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CIRIPITUL EDITORIAL

Comedia unei drame 
sau drama unei 

comedii?

Mai ușor s-a înf iințat un teatru al  
dramaturgilor decât să fie numit un 
dramaturg la conducerea unui teatru din 
București

Spectacolul  inaugural  
intitulat Confidențial pe texte de 
Arghezi, în regia lui DAN 
TUDOR realizat ca un omagiu în 
memoria marelui  poet la 
comemorarea a 50 de ani de la 
intrarea sa în Panteonul  
literaturii, marchează nașterea Teatrului 
D ra m a t u r g i l o r R o m â n i  ( T D R )  c a re  
funcționează provizoriu în Sala Nouă a Teatrului 
de Comedie, din strada Sfânta Vineri nr. 11, lângă 
Templul Coral, până când sala alocata TDR de 
Primăria Capitalei va fi complet amenajată.

A contribuit la premieră și Muzeul Literaturii 
Române în parteneriat cu Teatrul de Comedie.

Având în vedere marele număr de 
dramaturgi români, clasici nejucaţi de teatre, şi 
dramaturgii încă în viaţă şi productivi, mai ales din 
9 G, nu va fi o problemă de secretariat literar 
pentru selectarea textelor. Cutia Pandorei a fost 
deschisă.

Visul lui Mircea Ghiţulescu, 
autorul Istoriei Literaturii 
Române, dramaturgie preluat de 
S e c ţ i a  d e  
dramaturgie a 
U n i u n i i  

Scri i tori lor,  ș i  de Clubul  
dramaturgilor, prin strădania 
colegei noastre Lucia Verona a 

devenit realitate 
prin Hotărâre a Consiliului 
G e n e r a l  l a  p r o p u n e r e a  
primarului general al capitalei și 
speram că va face istorie.

Fiind invitat abia în ceasul 
al 13-lea mă văd în situația de a nu 

putea face cronica acestui spectacol-eveniment.
Vivat dramaturgia națională !

Dinu GRIGORESCU

CIRIPITUL ÎNŢELEPTULUI

„Ferice de cine nu suspină după ce n-are și se 
veselește cu ce are.“

EPICTET

.
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Un articol din Ziarul Metropolis , 21 februarie 2014
(Ultimul interviu a fost acordat de Tudor Muşatescu, în 

1970, în revista „Teatrul“, cu puţin timp înainte de a muri, fiind 
intervievat de scriitoarea şi jurnalista Marica Beligan)

M a r i c a  
B e l i g a n :  Tu d o r  
Muşatescu, un mare 
scriitor, un strălucit 
om de teatru, un 
spir i t  viu,  a les ,  
pătrunzător.  Dar 
dumneavoastră ştiţi 
mai bine decât mine 
c i n e - i  T u d o r  
Muşatescu, nu-i aşa?

T u d o r  
M u ş a t e s c u :  
Pseudonimul meu.

M.B.: Iată un 
excelent muşatism. 
N - a ţ i  v r e a  s ă - l  
completaţi?

T.M.: Ba da, 
dar abia am început. 
Uite ce e: eu cred că 
f iecare  om este  

geamănul unui anonim. Personal, am trăit mai multe vieţi, unele 
din ele îmi aparţineau numai mie, altora le-am împrumutat 
numele. Ce e foarte curios, e că cele cărora le-am dat numele meu 
sunt cele mai cunoscute.

M.B.: Există o vârstă a înţelepciunii. Aţi păşit în această 
vârstă?

T.M.: A înţelepciunii? „Pentru“ înţelepciune.
M.B.: Dacă vreţi dv., „pentru“!
T.M.: Dacă-i vorba pe aşa, nici nu m-am născut încă.
M.B.: Ce înseamnă pentru dv. înţelepciunea: resemnarea, 

indiferenţa, entuziasmul?
T.M.: În nici un caz abandonul.
M.B.: Dar entuziasmul?
T.M.: Entuziasm şi înţelepciune sunt noţiuni 

incompatibile. Cât priveşte înţelepciunea, ea nu există în stare 
pură. Fiecare trebuie să fie propriul său bijutier. Vrăjitorul care 
scoate dintr-un cărbune mort, stins, o piatră preţioasă, e un 
înţelept. Şi cei care fac cultura lumii sunt înţelepţi. Din păcate, 
cei care iau în mână o carte, nu se gândesc la munca meşterului.

M.B.: Ce înseamnă pentru dv. anii de bătrâneţe: o povară, 
un privilegiu ori o posteritate anticipată?

T.M.: Pot să mă exprim mai liber?
M.B.: Vă rog, vă rog…
T.M.: Povară, privilegiu, posteritate? Nu. Pur şi simplu o 

măgărie.
M.B.: Vi se întâmplă vreodată seara, înainte de a adormi, 

să vă gândiţi la ce a fost? Să retrăiţi trecutul?
T.M.: Eu nu retrăiesc trecutul. Mă menajez.
M.B.: Şi atunci la ce vă gândiţi înainte de a vă culca?
T.M.: Citesc. Şi mă gândesc la ce va fi după noaptea aceea. 

Cel mult îmi amintesc. Dar refuz din toată fiinţa mea să revin pe 
unde am mai trecut.

M.B.: Dacă ar fi ca miracolul să se împlinească şi să puteţi 
reîncepe totul din nou, de la capăt, ce drum v-aţi alege?

T.M.: Poate răspunsul meu să fie surprinzător. Dar în orice 
caz e sincer şi nedeliberat. Aş fi vrut să fiu mamă.

Tudor Muşatescu, ultimul interviu:
„Bătrâneţea? Pur şi simplu o măgărie!“

M.B.: Bine, dar, după informaţiile mele, un tată nu poate fi 
mamă.

T.M.: M-ai întrebat ce aş fi vrut să fiu. Dacă e pe ce sunt, n-
aş vrea să fi fost altceva decât ce am devenit.

M.B.: Viaţa dv. e una din cele mai bogate, mai pline. Aţi 
cunoscut succesul în literatură, aţi făcut una din cele mai 
frumoase şi mai sigure ascensiuni în teatrul românesc, aveţi o 
familie, un copil… Vă socotiţi un om împlinit?

T.M.: Până la copil… Aş fi vrut doi.
M.B.: Care din concesiile, pe care le-ţi făcut de-a lungul 

anilor, a fost obligatorie, necesară? Care din concesii s-au 
dovedit de prisos?

T.M.: În principiu, concesiile nu sunt obligatorii. Sunt 
uneori capitulări, alteori expresia bunăcreşterii, a prieteniei, a 
iubirii. Dar concesia e aproape totdeauna o abdicare.

M.B.: Deci e un lucru zadarnic? Aţi făcut zădărnicii?
T.M.: N-am păr în cap câte concesii am făcut. În fiecare zi 

cel puţin una.
M.B.: Aşadar, existenţa dv. a fost o suită de abandonuri, 

aşadar aţi obţinut victoria prin capitulări?
T.M.: N-am zis asta. Socot concesia – în esenţa ei – o 

capitulare. Dar trebuie să-mi completez ideea, ca să mă înţelegi 
exact. E nevoie, dacă vrei să fii o fiinţă vie, să abdici, din când în 
când, de la rigorile abstracte, să cedezi.

Toate concesiile mele au izvorât din dragoste, şi apoi însăşi 
dragostea e o concesie şi anume cea mai mare pe care o face ceea 
ce e aprig, egoist în noi. Până şi ofiţerul stării civile, când 
dăruieşte oficial un om altuia, le face o concesie…

M.B.: Aţi însoţit totdeauna umorul de duioşie. E o 
chestiune de temperament sau aţi dorit să răspundeţi astfel 
gustului public?

T.M.: E transpunerea orizontală, adică pe foaia albă a 
manuscrisului, a lumii verticale care sunt. Oricum, eu mă 
consider un romantic – mă flatez puţin – oricum eu sunt un liric. 
Şi-apoi mi-e drag publicul. Deci amândouă tendinţele s-au 
îmbinat.

Am să-ţi dau un exemplu. La prepararea acidului sulfuric, 
în camera de plumb, există o substanţă care contribuie la 
realizarea acestui acid. După ce această substanţă şi-a jucat rolul 
de catalizator, ea poate fi despărţită de acidul sulfuric. Şi în 
scrierile mele, duioşia care intră în componenţa satirei poate fi 
ulterior reţinută. Iar eu o păstrez fiindcă fără ea nu pot continua.

M.B.: V-au interesat vreodată problemele băneşti? Aţi 
avut această patimă?

T.M.: Am fost totdeauna cel mai bogat om din lume. Dacă 
am avut cei cinci lei care îmi trebuiau, eram fericit. Niciodată 
nimeni n-a ştiut că eram sărac, sărac. Am ţinut să-mi păstrez 
demnitatea „lipsei“ şi să-mi asigur un cavalerism al mizeriei.

M.B.: V-a umilit cineva vreodată în viaţă? I-aţi iertat-o?
T.M.: Nu! Nu! Pentru că nu suport umilinţa! Am replicat 

contondent. Nimeni nu bănuia, într-un omuleţ oarecare, forţa şi 
dorinţa de a răspunde imediat, pe loc. Dar eu aşa eram. Cât 
priveşte celelalte umilinţe – de alt ordin – am încercat să le 
plătesc exact pe limba în care au fost rostite. Numai când nu mă 
ajutau mijloacele a trebuit, vai, să le iert.

M.B.: Cine v-a ajutat? Şi cum?
T.M.: Talentul. Eu n-am dat telefoane, n-am ciocănit la uşi. 

Mai sunt o grămadă de oameni în viaţă, care pot s-o confirme.
M.B.: Dar nimeni nu a venit din propria sa iniţiativă să vă 

dea un sprijin?
T.M.: Niciodată. Când după 24 de piese scrise şi păstrate 

în sertar am prezentat-o pe cea de-a 25-a Asociaţiei Criticii 

Continuare în pag. 3
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Dramatice, care acorda un premiu (pe care nu l-am primit 
niciodată), piesa a fost jucată de Teatrul Naţional. Totdeauna, 
unica mea carte de vizită a fost pagina scrisă de mine. Nu datorez 
nimănui, nimic!

M.B.: Citiţi mult?
T.M.: Enorm!
M.B.: Ce cărţi aţi citit în ultima vreme?
T.M.: În special literatură românească. Orice apariţie 

nouă. Şi ca să fiu mai sigur că nu-mi scapă nici o carte (asta nu 
înseamnă că le citesc până la capăt), m-am abonat la o librărie şi 
mi le aduce acasă un băiat care se recomandă ziarist, însoţindu-le 
de un fel de prezentare.

M.B.: Literatură străină nu citiţi?
T.M.: Ba da. Dar vreau să precizez că adineauri mă 

refeream la roman. În poezie, lucrurile stau altfel. Aici sunt 
realmente valori, dar lăsând la o parte câteva excepţii fericite, 
dăm peste nenumărate caraghioslâcuri.

Fireşte, autorii lor sunt la fel de stăruitori în a-şi obţine un 
post, un credit la Fondul literar, o bursă în străinătate, o situaţie în 
cultură, utilizând arsenalul anticultural îngăduit în asemenea 
cazuri.

Scandalul, revendicarea impertinentă, atacul huliganic, 
sunt, câteodată, fundamentul unor cariere artistice. Plachetele de 
versuri de care vorbesc nu spun nimic, nu se adresează nimănui, 
se scriu pentru un cerc închis, pentru un cerc de lăudători care-şi 
trec elogiul unul altuia într-un du-te-vino infernal.

M.B.: Şi după opinia dv., cărui fapt se datorează această 
invazie de mediocrităţi?

T.M.: Îngăduinţei acordate unei – cum să-i zic – cirezi, nu, 
pardon, cirezi nu-i bine zis, că mie-mi plac viţeii, unor duzini de 
poeţi de duzină.

M.B.: Dar dacă printre aceşti poeţi, astăzi respinşi de dv. 
sau de gustul public, se află talente care mâine vor face gloria 
literaturii româneşti?

T.M.: În aşteptarea lui Godot trăim cu toţii, dar nu e nevoie 
pentru asta de 450 de volume tipărite deodată. Decât să-mi pierd 
vremea ca să descopăr un vers bun într-o tonă de hârtie, mai bine-
mi scriu memoriile. Evident, din când în când, apariţia unui poet 
(ca Sorescu) sare în ochi. Mai ales lângă atâtea delicate şi 
cartonate comprimate de tăcere.

Eu nu scriu cronică literară fiindcă mi-e milă de aceşti 
poeţi de rând, dar în memoriile mele, care sunt cea mai sinceră 
cronică (alături de elogiile către Marin Sorescu sau Nichita 
Stănescu sau Ana Blandiana), mă ridic contra tuturor făcătorilor 
şi agramaţilor care ţin afişul zilei.

