
Începe iarna-ncetişor, 
De cei ce nu mai sunt mi-e dor. 
 
 

Cadăfrunzeleăcaăoăcortin  
Şiăalbulăiarăseăinstaleaz . 
Nuăareănimeniănicioăvin , 
Trecutulăseăîmpu ineaz . 
 
Noi trecem un munte, 
Tuăr mâiăpeăloc. 
Din ere multe... 
Durataănoastr ă ineădeănoroc. 
 

 
VINăN ME II! 
 
Mohorât, 
Nu-i urât. 
Şalădeăcea ă− 
Diminea . 
 
Şiăcuren iiă 
Ne aduc, 
Diziden ii, 
Balamuc. 
 
Ningeăsusălaădou ămii 
Cam de-o zi. 
Jepii Mici  
Nu sunt pitici. 
 
Jepii Mari,  
Norii hoinari, 
 
Vinăn me ii! 
Hai,ăb ie ii! 
Hai la schi, 
Dragi copii! 
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FACEBOOK 
 
Maiăsuntădou ăzileălungi,ăscurte 
i iar cortina-n calendar! 
N me iăînăaămeaăintim ăcurte 
i peste pragul anului sar... 

Singur cuc! 
S -mi public rimele pe Facebook? 
 

BALUL FULGILOR DE NEA 
 
Ninge,ăningeătoren ial 
Peste drumul cel banal. 
Seăîngroap ăînătroiene 
Toate urmele de lene. 
 
Ninge, ninge, viscol e 
Eiă iăce? 
A mai nins, mereu va ninge 
Fulgu-i mare cât o minge. 
 
Tot e alb în jurul meu, 
Ninge greu. 
Ninge indisciplinat, 
Se depune strat cu strat. 
 
E feerie! 
Este exact ce-mi place mie. 
Ninge,ăningeădinăbel ug, 
Ningeă iăcuăvicle ug. 
 
Eăcodăro uădeăninsoare 
iăeămareăs rb toare. 

Totu-iăalbă iăp rulămeu 
Este cum vrea Dumnezeu. 

 
 
AnulăNouăbateălaăpor i. 
Ninge pesteăviiă iămor i, 
Peste cruci din cimitire, 
Peste a omului zidire. 
 
Ziuaăcre te-nceti or, 
Noapteaăscadeă i-n decor. 
Ninge,ăningeă iăvârtejuri 
Seăridic ăînspreăceruri. 
 
E magnificul spectacol! 
Dinăz pad ăfacăoracol. 
Delfi,ăc elu aămea, 
E sub stratu-adânc de nea... 
Vai de ea! 
 
Câiniiăceiăn scu iăînăiarn  
Fug,ăseăjoac ăcaăpeăiarb . 
Uliiăcaut ămâncare, 
Ur iiăstauăînăhibernare. 
 
Mun ii-săcople i iădeănea. 
Ningeăpesteăvia aămea 
iăîngroap ăsubăz pad  
Ceănuăvreauăeuăs ăseăvad . 
 
Codulăgalben,ăro uă– trece 
Nu-i prea rece... 
Ninge, ninge colosal! 
E al iernii mare bal. 
 
Stauălaăcaldă iăbalădescriu 
iăm ăbucur:ăînc -s viu! 
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ARTIFICII 

 
 

 
 

 

REPLICIăLAăŞEMINEU 
 

♦ăJarulăreplicilor. 
♦ăAlegemădinădou ăreleămereuăpeăamândou . 
♦ăButuciiăseăspargăcaăşiăalian ele. 
♦ăNuăteăduceălaăbradulăl udatăc ăl-auăt iat. 
♦ăNuăfuraălemneădinăp dure,ăcump r -le pe cele de furat. 
♦ăGuraăsobeiănuămaiăînghiteălemne,ăciăgaze. 
♦ăOăs niu ădeăgazeăţăoăc ru ădeăbani. 
♦ăM ăustur ălaăbuzunar. 
♦ăM ăfrigeăultimaăfactur . 
♦ăAăluatăfocăchibritulădeăla oăp dure. 
♦ăFrigulăeăunăluxăşiăc lduraăoăeconomie. 
♦ăPorciiănuăseătaie,ăgui ăîntreăei. 
♦ăOăpor ieădeăcartofiălaărestaurantăcost ăcâtăunăsacădeăcartofi. 
♦ăD’aleăcarnavaluluiăelectoral:ăieriăPampon,ăaziăDodon. 
♦ăMaiăbineăafurisismeădecâtăseisme! 
♦ăLaămul i bani! 
 

 
 

 

METEO 
 
♦ăFurtunaăeăunăfurtădinătimpulăfrumos. 
♦ăTimpulănostruăeăînăstareădeăorice.ăă 
♦ăNingeăcuăboabeădeăorez! 
♦ăLaăGerulăBobotezeiănuăcrap ăinvidiile.ăăă 
♦ăZ padaăveşnic ăeătemporar . 
♦ăNu-s fulgere, artificii. 
♦ăLaăColectivăauăarsădeăviiăindividual. 
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CANDID STOICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actorul-drama... turist 
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TRAVEL: 

 
 

 
PEăUNDEăMAIăHOIN RESCăACTORIIă(2) 

 
  

COPENHAGA, AUGUST 2016 

 
 

Era ora 15.00ă(oraălocal )ătocmaiăcândăneăpreg teamăs ăie imădinăcas ,ălaăoă
mic ăplimbare,ăpentruăa puteaăvedeaăcevaădinăfrumuse ileămareluiă iăciudatuluiă
ora ă a ezată peă câtevaă insuli eă iă str b tută deă numeroaseă canaleă ‒ă oă adev rat ă
Vene ieăaănordului,ăcumăaveamăs ădescop r.ăDe i,ădoarăcuăcâtevaăminuteăînainte,ă
timpulă eraă frumos,ă deodat ,ă noriă negriă s-auă strânsă peă ceră iă auă ap rută primeleă
pic turiădeăploaie,ăf cându-m ăs ăm ăîntrebădac ăeăbineăsauănuăs ăneăaventur mă
într-oă asemeneaă escapad .ă „— Nuă teă speria,ă a aă eă aici.ă Sigur,ă pesteă câtevaă

minute,ăvaăap reaăiarăsoarele.”,ăm-a încurajat interlocutorul 
meu, amicul Lucian Giurchescu, pe care, asemenea 
prieteniloră lui,ăamăs -lănumescăBebe,ă iăamăpornită laădrumă
înarma iă totu iă pentruă oriceă eventualitateă cuă dou ămodesteă
umbrele. Într-adev r,ă dup ă ceă amă parcursă niciă oă sut ă deă
metri,ă pic turileă deă ploaieă s-au oprită iă ună vânticelă caldă aă
începută s ă adie.ă Amă str b tută câtevaă str zi,ă curateă ca-n 
palm ,ăpeăcareănuăseăg seaăniciăm carăoăhârtie,ădoriteădinătotă

sufletulă i-năRomânia,ăpân ăamăajunsălaăelegantulămetrou.ăAmăcoborâtădestulădeă
adâncă cuă ună solidă elevatoră iă am trecut cartelele-abonamentă prină fa aă unoră
aparateăautomateădeăcontrol.ăDup ădoarăcâtevaăminuteădeăa teptareăînăfa aăunoră
înalteă panouriă deă sticl ,ă ceă închidă ermetică accesulă laă liniileămetrouluiă (specială
pentruă aă împiedicaămultipleleă încerc riă deă sinucidere),ă amă p trunsă înă vagonulă
silen iosuluiă trenă subterană (careă func ioneaz ă f r ă conductor),ă unde,ă imediat,ă
câ ivaă tineriăs-auăgr bităs ăneăofereă locurileăocupateădeăeiăpeăeleganteleăscauneă
aleăvagonului.ăÎnăfinal,ădup ădoarădou ăsta ii,ăamăie itădinăvagonă i, urcând iar la 
suprafa ă totă cuă ună elevator,ă amă descoperită impozantaă cl direă aă Teatruluiă
Na ional,ă flancat ă peă unaă dintreă laturiă deămasivaă statuieă aă luiă LudvigăHolbergă
(considerată deă criticiă „p rinteleă teatruluiă danez”),ă cl direă careă îns ă nuă maiă eă
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folosit .ăMaiădeparte,ătraversândăimensaăpia ăaflat ăînăreconstruc ie,ăamăajunsălaă
unăcheiăpeăcareăseăleg nauăvase,ădinăvremuriătrecute,ăiarăpeămaluriăerauăinstalateă
zeciădeămeseăaleăunorămiciărestaurante,ăber rii,ăpuburiăpentruămiileădeături tiăcareă
viziteaz ă ora ulă înă maiă toateă anotimpurileă iă care,ă miă seă opte te,ă auă pre uriă
exorbitante. Am parcurs per pedes lungulăchei,ăajungândălaăoăelegant ăpia et ădeă
undeăamăpututăadmiraăoăminunat ă
priveli te,ăoăfrumoas ăpanoram ăaă
cl diriiă noului Teatru Regal i a 
Operei (numaiă sticl ă iă beton,ă
tapetate cu reclame mari care 
anun auă spectacoleleă viitoareiă
stagiuni),ă a ezateă chiară peă malulă
m rii.ă Credeamă c ă deă aiciă seă
auzeauă acordurileă dramaticeă aleă uneiă opereă verdiene,ă dară impresiaă eraă fals .ă
Sunetele muzicii veneau de la oămareăscen ăimprovizat ,ăinstalat ăînăapropiere,ă
unde, într-adev r,ăseădesf uraăpentruămelomaniiăînr i iăunăfestivalădeăoper .ăAmă
mersămaiădeparteă i,ăînăapropiere,ădoarălaăcâ ivaăzeciădeămetri,ăamăp trunsăîntr-o 
minunat ă gr din ă cuă totă felulă deă arbu tiă t ia iă înă celeă maiă ciudateă forme,ă laă
cap tulă c reiaă amă putută admiraă înă razeleă str lucitoareă aleă apusuluiă deă soareă
maiestuoasaă catedral ă dină apropiere,ă cuă oă cupol ă amintindă deă ceaă aă Baziliciiă
SfântulăPetruădinăRoma...ăLaănumaiădoiăpa iăseăafl ăPalatul Amalienborg, unde 
reginaă Danemarceiă î iă prime teă oaspe iiă renumi i,ă iară G rzileă Regaleă Danezeă
patruleaz ă prină perimetrulă complexuluiă deă palateă înă fiecareă zi.ă Afluă c ă
m r luiescă peă str zileă dină Copenhaga,ă plecândă laă oraă 11.30 de la Castelul 
Rosenborg,ă şiă execut ă schimbareaă g rziiă înă fa aă Palatului Amalienborg la o 
anumit ăor ,ălaăcareăamăasistată iănoi.ăAtunciăcândăReginaăseăafl ălaăre edin a sa 

dină Copenhaga,ă g rzileă suntă
acompaniateă iă deă Fanfaraă
G rzilorăRegale;ăaălipsit când am 
fost noi. Spectacolul schimbării 
gărzii de la Palatul Amalienborg 
esteăurm ritădeăsuteădeături tiădină
toateăcol urileălumii,ăprintreăcareă

neăafl mă iănoi,ă iăreprezint ăunaădintreăatrac iileăora uluiăCopenhaga.ăLa Palatul 
Regal, Reginaăprime teădeăobiceiăoaspe iiăstr ini.ăPeănoiănuăne-a primit pentru 
simplulămotivăc ănuăfusesemăprograma i,ăvizitaănoastr ă(bineîn elesăparticular ă iă
incognito)ănefiindăanun at ăanterior.                                                                                  



92 

 

Laăîntoarcere,ăamăparcursăacela iădrum, dar în sens invers. De data aceasta, 
laăie ireaădinămetrou,ăamăg sităpeăjosămaiămulteăhârtiiă iămulte,ămulteămucuriădeă
ig ri,ădovedindăc ăneăafl mătotu i,ăcâteodat ,ăpeăaceea iălungimeădeăund ... 

Seara am petrecut-oă cuă oă sticl ă deă vină înă fa ă iă cuă discu iiă animateă iă
controversateă despreă teatruă iă iară teatru.ă Înă specială despreă modulă cumă Luciană
Giurchescuă i-a realizat spectacolele sale, despre actorii cu care a lucrat 
(Mih ilescu-Br ila,ă Sandaă Toma,ă Cornelă Vulpe,ă eptilici,ă Beligan),ă despreă
directorii pe care i-a avut de-aălungulătimpuluiă(ElenaăDeleanu,ăBeligan,ăMih i ,ă
S raru,ăLovinescu),ădespreăcolaboratoriiăapropia iă(DanăNem eanu,ăIonăPopescu-
Udri te),ă despreă secretariiă deă partidă (Amzaă Pellea,ă Dumitruă Chesa),ă despreă
atmosferaă sufocant ă aă obsedantului deceniu, implementat ă cuă demagogiă
autenticiă iăarivi tiăpoliticiăteribiliă(Steg roiu,ăS raru),ădespreăcelebreleăvizion riă
deă alt dat ă care,ă într-un fel, i-auăam râtăvia aă iă l-auă silită s ă seă exileze,ădespreă
autorii dramatici români pe care i-a 
sprijinit, înscriindu-le piesele în 
repertoriul Teatrului de Comedie (Dinu 
Grigorescu cu savuroasa comedie 
Ciripit de păsărele, Ion B ie uă cuă
Pre u, I.D. Sârbu cu Arca lui Noe, 
Dumitruă Solomonă cuă acidaă pies ă Fata 
Morgana),ădespreă icaneleăceăiăs-au pus 
când a fostădirectorăaădouaăoar ,ăprecumă
şiă despreă succeseleă na ionaleă iă
interna ionaleă aleă spectacoleloră saleă
(Rinocerii, Dispari ia lui Galy Gay, O 
noapte furtunoasă etc.)...  

Fiind un povestitor cu har, 
amintirileă saleă (deocamdat ă verbale)ă
despreă toateă celebreleă vizion riă deă laă
propriile spectacole sunt absolut 
halucinanteă iăpotăfiăsocotiteăantologice,ă
alc tuindă ună capitolă specială înă istoriaă
cenzurii în teatru din România 
Comunist .ăăă 
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OCTAVIAN ONEA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Omădeăcultur ăprahovean, 
autorul volumului AuăfostăPloeştiiăurbea 
„Scrisoriiăpierdute”? (Ed. Premier, 2008) 
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ZEII LITERATURII ROMÂNE 
 

Piesă istorică în două tablouri 
de Octavian ONEA 

− fragment − 
 

Este aproapeă oă jum tateă deă secolă deă când,ă laă Centenarulă naşteriiă Iulieiă
Hasdeu,ă amă sim ită nevoiaă s ă scriuă oă pies ă deă teatruă despreă îndr gitaă Poet .ă
Cuvintele ce se rânduiau pe hârtie – şiă peă careă leă ştiamă peă dinafar ,ă c ciă leă
rostisem de sute de ori în ghidajele peă careă leă f ceamă laăMuzeulă Hasdeuă dină
Câmpina – erauăîns ăaleăIulieiăşiăaleăluiăB.P.ăHasdeu. 

Amătotăsperatăs ăm ăeliberezădeăele.ăZadarnic. 
De-atunci, piesa mi s-aărotităînăminteăînăfelăşiăfelădeăvariante.ăAiciăe ultima. 
Cuvinteleăprotagoniştilor,ăîns ,ătot nu m-auăp r sit. 
Pân ălaăurm ,ărecunoscându-m ăînvins,ăaătrebuităs ăadmităc ,ăînăfond,ămaiă

bine-iăs -iălasăs ăvorbeasc ăaşaăcumăauăgândităşiăs-auărostităînşişi.ă 
Amărenun atălaăghilimeleă– aceleăDoctoriiăînădreptăpentruăcuvinteădeăunic ă

folosin ă– spre aănuăprovocaătextuluiăr niăartificiale. 
CaracterizareaăpeăcareăoăfaceăBr tianuăluiăHasdeuăesteăaăluiăMirceaăEliade.ă

Sonetulă luiă Alexandruă Petriceicuă Hasdeu,ă înă traducereaă luiă Nicolaeă Dabija,ă şiă
versurile Iuliei, în aceea a lui George Buznea, sunt reproduse din revista Verva, 
anulăI,ănr.ă3,ăîngrijit ădeămineălaăCâmpina,ălaăînceputulăanuluiă1990.ăIarăcuvinteleă
slave, opuse lui Hasdeu – dintr-o carte despre Raporturile ruso-române,ăap rut ă
imediată dup ă R zboiă laă Edituraă Eminescuă dină Bucureşti.ă Autorulă ei,ă care se 
statorniciseămul iăaniăînăRomâniaă– aăfostăşiămembruăalăPCRăînăilegalitateă– şiă
înainteădeănumeăîşiătrecuseăgradulădeăMaioră(alăURSS),ădup ăceăs-aăîntorsăînă araă
lui,ăaădevenit,ăîntreăaltele,ăşiăeditorăalăopereiăluiăB.P.ăHasdeu.ă 

SpioniiăRuşiăcare-l agasauăpeăHasdeuănuăşi-auăg sităînc ăloculăînăliteraturaă
istoric .ăDoarăasupraăcelorăcareăs-auăbucuratădeăospitalitateaăluiăNicolaeăIorga,ăşiă
anume Eufrosina Dvoicenko-MarkovaăşiăDemetriusăDvoicenko-Markova,ămam ă
şiă fiu,ă devoala iă deă Johnă Earlă Haynesă şiă Harvey Klehr, în cartea Venona – 
Decoding Soviet Espionage in America, Yale University Press, 1999, s-a aplecat 
domnulă Vasileă Malane chi,ă Directorulă Muzeuluiă Literaturiiă Româneă dină
Chişin u,ă într-oăcomunicareă f cut ă laăBibliotecaăMunicipal ă „B.P.ăHasdeu”ădeă
acolo, la Simpozionul din februarie 2016 dedicat lui Hasdeu, la care am fost de 
fa .ă Spicuiescă câtevaă date.ăEufrosina, fiica lui Mihail Markova,ă n scut ă laă 13ă
martieă 1901ă laă Oceretino,ă Done c,ă şiă c s torit ă cuă Vladimiră Dvoicenko,ă s-a 
apropiat de Nicolae Iorgaă înă perioadaă studen ieiă (Facultateaă deă Litereă şiă
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Filosofie, Universitatea Bucureşti,ă 1927-1930), debutând în Revista Istorică a 
acestuia,ăînă1929.ăMembr ăaăŞcoliiăRomâneădeălaăFontenay-aux-Roses,ădeălâng ă
Parisă (ală c reiaă directoră eraă Nicolaeă Iorga),ă în anii 1932-1935,ă aă r masă înă
preajmaăsavantuluiăpân ălaăucidereaăacestuia.ăÎnă1942,ăcândăSiguran aăStatuluiăaă
datăsemneăvizibileăc ăoăb nuieşte,ăşi-aăluatăb iatul,ăpe Demetrius (n. la 10 iulie 
1921 la Salonic, în Grecia, bacalaureat la Liceul Evanghelic German din 
Bucureşti,ă 1941),ă stabilindu-seă înă SUA.ă Aă avută numeleă deă codă „Maşa”ă (iară
Demetrius – „Hook”).ă S-a repatriat în URSS în 1957, la Moscova, unde a 
decedatălaă7ăoctombrieă1980.ăR mâneăunănumeăînăHasdeologie. 

Cronologia − aleatorie. Ortografia timpului. 
 

11 august 2012-31ăaugustă2016,ăPloieşti 
 

N.B.: Fragmente din varianta Biuroul Directorului auă ap rută înă Dacia 
literară, 1-2, ianuarie-februarieă2013,ăşiăîn Revista Nouă, 1 (74), 2013. 
 
 

PERSOANELE 
Înăordineaăintr riiăînăscen  

 
B.P. Hasdeu – profesor universitar, Directorul 
Arhivelor Statului, 48 ani [I; II, 1-2, 5-10, 12-15] 
 
Iulia Hasdeu – fiicaă sa,ă student ă înă Filosofieă laă
Sorbona, 16 ani [I, 1-4, 9-10, 13-19; II, 1-5, 7-10] 
 
D-na Iulia Hasdeu – so ia,ă46ăaniă[I,ă2;ăII,ă7-8, 14-15] 
 
C.D. Mumuianu – Subdirectorul Arhivelor Statului, 
ŞefulăSec iuniiăBunurilorăPubliceă[I,ă4-5, 7, 10-11, 16-
20] 

 
Ioan Bianu – licen iatăînăLitereă[I,ă6-8] 
 
Laz răŞ ineanu – licen iatăînăLitereă[I,ă6-8] 
 
Ioan Bogdan – licen iatăînăLitereă[I,ă6-8] 
 
Nicolae Iorga – licen iatăînăLitere [I, 6-8] 
 
IlieăB rbulescu – licen iatăînăLitereă[I,ă6-8] 
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Un Tipograf [I, 6-8] 
 
Un Fecior [I, 6-8, 13, 15-19; II, 2-4, 8, 10-14] 
 
Take Pandrav – DirectorulăAdministra iuniiăDomeniilorăStatuluiă[I,ă7] 
 
Take Ionescu – avocat,ăDeputatăînăCamer ă[I,ă10-13] 
 
Auguste Clavel – publicist [I, 15] 
 
Dimitrie Onciul  – profesorăuniversitar,ăSubdirectorulăArhivelorăStatului,ăŞefulă 
Sec iuniiăIstoriceăşiădeăStată[I,ă16-20] 
 
Zamfir C. Arbore  – InspectorulăArhiveiăSucursaleiădinăIaşi,ătranslatorădeăpaleo-
slav ă[I,ă16-20]  
 
NicolaeăCos cescu – caligraf [I, 16-20; II, 15] 
 
Iuliu Tuducescu – copist [I, 16-20;ăII,ă15];ăto iălaăArhiveleăStatuluiă 
 
Dimitrie A. Sturdza  – MinistrulăInstruc iuniiăPubliceăşiăCulteloră[I,ă17] 
 
Titu Maiorescu – profesor universitar, membru în Consiliul Permanent al 
MinisteruluiăInstruc iuniiăPubliceăşiăCulteloră[I,ă17-18] 
 
Un  Soldat [II, 3, 13-14] 
 
I.C.ăBr tianu – PreşedinteleăConsiliuluiădeăMiniştriă[II,ă3-8] 
 
Un Gardian public [II, 10-14] 
 
 

TABLOUL I 
 

Oăcamer ămare,ăcuădou ăuşi:ăunaăînăstângaă(1;ăseăsubîn elegeăşiăcândănuăesteă
numerotat )ă şiă altaă înăpereteleădinăspateă (uşaă2),ă dinăapartamentulăDirectoruluiă
GeneralăalăArhivelorăStatuluiădeălaăM n stireaăMihaiăVod ădinăBucureşti. 

Dulapuriăcuărafturiădeăc r i,ădou ăfotolii,ăoămas ălung ,ămasiv ,ăînconjurat ă
deăscaune.ăPeămas ăsuntăc r iăşiătreiătesteleăcuăhârtieădeăscris,ătreiăc lim ri,ătocuriă
cuă peni e,ă oă foarfec ,ă ună ghemădeă sfoar ă şiă ună clopo el.ă Peăpereteleă dină spate,ă
Mihai Viteazul – gravura lui Saedeler, mare, Diploma Leopoldină a lui 
Constantin Brâncoveanu,ă ambeleă înr mate,ă şiă oă pendul ă deă perete,ă ceă mergeă
ceas.  
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Ac iuneaăseăpetreceăînăanulă1886. 
Persoaneleăsuntăîmbr cateăcaăatunci.ăFrumos.ă 

 
 

SCENA 1 
B.P.ăHASDEUăşiăIULIAăHASDEU 

 
 
HASDEU (se vede că s-a întrerupt din scris): Important este ca tu,ă Lilicu oă
drag ,ă s ă sporesciă faimaă numeluiă nostruă şiă s ă nuă ui iă niciodat ă s ă cinstesciă
numeleă rii,ănumeleăpoporuluiăromânăşiănumeleăfamiliei:ătrinitateălaăfelădeăsacr ă
caăşiăSfântaăTreime. 
IULIA:  Sciiăc ăastaăfacăşiăoăvoiăfaceăşiăde-aciă’nainte,ătat ădrag . 
HASDEU: Acumăs ăneăîntoarcemălaălucru. 
IULIA:  Astaă musikă eă pla eă laă mine!,ă vorbaă Regeluiă nostruă drag.ă Allons,ă
enfants! (Lucrează amândoi mai departe.) 
HASDEU (în timp ce pendula bate de 5 ori): S-auăf cutăoreleă5ădeădiminea .ă
Mami aăaduceăcafeaua. 
 
 

SCENA 2 
ACEIAŞIăşiăD-NA HASDEU 

 
 
D-NA HASDEU (intrând pe uşa 2, cu o tavă cu două ceşti de cafea): Ora-a 
cincia a sosit, Servitoarea s-a ivit. 
IULIA:  S rutămâna,ăMami . 
HASDEU: Drag ă Iuli ,ă nuă putemă treziă servitoareaă pentruă oă simpl ă ceaşc ă deă
cafea. 
D-NA HASDEU:  Da-aa?! Atunci pentru ce-oăpl tim?ăNumaiăcaăs ăse-mbuibeăşiă
s ăseăumfleădeăsomn? 
HASDEU: Las’ăc -nătimpulăzileiăaiătuăgrij ăs ănuăsteaăoăclip ăpeăscaun.ăDarănuă
putemătreziătoat ă ara,ănumaiăpentruăc ăHasdeuăşiăfiiaăluiăbeauăcafeauaălaă5ăoreădeă
diminea . 
IULIA:  Şiăşiălucreaz . 
D-NA HASDEU:  Da,ă Domnulă Hasdeuă şiă Domnişoaraă Iuliaă lucreaz ,ă iară
Servitoareaădormiteaz .ăŞiăcândăseăscoal ,ăleăfaceăcafeau ădeăsmoal . 
HASDEU: Iuli ădrag ,ăfacăeuăcafeaua.ăTeăasigurăc ăn-oăs ăfieămaiăproast .ăDară
scrii tu în locul meu? 
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D-NA HASDEU:  Da’ăce,ăeuăn-amăfostăpoet ? 
HASDEU: Baăda,ădară tuăaiăalesă s ă teă sacrifici.ăAnticiiă înc ăauăconstatatăc ănuă
exist ăfapt ăm rea ,ăc riaăs ănu-iăsacrificiăoăjertf ăpeăm sur .ăŞiălaănoi,ăLegendaă
M n stiriiăArgeşuluiăconsemneaz ăc ăMeşterulăManoleăaăsacrificat-oăpeăso iaăsa,ă
Ana.ăTuăeştiăjertfaăfamilieiănoastre. 
D-NA HASDEU:  Da,ăeuăsuntăproastaăfamilieiănoastre,ăvreiăs ăzici,ăD-le Hasdeu. 
(Iese pe uşa 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia Hasdeu 
 
 

SCENA 3 
ACEIAŞI,ăf r ăD-NA HASDEU 

 
 
IULIA:  S-a sculatăcuăfa aălaăsaltea,ăMami a. 
HASDEU: Nuăsciuăceăfrustr riăare,ăc ădeălaăoăvremeănu-iăintr ănimeniăînăvoe. 
IULIA:  Niciăvechileăprieteneănuăleăvisiteaz . 
HASDEU: Acuma s-aăf cutăParisianc ,ăde!ăDarăs ălucr mămaiădeparte,ăc ănuma-
numa ne vom trezi cu D-l Mumuianuălaăuş . 
IULIA:  Bine,ătat ădrag .ă(Scriu amândoi.) 
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SCENA 18 
B.P. HASDEU, IULIA HASDEU, TITU MAIORESCU,  

IULIU TUDUCESCU, DIMITRIE ONCIUL 
 
 
HASDEU: Fii bine venit, D-le Maiorescu! (Îi întinde mâna.) 
MAIORESCU  (Îi strânge mâna.): Bine v-amăg sit. 
HASDEU: Camăciufut,ăConu’ăMiti .ăCaăorologiulăc ruia-iăsareăcucu’! 
MAIORESCU:  Logic. 
TUDUCESCU: D-leăMaiorescu,ă noiă s rb torimă intrareaăDomnişoareiă Iuliaă înă
literatur . 
MAIORESCU:  Amăauzităcevaăpeăstrad ,ădeădiminea .ă(Îşi scoate tabacherea şi 
o pune pe masă.)ăOăfelicitămaiăîntâiăpeăDomnişoaraăHasdeuăpentruăadmitereaălaă
Filosofie. (Către Iulia)ăBineăa iăvenităînăliteraturaăromân ,ăDomnişoar !ăŞi,ădeăceă
nu?, la Convorbiri literare.ăAdic ălaăceaămaiăbun ărevist ăliterar ădinăRomânia. 
HASDEU (ca pentru sine): Deci, asta era... 
IULIA:  Mul umesc,ăD-le Maiorescu. 
MAIORESCU:  Şiăcaăs ănuămorădeăcuriositateăpân ăajungăacas ăs ăcitescăziarul,ă
nuăvre iăs ăneărecita iăunaădinăpoesii? 
IULIA:  Oo!, n-amămaiă recitată deămultă înă biuroulă luiă tata.ăAmă s ă recită câteă oă
strof ,ăîn traducere, din alte poesii: România şiăPatria. 
 
 Dac-oăs ăvezi,ătu,ăMuz ,ăpe-acestăP mântăoăap , 
 Unăregeăfluviuăcareădinălutăşi-azur s-adap , 
 Unălan ădeămun iăcuăcodriămisterioşi,ăcâmpii 
 Cuăturmeălungiăşiăalbe,ăcuălanuriăaurii, 
 Cuăpajiştiădulciăce-mbrac ăşiămunteleăşiăplaiul 
 Şiădac ătoate-acestea,ăv zându-le:ă„EăRaiul!” 
 Striga-vei,ă„Eăp mântulăluiăDumnezeu,ăvecia”, 
 Nuăveiăgreşi,ătu,ăMuz ,ă– e Raiul: ROMÂNIA! 
 