M.B.: Care este piesa pe care n-aţi scris-o şi aţi dori s-o 
aşterneţi urgent pe hârtie?

T.M.: Prima care mi se va cere de către primul dintre 
teatre.

M.B.: Trebuie să trag de aici concluzia, nu-i aşa, că orice 
ansamblu v-ar cere un text, veţi scrie acelaşi text, şi anume acela 
pe care-l purtaţi în inimă. Dar să trecem la altă chestiune: 
Povestiţi-mi, vă rog, o întâmplare care v-a zguduit în ultimul 
timp.

T.M.: Au fost multe. Cred că m-a impresionat deosebit 
moartea prietenului meu, Adrian Maniu. A fost o foarte grea 
lovitură. Apoi, Ion Iancovescu a avut grijă să-mi facă o plăcere 
identică.

M.B.: Dv. sunteţi autorul multor adaptări şi prelucrări. Din 
ce motive s-au născut ele?

T.M.: În momentul când începeam cu amicul şi 
colaboratorul meu Sică Alexandrescu această muncă, teatrul se 
găsea într-un moment de dificultate, deci ţelul a fost să antrenăm 
marele public.

M.B.: Care este prima piesă pe care aţi văzut-o şi care v-a 
impresionat?

T.M.: Înşir-te mărgărite. Aveam 13 ani şi venisem să-mi 
iau premiul de la „Tinerimea Română“. Îmi amintesc că la 
spectacol se găsea şi Victor Eftimiu. Mi-am dorit atunci, pe loc, 
definitiv, să devin autor dramatic, să ies la final să culeg aplauze 
şi să mi se zică „maestre“.

Dar de ieşit la aplauze n-am ieşit niciodată. Consider că 
publicul trebuie să-şi imagineze autorul piesei pe care o vede, să-
i poată face portretul după propria lui fantezie şi că nu şade 
frumos să-i spulberi iluziile.

M.B.: Câte pagini cuprinde opera dv., domnule Tudor 
Mușatescu?

T.M.: N-aş putea preciza. 1.000 de acte şi vreo 30.000 de 
pagini. În plus, articole de jurnal, scenarii şi interviuri.

M.B.: Toate piesele dv. au fost jucate?
T.M.: Aproape toate.
M.B.: Despre critică ce părere aveţi?
T.M.: Nu rostul ei trebuie pus în discuţie, asta e clar, clar ca 

lumina zilei pentru oricine, dar rostul unora în critică e 
îndoielnic. N-au competenţă. Şi apoi a devenit detestabil 
obiceiul ca fiecare scriitor să-şi ia câte un critic, îndeplinind, 
public, funcţia de servitor şi, intim, cea de cameristă intelectuală, 
amândouă slujbele fiind retribuite din statul de salariu al revistei 
ori editurii pe care o conduce cu eleganţa arendaşilor de pe 
vremuri.

M.B.: Ce opinii aveţi despre colegii dv. dramaturgi?
T.M.: Îi numeri pe degete. Eu am 10 degete şi nu vreau să 

fiu nedrept cu mâinile mele.
M.B.: Aţi fost animator de teatru şi regizor. V-a plăcut mai 

mult să fiţi scriitor?
T.M.: Cine vrea să facă teatru, acela trebuie să ştie totul 

despre această artă.
M.B.: Aţi avut prieteni foarte buni. Mai aveţi şi acum?
T.M.: Mai am… dar cei mai mulţi au dispărut. Arghezi a 

fost ultima mea cinstire în materie de prietenie. Şi Adrian Maniu. 
Şi Camil Petrescu. Oameni care, deşi aveau firi dificile, nu au 
izbutit niciodată să mă supere.

M.B.: Ce credeţi despre umor?
T.M.: Umorul adevărat este haz cu studii universitare. A 

nu se confunda cu mitocănia veselă.
M.B.: Cum o ducem cu umorul?
T.M.: Cât mai trăiesc eu, bine.

(Articol republicat cu acordul Institutului Național al 
Patrimoniului, deţinătorul site-ului www.cimec.ro, care conţine 
arhiva electronică a revistei „Teatrul“.)

L-am cunoscut pe ilustrul dramaturg în anul 1967. La 
domiciliul său din București, suferise o operație la laringe, 
vorbea din gât, dar cu mult cap. Regimul comunist nu-l 
condamnase să fabrice la domiciliu comedii satirice, ci 
mărțișoare pentru a-și asigura existența de clasic al literaturii 
române. Regizorul Mihai Zirra, corifeul teatrului radiofonic, m-
a condus la Maestru care m-a atenționat, mi-a citit o piesă, 
comedie, și mi-a spus, citez „tinere fiecare fapt de viață poate 
inspira o piesă de teatru“. Mi-a fost dat să contribui în anii 90, la 
atribuirea numelui Tudor Mușatescu unei piețișoare din 
apropierea domiciliului său, strada Bertholt, Luigi Cazzavillan, 
dar municipalitatea nu a montat plăcuța nici în ziua de astăzi. 
Teatrul satiric „Zamora“ pe care îl patronez va prezenta Bunica 
la Istanbul, de Dinu Grigorescu la Câmpulung Muscel, în 
amfiteatrul Colegiului Național „Dinicu Golescu“, pe data de 8 
iunie 2017, și ca un omagiu adus marelui comediograf al 
românilor al cărui bust din bronz se află închis într-un birou 
cultural nefiind pus în centrul orașului imortalizat de ilustrul 
dramaturg. Nici casa natală nu e transformată în muzeu. 
Retrocedarea juridică a împiedicat, de fapt, retrocedarea 
culturală. D-ale comediilor!

D.G.

Urmare din pag. 2
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IUBIRE INFINITĂ (titlul original -Tărâmul iubirii)
Disecție eseistică (1)

Doar operând pe viu, poți afla corect starea organismului. 
Am cunoscut Istanbulul, la fața locului, în 1992, la invitația 
marelui primar de-atunci, distinsul medic chirurg Nuretin Sosen, 
demnitar cu mare deschidere europeană, debarcat ulterior (nu 
intrăm în detaliile acestui film), fiind delegat să reprezint 
Bucureștiul la a doua ediție a defunctului Eurodialog, care avea 
drept scop aducerea pe malurile Bosforului a cât mai mulți 
europeni. Prestația mea administrativ-diplomatică nu a fost a 
unui timid, complexat de gigantismul Imperiului, am avut 
replică. În elegantul hotel Bosphorus, m-am rătăcit, nu avem 
exercițiu hotelier la 5 stele, iar bazarul alimentar al locației lui a 
fost exact ca în filmul Iubire infinită. Noi, care eram de pe timpul 
sultanului Nicolae înfometați de bunătăți, micul dejun și 
recepțiile (ca în filme), ni s-au părut coborâte din 1001 de nopți. 
Dar nu m-am pierdut cu firea. Dovada, că, ulterior, am avut 
ocazia și privilegiul să contribui (din umbră şi cu corectitudine) 
la reînvierea legăturilor între fostul Imperiu Otoman și micul 
nostru sangiac dâmbovițean. Plecând de la tradiții, nu a fost de 
mirare, că a doua zi după schimbarea Vizirilor de la București, au 
venit turcii tot la Giurgiu. Ei au reînnoit relaţia comercială la 
scară de masă cu Imperiul reformat genial de președintele 
Kemal, omul care nu s-a sfiit să taie bărbile, să adopte tunsoarea 
și nici să modifice ceva îngrozitor de greu de a modifica alfabetul 
turc în litere latine. Curată europenizare. Și democrația turcă a 
avut în Atatürk un geniu absolut magnific.

DE LA SOLIMAN LEGIUITORUL LA KEMAL MAGNIFICUL
ȘI DE LA HUREM LA NIHAN

ANATOMIE CINEMATOGRAFICĂ
Filmul turcesc de istorie contemporană

O mare cultură naște mari creatori. Scriitorii turci au acest 
nimb al magnificităţii şi el se vede şi în scenariile pe baza cărora 
se fabrica în serie, epopeea turcă citadină, de larg consum public, 
național și internațional.

IUBIRE INFINITĂ este un serial scris 
excelent. El ne aduce pe ecran sultantul 
contemporan al  marelui  business ,  
occidentalizat, protipendada economică, pe 
marii și micii corupți, abordează fără 
menajamente, scrupule și emoții, corupția și 
crima dezorganizată la 

nivelele marilor averi, local în poliție, lucrul 
în spitale unde analizele și testele ADN pot fi 
falsificate nonșalant contra cost, unde mișună 
o faună otrăvită de putere şi de bani, dar și 
universul arhaic unde dragostea de familie 
este tradițională, paroxistică, toată lumea se 
descalță la intrare și rufele se spală numai în 
familie (ceea ce cam lipseşte românilor astăzi), unde a fi frate şi 

soră înseamnă a fi degetele apropiate în palma unei mâini, unde 
respectul faţă de tată, mamă, bătrâni este la cea mai înaltă formă 
de exprimare. Jos turbanul!

(Va urma în nr. următor, Ciripit de păsărele nr. 6)
Dinu Grigorescu, premiat la Eurodilaog de Primarul marelui Istanbul, 1992

CADOUL POETULUI
Despinei

Iubito! Azi de ziua ta
Îți dăruiesc
Banii din card,
Al meu miocard,
Și un univers într-un vers!

Colierul de rime perfecte
Câteva replici selecte
(Anii noștri grei au atârnat ca niște 
cercei
Dar s-au dus)
Tu mi-ai dăruit de ziua mea, băiatul

Tinerețea, frumusețea, fidelitatea și 
fata

Bani mulți, știi și tu,
Nu am prea strâns, 
amândoi, 
deocamdată,
Îți dedic poezia, 
comedia și 
recunoștința mea 
toată.

Mulți

ani

fericiți!
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Mihaela-Mariana
CAZIMIROVICI

A trecut de mult de obstacolul realității și trăiește acum 
într-un univers pe care l-a construit cu grijă, meticulozitate și 
culegând mereu aripi din adâncul sufletului său senin. Și, o dată 
ce a descoperit calea, ne bucură și pe noi, ceilalți, cu pietre 
prețioase aduse de acolo.

În acest fel s-ar putea descrie, în câteva cuvinte, rolul 
poetului Ioan Rațiu printre muritori, cel care nu se mai 
amăgește cu dorințe fără temei și îndrăznește, cu experiență 

auctorială bogată, să se situeze „În 
dreptul ultimei iluzii”, precum 
titlul noului său volum de poezii – 
ce a fost lansat luni, 24 aprilie 
2017, la „Clubul Seniorilor” al 
Primăriei  Sectorului  2,  al  
municipiului București, din Parcul 
Plumbuita, în cadrul Cenaclului 
literar „Orpheon”, condus de 
însuși autorul cărții –.

Ceea ce ne bucură în și mai 
mare măsură este faptul că 
poemele cuprinse aici au chiar și 
mai mult de două decenii, iar 
nivelul lor valoric putea să 

Un parteneriat desăvârșit
prefigureze, încă de pe atunci, forța lirică a celui care este poetul 
Ioan Rațiu. Iar acesta poate, cu siguranță, astăzi, să transmită 
răspunsul mai tânărului său alter ego: „Unde-i clipa clipelor” 
(Unde-i clipa clipelor).

Pe atunci, plin de candoare căuta „Sărutul furat/ Primilor 
fiori/” (Glasul tinereții), găsindu-și deja călăuza și partenera: 
„Numai clipa știe știe//” (Amintirea) pe drumul necunoscut al 
vieții: „Din câte întrebări vor prinde rădăcini” (Prin tine).

Descoperise încă și „Câte strigăte se pierd în calendar” 
(Nu vezi), dar nu se speria de „[...] ploaia clipelor/” (Acolo), ba 
chiar înțelegea și că „Secundele se-ndrăgosteau și ele/ Când 
răsăritul începea să geamă/ Într-o grădină revîrsând lalele//” (O 
clipă), toate formând acea arhitectură a lumii sale în care 
mortarul se confundă cu emoția.

Îndrăzneala sa a mers și până la a constrânge literele să 
ofere totul chiar și într-un poem din trei cuvinte, care poate 
reprezenta reperul minimalist al acestui volum: „Frigul umple 
despărțirea//” (Până la iertare) sau, mai bine, citind titlul și 
poemul în continuare: „Până la iertare” „Frigul umple 
despărțirea//”, oferind astfel cadrul fertil al poemelor sale 
ulterioare, pe care le cunoaștem deja.

Sigur că spațiul dintre copertele acestei casete lirice, în 
care dl. Ioan Rațiu și-a așezat versurile scrise cu destul de multă 
vreme înainte, este unul de o bogăție ce merită devoalată și 
retrăită de cititor, dar, în mod deosebit, trebuie mers înainte cu 
încrederea că vorbim despre un poet care amprentează deja 
universul literar cu personalitatea poemelor sale distinse.