 Iat ădeăce,ăcândăduşmaniăveni-vorăs ăneăsfarme, 
 Însângera i,ădarămândri,ăne-om repezi la arme, 
 O,ăPatrie!ătezaurăunic,ăl caşădeăgenii, 
 Te-amăap ratăprinăseculi,ăteăvomăp zi-n milenii, 
 Şiăsubăsenineăceruriăşi-n aprige furtuni, 
 Spreăaăneăfaceăvredniciădeăanticiiăstr buni, 
 DeătrunchiulăRomei,ăcareăşiăsângeăni-iăşiăsoarte 
 Şiăcareăviiăneăface de-a pururi, chiar prin moarte!...  
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MAIORESCU:  Poesiiăfrumoase.ă Ideiămanifestateăînăform ăsensibil .ăNuăuita iă
c ănouaădirec ieăaşteapt . 
HASDEU: Domnule Maiorescu, ce-orăs ăcread ăDomniiăaceştiaăcândăvorbesciă
deă oă nou ă Direc ieă laă Archive?ă Maiă alesă dup  ieşireaă intempestiv ă aă D-lui 
Ministru. 
MAIORESCU:  Ceeaăceătrebue,ăc ciăsuntăb rba iădeştep i.ăNu’iălauziăDumneataă
toat ăziuaăşiăvorbesciădeăcorpulăsciin ificăalăarhiviştilor,ăzicândăc -şiăîndeplinescă
îndatoririleăcuăinteligen ,ăexactitateăşiăonestitateă? 
HASDEU: Da,ădarăremunera ia? 
MAIORESCU:  Remunera iaădup ăbuget.ăA iăprimităr spunsulăMinisterului.ăDară
intr mă într-oădiscu ieă interminabil .ăMaiă în eleptă s ăm ă retrag.ăDumneavoastr ă
sunte iăto i,ăiarăeuăsingur. 
HASDEU: Fiiăf r ăgrij ,ăD-le Maiorescu. Aici o pate doar cine vine cu gânduri 
necurate. 
ONCIUL:  Ministerul este totdeauna mai tare. 
MAIORESCU:  Amăplecat,ăc ciăm ăaşteapt ăRegina.ăAmăs -iăpresintăunăb e elă
deă 5ă aniă careă vaă uimiă lumea:ă Georgeă Enescu.ă Cânt ă laă vioar ă îngeresce.ă (Se 
îndreaptă spre uşă.) 
HASDEU: Neăspuiăşiănou ădespreăDomnişoareleădeăonoareăaleăReginei? 
MAIORESCU:  AveaădreptateăExcelen aăsaăadineaori.ă(Dă să iasă.) 
HASDEU: Titule, tinicheaua! 
MAIORESCU:  Tot nu te potolesci, D-le Hasdeu? 
HASDEU: Daădeăunde...ă i-ai uitat tinicheaua cu tabacăpeămas .ă(Maiorescu se 
întoarce şi-şi ia tabacherea.)ă Cumă aiă uitată şiă vesteaă ceaă bun ă pentruă careă a iă
venit la noi. 
MAIORESCU:  D-le Hasdeu, D-taă reuşesciă mereuă s ă m ă indispui.ă Poftimă
papirul, scrie aici. (Scoate din servietă un tub şi îl lasă pe masă. Se îndreaptă 
spre uşă.)ăAmăplecat.ăPetrecereăbun !ă(Iese. Ceilal i rămân consterna i.) 
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ELIZA ROHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un fenomen literar 
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ARTA CUVÂNTULUI 
 
 

Înăr gazulădintreădou ăpiese,ăamăf cutăunăpopasă iăamăcitităceaămaiărecent ă
carte a romancierei prolifice de rang Alfa, Elizaă Roha,ă sugestivă intitulat ă
Răgazul dintre romane (Ed. Betta, 2015). Teăîntrebiăpeăbun ădreptateăcândăapareă
acestă r gazădeă r gazuriă cândăeaă scrieă continuu,ă romaneleă curgăunulădup ăaltul,ă
fluviu.ăEăoădesc rcareăenorm ădeăenergieăscriitoriceasc ădeterminat , fireşte, de 
abunden aă tr irilor,ă experien eloră şiă acumul riloră deă via ă careă v dă luminaă
tiparului,ă âşnindăpurăşiăsimpluădeăsubăstratulăargileiătimpuluiăcaăs ăias ,ăşuvoi,ălaă
suprafa aăliteraturii.ă 

Exist ă înă acest moment un veritabil fenomen literar: Eliza Roha, un 
fenomenă careă vineă dină succesivitateaă mişc riiă romaneştiă feministeă deă laă noi,ă
marcat ă deă crea iileă admirabileă aleă unoră doamneă deă laă Aă laă V...ă şiă nuă leă
men ionezădecâtăpeăstr luciteleăGabrielaăAdameşteanuăşiăIleanaăVulpescu.ăArtaă
cuvântului e pe cele mai bune calculatore în continuare. 

R gazulă eă ună momentă deă respiro;ă î iă tragiă sufletulă dup ă ună mareă efortă
înainteă deă aă treceă laă altul.ă R gazulă permiteă scriitoruluiă distan area, reflexia, 
bilan ul.ăŞiăautoevaluarea.ăComparativ . 

Prozaă doamneiă Rohaă esteă citadin ,ă dinamic ,ă realist ,ă poli ist ,ă civic ă şiă
ludic .ăEăharnic ăalbin ;ăcitimăpoveştiătr ite,ădecentăşiăadiacent,ăînărecent,ădarăşiă
în trecut. Este o proz ăpsihologic ăşiăpoetic ,ăaxat  peăportret,ăoăproz  primit ătotă
mai favorabilă deă aspraă critic ă literar ă şiă deă cititori.ă Ceă nuă poateă reuşiă înc ă
romanciera – notorietateaă laă scar  larg ă – ineă şiă deă blestemataă lips ă deă
publicitate a valorilor scrisului românesc. Acea publicitateă aflat ă subă controlă
mediatic şiă careă seă ofer ă numaiă unoraă cuă larghe e,ă altoraă cuă parcimonieă înă
libr rie.ă Celebritateaă oă fixeaz ă înă conştiin aă publicului,ă înă primulă rând,ă
publicitatea. Citindu-lăşiăpeăModiano −ăCălătorie de nuntă (Ed. Polirom, 2014) −ă
cu extaz, am realizat eu, dramaturgulădependentămereuădeăal iiă(teatre),ăceăbineăe 
totuşiă s ă fiiă romancier...ăCeă frumosă curgă poveştileă cândă stilulă autoruluiă eă croită
elegant,ă emo ional,ă axată peă oă poveste,ă vineă definitor,ă exprim ă fapte,ă ideiă
relevante,ă cuă precizieă deă martoră oculară şiă farmecă literar... Eliza Roha are 
limpiditate,ă for ,ă convinge,ă areă cititori,ă editur ă elegant ,ă decen ă şiă maiă alesă
mult talent. Răgazul dintre romane con ine, f r ăbaraj,ăoăcoagulare de episoade, 
articole, opinii despreăunaăşiădespreăalta,ăcon ineăepicăşiăestetic. 
 

D.G. 
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UTAN, PRINȚUL ZĂPEZII   
− fragmentă− 

 
 

Autocarulă înaintaă prudentă peă luciulă z pezii,ă purtându-şiă cuă grij ă c l toriiă
c treă or şelulă dină apropiereaă aeroportului.ă Biancaă ştiaă sigură c -şiă aruncaseă
ochelariiă deă soareă înăgeantaă înc p toareă câtăună rucsacă − un gest absolut logic, 
inândăseamaăc  intaăc l torieiăeraăVancouverulăînăsezonăestivală−ăîns ăacumănu-
iădibuiaăşiăpace.ăÎncerc ăs ăadmireăsplendoareaăparc ănep mântean ăaăpeisajului,ă
darăstr lucireaămunteluiădeăz pad ăceătronaăînăfundalăîiăstr pungeaădureros ochii. 
Îşiă mas ă delicată pleoapele,ă apoiă arunc ,ă peă furiş,ă priviriă amânate.ă Încetulă cuă
încetul,ăseăobişnui. 

— Ehe,ăave iămareănorocăc ăs-aăoprităviscolul,ăaltfelăînnopta iăînăaeroport,ăoă
asigur ăşoferulăîntr-oăfrancez ămaiămultăghicit ădecâtăîn eleas .   

Într-unăfelăaveaădreptate.ăÎncurc turaăseăprodusese,ănuăseăştieădinăvinaăcui,ă
iară companiaă îiă asiguraă gratuită masaă şiă cazareaă pân ă aă douaă zi,ă cândă aveaă s ă
decolezeăavionul.ăPurăşiăsimpluăcaăs ăseăafleăînătreab ,ăciripiăîntr-oăfrancez ăuşoră
peltic ă„Merciăbeaucoup”,ăapoiă închiseăochiiăpref cându-seăobosit ăşiă f r ăchefă
deă conversa ie.ăDeă fapt,ă înăminteaă eiă eraăoă înv lm şeal ădeăgânduri,ă regreteă şiă
reproşuri.ăN-arăfiăb nuit,ădeăpild ăacumănuămaiămultădeăoălun ,ăc ăvaăaveaăparteă
deă asemeneaă aventur .ă S ă ajung ă înă Alaska!ă Totulă seă produseseă rapid,ă într-o 
succesiuneă deă întâmpl riă favorabile,ă parc ă inten ionată aşezateă înă drumulă ei.ă
R spunseseă afirmativă laă invita iaă prieteneiă dină Vancouveră înă joac ,ă convins ă
fiindăc ăniciodat ănuăvaăprimiăviz .ăSingur ,ănec s torit ,ăcuăunăvenităpr p ditădeă
cercet toră ştiin ifică laă ună institută falit,ă înă cursă deă desfiin are,ă erauă argumenteă
solideă pentruă oriceă ambasad ă occidental ă s ă nu-i acorde viza de intrare. Dar, 
surprinz tor,ă totulăaămersăşnur,ă înăfiecareăziăseăîntâmplaăcevaăbenefic. A primit 
paşaportulă incredibilă deă repede,ă laă ambasad ă iă s-a rezolvat favorabil problema 
vizeiăchiarăînăziuaăprezent rii,ădeănecrezut!,ăapoiăprimulătelefonădatăuneiărudeăi-a 
adusăbanii,ăunăîmprumutăseriosăînăvalut ,ărambursabilăDumnezeuăştieăcând!ă„Mi-
i dai tu, nu asta-iăgrijaămea.ăBineăc ăamăavutădeăunde!”ăAăob inutăf r ăproblemeă
concediuă f r ă plat , deşiă erauă înă perioadaă concediiloră deă odihn ă etc.ă etc.ă Şiă laă
cap tulăacestuiăşirădeăîmprejur riăfaste,ăcândăvisaăcuăochiiădeschişiălaăsplendoareaă
albastrului de Pacific, laăvegeta iaăexotic ă aăVancouverului, s-a trezit dârdâind 
deăfrigădeasupraăAlask i.ă 

— Ehei,ădevuşca,ăceăc uta iăvoiăînă araăfrigului?ăN-ave iăatâtaăp mântăs ăv ă
distra i,ămaiă bomb niă şoferulă caă pentruă sineă într-oă slav ă veche,ă aruncându-i o 
p tur ăpesteăpicioare. 
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Înă clipaă aceeaă ridic ă dină nouă privirileă şiă r maseă neclintit ,ă caă vr jit ă deă
frumuse eaădeăneînchipuităceăseădesf şuraăoriundeăs-arăfiăuitat.ăCerul,ăstr luminată
de albul mun ilorăacoperi iădeăz pad ,ăd  înăviolaceuăr v şitădeătonuriăalb struiăşiă
roşiatice,ăînănuan eăpeăcâtădeădiferiteăpeăatâtădeăsurprinz toare.ăJocurileădeăluminiă
colorate ale cerului se amestecau cu imaculatul alb într-oă îmbr işareă aă iubirii. 
Totul era atât de diferit, darăparc ăfamiliar,ăliniştitor.ăInspir ădeăcâteva ori aerul 
tare,ăcurat,ăceăp trunseăînăautocar,ăînăciudaăcircuituluiădeăcurent cald ce-i proteja 
pe nou-veni ii deăn valaăfrigului.ăUit ăcompletădeăpanicaăresim it ălaăînceputăşiăoă
stareădeăbineăîiăalin ăîntreagaăf ptur .ăÎiădisp ruseăteamaădeănecunoscut, pluteau 
înă aeră efluviiă binevoitoare,ă prietenoase,ă sprin are.ă Deă undeă cunoştea aceste 
locuri?ăPoateădinăviseleăcopil rieiăcuăpalateăşiăzâneăaleăghe urilor,ăpoateăanumiteă
cadre panoramice vizionate la televizor i-auă r masă adâncă impregnateă înă
memorie, ca şiă cândă ară fiă tr ită acolo.ă Obosealaă drumuluiă lungă şiă stresant,ă aă
emo iiloră prină careă trecuse,ă îiă picuraă plumbă pesteă ploape,ă dară frumuse eaă
r pitoareăaăpeisajuluiăoă ineaătreaz ăcaăoăchemareămistic ,ăademenitoare.ăNuăseă
maiăs turaăprivind.ăOăsenza ieăciudat ,ăparc ădinăalt ălume,ăoăîncercaănecontenit.ă
Înătimpăceăseăapropiauădeăunăor şel,ăaveaăimpresiaăc ăacestaăalunec ăspreăea,ăcuă
bra eăalbeădeăz pad ,ăîntâmpinând-o feeric.    

Auăajunsălaăhotelulăcochet,ăîmbr catăînăbârneădeăculoareăînchis ăşiădichisită
cu luminiămulticolore.ăÎn untruăcald,ăpl cut,ăoameniăzâmbitori,ăprimitori.ăSejurul 
deăoăzi,ăoferitădeăcompanie,ătrecuăprecumăoăclip ădeăreverie.ăAăcoborâtălaămas ,ăaă
vizionată ună filmă şiă apoiă s-aă întorsă înă camer .ă Oreă întregiă aă privită prină ochiulă
dezghe atăalăferestreiăalbulăirealăalăîntinderiiădeăparc ăarăfiăreg sitălocuriădragi.ăOă
stareă deăbineă îiă inund ă sufletul.ăAădouaă zi,ă acelaşiă autocară f cuă drumulă înapoiă
spre aeroport purtându-şiăcuăsmerenieăc l torii.ăBiancaăadormiădeăcumăseăaşez ă
peăscaunulădinăfa ,ădin primul rând. 
 

*** 
  

—  Larisa,ăLarisa,ătrezeşte-te, hai, Larisa!   
Glasulă imperativă ală suroriiămaiămiciă oă somaă s ă p r seasc ă lumeaădulceă aă

somnuluiăadolescentinăşiăs ăintreăînăceaăaărealit iiăpanicate.ăă 
— Devuşca,ătrezeşte-te!ămaiăauziăglasulădogit,ăb trânesc,ăalădoicii.ăAd -mi 

lucrurile, Anucika, s-oăîmbrac.ăGr beşte-te!  
Înăceleădinăurm ăreuşiăs ăîngaimeăcâtevaăcuvinte: 
— Ce s-a întâmplat?   
— Plec m.ăPlec măacas ,ăoăinform ăprecipitatăAnucika. 
Seăridic ădinăpatăşiăpriviăpeăfereastr .ăDesluşiăoămul ime agitat ădeăoameniă

ceăforfoteauăînăclarulănop iiăalbicioase.ăNu-i venea s -şi cread ăochilor.ăÎnăs niileă
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largiăseăînc rcauămobile,ăcufere,ăsubăcomenzileăscurte ale secretarului tatei. „Şiă
Utan?”ă Îşiă lipiă frunteaă deă geamulă rece,ă sufl ă deă câtevaă oriă s ă ştearg ă pojghi aă
sub ireă deă ghea ă şiă scotociă cuă privirileă pesteă totă arealulă cur ii.ă Îlă reper ă cuă
uşurin .ăDuceaăpeăum răunăcuf rădeăparc ăarăfiăc ratăunăcoşăcuărufe.ăNiciunătân ră
nuăaveaă inutaăluiădreapt ,ăsemea ăşiăniciăcoamaădeas ăaăp ruluiănegru,ălucios, 
l satăpeăumeriiăputernici.ăCuăgra iaăfor eiătinereştiăaşez ăcuf rulăpeăsanie,ăapoi,ăcaă
şiăcumăarăfiăridicatănişteăsurcele,ăstivuiăcelelalteăl ziăl sateălaăîntâmplareăînăjurulă
s niiloră deă oameniiă gr bi iă deă poruncileă st pânilor.ă „Niciodat ă n-oră s ă înve eă
mujiciiă ştiaănordiciăce-iăaiaădisciplin ăoriălucruăf cutăpân ălaăcap t!”ăîiăcoment ă
înăgândăcuăciud . 

Valul de frig ce intra peăuşileălargădeschise,ă ipeteleăguturaleăaleăangaja iloră
deă moment,ă înv lm şealaă unuiă du-teă vinoă continuuă oă trezir ă de-a binelea pe 
Larisa.ăDarăgândurileăeiănuăseăamestecauăcuăaleăcelorlal i,ăn-avea grija lucrurilor 
deă împachetat,ă s ă nuă seă uite,ă s ă nuă seă piard ă ceva,ă ciă gândulă îiă alergaă speriat,ă
disperat,ă laăUtan,ă iubitulă secret,ă ună falnicămetisă f cută înă urm ă cuămaiă bineă deă
dou zeciădeăaniădeăunăvikingăame itădeăb utur ăcuăoălocalnic .ăPrinăbun voin aă
uneiăangajate,ăsupus ăaăImperiuluiăBritanic,ăcopilulăcrescuseăpeălâng ăconsulat,ă
„înfiat”ădeăautorit ileăceăseăperindauăşiătratatăcaăatare.ăAstfelăreuşiseăs ăînve eănuă
numai graiurile str inilor,ă dară şiă obiceiurile,ămaniereleă şi,ămaiăpresusădeăorice,ă
scriereaă şiă cititul,ă devenindă ună omă deă baz ă ală consulatului,ă indispensabilă înă
mediereaă rela iiloră dintreă diploma iiă str iniă şiă localnici.ă Moşteniseă dină parteaă
tat luiă agerimeaă min iiă şiă inutaă impun toare,ă iară dină parteaă mameiă gentile eaă
caracterului,ăaşaăîncâtăseăf ceaăimediatăremarcatăşiăsimpatizat.ăOareănumaiăatât?ă
Fiicaă ceaă mareă aă consululuiă rusă seă îndr gostiseă deă cumă îlă v zuse.ă Coup de 
foudre, cum se zice. 

Larisaă îşiă puseă cuşmaă peă cap,ă seă înf şur ă înă blanaă deă samură şiă ieşiă înă
balamuculă nop ii.ă Cineă s ă aib ă treab ă cuă ea?ă Seă prelinseă caă oă pisic ă imens ,ă
blond ,ă frumoas ,ăpeă lâng ăpereteleă întunecatăalăcl diriiăpân ăajunseă înădreptulă
lui Utan. Cu priviri de vultur, iubitulăoărecunoscuăpân ăs -lăstrigeăşi-iăf cuăsemneă
discreteă s -lă urmeze.ă Ocolir ă cuă grij ă bramburealaă deă oameni,ă animale,ă
geamantane,ăcufereăşiăl ziăşiăseăîndep rtar ădeăultimeleăumbreăaleăcl dirilor,ăUtană
oăprinseădeămijlocăşiăoăarunc ăpeăsaniaămic ,ăuşoar ,ăgataăs ăzboareăînădeşertulă
albăşiăînghe at.ăOăs rut ăs lbaticăpeăgur ,ăpeăfrunte,ăpeăobraji,ăîiăcuprinseătrupulă
necoptăînăbra eleăvânjoase,ămaiăs-oăfrâng ,ăapoiăîiăşopti: 

— Te iubesc. Fugim la neamuri, la igluuri. 
 
Hot râreaă oă luaseă rapid,ă chiară înă acelă moment.ă Iubireaă f r ă şanse dintre 

copilulădeăsufletăalăconsulatului,ăacceptatăcaăunăfelădeăslug ăstilat ădeăpersonalulă
diplomatic,ăşiăfiicaăconsululuiărusănuăputeaăînduioşaăinimaăniciunuiăstr in.ăAtâtaă
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lucruăeraădeăîn eles.ăŞiăniciănuăexistaăvreoăşans ăpentruăelădeăaăplecaăîmpreun ăcuă
ei.ă Smuciă rapidă h urileă şiă reniiă pornir ă într-oă goan ă nebun ă c treă c tunulă deă
igluuriă albeă dină dep rt rileă feteiă morganeă nordice,ă abiaă atingândă alunecuşulă
înghe atăalăz pezilor.ăAg at ădeăgâtulăiubitului,ănebun ădeăfericire,ădeăspaim ăşiă
uimire, Larisaă plângeaă cuă lacrimiă fierbin i,ă s rutându-lă nebuneşte.ă Îiă eraă
imposibilă s ă seă desprind .ăNuămaiă puteaă gândi,ă refuzaă realitatea,ă doară tremura 
lipit ădeătrupulăarcuitădeasupraăploiiădeăghea ăstârnit ădeăcopiteleărenilor. 

Nuărealiz ăcândăajunser ă înăb t turaăsatului.ăParc ătrecuseăoăclip ,ăoăclip ă
unic ,ă aă iubirii.ă L tratulă nervosă ală câiniloră sparseă linişteaă deă cristală aă aşez rii.ă
Sim iăforfot ădincoloădeăbl nurileăgroaseăceăatârnauădreptăuş ălaăintrare.ăUtanăoă
lu ăînăbra eăşiăintr ăcuăeaăînăcolibaădeăghea .ăOăpuseăcaăpeăunătrofeuădeăpre ăînă
culcuşulădeăbl nuriăalăcopiilor,ăapoiăseăretraseăînăspateleăcortineiădinăpiei.ăUnăfocă
abiaăsim ităaruncaăumbreăcolorateăşiăjuc uşeăpeăalbulăscobităalătavanului.ăCopiiiă
dormeauă caă rup iă deă oboseal ,ă doară adul iiă familieiă seă treziser .ă Oă discu ieă
aprins ,ăpurtat ă înăşoapteăguturale,ă îiăajungeaă laăurechiă înăfrânturiădeăfraze.ăNuă
observ ă umbraă zglobieă ceă seă strecur ă prină spateleă ei.ă Dină tonulă glasuriloră
amestecateăîn eleseăc ănuăerauăprimi i.ăÎntr-adev r,ăUtanăseărepeziănervos,ăoălu ă
peă bra eă şiă ieşiă dină iglu.ă Vruă s ă încerceă laă alt ă uş ,ă dară b trânaă familieiă îlă
întâmpin ăînăpragăcuăacelaşiărefuz.ăSemnalulăneaccept riiălorădeăc treăcomunitateă
fuseseă dat.ă Încerc rileă disperateă aleă iubituluiă deă aă fiă primi iă fur ă zadarnice.ă
Nimeniănuăriscaăpaceaătribuluiăpentruănebuniaăunorăadolescen i.ăÎndr gosti ilorăleă
r mâneaă pustietateaă ghe urilor,ă coşmarulă necunoscutuluiă albă oriă întoarcerea.ă
Plânser ă îmbr işa i,ă cuă trupurileă incandescenteă parc ă topiteă înă foculă sacruă ală
iubirii, apoi Utan hot rî.ăÎntoarseăatelajulăşiăluar ădrumulăînapoi. 

Seădesp r ir ăînăgrab .ăÎngenunchiat,ăUtanăîiăs rut ăpicioarele,ăochiiăşiăgura,ă
apoiă f r ă s ă scoat ă ună cuvântă îşiă lu ă colanulă cuă talismanulă noroculuiă deă peă
grumazăşiăi-lăatârn ăpeăsubăveşminte,ădeăgâtulădelicat.ăÎnsemnaăleg mântulăpentruă
veşnicie. 

 
Coloanaădeăs niiăeraăgata,ă tocmaiă seăf ceauăultimeleăpreg tiri.ăAnucikaăşiă

doicaăoăstrigauădisperate,ăc utând-oăpesteă tot.ăLarisaă seăurc ă înă fug ă înă spateleă
ultimeiătroiciăşi-şiăagit ămâinileădeasupraăcapului. 

— Aici sunt, aici sunt! 
Pesteăoăjum tateădeăor ,ăatelajeleăerauăpuseăînămişcare.ăEmo iileăc l torieiă

înst pânir ăîntregulăcortegiuădeăoameniăşiăanimale.ăDoarăLarisaăpriveaădisperat ,ă
cuăochiiăm ri iădeă lacrimiă înghe ate,ă siluetaădreapt ,ăsemea ădeăpeăsaniaăce se 
pierdeaăînăimensitateaăalbuluiăz pezilor. 
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* 
 

Şoferulăoăcuprinseăuşurelădeăumeri,ăşoptindu-i în slava veche:                                                    
— Hei,ădevuşca,ă trezeşte-te,ăamăajuns!ăapoiăcontinu ă înă francez :ăAiăavută

unăcoşmar,ădomnişoar .ăScânceaiăînăsomn.ăAmăajunsălaăaeroport.ă 
Biancaăseădezmeticiăcuăgreu.ăVisase,ăvisaseăcevaăciudat,ăparc ătr iseăaievea 

unăbasmădinăvremuriătrecute.ăProbabilăundeăleneviseătoat ăziuaăprivindăîntindereaă
nesfârşit ăaăz pezilor. Oricum, fuseseăoăexperien ădeăneuitat,ăaerulătareăşiăcurată
ală inuturilorăAlask iăoăremont ,ăîiăînt riănerviiăgreuăîncerca iăînăultimaăvreme.ăÎşiă
trecuăgeantaădeădup ăgâtă şiă coborîăultima,ămaiămultă împleticindu-se.ăŞoferulăoă
urm ăşi-i spuse în francez : 

— Merge iădup ăgrupulăacela.ăA iăavutăunăcoşmar,ăpoateăarăfiăbineăs ăbe iăoă
cafea.   

Apuc ă mânerulă geamantanuluiă ceă oă aşteptaă lâng ă burtaă vehicululuiă şiă
travers . 

 
R maseseă caă suspendat ă întreă lumiă paralele,ă peă şoseauaă ceă şerpuiaă c treă

aeroport. Înc ănuăseătreziseăcuăadev rat.ăTotulăiăseăp reaăirealăşiăminteaăeiăaveaă
tendin aă deă aă seă întoarceă înă visulă ceă seă retr geaă înă abisurileă subconştientului.ă
Claxonulăgravăalăunuiăautocarăoăaduseăcuăpicioareleăpeăp mânt.ăAtunciăîiăîntâlniă
privirile lucifere, profunde,ăîntunecateăcaăapeleăadâncurilor.ăÎiăsurprinseăunălic ră
deă tres rire.ăAtât.ăAutocarulăporniăînăvitez ă l sând-oăpironit ă locului.ăAbiaăavuă
timpăs -iăvad ăchipul,ăs -iădesluşeasc ătr s turiăparc ădeămultăcunoscute.ăTân rulă
metis, proptit de geam, drept,ă înă picioare,ă cuă coamaă p ruluiă negruă lucindă înă
luminaăscânteietoareăaăzilei,ăoăpriveaăpierdut,ăîndep rtându-seăodat ăcuăautocarulă
ceă duceaă c l toriiă spreă pustietateaăAlask i.ă Avuă impresiaă c ă întinseseă oămân ă
înspre ea. „Doamne,ă numaiă ciud eniiă înă voiajul sta!ă Înă locă s ă ajungă înă
Vancouver, amă ajunsă înă Alaska,ă b rba iiă îmiă facă semneă disperate!”ă îşiă spuse,ă
îndreptându-seăcuăpasăhot râtăspreăintrareaăînăaeroport. 

 
Grupulăindicatădeăşoferăseăpostaseăorganizat,ăînăşirăindian,ălaăghişeulăv mii.ă

Inspir ăputernic aerul,ăseăaşez ă laă rândăşiă încerc ă s ăseă relaxezeăprivindă înă jur.ă
Lumeă deă toateă felurile,ă maiă multă metişi.ă Dup ă felulă înă careă erauă îmbr ca i,ă
p reauă aă fiă oameniă practici,ă f r ă fasoaneă oriă prejudec iă gratuite.ă Dar,ă deşiă
blazonul etichetei fusese demult abolit,ă eraă evidentă respectulă pentruă legeă şiă
aproapeleă s u,ă tradi ieă pură european .ă Nuă sim eaă team ă oriă vreună altă felă deă
disconfort.ăParc ăplutea.ăSeăfamiliarizaseădejaăcuăambian a,ăaveaăsenza iaăc ămaiă
trecuseă peă acoloă oriă c ă seă aflaă deă cândă lumeaă printreă ei.ă Probabilă c ă nuă seă
dezmeticiseădinăsomnulăacelaăciudat.ăLaăunămomentădat,ăavuă impresiaăc ăpesteă
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imaginileă realeă seă suprapună altele,ă pentruă oă frac iuneă deă secund ă oameniiă îiă
ap rur ăîmbr ca iăînăcostumeădeăepoc ,ăfigurileăerauămaiăcol uroase,ăsalaăînalt ă i 
seăp ruăunăad postăacoperităcuăfoaieădeăcort,ăatmosferaăeraăînce oşat ădeăfumulă
greuăalăfocurilorăaprinseăînăbutoaieădeămetalăşiăunăzumzetăcontinuuădeăvociăr stiteă
îiăvuiaăînăurechi.ăÎşiătrecuămânaăpesteăfrunteăîncercândăs ăalungeăunănorănev zut,ă
totul reveni la normal, în actualitate. Instinctiv, duseă palmaă laă b rbie,ă apoiă
alunec ămaiăjosăspreăbazaăgâtului.ăDegeteleăiăseăoprir ăîntr-oăleg tur ăsub ireădină
împletitur ădeăpieleădeăcareăeraăprinsăunătalisman.ăParc ăcinevaăr sturn ăpesteăeaă
oăg leat ăcuăap ărece. 

Îşiă amintiă subită visul,ă atâtădeăvirulent,ă încâtă îiă p ruă realitate,ă iară realitateaă
incert .ă Eaă eraă Larisa,ă adolescentaă îndr gostit ă dină vis,ă Anucika,ă sora,ă eraă
prietenaă ceă oă invitaseă înă Vancouver,ă d dacaă eraă bunica,ă bunica ei care-o 
îmb rb taămereu:ă „Nuă i-aiă întâlnită înc ă ursitul,ă dragaămea,ă aiă totă timpulă s ă teă
m ri i”,ăiarăchipulăb rbatuluiădinăautobuzulăceătocmaiăseăîndreptaăspreăAlaskaăeraă
alălui,ăalăiubituluiădinăvis.ăUtan!ăFrumosulăUtanăpierdutăînăpustietateaăghe uriloră
dinăpreaămult ăiubire.ăPerecheaăeiădinăalt ăvia ăce-iăd ruiseătalismanulăiubiriiăpeă
vecie. Priviă talismanul.ă Eraă acelaşiă dină vis.ă Îiă eraă imposibilă s -şiă aminteasc ă
modalitatea prin care intrase în posesia lui. „Oare l-am cump ratădeălaăhotel?ăDară
când?”ă În ciuda eforturilor, nu-şi amintea nimic din ceea ce i se întâmplase la 
hotel,ăînăschimb,ăvisulăoăcopleşiătotal,ăpân ăînăceleămaiăm runteădetalii.ăProbabilă
tr iseă oă aventur ă atemporal ă înă timpulă somnului.ă Oă reîntoarcereă înă timpă aă
corpului eteric, materializat într-oă alt ă fiin .ă Citiseă despreă întâmpl riă
asem n toare.ăNeap ratătrebuiaăs ăverificeăcareăeraărealitatea.ăCeaădinăvisăoriăceaă
înconjur toare. 

Seă desprinseă vijeliosă dină rândă şiă fugiă spreă sta iaă deă autocareă târândă
geamantanulădup ăea.ăOameniiăpoliticoşi,ăîn eleg toriăoriăcompliciăîiăf ceauăloc,ă
l sându-iăcaleaăliber .ăChiarămaşinaăcuăcareăveniseăeraăurm toareaăceăporneaăînă
curs .ă Tacticos,ă şoferulă seă urcaă laă volan.ă Strig ă câtă oă inur ă puterileă agitândă
geanta mare, cât un rucsac. Oămaşin ăclaxon ădeăcâtevaăoriăs -iăvin ăînăajutor. 
Aten ionat,ă şoferulă priviă înă jur.ă Înă sfârşit,ă oă z riă şi-iă f cuă semnă c ă oă aşteapt .ă
Totulăseăderulaăcaăşiăcumăfuseseăscrisădinainte.ăCaăşiăcumăeraăpotrivitădeăoămân ă
nev zut .ăÎnămaiăpu inădeăcinciăminuteăseăîndreptaăînspreăghe urileăAlask iădup ă
Utan. Parc ădeşteptateădintr-unăsomnăprofund,ăsim urile-iărecunoşteauălocuriădină
alt ăvia ădeămultăuitate.ăInimaăiăseăumpluădeăoăbucurieădeănedescrisăînăcuvinteă
p mânteşti.ăUnă presentimentă frumosă adia,ămângâindu-iă sufletul.ă Parc ă alunecaă
undeva, într-un timp, într-oă alt ă lume.ă Oă lumeă aă visului,ă poateă aă iubiriiă ceă
aşteptaseăr bd toare,ăpesteăarculăîndelungatăalăvremii,ămiraculoasaăîmplinire.ăă 
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OSPE IEăCONTINU  
(TABLETA TOAMNEIăATEN IONAT ăDEăIARN ) 
 
 

Urmatădeăfrunzişulămişcatădeăvânt,ăunaădintreăfrunzeăseădeplasaăcuăiu ealaă
paşilorămei,ă eramăsigurădeă asta,ă amă intrată înă ambientulădeăpeămalulă apeiă ceă seă
p straă înc ă verde.ăAşteptamă s ă seă întâmpleă ceva!ăDară nuă s-a întâmplat nimic. 
Aşaăp reaăs ă fie!ă Îns ăvegetalulăschimb ăatâteaă„înf iş ri”ă interioare.ăCineăareă
ochiăs ăleăvad !ăVegetalulănuăseăîndatoreaz ăochiului.ăNuăoric rui.ăDe ineăşansaă
vie uiriiăînătain .ăPrinătaineăşiăculoriăneăimpresioneaz ăpeăto i.ăLaăsosireaătoamnei 
caăambasadorăînă inutulăvegetal,ăm ăaflamăacoloăpeămalulăapeiăşiăpriveamăcumă
uit turaăarborilorăseăschimb .ăArboriiăp reauăc ăseăascundăfiecareăînăspateleăaltuiă
arbore,ă speria i,ănuă atâtă deăprevestirileă f cuteă laă sosireaănouluiă anotimp,ă câtădeă
culorile care,ă devenindă pale,ă produceauă nişeă înă învelişulă înc ă verde.ă Laă b taiaă
vântuluiă seă aşteptaă s ă fieă cl tinateă frunzeleă şiă apoiă l sateă s ă cad ă pentruă
aşternuturileăsoluluiăgolaşăpeăvremeădeăiarn . 

Arboreleă staroste,ă avândă coroaneleă bogateă şiă atâtă deă cuprinz toare, încât 
p reaă s ă ocroteasc ă totă ceă sufl ă înă inutulă s u,ă vorbiă m surată şiă cuă adresareă
direct : 

— Dac ă totă eă trimisă ambasadoră înă inutulă nostru,ă îiă propună cevaă nouluiă
sosit.ăS -şiălaseălaăintrareăstraieleăşiă
înc l rile.ă N-are nevoie de ele, îi 
d măaltele.ăŞiăs ădevin ăsolidarăcuă
noi. Solidar, în graiul nostru, 
înseamn ătransformare. 

Replicaă îmiă p reaă cunoscut .ă
O auzisem în tonuri diferite în 
timpulă repeti iiloră sauă chiară peă oă
scen ă înă aeră liberă laă schimbulă
ştafetelorăîntreăanotimpuri,ăîncâtăîmiăspusesem cuăvoceătare,ăpeăgraiulămeu,ăcaăs ă
aud ă cineă trebuieă s ă aud .ă „Aflat ă aici,ă peă acestă teritoriuă undeă totulă apar ineă
altoraăşiăexist ă subăunăseverăcontrol,ăLinariaă trebuieă în eleas ăşiă iertat .ăLaăfel,ă
suntă convinsă c ,ă şiăea,ă ară fiă procedată cuămusafiriiă înă araă sa.ăLegeaăospe ieiăneă
guverneaz ăpeăto i.” 

Cândărostogolirileă frunzelorăpeăc rareaădeăsubăarboriăse-nte eau,ăunele,ădeă
atâtaăgoan ,ăc deauăpeăbrânci,ăiarnaădeăvesteăprindeaăşi-şiăpreg teaăsosirea.ă 

 



111 

 

DESPRE (CEEA CE NUMIM) RÂS 
 
 

Este o eroare cu ispăşire amară pentru actor, atunci când intră în scenă, 
să păstreze gândurile şi tipicurile de afară, din cotidian sau din culise. 

 
Oriceăefortăceălas ăînăsuspendareălucrarea,ăiarăpeăuşaă

închis ă aă atelierului,ă înă locă deă anun ulă „Plecat, vin 
imediat!”,ăseăaşaz  perdeauaădat ăîntr-o parte, parvine din 
nepricepereaă peă careă oă înveleşteă înă paradox:ă limitaă deă
gândireăc l uzeşteăcuprinsulăputeriiădeăaăocârmui.ăAtunciă
rizibilulăesteălaăelăacas . 

Înă vremurileă noastre,ă preocupateă deă schimb riă
esen ialeă şiă ambi ioaseă muta iiă (şiă sociale,ă amestecândă sistemeleă politice,ă şiă
individuale,ăamestecândăsexele),ădeciăangrenateăînăc ut riăceăcadăpeăal turiăsauăînă
gol,ă hazulă apareă laă totă pasulă (probabilă c ă amintireaă naturiiă întemeietoareă şiă aă
rigoriloră st ruie),ă iară comediaă nuă poateă fiă diluat .ă Oriceă „lumin ”ă venit ă dină
oriunde,ădinătehnologic,ădinăvirtualăsauădinăcineăştieăceămisterăînfricoş tor,ăceăseă
vreaă revela ie,ă nuă poateă ocultaă luminaă comediei.ă Publicul,ă peă ună segmentă
restrâns,ăcaăşiălumea,ăînăgeneral,ărâdeăspontanăsauăprovocator. Libertatea râsului 
n-areăstavil .ăContrazicându-lăpeăH.ăBergsonăcareăspuneaăc ă„Nu există comic în 
afara a ceea ce este cu adevărat omenesc”,ăiat ăc ăefectulădeăcomicăexist ăşi-n 
lumeaă p s rilor.ă Naturaă organiculuiă laă întâlnireaă cuă strategiaă artificialului 
ambi ionatăs -şiăfac ăviabilăprodusulădeclanşeaz ărâsul.ăAmăprivităunăporumbelă
aşezat,ădinăvitezaăzborului,ăpeăunăcabluă înăbalans.ăDegeteleăpicioarelorădispuseă
cuă putereă înă jurulă cablului,ă neputândă s ă seă desprind ,ă supuneauă trupulă p s riiă
unor cazne plineă deă haz.ă Aripileă seă detaşauă deă trupă f r ă aă realizaă zborul,ă iară
penajulăcoziiă seădesf şuraă înă form ădeăevantai,ă asigurândăp s riiăunăsuportădină
spateăşiăîmpiedicându-iăc derea.ăAcestăcaraghiozlâcăs-a repetat de mai multe ori, 
spreăamuzamentulămeu,ăpân ăceăpas rea,ăprintr-unăefortăîndeaproapeă„pritocit”,ă
s-aă dezisă deă cablu,ă g sindu-şiă şedereaă şiă linişteaă peă ramuraă unuiă arboreă dină
apropiere.ă Timpulă (caă percep ieă aă duratei),ă tr ită deă fiecareă dintreă noiă înă
adâncurileă subiectivit iiă ascunse,ă cândă transmiteă impulsuri din exterior ce se 
distribuieă cuă rapiditateă şi-nă conflictă cuă firea,ă provoac ă lez riă tr iriloră noastre.ă
Atunci are loc o accelerare a trecerilor de la ceva ce ne este propriu la elemente 
str ine,ă mecaniceă prină func ionare.ă Înă fragilitateaă ei,ă firea fiin eiă seă ap r ă deă
n valaămecaniculuiăşi-năpastaăviuluiăs uăseărefaceăprinărâs.ă 

Cuăcâtăexagerareaăsauăextremitateaăauădatăpeădinafar ăcreştereaăm surat ăaă
fenomenuluiăsauălucrului,ăatitudineaădeăfrond ăaădevenitămaiămultădecâtănecesar ă



112 

 

în stoparea abateriiăşi-năconştientizareaăasupraăei.ăM ăgândesc,ăprintreăaltele,ăc ă
înăzoneleăundeăprindereaăomuluiă înă limiteleăvie iiăşiăaă t inuiriiăaă fostăvirulent ,ă
mutilândăîn elesurileăsauăcreândăalteăîn elesuriăconvenabile,ăacoloăauăap rutăceleă
mai sagace spirite critice.ă Iară dină comoditateă sauă dină oboseal ,ă etichetaă pentruă
abatere,ălipit ăpeătoateăborcanele,ăareăacelaşiăînscris:ăcorup ie.ăTrebuieăştiutăc ăşi-
nănatur ă exist ă corup ieă şiă desfrâu.ă Speciileă vegetaleă seă r zboiescă întreă ele,ă iară
celeăanimaleă seădisloc ăpân ă laănimicire.ăDeă laăaceast ă tevatur ,ăproduc iileădeă
gândă auă n scută sloganurile:ă „Peştele cel mare îl înghite pe cel mic” sau 
„Buturuga mică răstoarnă carul mare”. Din ce-iă preaămultă şiă celuiămareă iă seă
înfund ,ă iară dină ce-iă preaă pu in,ă celuiă mică iă seă pună toateă înă cârc .ă Şiă totuşi,ă
existentulăseăcontinu !ăContrariileăgermineaz ,ăneînceputulăîşiăintr ăînăform ,ăiară
mineralulădezinteresatăseăimplic ăîntr-oănou ăgenera ieădeăcristal.ăIarăapoi,ăcaăoă
ironie, „pre ioasele ridicole” utilizeaz ă cristalulă înă confec ionarea borcanelor 
pentruămur turi.ă 
 
 

TRAVEL: 

PEăUNDEăMAIăHOIN RESCăROMÂNIIă(5) 
 
 
 
 
 
 

 

BUŞTENI,ăLOCăDEăRESPIRăŞIăPOPAS,ă 
NOIEMBRIE 2016 

 
 

AşezatădeăoăparteăşiădeăaltaăaăapeiăPrahova,ăceăprinăritm riădeăv lureleăaădată
numeăşiă inutului,ădiferen iindu-l în geografia româneasc ,ăBuşteniăaten ioneaz ,ă
înă„m rturisirea”ădeăpeisajănepereche,ăasupra însemnelor de notabil popas. Acest 
loc,ădeăcareăneăd măseamaăc ăavemăatâtaănevoie,ă înăfiin aă saăocrotit ădeăetern,ă
ocrotind la rându-iă fiin eleă noastreă c l toare,ă se-ntemeiaz ă dină treiă dimensiuniă
existenialeădistincteă(uniceăpeăf gaşulădeăfiin are): 

1) dimensiunea religioasă sauăM n stireaăCaraiman,ă ctitorit ă deăp rintele 
Gherontieă Puiuă dup ă ună visă premonitor,ă deă laă poaleleă Bucegilor,ă aflat ă într-o 
„gur ădeărai”ăacoperit ăcuăiarbaămereuăverdeăşiăcuărouaăcaădeălacrim ; 
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2) dimensiunea aristocratică sau Castelul 
Cantacuzino de pe versantul opus, depunând 
m rturieă întruă milenaraă istorieă aă fiin eiă
româneştiă(readus ăînămatriceaăspiritualit iiădeă
neam); 

3) dimensiunea naturii sauăMuntele,ăs laşă
deă spiriteă şiă deă formeă crescuteă (cuă mister,ă
aureolândă cunoaşterea)ă înă stânc :ă Babele şi 

Sfinxul direc ionândă drumulă spreă Vârfulă
Omul.ă Dară pesteă totă acestă f r ă deă sfârşit,ă
ar tându-se mereu altul vederii noastre, 
st pâneşteă prină m re ieă şiă în elegere,ă întruă
spirită creştinăcuăfiin aăuman ăşiă fiin aănaturii, 

neclintita 
Cruce. 

M-amăpornit,ăcaăşiăalt dat ,ădarăacumălaăziă
deăSoborăalăArhanghelilorăMihailă şiăGavriil,ă8ă
noiembrieă 2016,ă s ă fiuă c l toră peă caleaă celoră

trei dimensiuni. Dar 
fiindă pov uită şiă p zită
întruăcredin ăcreştin ăalăc reiăpreaplecatăenoriaşăsunt,ăamă
poposităunătimpăîndelungat,ă înăgr dinaăatins ădeăculorileă
toamneiă aă M n stiriiă Caraiman.ă Pajişteaă cuă iarb ă înc ă
verdeă şiă cuă flori,ă cuă arbuştiă şiă bradulă cuă şaseă bra e, 
primindă înă dară ploaiaă ceă p reaă curgereă f r ă cap t,ă cuă
animaleămiciăşiăp s riădomestice,ăcuăpeştiăexoticiă înăapaă
izvorândă dină munte,ă cuă lebedeă sc ldându-seă înă aceeaşiă
ap ă deă izvor,ă ar tat ă caă ună col ă deă Paradis,ă respiraă prină
vocileă preo iloră şiă monahilor cânt re i,ă îndemnândă

credincioşii,ă într-oă laolalt ă apartenen ă şiă reg sireă întruă acelaşiă peisaj,ă laă
rug ciuniăc treăDomnul. 

Şedereaă înă interiorulă M n stiriiă Caraimană desluşeaă glasulă Sfântuluiă Duhă
venindădinăÎnaltăodat ăcuăploaiaăscurgându-seălin.ăŞiăapoi, când glasul Sfântului 
Duhă înceta,ă retr gându-seă înă Înaltulă S u,ă laă solă r sunaă caă oă bucurieă sauă trezieă
cântulăCocoşuluiăînăsoliaăsa.ă 

Sonorulă vociloră atinseă deă hară prosl veaă Divinul,ă aprinzândă sauă ref când 
ritmurileă deă vitalitateă şiă deă crea ieă dină fiecare (Prină facere,ă vie uireaă omuluiă
înseamn ăacumulareădeăenergieă şiăeliberareădeăenergieă spreăaăp straăechilibrul.ă
Uneori,ăagonisealaădeămaterieăapas ăşiăîngreuneaz ăsufletul.ăŞiăatunci,ăspreăaăseă
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temperaăl untricul,ăapareănevoiaărug ciuniiăşiăaăreculegeriiăînăincintaăspa iilorădeă
cult. „Toată grija cea lumească aici s-o lepădăm” – este înscrisul pus la vedere 
înăpronaosulăBisericiiă „NaştereaăMaiciiăDomnului”,ăoă alt ă aşezareă creştineasc ă
între inândăînăsmerenieădimensiuneaăreligioas ăaăBuştenilor). 

Şiă apoiă clopoteleă M n stiriiă Caraiman,ă enormeă eliber riă deă energie!ă
Clopotele,ă şiă ele,ă caă nişteă respir riă aleă naturii,ă umpleauă pajişteaă cuă vibra iiă deă
sunetăşiăr sunetăveniteăcuăvoiaăşiădinăbinecuvântareaăDomnului. 

Poianaă rotat ă cuă Mănăstirea Caraiman crescut ă (şi-nă creştere)ă înă
prelungireaă naturiiă şiă maiă
aproapeă deă p mântă (prină felulă
ei „întregind natura 
înconjurătoare”, Constantin 
Noica)ă îndreapt ă privireaă
credinciosuluiă şiă spreă Vale,ă
adic ă spreă cotidianulă celă cuă
prihan ă şiă f r ă deă prihan ă dină
care fiecare venim cu 
m rinimiileă deă caracter,ă dară şiă
cu abaterile de la firesc. Se 
prea spune în vorbele 
duhovnicilorăc ă„mare este Grădina Domnului” ce-iăadun ăpeăto iălaolalt .ăPreaă
mult ăm rinimieă n-ară faceămişcareaă înă sufletă şiă niciă sesizabil ă n-ar fi în lipsa 
abaterilorădeălaăfiresc,ădoriteăcâtămaiăpotoliteăşiăexcluse,ăiarăsurplusulădeăabateri 
de la firesc n-ară fiăobservabilă înăabsen aăm rinimiilorădeăcaracter.ăCitându-l pe 
SfântulăIrineu,ăP rinteleăGaleriu, în cartea „Șertfă şi Răscumpărare” (Harisma, 
1991), men ioneaz ăc ă„oamenii au cu to ii, prin aceeaşi natură, capacitatea de 
a poseda şi de a face binele sau de-al respinge şi de a nu-l face”, pentruă c ă
„sufletul omului e loc de întâlnire, de prezen e şi confruntări” (p. 135). 

Îndreptându-m ăspreăplanulădinăVale, spreăcotidianulăcelăzgomotosăşiădulceă
ispititor,ăpotă spuneăc ăpuncteădeăg zduireă şiădeămas ăcopioas ăseăg seauă laă totă
pasulă înă Buşteni,ă dară peă gustulămeuă r mână bucateleă preg titeă cuă sârgă laă Casaă
Ancu ei,ăIrisăHouseăşiăCasaă r neasc . 

Sim indu-m ăcuăpace,ăs n tateăşiăîncrez torăînărodnicaăsporireădeăcuget,ăm-
amăîntorsălaăaleămele,ănuăînainteădeăaăspuneă înăgând:ăAşezareaăBuşteniăcuăceleă
treiădimensiuniăaleăîntemeieriiăsaleădeăfiin ăfaceădurabil ăşiăblajin ălocuireaădină
noi. 

 
 



115 
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VÂRSTAăALB  
 
 

Tuăceămaiăfaci?ăZ padaăeăcuătine? 
Cine- iămaiătaieăpârtieăşiălemne? 
i-eăpatulăgreu?ăÎnăpalm ăsim iăsuspine? 

Şi-n preajma ta nu-i nimenea, pesemne? 
 
Teăsun ăcineva?ă i-eăcupaăplin ? 
Ceăzvonuriămaiăauziăînz pezite? 
Ceăsteleăning?ăCeăviscolăleăînclin ? 
Sau tu-l dobori cu tâmplele-nflorite? 
 
Eămareădep rtarea?ăM  mai vezi? 
Fereastraă iăseătrageăsubăperdea? 
De-atâtaăgerăsticlosămaiăpo iăs ăcrezi 
Cum mi se scurg genunchii în podea? 
 
Eălinişteăsauăpoateăvinăschiori? 
E-unăfocădeăarm ăsauăe-oăavalanş ? 
Cuvintele-săt cerileăscrisorii 
Şiăiarnaăv mileă iăleăînfaş ? 
 
Mai po iăs ăvii?ăEştiălacrim ăsauăraz ? 
E sufletu-miăînăpoart ăoriăsuntălupii? 
Şiăneauaăcareăcurgeă i-eăamiaz ? 
Şi-aăcuiăeăumbraăastaăf r ădubii? 
 
Eăoăfantom ăsauăeătrupulămeu? 
Vezi, urma-i nu cumva-miăseăpotriveşte? 
ŞiănuăauziăcumăplângeăDumnezeu 
Când crucea ce-oăridicăm ăarcuieşte? 
 
Eştiămultăpe-aproape sau mi se pare 
C ăningeăcinevaăpesteăninsoare? 
Îmiăcroşeteziădinăbineăoriăamarul? 
Şiăcine,ădoamn -miăfur ăiar şiăjarul?... 
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COCA POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poetaăcuăcelămaiălungăp r  
de la Gaudeamus 

 
 
 
 
 



119 

 

DESCÂNTEC 
  
Seara Sfântului Andrei 
e seara ochilor mei. 
Gândulăzboar ,ăochiiăv d 
lacul,ă ig ncileăcuăghioc, 
ceăjoac ăpeălâng ăfoc, 
amestecândărarăînăfiertur  
şiăm runtăzicândădinăgur  
blesteme, descântece, 
leg turiădeădragoste. 
S ăseăduc ăşiăs ăvin , 
s ăpiar ăpeăar tur , 
ame ităs ăseătârasc  
dup ăparteaăfemeiasc ! 
Şi,ăde-oăfiădeăuşiămaiămulte, 
s -iăias ădeochiu-n frunte, 
s ăr mân ăf r ăvlag  
când pune pasu-năograd ! 
F r ăbani,ăf r ănoroc! 
Trandafirăşiăbusuioc 
întoarce carul în loc, 
cândăd ăbabaăînăghioc. 

 
Şiăîlăduceăpeăpustii 
caăpufulădeăp p dii 
sauăîlăleag  
caăt ciunulălâng ăvatr . 
S ătrag ăcaăbouăînăjug 
Pentru-n petec de-aşternut. 
Nou ălac teăîncuie 
inima lui pe vecie, 
cuăfirăroşuădeăborangic 
într-oăoal ădeăp mânt 
legat ădeănou ăori 
cuănou ăgaroafe,ăflori. 
Şiăcuăcearaădeăalbin  
nouaădragosteăs ă in  
câtăoalaăeăîngropat . 
Cusut ăs -i fie gura, 
s ăuiteăşiăs ănuăvad  
ce-a avut, acum ce are! 
Dragostea... 
legat -n noapte 
lâng ăfoc,ăpeămalădeăape. 

 
 

TOAMNA ISPITEI NOASTRE 
  
Toamn ătârzieă– 
desfrâu de culoare  
şiăpoameăaprinse 
sub raze de soare. 
 
Lasciv ămireas , 
deătineăaleas , 
în vraja iubirii m-arunci. 
 

Toamn ădeăviseăîmpliniteăînălunci, 
mustindăînăesen eleădulciă– 
m ăfascinezi,ăînăbra eăm ăstrângi 
şiăplângi... 
 
Anotimpăar miu! 
Dezgolit -năfrunziş, 
Te iubescăpeăfuriş. 
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PEăULI AăVECHE 
  
C rareăamăf cutăcuăpaşii 
pesteăom tulăproasp tăcernit, 
c lcândăap satăpân ăînăuli aăveche 
ascultând iarna care din nou a venit. 
 
Vântulăcaăoăsimfonieăf r ăpereche 
Se aude tot mai sus  
acuteleăfream t ăsubăchipulă
copacilor, 
ramuriăînghe ateăserveauăcânt riiă
dreptăarcuş, 
toamna s-a dus... 
Oăvrabieăsauăpoateădou  
s-auăr t cităînăvârtejulădeăghea , 
natura s-aădezl n uit, 
totulăeăalbăşiăf r ăvia . 
 
M ăîntrebăceăcaut 
prinăgerulăn prasnic. 
Subăbocanciiăimenşi 
se aud gemete ascunse de frig, 

oănebunieăceăm ăfaceăs ăstrig. 
Fulgiiădanseaz  
gra ios,ăleg nându-se rece. 
Eăiarn . 
Ceăcautăafar ? 
 
Înăcas ăsoba-i fierbinte, 
iarăfoculăm ăademeneşte. 
Oăparteădinămineăviseaz  
Sauăpoateăarătrebuiăs ăvii? 
Oăparteădinătineăeăghea , 
darăceăs ăcau i la aceste ore târzii? 
Neăc ut măreciprocăprinăanotimpuriă
şiăsentimente, 
m ăridicădinăfotoliu,ăînchidăuşaălaă
sob , 
a ipisemăseăpare... 
Cu gândul la tine, 
m ăpierdusem 
prinăviscol,ăpeăuli aămare.    

 
 
UCID CU VORBE CÂND IUBESC  
  
Îmiă inăcuvinteleăînăbra e 
cu grija unui nou-n scut 
şiănuăaşăvreaănicicândă 
s ădoar ,ăs ămoar  
atunci când, poate, le arunc. 
  
Cuăfurieăsauăcuădojan , 
f r ăs ăvreauăprovocăoăran , 

c ciăunaăspunăşiăaltaăgândesc, 
ucid cu vorbe când iubesc. 
 
Şiăsimtăp mântulăcumăîmiăfuge 
de sub picioarele fragile 
şiăinimaăseăfaceăpraf, 
înădou ăzile, 
când n-am cuvintele-n cearceaf. 
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INSOMNII  
  
Nu am somn, nu pot dormi, 
ascult glasul inimii. 
Insomnii, insomnii, de ce nu vii? 
Tulburat ăiesăpeăstrad  
şiăp şescăîncetişor, 
printreăsteleăm ăstrecor. 
Eăoălinişteădeplin , 
audălunaăcumăsuspin , 
nu de dor sau din iubire, 
ci privindu-m ăpeămine. 
Euăm ăplimb,ănu-miăg sescălocul, 
n-are cine-mi stinge focul, 
ceăardeăf r -ncetare 
pentru dragostea ce doare. 
Chiarădac ănimeniănuăcrede, 

luna-i singura ce vede, 
zbuciumul prins de-ntuneric, 
gândurileăar mii 
captive în ceasuri târzii. 
Amăc l torităprinănoapte, 
printreăviseăşiăprinăşoapte 
dulci-amare,ăf r ăsoare, 
amăl satăacas ăoful, 
darătotănuăîmiăg sescălocul. 
Zorileăseăîncurc -năcea , 
ridicăochiiăc treăcer 
şiătrec pragul noapte-zi. 
Amăs ăvadăceăvaămaiăfi 
cu prea-plinul inimii. 

 
 
ROCHIAăDEăMIREAS  
 
Cosăcuăa ăalb ăpeticeădinăvia , 
Vreauăs -mi fac o rochie, 
Oărochieădeămireas , 
Darăcevaănuăm ălas . 
 
Nuăg sescăbroderiaăcuvintelor 
Niciodat ănuăauăfostăpompoase, 
Cu simplitate, pe rând, le-am 
împletit pe toate, 
Mânecile par strâmte, pe mâinile 
osoase. 
 
Sunt croite din vorbele altora, 
Suntăaleăcelorăceăauăintratăînăvia aă
mea plini de noroi 
Cuăfe eleăschimonositeădeăinvidie, 

 
Vorăs ăîmiălegeăpân ăşiămâinileămoi. 
 
Nu ajungăs -mi cos tivul, 
Rochiaăseăîntindeăpeăp mânt 
îmbinându-se cu zodia, motivul, 
Iarăfireleădeăa -săluateădinăjur mânt. 
 
Decolteul îl voi face generos 
S -miăpotăstrecuraălaăinim ătotăce-
am iubit, 
şiătotăce-a fost mai frumos, 
şiătotăce-amăp timit. 
 
Privesc înătimpăşiăm ăgândescăcuă
dragoste la mama 
Acum, când totul este gata. 
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FARMACIA INIMII  
 
Cumăaşăputeaăs - iăscriuăceeaăceă
simt? 
Cumăaşăputeaăs -mi pansez sufletul 
r nit? 
Cuvintele de iubire s-au risipit în 
timp, 
câtădeăuşoră i-aăfostăs ăui iătotul, 
chiar şiăalămeuăchip. 
M ăplimbăprinăcameraăgoal , 
paşiiămeiăobosi i 
calc ăpesteăurmaăpaşilorăt i. 
 
Aşteptăînăzadarăs ăteăaud, 
iubitulămeu,ăînăfiecareăsear , 
pentru mine vocea ta ar fi o 
comoar . 
Afar ăplou ,ăgândulăeăud... 
 
Unăcuvântădeălaătine...ăoăîntreag ă
farmacie. 
Dar nu vreau medicamente 
compensate, 
vreauădragosteăpeăs turate, 
în vis sau în realitate 
şiăs - iăapar inădoară ie.ă 
  
 
CONTABILITATEA INIMII  
  
Suntăfemeiaăfrunz ăsauănimf , 
poate multăpreaăpreten ioas  
sau,ăpoate,ăpu inăcamăgras ... 
Înving toareăşi învins . 

 
 
Dintr-odat ăîmiădescop răatâteaă
defecte, 
încâtăzâmbetulămiăseălipeşteădeă
perete. 
Deăoăsingur ăstareănuăm ădezmint: 
sunt,ăamăfostăşiăvoiăfi 
unde iubirea va dori. 
  
El este unicul contabil care-mi 
num r ăanii, 
Elăadun ăşiăscadeăemo iile,ăşoaptele 
şiăbanii, 
în contul inimii însumând la final 
oăvia ăîmplinit ăsauăunăeşecătotal. 
 
 
GÂNDUL ALBASTRU  
 
Vreauăs -mi vând gândul albastru 
Cerului înnourat, 
Caăs -lăprind ăde-oăcomet  
Eu de el m-amăs turat. 
 
Timpul trece, 
nu-i statornic micul zeu,  
nu-i doar al meu, 
iarădinătolbaăaurit ă 
pierdeădinăs ge iămereu. 
 
Cineăcump r ăp cate? 
Cine face ziua-noapte? 
Nu e de vânzare gândul,  
Hoin reşteăprecumăvântul. 
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CODRU  RADI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poet, pictor, cronicar  
şiălibrar de succes 
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ECOURI NETERMINATE 
 
Amăuitatăcumăesteăs ăfiiăcopil, 
printreăjuc rii 
a ăvreaăs ămaiărâd 
cu toate amintirile, 
darăm ătrezescămereu 
între lacrimi de plâns, 
caă iăcumăacesta 
este singurul vis, 
copil riaănuămaiă tiu 
cândă iădac ăaăînceput 
vreodat  
dac ăs-arăfiăsfâr it, 
 
iăparc ăp pu ile 

acum 
plâng mai mult decât mine, 
chiar în somn 
spun ceea ce  
eu n-a ăfiăîndr znitămamei 

niciăm car 
la ureche, 
Juc riileăast zi 
suntăpove tileămeleăne tiute 
de nimeni, 
prea multele chipuri 
ce-ngrozesc libertatea 
de-a mai fi inocent 
într-o lumeăcuămon trii 
laăcap t, 
 
Toate merg singure 
înapoi ca-nainte, 
avioaneă iăb rciădinăhârtie 
se mai fac ghemotoace 
la scris  
pe de-a dreptul  
c ruiăvârfădinăcreionulătocit 
peste rând, 
caă iămine. 

 
 

 

ÎNTREăCA E 
 

Vrajbele-ntâmplate, 
ce mai tura-vura, 
unăr zboi cu lumea 
chiar între amici 
ce-au ciocnit polemici 
i-au plecat de-a dura, 
ne tiindăcât bate 
gândulăb utura 
înăr zboiăcuălumea 
cât suntem de mici, 
dar, de frica luptei, 
nu ne tace gura. 
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GABRIEL MIHAILOVICI: 

PERSONALITATEA LUNII NOIEMBRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Interviu realizat de 
  Sergiu MIHALCEA                                                                                   
      www.evotv.ro  
       (13.11.2016)  
 
 

Gabi Mihailovici este poate cel mai mare astrolog al României. Un om cu o 
cultur ăimpresionant ăşiăoăminteăsclipitoare.ăStudiileăsaleădeăastrologieăpublicateă
(Trilogia horoscopului personal: vol. I – ABC-ul Astrologiei, vol. II – Astrologia 
pe în elesul tuturor, vol. III – Horoscopul personal, un paşaport pentru Planeta 
Pământ; Astrologia sfârşitului de mileniu: vol. I − Planete fără secrete, vol. II – 
Condi ia exilatului pe pământ; Astrologia – Manual de ini iere şi nu numai...) 
suntătezeăetalonăaleăacesteiăştiin e.ă 

Înăviziuneaămea,ămerit ăs ăfieăpersonalitateaăluniiănoiembrie!ăEsteămultăpreaă
rafinat,ăiarăcunoaştereaăpeăcareăoăde ineăesteămultăpreaăînalt ăpentruăaăfiăap rutălaă
televizorălâng ăoameniăcareăs ănu-lăfiăpre uit laăadev rataăvaloare.ă 

Acesta este primul interviu pe care mi-lăacord ăînăceiăpesteă10ăaniădeăcândă
neăcunoaştem. 

 
Stauăînăfa aăuneiăpersoaneăpeăcareăeuăoăpotănumiăcaăunaădintreăcele mai 

importanteă personalit iă dină astrologiaă româneasc .ă Aiciă esteă vorbaă de 
rezultate,ă domnuleăMihailovici.ăOă personalitateă plin ă deămodestie,ă careă aă
scrisăşiăcareăaădatăsociet iiăoăoper ăfoarteăimportant ăînăastrologie. Vreau 
s -miăspuiădeăundeăaceast ămodestieăaăta,ăunăfelădeăaăstaă înăumbr ăşiădeăaă
practica,ădac ăseăpoate,ăchiarămaiăpu in,ăceeaăceăteăface,ădeăfapt,ăunicăîntr-un 
aspectăsocialăşiăpoateăchiarăesen ialăînăaceast ăvia ?ă 

http://www.evotv.ro/
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Maiă trebuieă s ă lucreză aici...ă Par ial,ă aşaă amă fostă totă timpul,ă dară nuă s-a 
întâmplatăasta.ăGândi i-v ăc ăamăscrisăacesteăc r iăînămomentulăînăcare auăap rută
nişteă vise,ă nişteă revela ii,ă influen aă familieiămele.ăEuă însumiă suntă recunosc toră
celorăcareăauăstatăatunciăal turiădeămineăînăcas ăşiăînăfamilie.ăTuturorăfiin elor.ăŞiă
suntărecunosc torătotătimpul.ăConteaz ăfoarteămultămediul,ăcondi iileăcareămi s-
au creat, cine nu m-a incomodat, cine, poate, m-aădegrevatădeănişteălucruriăşiămi-
aăcreatăoăstareăsufleteasc .ăAltfelănuăseăputeauăface.ăEuăamăc utatăs ămul umescă
întotdeauna,ăînăprefa ,ătuturor,ăîncepândăcuăceiădinăcas .ăAlădoileaă„şoc” a fost 
creat deăconştientizareaăunoră eroriă şiă înă aceast ă existen .ăUneleă seăpotă repara,ă
alteleănu.ăUneleăseăpotăreparaădirect,ăalteleăindirect.ăŞiăatunciăaătrebuităs ăschimb. 