(Ioan Rațiu, În dreptul ultimei iluzii, poezii, Ed. 
Inspirescu, București, 2017, 116 p.)



Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro Pag. 6

Continuare în pag. 6

Dinu
GRIGORESCU

Ultima comedie predată teatrelor era întotdeauna… 
penultima. Scria cu stiloul, furios pe dictatură, impostură şi 
prostie. Descoperea rapid anomalia criticabilă, dereglarea 
morală, contravenţia etică exponenţială, cusurul, viciul înscris 
pe ordinea de zi a clipei, în perioada de disoluţie a socialismului 
victorios în cuvinte, ştia cum să treacă de cenzură, cu minime și 
viclene concesii. Demasca boem şi bonom, dar crunt. Era un 
sentimental, un romantic incorijibil. Nimic negru în comedii. 
Mereu incisiv, cum îi stă bine comediografului galonat. Scria, cu 
predilecţie, întins în pat, cu perna la spate, pe o tăblie de lemn.

Tudor Popescu
Stiloul cu peniţă groasă de 

aur, talisman, i-a dispărut la Spitalul 
Elias – semn rău. Piesa de succes 
fulminant, jucată la multe teatre, 
Jolly Jocker, a scris-o într-un spital. 
Schimba cu uşurinţă registrele de 
exprimare artistică, utiliza generos 
didascalile, construia simplu, în 
două părţi, nu în trei acte. Cam 60 de 
pagini piesă. Aria lui de răspândire a 
crescut vertiginos după 1979, data 
succesului fantastic obţinut cu 
Concurs de frumuseţe la Teatrul de 

Comedie. Întâlnirea dramaturgului cu un mare regizor – 
Tocilescu – a fost esenţială. Cei doi s-au înţeles perfect. 
Realismul satiric frust al celui mai iubit post-mazilian 
comediograf al sfârşitului de veac stârnea enorme hohote de râs 
în sălile arhipline. Aristofanicul Tudor ne oferea discret batista 
pentru a ne şterge lacrimile, grada emoţia. Poseda arta magică de 
a îmbina surâsul cu încruntarea, explozia cu meditaţia. Cu dulcea 
ipocrizie a dramaturgului atât de matur, Tudor a plecat dintre noi, 
neaşteptat, ucis de virusul unei hepatite luată de la un tratament 
stomatologic. „Dinule, mă curăţ“, au fost ultimele cuvinte pe 
care mi le-a spus în mica sufragerie mobilată florentin, 
cumpărata din drepturile de autor. Nedreaptă dispariţie în plină 
maturitate creatoare.

„Concurs de frumusețe“ de Tudor Popescu la Teatrul de 
Comedie din București, regia: Alexandru Tocilescu. Data 

premierei: 17 octombrie 1980. În imagine: Liliana Ţicău, Magda 
Catone, Cornel Vulpe, Silviu Stănculescu, Gheorghe Șimonca, 
Dumitru Chesa, Şerban Cellea. Sursa foto: Teatrul de Comedie

A avut parte de 99 de premiere. Concurs de frumuseţe s-a 
jucat cu imens succes şi la Beijing în limba chineză. Textul nu-i 
entuziasmase la prima lectură pe exigenții actori de la Teatrul de 
Comedie din Bucureşti, aşa cum se mai întâmplă uneori – 
originalitatea nu este receptată spontan. Tocilescu a amplasat pe 
scenă o piscină veritabilă, stabilind trasee de coşmar comic 
pentru personajele extrase din nomenclatura ceauşistă, al căror 
rang a fost redus drastic la vizionare. Şi-n piesa unei şedinţe de 
două ore numită Paradis de ocazie (Cuibul) montată tot de 
Tocilescu, într-un decor labirintic (creaţia lui Pamfil), oferea 
interpreţilor un dinamism excepţional, la fel ca în filmele cu Stan 
şi Bran. Mare lucru conlucrarea regizor – dramaturg la acest 
nivel.

Silviu Stănculescu, Șerban Cellea, Liliana Ţicău, Magda 
Catone în „Concurs de frumusețe”, Teatrul de Comedie

Piesa Milionarul sărac a făcut furori! Şarpele monetar i s-
a publicat, dar nu s-a permis reprezentarea piesei. Teatrul 
Radiofonic și Mihai Lungeanu au recuperat textul. Scaunul şi 
Nu ne naştem toţi la aceeaşi vârstă au marcat viziuni novatoare 
pe teritoriul dramei. Galeria personajelor popesciene făcea 
concurenţă stării civile a comunismului în amurg.

Satira totalitarismului crepuscular: Tudor Popescu,
cel mai jucat și important comediograf al anilor '80
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A trăit 69 de ani (1930–1999). Născut la Slobozia, se 
revendica  drept constănţean după tată (fost marinar) și după 
faptul că absolvise celebrul Liceu ”Mircea cel Bătrân“ din oraşul 
lui Ovidiu. Valurile mării i-au legănat şi împlinit visurile. 
Ancorat în portul cultural al Bucureştiului, viitorul comediograf 
absolvea Facultatea de Filozofie şi la 30 de ani era deja director al 
unui studio cinematografic. Personalitate puternică, fecund şi 
jovial, Tudor Popescu s-a făcut remarcat mai întâi în proză, 
scenaristică şi publicistică. (Romanul Un dac la Roma a obţinut 
un premiu național).

Paradoxal, la despărţirea de scena lumii, Tudor a avut parte 
de o slujbă fără public. Doar familia, câţiva prieteni, foşti colegi 
de redacţie, dramaturgii Iosif Naghiu, D. R. Popescu, Dumitru 
Solomon, George Genoiu, subsemnatul şi criticul Mircea 
Ghiţulescu, criticul care l-a inclus, sus de tot, în a sa Istorie a 
dramaturgiei româneşti contemporane. Am rostit emoţionat 
ultimele replici de adio. La biserica Sfântul Nicolae de sub 
Dealul Mitropoliei, se auzea plânsul înăbuşit al marii interprete, 
doamna Tamara Buciuceanu.

Dinu Grigorescu și Tudor Popescu

Scriitorul se odihneşte nu în parcela artiştilor de la Bellu, 
unde i s-ar fi  cuvenit un loc, ci departe, pe malul lacului Pipera, 

în cartierul milionarilor (miliardarilor de carton și de beton), în 
ideea că va scrie şi despre averile făcute în anii bănoși-misterioși 
ai tranziţiei.

Comediile tudorpopescine înfruntă cu demnitate afrontul 
capricios și orgolios al timpului prezent și premiera numărul 100, 
cu piesa Ultima dragoste a lui Don Juan, montată la Teatrul 
„Tudor Vianu“ din Giurgiu pe timpul directoratului girat de 
harnicul manager-dramaturg Mircea M. Ionescu, ne-a dovedit-o 
cu prisosinţă.

Imagini din spectacolul „Milionarul sărac” de Tudor 
Popescu, regia, scenografia, ilustraţia muzicală: Valeriu 
Paraschiv. În distribuție: Dan Borcia, Avram Birău, Liviu Timuş, 
Coca Bloos, Romeo Tudor, Tatiana Ionesi, Florin Măcelaru/Paul 
Chirilă, Gheorghe Birău. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 
data premierei: 12 aprilie 1984.

UMOR DEMISEC

Mitică este bucureşteanul par excellance (…) care pentru fiecare 
ocaziune a vieţii găseşte un cuvânt de spirit (…) Mitică are o magazie, 
un arsenal, o comoară de vorbe, de întrebări, de răspunsuri care fac 
deliciile celor care au fericirea să-l cunoască.
(Mitică - I. L. Caragiale)

VECINIADA
- Au perdele, dar între noi există o cortină de fier.
- Maşina mea are patru roţi plus una de rezervă. Vecinul cu BMW-ul are 
16 roţi şi o limuzină de rezervă.
- Ne aflăm în relaţii calde - zero grade.
- Răceala dintre noi nu se explică, se simte.
- M-au invitat la gard și i-am pus la zid.
- Nu intră nimeni la mine în curte de frica replicilor.
- De Bică nu mi-e frică. Şi câinii noştri se pupă bot în bot.
- Vecini răi. Câini buni.
- Nu se mai duc în pădure de frica pitorescului.
- Domnul Hotel e primitor ca un cort.
- Viluţa e din lemn Tănase.
- Palatul şi l-au înconjurat cu gard de cimitir ca să pună cruce la bani.
- Faţada lor e de faţadă.
- Le citesc interiorul după modul cum se exteriorizează.

- Avem aceiaşi zi de naştere, dar ne sărbătorim în luni separate.
- Polul Nord, Polul Sud şi vecini total opuşi.
- Conversăm fără dialog.
- Soţiile antipatice fac alianţe și bărbații coaliții.
- Trăim în acelaşi univers, dar în planete diferite.
- Pun muzică tare ca să se audă natura mai încet.

ALPINIADĂ
- Cota 1400… euro.
- Furnica are 2100 de metri.
- La pensie ne-ar mai trebui încă 1000 de euro.
- S-au înălțat salariile, dar au rămas prăpăstii Funcție și Valoare.
- Șeful e vârful speciilor, iar Omul o furnicuță.
- Vârful cu dor de ducă, la schi.
- Suflă vântul pe lângă Nasu lui Tănase din Bucegi.
- Valea Rea e bună de privit.
- Popasul - întreruperea paşilor.
- Crucea luminată - candela eroilor.
- Miss Babele – e piesa mea.

Prima comedie românească scrisă și jucată după Revoluție la Teatrul 
„Victor Ion Popa“ din Bârlad. Pe vremea când actorii jucau Revoluția 
în stradă și dramaturgii tremurau de frică, iar 9 G nu se născuse. Punct!

D.G.
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Nicolae
HAVRILIUC

PERSONAJELE:
BUCĂTARUL-ŞEF alias Ioan Buştescu, bărbat mic de statură, dar 
plin de furie;
BUCĂTĂREASA alias Oana Sitar, femeie la locul ei, dar prea 
dependentă de Şef;
VOCEA Clientei, una care încurcă vorbele şi încăperile, dar ştie ce 
spune;
VOCI.

În bucătăria unui restaurant de cartier, dotată cu ustensilele de ultimă oră, ceva 
nu-i în regulă. Bucătarul-Şef, supărat că nu-şi poate începe ziua de lucru în condiţii 
normale, mută oalele şi cratiţele dintr-o parte în alta, făcând un zgomot asurzitor. 
Bucătăreasa, care asistă la toată scena, încearcă să-i spună ceva spre a-i intra în voie 
şi a-l potoli. Înainte de a începe, ea aşază câte un scaun de o parte şi de alta a uşii pe 
unde urmează să intre Clienta.

SCENA 1
BUCĂTĂREASA: Mai calmează-te omule, că ne arată lumea cu 

degetul!
BUCĂTARUL-ŞEF: Ce-mi pasă mie de lume !
BUCĂTĂREASA: Ba să-ţi pese că nu eşti singur în târg! Şi e cu ochii 

pe tine.
BUCĂTARUL-ŞEF (dă semne că se potoleşte): Da? Dacă-i aşa, ar 

trebui să vină aici şi să pună osul la treabă. Decât să vorbească vrute 
şi nevrute.

BUCĂTĂREASA: Vorbeşte ce vede la tine şi ce-i dai tu de mâncare. 
Asta vorbeşte! Ce crezi? Numai de bine. Eşti pe gustul lumii. Nu ţi-e 
de-ajuns? Că, slavă Domnului, ţi s-a dus buhul de mare bucătar al 
lumii !

BUCĂTARUL-ŞEF (potolindu-se de-a binelea): Sunt eu, ăsta?
BUCĂTĂREASA: Eşti tu, ăsta! Să te bucure. Aşa că lasă lumea să 

vorbească.
BUCĂTARUL-ŞEF: De-ar fi cum zici, nu m-ar deranja. Treacă, 

meargă! Numai că, din ce aud, pretutindeni se vorbeşte despre 
altceva.

BUCĂTĂREASA (arătându-se curioasă): Despre ce, mă rog ?
BUCĂTARUL-ŞEF: Despre ce! Despre multe. Am să ţi le enumăr. 

Una, despre păcat! Două, despre iertare! Trei, despre iubire! Ehe, ce 
se mai vorbeşte despre iubire! Patru, despre faptă! Cinci, despre 
noua viziune! Dar se uită că binele şi răul vin din originea lumii şi, 
mai ales, din ce pui în oală.

BUCĂTĂREASA (încordată, vrea să-l înţeleagă): Da' mai las-o, 
Doamne, mă iartă, după cum îi vin vorbele, să vorbească ! Gura 
lumii, de când îi, slobodă a fost. (Schimbare de ton): Eh, na! Pentru 
atâta lucru să ne consumăm. Nu se merită. S-or drege ele şi singure 
până la urmă. Fii sigur! E de presupus că-n ultimul timp s-au înnădit 
toate astea.