 
Ceă rezult ă înă via aă unuiă omă atunciă cândă nuă accept ă c ă aă venită peă

aceast ălumeăpentruăaăevolua?   
 
Peă ceiămaiămul iă niciă nu-iă intereseaz .ă Probabilă c ă dac ă a iă spuneă despreă

destin, v-ară întreba:ă„Esteăvreoăaplica ieăpentruăsmartphone?”.ăNu.ăFiecareăesteă
liberăs -şiăaleag ăpropriaăcaleăpeăcareăoăurmeaz .ăÎnchipui i-v ăoăsfer ăînă3Dăsauă
un cerc în 2D. De pe orice punct al cercului, respectiv al sferei, se ajunge în 
centru.ăFiecareăpeăcaleaăpeăcareăşi-oădoreşte.ăFiecareăesteăliberăs ăoptezeăaşaăcumă
îşiădoreşte.ăAmăajunsă înă situa iaă înăcareănimeniănuămaiăd ă sfaturiănim nui.ăDeă
acord.ăDară fiecareă op iuneă con ineă şiă consecin eleă şiă repercusiunileă deă rigoare.ă
Adic ămi-amăasumată s ămergăpeădrumulă sta.ăEuănuăcredă înăcale,ăplan,ăchestiiă
metafizice,ă astrologice.ă Nuă m ă intereseaz .ă Dac ă esteă bine,ă suntă mul umit.ă
Înseamn ă c ă fapteleă meleă suntă înă acordă cuă op iuneaă mea.ă Dac ă amă dată greş,ă
primaătendin ăaăomuluiăesteăs ăfac ătransferulădeăculpabilitate.ăOricineăeădeăvin ă
înăafar ădeămine.ăLaăunămomentădatăîşiăd ăseamaăc ănu-iăaşaăşiăatunciăîncepeăs ă
cauteă înă sineă r spunsuri.ă Primaă dat ă prină ra iune,ă iară aă douaă oar  −ă „M i,ă amă
încercată aşa,ă nuămerge;ă amă încercată aşa,ă totă nuămerge.ă Ceă esteă deă f cut?”.ă Şiă
atunciă încearc ă fiecareă s ă seă adaptezeă laă ceeaă ceă credeă sincronizareaă întreă
aspira iiăşiărealitate.ăŞiăînăfelulăacestaăfiecareăîşiăconstruieşteăop iunile,ăprincipiile 
şiăpropriileăconvingeri.ăEsteăfoarteăgreuăs ăacceptăc ăaiciăamăgreşităfa ădeămineă
sauăfa ădeăaltcineva.ăŞi,ătotuşi,ăamăacceptat.ăNuăseăajungeădinăprimaălaămodestie.ă
Uite,ăamăfaceăunăjocădeăcuvinte.ăPrimaădat ăeăconştientizarea,ăapoiăesteăc in a,ă
apoi esteăumilin a,ăcareănuătrebuieăs ăneădeprime.ăApoiăeăpioşenia,ăsmereniaăşiăînă
finalăcucernicia.ăSigur,ăsuntăpeăcaleaădeăaă leă rezolva.ăApoi,ăcândăconştientiz mă
calea,ăundeăneăafl măşiăundeăară trebui...ăS ăştiiăc ănoi, ca oameni, avem foarte 
multă tendin aă s ă ieşimă deă peă carosabilulă destinului.ă Maiă derap m!ă Uneoriă cuă
vitez ăpreaămare.ă 
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Carosabilulă destinului,ă dincoloă deă vitez ă sauă deă static,ă trebuieă
cunoscut. Unde l-ai cunoscut tu, Gabi Mihailovici?  

 
P i,ă esteă acestă obiceiă deă aă compara.ă Euă considerămedita iaă ultimaă faz ă aă

cunoaşterii.ăBilan ulăzilei,ăbilan ulăs pt mânii.ăUndeăamăfostăazi,ăcuăcineăm-am 
întâlnit,ăceăamăvorbit,ăceăamăspus,ădeăceăşi,ămaiăales,ăcareăsuntălec iileădeăvia ăpeă
careă trebuiaă s ă leă înv .ăUneoriă amă reuşit,ă alteoriă nu.ăCeă trebuieă s ă facăde aici 
înainte.ă Ceă m ă aşteapt ă deă aiciă înainte.ă Undeă greşimă noiă caă oameni.ă Avemă
tendin a,ă caă oameni,ă laă ună momentă dat,ă dină locomotiv ă s ă devenimă vagoane.ă
Trecemăpeăpilotăautomatăşiătotulămergeădeălaăsine,ăf r ăs ăneăd măseamaăc ăsuntă
meandre,ă c ă suntă curbe aleă destinului.ă Şiă astfelă ieşimă deă peă carosabil.ă Deă
exemplu:ădeăceăaăap rutăomulăVineriăînăvia aăluiăRobinsonăCrusoe?ăŞiăcartea,ădară
şiă filmulăcuăPeterăO’Toole sunt legate de acest aspect. Într-un moment în care 
RobinsonăCrusoeăaăîncetatăs ămaiăevolueze,ăaăap rutăacestăimboldăalădestinului.ă
Aşaăseăîntâmpl ălaănoi.ăAvemătendin a,ădeămulteăori,ăs ămergemădinăbordur ăînă
bordur .ăŞiăesteă foarteăgreuăs ăaccept m.ăUite,ăaădispusădeăvia ă şiăcondi iaădeă
start.ăCumăaşăcomparaăvia a...ăS ăzicemăc ăavemăde-a face cu unăbloc,ăunăc mină
studen esc,ăc ăneăeste,ăpoate,ăfoarteădragămultoraădintreănoi.ăCumăintr măînăvia ,ă
amă ajunsă laă ultimulă etaj.ăNiă seă aloc ă ună anumită timpă pentruă aă efectuaă diverseă
activit i:ă oă camer ,ă oă camer ,ă oă camer .ă Avemă liberulă arbitru,ă c ă suntemă în 
camer ,ă dară într-ună anumită timpă trebuieă s ă rezolv mă anumiteă probleme.ăDac ă
ac ion mă înă sincronă cuă timpul,ă adic ă obiectiv,ă atunciă eă OK.ă Trecemă dintr-o 
camer ă înă alta.ăCândă trecem,ă cândăniă seă cereă s ă ieşimăpeă culoar,ă înămomentulă
acela liberul arbitru e zero.ăDup ăceătermin măacesteăpraguri de schimbare, ni se 
spuneă„trece iăşiălaăetajulăurm tor”.ăŞiătotăaşa, coborâm...  

 
Peăcineăareăînăspateăacestă„niăseăspune”?ă 
 
Intui iaănoastr .ăNuăputemăexistaăf r ăintui ie.ă 
 
Şiăceăareăînăspateăintui ia?ă 
 
Are, poate, nişteăpresentimente.ăPoateăveniăşiădinăinstinctulădeăconservare. 
 
Deălaăcineăporneşte?ă 
 
Deă laă instinctulă deă conservare.ăDesigur,ă fiecareă areă oă rela ie,ă fiecareă esteă

inspirat de ceva sau cineva, pentruă c ă fiecareă areă convingerileă lui.ă Nuă exist ă
fiin ă care s ănuă fieă inspirat ,ă înă exterioră sauă înă interior.ă Şiă nuă intruă înă capitolă
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pentruăc ăastaădepindeădeăintimitateaăfiec ruia,ădarăareăunăaracănev zutădeăcareăseă
ineăcaăs ăsupravie uiasc .ă 

 
Înăceăform ăpoateăschimbaăhoroscopulăvia aăuneiăpersoane?ăăăăă 
 
Depindeăfoarteămultădeănivelulădeăevolu ieăşiădeăliberulăluiăarbitru.ăHaiăs ă

d măunăexemplu.ăEminescu,ătrupaăluiăPascali...ăS ăneăgândimălaăunăaspectăşiăiară
voiamăs ăm ălegădeăcondi iaăindividual ădeăstart.ăConteaz ăfoarteămultănumeleăşiă
prenumele. Sunt persoaneăcareăauăşiădou ăprenume.ăConteaz ăfoarteămultăcumăiă
seă spune.ă Fiecareă folosireă aă unuiă diminutivă modific ă foarteă multă echilibrulă
numerologicăalăpersoanei,ăvibra iaăproprie,ăenergiaăproprie.ăDeăexemplu,ăelă s-a 
numit Mihai Eminovici. I s-a schimbat numele, ştimă−ăIosifăVulcan,ăFamilia şiă
aşaămaiădeparte.ăAjungeălaătrupaăluiăPascali,ăiăseăd ăprimulăsalariuăşiăiăseăspune:ă
„Pentruăbineleăt uăşiăalăfirmeiăşiăpentruă−ănu-iăaşa?ă−ăîmprosp tareaămoral ,ăm-aşă
bucuraăca,ădinăacestăsalariu,ăs - iăieiăgheteăşiăhaine.”.ăŞiăEminescuăvineădup ăună
timpăşiăspune:ă„Da,ăamărezolvat.”.ă„Cumăaiărezolvat?ăC ăteăv dălaăfelăîmbr cat.”.ă
„P i,ă da,ă maestre”,ă zice,ă „amă luată ună volumă deă Goetheă şiă unulă deă haine.”.ă Şiă
acuma,ăhaiă s ănum r m,ă laă întrebareaăpus ădeă tine,ă câteăvarianteăareăun om în 
situa iaă asta,ă caă s ă în elegemă faptulă c ,ă pân ă laă urm ,ă ună horoscop,ă oă foaieă
matricol ăaăevolu iei,ăesteăcaăoăcarteădeăbucate.ăAcelaşiăbuc tarăpoateăg tiăaceeaşiă
re et ă înămaiă multeă feluriă şiă fiecareă înă felulă luiă oă g teşteă altfel,ă dară carteaă deă
bucateă eă aceeaşi.ă Adic ,ă înă acestă moment,ă laă oămaternitateă seă nascămaiămul iă
copii.ăHartaăeăaceeaşi,ădarăsuntăzeciădeădiferen eă−ăeuăle-amăprecizatăşiăînăc r iă−ă
careă neă diferen iaz .ă Vorbeamă deă Eminescu,ă da?ă Primaă variant :ă laturaă
spiritual .ăAăluatăunăvolum de Goethe, unul de haine. Va face foamea, cu tot cu 
haineleă respective.ăDoi:ă iaă ună volumă deăGoetheă şiă poateă îşiă iaă cevaă haineă sauă
m nânc .ăBun.ăVariantaăaă treia:ă „Domne,ă amă luatănumaiădeămâncareă şiă numaiă
haine.ă”ă−ăhran ămaterial .ăVariantaăaăpatra:ăinvesteşte.ăVariantaăaăcincea:ăd ăcuă
dobând .ă Iat !ă Suntăminimumăcinciă varianteă peă careăomulă leă areă laă dispozi ie.ă
Pân ă laă urm ,ă liberulă arbitruă depindeă deă caracterul,ă conştiin aă şiă deă nevoiaă deă
diversitateă şiă deă cunoaştere.ă Dac ă mergeă peă oă caleă b tut ă sauă doreşte,ă pură şiă
simplu,ăs ăaib ăini iativaălui.ă 
 

Laitmotivulăpeăcareăîlăexpuiăatunciăcândăvorbeşti,ăatâtăînăstudiileătale, 
câtă şiă în public,ă cândă teă adreseziă oameniloră despreă horoscop,ă spuiă c ă
„horoscopulă predispune,ă iară omulădispune”.ăAcestă „aă dispune”ă ală omului, 
fapta,ăesteăesen aăaăceeaăceăoăpersoan ăsauăunăindividădevineăsauăeste.  
 

Sigur. 
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Dară esteă foarteă dificilă s ă ajungiă s ă faciă într-adev ră fapteleă careă teă
caracterizeaz ăcelămaiăbine. 

  
Destinulăreprezint ăpân ălaăurm ăfilmulăuneiăvie i.ăNoi,ăînădimensiunea 3D, 

spunem:ă omulă eă sumaă fapteloră sale.ă Ceiă careă suntă superioriă nou ă caă evolu ieă
privescăşiăgândurile,ăşiădiscu iileăcuănoiăînşine,ăceeaăceăesteăinvizibil.ăCeeaăceănoiă
nuăştim.ăÎnătoateădimensiunileăposibile,ădeălaăaăpatra,ăaăcincea,ăaăşasea,ăaăşapteaăşi 
aşaămaiădeparte.ăEuăamăplecatăcuă„horoscopulăpredispune,ăomulădispune”ădeălaă
rela iaă sentimental .ă Eă oă chestieă fran uzeasc :ă L'homme propose, la femme 
dispose (B rbatulă propune,ă femeiaă dispune.).ă Deă ceă spunemă asta?ă Pentruă c ă
exist ămaiămulteăvariante.ăÎn mod normal, îi oferim unui om un evantai, dar nu 
avemăvoieăs -iăimpunemăniciodat .ăPutemăl saăoăcarteăpeănoptier ,ădarănuăputemă
obliga s-oăciteasc .ăPentruăc ănoiănuăneănaştemăto iălaăaceeaşiăvârst ăspiritual ăşiă
atunciăfiecareăareămomenteleălui,ăop iunileălui,ărespect măstilulădeăvia ,ămodulă
deăaăgândi,ăfelulăînăcareăseăpoateămaturizaăşiăajungeălaănişteăconcluziiăşiălaănişteă
convingeri. 

  
Astrologia are ca sinonim spiritualitatea?  

 
Da.  

 
Înăceăform ?ă 
 
Înăsensulăc ăneăajut ăs ăneăcunoaştemăpeănoi,ăs ăcunoaştemăceăseăîntâmpl ă

înăjurulănostruăşiăs ăneăarmoniz măcuăceeaăceăconsider măc ăarăfiăcaleaăpeăcareă
trebuie s-oăurm m.ăDeăexemplu,ămie,ăcelămaiădragăversădinăcrea iaăeminescian ă
este ultimul din Odă în metru antic:ă„Mieăred -m .”.ă 

 
Pentruăc ăl-ai numit peăEminescu,ăcuăsiguran ăaiăf cutăastrogramaăşiă

marilor creatori. Te-aăatrasăEminescuăs ăîlăanalizeziăastrologic? 
  
Via aă aă f cută s ă g sescă laă fondulă interzisă deă carteă peă atunci,ă înă aniiă ’80, 

lucrarea Cer şi destin, şiă acoloă seă descriaă horoscopulă luiăMihai Eminescu, cu 
ascendentul foarte aproape de ascendentul României. Este primul horoscop pe 
care l-amă v zut,ă l-am citit, l-amă explicat,ă peă care,ă primaă dat ă sufleteşteă l-am 
reluat. Pentru mine a fost un manual. Deci Eminescu nu este un portdrapel 
numai pentruătotăceăînseamn ăculturaăşiăspiritualitateaăromâneasc ,ădarăşiăpentruă
astrologiaăromâneasc .ă 
 



131 

 

Înăceăsens?ăAstaăînseamn ăc ,ădincoloădeăgeniu,ăesteăvorbaăşiădespreăună
momentăpropiceăînăcareăoăfiin ăuman ăseănaşte?ă 
 

Sigur.ă Euă amă dată şiă înă c r ileămeleă acestă aspect.ă Exist ă oămultitudineă deă
criterii. Le-amănumitărepereăidentitare,ăcareăaparăînainteădeănaştereaănoastr .ă 

 
Înăceăform ?ăUndeăapar?ă 
 
Momentulă şiă loculă naşterii.ă Felulă înă careă seă desf şoar ă evolu iaă sarcinii,ă

evolu iaă gravidit ii.ăMomentulă înă careămediculă anun ă viitoareaămam .ă Primaă
reac ieăaămamei.ăPrimaăreac ieăaătat lui.ă 
 

Dar acestea nu sunt aspecte psihologice, psihosomatice?  
 
Sunt,ăsunt.ăDarăpsihologiaăşiăpsihosociologiaăofer ăalteăperspective.ăLaăfelă

cum au folosit, de exemplu, hipnoza regresiv ă şiă respira iaă holotropic .ă Suntă
tehnicileămoderneădeăast zi.ăDarăexist ăşiăceeaăceăseăcheam ăhoroscopulăprenatal.ă
Este un element pe care eu l-am adus în ezoterismul astrologiei.  

 
Practic,ăcunoaştereaădeăsineăpeăcareă i-a oferit-oăastrologiaă i-aădatăşiăoă

tem ădeăvia ălaănivelăpersonal? 
 
Da,ă da.ă Înă primulă rând,ă aă adusă certitudine.ă Peă deă alt ă parte,ăm-aă f cută s ă

conştientizezăgreşelile. 
  
Ceăfelădeăgreşeli?ăCele karmice sau cele dinăvia aăaceasta?ă 
 
Şiăgreşelileădinătrecut,ăşiăgreşelileădinăvia a asta. Îmi spun zilnic: îi iert pe 

to iăceiăcareăauăgreşităfa ădeămine,ăîiărogăs ăm ăierteăpeăto iăceiăfa ădeăcareăamă
greşit.ăDauăexempluădeădou ătipuriădeăerori,ăaparentăbanale.ăAtâtaăcâtăseăpoate,ă
sigurăeleăauăfostăcomise.ăUnu:ănuăputemăgr biămaturizarea,ăcoacereaănim nui,ăcaă
s ănuăfimăprocustieni.ăŞiădoi:ăNuătrebuieăs ăjudec mădup ănoi. 

 
Înăfunc ieădeăceăseăjudec ?ăDup ăoălegeăetern ? 
 
Avemă nevoieă deă oă judecat ă subiectiv ,ă deă oă judecat ă obiectiv .ă Înă

momentulăînăcareăjudecădup ămineăşiăîncercăs ăîlămaturizezăpeăcelădeălâng ămineă
sauăîncercăs ăm ăfolosescădoarăeuăcaăexempluăpersonal,ăf r ăs ă inăcontădeătoateă
dateleă persoaneiă dină preajm ,ă esteă oă greşeal .ă Esteă momentulă înă careă
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conştientiz măc ăfiecareădinănoiăesteăchiriaşulă riiăînăcareăs-aăn scutăsauăîn care 
locuieşte,ădac ăeă araăadoptiv ,ădac ăaăemigratăşiăcareăesteărela iaăîntreănoiăşiă araă
gazd ,ă araăînăcareăneăafl m. 
 

GabiăMihailovici,ăaăfostăoăpl cereăs ărealiz măuniculănostruăinterviuăînă
atâ iaăaniădeăcândăneăcunoaştemăşiăsperăs ănuăfieăultimul. 

 
Mul umescă pentruă gest!ă Aşă doriă s ă încheiă totă cuă Eminescu:ă „Veziă pe-un 

rege ce-mpânze teăglobu-n planuri pe un veac,/ Când la ziua cea de mâine abia 
cuget-ună s rac.../ă De iă trepteă osebiteă le-auă ie ită dină urnaă sor ii, 
Deopotriv -iă st pâne teă razaă taă iă geniulămor ii.”ă (Scrisoarea I)ă şiă „Eiădoară auă
steleă cuănoroc/ă iă prigoniriă deă soarte,/ăNoiănuăavemăniciă timp,ăniciă loc,/ă iă nuă
cunoa temămoarte.”ă(Luceafărul).  

Noiăsuntemătrec tori,ăRomâniaăesteăetern .ăTr iasc ăRomâniaăşiăprotectoriiă
eiădintotdeaunaăşiădeăpretutindeni!ăMul umesc!ă 
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ZODIACUL ARTIŞTILOR 

 CU STEA ÎN FRUNTE ŞI STELE DE CINEMA (7-9): 
 
 

ZODIA SCORPIONULUI 
 

 
Influen aă combativ ă aă nativiloră motiva iă deă planeteleă Marteă şiă Plutonă seă

poateămanifestaă constant,ă fieă peă toat ă durataă implic riiă loră înă actulă artistic,ă fieă
dup ă ună „anotimpă ală liniştiiă aparente”,ă printr-oă dezl n uireă (celă maiă adesea)ă
irezistibil . 

Cândă nuă eă revendicareă sauă revanş ,ă atunciă seă prelimin ă oă schimbareă dină
temeliiăaăuneiăsitua iiăanacronice.ă   

Temperamentulăvulcanicăoglindeşteăfaptulăc ănimicănuăeăcâştigatădefinitiv,ă
nimicănuăeăpierdutădefinitiv,ăînăfiecareăclip ăseăjoac ătotulăpentruătot.   

Seăîncheieăspectacolulăteatral/cinematografic,ăiarăprivitoriiăseăîntreab ădac ă
şiădisputaă(uneoriăpolemicaăpurtat ăcuăsineăînsuşi)ăchiarăaăajunsălaăfinal...ăÎnăacestă
sens,ă iat ă câtevaă repliciă memorabile,ă avându-l drept protagonist pe Ilarion 
Ciobanu: 1) „Îmi sunte i... fanatic” (Pleoarc ă spreă comisarulă Roman,ă înă Cu 
mâinile curate); 2) „Comisare, tu numai pe Semaca îl vezi! Şi-n vis...” (dialog 
cuă şefulădeă partid,ă înăUltimul cartuş);ă 3)ă „Cât m-or ine mânurile astea două, 
talăntul tău nu s-o pierde”, „Acum, pământurile sunt ale grofilor. Când vor fi 
ale oamenilor...” (dialogăTraianăBradă−ăDomnucaăAnabelle,ăînăArtista, dolarii şi 
ardelenii); 4) „Eu nu glumeşti niciodată” (lipoveanul din Terente, regele 
băl ilor). 

 
Iat ăcâ ivaăartiştiăreprezentativiăşiăunulădinăfilmeleădeăreferin :ă 
 
Draga Olteanu Matei − 24 octombrie (Patima), AndaăC lug reanu −ă24ă

octombrie (Stop cadru la masă), Magda Catone −ă 24ă octombrieă (Dragoste şi 
apă caldă), Dumitru Furdui  −ă27ăoctombrieă(Împuşcături pe portativ), Teodora 
Mareş −ă27ăoctombrieă(Declara ie de dragoste), Sanda Toma −ă27ăoctombrieă
(Bădăranii), Ilarion Ciobanu −ă 28ă octombrieă (Lumini şi umbre), Mircea 
Moldovan −ă 3ă noiembrieă (Toamna bobocilor), Radu Panamarenco − 3 
noiembrie (Un echipaj pentru Singapore), Olga Delia Mateescu −ă6ănoiembrieă
(Tată de duminică), DorinaăȚaz r −ă7ănoiembrieă(Angela merge mai departe), 
Nicodim Ungureanu −ă7ănoiembrie (Cel ales), Gabriel Oseciuc −ă8ănoiembrieă
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(Prin cenuşa imperiului), Lucian Pintilie −ă 9ă noiembrieă (Reconstituirea), 
Mirceaă Mureşan −ă 11ă noiembrieă (Toate pânzele sus), Ştefană B nic  −ă 11ă
noiembrie (Cianura şi picătura de ploaie), IoanaăCr ciunescu −ă13ănoiembrie 
(Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii), Geo Saizescu −ă 14ă noiembrieă
(Astă seară dansăm în familie), Vasile Muraru − 14 noiembrie (Păstrează-mă 
doar pentru tine), Cornel Todea −ă18ănoiembrieă(Adio, dragă Nela), Reka Nagy 
−ă19ănoiembrieă (Pistruiatul), George Alexandru −ă21ănoiembrieă (Noi, cei din 
linia întâi), Val Paraschiv − 21 noiembrie (Liniştea din adâncuri). 
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ZODIAăS GET TORUȚUI 
 

 
Jupiter,ă planetaă şansei,ă induceă artiştiloră n scu iă subă semnulă Arcaşuluiă

voca iaă extensieiămotivate,ă deă laă deplas riă şiă convorbiriă laă dominan aă drept iiă
divineăînăcauzaăvie iiălor,ăastfelăc ămarginileălimitelorăomeneştiădevinămaiăample,ă
mai complexe, mai abisale... Monologul rostit de Emil Hossu în Secretul lui 
Bachus devine,ăastfel,ăextremădeăelocvent.ăÎnăaceeaşiătendin ăintr ăşiăconcluziaă
exprimat ădeăColeaăR utu, în Zile fierbin i: „Noi nu vedem planificarea drept o 
frână a îndrăznelii, ci drept o pârghie a ac iunii”.    

Aici, sinceritatea dezarmant ă îşiă las ă multă înă urm ă tactul,ă circumstan eleă
atenuanteă venindă dină necesitateaă logic ă şiă legic ă deă aă „descleia”ă bigotismulă şiă
ipocrizia. 

Verbulăspecificăesteă„aăîn elege”.ăOri,ă„aăîn elege”ăînseamn ă„aăegala”. 
 
Iat ăcâ ivaăartiştiăreprezentativiăşiăunulădinăfilmeleădeăreferin :ă 
 
Emil Hossu − 24 noiembrie (Iarna bobocilor), Dina Cocea −ă27ănoiembrieă

(Ştefan cel Mare − Vaslui 1475), ColeaăR utu −ă27ănoiembrieă(Facerea lumii), 
Mihaiă Mereu  −ă 29ă noiembrieă (Secretul cifrului), Mitic ă Popescuă − 30 
noiembrie (Gustul şi culoarea fericirii), ŞtefanăRadof – 1 decembrie (Oglinda – 
Începutul adevărului), Ion Haiduc – 3 decembrie (Divor ... din dragoste), Tan iă
Cocea – 7 decembrie (Răpirea fecioarelor), Alecu Croitoru – 8 decembrie (Am 
o idee), Valeria Gagealov – 9 decembrie (Singurătatea florilor), Leopoldina 
B l nu  – 10 decembrie (Bietul Ioanide), Szabolcs Cseh −ă 11ă decembrieă
(Trandafirul galben), MonicaăBârl deanu – 12 decembrie (Despre oameni şi 
melci), Radu Beligan −ă14ădecembrieă(Singurătatea florilor), Gheorghe Ifrim – 
18 decembrie (Bucureşti NonStop), Titus Muntean – 18 decembrie (Caravana 
cinematografică), Dană B d r u – 19 decembrie (Morome ii), Ruxandra 
Sireteanu – 20 decembrie (Divor ... din dragoste), Marian Râlea −ă 20ă
decembrie (Cuscrii).  
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ZODIA CAPRICORNULUI 
 

 
Planetaă cuă ineleă Saturnă imprim ă creativiloră acestuiă semnă zodiacală

consecven aădeăaăatingeă(nuăoădat )ăpisculăperforman eiămaximeăplusăabilitateaă
deăaăseămen ineă„acoloăundeăajungăvulturii”. 

Obsesiaăperenit ii,ăconfruntareaăcuămişcareaănisipuluiădinăclepsidr ,ă„luptaă
cuăiner ia”,ăambi iaă(dinăstartăm rturisit ănuădoarăsieşi)ădeăaăcreaăcevaădurabil,ădeă
aă fixaă nişteă repereă conducă spreă fortificareaă înă realiz riă aămentalit iiă şiă vârsteiă
artistice specifice acelei epoci. 

Judec ileădeă constatareă şiădeăvaloareă seă îmbin ,ăastfelă c ă fiecareă izbând ă
poart ă amprentaă unuiă sistemă politico-economic, a conexiunii acestuia cu 
individul,ăfamiliaăşiăstatutulăsocial,ăcuănevoiaădeăaărespectaăşiădeăaă fiărespectat. 
Chiarăşiăidilele,ădragosteaăparăinvadateădeăoăsubtil ătestareăaărezisten eiăceluilalt,ă
deăprovoc riăceruteătocmaiădeănevoiaăautoprotec iei. 

Tipologiileă indic ă autocunoaştereă temeinic ,ă înă careă aă ştiă ceă s ă ceriă deă laă
tineăreprezint ăpreambululăpentruăaăştiăceăs ăceriădeălaăcolaboratori.ăIarămanieraă
înă careă seă exercit ă putereaă esteă directă propor ional ă cuă restric iileă îndurateă şiă
austeritateaăasumat . 

Ultimulătestădevineăşiăcelămaiăimportant,ădeăaceeaăretragereaălaătimpăchiară
esteăoăart ... 

 
Iat ăcâ ivaăartiştiăreprezentativiăşiăunulădinăfilmeleădeăreferin :ă 
 
Adelaă M rculescu −ă 21ă decembrieă (Alo, aterizează străbunica!), Stela 

Popescu −ă 21ă decembrieă (Nea Mărin miliardar), Mircea Diaconu −ă 24ă
decembrie (Filip cel Bun), Rodica Negrea −ă25ădecembrieă(Mult mai de pre  e 
iubirea), GheorgheăDinic   −ă25ădecembrie,ăînăacteă1ăianuarieă(Felix şi Otilia), 
Carmen Maria Strujac − 29 decembrie (Fiul mun ilor), Ovidiu Iuliu Moldovan 
−ă1ăianuarieă(Horea), MihaiăP l descu −ă5ăianuarieă(Meandre), IoanaăBulc  −ă
7 ianuarie (Mihai Viteazul), Florentina Mosora −ă7ăianuarieă(Dragoste la zero 
grade), Catrinel Paraschivescu − 16 ianuarie (Răpirea fecioarelor), Radu 
Gheorghe −ă 16ă ianuarieă (Grăbeşte-te încet), Stela Furcovici −ă 17ă ianuarieă
(Ecaterina Teodoroiu), Vasile Cojocaru −ă17 ianuarie (Furtună în Pacific). 
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ANUL 2017 

 

 
Dataădeă28ăianuarieă2017ăindic ăschimbulădeăştafet ăalăinfluen elorăastraleă

dintreăAnulăMaimu eiădeăFocă şiă celă alăCocoşuluiădeăFoc.ă Începeă s ă seăd râmeă
The Wall  (Zidul),ă astfelă c ă seă întrez reşteă The Dark Side of the Moon (Fa aă
nev zut ăaăLunii)ăşi,ăprinăasta,ăce-o mai fi Behind the doors closed (În spatele 
uşilorăînchise). 

 

INDIVID 
 
Neă îndrept mă spreă ună 2017ă înă careă interesulă echidistantă pentruă detaliiă şiă

ansambluăîiăpoateăfaceăpeăangaja iăşiăpeăşomeriăs ăfieădeopotriv ămaiăcalcula iăşiă
mai practici la negocieri. Un fel de Lungul drum al zilei către noapte. 

Rela iaă şef-subordonată poateă aglomeraă responsabilit ileă specificeă
resurselor umane din numeroase instituii,ăinclusivăcorporatiste,ămaiăalesăc ăfişaă
postuluiăarătrebuiăreevaluat ,ăcuăconsecin eăfinanciareădirecteăşiăreciproce.ăUnăfelă
de Clasa muncitoare merge în Paradis, coroborat cu Bani de dus, bani de întors. 

 

SISTEM 
 
Raportulădintreăacumulareăşiăconsumăarăputeaăîncepeăs ăseăînclineătotămaiă

multăspreă„win-win”,ăchiarădac ănuăneap ratăînăp r iăegale,ăunăfelădeăDoi pe-un 
balansoar. Altfel, orice bonus s-ară resim iă caă Efectul razelor gamma asupra 
anemonelor sau Zbor deasupra unui cuib de cuci. 