BUCATARUL-ŞEF: În ultimul timp, dar ceva şi înainte.
BUCĂTĂREASA (răsuflă uşurată): Vezi?! Nu-mi bat gura degeaba 

(Schimbare de ton): Eh, ştii? În ultimul timp, să fie de mai multe zile, 
hai o săptămână, două, dar nu sunt, eu am fost atinsă de o oboseală 
cumplită şi de-o lehamite de toate! Ascultând vorbele tale, despre 
una, despre alta, am simţit că mi se-ncheagă din nou mintea şi capăt 
chef pentru conversaţii. Mai spune ceva, să văd cum rezonez !

BUCĂTARUL-ŞEF: Acum să nu creadă cineva dintre cei care ne văd 
şi ne ascultă că suntem veniţi cu pluta şi e vai de noi. Ce dacă ne 
aflăm într-o bucătărie şi suntem bucătari! A trecut peste noi timpul, 
nu timpul tău de lehamite şi oboseală, aău, că mi se apleacă şi mie, ci 
timpul, în general, care ne-a blagoslovit cu niscaiva dintre 
înţelesuri! Drept răsplată şi pe bună dreptate, că am asigurat hrana 
lumii.

BUCĂTĂREASA (flatându-l): Aşa-i! Zău că-i aşa! Pentru mine 
bărbatul este bucătarul lumii, pentru că în interiorul lui mereu se 
prepară ceva fertil vieţii (Privindu-i nedumerirea): Am auzit şi pe 
alţii, ăhă, cu multă carte în capul lor, spunând la fel!

BUCĂTARUL-ŞEF: Ce-am zis eu şi ce-ai înţeles tu ! Fii atentă că 

repet!... Să nu creadă cineva dintre cei care ne văd şi ne ascultă că 
suntem veniţi cu pluta şi e vai de noi. După cum ţi-e căutătura privirii 
şi tu poţi fi printre aceia !

BUCĂTĂREASA (sfioasă): Fă-ţi cruce, omule! Cum să creadă aşa 
ceva despre mine ? Să cred eu aşa ceva despre...? (Arată spre el). 
Doar să fiu o nepricopsită şi o hahaleră. Da' mai ţine pe lângă mata, 
şefu? (Schimbare de ton): Dacă tot ai început-o, spune mai departe 
(Admirativ, se aşază în direcţia privirii lui).

BUCĂTARUL-ŞEF (concentrându-se): Şi după atâtea prin câte am 
trecut, de-a lungul timpului, se pune întrebarea... Ce surprize mai 
pregăteşte muma lumii ?

BUCĂTĂREASA (emoţionată): Eh, ai fost tare! Tare ai fost. Să ştii că 
m-ai adus la ale mele... Şi eu sunt tare în domeniul în care m-ai adus. 
Stai, nu te grăbi cu întrebarea! O laşi la urmă, omule! Aici nu ştii, 
pentru că n-ai de unde să ştii. Aşteaptă să vezi ce naşte şi, apoi, în 
linişte, departe de ochii din jur care adesea stau pitiţi în spatele altor 
ochi, plini de gâlceavă şi mai puţin de maniere, ticluieşti întrebarea.

BUCĂTARUL-ŞEF (spontan): Ca să se spună că şi-a crescut plodul în 
violenţă economică? Nu cred că-i indicat. Oricine va spune asta. 
Vezi, Doamne, de mic l-a deprins cu nevoile! Nu i-a dat ce i se 
cuvenea. Şi, apoi, vine unul, altul şi adaugă. Asta e! De aia e! Lumea 
e în criză!

BUCĂTĂREASA (metodic): S-o luăm de la capăt! Abia s-a născut. Da 
? Zi, da!

BUCĂTARUL-ŞEF: Zi tu ce ai de zis, că eu ştiu ce să zic.
BUCĂTĂREASA: Are nevoie de timp ca să ia contact cu exteriorul. 

Da? Are !
BUCĂTARUL-ŞEF (furios): Nu faci precizare la care timp te referi. 

Iar, drept urmare, îmi faci capul calendar şi, vezi, mă enervez.
BUCĂTĂREASA: Nu-ţi fac capul calendar. Aşa că, te rog, nu te 

enerva? Noul născut trebuie lăsat să se manifeste. Poruncile îi vor 
veni mai târziu.

BUCĂTARUL-ŞEF: Şi dacă scapă de sub control, împlinindu-se în 
felul său, să-i zic rebel, îi mai poţi prescrie faptele? 

BUCĂTĂREASA: Eh, gata îi cauţi învinovăţiri! E doar un copil!
BUCĂTARUL-ŞEF: Ce te uiţi aşa? Adică, să-i stabileşti cum să facă, 

nici mai mult, nici mai puţin, ceea ce trebuie să facă.
BUCĂTĂREASA (bucuroasă că-i poate fi de folos): Eh, să fie?! Fapta 

nu se prescrie... după cum îi zici. Oh, ce vorbe! Decât ştiind să-i 
veghezi creşterea. Să nu crezi că-i aşa de simplu! Se cere să intervii 
în educaţia lui. Asta da! Să intervii la timp, zic bine la timp, fac 
precizarea, ca să-i corectezi abaterile. Şi pentru asta e nevoie de 
răbdare şi de multă iubire.

BUCĂTARUL-ŞEF: Iubire? Ne întoarcem de unde am pornit.
BUCĂTĂREASA: Păi da, şefu! Cinci ani avem de când suntem aici. 

Şi suntem! Zece ani i-am făcut împreună într-o bucătărie de partid, 
ce s-a demolat apoi. Dar şi cei doi ani în bucătăria unui afacerist, pe 
atunci, burghez i se spunea, nu-i pui la socoteală? Cel ce a fugit din 
ţară după ce au venit comuniştii la putere, de i-au ars casa cu 
bucătărie cu tot.

BUCĂTARUL-ŞEF (căzut pe gânduri): Da, numai distrugeri şi 
distrugeri!

BUCĂTĂREASA (face efort să impresioneze): Vezi, şefu! În calea 
distrugerilor, imenselor distrugeri produse, doar iubirea ne-a ţinut 
împreună.

BUCĂTARUL-ŞEF (autoritar): Fie şi-mpreună! Dar ştiam că nu va 
ţine. Bănuiam că într-o zi se pregăteşte trierea. Se aleg apele şi 
fiecare se va reîntoarce la ceea ce a fost. Eventual, la soţ sau la soţie. 
După caz. Prea s-a înmulţit lumea şi devine musai pentru toţi să se 
afle... Până unde se-ntinde majoritatea şi cine intră în minoritate. De 
partea cui stă adevărul vieţii şi cine trebuie să conducă lumea.

BUCĂTĂREASA (pe un ton care să nu deranjeze): Nu peste ceva timp 
(face semn cu privire la ambiguitatea distanţei de timp) se va spune 
că oamenii evoluaţi din acest ţinut formează o minoritate fără de 
folos. În concluzie, să fie marginalizaţi!

BUCĂTARUL-ŞEF (îndârjit): Cine a mai zis-o şi pe asta ?
BUCĂTĂREASA (şoptind din prudenţă): Una dintre clientele 

noastre, cea de toate zilele... După ce a fost umilită la un ghişeu, 
aşteptând o zi întreagă să-i vină rândul.

DIN BUCĂTĂRIA CU VERDEŢURI LA TAVĂ
Farsă în 7 scene
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BUCĂTARUL-ŞEF (ieşindu-şi din fire): Bine că şi-a găsit o scuză! 
Dar să zică asemenea vorbe ? Uite cui îngăduim să ne treacă pragul 
şi, apoi, să le punem la dispoziţie ireproşabilele noastre servicii ! Iar 
drept mulţumire să fim ofensaţi (Ton ridicat): Dacă tot îi plac 
vorbele, să le folosească după voie când va fi directoare. Cât timp 
sunt eu şef aici, nu-i permit. Nu, zău ! Să fie marginalizaţi. Cine ? 
Oamenii evoluaţi ! Dar la ce să-mi fac nervi, că tot n-o ia nimeni în 
seamă ?

BUCĂTĂREASA (lăsând să se-nţeleagă că ştie despre cine este 
vorba): M-auzi, şefu? I s-a propus să fie directoare, dar a refuzat.

BUCĂTARUL-ŞEF: Serios? Pare-se că a ajuns ceva şi la urechea mea, 
însă, după impardonabilele vorbe, nu-mi închipuiam că este în stare.

BUCĂTĂREASA: A refuzat, a refuzat ! Are o prietenă la noi pe stradă 
şi s-a mărturisit ei. Soţul se împotriveşte! „Să ai de-a face cu fel şi fel 
de năravuri şi să-mi vii acasă nervoasă?! Rămâi aşa cum eşti. 
Petrece-ţi clipele cum îţi place.' Da' rămâi aşa cum eşti! E mai bine 
pentru tine“. Aşa i-a zis soţul.

BUCĂTARUL-ŞEF: Interesant soţ! Noi, bărbaţii, îngăduim şi tot noi 
purtăm vina. Adică, ducem tot greul. Nu lipsită de interes este 
situaţia care devine. Mai întâi n-o ştiam că are soţ. Dacă-i aşa, să stea 
acasă de vrednică soţie ce-i şi să aibă pentru cine să deretice şi să 
gătească. Şi-n al doilea, după cum arată, unde încape în asta atâta 
ascultare de soţ ?

BUCĂTĂREASA: Te-am audiat cu atenţie, şefu, şi chiar te admir. Şi 
mereu în gândul meu îmi şopteam... „Ce luminat e omul ăsta! Mai 
rar poţi întâlni.“ Dar iată, acum vin şi spun că încă multe nu ştii.

BUCĂTARUL-ŞEF (încercând să se calmeze, deşi e pe cale să 
izbucnească din nou): Altul în locul meu s-ar înfuria. Negreşit ar 
declanşa un scandal şi ar lovi în ce se nimereşte. Ar distruge tot ce-i 
în jur. De-ar fi să trec prin foc şi pară, eu, unul, n-aş proceda la fel. Nu 
vreau să fiu cum sunt alţii. Şi pentru că nu vreau, vin şi spun că este 
necesar să privim creator, să-ncepem creator. Ceva din jur şi chiar 
din ce este în noi să transformăm. Nu vezi, se bate pasul pe loc şi 
nimic nu se face !

BUCĂTĂREASA (spontan, dar grijulie să nu-l irite): II supărăm pe 
Cel de Sus. Ba se face, şefu ! Şi cred că interesează creaţia. Se 
consumă haosul din noi. De acord ?

BUCĂTARUL-ŞEF (mascând nervozitatea): De acord! Accept ceea 
ce zici! Dar nu cu pretenţia de a fi ultimul cuvânt ce se poate spune, 
aşa de oricine (Sună interfonul. Bucătarul-Şef desprinde 
receptorul): Da, vă rog !

VOCEA Clientei: Mă scuzaţi că îndrăznesc! Încăperea în care mă aflu 
este o sală de mese sau o sală de aşteptare ?

BUCĂTARUL-ŞEF (flegmatic): Nici una, nici alta! După cum 
glăsuieşte afişul de la intrare, azi nu servim hrană caldă. Din cauza 
crizei, pe toate gardurile din târg stă scris cu litere mari... „Gazele de 
la bucătărie au fost întrerupte“.

VOCEA Clientei: Atunci mie nu-mi rămâne decât să accept 
reconversia. Şi să încerc posibilitatea de a supravieţui într-o altă 
încăpere... Ce mă sfătuiţi? Să emigrez sau să încep săpăturile în 
vederea captării unor alte resurse de energie ?

BUCĂTARUL-ŞEF: Să nu dramatizăm, doamnă! După cum am spus- 
o, acum repet spre a mă face înţeles, eu nu sunt de acord cu situaţia 
creată, dar nu şi cu pretenţia cuiva de a deţine ultimul cuvânt ce se 
poate spune. Din onestitate şi profesionalism, vă recomand să vă 
încercaţi norocul vizavi. S-ar putea ca respectivii să fie mai dotaţi ca 
noi.

VOCEA Clientei: Dacă acestea vă sunt vorbele spuse cu patos şi 
convingător... Mă împac în gândul meu. V-am obligat la ceva efort, 
se vede după cum respiraţi. Da' lăsaţi că trece ! Eu accept să mă 
însoţească pe unde voi merge... Vorbele! Pot fi bune la ceva. În faptă 
urmează să mă implic singură (Închide interfonul. Bucătarul-Şef 
pune receptorul interfonului în locul său, nu înainte de a sufla în el).

BUCĂTĂREASA: Biata femeie!
BUCĂTARUL-ŞEF (o întrerupe): Lasă asta acum! Lasă! Ce avem azi 

de mâncare?
BUCĂTĂREASA: Verdeţuri la tavă, şefu !
BUCĂTARUL-ŞEF: Verdeţuri ! Numai verdeţuri?
BUCĂTĂREASA: Verdeţuri, da ! Verdeţuri în sos de nuci de cocos. Şi 

altfel gândim atunci!
BUCATARUL-ŞEF: Probabil din grădina cu verdeţuri comestibile ! În 

sfârşit, ne-am pricopsit cu ceva natură! Că-n rest, jur că nu mint, 
numai conserve şi efecte de seră.

BUCĂTĂREASA (uimită de vorbele auzite, continuă de unde a fost 
întreruptă): Biata, femeie ! Cine ştie ce-o aşteaptă ! Dar bine că-i 
măcar încrezătoare ! Auzi, şefu ! Ca să putem începe creaţia sau, nu, 
schimbarea, că-i mai bine şi nu doare, ne trebuie modele de eroi.

BUCĂTARUL-ŞEF: Eroul întârzie să apară. Ştim din alte vremuri că a 
rămas cerul gol după ce Dumnezeu l-a părăsit. Şi ce vrei tu să se 
nască din nimic ? Promisiuni ? Vorbe-n vânt ? E nevoie de fapte !

BUCĂTĂREASA: Nu neapărat faptele eroice ar anunţa apariţia 
eroului. Acestea, chiar de s-ar produce, n-ar avea efect. Ar aminti de 
ideologiile prăbuşite. Pentru început, dacă eşti de acord ca s-o 
începem creator, hai să-i zicem schimbare şi să ne implicăm 
amândoi. Ar fi credibil insul capabil să se refugieze într-o existenţă 
de erou, adică predispus la sacrificii! Cine să fie primul ?

BUCĂTARUL-ŞEF (arată spre sine, mişcând din omoplaţi): 
Bineînţeles că eu! Mai încape discuţie (Tace, apoi enervat): Nu mai 
bine spărgeam toate oalele şi cratiţele şi nu spuneam o vorbă, de 
lăsam în continuare să-ţi fie mintea gelatină ? Ca să nu aud acum 
farafastâcurile ce mă îngrijorează! (Imitând): „Dacă eşti de acord ca 
s-o începem creator“... „Ar fi credibil insul capabil să se refugieze 
într-o existenţă de erou“... Cu ce mă bate, dumneaei, la cap ! În fond, 
de ce-mi pierd vremea cu nişte vorbe în vânt? Ia să-mi văd de-ale 
mele ! Că dacă nu pun eu osul la treabă, n-are cine s-o facă ! (Iese la 
fel de enervat.)

SCENA 2
BUCĂTĂREASA (derutată): Da' ce-am zis, că s-a mâniat şefu ? Ce i-

am zis? (Începe să plângă)... Ar fi credibil insul capabil să se 
refugieze într-o existenţă de erou ! Păi, nu-i aşa ?! (Printre lacrimi): 
Şi câtă speranţă mi-am pus în şef, când îmi şopteam... „Ce luminat e 
omul ăsta ! Mai rar poţi întâlni..“. Şi dumnealui, poftim ! Pleacă şi te 
lasă... Nici măcar o vorbă de duh la... despărţire (După câteva 
accese de plâns îşi revine): Am spus despărţire ? Am exagerat ! Am 
exagerat pentru că s-a grăbit să plece (Pauză): Îi trece. Ştiu că-i 
trece. O face pe eroul şi stă ascuns pe undeva... Tot la vorba mea 
ajunge... Nu poţi fi erou dacă nu te-ai deprins cu starea de erou (Cade 
pe gânduri): Dar credibil este insul capabil de fapte... Mai are 
dreptate şi el ! (Se apropie de uşă şi citeşte anunţul): „Gazele de la 
bucătărie au fost întrerupte“. Va trece şi asta ! Că nu va dura o 
veşnicie... Au mai fost întrerupte. Ce dacă ! Între noi fie vorba... Nu-i 
un capăt de ţară. Au fost altele şi mai şi... Şi le-am răzbit (Surâde): 
Mă-ntreb ca proasta... Ce i-o fi venit cu osul?... „Că dacă nu pun eu 
osul la treabă, n-are cine s-o facă!“ Eh, fîr-ar să fie de os ! Osul, ai ? 
(Schimbare de ton): Dar frumos mai vorbeşte şeful, frumos ca un 
erou... „Binele şi răul vin din originea lumii şi, mai ales, din ce pui în 
oală“. Sună ca un anunţ împărătesc. Numai şefu meu era în stare s-o 
spună (Auzind un zgomot, tresare): El trebuie să fie! (Ascultă): 
Ştiam că se-ntoarce. Se-ntoarce oricum. (Schimbare de ton): Mai 
bine să pregătesc verdeţurile la tavă. Sosul de nuci de cocos e gata 
preparat. Iese o mâncare pe cinste. Şi după ce o înfulecăm, altfel 
vom vorbi atunci (Aşază compoziţia în tavă, dar îşi aminteşte de 
anunţ): Pagubă în ciuperci! Azi voi găti pe reşou. Scurt şi electric 
(Sună interfonul. Bucătăreasa desprinde receptorul din locul său): 
Da, spuneţi !

VOCEA Clientei: Sunt aceeaşi. Sper că m-aude cineva! Am fost acolo 
unde m-a trimis domnul şi mi s-a spus aşa.. „Nu intra în bucătăria 
altuia dacă nu-ţi fierbe oala acolo.“

BUCĂTĂREASA: Mă rog! După cum poate fi înţelesul. Uneori poate 
fi şi pe dos. Domnul a ieşit puţin şi nu se ştie... Căutaţi-l la telefon!

VOCEA Clientei: L-aş căuta, dar de fiecare dată îl găsesc ocupat. Fie 
că-i la bordul maşinii, deci cu mâna pe volan, fie că-i sub duş, deci 
tot cu mâna pe ceva. Că n-o lasă aşa slobodă fără să-i dea o 
preocupare.

BUCĂTĂREASA: Ia, vă rog! Nu fiţi insinuantă! Şeful meu e un bărbat 
serios. În rest, faceţi cum vă taie capul...

VOCEA Clientei: Mai bine să-l aşteptăm să se întoarcă. Asta şi matale 
o doreşti... Şi se va întoarce negreşit când îl va răzbi foamea. Şi ne va 
spune ce şi cum ne revine la fiecare.

BUCĂTĂREASA: Numai dacă nu-l reţine ceva important pe acolo pe 
unde este. Sper că dumneata nu intenţionezi să-l reţii defel, chiar 
dacă dumnealui încearcă să se strecoare.

VOCEA Clientei: Hai că am auzit-o şi pe asta! Nu face domnul să fie ca 
o strecurare. Dânsul o dă pe faţă şi, dacă se poate, ca să ştie toată 
lumea.

Continuare în pag. 10
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BUCĂTĂREASA: Nu mă-nnebuni, soro! Da' multe văd că mai ştii. Ai 
face bine să treci pe aici şi s-o dăm pe faţă.

VOCEA Clientei: Eu de când aştept vorba asta! Şi dacă s-a ivit ocazia, 
iată, aşa numai de ambiţie, am să vin ! Şi dacă nu deranjez, ca să nu 
vin cu mâna goală, am să aduc un braţ de verdeaţă din grădină.

BUCĂTĂREASA: Mulţumesc, mulţumesc! Îmi închipui ce naturală 
trebuie să fie. Pot de pe acum să exclam... O, ce frumoasă este ! Şi ce 
proaspătă ! O să-l dea gata pe Şefu! Aveţi şi grădină ?

VOCEA Clientei: Este ! De ce să nu fie ? Cultiv verdeaţă ca să-mi scald 
privirea înainte de a pleca la drum. Unele sunt şi leacuri. Dar n-am ce 
face, drăguţă, cu toate câte îmi cresc. Deşi îmi sunt dragi, mă 
înduplec să mai dau şi la alţii. Veţi găsi câte ceva din ce vă trebuie d-
ale gurii.

BUCĂTĂREASA: Auzi, cucoană ! Eu tot spun câte ceva ca să fiu 
ultima care încheie discuţia. Şi dumneata !

VOCEA Clientei: Nu de alta! Dar să fie la fiecare după nevoi. Să ştii, 
drăguţă, că şi eu la fel gândesc.
(Enervată, Bucătăreasa lasă receptorul interfonului să atârne, ocupă un loc la masă şi 
mimează conversaţia, fiind convinsă că debitul sonor al celeilalte va înceta. Când 
sonoritatea uneia creşte, făcând sesizabile vocalele a, o, u, cealaltă, un timp, tace, dar 
izbucneşte agresiv, mărind tonul şi rostind cu accent sunetele a, o, u, m. Acest fond de 
sonorităţi în conflict încetează când apare Bucătarul-Şef şi mută oalele şi cratiţele 
dintr-o parte în alta, lovindu-le între ele. Îşi încordează muşchii, ia o ţinută de luptător 
şi de gigolo senzual, pregătindu-se pentru noul dialog, nu înainte de a aşeza receptorul 
interfonului în locul său. Sună telefonul. Către Bucătăreasă.)

BUCĂTARUL-ŞEF: Vezi cine-i şi ce vrea !

SCENA 3
BUCĂTĂREASA (la telefon, după un moment de ascultare): Se prea 

poate să fie cum spuneţi. Nu vă contrazic. O cunoaşteţi mai demult şi 
ştiţi cum devin lucrurile... E nevoie de puţin tact. Aşa mi se pare 
normal. Ori ea, nu ! Să fie după cum vrea... (Un timp de tăcere.) Da, 
da! Trebuie să ţinem seama de situaţie! Dacă-i aşa, decizia îi aparţine 
şi o va pune în practică abia când va fi directoare. Cât timp şeful meu 
este şef aici, ea va face numai cum i se zice. Mă scuzaţi! (Închide 
telefonul, apoi răstită): Eh, că m-am enervat! Păi cum pot fi altfel cu 
toate presiunile ce se fac asupra mea ? M-am săturat! Este că i-am zis 
bine? (Agită oalele, apoi îşi priveşte Şeful): Da' mai spune şi tu ceva ! 
Stai ca mutu lângă urzici. De ce te uiţi la pereţi?

BUCĂTARUL-ŞEF: Nu la pereţi mă uit. La tine mă uit, tărtăcuţa mea! 
Nu-mi eşti subalternă ? Şi-ţi dau dreptate. „Trebuie să fie o făcătură 
la mijloc“, îmi zic. De se fac presiuni în legătură cu persoana şi pe 
tine te scot din răbdări ! De altfel, te ştiu calmă şi ordonată. Nu merită 
să te consumi pentru o nimica toată. E deajuns că-i năzbâtie şi...

BUCĂTĂREASA (mirată): Şi?!
BUCĂTARUL-ŞEF (ca şi cum ar fi în temă despre cine este vorba): 

Vrei să-ţi spun ceva? (Râde): Că tot s-a deschis conversaţia. I s-a 
propus să fie directoare, dar a refuzat.

BUCĂTĂREASA (privindu-l pe Şef cu un spor de atenţie): Serios? 
Auzisem eu ceva, însă nu credeam să ajungă până acolo şi să refuze. 
N-avea de ce şi, apoi, nu cred că era în stare.

BUCĂTARUL-ŞEF: A refuzat, a refuzat! Fapta e consumată de mult. 
N-o lăsa bărbatul. „Să ai de-a face cu fel şi fel de... bazaconii!“ 
(Privindu-şi cu insistenţă subalternă)-. Vezi cum sunt unii?! „Şi să-
mi vii acasă nervoasă! Rămâi aşa cum eşti! Şi-i mai bine!“ Aşa i-a zis 
bărbatul.

BUCĂTĂREASA: Interesant bărbat ! E un prilej de speranţă pentru 
femeile care n-au soţ. Nu sunt mulţi ca el.

BUCĂTARUL-ŞEF: Vrei să spui... Bărbatul care o însoţeşte !
BUCĂTĂREASA (făcând abstracţie de vorba Şefului): Şi interesantă 

situaţie ! Aş spune ceva şi despre situaţie, dar nu deţin informaţiile 
necesare.

BUCĂTARUL-ŞEF: Poţi spune orice, efectul e acelaşi.
BUCĂTĂREASA (continuă fără să fie afectată de ceea ce aude): Mai 

întâi nu ştiam că are bărbat, adică soţ. Şi-n al doilea (arată spre uşă), 
unde încape în ea atâta ascultare de...