Redistribuirea capitaluluiăarăputeaă intraăpeăunănouăf gaş,ăcuăoănot ăaparteă
pentruă reinvestireaă profituluiă şiă spreă inutul uitat de timp. Ceva între Oraşul 
văzut de sus şiăCu mâinile pe oraş, urmat de Apoi s-a născut legenda... 

Obsesiaă retehnologiz riiă tindeă s ă devin ă un efectă ală devizeiă „Noiă nuă
educ m,ăciăvindemăproduse”.ăChiarăaşa,ă„valor măcâtăcâştig m”?ăIarăcândăOmul 
nu-i supus maşinii,ăparc ăîlărevedemăpeăChaplinătr gândălaăşaib ăînăTimpuri noi, 
desigurăcuămeniulăautomatizatăinclusăînămemorabilaăpauz ădeămas ăsauărostindu-
şiăvizionarulădiscursădinăfinalulăcapodopereiănumiteăDictatorul. 

Vrând-nevrând,ă neă amintimă c ăAşa s-a călit o elul, inclusiv Pendulul lui 
Foucault cândă eă vorbaă deă balansulă cuvântuluiă „na ional”,ă întreă „suprastatal”,ă
„federal”,ă„autonom”ăşiă„regional”... Faleze de nisip, nu altceva... 

Înăfine,ăcândăregulileăpostbeliceăsuntătotămaiăcontraziseădeărealit i,ăsemnăc ă
şi-auă atinsă limitele,ă iară termenulă deă garan ieă seă apropie,ă neă recapitul mă
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convingerileă intime,ă fiecareă cuă rug ciunileă lui.ă Ună felă deă Oglinda. Începutul 
adevărului plus Lumea ca voin ă şi reprezentare, în care-şiă caut ă loculăSoarta 
unui om,ăînăfondăaătuturorăcrea iilorădumnezeieşti...ăSalva i sufletele noastre... 

 
Iat ăprincipalele repere astrologice:  
 
− JupiterăvaătranzitaăzodiaăBalan eiăpân ăpe 10 octombrie, iar apoi pe aceea 

a Scorpionului; 
− Peă 20ă decembrie,ă Saturnă treceă dină semnulă S get toruluiă înă cel al 

Capricornului; 
− Lilithăstr bateăScorpionulăpân ăpeă13ăfebruarie,ăiarăulteriorăS get torul; 
− NodulăNordă (menirea,ă sensulăexisten ei)ă continu ă înăFecioar .ăDup ă28ă

aprilie,ăprogreseaz ăînăLeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 – AnulăCocoşuluiădeăFoc 
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TREI MEDICI VETERINARI  
ŞIăUNăFARMACIST 

  
...dedica iăpacien iloră 

cuvânt toriăşiănecuvânt tori,ă 
dar şiăcuvintelor 
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GEORGE BEJAN 
 
 
 
 
 
 

 
NEP SAREăă 
 
Audăoăsteaăb tândăînăgeam:                                    
E steaua sufletului meu.                                         
Arăvreaăs ăintre,ădarănuăpoate,                                
Nu-iăpotădeschideăc -s departe.                              
 
Sunt cufundat în visurile mele,                               
Teăv dăplimbându-te prin ele,                                
Cuăpaşiăuşoriăc lcândăculorileă
albastre,                 
Stingândăîncetăşiăultimeleăastre.                             
 
Iarăeaă−ăultimaăsteaăaămea.                                                   
Dar stai! N-oăstingeăşiăpeăea,                                            
C-arăvreaăs ăintreăşiănuăpoate. 
Tuăîns ăn-oăfereşti,ăcalciămaiă
departe.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
NOAPTEăALB  
 
Peăpânzaăceaăneagr  
Cristale de aur lucesc 
Şi-oăpepit ăimens  
Ceăstr juieănoaptea 
Cuăaburiăceăzboar  
M re eăcor biiăcereşti... 
 
Absurd ălinişteăcolorat  
În capul golit 
Deăgânduriăvuieşte 
Dintr-odat ... 
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FEERIE 
 
Pe aripi de vânt m-apropii de tine, 
Î iăfurăunăs rutăşi- iălasăalteăoămie. 
Cuălacrimiăînăochiăpriveştiăc treă
mine, 
Îmi spui c-aştep iăs ărevinăşiămâine. 
Teămaiăprivescăoădat ,ăteămângâiăpeă
p r 
Ş-apoiăînăzborăm ăînal ăc treăcer, 
Plonjez printre nori, pe-oăraz ădeă
soare, 
Şiăcuprinsădeădorin ăm-avânt în 
mare. 

 
 
Ajungăpeăoăinsul ădinămijloculă
m rii,ăvis riiă− 
T râmăvirginăşiăplinădeăverdea  
Alăc ruiăpaznicăeălunaăm rea . 
Nisipulăeăcaldăşi-năbra eăm ăia, 
Oăbriz ădeăsear ăîmiămângâieă
fruntea 
Şiăaduceăcuăeaămirosădeămare 
Şiăfluturiăcuăaripiăuşoare. 
Adormăşiăteăvisezăal turiădeămine, 
Teăstrângăînăbra eăşi- iăspun: 
— Noapteăbun ,ăiubito,ăpeămâine! 

 
 

 

 
 
 
 
TE IUBESC 
 
Înăochiiăt iăv dăviseleămele, 
Înăp rulăt uă− speran eăadunate, 
Pe buzele tale − frumoase cuvinte, 
Ceăsufletulăvinăîncetăs -mi alinte. 
Şiătoateaăacesteaăm ăfacăs - iă
şoptesc, 
Cât de mult, drag ,ăeuăteăiubesc. 
 
 
 
 
 

PSEUDOFABUL  
 
Unăşarpeămicăşiăplinădeăplete, 
Dup ăceăs-a gândit pe îndelete, 
S-a transformat în om cu plete 
S ăvad , dom’le,ăcumăeăs ăfiiăcuă
fete, 
S ăaiăprieteniămul iăşiăbuni, 
S ăvad ăoameniăbuniă−ănebuni, 
S ăintre-năinim ălaăto i, 
S ăvad ăcamăceeaăceăpo i. 
Într-un cuvânt − s ăfieăom, 
S ănuămaiăsteaăînăjurulăunuiăpom, 
Dar chipul nou ne-aăînşelat, 
C ciăşarpeleănuăs-a schimbat 
De reaua fire de-aămuşca 
Pe cel ce-n sân l-ad postea.
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PARADIS 
 
Bineăaiăvenit!ăAiciăaiăg sităcaleaăspreăParadis, 
S ănuăcreziăc ăteămintăşiăniciăc -i un vis. 
Te afli înăRomânia,ă ar ăînfloritoareăşiăîmbelşugat ,ă 
Fiecareăcas ăeăoăcas ăbogat , 
Româniiăauăbaniăşiămâncareăîncâtăleăprisoseşte,ă 
Politica scumpilorăconduc toriăleăprieşte.ă 
Şiăpentruăc ănoiăamădorităs -iăvot m,ă 
Nuăputemădac ăamăvreaăs -iăîmpuşc m?ă 
Baăchiarăneăoferimăspin rileăs ăseăridiceăpeăele,ă 
Leăpunemălaădispozi ieăchiarăşiăaverile,  
C ăeiăsuntănişteăoameniăblajiniăşiăsub iri,ă 
Noi nici n-avemăideeăcumăeăs ătranspiriă 
Cândăaiăgrij ădeăoă ar ăîntreag ,ă 
Cândăteăpreocupiăcaăfiec ruiaăbineăs -iămearg .ă 
Nuămaiăauăgrij ădeăei,ăs racii,ăn-auăniciăcas ă 
Şi-sătareăslabiăpentruăc ăn-auăceăpuneăpeămas .ă 
Lumeaăziceăc ăauăvile,ămaşiniăşiăpiscine,ă 
Darănuăeăadev rat,ăoăştimăpreaăbine.ă 
Dac ăarăfiăaşaăşiăpesteănoiăs-arăîmbog i,ă 
Ne-amărevoltaăşiăasupraălorăne-amăasmu i,ă 
Darăaşa,ăst mălinişti i,ăeventualăcoment m,ă 
Dar,ăcaăoameniădeştep i,ănuăneăr scul m.ă 
Numaiăproştiiăseăspuneăc ăseăbatăşiăseăceart ,ă 
Noiăştimădoarădou ăcuvinteă−ăsperan ăşiăiart .ă 
Românu-iăomătareădeşteptă 
Şiănuăseăiaădelocăcuăvia a-n piept.  
E mai frumos s-aştep iăs ăfieăbineă 
Decâtăs ăfaciăceăseăcuvine.ă 
Şi,ăcaăîncheiere,ăcevaăs ă ine iăminte:ă 
DATORIT ăVOU ,ăROMÂNIAăPROSPER ăŞI MERGE ÎNAINTE! 
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VLAD LUNGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBUT DRAMATURGIC: 
 

CRIM ăCUăGUSTăDEăHER STR U 
 

Comedie poli istă într-un act 
- fragment - 

 
 

PERSONAJELE (înăordineaăapari iei): 
 
 
MATILDA LUNGOCI     −ă inspectoră criminalistă dină cadrulă Serviciuluiă
Omoruri al Poli ieiăCapitalei 
 
C PITANULăBARABUL   −ăăcomisarul-şefăalăServiciuluiăOmoruriăalăPoli ieiă
Capitalei 
 
MAZZEO          –    numele de cod al afaceristului interlop Matei Frunte 
 
LUCIANO          –    numele de cod al infractorului român Lucian Spartu, stabilit 
în Italia  
 
BE IVIC ă      −    unăcerşetorăcareătrageălaăm sea 
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SULT NICAăşi AFRODITA   –  dou ăm tur toareădinăParculăHer str u 
 
MATAHAL ăăă−    paznicăpeătimpădeăziăînăParculăHer str u 
 
PL CIN EL şiăPANIC ăăă        –  criminaliştiădeălaăServiciulăCercetareălaăFa aă
Locului 
 
MANUELA       –    medicălegistădeălaăINMLă„MinaăMinovici” 
 
MIRELUŞ        –    fotograf criminalist 
 
GORIL ăăăăăăăăă −    unăşmecherădeălaăservice-ulăautoă„PârlituăMotors”ădină 
Chitila 
 
JOLLY              −    un costumier de la TNB 
 
LENTIL ăăăăăăăă −    deălaălaboratorulăfotoă„Kotcodak” 
 
CAMELIAăFLUTURAŞ          −  reporterălaă„GândireaăRomâniei” 
 
Şiădou ăvoci (înregistrate): Un ROBOT TELEFONIC  şiă o OPERATOARE 
DE LA SERVICIUL 112. 
 
 

Comedia se petrece toamna, în mai multe locuri din Bucureşti − într-o vilă 
din Doroban i, în Parcul Herăstrău, la service-ul auto „Pârlitu Motors” din 
Chitila, la sediul Serviciului Omoruri, în TNB, în laboratorul foto „șotcodak”, 
dar şi la Vama Calafat.  

 

 
SCENA 1 

LUNGOCIăşiăBARABUL  
 

Interiorul luxos al unei vile din Doroban i. În mijlocul încăperii, în 
semiobscuritate, se remarcă o siluetă feminină, aşezată pe un scaun. Un 
proiector luminează scaunul în care stă inconştientă Inspectoarea Lungoci.  
 
LUNGOCI:  Ah!ă Ceă durereă cumplit ă amă laă mansard !ă Brutele alea mi-au 
reamenajat-oăf r ăs ăle-oăcer.ăDa’ăşiăeuămi-amăc utat-o. (mirată) Ce-miăveniăs -i 
filez,ă înă locă s ă stauă laă maison?! Doar nu se scrie singur ultimul capitol din 
viitorulămeuăroman,ă„InspectorulăCarapaceăseăînchisteaz ”!ăUndeămi-e telefonul? 
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Caută în buzunarele pantalonilor. Scrutează toată camera, fără a se ridica 
de pe scaun. Apoi se ridică, se uită cu aten ie în jurul scaunului şi sub acesta 
găseşte telefonul.  

 
LUNGOCI ( entuziasmat ):      Ah, l-amăg sit!ăActivezăfunc iaăvocal .ă(apropie 
telefonul de buze)ăApeleaz ăBarabul !ăăăăăăăăăăăăăăă 
Oăvoceăfeminin ădinăfundal:   ApelezăBascul .ă 
LUNGOCI:       NuăBascul !ăBa-ra-bu-l !ă 
Oăvoceăfeminin ădinăfundal:   ApelezăBranul . 
LUNGOCI ( nervoas ):          Smartphone nerod!!! BA-RA-BU-L !!!! 
  

Într-un final reuşeşte conexiunea telefonică.  
 
LUNGOCI  :      Alo!ăBun ăseara,ădomnuleăC pitan! 
 

Cum se stabileşte legătura telefonică, apare Căpitanul Barabulă în partea 
stângă a scenei. I se aude doar vocea şi i se vede vag silueta. 
 
BARABUL :    Ce vrei la oraăasta,ăLungoci?!ăOăfiăbun ăpentruătine,ăc ăm-ai 
deranjatădeălaăpartidaădeăpokerăcuăb ie ii!ăDinăcauzaătaăamăpierdutămâna! 
LUNGOCI:       Şiăa iăg sit-o?  
BARABUL ă(iritat ):    Lungoci,ăsperăc ănu- iăardeădeăglume! 
LUNGOCI:     Nu, sunt cât se poate de serioas !ă M ă afluă într-oă vil ...ă înă
Doroban i... 
BARABUL :   Şiăceăm ăintereseaz ăpeămineăundeăî iămu iătuăexisten a?!ăTotuşi,ă
ceănaibaăcau iăînăDoroban i?!ă 
LUNGOCI:      Amăoăproblem ...ămare...ăcuăFrunte! 
BARABUL :   Credăc - iăardeăfruntea!ă 
LUNGOCI:      Nu,ănu!ăŞti i...ăNu-miăieşeaădinăminteăcazulă„Frunte”... 
BARABUL ă(nervos):  M ăsco iădinămin i!!!ăCeătreab ăaiătuăcuăMateiăFrunte?!!ă 
LUNGOCI:        L-amăfilatăînăsearaăaceastaăşiămi-am luat-o... direct în moalele 
capului.  
BARABUL ă(mirat):   Ce?!!!!  
LUNGOCI:        Amăfostăpu inăsechestrat ...ădeăelăşiădeăunăindividădubios...ăDa’ă
doarăpu in,ăc ăpeăurm ăamăp trunsăîntr-oăgaur ăneagr ...ăDe-abiaăacumăamăieşită
din ea.  
BARABUL ă(nervos): Tuăchiarăvreiăs -miăsco iăperiăalbi!ă 
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LUNGOCI:       Cu tot respectul,ădomnuleăC pitan.ăDarădejaăave iăoăplanta ieădeă
bumbacădestulădeăzdrav n .ăNuăs r ci iă f r ăunul,ădou ăm nunchiuri.ăDa’ăsta iă
liniştităc ăsuntăbine! 
BARABUL :   Totătimpulăvreiăs ăfiiăînăfrunte!ăDeăcâteăoriăs - iăspun?ă„Frunte”ă
e-un caz închis! Nema dovezi, nema acuzare!  
LUNGOCI:   Da i-lă dvs.ă înă urm rireă general ă peă Mateiă Frunteă pentruă
sechestrare. 
BARABUL :    Da, da... (iritat )ăŞiătuăarătrebuiăs - iădaiădemisia!ă(calm)ăDeşi,ă
fa ădeăneispr vi iiă iaădinăsec ie,ăm ăpotăbazaăpeătine.ăDa’ăs ăştiiăc -i ultimaăoar ă
cândă î iă ap ră spatele!ă Hai,ă d -miă adresaă complet !ă Amă notat-o.ă i-i trimit pe 
z p ci iiă deă laă Fa aă Locului!ă (se adresează partenerilor de poker)ă Pl cin el,ă
Panic ,ăstrânge i-v ăcatrafuseleăşiăînăpasăalerg torăpeăCaleaăDoroban i,ălaănr.ă44.ă
În cazulă înă careă v ă întreba iă deă ce...ă Uite,ă de-aia! Lui Lungoci îi plac vizitele 
nocturneă înă zoneleă reziden ialeă şiă areă nevoieă deă companie.ă Şi-acumă s -mi 
recuperez mâna.  
 
 

POEZII MONTANE 

 
 

COALAăVIE II 
 
Urc pe-abrupte vârfuri montane, 
M ăavântăcuămultăcurajăînăvia . 
M ăîncarcălaăozonăcuăenergiiădiafane, 
Înăoceaneleăsublimeădeăverdea .ă 
 
Str vechileăcresteăpeălocăînva  
Paşiiăascensiunii,ătr iriiăumane. 
Iubescămunteleă−ă coal ădeăvia , 
Cu ale sale abrupturi, creste montane. 
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OD ăMUN ILORăMEI 
 
Mun iiăfalnici ce se-nal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Suntăacoperi iădeăcea .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Magice sclipiri de soare 
Pun natura în valoare. 
 
Timpulătreceăînăneştire, 
Totul este o feerie: 
Apele ce curg la vale, 
Norii care fierb în oale, 
 
Braziiăşiăaălorăcoroan , 
Munteleăcuăaăluiătoan , 
Ploileăceăvinăcascad  
Dinăaănorilorăpl mad . 
 
Zile de vis, albastre,   

Cuăseninulălorădeăsticl . 
Margareteleă−ăînăglastre, 
Urciăpeăcresteăf r ăfric . 
 
Od ămunteluiăridicăă 
iăcândăplou ăpic-pic-pic. 

Nu mai stai cu noi un pic? 
 
Cea aăvine,ăcea aăpleac , 
Ea cuprinde vast decor.    
Mun iiămeiăeaăîiăîneac ,ăă 
Doarăoleac , 
P s releăcânt -n cor. 
 
Din br detăpân ăînăvale 
Ieseăiar iămândrulăsoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntele – şcoal ădeăvia  
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PERIPE IILEăHIBERNALEăALEăUNUIăGHINIONIST 
 

 
Dac ăteăconsideriăcreştin,ă înăpreajmaăS rb torilorădeăiarn ăsim iănevoiaăs ă

posteştiădeălaătreiăzileăpân ălaăoăs pt mân ăşi, în cazul cel mai spectaculos, 40 de 
zile.ă Pân ă laă Cr ciună teă spovedeşti,ăm rturisindă p cateleă s vârşiteă de-a lungul 
anuluiă−ănuăchiarăpeătoate;ătrebuieăp strateăşiăpentruăurm toareaăconfesiuneă−ăşiă
teăîmp rt şeşti,ăsperândăs ănuăapar ănicioăproblem ăcuăCelădeăSus...  

Îns ă Universulă areă ună altă plană pentruă tine.ă Î iă creeaz ă condi iileă optimeă
pentru perturbarea qi-ului:ă „infernul”ă cump r turiloră pentruă careă pierziă vreoă
cinci-şase ore înăhipermarketuri,ălaăcoziăinterminabile.ăDup ăaceast ămic ăşotie,ă
î iămaiăg seştiăşiămaşinaălovit ăînăparcare,ăiară staăesteădoarăînceputul.ă 

Înă momentulă înă careă aiă ajunsă înă fa aă blocului,ă î iă ieiă cump r turile din 
portbagaj,ăfaciăcâ ivaăpaşiăşi...ăsurpriz !ăTeătrezeştiălaăsol,ăculcatălâng ăoăgr mad ă
deăsacoşe,ăvinovat ăfiindăoăpiatr ăcareăaăstatăînăloculăînăcareănuătrebuia,ăiar,ădeălaă
oă mic ă distan ,ă nişteă veciniă „buni”ă teă privescă râzând,ă neacordându- iă niciun 
ajutor.ă Pân ă s ă intriă înă bloc,ă consta iă c ă i-aiă uitată cheileă înă maşin .ă Reviiă înă
parcareăşiăteăîmpiediciăiarăînăaceaăpiatr ăbuclucaş .ăÎ iăstrângiăsacoşeleăşiăsesizeziă
evaporareaăcheilorădeălaămaşin .ăTeăîntorci,ăleălocalizeziăvizualăînăfa aăblocului, 
teăapleci,ăleăridiciăşiăobserviăc ă i-aiăag atăunăpeticădeămaterialădinănouaătaăhain .ă
Faciă înc ă oă dat ă drumulă pân ă laă automobil,ă descui,ă recupereziă cheileă deă laă
apartamentăşiăteăîndrep iăspreăintrareaăînăbloc. Dup ăceăreuşeştiăs ădeschiziăuşa,ă
urciă sc rileă şiă î iădaiă seamaăc ănuăaiă încuiat maşina.ăTeămaiă şiă întâlneştiăcuăună
vecinăarogantădeălaăetajulăcinci,ăschimbiăcâtevaăvorbeăcuăelăşi,ăîntr-un moment de 
neaten ie,ăcâineleăs uăseărepedeălaăpiciorulăt u.ăDinăfericire,ăscapiădoarăcuănişteă
mici zgârieturi şiă cuă pantaloniiă rup iă par ial.ă Vecinul,ă aflată cuă minteaă într-un 
universăparalel,ădeschideăuşa,ăintr ăşiăoătrânteşteăînănasulăt u,ăuitândăc ămaiăfaciă
şiătuăparteădinădecor.ăTeăscotoceştiădup ăchei,ădeschizi şiăînăsfârşităajungiăînăfa aă
liftului.  

Oăalt ăsurpriz !ăEsteăpan ădeăcurent,ădeciăliftulănuăfunc ioneaz .ăÎncepiăs ă
urciătrepteleăpân ălaăetajulăşapte,ădarăteăîmpiediciăşiăaluneci.ăPierziă10ăminuteăs -
iăstrângiăcump r turile.ăPeă laăetajulătrei,ădup ă îndelungateăcalculeădeăghicireăaă

etajului la care te afli,ăconsta iăc ăaiăuitatăoăplas ăînămaşin .ăNevrândăs ămaiăfaciă
înc ăunădrumă−ăs ăurci,ăs ălaşiăcump r turileăînălocuin ăşiăs ăteăîntorciă−, cobori 
sc rileă cuă plaseleă dup ă tine.ă Înă momentulă înă careă ajungi,ă g seştiă ună geamă
întredeschis,ă destulă deă înghe at,ă peă careă precisă aiă uitată s -l închizi. Recuperezi 
plasaădinămaşin ,ărefaciătraseulăşiăajungiăînăsfârşităînăcas .ăTocmaiăatunciărevineă
curentulăelectric.ăImediatăceădeschiziăuşa,ăobserviăcumăoăbalt ăteăînconjoar .ăEraă
robinetulădeăap ăreceădeă laăchiuvetaădinăbuc t rie,ăuitatădeschis.ă Îlă închiziăşiă teă
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apuciădeăcur enie.ăPeămas ăg seştiăunăbiletăgalbenăfosforescent,ăplasatăstrategică
astfelăîncâtăs ăî iăatrag ăaten iaădeăcumăp trunziăînăteritoriulăculinar.ăSo iaătaăesteă
plecat ălaătantiăFlorica,ăvecinaădeăla etajulădoi,ăpentruăaăluaăoăre et ădeăcozonac.ă
Cândăvine,ă teăg seşteăudă leoarc ,ă cuăhaineleă rupte,ădară cuă listaădeă cump r turiă
materializat ăînăplanăreal,ăşi- iăadreseaz ăreplicaăplin ădeăironie:ă„Da’ce, dragă, 
ai venit de la război?!”. Dup ă ceă îiă povesteşti prin câte ai trecut, te ia în 
continuareăpesteăpicior,ădarăareăgrij ăs ăteăanun eăşiăc ăpesteădou ăzileăaiăinvitateă
toate rudele la tine pe cap. 

PentruăaăintraăînăspiritulăS rb torilor,ătrebuieăs ăteălup iăsingurăcuăunăbrad,ă
pe care îl procuri a doua zi din Târgul de Braziă deă Cr ciun,ă „laă ofert ”.ă
Bineîn elesă c ,ă înă momentulă înă careă vreiă s ă pl teşti,ă seă aprindeă oă lumini ă înă
mansard ,ăcareăteăanun ăc ăaiăuitatăportofelulăpeăscaun,ăîn maşin .ăFaciăunădrumă
suplimentar,ă înă cazulă înă careă i-era dor de automobilulă t uă drag,ă recupereziă
portofelul,ăachi iăsuperbaăsum ăcompus ă„doar”ădinăcifraăunuăurmat ădeăun cinci 
şiă ună zero şiă încarciă înă maşin ă bradulă împachetată întreă timpă deă vânz tor.ă Înă
momentulăînăcareăajungiăacas ,ăconsta iăc ăvânz torulă i-a schimbat bradulăşiă i-a 
dată unulă strâmb,ă camă golaşă şiă peă alocuriă uscat.ă So iaă î iă d ă cuă elă înă capă şiă teă
oblig ăs ămergiăurgentălaăunăhipermarketăpentruăaăcump raăunăbradăartificial.ăÎlă
cumperi,ădup ăceăstaiălaăcoad ălaăcas ăînc ăoăor ,ăajungiăcuăelăînăfa aăliftuluiăşi, 
cuăsurprindere,ăconsta iăc ăambalajulăesteămultăpreaămareăşiănuăîncapeăînăcabin .ă
Urciă sc rileă şiă proiectezi cutiaă magic ă directă înă cas .ă Asambleziă suportulă şi 
bradul propriu-zis,ădup ăceăî iăba iăcapulăcum,ătimpădeăvreoădou ăore.ăUrmeaz ăoă
activitate de design interior: împodobirea bradului.ăAduciăcutiileăcuăgloburiăşiăcuă
beteal ădinădebara,ădarăteăîmpiediciăşiăaluneciăpeăcovor;ăgloburileăsuntăsparteămaiă
multădeăjum tate,ăiarăbetealaăesteăînf şurat ăînăjurulăpicioarelor.ăSo iaăesteăiar şiă
cu gura pe tine şiă trebuieă s ă mergiă repedeă înapoiă laă magazină s ă înlocuieştiă
globurileăsparte.ăAlegiăceleămaiăfrumoaseăgloburiăşiădecora iuniăşi,ădup ăcelebraă
or ădeăstatălaăcoad ,ăcasieraăteăînştiin eaz ăc ăaăînchisăcasa.ăG seştiărepedeăoăalt ă
cas ,ăundeămaiăaşteapt ă12ăpersoane.ăPl teşti,ăieşiădinămagazin,ăajungiăînăparcareă
şiăobserviăc ăunădeşteptăte-a blocat, parcându-şiămaşinaăperpendicularăcuăaăta.ăNuă
po iăfaceănicioămanevr .ăAştep iăoăjum tateădeăor ăşi,ădup ăunăschimbă„dr g laş”ă
de replici, po iăplecaăliniştit.ă 

Soseştiăînăfa aăblocului,ăieiăplaseleăcuădecora iuni,ăurciăşiăî iădaiăseamaăc ănuă
aiă stinsă farurile.ă Teă întorciă şiă rezolviă problema,ă rugându-teă caă totulă s ă fieă înă
regul .ăDeăfapt,ănuătotul.ăÎnăfa aăuşiiătaleăesteăunăgrupădeăcolind tori,ăformatădină
vreo 10 persoane.ăDeăruşine,ăîiăprimeştiăşiăpierziăcamăto iăbaniiăpeăunăcolindăcamă
trasădeăp r,ăcuărâseteăşiăpauze.ăSo iaăteăanun ăc ăplictisitoareleăeiărudeăvorăstaălaă
tine pe toată perioada S rb torilorădeăiarn .ă 
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Dup ă lungiă preg tiri,ă vineă ziuaă înă careă î iă primeştiă rudele.ă Acesteaă teă
ame escă cuă totă felulă deă poveşti,ă deă bârfeă şiă deă curiozit i.ă Laă mas ,ă caă fondă
muzical, din apartamentul de dedesubt auzi plânsete de copil, din apartamentul 
vecinăauziămuzic ăpopular ădat ălaăvolumămaxim,ăiarădeăsusămaneleălaăgreu.ăŞi 
totăceeaăceăî iădoreştiăesteăsimplaălinişteăsufleteasc ...ă 

Înă final,ă dup ă toateă acesteăperipe ii,ă ajungiă s ămanifeştiă SIRă−ăSindromulă
InterogatorăRetoric,ăpere iiăfiindu- iămartorii telepatici: Cum po i să mai pătrunzi 
în atmosfera de sărbătoare şi unde este norocul atunci când ai nevoie să te 
înso ească? 
 
 
 
 
 
 

CURIOZITĂŢI ÎNARIPATE (6) 
 

5ăP S RIăÎNSCRISEăÎNăCARTEAăRECORDURILOR 
 
 

CEAăMAIăMIC ăPAS REăDINăLUME 
 

Esteă pas rea-colibriă albin ă (Mellisuga 
helenae).ă Mascululă m soar ă maiă pu ină deă 5ă
cm, iar femelaă 5,6ă cm.ă Ambiiă cânt rescă 2ă
grame.ă Seă hr nescă înă principală cuă nectarulă
dulceăală florilor,ăextrasăcuăajutorulăperişoriloră
specialiă afla iă peă limb ă (ceă areă formaă litereiă
„W”),ădarăşiăcuămiciăinsecteăpentruăacoperireaănecesaruluiăproteicădeăhran . 

 
 

CEA MAI M AREăPAS REăDINăLUME 
 

Esteăstru ulă(Struthio camelus).ăLaămaturitate,ămascululăm soar ă2,1-2,8 m 
înă în l imeă şiă cânt reşteă 100-150ă kg,ă iară femelaă areă în l imeaă deă 1,7-2ă mă şiă
cânt reşteă90-110 kg.  

Stru iiălocuiescăpeăcontinentulăafricanăşiăsuntăîncadra iăîn categoria ratitelor 
– p s riăcareănuăpotăzbura.ă 
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Sunt vertebratele terestre cu cei mai mari ochi, diametrul acestora fiind de 5 
cm.  

Musculaturaă picioareloră esteă puternică dezvoltat ,ă iar,ă înă timpulă alerg rii,ă
pentruăevitareaăinamicului,ăatingăoăvitez ăde 70 
km/or ,ăfiindăceleămaiărapideăp s riădinălume.ă 

Oulăstru uluiăesteăcelămaiămareăouăalăuneiă
p s ri,ă ajungândă laă oă în l imeă deă 15ă cmă şiă
cânt rindă1,4ăkg,ăfiindăechivalentulăaă24ădeăou ă
deăg in ;ăcomparativăcuăm rimeaăadultului,ăesteă
cel mai mic ou din lumeaăp s rilor.ă 

Modulă s uă deă hr nireă esteă omnivor,ă
consumândă frunze,ă semin e,ă r d ciniă şiă
ocazionalăinsecte,ăşopârleăşiămiciămamifere.ă 

Esteă singuraă pas reă careă prezint ă doară
dou ă degeteă laă fiecareă picior.ă Creierulă s uă areă

dimensiunea unei mingi de golf.     
 
 

CEAăMAIăINTELIGENT ăPAS REăDINăLUME 
 

Este papagalul gri african (Psittacus erithacus),ă întâlnită înă centrulă şiă înă
vestul Africii. Este un foarte bun imitator al vocii 
umane;ă poateă s ă fac ă corela iiă şiă s ă construiasc ă
propozi iiăsimple.ă 

De asemenea, esteăcapabilăs ărecunoasc ă50ădeă
obiecte,ă 7ă culori,ă 5ă formeă geometriceă diferiteă şiă s ă
numereă pân ă laă 6. Poateă determinaă cuă uşurin ă
pozi iaă anumitoră obiecte,ă dară şiă dimensiuneaă
acestora. 
 

 
CEAăMAIăPERICULOAS ăPAS REăDINăLUME 

 
Este cazuarul (Casuarius casuarius).ăDinăcauzaăagresivit iiăsale,ămaiăalesă

fa ădeăoameni,ăesteăconsideratăaăfiăceaămaiădeătemutăspecieădeăpas reăcunoscut ă
pân ăînăprezent.ă 
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Picioarele sale sunt foarte dezvoltate, 
avândă câteă treiă degeteă prev zuteă cuă gheareă
puternice ce ating o lungime deă10ăcmăşiăcare,ă
în caz de atac, pot deveni arme periculoase.  