BUCĂTARUL-ŞEF: Spune chiar orice! Auzul îmi este generos.
BUCĂTĂREASA (apăsat): Soţ!
BUCĂTARUL-ŞEF (mişcă derutat din cap): Aş putea să te întreb... Ce 

vrei să zici, pentru că nu înţeleg ? Dar n-o fac, în schimb te 
atenţionez... Iartă-mi vorba, nu de la mine vine... Multe nu ştii încă !

BUCĂTĂREASA (mirată): Multe nu ştiu încă ?! Eu nu ştiu ?... Nici 
nu-mi propun. Cele multe rămân în grija ta. Eşti bărbat, ai 
responsabilităţi.

BUCĂTARUL-ŞEF: Dacă m-ai provocat, îţi spun... Ce înţelegi prin 

verdeţuri la tavă ? Verdeţuri în sos de nuci de cocos! Mâncare-i, asta?
BUCĂTĂREASA (potolindu-şi ofensa): Extraordinar eşti matale, 

domnule ! Ţi-am aşteptat reîntoarcerea cu nerăbdare ca să discutăm 
despre finanţele societăţii noastre „Gourmet for all seasons“. Şi 
acum vrei să produci zâzanii printre reţetele de mâncare pe care le 
mai deţin ca specialitatea casei ? Mai bine ai număra bănuţii rămaşi 
în puşculiţele uitate de una sau alta dintre clientele noastre ! Ia te uită 
! (Sună interfonul. Bucătăreasa desprinde receptorul din locul său).

VOCEA Clientei (piţigăiată şi neînchipuit de ironică): Mă scuzaţi că 
intervin \ Vă rog, mai lăsaţi vorbele în legătură cu persoana mea şi, 
cu atât mai mult, concluziile. Pot să mă descurc şi singură. Ştiu ce am 
de făcut!

BUCĂTĂREASA, (către Bucătarul-Şef): Eh, vezi! E-n stare să se 
descurce singură. Na ! Dacă ţi-ai găsit să comentezi într-un moment 
neprielnic. Are şi ea presimţirile ei.

BUCĂTARUL-ŞEF: Tot ce se poate! Zic la fel şi-mi exprim 
adeziunea. Nu te contrazic. (Se aude interfonul închizându-se. 
Bucătarul-Şef se mişcă agitat).

BUCĂTĂREASA: Ia, ia stai ! Bine c-a închis. De unde şi până unde a 
fost vorba de ea ?

BUCĂTARUL-ŞEF: Da, chiar aşa! Vorbeam şi noi de o persoană 
oarecare, prefăcându-ne că o cunoaştem.

BUCĂTĂREASA: Ce vrei să spui ? Că ne storcoşeam creierii numai 
să încropim o conversaţie ? Fii atent ce vorbeşti ! Eşti şef aici, iar eu, 
subalterna ta, ştiu bine ce zic !

BUCĂTARUL-ŞEF: N-am avut în intenţie, nicio clipă, să ies din vorba 
ta de subalternă ! Doar că ţi-am spus ce-am auzit.

BUCĂTĂREASA: Bine ai făcut şi mai departe să fii acelaşi l Numai că 
vorba de subalternă e mai presus de toate. (Pune casca la ureche, 
făcând semn Bucătarului-Şef să tacă): Mi-au transmis, din regie, că 
trebuie să ieşim din scenă. După cum se vede, nu se poate vorbi chiar 
orice.

BUCĂTARUL-ŞEF: Mă rog! Când vorba-i şugubeaţă, n-are ce să 
supere pe nimeni.

BUCĂTĂREASA (răstită): Vorba şugubeaţă, vorba şugubeaţă ! O tot 
dai înainte, fără să vezi ce laşi în urmă (Preocupată să termine 
conversaţia): Îmi pare nespus de rău că te-am aşteptat cu înfrigurare 
şi, după cum vezi, ne-a ajuns clipa când nu mai putem continua 
discuţia (Arată spre uşă): S-o lăsăm pe ea să-şi facă voia. Ne-a 
promis un braţ de verdeaţă din grădină.

BUCĂTARUL-ŞEF: După cum îi stă în fire, ar fi în stare să ne 
îmbrobodească în clipele următoare cu orice, fie şi cu privirea. Că 
prea şi-a exersat-o în grădina cu verdeaţă (Pregătindu-se de 
plecare).

BUCĂTĂREASA: Sau să ne dezmeticească! Acum du-te ! Probabil că 
ai treabă. Ne vom mai vedea şi vom ştii cum să ne comportăm fără să 
ne subminăm autoritatea.

BUCĂTARUL-ŞEF: Pe care o mai avem ! Că prea ne-am înghesuit la 
tot felul de preparate contrafăcute şi scoase în cantităţi industriale pe 
bandă rulantă.

BUCĂTĂREASA: E de presupus că ne-a mai rămas ceva, în ciuda 
vorbelor venite din toate părţile, cum că...

BUCĂTARUL-ŞEF (luându-i vorba din gură): Da, că... Lumea se 
agită, ne agităm şi noi. Ea în structurile sale, noi printre oalele 
noastre. Se zdruncină reperele, ne zdruncinăm şi noi. Ea vrea 
schimbare ! Noi întrebăm... Cu ce risc ? În seama cui vor sta ruinele ? 
Ar fi o altă întrebare... pusă, mai pe şleau, la cină când se va stabili 
cine plăteşte consumaţia.

BUCĂTĂREASA: Eh, huo ! Ai terminat ? Mai am o vorbă şi eu !
BUCĂTARUL-ŞEF: Bine ! Dar nu-i de ajuns. „Să învăţăm din 

greşeli“. Asta vrei să spui.
BUCĂTĂREASA: Şi nu numai! Mai este o altă vorbă ce a rămas şi n-

am spus-o.
BUCĂTARUL-ŞEF: E bine să n-o spui. Ar putea să producă rumoare.
BUCĂTĂREASA: Dacă-i o soluţie ?
BUCĂTARUL-ŞEF: Dacă-i o soluţie, fie vorba ta cea de apoi spusă 

dar care, oprită de mine, n-a fost spusă.
BUCĂTĂREASA: Bine, n-o spun !
BUCĂTARUL-ŞEF: Chiar te rog să n-o spui. Ar fi o povară în plus 

pentru auz (Amândoi se pregătesc să iasă spre a face loc altora care 
vor să intre în scenă, numai că Bucătarul-Şef se-ntoarce şi 
continuă).

BUCĂTARUL-ŞEF: Dar ia stai! Mai avem ceva de lămurit împreună. 
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Fii precisă şi fără sentimente!
BUCĂTĂREASA (mimează uimirea şi aşteptarea solicitării): !?
BUCĂTARUL-ŞEF: Eşti pregătită ? Am o neclaritate din trecutul tău 

şi al nostru.
BUCĂTĂREASA: Sunt precisă şi fără sentimente. Ascult!
BUCĂTARUL-ŞEF: Neclaritatea mea sună cam aşa... În ce 

împrejurări ţi-ai luat la revedere de la soţul tău când ai hotărât să vii 
aici, în acest târguşor, ca să-ţi achiţi impozitul pe casa moştenită 
după moartea mamei tale ? Şi întâlnindu-mă, ştii cum ne-am întâlnit, 
ai rămas la mine.

BUCĂTĂREASA: În cele mai civilizate împrejurări. Chiar l-am 
sărutat la plecare. Numai că nu m-am întors.

BUCĂTARUL-ŞEF: Şi de ce n-ai facut-o ?
BUCĂTĂREASA: N-ar trebui să mă-ntrebi. Dar am să-ţi spun. Pentru 

că tu mi-ai apărut în cale. Şi ştii bine că te-am îndrăgit de cum te-am 
cunoscut.

BUCĂTARUL-ŞEF: Foloseşti cuvinte mari, probabil ca să 
impresionezi.

BUCĂTĂREASA: Nu sunt cuvinte mari. Ele vin din mine pentru că 
singura mea preocupare ai rămas tu.

BUCĂTARUL-ŞEF: E prea de tot! Pui preţ pe vorbe fără să ai o bază 
reală în ele. Şi uiţi ! Mereu uiţi că binele şi răul vin din originea lumii 
şi, mai ales, din ce pui în oală.

BUCĂTĂREASA: Atunci se cuvine să rămânem aici, în ciuda oricărei 
avertizări, şi să aşteptăm Clienta. Să vedem ce verdeţuri ne aduce ! 
Spunea că vom găsi câte ceva din ce ne trebuie de-ale gurii.

BUCĂTARUL-ŞEF: Spunea aşa pentru că se gândea cum să-ţi facă pe 
plac.

BUCĂTĂREASA: Mie să-mi facă pe plac ? Nouă să ne facă pe plac !
BUCĂTARUL-ŞEF: Dar se referea mai mult la tine. Probabil că n-ai 

sesizat... Clienta noastră este o lucrătoare la Grădina de Zarzavaturi 
şi Legume a soţului tău. O ştii ! Când venea la oraş, prefera să 
mănânce la restaurantul nostru. Şi-n toţi aceşti ani proviziile 
naturale de acolo ne soseau.

BUCĂTĂREASA (stăpânindu-se): Dacă-i aşa, fie şi verdeţuri pe care 
le voi găti la tavă, după cum am spus-o, folosindu-mă de-o reţetă 
proprie. Dar numai să vină odată. Bine că nu ne-a uitat!

BUCĂTARUL-ŞEF: În sfârşit! Ai spus şi tu o vorbă de duh! (Cei doi 
se aşază pe scaunele aflate de o parte şi de alta a uşii, aşteptând 
sosirea Clientei).

SCENA 4
Lumina se stinge încet, apoi se aprinde brusc.
BUCĂTARUL-ŞEF (ridicându-se agitat de pe scaun): Aşteptăm de 

atâta vreme şi nimeni nu vine. Nici măcar vreo mişcare, fie şi-n 
surdină, că s-ar pregăti ceva.

BUCĂTĂREASA (negăsindu-şi locul pe scaun): Ciudată situaţie ! 
Dar eu n-am nicio vină. Am reprodus ce mi-a zis Clienta.

BUCĂTARUL-ŞEF: Stai liniştită şi nu te mai zbuciuma. Să nu crezi că 
vreau să te acuz, adică să-ţi aduc o vină.

BUCĂTĂREASA (scuzându-se): Vină ? Departe de mine vreo 
intenţie care ar putea deveni o abatere gravă. Repet! Am reprodus ce 
mi-a zis Clienta.

BUCĂTARUL-ŞEF (în treacăt, prefăcut): Atunci aş putea înţelege că 
se pregăteşte sosirea soţului tău. Deşi nu văd de unde ar putea să 
sosească. Şi care i-ar fi rostul!

BUCĂTĂREASA (ironică): Un rost ar fi! Să-şi recupereze soţia.
BUCĂTARUL-ŞEF (şocat, dar ascunzând mânia): Ai o mască aşezată 

cu potrivă care tăinuieşte o cruzime congenitală. Zic aşa, pentru că 
sunt persoane ce-şi cultivă metodic masca, se vede că le merge bine 
astfel. Decât om pipernicit din spatele măştii !

BUCĂTĂREASA (pe un ton sec): Mulţumesc pentru observaţie ! Nu e 
banală, dar nici de neglijat nu-i. O voi reţine. Numai că oricare ar fi 
vorbele tale şi oricât de amuzantă ar fi situaţia în care ne pregătim să 
intrăm, eu n-aş vrea să fiu în locul tău şi să trăiesc jena ce te încearcă. 
Iar ca să alung vinovăţia de care mă bănui, deşi o vinovăţie mai poate 
fi estompată prin vorbele spuse cu ochii deschişi, rostesc expresia 
care ar aduna la un loc vinovăţia cu jena... Să crezi insistent în ceva 
pentru că acel ceva nu există.

BUCĂTARUL-ŞEF: Bănuiam eu mai de multă vreme că eşti o 
prefăcută şi că te porţi mieros deoarece altcineva convenabil nu ţi-a 
ieşit în cale (Furios): Cheam-o, cheam-o pe Clienta ! Acum îi cer 
mâna şi devin soţul ei dacă n-are. Şi termin cu tine !

BUCĂTĂREASA (degajata): Nu se poate! Nu se poate una ca asta ! 
Strici tot jocul şi, pentru daunele aduse spectacolului, eşti bun de 
plată. Autorul te va da în judecată. De la început s-a fixat o regulă şi 
trebuie s-o respectăm. Piesa se joacă în doi, numai în doi, şi aşa 
rămâne. Nu mai primim pe nimeni în scenă.

BUCĂTARUL-ŞEF: Bună de gură eşti ! Şi asta o ştiam mai de mult. 
Dar numai eu sunt de vină şi acum suport consecinţele (Pauză): Ce 
vrei să spui că sunt bun de plată ? Uite ce-mi lipsea când am rămas cu 
buzunarele goale !

BUCĂTĂREASA: Atunci mai bine taci şi lasă-mă pe mine ! Le 
aranjez eu.

BUCĂTARUL-ŞEF (în aparenţă se arată înfrânt): Mă supun şi tac 
momentan. Dar nu vreau să mai aud vorbe care mă stresează.

BUCĂTĂREASA: De acord ! În situaţia asta încurcată, o singură 
şansă mai ai. În rostire ! Schimbi accentul sau renunţi la unele dintre 
cuvinte din replica... „Atunci aş putea înţelege că se pregăteşte 
sosirea soţului tău.“

BUCĂTARUL-ŞEF: A fost o simplă rostire, mai mult ca să te...
BUCĂTĂREASA: Nu, nimic ! Fără comentarii ! Am spus bine... În 

rostire! Pentru că acolo te-ncurci ades. Şi acum o precizare fără 
sentimente. Al meu soţ oricum nu putea veni. Trecuse atâta vreme şi 
nu ştiam nimic despre el.

BUCĂTARUL-ŞEF: Stai, stai, stai ! Să nu mă crezi nedus la biserică ! 
Dar şi tu vezi cum îţi spui replica... „Un rost ar fi ! Să-şi recupereze 
soţia.“

BUCĂTĂREASA: Uite câte încurcături faci dacă vorbeşti ce nu se 
cuvine !

BUCĂTARUL-ŞEF: Aşa-mi trebuie! Nu mai bine spărgeam toate 
oalele şi cratiţele şi nu spuneam o vorbă, de lăsam în continuare să-ţi 
fie mintea gelatină ?

BUCĂTĂREASA: Dar vrei să ştii ? Mie încep să nu-mi placă inşii care 
una spun şi alta fac. Tot de la tine mi se trag oboseala cumplită şi 
lehamitea de toate (Sună telefonul).

BUCĂTARUL-ŞEF: Vezi cine-i ?
BUCĂTĂREASA (ridică receptorul): Alo, da ! Spuneţi, vă rog !
VOCEA Clientei: Vedeţi cum vă descurcaţi singuri ! Eu nu mai pot 

veni. Sunt reţinută într-o chestiune importantă de Şeful de la Grădina 
de Zarzavaturi şi Legume. Regretele mele ! (Închide telefonul).

BUCĂTARUL-ŞEF (enervat): Atunci nu ne rămâne decât să-l 
contactăm personal.

BUCĂTĂREASA (spontan): Ştii ceva ! Pe mine să nu mă amesteci. 
Eşti bărbat, ai responsabilităţi!

BUCĂTARUL-ŞEF: Nici n-am de gând să te amestec. Te las aici să te 
descurci singură până mă-ntorc. Încă multe nu ştii. Şeful Grădinii 
este un tânăr, urmaşul precedentului care, între timp, s-a mutat în 
stele. Aibă-l Cel de Sus în pază ! (Iese. Bucătăreasa, cutremurată de 
veste, simte nevoia unui sprijin. Se apropie de masă, lăsând capul în 
jos ca şi cum şi-ar spune ceva sieşi).

SCENA 5
BUCĂTĂREASA (Cu mâinile aşezate pe piept, ea priveşte în sus): 

Mă simt sfârşită şi părăsită de ritm. El a plecat şi m-a lăsat singură. 
Ce-i pasă? Pe unde o fi îşi râde în nas. „Da' proastă-i asta!“, îşi mai 
zice. Eh, lasă că nu-i chiar aşa ! Nu o spun din răutate sau din 
răzbunare. Vreau să-mi găsesc ritmul ca să putem discuta de la egal 
la egal. (Caută prin oale, prin cratiţe, în sertare, în frigider, peste tot. 
Se opreşte la tranzistorul aşezat pe o policioară. Pornindu-l, mişcă 
butonul pentru aflarea unui post convenabil).

VOCEA: „La întrebarea pusă în apropierea unui pod din Manhattan: 
Vremurile actuale au sex?, răspunsul, păstrându-se în relativ, 
nepăsător avansa expresia că ele se joacă bisexual“.

BUCĂTĂREASA (schimbând postul): Moaştea pe gheaţă cu sexul 
vostru ! Auzi, bisexual ! Numai sex şi sex. Când o să vă vină mintea 
la cap, oameni buni ? (Caută alt post).

VOCEA: „După seria căderilor în gol, mascate fiindu-le efectul căci 
inoculata mulţumire de sine şi întreţinuta bucurie a zilei le însoţeau, 
ceea ce făcea să fie acceptate fără nicio rezervă, iată că recuperarea, 
adică revenirea la nivelul de plutire, câtă bătaie de cap, întristare şi 
sacrificiu ne aduce ! Îmi închipui la ce eforturi ne vom supune dacă 
încercăm trecerea mai sus, în planul de deasupra nivelului de plutire 
sau mai presus de taină...“

BUCĂTĂREASA (schimbând postul): Mai presus de taină stăpâneşte 
necunoaşterea. Nu-i el aici să audă. Ce-ar spune şi ar spune, mamă, 

Urmare din pag. 10

Continuare în pag. 12



Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro Pag. 12

mamă ! (Caută alt post).
VOCEA: „La felul cum arătaţi, am impresia că mâncaţi o muscă pe zi. 

O aripă la micul dejun, abdomenul şi toracele se prepară la dejun, dar 
atunci în deliciosul sos mexican, iar cealaltă aripă şi picioruşele, 
înmuiate într-un cabernet sec, le consumaţi la cina pe care, din nevoi 
metaforice, o numiţi romantică, mai mult să vă uşureze digestia pe 
timpul somnului. Capul îl puneţi pe băţ şi-l aşezaţi într-un insectar“.

BUCĂTĂREASA (schimbând postul): Da' mai ducă-se pe pustie ! Ce 
silă mi-aţi făcut cu musca voastră, cu tot! Nu dau şi ei un teatru la 
microfon, o muzică, nu nimic ! (Caută de zor alt post): Ia auzi ! Am 
nimerit-o! O zarvă fără pereche!

VOCEA: „Îmi pare nespus de rău ! Nu putem sta de vorbă. Îmi vine 
soacra şi trebuie să organizez primirea ei.“

VOCEA: „Bine faceţi ! Soacra, probabil că-i de colecţie, se cere iubită 
până la adânci bătrâneţi. Numai în capriciile ei stă viitorul familiei. 
Sosită din tradiţie, e de presupus că a văzut multe, ea se va îngriji să 
ofere şi altora din experienţă, pe aici, pe acolo, pe unde mintea, de 
sleită ce-i, alunecă la vale ca un poloboc gol“.

BUCĂTĂREASA (închizând tranzistorul): Şi eu aş face haz de necaz 
şi aş râde ca ei de toate. N-au starea mea. În starea în care mă aflu nu 
pot avea chef de nimic (Pauză): Poate că m-aş drege, poate cu 
muzică ! Dar de unde s-o iau ? Că numai vorbe şi vorbe în vânt. Şir de 
vorbe care mai de care (Cade istovită pe un scaun): E greu singură. 
Abia acum îmi dau seama cât de singură sunt şi fără niciun ajutor de 
nicăieri (Priveşte cu insistenţă spre tranzistor): Numai cu blândeţe 
îmi voi regăsi ritmul. Să mai încerc ! (Deschide tranzistorul. De pe 
un post prins la întâmplare se poate auzi).

VOCEA: „Sunt pe terasă la Frunzin. Bem o bere ! Da, o bere bem ! Ce 
aer curat şi răcoros vine. E o plăcere. Şi Frunzin e foarte manierat. 
Dar nu suntem singuri. Cu noi e şi doamna Carabella. O ştii, mama 
lui Mirel ! Soarbe din bere şi întreabă de tine. Mirel a ajuns la 
facultate numai datorită ţie. Suntem bine cu toţii şi ascultăm muzică. 
Uite ce muzică ascultăm ! Dă mai tare s-audă şi ea !“ (Se transmite 
aria „Sola, perduta, abbandonata“ din opera „Manon Lescaut“ de 
Giacomo Puccini).

BUCĂTĂREASA (închizând tranzistorul după ce ascultă până la 
capăt): N-am înţeles nicio iotă din ce a spus, dar mi-a plăcut. Zău că 
mi-a plăcut ! Nu cunosc limba. Frumoasă, spun unii, e italiana! 
(Încearcă să fredoneze anumite pasaje): Uite că s-a prins ceva de 
mine ! Şi vibrează această italiană... (Pe o linie melodică): „Aş fugi 
după ea ca după o napolitană“. O, yes !... „Pe terasa lui Frunzin, stau 
şi eu puţin, puţin“... Gooood! (Mirată de ea): Să nu fie deochi. Uite 
că s-a prins ceva de mine!... Mă tropăie... Mă unge la inimă... Mă-
ncearcă un ritm (Sună telefonul. Bucătăreasa ridică receptorul): Da, 
spuneţi!

VOCEA Bucătarului-Şef: Când ştiu câte necazuri ai, prin ce stări treci, 
nu mă pot bucura de tot ce-am întâlnit aici, în Grădina cu verdeaţă a 
privirii, după cum zice Clienta noastră. Parcă aş sta pe ţepi. Abia 
acum îmi dau seama că nu trebuia să plec fără tine.

BUCĂTĂREASA: Ai plecat fără mine pentru că eu mi-am dorit să fie 
aşa. Dacă ai şti cât sufăr, mi-ai spune că mă iubeşti. Dacă ai şti că 
nevoia de tine mă copleşeşte, mi-ai spune, mi-ai spune...

VOCEA Bucătarului-Şef: Îţi pot spune orice, dacă îţi fac un bine.
BUCĂTĂREASA: Nu te grăbi să-mi faci un bine pentru a mă înjosi 

apoi.
VOCEA Bucătarului-Şef: Vrei să ştii, drăcuşor mic ? Probabil că de la 

tine mi se trag oboseala cumplită şi lehamitea de toate. Mă simt 
părăsit de vlagă, deşi ceva a mai rămas şi mă loveşte şi mă 
fărâmiţează. Abia aştept să te revăd !

BUCĂTĂREASA: Te joacă vorbele şi tu te joci ! Ce-aş putea crede din 
ele şi din tine ?

VOCEA Bucătarului-Şef: Este ceea ce odinioară îţi spuneam... Când 
va veni schimbarea se va înţelege până unde se-ntinde majoritatea 
cea zdrobitoare, dar orbecăind în neştire, şi cine sunt cei din 
minoritatea ignorată, dar oferind soluţii de salvare la tot pasul.

BUCĂTĂREASA: Haide că începem să delirăm ! Prea ţi-ai făcut 
plinul pe unde eşti. Nu uita că de prisosul din burtă dăunează grav la 
organism.

VOCEA Bucătarului-Şef: Nu delirez! Voiesc să te revăd. Ştii, drăcuşor 
scump ? Aş fugi spre tine, dar nu ştiu cum te-ai comporta. Şi mi-e dor, 
îngeraş şi drăcuşor, şi mi-e dor !

BUCĂTĂREASA (de-a dreptul uluită): Nu mai înţeleg nimic ! (Sieşi): 
Să nu fi păţit ceva ? Dacă l-am lăsat să plece singur !

VOCEA Bucătarului-Şef: Cum scumpii ? Ai păţit ceva ?
BUCĂTĂREASA: Nu, nu, iubiţel ! Sunt încântată. Mai spune, mai 

spune, să văd cum rezonez !
VOCEA Bucătarului-Şef: Mă chinuie doruri, imense doruri, de a te 

revedea. Dar mi-e teamă că, odată revenit în faţa ta, voi fi cuprins de 
banalitatea gestului pentru că eu îl execut.

BUCĂTĂREASA: Oh, bietul de tine ! Şi eu care te vedeam pe cele mai 
înalte culmi.

VOCEA Bucătarului-Şef: Stai, nu te grăbi să-nchizi ! Ascultă mai 
departe... Dorul de tine îl trimit în cer printre stele. Dacă vrei să ştii ce 
se-ntâmplă cu mine, interesează-te acolo.

BUCĂTĂREASA: Chiar dacă aş vrea s-o fac, mă abţin. Mi-ar ieşi în 
cale soţul. De la tine ştiu că sălăşluieşte acolo. Şi nu vreau să-l mai 
supăr.

VOCEA Bucătarului-Şef: Mi-ai promis că te potoleşti!
BUCĂTĂREASA (triumfând de bucurie): În sfârşit, am reuşit! Vino ! 

(Sieşi): Nu ştie, bietul, ceea ce ştiu eu. Şi-l voi ţine la distanţă să nu 
afle niciodată. Eh, dar grăbeşte-te, dragule, până nu-mi pierd cheful 
! (Închide telefonul. Se aşază pe unul dintre scaune de lângă uşă. 
Intră Bucătarul-Şef cu respiraţia întretăiată şi ocupă celălalt scaun 
de lângă uşă).