Habitatulă naturală ală p s riiă îlă reprezint ă
p dureaă tropical ă australian ă şiă Papuaă Nouaă
Guinee.ăDescindeădinădinozauri,ăseăhr neşteăşiă
cuă carne,ă nuă poateă zburaă şiă prezint ă peă capă oă
creast ăcornoas ăcuărolădeăorganăfonator.ă 

 

 
CEAăMAIăRAPID ăPAS REăDINăLUME 

 
Esteădrepneauaăneagr ă (Apus apus). Îns ă ceaămaiă iuteăvietateădină întregulă

regnă animală esteă şoimulă c l toră (Falco peregrinus),ă specieă deă pas reă deăprad ă
care poate atinge, în picaj (când plonjeaz ă dup ă prad ,ă
folosindu-seă dină plină deă for aă gravita ional ),ă vitezeă
uluitoareădeăpesteă400ăkm/or .ăZborulădeălinieăorizontalăesteă
multă maiă dificilă pentruă oriceă specieă deă pas re,ă deoareceă
efortulăfizicăşiăbiomecanicaămişc riiăsuntăcuătotulădiferiteăşi 
mult mai solicitante.  

În cadrul experimentelor, viteza de zbor orizontal 
înregistrat ăaădrepneleiănegreăaăfostădeă111,6ăkm/or ,ăînătimpă
ceă drepneauaă cuă coadaă înă form ă deă acă (Hirundapus 
caudacutus)ăaăatinsăvitezaărecordădeă169ăkm/or . 
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CIRIPITUL ENIGMISTIC 

 

PUZZLE-UL, UN JOC INTELIGENT 
 

 
Puzzle-ulăesteăunăjocădeăperspicacitate,ăsubăform ădeămozaic,ăcompusădină

mai multe piese de forme diferite ceăalc tuiescăoăimagine.ăScopulăjoculuiăconst ă
în reconstituirea imaginii din aceste piese. De obicei, pieseleăsuntăconfec ionateă
din carton sau din lemn, puzzle-ulăavândăform ăşiăm rimeăstandardădeă47ăxă33ă
cm.ăExist ăpuzzle-uri cu 6, 9, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 50, 54, 100, 200, 300, 500, 
550,ă 700,ă 750ă deă piese,ă dară şiă maiă mari,ă pentruă adul i,ă cuă 1000,ă 1500, 2000, 
3000,ă5000,ă6000,ăpân ălaăzeciădeămiiădeăpiese.ăDeăexemplu:ăpuzzle-ulă„Via a:ă
Mareaă provocare”ă (Life: The Great Challenge), creat de artistul neozeelandez 
RoyceăB.ăMcClureă(n.ă1956)ăînăanulă2007ăşiăprodusădeăcompaniaăspaniol ăEducaă
Borras,ăcon ineă24.000ădeăpieseă(428ăxă157ăcm),ă„Retrospectiv ădubl ”ă(Double 
Retrospect),ăbazatăpeă32ădeă lucr riăaleăartistuluiăamericanăKeithăHaringă (1958-
1990)ă şiă produsă înă2010ădeă companiaăgerman ăRavensburger,ă esteă alc tuită dină
32.256 de piese (544 x 192 cm), iar „Natură sălbatică” (Wildlife), creat de 
artistulăenglezăAdrianăChestermană(n.ă1955)ăînăanulă2015ăşiăprodusădeăcompaniaă
spaniol ăEducaăBorras,ăcon ineă33.600ădeăpieseă(560ăxă170ăcm). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Anual,ămilioaneădeăoameniădeătoateăvârsteleăşiădeăpeătotăGlobulăpetrec ore 
înăşirăîncercândăs ăasamblezeăacesteăpuzzle-uri.  
 

Istoric 
  
Joculăaăfostăinventatăînăanulă1761ădeăc treăcartografulăenglezăJohn Spilsbury 

(1739-1769),ă c ruiaă i-a venit ideea de a crea un nou material didactic pentru 
elevi.ă Elă aă lipită oă hart ă aă lumiiă peă lemnă deă cedruă şiă deămahonă şiă aă t iat-o cu 
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fier str ulăexactăpeă liniaădeăgrani ăaă riloră (denumireaăînă
limbaă englez ă aă joculuiă esteă jigsaw puzzle = puzzle-
decupaj). Astfel, elevii puteau studia geografia îmbinând 
pieseleă h r ii.ă Manualulă aă
cunoscut ună mareă succesă şiă
Spilsburyă aă decisă s -l 
patenteze.  

La începutul secolului al 
XIX-lea, puzzle-urileăauădevenităfoarteăr spânditeăînă
SUAăşiăînăEuropa,ădatorit ătehnologieiădeăştan areăaă
cartonului.ă Înă 1909,ă companiaă american ă Parkeră
Brothers a conceput puzzle-ulăaşaăcumăîlăştimăazi,ăasamblareaăpieselorădevenindă
multămaiăuşoar ăşiămaiăatractiv .ă 

Adev rataămanieăaăpuzzle-urilorăaălovităSUAăşiăapoiălumeaăîntreag ăînăaniiă
’30,ă înă timpulăMariiăCrize.ă Înăperioadaăşomajului,ăvenitulădinăvânzareaăacestuiă
joc a atinsă 10ă milioaneă deă dolariă s pt mânal.ă ÎnăMareaă Britanie,ă laă începutulă
secolului al XX-lea,ăpaginileărevistelorăşiăziarelorăincludeauăşiăjocuriădeăpuzzleă
care puneau la încercare mintea cititorilor.  

Înă prezentă exist ă pesteă 50ă deă companiiă careă producă anual milioane de 
puzzle-uri,ă cuă oă varietateă incredibil ă deă formeă
deă pieseă şiă deă imagini.ă Auă ap rută chiară şiă
puzzle-uri sferice, 3D, 4D, puzzle-uri cu 
imaginiă holograficeă sauă iluziiă optice,ă cuă dou ă
fe e,ădarăşiăpuzzle-uri din materiale moi, pentru 
copiii mici. Un nou concept îl constituie 
versiunile on-line ale puzzle-urilor, având ca 

avantaje:ă refacereaă acestoraă deă laă zeroă înă cazulă plas riiă greşiteă aă uneia/maiă
multoră piese,ă rotireaă pieselor,ă alegereaă imaginiiă şiă aă dimensiuniiă dorite,ă dară şiă
imposibilitatea pierderii vreunei piese.  

Cuvântulă „puzzle”ă maiă areă şiă urm toareleă sensuri:ă ghicitoare,ă enigm ,ă
cimilitur ,ă careu,ă jocă deă cuvinteă încrucişate,ă nedumerire,ă încurc tur ,ă
perplexitate.   

 
Tipuri de puzzle-uri 
 
Exist ătreiămariăcategoriiădeăpuzzle-uri: 
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♦ Puzzle-uri de cuvinte, care cuprind: 
 

 ghicitori; 
 enigme: rebus textual, criptorebus textual, criptografie, criptotal, 

rebo, rebo-metagram ,ă reboă anagramat,ă rebusă eliptic,ă monoverb,ă
biverb, triverb; 

 şarade; 
 anagrame; 
 acrostihuri; 
 palindroame; 
 careuri de cuvinte: rebus, integram ,ă diagram ,ă retroanagram , 

retrointegram ,ă metagram ,ă extragram ,ă reconstituireă clasic ,ă
retrobloc,ă retrogril ,ă aritmogrif,ă careuă fantezie,ă careuă surpriz ,ă
scarturi; 

 scrabble;  
 spânzur toarea; 

 
♦ Puzzle-uri matematice şi logice, care cuprind: 
 

 p trateămagice; 
 puzzle-uri cu numere (criptograme); 
 problemeădeămatematic ădistractiv ; 
 problemeă deă logic ,ă deă perspicacitateă şiă deă gândireă lateral ,ă

logigrame;  
 jocuriă logice:ăg sireaădiferen elorădintreădou ăimagini,ăg sireaăunoră

imagini ascunse, unireaă punctelor,ă labirinturi,ă nonogram ,ă Sudokuă
(miniă Sudokuă −ă grileă deă 4x4,ă 5x5,ă 6x6;ă Sudokuămediuă −ă grileă deă
7x7, 8x8; Sudoku clasic – grile de 9x9; maxi Sudoku – grile de 
16x16, 25x25, 36x36; Sudoku gigant – grile de 49x49, 64x64, 
81x81, 100x100; Sudoku clasică +ă diagonale;ă Sudokuă sco ian;ă
Sudokuă supersti ios;ă Sudokuă zgârie-nori; Sudoku sume marginale; 
Sudoku sume marginale + diagonale; Sudoku sectorizat; Sudoku 
sectorizat + diagonale; Sudoku par; Sudoku repetitiv par; Sudoku 
impar; Sudoku Ken Ken; Sudoku chinezesc; Sudoku XV; Sudoku 
alandala;ă Sudokuă cuă s ge iă interioare;ă Sudokuămin,ăMAX;ăSudokuă
consecutiv;ăSudokuăconsecutivă+ădiagonale;ăSudokuă2ăπăRă−ăsume;ă
Sudoku cu puncte; Sudoku duplicat – sum ;ăSudokuăduplicată– sum ă
+ diagonale; Sudoku SP combinat; Sudoku cu eroare ± 1; Sudoku 
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suma 15 + diagonale; Sudoku exclusivist + diagonale; Sudoku cu 
ferestre;ă Sudokuă produseă marginaleă şiă patrulatereă pare;ă Sudokuă
killer), Fillomino, Hashiwokakero, Heyawake, Hitori, Kakuro, 
Kuromasu, Masyu; 

 puzzle-uri geometrice: Pentomino, Sangaku, Tangram, Tantrix;  
 

♦ Puzzle-uri mecanice: Cubulă Rubikă clasică (3x3x3)ă şiă cuă varia iileă saleă – 
CubulădeăBuzunară (2x2x2),ăR zbunareaă luiăRubikă (4x4x4),ăCubulăProfesoruluiă
(5x5x5), V-Cube (6x6x6, 7x7x7), Cubul Rubik 8x8x8, 9x9x9, 10x10x10, 
11x11x11, 12x12x12, 13x13x13, 14x14x14, 15x15x15, 16x16x16, Cubul Over 
The Top (17x17x17), Cubul Rubik 
22x22x22, Cubul Void (3x3x3-7), Cubul 
Rubikă pentruă nev z toriă (3x3x3),ă Cubulă
Magic (3x3x3), Cubul Sudoku (3x3x3), 
Cubul Skewb (3x3x3), Tetraedrele 
Pyraminxă(3x3x3),ăPyramorphixă(2x2x2)ăşiă
BrainTwist (2x2x2), Octaedrul Skewb 
Diamond (3x3x3), Dodecaedrele Mega-
minx (3x3x3), Gigaminx (5x5x5), Tera-
minxă (7x7x7),ă Petaminxă (9x9x9)ă şiă Pyraminxă Crystală (3x3x3),ă Mareleă
dodecaedru Steaua lui Alexandru (3x3x3), Icosaedreleă Impossiballă (2x2x2)ă şiă
Dogic (4x4x4), Sfera Magic Ball (3x3x3), Rubik 360, Magia Rubik, Ceasul 
Rubik; Cubul Soma; Klotski; Puzzle-ul 15; Puzzle-ul Burr; puzzle-uri 3D. 

 
Creatori celebri de puzzle-uri au fost: Sam Loyd (1841-1911, SUA), Henry 

Dudeney (1857-1930, Marea Britanie), Boris A. Kordemsky (1907-1999, 
Rusia), Martin Gardner (1914-2010, SUA), în prezent remarcându-se: Raymond 
Smullyan (n. 1919, SUA), Will Shortz (n. 1952, SUA), Scott Kim (n. 1955, 
SUA),ă Gianniă A.ă Sarconeă (n.ă 1962,ă Elve ia),ă David J. Bodycombe (n. 1973, 
Marea Britanie), Lloyd King (n. Marea Britanie). 

Dină pasiuneă pentruă acestă joc,ă editorulă şiă creatorulă
american de puzzle-uri Will Shortz (n.ă 1952)ă aă înfiin ată înă
anul 1992 Campionatul Mondial de Puzzle. În perioada 16-
23 octombrie 2016, cea de-a 25-aăedi ieăaăCampionatului s-
aă desf şurat în Senec, Slovacia, unde au participat 
reprezentan iădină29ădeă ri.ăDeşiăesteămembr ăaăFedera ieiă
Mondiale de Puzzle, România nu a participat anul acesta 
(nuăaăcâştigatăniciodat ăvreunătitlu;ăînăanulă1995ăaăfostă ar ă
gazd ,ă organizândă Campionatulă laă Poianaă Braşov).ă
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Câştig toriiălaăindividualăauăfost:ăgermanulăUlrichăVoigtă−ăloculăîntâiă(ob inândă
pentru a 11-aăoar ămedaliaădeăaur),ăamericanulăPalmerăMebaneă−ăloculăalădoileaă
şiăjaponezulăKenăEndoă−ăloculăalătreilea.ăLaăprobaăpeăechipe,ăGermaniaăaăob inută
primulălocă(câştigândădeă7ăoriămedaliaădeăaur,ădeă5ăoriăpeăceaădeăargintăşiădeă2ăoriă
peăceaădeăbronz),ăJaponiaă−ăalădoileaălocă(oămedalieădeăaur,ă8ădeăargintăşiă5ădeă
bronz),ăiarăSUAă−ăalătreileaălocă(14ămedaliiădeăaur,ă6ădeăargintăşiă5ădeăbronz). 

 
Curiozit iăşiărecorduri 
 
„Cel mai mare puzzle din lume” a fost 

creat de compania Great East Asia 
Surveyors and Consultants Co. Ltd. din 
Hongă Kong,ă con ineaă 21.600ă deă pieseă şiă
aveaă oă suprafa ă deă 5428,8ă m².ă 777 de 
persoane l-auă asamblată înă spa iulă fostuluiă
Aeroport Kai Tak, în data de 3 noiembrie 
2002.  

Înăanulă2008,ăcet eniiăoraşuluiăgermanăRavensburgăauăasamblatăunăpuzzleă
uriaşăalc tuitădină4000ădeăimagini,ăavândăpesteă1ămilionădeăpieseăşiăoăsuprafa ă
de 600 m².  

Un alt puzzle impresionant a fost realizat în anul 2010, în Nürnberg; 
suprafa aă saă eraă deă 20ă xă 15ă mă şiă
reprezenta pictura lui Albrecht Dürer 
(1471-1528) – „Autoportretă înă
mantieăcuăgulerădeăblan ”.ă 

Îns ,ă conformă C r iiă
Recordurilor Guinness, „Cel mai 
mare puzzle cu cele mai multe 

piese” aăfostăcompletatăînădataădeă24ăseptembrieă2011ădeăc treă1600ădeăstuden iă
deălaăUniversitateaădeăEconomieădinăHoăŞiăMin,ăVietnam,ăşiăcon ineaă551.232ădeă
piese,ăm surândă14,85ăxă23,20ăm.ă 

Puzzle-ulă „Momenteă
Disney memorabile”ă
(Memorable Disney 
Moments), produs în septem-
brie 2016 de compania 
german ă Ravensburger,ă de-
ineădou ărecorduriăGuinness:ă

„Cel mai mare puzzle comercial cu cele mai multe piese” (40.320ădeăpiese)ăşi 
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„Cel mai mare puzzle comercial cu cea mai mare suprafa ă” (6,80 x 1,92 m; 
suprafa aătotal ăţă13ăm²).ăă 

„Cel mai mare puzzle 3D” esteă alc tuită dină 531ă deă
pieseă şiă areă formaă unuiă dinte,ă cuă în l imeaă deă 2,56ămă şiă
diametrulă deă 1,28ă m.ă Aă fostă creată deă companiaă slovac ă
FONA Dental s.r.o. în data de 11 septembrie 2015, în 
incinta Muzeului Ciocolatei din Köln.  

„Cel mai mare puzzle 
3D comercial” este produs 
deă companiaă american ă
Wrebbit3D,ă fiindă alc tuită
din 3575 de piese care 

reproduc cartierul Manhattan din New York. 
„Cel mai mare puzzle sferic” a fost produs 

de compania Unima Industrial (HK) Ltd. din 
HongăKong,ăînă2005,ăaveaăoăcircumferin ădeă4,77ămăşiăîlăreprezentaăpeăursule ulă
WinnieădeăPluş. 

„Cea mai mare colec ie de puzzle-uri” îi 
apar ineă filipinezeiă Georginaă Gil-Lacuna (1952-
2014),ă fiindă alc tuit ă din 1028 de puzzle-uri 
diferite,ă colec ionateă şiă rezolvateă timpă deă 26ă deă
ani. Recordul Guinness a fost omologat în data de 
29 noiembrie 2012, puzzle-urile fiind expuse în 
pensiuneaă Georgineiă −ă „Conaculă Puzzle”ă dină
oraşulăTagaytay. 

„Cel mai mic puzzle din 
lume” esteăalc tuitădinătreiăpieseăcareăauămaiăpu inădeă1ămmăşiăaă
fostărealizatăînăanulă2013ădeăunăgrupădeăcercet toriăgermaniădeă
la Institutul de Tehnologie Karlsruhe.  

 „Cel mai mic puzzle comercial cu cele mai pu ine piese” este produs de 
compania american ăTDCăGamesăşiăcon ineă234ă
de piese, având dimensiunea de 10,16 x 15,24 
cm.  

„Cel mai mic puzzle comercial cu 500 de 
piese” esteă produsă înc ă dină 2010ă deă companiaă
TomaxădinăHongăKongăşiăareădimensiuneaădeă21ă
x 29,6 cm.  
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„Cel mai mic puzzle comercial cu 1000 de piese” esteăprodusăînc ădină2008ă
deă companiaă Standardă Projectă Limitedă dinăHongăKongă şiă areă dimensiuneaă deă
18,2 x 25,7 cm.   

„Cel mai rapid timp ob inut pentru 
rezolvarea puzzle-ului Guinness World Records 
Hasbro” aă fostă deă 13ă minuteă şiă 7ă secunde. 
Puzzle-ul,ă deă form ă oval ă şiă cuă 250ă deă piese,ă aă
fost rezolvat de indianca Deepika Ravichandran 
(n.ă 1999)ă laăUniversitateaă deă Ştiin ă şiă Inginerieă
din Hartford, SUA, în data de 9 mai 2014. 

„Cel mai scump puzzle vândut la o licita ie” a fost creat de autoarea 
american ăRachelăPageăElliottă(1913-2009). Puzzle-ulă−ăconfec ionatădină467ădeă
pieseădinălemn,ăcuătematic ăzoologic ă−ăaăfostăvândutăpentruăsumaădeă27.000ăȘăînă
cadrulă uneiă licita iiă caritabileă deă art ,ă organizateă deă Funda iaă „Theă Goldenă
Retriever”ăînădata de 28 septembrie 2005.  

În anul 2001, în Liberia au fost emise monede 
cuăimaginiăceăreprezint ăpieseădeăpuzzle.ă 

În anul 2003, logoul 
enciclopediei on-line 
Wikipedia s-a actualizat, 

reprezentândă oă sfer ă tridimensional ă alc tuit ă dină diferiteă
piese de puzzle, dar cu piesa de deasupra lipsind, ceea ce 
simbolizeaz ăoăenciclopedieăaflat ăînăexpansiune;ădină2010ă
s-a adoptat un nou design, bazat tot pe conceptul de puzzle. 

Simbolulă campanieiă interna ionaleă deă conştientizareă aă
autismuluiă esteă oă fund ă alc tuit  din piese de puzzle de diverse 
culori. Puzzle-ulăreflect ămisterulăşiăcomplexitateaăautismului,ăiară
culorileă şiă formeleă variateă reprezint ă diversitateaă oameniloră şiă aă
familiilorăcareăseăconfrunt ăcuăaceast ăafec iune. 

Puzzle-urileăpotăfiăconsiderateăşiăoăform ădeăart ,ăprinălipireaă
pieseloră cuă ună adezivă special,ă înr mareaă imaginiloră completateă şiă expunereaă
acestora. 

Nuă reprezint ă doară ună jocă vesel,ă ciă şiă ună importantă instrumentă didactic.ă
Acestă jocă deă perspicacitateă antreneaz ă aten iaă copiilor,ă gândireaă logic ă şiă
inteligen aănativ .ăMulteăşcoliădinălumeăîlăfolosescăşiăaziălaăstudiereaăgeografiei. 

Aşadar,ăînălunaămagic ăaăcadourilorăleăpute iăoferiăcopiilor,ănepo ilor,ădarăşiă
cunoştin elorădvs.ăpuzzle-uri cu diferite tematici (personaje din desene animate, 
personalit i,ă peisaje,ă cl diri,ă monumente,ă opereă deă art ă celebre,ă mijloaceă deă
transport, obiecte, forme geometrice, simboluri/logouri, animale, plante, 
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alimente), prin rezolvarea acestora antrenându-leăinteligen a,ăgândireaăstrategic ,ă
aten ia,ă dexteritatea,ă r bdarea,ă înă finală culminândă satisfac iaă personal ă deă aă
reconstitui imaginile respective. 
 
 

ENIGME ÎN HAINE DE SĂRBĂTOARE 

 
 

1. Este-un oraşămititel, 
Ce are aur în el 
Şiăareănumele-n comun 
CuăunăsimbolădeăCr ciun. 
 

2. Ce este verde în anotimpul rece,  
Nu necesit ăap ă 
Şiăr spândeşteăaromeăpl cuteăînăcas ? 

 
3. Despre ce cântau americanii Bing Crosby (1903-1977),ăînă1941,ăşiăElvisă

Presley (1935-1977),ăînă1957,ăînădou ăcânteceăfoarteăcunoscuteădatorit ătematiciiă
acestora:ă„.......ăalb”ăşiă„.......ăalbastru”? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4. Cuăocaziaăs rb torilorădeăiarn ,ăunătân răfoarteăchipeşăîiăofer ăiubiteiăsaleă
unăobiectăg urit,ăcareăesteădestinatăs ăcuprind ăcarne,ăoaseăşiăsânge.ăCe i-aăd ruită
tân rulăiubitei sale? 

 
5. Ceă anumeă nuă seă poateămâncaă niciodat ă şiă subă nicioă form ă laă cinaă deă

Cr ciun? 
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6. Anagrama iă cuvinteleădină fiecareă serieă pentruă aă ob ineă dou ămesajeă deă
s rb tori: 

  
−ăREYMRăHMSSCRTIA! 
−ăPAYPHăEWNăERYA! 

 
7. Descoperi iăsolu iaărebouluiă(2,ă3): 
 
 
 
 
 

 
 

8. Mutândă doară treiă dintreă ornamenteleă dină imagineaă al turat ,ă rearanja iă
bradul cu vârful în sus. 

 
 
 
 
 
 

9. Rezolva iă urm torulă criptaritm,ă înlocuindă fiecareă liter ă cuă câteă oă cifr ă
(aceleaşiă litereă seă înlocuiescă cuă aceeaşiă cifr ,ă iară litereleă diferiteă – cu cifre 
diferite),ăastfelăîncâtăadunareaărespectiv ăs ăfieăadev rat .ăG si iă4ăsolu ii. 
 
 
 
 
 

10. VirgilăaăprimitădeăCr ciunăunăsetădeălegoădinăaleăc ruiăpieseăaăconstruitămaiămulteă
turnuri. 

 
a) G si iă numeleă turnuriloră construiteă deăVirgil,ă bazându-v ă peă indiciileă deămaiă

jos: 
 

⌂ Oraşăcuăturnăînclinat;ă 
⌂ Turn în Paris;   
⌂ Turnul bisericii;  
⌂ Turn de pompieri;   
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⌂ Turnălaăşah;ă 
⌂ Turn unde s-au încurcat graiurile.   
 
b) Selectândăcâteăoăliter ădinăfiecareădenumireăaăturnurilor,ăve iădescoperiă

ună cuvântă careă areă leg tur ă cuă urm toareleă trei:ă autor,ă modestie,ă polite e.ă
Ordineaăliterelorăselectateăeste:ăprimaăliter ădinăprimulăcuvântădescoperit,ăultimaă
liter ădinăalădoileaăcuvânt,ăaădouaăliter ădinăalătreilea,ăultimaăliter ădinăalăpatrulea,ă
ultimaăliter ădinăalăcincileaăşiăultimaăliter ădinăalăşaselea. 

 
11. Uni iăceleă9ăglobule eădinădesenulăal turat,ăprinăpatruă

liniiădrepte,ăf r ăaăridicaăpixul/creionulădeăpeăfoaiaădeăhârtie.ă
Indiciu:ăporni iădinăloculăindicatădeăs geat . 

 
12. Moşă Cr ciun,ă trebuindă s ă pleceă într-oă expedi ieă

lung ,ăaăluatăcuăelăunălup,ăunărenăşiăunăsac cu licheni. Cât timp era în preajma lor, 
niciă lupulă nuă puteaă s ă m nânceă renul,ă şiă niciă renulă s ă m nânceă lichenii.ă Totă
mergând,ă aă ajunsă laăună râu.ăLâng ămală eraă legat ăoăbarc .ăLaăoă traversare,ă nuă
puteaăluaăcuăelădecâtăpeăunulădintreăceiătreiă„înso itori”,ăpentruăa-l duce pe malul 
cel lalt.ăCumăaăprocedatăMoşăCr ciunăpentruăaătreceărâul,ăînăsiguran ,ăcuălupul,ă
renulăşiăsaculăcuălicheni? 

 
13. PeădrumulămeuăspreăLaponiaăamăîntâlnităunăb rbatăcuă7ăso ii.ăFiecareăso ieă

areă 6ă gen i.ă Fiecareă geant ă con ineă 5ă pisici.ă Fiecareăpisic ă areă 4ă pisoi.ă Fiecareă
pisoiă areă 3ă şoareci.ă Fiecareă şoareceă areă 2ă buc iă deă brânz .ă Fiecareă bucat ă deă
brânz ă areă oă scobitoare.ă Pisicileă şiă pisoiiă nuăm nânc ă şoarecii,ă iară şoareciiă nuă
m nânc ăbuc ileădeăbrânz . 

 
a) Câte scobitori sunt în total? 
 
b) Câte picioare ajung în Laponia? 
 

14. V ămaiăaminti iăceăaăfostăîn data de 25 decembrie 2009? 
 
15. Înăceăepoc ăaăumanit iiăaceast ăegalitateăaăfostăverificat : 
  

31 oct = 25 dec? 
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16. G si iă înă diagramaădeămaiă josă numeleă celoră 9ă reniă aiă luiăMoşăCr ciun:ă
Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donner, Prancer, Rudolph, Vixen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Dinăcâteătriunghiuriăesteăalc tuităbradulădinăimagine? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Moşă Cr ciună şi-aă pierdută ochelariiă şiă îiă caut ă deă zoră înă toat ă casa:ă înă
buzunare,ă peă birou,ă înă şifonier,ă înă dulapuri,ă peă noptiere,ă subă mobilier,ă înă
buc t riaăDoamneiăCr ciun,ăînăatelierulădeăjuc riiăalăelfilor,ăînăgrajdulărenilor,ăînă
sanie,ăînăfa aăcasei,ăchiarăşiăînăz pad ,ăîns ătotănuăîiăg seşte.ăUndeăcrede iăc ăerauă
ochelarii lui MoşăCr ciun? 

 
19. Înă timpulă liber,ăMoşăCr ciunăador ăjocurileălogiceăcareă îiăpunăminteaălaă

încercare. Pricepându-seă foarteă bineă şiă laă cifre,ă accept ă oricândă provocareaă
DoamneiăCr ciun,ăcareăconst ăînăspecialăînărezolvareaăcareurilorăsudoku.ăDeădataă



166 

 

aceasta i-aă propusă urm torulă sudoku,ă careă seă completeaz ă dup ă regula:ă Oriceă
rând,ăoriceăcoloan ăşiăoricareăp tratădeă3x3ăc su eă trebuieă s  con in ăoăsingur ă
dat ă fiecareă cifr ă cuprins ă întreă 1ă şiă 9.ă Demonstra i-iă Moşuluiă c ă şiă dvs.ă v ă
pricepe iălaăcifre!ăăăă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Laă ună concursă americană deă decorareă aă caseloră cuă lumini eă deă Cr ciună
particip ăcinciăb rba iăcare: 

 
− locuiesc în case de culori diferite; 
− au profesii diferite; 
− prefer ăoăalt ăb utur ;ă 
− suntăpasiona iădeăunăaltăgenădeămuzic ; 
− au un alt animal de companie. 

 
Despreăeiăseăştiuăurm toarele: 
 
a)ăinginerulăst ăînăcasaăcuăfa adaăvopsit ăînăroşu; 
b)ălocuitorulăcaseiădinămijlocăconsum ăcafea; 
c)ăcelăceălocuieşteăînăcasaăvopsit ăînăportocaliuăbeaăap ăplat ; 
d)ăcasaăcuăfa adaăgalben ăseăafl ăînădreapta celei portocalii; 
e)ăvecinulăceluiăceăprefer ămuzicaărockăareăunăpapagal; 
f) profesorul are un câine; 
g) avocatul este un mare consumator de ceai;  
h)ăvecinulăceluiăceăîndr geşteămuzicaăpopăareăoăpisic ; 
i)ăcelăceăagreeaz ămuzicaăcountryăbeaăsucădeăportocale; 
j)ăvecinulădinădreaptaăingineruluiăascult ădoarămuzic ărock; 
k)ămediculăst ăînăprimaăcas ; 
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l)ăcelăceăascult ăzilnicăariiădinăopereăareăunăacvariuăcuăpeşti; 
m)ăarhitectulăascult ădoarăfolk; 
n)ăvecinulămediculuiăst ăînăcasaăverde; 
o) în casa albastrăseăascult ădoarămuzic ăpop. 
 
Cunoscândătoateăacesteăinforma ii,ădetermina i: 
 
− cineăconsum ăciocolat ăcald ă(fiindăşiăcâştig torulăconcursului); 
− cineăareăoăbroasc ă estoas ăcaăanimalădeăcompanie. 
 

21. Conecta iăînăimagineaăal turat ă12ăgloburi-stelu e,ăastfelăîncâtăs ăforma iă
oăcruce,ăînăinteriorulăc reiaăs ăexisteă5ăstelu eăneunite,ăiarăînăexteriorăs ăr mân ă8ă
stelu eăneunite. 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Mi -aducă aminteă cuă pl cereă deă urm toareaă întâmplare:ă aflându-m ă înă

Bucureşti,ăcolegulămeuăTacheăm-a invitat la cinaădeăCr ciun.ăNe tiindăexactăcâ iă
copiiăare,ădarădorindăs ă leăoferăacestoraăcâteăunăcadou,ă l-am întrebat pe Mirel, 
prietenulă s uă celămaiă bun:ă „— Mirele,ă câ iă copiiă areăTache?”. Acesta, pus tot 
timpul pe glume, mi-aă r spuns:ă „— Înmul indă num rulă copiiloră lui Tache cu 
în l imeaăexprimat ăînămetriăaăbloculuiăînăcareălocuiesc,ăcuăanulănaşteriiăbuniciiă
şiăcuăvârstaăei,ăob iiănum rulă10ă955ă751.”.ăÎnăceăanăamăavutăinsolitulădialogăcuă
Mirel? 

 
23. P tratulăal turatăesteăalc tuitădină5ătriunghiuriădeă

dimensiuni diferiteă (dou ă triunghiuriă mari,ă dou ă
triunghiuriă miciă şiă unulă mijlociu),ă ună p trată şiă ună
paralelogram. Utilizând toate aceste 7 piese (denumite 
tanuri)ă deă tangramă (jocă cuădecup riă tipăpuzzle,ă originară
dinăChina),ădarăf r ăaăleăsuprapune,ăob ine iăceiătreiăbrazi 
de Cr ciunădinăimaginileăurm toare: 
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24. OctavăşiăGeorgetaăîiăauăinvita i la masa deăCr ciun:ăpe fiica lor cea mare 
−ăCrina,ăpeăso ulăeiă−ăVictor,ăpeăfiulăloră– Raduăşiăpeăp rin iiăGeorgeteiă−ăMihaiă
şiăSmaranda.ăFiicaălorăceaămic ,ăSanda,ăesteămaiăcapricioas ăşiăaăzisăc ănuăvreaă
s ăsteaălaămas ăniciălâng ăsoraăei,ăCrina,ăniciălâng ăRadu,ă
fratele ei. Masa din sufragerie are 8 locuri. Scaunul cu 
num rulă1ă esteă întotdeaunaăală luiăOctav,ă capulă familiei.ă
Elăaăaşezat-o pe soacra sa, Smaranda, la dreapta sa, iar pe 
socruă înă fa aăei.ăGeorgetaăaă luată locă laă stângaă tat luiăei,ă
iar lui Radu i-aărevenităscaunulădintreăMihaiăşiăunaădintreă
surorileă sale.ă Careă esteă ordineaă fiec ruiă membruă ală
familieiălaămasaădeăCr ciun? 
 

25. Orna iăbradulădinăimagineăcu globurile numerotate de la 1 la 6, astfel încât 
peăfiecareălatur ăcareăcon ineătreiăgloburi,ăsumaăacestoraăs ăfieă12. 
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26. G si iădrumulăprinălabirintăpân ăînădreptulăsteleiădinăvârfulăbradului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Uni iăpuncteleădinăimagineaădeămaiăjosăşiăafla iăceăreprezint ăaceasta: 
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28. Ştiindă c ă Doamnaă Cr ciună este destul de 
obosit ă înă perioadaă preg tiriloră pentruă S rb tori,ă
Moşă Cr ciună i-aă f cută oă surpriz :ă oă dup -amiaz ă
relaxant ălaăunăcentruăspaădinăLaponia.ăCum vaăar taă
Doamnaă Cr ciună dup ă petrecereaă câtorvaă oreă deă
relaxare la spa?  

 
29. To iăoameniiă deă ştiin ,ă indiferentădeă religie,ă

cultur ,ăconvingeri politice,ăauăajunsălaăconcluziaăc ă
unălucruăc utatăseăafl ăîntre Cr ciunăşiăAnulăNou.ăCeăanume? 
 

30. Forma ia deă muzic ă irlandez ă Celtică Woman,ă alc tuit ă dină 4ă tinereă
talentate,ăseăafl ăînăturneuăînăSUA.ăÎnăconcert,ăceleă4ăvorăinterpreta,ăînă4ăminute,ă
şiăcolindulă„AdesteăFideles”.ăDac ăforma iaăseăvaăm riălaă6ăpersoane,ăînăcâtătimpă
vor interpreta membrii ei aceeaşiămelodie? 

 
31. Alfredă şiă so iaă lui,ă Bertha,ă petrecă Revelionulă acas .ă Pentruă aă intraă înă

atmosferaădeăs rb toare,ăAlfredăaăcump ratăoăsticl ădeăşampanieăcareăaăcostată20 
Ș.ăŞtiindăc ăşampaniaăcost ăcu 19 $ mai mult decât sticla, câtăcost ăşampaniaăşiă
cât cost ăsticla? 
 
 
 
 
 
 

32. Descoperi iă
înă desenulă al - 
turat, creat de 
artistul maghiar 
Dudolf, un urs 
pandaă −ă ascunsă
printre oamenii de 
z pad :ă 
 
 
 
 

 



171 

 

R SPUNSURI 
 
 

1. Bradă(oraş;ăpomădeăCr ciun). 
 
2. Bradul. 
 
3. Despreăună„Crăciun alb”ăşiăună„Crăciun  albastru”. 
 
4. Un inel.   
 
5. Miculădejunăsauăprânzulă(deăCr ciun). 
 
6. MERRY CHRISTMAS! ; HAPPY NEW YEAR! 
 
7. Înger (in + ger). 
 
 
8.  
 

 

 

9.    85772 +    
             4861     
           90633 
 
          A = 6, E = 5, L = 3, M = 8, O = 0, R = 7, S = 1, T = 9, X = 4, Y = 2 
 
           85771 +      
            4862     
           90633 
 
          A = 6, E = 5, L = 3, M = 8, O = 0, R = 7, S = 2, T = 9, X = 4, Y = 1 
 
           84772 +     
            5861     
           90633 
 
          A = 6, E = 4, L = 3, M = 8, O = 0, R = 7, S = 1, T = 9, X = 5, Y = 2 
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           84771 +    
             5862 
           90633 
 
          A = 6, E = 4, L = 3, M = 8, O = 0, R = 7, S = 2, T = 9, X = 5, Y = 1 
 
10. a) Pisa; Eiffel; Turl ;ăFoişor; Tură; Babel; 
 

b) Plural (pluralul autorului = pluralul folosit în locul singularului în opere 
tiin ifice,ăpublicisticeă iăoratorice;ăpluralul modestiei = plural [folosit mai ales 
înă vorbireaă popular ]ă deă referireă laă persoanaă proprieă înă discu iaă cuă cinevaă
considerat superior; pluralulă polite ii = pluralul folosit în locul singularului în 
formuleădeăadresareărespectuoas ăc treăcineva). 
 
 
 
11.  
  

 
 
12. MoşăCr ciun aădusărenulăşiăs-aăîntors.ăLaăurm torulădrumăaădusălupulăşiăaă

luat renul înapoi. L-aăl satăpeărenălaăloculădeăplecare,ăapoiăaădusăsacul cu licheni 
lâng ălup.ăLaăultimulădrumăs-aăîntorsăşiăaăluatărenul. 
 
13. a) Sunt 5040ă deă scobitori.ă Oă geant ă con ineă 5ă pisici,ă 20ă deă pisoi,ă 60ă deă
şoareci,ă 120ădeă buc iă deăbrânz ă şiă 120ădeă scobitori.ăOă so ieă areă 6ă gen i,ă careă
con in:ă30ădeăpisici,ă120ădeăpisoi,ă360ădeăşoareci,ă720ădeăbuc iădeăbrânz ăşiă720ă
deăscobitori.ă7ăso iiăauă42ădeăgen i,ăcareăcon in: 210 pisici, 840 de pisoi, 2520 de 
şoareci,ă5040ădeăbuc iădeăbrânz ăşiă5040 de scobitori. 
 

b) În Laponia ajung doar 2 picioare, ale mele. 
 
14. Cr ciunul. 

 
15. Egalitateaănuăseărefer ălaădateăcalendaristice,ăciălaăsistemeleămatematiceădeă
numera ieăoctală şiăzecimal.ăAstfel,ă31ă înă sistemulăoctalăvaă fiă întotdeaunaă25ă înă
sistemul zecimal: 31(8) = 3 × 8 + 1 = 25(10). 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Din 32 de triunghiuri. 

 
18. Peănasulăs u. 
 
19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. Seăvaăîntocmiăurm torulătabelăînăcareăseăvorăcompletaădateleăcunoscute: 
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Înăcasaă3ăseăconsum ăcafeaă(b),ămediculăst ăînăcasaă1ă(k),ăcasaă2ăesteăverdeă

(n).ă Casaă 1,ă înă careă st ă medicul,ă nuă esteă roşieă (a);ă nefiindă niciă galben ,ă niciă
portocalie,ăesteăalbastr ,ădeciăaiciăseăascult ămuzic ăpopă(o).ăProprietarulăcaseiă2ă
areăoăpisic ă(h).ăDac ăinginerulăarălocuiăînăcasaă5,ădinăcondi iileăa),ăc),ăd),ăg),ăi),ă
j),ă l)ă şiăm)ă ară rezultaă c ă arhitectulă şiă avocatulă locuiescă înă casaă 2.ă Înseamn ă c ă
inginerulă locuieşteă înă casaă 3,ă casaă cuă fa ad ă roşieă (a).ăRezult ă c ă înă casaă 2ă seă
ascult ămuzic ărockă(j);ăcasaă5ăesteăportocalieăşiăcasaă4ăesteăgalben ă(d).ăDină(c)ă
rezult ă c ă înă casaă 5ă seă beaă ap ă plat .ă Înă casaă 4ă se beaă sucă deă portocaleă şiă seă
ascult ămuzic ăcountryă(i).ăÎnăcasaă5ălocuieşteăarhitectulăpasionatădeămuzic ăfolkă
(m).ăProfesorulădinăcasaă4ăareăcâineă(f).ăAvocatulădinăcasaă2ăconsum ăceaiă(g).ă
Inginerulăascult ămuzic ădeăoper ăşiăareăunăacvariuăcuăpeştiă(l). Medicul are un 
papagal (e).  

 
Dinătoateăacesteaărezult ăc :ăăă 

− mediculă(câştig torulăconcursului)ăconsum ăciocolat ăcald ; 
− arhitectulăareăoăbroasc ă estoas . 
  
21.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificare Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

Culoare  albastr  verde roşie galben  portocalie 

Profesie medic avocat inginer profesor arhitect 

B utur   ceai cafea suc de 
portocale  

ap ă 
plat  

Muzic ă pop rock oper  country folk 

Animal papagal pisic  peşti câine  
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22. Maiăîntâiăamădescompusăînăfactoriăprimiănum rulă10ă955ă751ăşiăamăob inut: 
3ă∙ă23ă∙ă83ă∙ă1913.ăEvident,ăanulănaşteriiăbuniciiăpoateăfiă1909ă(23ă∙ă83)ăsauă1913.ă
Cumă1913ănuăpoateăfiăniciănum rulădeăcopiiăaiăluiăTache,ăniciăîn l imeaăînămetriă
aăunuiăblocădinăBucureşti,ăşiăniciăvârstaăbunicii,ărezult ăc ănumaiăacestaăesteăanulă
de naştereăalăbunicii.ăBunicaăarăputeaăaveaă3ă∙ă23ăţă69ădeăaniăsauă83ădeăani.ăCumă
înăBucureştiănuăsuntăblocuriăcuămaiămultădeă23ădeăetaje,ădeciămaiăînalteădeă70ăm,ă
rezult ă c ă 83ă esteă vârstaă bunicii.ă Deciă 23ă mă esteă în l imeaă bloculuiă înă careă
locuieşteăMirel,ăiarănum rulăcopiilorăluiăTacheăesteă3.ăAnulăînăcareăbunicaăaveaă
83ădeăaniăesteă1913ă+ă83ăţă1996,ăfiindăşiăanulăînăcareăamăavutăaceaăneobişnuit ă
conversa ieăcuăMirel. 
 
23.    
 

 
 
 
 
 
 
 
24.

1 – Octav; 
2ă−ăCrina; 
3ă−ăRadu; 
4ă−ăMihai;ă 
 

5ă−ăGeorgeta; 
6ă−ăVictor;  
7ă−ăSanda;ă 
8ă−ăSmaranda. 

 
 

 
 
                                            
 
                         25. 
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26. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     27. Unăfulgădeăz pad . 
                                                                    
28.                                   
                                                                   29. Conjunc iaă„şi”. 
                                                                           
                                                                    
 
 

 
 
30. Tot în 4 minute, 
deoareceă melodiaă r mâneă
aceeaşi,ă indiferentă deă
num rulăinterpre ilor. 
 
31. Şampaniaăcost ă19,50ă

$, iar sticla 50 ¢. 
 
                                   

                                     32. 
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R VAŞEăPENTRU UN 2017 PLIN DE CIRIPITURI 
 
 

Întâmpin măanulăceăvine 
Cuămult ,ămult ăvoioşie, 
Cuăvinăspumantăşiăb utur , 
Bucateăalese,ătort,ăpr jitur , 
Cuămuzic ,ăjocuriădeălumini, 
Noroc din lozuri, artificii mii. 
Pentru tot ce-avem săfimă
recunosc tori, 
S ăprimimălaăuş ăcolind tori, 
S n tateaăs ăneăsporeasc  
Şiătotăce-amăvisatăs ăseăîmplineasc ! 
 

* 
 

În noaptea de Revelion 
Totul este de bonton.                                                                 
Înăcas ăse-aud veselia mesenilor,   
Clinchetul paharelor,                                                                                                          
Muzic ădeăS rb tori.ăăă 
Laăuş ăsuntăcolind tori.ăă 
Peămas ăsuntănumaiădelicii,ă 
Peăcerulănop iiă−ăartificii.ăăăăăăăăăăăăă                                                 
Cuăto ii-acumăstrig măînăcor: 
2017ăs ăfiiăunăanăcuămultăspor!ăăăăăăă 
 

* 
 
NoulăAnăs ăv-aduc ădeătoate:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Înăsufletă−ăpaceăşiăbun tate,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          
Înăcas ă−ăcâştiguriăbinemeritate,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                     
Peămas ă−ăbucateăgustoase,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Înăpahareă−ăb uturiăspumoase,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Laămunc ă−ăsucceseăgarantate,ăăăăăăăăăăăăăăă                                                                                                 
Înăconcediiă−ăc l toriiămultăvisateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       

Şiăînăfamilieă−ăîn elegere,ărespectăşiă
unitate! 
 

* 
 
Primim cu drag venirea Noului An, 
Lumini eăcolorateăvedemăacumălaă
geam. 
Neăbucur măde-aceast ăs rb toare: 
Lans măspreăcerăs ge iăasurzitoare. 
Şampaniaăcurgeăvesel -n pahar, 
Iar ABBA ne-ncânt ăsufleteleă
muzical. 
 

* 
 
Vin,ăşampanie,ăb utur , 
Cârna i,ătob ,ăr citur , 
Tort, banane, mandarine, 
Tart ,ăcozonac,ăpl cinte, 
Muzic ,ăartificii,ălozuri, 
Pocnitori, poze, cadouri. 
Toate astea le adori 
CuăprilejădeăS rb tori 
Şiăatunciăcândăceasulăbate 
Ora 12 din noapte 
Şiăanun ăc-a venit 
Anul Nou cel fericit! 
 

* 
Pune mâna pe pahar 
Şiăsoarbe-oăgur ădeănectar 
Dinăşampaniaă−ăsimbolăalăNouluiă
An! 
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Mânc ruriăgustoase-s puse pe mese,  
Dulciuri, aluneăşiăfructeă−ăpeăalese, 
B uturiă spirtoase,ă r coritoare şi 
spumoase  
Toateăsuntăindicate,ădarăf r ăexcese!                                                                                             
Distra i-v ,ăfi iăvoioşiăşiăbucuroşi,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
IarăAnulăNouăv ăvaăg siăs n toşi!ăăăă 
 

* 
 
În Noul An ce-oăs ăsoseasc  
Boalaăs ănuăintre-năcas , 
Speran aădeăvia ăs ăcreasc , 
Baniiăs ănuăneălipseasc , 
Necazurileăs ăneăocoleasc , 
Culturaăs ăniăseăînt reasc , 
Iarămuncaăs ăneăpriasc ! 
 

* 
 
Iubi i-i pe cei de lâng ăvoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Careăv ăsuntăal turiădeăS rb tori.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Purta i-i în suflet mereu                                                           
Şiăruga i-v ăcaăvenireaăAnului Nou                                         
S -iăg seasc ăs n toşi,ăcuăajutorulă
lui Dumnezeu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* 
 

S-ave iăunăRevelionădeămareă
anvergur ,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
S ăsavura iăgust rileădinăcas ,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Dar s-ave iăgrij ăs ăbe iăcuăm sur ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Pentruăaănuăv ătreziăsubămas .ăă 

 
* 
 

Nu abuza-năaceast ănoapte 
De lichide cu prea multe grade. 
2017 s ăteăg seasc  
Vesel,ăîns ănuăsubămas ! 
 

* 
 

Anul Nou e cu noroc 
Înăpatimaălozuriloră−ăjoc, 
Cuăunăcâştigălaăfiecare 
Înăaceast ăziădeăs rb toare! 
 

* 
 
Pentru Noul An din calendar 
„Ciripitul”ăculturală 
V ăîndeamn ădeăzor 
La dezbateri într-un vast decor 
Muzical, literar, teatral,  
Cu cronici, poezii,ăopiniiăşiăumor. 
V ăoferimăinforma iiămulte, 
Pentruăcaăminteaăs ăviăseăascute! 
Citi i,ăzâmbi i,ă 
Fi iăferici i 
Intelectual, spiritual  
Şiăemo ional! 
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KARINAăLAZ R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTOŞEL 
 
 

Strada p reaă rupt ă dintr-oă poveste.ăMaşinile parcate dormitau subă p tura 
greaăaăom tuluiăşiăpretutindeniăseăz reauăsemneăaleăsosiriiăCr ciunului.ăOameniiă
alergauă încoaceă şiă încolo,ă înfofoli iă şiă cuădiferiteă cump r turiă pentruă ceiădragi.ă
Rar vedeai câteăoăpung ăf r ăvreunărenăsauăvreunăMoşăCr ciunăzâmbitorăpeăea.ă 

Rosieă priveaă trec toriiă cuă ochiiă eiă deă smarald,ă acceptândă bucuroas ă oriceă
mângâiere.ăGhemuit ăînăcutiaăpeăcareăoădoamn  binevoitoare o c ptu ise cu nişteă
p turiă groase,ă specială pentruă ea,ă aşteptaă r bd toare,ă înă vremeă ceă pisoiiă f r ă
astâmp răseăhârjoneauăneîncetat. Spre deosebire de mama lor, care nu era vreo 
mareăfrumuse e,ămicu iiăaveauăoăbl ni ăalb ăminunat ,ăceăîi f ceauăs ăsemeneăcuă
nişteăbulg riădeăz pad .ăTotodat ,ăculoareaăleăofereaăaerulăunorăpisiciădeăras ăşiă
Rosieăîiăurm rea cuătriste eăcumăplecauăpe rând, în haina ori în buzunarul cuiva, 
îns ăsim eaăc ăîiăaşteptaăunăc minăiubitorăşi,ăcândăoameniiăseăopreauăpentruăa-i 
lua un pui, îşiă frecaă obrazulă deămânaă lor.ă „S ă aiă grij ă de el” p reaă c ă spuneaă
gestul ei.  

Laăl sareaăserii,ăînăcutieămaiăr m seseădoar ea.ăA ipise,ăîncol cit ăpeăp tur ,ă
cândăoămân  cald ăîiăatinseăcreştetul.ăÎşiăîn l  capul pentru a-l adulmeca pe cel 
careăoămângâiaă i b rbatulăoălu  înăbra e.ă 
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— Haide!ăOăs - iăplac ămaiămultăsubăbradădecâtăaici, îi spuse cu drag, iar 
Rosieăîncepuăs ătoarc ăfericit .ă 

ZorileăAjunuluiă luminar ă cutiaă goal ,ă doară p turica şifonat ămaiă p strândă
amintirea felinelor,ă îns ,ă nuă departe,ă un bulg reă deă om tă seă mişc .ă Tremur ă
pu in,ă apoiă str nut ă şiă dină elă seă ivir ă doiă ochiă albaştri.ă Pisoiulă seă întinseă f r ă
grab ,ă îşiă aranj  bl ni a şiă priviă înă jură cuă ună aeră somnoros.ă Fr ioriiă luiă nuă seă
z reauănic ieri.ăDisp ruser .ăŞiăei,ăşiămamaălui.ă 

Cuă unămieunată plâng tor,ă seă gr biă s ă adulmeceă p turica înă c utareaă unuiă
indiciu,ăcâtădeămic.ăNuăg siănimic,ăaşaăc ăporniăde-a lungulăstr zii,ăcontinuândăs ă
miaune. Deăceăr m seseăsingur?ăRosieăeraămereuăacoloăs -lăalinteăşiăs -lăcure e.ă
Tânjeaădup ăc ldura pe care ea i-oăoferea,ădup ădesmierd rileăei.ă  

Trec toriiă gr bi iă abiaă observauăun ghemotocă albă ceă seă strecuraă peă lâng ă
picioareleă loră şiă înă curândă acesta se refugie sub oămaşin .ăMieunatulă luiă slabă
deveni mai puternic.ă „Mi-eă foame.ă Nuă îmiă d ă nimeniă mâncare?” Era pentru 
primaă dat ă cândă nuă iă seă r spundeaă laă cerere.ă Rosieă ob ineaă mâncareaă prină
giumbuşlucurileăei.ăCurajos,ăseăavânt  afar ădinăascunz toare,ăf cândăunăsaltăşiă
întorcându-seăpeăspate,ăaşteptândăşiăoăsc rpinareăpeăburtic .ăSeăuit ăînăsus plin de 
speran ,ăc treăoameniiăcareăîlăocoleauăsauăp şeauăpeădeasupraălui.ăCinevaăchiară
m sur ăgreşitădistan a, c lcându-l pe vârful cozii.ăSeăridic ăimediat,ămânios.ăEraă
preaămic.ăAstaătrebuiaăs ăfieăproblema.ăDeodat ,ăunătroianăîiăatraseăaten ia.ă 

Deălaăîn l ime,ăcuăsiguran ăvaăfiăobservat.ăFugiăîntr-acoloăşiăs ri,ăpreg tită
s ăseăca ere,ădarăgheareleănuăiăseăînfipser ăînăz pad ,ăaşaăcumăîşiăimaginase.ăC zuă
laăbazaămormanuluiădeăom t,ăîntr-oăb ltoac ămurdar .ăDisperat,ă îşiă trecuălimbaă
prină bl ni ,ă regretândă aproapeă imediată gestul.ă Aveaă ună gustă îngrozitor.ă Seă
scutur ă şiă plec ,ă miorl indă am rât.ă Undeă eraă Rosie, cu mâncarea pe care i-o 
aduceaă înăfiecareădiminea ?ăTotăce-şiădoreaăeraăs ăseăghemuiasc ă lâng ăea,ăs ă
îndure modul aspru în care îl cura şiăchiarămârâielileăeiămustr toare.ă  

Unăl tratăscurtăîlăf cuăs ăîntoarc ăprivirea.ăDândădinăcoad ăenergic,ăunăc elă
maroniu se uita fix la el. Curios,ăpisoiulăvruăs -l adulmece, dar se pomeni lovit 
cuăbotulă şiă t v lită prină z pad .ăFurioas ,ămica felin ă sâsâi,ă iarădup ăceă câineleă
b tuăînăretragereătem tor,ăoărupseălaăfug .ăPatrupedulăseălu  pe urmele ei. La gât 
îi atârnaăunămedalion.ă„Pe- sta nu-lăcaut  nimeni?” îşiăziseăpisoiulăînătimpăceăseă
strecura pe sub un gard, unde câinele nu-l mai putea ajunge. Deodat ,ă seă opriă
brusc,ă iară bl ni a iă seă ridic ă peă spinare.ă Ajunseseă întreă dou ă blocuri,ă undeă
fuseser ăîngr m diteămaiămulteătomberoane.ăLâng ăele, laăfelădeăuimit,ăseăg seaă
unăşoricelăcenuşiu.ă 

Nuă maiă v zuseă niciodat ă ună astfelă deă roz tor.ă Rosieă nuă seă obosiseă s ă
vâneze,ădarăinstincteleăîiăspuneauămicu uluiăc ăînăfa a lui se afla mâncare. Cum 
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arăfiă trebuităs ăprocedeze?ăP şiăcuăgrij ,ă încordat,ăpân ăceăajunseă lâng ăşoricel.ă
În l  precautăl bu a s -lăating ,ădarăcel laltăscoase un chi ităascu it.ă 

Speriat,ă pisoiulă seă n pustiă înapoiă peă subă gard.ă Nu-iă maiă trebuiaă şoricel.ă
Asemeniămameiălui,ăniciăelănuăeraăf cutăpentruăvân toare.ăSeăuit ăînăgrab ădup ă
câineăşi,ădinăneaten ie,ăseăloviădeăpiciorulăunuiăcopil.ă 

— Ce-iă sta? întrebăfeti a.  
Purtaă oă c ciuli ă roşie,ă cuă ciucuri,ă şiă întinseă oă mân  înm nuşat ă s -l 

mângâie,ădarămamaăoăîndep rt  imediat.  
— Nu-l atinge. Nu vezi ce murdar e? Poate şiămu c !ă 
Se îndep rtar ă amândou ,ă urm riteă deă ceiă doiă ochiă albaştri,ă frumoşiă şiă

p r si i.ă Totuşi,ă cândă z riă oă coad ă t rcat ă înă pragulă unuiă magazin,ă pisoiulă seă
gr biăîntr-acolo, uitând de tot. Dar coada disp ruăîn untruăînainteădeăaăoăajunge.ă
Intr ădup ăea,ăg sindăunăunivers cu totul nou.  

Juc riileă erauă pretutindeni,ă peă zeciă deă rafturiă împodobiteă cuă beteal ă
multicolor .ă Peă podeaă ună trenule ă descriaă cercule eă înă jurulă unuiă urs,ă iară oă
maimu ărozalieăseăodihneaălâng ănişteăcadouriăfrumosăaranjate.ăPisoiulătrecuăpeă
lâng ă ea cuă oă privireă sceptic ă şiă îiă trebuir ă câtevaă clipeă buneă pentruă a-şiă faceă
curajăs ăseăaventurezeăprinăfa a unuiăcâineăuriaşăşiăgalben.ăAnimalulănuăseămişc ă
şiănuăîncerc  s -lăfug reasc ,ăiarăochiiăluiăerauăsticloşi.ăMica felin ăîlăadulmec .ă
Nu mirosea la felăcuăcelăîntâlnităpeăstrad .ăÎlăocoli,ăuitându-seăînăurm ăpentruăaă
vedeaădac ăoăurm rea.ă 

V zuă dină nouă coada t rcat ă peă creanga unui bradă înc rcat deă globule e. 
Pisoiulăfugiăpân ăceăajunseăsubăeaăşiămiorl iăcâtădeătareăputu,ăpeăoănot ărug toare.ă
Un cap se ivi din spatele unui con argintiu. Nu era Rosie. Pisica pe care o vedea 
eraă tigrat ,ă dară completă str in ă şiă foarteă gras .ăMamaă luiă îlă înv aseă s ă seă in ă
departeădeăteritoriulăaltorăfeline,ăîns ăceaădup ăcareăalergaseănuăp reaăs ăvreaăs -i 
fac ăr u. Îl priveaăleneş ,ăiarăcreanga seăîndoiseăpu inăsubăgreutateaăei.ă 

Rosieă eraă supl ă şiă elegant .ăNuă în elegeaădeă ceăpisicaă aceeaă sem naăcuăo 
minge.ă Seă d duă câ ivaă paşiă înapoi,ă c lcândă peă ună întrerup tor.ă Instala iaă seă
aprinseăpeăneaşteptate,ăoăexplozieădeăluminiăorbitoare, iar într-unăglobule ăz riăoă
imagineăoribil :ăaceeaăaăuneiăcreaturiămiciăşiămurdare,ăce aducea izbitor de bine 
cu şoricelul.ăScânciădeăfric ă şiăalerg  înapoiă înă strad ,ă f r ăs ă ştieăc ăelăeraădeă
fapt monstrul.  

Seăl saseăîntunericulăcândăajunseăla cutiaăatâtădeăcunoscut .ăSeăghemuiăpeă
p tura moale,ă ceă înc ămaiăp straămirosulămameiă lui,ă şiă adormi,ă înă speran aă c ă
Rosieăseăvaăîntoarce.ăAstfel,ănuăoăsim iăpeăb trân ăşiăniciănuăseătreziăcândăeaăîlălu  
şiăîlăascunseăînăbuzunarulăhaineiăeiăc lduroase.ă 
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Dup ăoăbaieăbun ă−ănuăb nuiseăniciodat ăcâtădeăînfricoş toareăputeaăfiăapa 
−ă fu înfofolit într-unăprosopăşiăprimiănişteăsup ăcald ă într-unăcastronel.ăOălip iă
înfometat,ăapoiăseăghemuiăînănoulăluiăculcuşăşiăadormi în doar câteva clipe.  

Diminea aădeăCr ciunăîlăg siăodihnităşiăînviorat.ăC sc ,ăseălinseăpeăbotăşiăseă
ridic .ăProsopulăc zu,ă l sându-i la vedere blana m t soas ,ăca deăz pad .ăCasa 
aveaăunămirosăpl cut,ădeăcozonac,ădarăşiăunăbradăprecumăcelădinămagazin,ăcuăoă
instala ieă aprins .ă Luminile,ă îns ,ă erauă maiă blândeă iă sclipeauă rar.ă Pisoiulă leă
cercet ,ă apoiă z riă ună ciorapă ag ată lâng ă şemineu.ă Eraă decorată cuă numeroaseă
modeleăceăînf işauăfulgiădeănea,ăreniăşiăs nii.ăSeăîncord ,ăf cuăunăsaltăşiăateriz  
în untru.  

— Ceăcau iăacolo?ăchicotiăb trâna, apropiindu-seăcuăpaşiămici.ă 
El mieun  scurt, scoându-şiădoarăcapulăafar .ăEaărâse,ăsc rpinându-lădup ă

urechi.  
— Botoşel.ăOăs ăteăchemeăBotoşel.ă 
— Bunico!  
Uşaăcaseiăseădeschise,ăiarăoăfeti ăcuăoăc ciuli ăroşieăd duăbuznaăîn untru,ă

tr gândădeăciucuri pentru a o daăjos.ăB trâna se aplec s ăoăîmbr işeze,ăînătimpă
ceăBotoşelăieşiădinăascunz toare,ăcurios.ăCopilaăîlăobserv ăimediatăşiăîlăridic .  

— Ce frumos e, bunico!ă Şiă tatiă ne-aă adusă oă pisic  ieri, dar nu la fel de 
frumoas .ăUndeăl-aiăg sit?ă 

B trânaăseăaşez  într-un fotoliu, cu un zâmbet larg pe chipulăîmpov ratădeă
ani,ăşiăfeti a iăseăurc ăînăpoal .ă 

— Maiă iiăminteăceă i-am povestit despre stele?  
Eaăîncuviin  energic.  
— Da.ăStr lucescămaiăputernicădeăs rb tori.ă 
— Uneleă coboar ,ă fata mea.ă Moşă Cr ciună leă trimite oamenilor pentru a 

aveaăgrij ădeăei.ăAsear ,ăunaăs-a transformat într-unăBotoşel.ă 
Ca r spunsă laă noulă luiă nume,ă Botoşelă începuă s ă toarc ă fericită laă pieptulă

feti ei,ăînătimpăceăbunicaăîiăleg naăpeăamândoi.ăÎnăpragulăcamerei,ăoăpisic ăt rcat ă
privea ghemotoculă albă dină bra eleă copilei.ă Luminileă instala ieiă seă reflectauă înă
ochii ei verzi, iar la gât avea un medalion auriu, cu cinci litereăinscrip ionateăpeă
el.ă„Rosie”. 
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M D LINAăALEXANDRU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FLUTURELEăDEăZ PAD  

 
 

Nuăştiaădeăundeăvineăşiăniciăîncotroăseăîndreapt .ăNuăîşiăaminteaădeăcâtătimpă
vântul îl purta pe aripile lui, rotindu-lăuşorădintr-oădirec ieăînăalta.ăDeşiăstranie,ă
senza iaănuăîiădispl cea.ăSeăsim eaăuşorăşiălevita iaăîlăbinedispuneaăpesteăm sur .ă 

Luminile ce se aflau la fiecare fereastr ă şiă peă fiecareă uş ă îlă colorauă înă
diferiteă nuan eă deă roşu,ă albastruă şiă verde,ă sporindu-iă stareaă euforic .ă Boareaă
înghe at ă îlă conduseă maiă departe,ă ridicându-lă maiă susă şiă r pindu-i controlul 
asupraăsa.ăMânatădeăoăcuriozitateăintens ,ăaten iaăiăseăopriăasupra persoanelor ce 
seăgr beauăînăp r iăopuse.ă 

Aceştiaăerauăatâtădeăabsorbi iădeăceeaăceăaveauădeăf cutăîncâtănuăobservauă
nimic în jurul lor, ciocnindu-seăuniiădeăal ii.ăSeăîndep rtauăapoiăbomb nindu-se 
reciproc,ădeăparc ăatmosferaăs rb torilorănuăi-ar fiăînv luităînămantiaăeiăgentil .ă
Pesteătotăseăauzeauăcolindeăşiăc ciulileăroşiiăcuăbl ni ăîmpodobeauăcapeteleăunuiă
grupănumerosădeăMoşiăCr ciun.ă 

Deă ceă erauă atâtă deămul i?ă Elă ştiaă deă existen aă unuiă singurăMoşă Cr ciun,ă
blândăşiăbun,ădarnicăşiăîn eleg tor.ăTocmaiăcândăseăpreg teaăs ăseăaşezeăpeăunaă
dintreă aceleă p l rii,ă vântulă îiă modific ă planurileă şiă îlă smulseă deă acolo,ă
schimbându-iădinănouădirec ia. 

Fra iiăluiăerauălaăfelădeăîncânta iăcaăel,ăr sucindu-seăşiădansândăînăjurulălui,ă
râzândăşiăcântând,ăp trunşi înăîntregimeădeăambian aăfestiv .ăDeşiămajoritateaăseă
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atingeau de asfalt sau de hainele oamenilor, pierzându-şiă astfelă fericirea,ă acestă
lucru nu avea darul de a-iădescurajaăpeăceiăr maşi.ă 

Seă abandon ă înă întregimeă destinului,ă ag ându-se de imaginea prietenilor 
s i,ăbrazii,ăpeăcareăreuşeaăs ăîiăîntâlneasc ădoarăînăanotimpulădeăghea .ăAceştiaă
nuămaiătr iauăînăhabitatulălorănatural,ăg sindu-seăînăschimbăînăinteriorulăcaselorăşiă
magazinelor,ăîmbr ca iăînămun iădeăbeteal ăşiăinstala iiăstr lucitoareăcuăbecule eă
ceă seă luminauă fugitivă asemeneaă stelelor,ă înă vremeă ceă fiecareă ramur ă aă loră
sus ineaăgloburiădeăsticl ăpictateămanual.ăPesteătotăînăjurulăacestorăpomiămagiciă
seă g seauă copiiă ceă zburdauă veseliă şiă p rin iă ceă zâmbeauă binevoitoriă înă fa aă
spectacolului oferit de odraslele lor.  

Pas reaăfriguluiăîşiăroteaăaripileădeăjurăîmprejurăşiămuşcaălacomătotăceeaăceă
puteaă atinge,ă împingândă b rba i,ă femeiă şiă copiiă s ă seă refugiezeă înă c mineleă ceă
promiteauăc ldur ăşiăintimitate,ăservindădreptăad postăînăfa aăviscolului.ăChiar şiă
aşa,ăelăiubeaăfrigul!ăAcestaăîlăscoteaăîntotdeaunaălaăiveal ăşiăîlămângâia,ăf cându-l 
s ăseăsimt ăocrotit.ăNuăîn elegeaădeăceăoameniiăseăfereauădinăcaleaăprietenieiăpeă
careă vântulă receă încercaă s ă oă ofere.ă Puteaă fiă deă acordă c ă modalit ileă deă a-şiă
demonstraăinten iileănuăerauătocmaiăclare,ăîns ăseăstr duiaăs ăseăexprimeăînăfelulă
s uăpropriu. 

Brusc,ădeăparc ăastaăarăfiăfostăpl nuităcuămultăînainteăs ăapar ăpeălume,ăîşiă
sim iătrupulăplutindăuşorăspreăceiăpeăcareăîiăstudiaseădoarăcuăcâtevaăclipeăînăurm .ă
Adiereaănuăîlămaiăumflaăşiănuăîlămaiăridica,ăiarăelăseăsim iăcuprinsădeăpanic ăpeă
m sur ăceăseăîndep rtaădeăînso itoriiăs i.ăFra iiăluiănuăp rur ăs -iăobserveăabsen a,ă
cântândăşiădansândămaiădeparte,ăprinşiă într-oăhor ăvoioas ădinăcareăf cuseăşiăelă
parte pânăatunci. 

Cuă fiecareă centimetruă peă careă îlă cedaă v zduhului,ă eraă dină ceă înă ceă maiă
înstr inat.ăTriste eaă îlă cuprinse,ăc ciănuădoreaăs ă îşiă sfârşeasc ă c l toriaă a aădeă
rapid.ăMaiăaveaăatâtădeămulteălocuriădeăv zutăşiăînc ăatâtaăenergie.ăP mântulăseă
apropia cu repeziciuneă deă el,ă iară asfaltulă întunecată şiă umedă iă seă p reaă unămodă
nepotrivit de a-şiăîncheiaăciclulăvie ii.ăÎiăeraăfric .ăEraăsingurăşiăseătemeaădeăceeaă
ceă urma.ă Întunericulă crescuă şiă seă m riă pân ă cândă nuă maiă fuă capabilă s ă seă
concentreze pe altceva. 

O palm ăcuădegeteălungiăşiăsub iriăseăîntinseăpeăneaşteptateăşiădeveniăbarier ă
întreăelăşiătrotuarulăcareăîlăînsp imântaseămaiădevreme.ăAtinseăînăcurândăpieleaăceă
nuă eraă protejat ă deă vreoă m nuş ă şiă emanaă oă r ceal ă binef c toare.ă S ă seă
odihneasc ăînăaceaămân ăbun ăşiăprotectoareănuăiăseăp reaădelocăoăideeărea.ăPeă
m sur ă ceă trupulă iă seă topeaă încetişor,ă încetişor,ămicu ulă fulgă deă neaădisp ruă înă
neant într-oă stareă profund ă deă calmă şiă resemnare,ă zâmbindă acumă largă
necunoscutului. 
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— Bietulă deă tine...ă şoptiă plin ă deă compasiuneă tân ra,ă cercetându-şiă
melancolic ădegeteleăînghe ate. 

Soartaăstelu eiătopiteăîiăaminteaăizbitorădeăfluturiiăceăpluteauăînălumeăînăvoiaă
vântuluiăpentruăoăperioad ăscurt ,ăîncântândănaturaăcuăaripileălorăplineădeăiriza iiă
pastelate, doar pentru a pieriăînăneantălaăfelădeăcurândăprecumăauăap rut. 

Criv ulă înte iă ninsoareaă ceă continuaă s ă seă aştearn ă pesteă tot,ă acoperindă
oraşulăcuăoăinocen ăuitat .ăColindeleăumpleauăatmosfera,ăiarăceiăceăleăcântauănuă
ineauă contă deă frigulă careă doară creşteaă înă intensitate.ă Braziiă împodobi iă deă
pretutindeniă stârneauă bucurieă şiă veselieă înă rândurileă tuturor.ă Noapteaă înv luiă
oraşulăcuăpromisiuneaăunuiăCr ciunădeăpoveste. 
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UTILIZ RIăNEOBIŞNUITEă 
PENTRUăLUCRURIăOBIŞNUITE 

 
 
Mul iă oferiăseăconfrunt ăcuăproblemaăgeamurilorăaburiteăînăinteriorulăma iniiă

peătimpădeăiarn .ăTemperaturileăsc zuteădeăafar ăconducălaăformareaăcondensuluiă
peăgeamuri,ă ceeaăceă afecteaz ă seriosăvizibilitateaă iă transform ăcondusulă într-o 
activitateăpericuloas .ăPentruăaăsc paădeăaceast ăproblem ,ăf r ăaăaveaăpermanentă
c lduraă sauă aerulă condi ionată pornite,ă canalulă davehax deă peă YouTubeă v ă
propuneă oă metod ă ingenioas ;ă prină aceasta,ă geamurileă ma iniiă dumneavoastr ă
vorăr mâneămereuăuscateă iăperfectătransparente. 

 
Ve iăaveaănevoieăde: 
 
− oă oset ădinăbumbac; 
− nisipăspecialăpentruăpisici,ăpeăbaz ădeăcristaleădeăsiliciu; 
− unăinelădeăcarton,ădeălaăunăscotchăsauăoăband ăadeziv . 
 
Tehnicaăesteăfoarteăsimpl : 
 
− întinde iădeschiz turaă osetei peste inelul de carton; 
 

 
 
 
 
 
 
 
− turna iănisipulăpentruăpisiciăînăinteriorulă osetei; 
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− îndep rta iăinelulădeăcartonă iălega iăbineă osetaăcuăunănodăstrâns; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
− a eza iă osetaăînăma in ,ăînăspa iuădeschis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nisipul special pe baz ă deă siliciuă vaă absorbiă umezealaă dină ma in ă iă vaă
împiedicaăastfelăaburireaăgeamurilor,ăcareăvorăr mâneăperfectătransparente! 
 

(www.eva.ro) 
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BUNELE MANIERE LA MASA DE CRĂCIUN 
 
 

Cr ciunulă esteă ceaă maiă frumoas ă iă magic ă s rb toareă dină an.ă Neă ofer ă
posibilitateaă deă aă trageă oă linieă asupraă anuluiă ceă urmeaz ă aă seă încheiaă iă deă aă
reflecta asupra lucrurilor importante din jurul nostru. Este perioada în care 
suntemăacas ăcuăceiădragi,ăreuni iăînăfa aăuneiămeseăfestive.ăChiarădac ălaămeseleă
de zi cu zi înă familieă nuă suntemă aten iă s ă respect mă regulileă deă etichet ,ă laă
mesele festive avem câteva reguli de bun-sim ăpeăcareănuăarătrebuiăs ăleăînc lc mă
niciodat : 
 

1.ăPunctualitateaăesteădeosebitădeăimportant  
Seăaccept ăs ăîntârzia iăcuăpân ălaă15ăminuteădup ăoraăstabilit ,ădarănuămaiă

târziu,ă altfelă risca iă s ă pune iă gazdaă iă restulă invita iloră s ă v ă a tepteă pentruă aă
începeă masa.ă Nuă esteă indicată niciă s ă ajunge iă maiă devreme.ă Esteă foarteă
nepoliticosă iă ve iă puneă gazdaă într-oă pozi ieă incomod ,ă a aă c ,ă oriceă a iă face, 
încerca iăs ănuăajunge iăînainteădeăoraăstabilit .ăPentruăacestălucruănuăexist ănicioă
excep ie. 

   
2.ăLaămasaădeăCr ciunănuămerge iăf r ăcadouriăpentruăgazde 
Nuă esteă necesară s ă cump ra iă cevaă extravagant.ă Înă general,ă seă respect ă

regula de aur a cadourilor:ăfloriăpentruădoamne,ăoăsticl ădeăalcoolăpentruădomniă
iădulciuriăpentruăcopii.ăFlorileăvorăfiăoferiteăîntotdeaunaăf r ăambalajă iăcuătijaăînă
jos.ăDulciurileăoferiteăcopiilorăvorăfiăproaspeteă iădeăcalitate. 

 
3.ă Nuă v ă desc l a iă laă intrare,ă maiă alesă dac ă gazdaă insist ă asupraă

acestui aspect 
Înă „Codulă buneloră maniere”ă esteă specificată c ămusafiriiă nuă trebuieă s ă seă

descal eălaăintrareaăîntr-oăcas ,ăînăschimb,ătrebuieăs ăfoloseasc ăcovora ulădeălaă
intrare. 
 

4.ăDarurileăseădeschidăînăfa aăpersoaneiădeălaăcare le-a iăprimit 
Niciodat ănuăseăprotesteaz ăc ăesteăpreaăscumpăsauăc ănuătrebuiaărespectivulă

cadou;ătrebuieădoarăs ăfi iăcordialiăuniiăcuăceilal iăsau,ăînăcelămaiăr uăcaz,ăpute iă
s ăspune iăc ănuăv ăplaceăsauăc ănuăîlăpute iăaccepta. 
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5.ăLaămas ăseăaplic ăRegulaăGhei ei 
 
Nuăsufla iăînămâncareăsauăînălichide!ăA tepta iăs ăseăr ceasc ! 

* 
Niciodat ăs ănuăa eza iăcoateleăpeămas !ă 

* 
Nuă vorbi iă cuă guraă plin !ă Chiară dac ă ave iă cevaă deă povestit,ă trebuieă s ă

a tepta iăpân ătermina iădeămestecat.ăEsteădezagreabilăs ăvorbi iăcuăguraăplin ! 
 
6.ăFumatulălaămas ănuăesteădeăbun-sim ,ăatâtătimpăcâtăceiăprezen iănuă

au terminat de mâncat  
Fum torulătrebuieăs ăa tepteăs ătermineăto iădeămâncat,ădup ăcareăs ăcear ă

voieăs ăfumezeădeălaăceiăprezen i! 
 

7.ăEsteănepoliticosăs ăpetrece iămaiămultătimpădecâtăesteănecesar 
Nuăv ăanun a iăplecareaăînăguraămareăpentruăaăv ăluaăr mas-bunădeălaătoat ă

lumea!ăPoliticosăesteăs ăv ăretrage iădiscret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea unor reguli de bun-sim ăînătimpulămeseiădeăCr ciunăconfer ăoă
atmosfer ădeăvisăatâtăgazdei,ăcâtăşiăinvita ilor 

 
(www.zugo.md) 
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CIRIPITUL UMORISTIC 
 
 

 — Ceăcadouă i-aăadusăMoşăCr ciun,ădrag ? 
— Un mixer... 
— Şiămergeăbine? 
— Mda... merge... Ieri i-amă f cutăproba,ăpreparândă sucădeă roşii...ăNumaiă

c ,ădup ăceătrecăS rb torile,ăvaătrebuiăs ăzugr vimăbuc t ria. 
 
 — Dragulămeu,ăhaiăs ăneăcump r măşiănoi,ădeăS rb tori,ăoămaşin ,ăcaăs ă

vedem lumea. 
— Astaăsauăcealalt ? 
 
 So iiăPopescuăpleac ăs ăpetreac ănoapteaădeăRevelionăîmpreun ăcuăfamiliaă

fiului lor. Pe drum, doamna Popescu îlăinstruieşteăpeădomnulăPopescu: 
— Fiiăatent!ăDac ă tortulăeă luatădeă laăcofet rie,ămânc măamândoi.ăDac ăeă

f cutădeănoraănoastr ,ăvaătrebuiăs ăteăsacrificiătu! 
 
 — De Revelionul trecut m-amătrezitădiminea aăciocnindăunăpaharădeăvinăcuă

caloriferul. 
— Eu nu-miăamintesc.ăAmădormităliniştităsubămas . 
 
 — Eu,ăseă laud ăGigelălaăpetrecereaădeăRevelion,ădup ăceăb useăbine,ăamă

adusălaăaceast ămas ăcurcanul,ăp str vii,ăb uturaăşiătortul.ăTu,ăIonele,ăce-ai adus? 
— Nevasta,ăcopiiiăşiăpeăsoacr -mea... 
 
 La petrecerea deăRevelion,ăNeluăşiăCostelăfacăcunoştin ăşiăseăsimpatizeaz ă

reciproc.ă Beau,ă glumesc,ă schimb ă impresii,ă bârfesc.ă Laă ună momentă dat,ă Neluă
întreab : 

— Da’ăpocitaniaăaiaădeăpeăcanapeaăaăcuiăoăfi? 
— Eănevast -mea. 
— Teărogăs ăm ăscuzi!ăAmăgreşit. 
— N-am de ce s ăteăscuz.ăEuăamăgreşit! 
 
 — John,ăveziă c ădisear ă avemămusafiri!ăS ăpreg teştiămasaăpentruăpatruă

persoane. 
— Dori iăs ămaiăvin ăşiăalt ădat ? 
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ăLaăurgen ,ăînănoapteaădeăAnulăNou,ăesteăadusăunăpacientăbeatămort. 
— Nu pot preciza diagnosticul, zise doctorulă deă gard ,ă probabilă eă dină

cauzaăb uturii. 
— Nuăv ăface iăgriji,ădomnuleădoctor,ăamăs ăaşteptăpân ăv ătrezi i! 
 
 LaăuşaăfamilieiăTudor,ăînăprimaăziădup ăAnulăNou,ăaăsosităfamiliaăCostea.ă

MadamăCosteaăeraăfardat ăşiăîmbr cat ăfoarteăstrident.ă 
— Eee, ziseăTudor,ă iaă teă uit ă cineă aă venit!ăDomnuleăCostea,ă aiă venită cuă

sorcova? 
— Nu.ăAşaăseăîmbrac ădeăobiceiănevast -mea. 

 
 — Toat ănoapteaăn-amăpututăs ădorm!ăTuăsfor iaiăşiăcâineleăl tra. 
— Şiădormeaiămaiăbineădac ăsfor iaăcâineleăşiăl tramăeu? 

 
 — Tat lă t uă eraă subă influen aă alcooluluiă cândă l-aă lovită maic -ta cu 

f c le ul? 
— Nu,ăeraăsubămas ,ăînăbuc t rie. 

 
 — Cineăaăspartăgeamul,ăpuişor? 
— Mama,ădarăvinovatăeătataăc ăs-aăl satăpeăvineăcândăfarfuriaăaăzburatăspreă

capul lui. 
 

 — Pentruă r cealaă asta,ă v-aşă sf tuiă s ă be iă ună coniacă şiă peă urm ă oă baieă
fierbinte. 

— Bine,ădoctore,ădarădac ăeăpreaăfierbinteăşiăn-amăs ăpotăs-o beau? 
 

ă— Fiiăatentăc ăeraăs ăintr măîntr-un copac! 
— Cum, nu conduci tu? 

 
 — Iubito,ă i-am adus flori! Pune-leăînăvazaăchinezeasc . 
— Ai uitatăc ă i-am spart-oăînăcapăasear ? 

 
 — Teăpor iăcuămineăcaăşiăcumăaşăfiăbuc t reasaăta!ăNuăpesteămultătimp,ăto iă

prieteniiăt iăorăs ăcread ăasta... 
— Nicioăgrij ,ăceiăceăauăluatămasaălaănoi,ăcuăsiguran ăc ănu! 

 
 — Deăceăteăintereseaz ăcumăseăcheam ămâncareaăpeăcareă i-amăg tit-o? 
— S ăştiuăceăleăspunăcelorădeălaăSalvare. 
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 — Alo,ăSalvarea?ăSo iaămeaăareă45ădeăgrade! 
— Atunciăchema iăpompierii! 
 
 — Amăîn elesăc ăpor iăochelariăpentruăvedereălaădistan ăşiădeăaproape,ădară

a treia pereche la ce-iăfoloseşte? 
— S -miăg sescăceilal iăochelariăcândăîiăpierd! 
 
 — Eştiăbolnav?ăTe-amăv zutăieşindădeălaădoctor. 
— Ei,ăaş?ăP iădac ăieşeamădeălaăcimitir,ăeramămort? 

 
 — Fi iăliniştit,ăv ăafla iăînăcameraă12! 
— Salonăsauăcelul ? 

 
 — ig ri,ăcafea,ăwhiskyăsauădroguri? 
— Oăcafeaăaşădori,ăv ărog,ădomnuleăvameş. 

 
 Osp tarul:ă— Amălimb ăfiart ,ăficatăpr jităşiăpicioareădeăporc. 

          Clientul:    — Nuăm ăintereseaz ăsuferin eleădumitale!ăMieăs -mi aduci un 
sandvici cuăbrânz ăşiăunăpaharăcuălapte! 

 
 — Domnule director, asistenta dvs. m-aătrimisălaădracu’! 
— Atunci de ce-a iăvenitălaămine? 

 
 — Am cunoscut un poet care promite. 
— Şiăceă i-a promis? 

 
 Unămiliardarăîiăfaceăoădeclara ieălogodniceiăsale: 
— Draga mea, nu mai am cuvinte! 
— Atunci treci direct la cifre! 
 
 — Ce profesie ai? 
— Suntăasistent...ăAsistăcândăal iăho iăopereaz ... 
 
 — Domnule,ăm ăînsp imânt ăceăuşorăpromoveaz ăaziăproştii! 
— P iănuă i-amăspusăacelaşiălucruăcândăte-au numit director? 
 
 — N-am nicioăpreg tire.ăM ăangaja i? 
— Îmiăpareăr u,ădomnişoar ,ădarăfunc iileăbineăpl titeăsuntădejaăocupate. 
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REVELION CU HORAŢIU MĂLĂELE 

 
 

„Bun ă seara!ă Numeleă
meuăeste...ăNuăconteaz . 

M-am întâlnit cu unul 
de la Cotroceni. Mi-aăspusăs ă
v ăcomunicăc ătr i iăbine!ăM-
amă bucurat.ă Şiă euă tr iescă
bine.ă Nuă numaiă c ă tr iescă
bine,ădarăamăv zutăşiălumini aă
deă laă cap tulă tunelului.ă Apoiă
mi-amădată seamaăc ,ădeă fapt,ă
era lumina trenului care se 
apropia. Mi-aă maiă spusă c ă
trebuieă s ămuncim.ă Sau,ămaiă
exact, mi-aăspusăc ătrebuieăs ă

munci i.ăDeşi,ădac ăneăgândimăbine,ăomulănuăeăf cutăpentruămunc ;ădovadaăc ăşi-
lă oboseşte!ă Dac ămunceştiă caă ună cal,ă dac ă aiă oă s n tateă deă bivolă şiă viiă acas ă
obosităcaăunăcâine,ă trebuieăneap rată s ăconsul iăunăveterinar,ăpentruăc ăaiă toateă
şanseleăs ăfiiăunăbou!ăAstaăeăvia a:ăoăboal ăgrea,ămortal ,ăcuătransmisieăsexual !ă
L-amă întrebatădeă ceă suntemă totuşiă aşaă s raci.ăMi-aă spusă c ă suntemăpreaămul i.ă
Oameniămul i,ăpu ineămese.ă 

Înă lume,ă laă fiecareă şaseă secunde,ă oă femeieă naşte.ă Trebuieă s-oă g simă peă
aceast ăfemeieăşiăs-oăoprimăimediat!ăÎnăciudaăaparen elor,ăşi pe mine m-aăn scută
o femeie. Eu m-amăn scutăînăRomânia.ăÎntrebareaăeădeăce?ăR spunsulăeăsimplu:ă
amăvrutăs ăfiuăcâtămaiăaproapeădeămama.ăToat ăcopil riaămeaăamăcrezutăc ăsuntă
vietnamez.ăToat ă copil riaămeaă amăcrezută c ă numeleămeuă esteă «Iaămâna,ă n-ai 
voie!».  

Când mi-amă începută via aă sexual ,ă cinevaă mi-aă şoptit:ă «— B rbatulă
deasupra,ă femeiaă dedesubt.».ă Cuă primaă so ie,ă treiă aniă amă dormită înă paturiă
suprapuse.ă Amă avută ghinionă cuă ambeleă so ii:ă primaă m-aă p r sit,ă aă douaă nu.ă
Culmeaăeă c ăprimaăm-aăp r sităcândăaă aflatăc ăm ăculcamăcuăea.ăCuăaădouaăeă
bine:ă dormimă înă camereă separate,ă neă lu mă masaă peă rând,ă facemă concediileă
fiecareăînăalt ăparte,ănuăieşimăniciodat ăîmpreun ,ăadic ăfacemătotăposibilulăs ăneă
salv măc snicia.ăUltimaăoar ăcândăamăieşităşiăeuăcuănevast -mea dinăcas ăaăfostă
când ne-aăexplodatăapartamentul.ăAstaăeăvia a,ătrebuieăs ăteăşiăînsori.ăNuăpo iătr iă
doară dină pl ceri.ă Amă ună prietenă careă ziceă c ă aă dus-o bine cu toate cele 17 
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c s torii,ădinăcareăauărezultată34ădeăcopiiăcare-lăviziteaz ăşiădeădou ăoriăpeăzi la 
casa de nebuni. Noi copii n-avem,ădeşi-mi plac foarte mult. Mai ales când plâng, 
pentruăc ăvineăcinevaăşi-i ia de-acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor. Am 
fostă singurulă supravie uitor.ă Bine,ă nuă avemă copiiă şiă pentruă c ă nevast -mea ia 
anticoncep ionale,ădeşi,ădeălaăoăvârst ,ăcelămaiăbunăanticoncep ionalăesteăs ălaşiă
luminaăaprins .ăVeciniiămeiăauăfostăsurprinşiădeăcopilăînătimpăceăf ceauădragosteă
cuăluminaăaprins :ă«— Ce face iăacolo,ămama?»/ă«— Nimic!»/ «— Cum nimic? 
Dar v-amăv zut!»/ă«— Nu, nimic!»/ «— V-amăv zut!»/ă«— Nu, tata are burta 
mareă şi,ă dină cândă înă când,ăm ă suiă peă elă caă s ă i-o nivelez!»/ «— Degeaba i-o 
nivelezi,ăpentruăc ,ădup ăceăpleciă tu,ăoricumăvineăvecinaădeăsusă şiă i-oăumfl ă laă
loc!».ăEu,ăultimaăoar ăcândăamăavutărela iiăcuăoăfemeie a fost la New York, când 
amăintratăînăStatuiaăLibert ii.ă 

Ceă ciud enie!ă Uniiă spună despreă femeie:ă «— Ce cap frumos are femeia 
asta!».ă Al ii,ă dină contr ,ă zic:ă «— Ce glezne frumoase are femeia asta!». Eu, 
personal,ăcredăc ăadev rulăesteăundevaălaămijloc. Asta-iăvia a! 

Înăvia ătrebuieăs ăfiiăs n tos.ăEuăsunt.ăAmăcorpulăunuiătân rădeă20ădeăani.ăÎlă
inăînăfrigider.ăDup ăultimulăconsult,ădoctorulămi-aămaiădatădeătr itătreiăani.ăCândă
aă v zută c ă n-amă cuă ceă s -lă pl tesc,ămi-aămaiă dată trei.ăAst ziă chiarăm-a certat:    
«— Dumneataă aiă îndr zniă s -mi pui aici în buzunar 300 de euro?». Zic:          
«— Nu!». Zice: «— De ce?». Mie mi-aărecomandatăs ă inăregim.ăAmăîncercatăs ă
m ălasădeăb ut.ăÎnădou ăs pt mâniăamăpierdută14ăzile.ăOricumănuăsuntăunămareă
b utor.ăDeăfapt,ăbe iviiăsuntănişteănenoroci iăcareăbeauălaăvedereăcâtăbeauă ilal iă
peă ascuns.ă Acumă suntă laă cur ă deă grepfrut.ă Adic ă m nâncă oriceă înă afar ă deă
grepfrut.ăAmăpierdutăodat ăchiară80ădeăkg.ăAstaăcândăaăplecatăprimaăso ie.ăAtâtă
avea:ă80.ăPrimaăso ieăsauăaădoua...ăniciănuămaiăştiu;ăamăînceputăs ăuit.ăAmăfostălaă
doctor: «— Doctore,ăamăînceputăs ăuit.»/ «— De când?»/ «— Deăcând,ăce?»”.ă
Aşaăseăîntâmpl :ăîntâiăui iănume,ăapoiăui iăchipuri,ăapoiă– s ăm ăierta iă– ui iăs ăteă
încheiălaăşli ăşiăapoiă– mai grav – ui iăs ăteădescheiălaăşli . 

Caăs ăr mâiăs n tos,ătrebuieăs ăfaciăsport.ăBuniculămeuăaveaă60ădeăaniăcândă
s-aăapucatăs ămearg ăcâteă8ăkmăpeăzi.ăAst ziăareă90ăşiăhabarăn-avem pe unde e. 
De fapt, moartea este felul naturii de-aăspuneăs ăoălaşiămaiămoale.ăUnuiaăi-aăb tut 
moarteaă laă uş :ă «— Cine e?»/ «— Eu, Moartea! Ce te-aiă speriată aşa?»/ă                         
«— Credeamăc -iăGardaăfinanciar !».ă 

Ierta i-m !ăV dăacolo,ălaănişteămese,ănişteătipiăcareănuărâdădeloc.ăS ăşti iăc ă
seriozitatea este refugiul omului cu o inteligen ămediocr .ă 

Dac ămaiă esteă cinevaă înă aceast ă ar ă peă careă nuă l-amă jignit,ă îlă rogă s ăm ă
ierte!ăOăsear ăbun !” 
 

ArhivaăTVRă−ă„Revelionăcuănoroc,ălaăTVRă2”ă(2014) 
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SUPERSTIŢII DE ANUL NOU 

 
                                                                 
♦ DeăAnulăNouănuăeăbineăs ăm nânciăcarneădeăg in ,ăpentruăc ăaceastaăscurm ă

cuă gheareleă şiă arunc ă totulă înapoi,ă deciă pierziă totă ceeaă ceă câştigi.ă Eă bine,ă înă
schimb,ăs ăm nânciăcarneădeăporc,ăpentruăc ăporculărâm ăînainteăşiă lucrurileăî iă
vor merge bine în acelăan.ăDeăasemenea,ăeăbineăs ăm nânciăpeşte,ăpentruăaăaveaă
noroc tot anul. 
♦ Eăbineăs ăaiăpeămasaădeăAnulăNouăcrengu eădeăvâsc,ăpentruăc ăvâsculăaduceă

norocăşiăbog ie. 
♦ Seăspuneăc ăacelăobiectăpeăcareă îlă iiă înămân ădeăAnulă

Nou, la 12 noaptea, sau cel peăcareăpuiămânaăimediatădup ă
oraă12,ăvaă fiă celămaiă importantă aspectă ală vie iiă taleă înă anulă
careăvine.ăDac ă iiăbaniăînămân ,ăveiăaveaăbaniătotăanul,ădac ă
î iă iiăiubita/so iaăsauăiubitul/so ulădeămân ,ăî iăvaămergeăbineă

cuădragosteaătotăanul,ădac ă iiăpaharulăînămân ,ăvaăfiăunăanăvesel. 
♦ Seăspuneăc ,ăatunciăcândăgongulăbateăoraă12ăfix,ălaăcump naădintreăani,ădac ă

î iăpuiăoădorin ,ăeaăseăvaăîmpliniăcuăsiguran ăînăacelăan. 
♦ Eăbineăs ăaiăusturoiăînăbuzunar,ălaătrecereaădintreăani,ăcaăs ăalungiăspiriteleă

rele.    
♦ Aduceăghinionăs ăintriăînănoulăanăf r ăniciunăbanăînăbuzunar. 
♦ Eăsemnăr uăs ăspargiăcevaăînănoapteaădeăAnulăNou. 
♦ Eăsemnăr uădac ăstr nu iăînănoapteaădeăRevelion. 
♦ Eăbineăs ăprimeştiăcolind toriiăînănoapteaăAnuluiăNou,ăcaăs - iăurezeădeăbineă

şiăbelşugăpentruăanulăcareăvine. 
♦ Primulăomăintratăînăcas ădup ămiezulănop iiătrebuieăs ăfieă

unăb rbat.ăAcestaăpoateăaduceăcuăelăgrâu,ăpeăcareăîlăîmpr ştieă
prinăcas ăşiăîlălas ăpân ăaădouaăzi,ăpentruăcaăînăaceaăcas ăs ăfieă
belşugătotăanul. 
♦ În ziua de AnulăNouănuăseăscoateăgunoiulădinăcas . 
♦ ÎnăziuaădeăAnulăNouăs ănuădaiăbaniăîmprumut,ăc ciăveiăfiăp gubitătotăanul. 
♦ Dac ădormiăînăziuaădeăAnulăNou,ăveiăfiăsomnorosăşiăleneşătotăanul. 
♦ ÎntreăAnulăNouăşiăBoboteaz ănuăseăg teşteăfasole,ăpentruăaănuăfaceăbube în 

acel an. 
♦ Nuăeăbineăs ăag iăcalendarulăpeăpereteăînainteăcaănoulăanăs ăînceap . 
♦ Nuăeăbineăs ăîntorciă filaădeăcalendară înainteăcaăziuaăsauă lunaă înăcursăs ăseă

încheie. 
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