SCENA 6
BUCĂTARUL-ŞEF (face semn Bucătăresei): O.K !
BUCĂTĂREASA: Sunt Oana Sitar, actriţă la Teatrul de Farsă „Ciripit 

de păsărele“. Mă prezint ca nu cumva să se spună că n-am nume.
BUCĂTARUL-ŞEF: Sunt Ioan Buştescu, actor la Teatrul Dramatic 

„Încă n-aţi văzut nimic“. Mă prezint ca să se ştie că am un nume.
OANA SITAR: Mă rog! După cum s-a văzut şi până acum, domnul are 

obiceiul să mă parafrazeze.
IOAN BUŞTESCU: Vă rog! Potoliţi-vă, doamnă! Sala mi-e martoră. 

Fără mine, oricine poate spune că nici n-aţi fi existat.
OANA SITAR: Domnul e şi politicos. Să-l aplaudăm !
IOAN BUŞTESCU: Gentil, vreţi să spuneţi! Aplaudaţi-o ! Gentileţea 

mă face să cedez în favoarea dumneavoastră, doamnă ! Dar această 
cedare nu-mi subminează din autoritate, pe cât doamna se-ncarcă de 
sentimentul biruinţei. Dar să continuăm..

OANA SITAR (deşi nu-i convine, se supune): Pentru sugestii şi 
reclamaţii ne găsiţi pe... (Ioan Buştescu o priveşte semnificativ).

IOAN BUŞTESCU: ... www. abiaacumincepem. ro
OANA SITAR: Punct!
IOAN BUŞTESCU: E şi normal! Punct! Eu cum am zis? 
OANA SITAR: Cum ai zis? Mai şi întrebi.
IOAN BUŞTESCU: Am zis aşa cum trebuie să se zică. Nu văd care-i 

inconvenientul.
OANA SITAR: Uite că e! Se uită lumea la tine şi nu ştie ce să zică. 

Acum, din două, una ar fi. Ori lumea e beteagă la cap de atâta băutură 
şi atâta umblet în dorul lelii, de nu mai înţelege nimic din tot ce se 
petrece în jur...

IOAN BUŞTESCU: În jurul cui?
OANA SITAR: În jurul cui! Ce vorbă e asta? În jurul ei, de peste tot şi 

de pretutindeni. Ai priceput acum?
IOAN BUŞTESCU: Încep să văd altfel. Că te ascult pe tine cum 

vorbeşti.
OANA SISAR: Eh, ascultă-mă şi vei auzi şi altele! (Tace un timp, 

privindu-l.)
IOAN BUŞTESCU: Ce te-ai oprit din vorbit? Spune mai departe!
OANA SITAR: ... Ori tu, de farmazon ce eşti, zăpăceşti lumea că nu 

mai ştie nici cu ea ce-i, dar mi-te ce-i în jurul ei.
IOAN BUŞTESCU: Eh, lasă-mă cu vorbele astea! Ştii că nu-mi plac. 

Da' nu permit să mi se zică farmazon. Asta-i vorbă de demult. Azi 
sunt alte vorbe!

OANA SITAR: Eh, gata! M-ai lămurit. Dacă-i aşa, hai să le căutăm 
împreună. (Amândoi se iau de mână şi ies pe uşă).

SCENA 7
Prin uşa rămasă deschisă pătrunde un microfon. După momente de 

tăcere se aud lovituri în microfon. Probabil că o voce, posibil a 
Clientei, se pregăteşte să spună ceva. Dar, ori nu i se permite, ori 
timpul de emisie i-a fost expirat (Scena se joacă în felul unei 
pantomime).

CORTINA CADE ÎNCET

Urmare din pag. 11
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Șeicii din Dubai și miliardarii 
chinezi își potolesc setea cu apa de 

aur din România! Cât costă o 
sticlă!

La Ocna de Fier în Caraș-Severin 
câțiva oameni de afaceri vând apa cu aur 
și argint. Comenzile curg din toate 
colțurile lumii, de la stațiunile de lux din 
Europa și până la hotelurile de cinci stele 
din Dubai ori la magnații chinezi. Sticla 
costă 25 de euro.

Lichidul prețios izvorăște din 
Munții Dognecei din Caraș și ajunge în recipiente în nici zece 
minute. Bogăția curge din munți încă de pe vremea dacilor și 
între timp și-a schimbat traseul. De pe versant ajunge acum 
în fabrica de la Ocna de Fier printr-o conductă și este filtrată. 
Sticlele în care va fi turnata sunt spălate tot cu apă cu aur și 
argint.

Horațiu Rada, administrator și asociat al fabricii: Apa iese 
din munte în stare naturală microbiologic pură, stabilizată în mod 
natural cu aur și argint. Nu avem decât două filtre: un filtru de un 
micron și un filtru de 0.2 microni din hârtie. Deci sunt singurele 

intervenții asupra acestui produs. Pentru a avea acest produs în 
stare naturală, în stare pură este de-a dreptul un miracol. I-am 
făcut analizele. Surpriză! A venit o apă cu parametri unici în 
lume, arată .

Apa a fost testată de Institutul Internațional pentru Gust și 
Calitate Bruxelles care a notat-o cu cea mai înaltă distincție: trei 
stele de aur.

Într-o singură oră în fabrica de la Ocna de Fier sunt 
îmbuteliate trei mii de sticle, iar apa ajunge în toate colțurile 
lumii. Concentrația de argint este mai mare decât concentrația de 
aur.

Conferențiar doctor Dana Stoian, medic nutriționist și 
endocrinolog: Avantajele apei cu aur și argint sunt legate de PH-
ul acestei ape. Este modul cel mai normal, natural de a 
contrabalansa greșelile alimentare pe care noi le facem.

Pentru că este o apă prețioasa la propriu și la figurat este 
livrată clienților nu cu camionul, ci cu avionul. Calitatea și 
extravaganța din sticlă costă 25 de euro. Asta nu oprește clienții 
bogați și excentrici să facă niște comenzi serioase.

Horațiu Rada, administrator si asociat al fabricii: Ce spun 
cei care consumă apa asta? Wow! Nu știu cum să ne oprim. Au 
venit parteneri din China, au venit din Germania, au venit din 
Emiratele Arabe, din Cehia, din Slovacia, din Belgia, din Turcia, 
de pe tot mapamondul.
Edmond

Digi24

Apa de aur

Printre scrierile apocrife, lăsate în afara Noului 
Testament, la Niceea, în 325, sunt câteva care vorbesc despre. 
Referiri sunt şi în manuscrise persane şi copte. Sunt subiecte 
iniţiatice, dezvoltate mult în timpul epocii ordinelor cavalereşti 
şi monahice. Sfântul Graal este cupa din care a băut Iisus la Cina 
cea de Taină şi apoi a strâns sângele Lui când a fost străpuns de 
lancea lui Longinus. Legenda spune că aducea posesorului 
„putere regească, belşug, sănătate şi dragoste“. Este reluarea 
motivului rythonului Fortunei, a cupei în formă de corn, care 
aducea bogăţie. Să ne amintim de romanele cavalereşti ale 
Evului Mediu, de Cavalerii Mesei Rotunde, de minoriţi şi de 
catari. Sfântul Graal a părăsit aproape imediat după Înălţare, 
Orientul şi a ajuns în Europa.

Legenda spune că l-a adus una dintre Marii. Speculaţii 
stranii se fac în jurul Sfântului Graal şi a simbolisticii acestuia. 
Adevărul este că Graalul există şi este o cupă. Substanţa din care 
este făcută a fost și a rămas o taină. Un timp a aparţinut unor 
împăraţi romani, apoi unui şef vizigot. Apare în Francia şi în 
nordul Italiei în posesia unor oameni puternici şi bogaţi, papi, 
duci. Apoi, în secolul XII, dispare. Se spune că astăzi s-ar găsi, 
ţinut în mare secret, într-o mânăstire din munţii Europei Centrale 
sau în Portugalia şi că este obiectul adoraţiei unui Ordin bogat şi 
puternic.

Lancea Destinului este suliţa romană, 
„pilum“ care aparţinea centurionului 
Cornelius Longinus. Longinus era un ofiţer 
de viţă veche, familia lui având sânge regal, 
pretindea că se trage din însuşi Remus, unul dintre cei doi 
fondatori ai Romei și făcea parte din una din cele cinci curii care 
conduceau Roma, de fapt. De aceea apare în mai toate 
episoadele, pentru că era o personalitate importantă. Pe de altă 
parte, el curta o tânără evreică care era una dintre multele femei 
care îl urmaseră pe Iisus şi Îi ascultaseră Pildele şi Vorbele. 
Longinus ştia foarte bine cine este Iisus şi era foarte interesat, hai 
să spunem pe jumătate convertit la noua religie. De aceea, martor 
la chinurile Mântuitorului crucificat le scurtează, din milă, 
„străpungând cu suliţa coasta dreaptă a lui Iisus, de a curs apă 
și sânge“. Tot el, Longinus, nu a vrut să zdrobească fluierele 

Sfântul Graal şi Lancea Destinului
picioarelor lui Iisus, după obiceiul execuției, ca să se 
împlinească profeția. Acesta este adevărul, cuprins în 
Evanghelia după Toma, dar rămas în afara Noului Testament 
făurit la Niceea, în anul 325.

Suliţa avea şi ea povestea ei, după cum spune legenda. 
Fusese făcută de un fierar orb, neîntrecut în meserie, la Damasc, 
din fier ceresc (meteoric) şi din cuţitaşul Profetului Ilie, cel cu 
care ucisese pe preoții lui Baal. Coada, mânerul suliţei, era făcut 
din cedru de Liban, impregnată cu elixire care o făceau „veşnică, 
uşoară şi focul de ea nu se prindea“ şi întărită cu inele elegante 
de bronz. Când Longinus a plătit pentru suliţă 30 de arginţi (?!), 
sumă relativ mare, fierarul i-a spus „să nu-ţi pară rău că ai plătit 
o mică avere; suliţa acesta este mai importantă decât tot ce am 
făcut eu până acum, şi va fi mai celebră decât cetatea 
Damascului cu cele şapte porţi ale ei“.

Lancea Destinului conferea posesorului talente militare 
şi victorie asupra duşmanului, oricât de disperată ar fi fost 
bătălia. A rămas în posesia familiei lui Longinus pentru un timp. 
Apoi, o perioadă, a fost în mâna împăratului Traian, dar care nu 
credea în virtuţile ei. Totuşi, a cucerit Dacia, o realizare aproape 
imposibilă. I-au trebuit 12 legiuni, cea mai mare forţă 
concentrată vreodată de romani, dar şi aşa, a uimit lumea de pe 
atunci. Lancea Destinului i-a dat victoria, spune legenda!

Lancea apare în Bizanţ, unde rămâne mai multe sute de 
ani. A fost în mâna împăratului Constantin cel Mare, una din 
multele relicve creştine adunate de mama lui, împărăteasa Elena. 
A fost, apoi, în posesia Sf. Mauriciu, primul cavaler creştin, „cel 
fără teamă şi reproş“! Ultima ştire certă a fost că Lancea 
Destinului făcea parte dintre tezaurele nepreţuite ale Cavalerilor 
Templieri.

Legenda modernă spune că Lancea Destinului a fost 
recuperată de arheologul german Otto Rahn în anul 1938, din 
împrejurimile castelului Monségur şi că a fost în posesia lui 
Adolf Hitler până la 28 decembrie 1942, când un comando 
american a sustras preţioasa relicvă din bunkerul fürerului. 
Zvonurile spun că Lancea Destinului s-ar afla la Fort Knox, 
păzită ca cel mai important tezaur al Americii. Nu este America 
cea mai puternică forţă în lume?
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107 ani de la nașterea lui Ion Țuculescu  

Ion Țuculescu – Autoportret

Numele lui Ion Țuculescu a 
izbucnit exploziv în primăvara lui 
1 9 6 5 ,  o d a t ă  c u  n e u i t a t a  l u i  
retrospectivă postumă, care a situat 
publicul pe negândite în fața unuia 
dintre marii pictori europeni ai epocii 
de după război.

Ion Țuculescu s-a născut la 19 
mai 1910 la Craiova, provenit dintr-o 
familie de intelectuali. Urmează 
cursurile Colegiului Național „Carol I“ 

din Craiova, unde în orele de desen primește primele îndrumări 
de la profesorul său Eugen 
Ciolac, de la care a aflat o 
parte din tainele picturii. 
Prima expoziție la care a 
fost remarcată prezența 
„pictorului diletant Ion 
Țuculescu“ - alături de a 
fratelui său Șerban - este 
cea organizată în 1925, în 
sala de recepții a Palatului 
Administrativ al județului 
Dolj. Deși apreciat pentru 
ta lentul  său ar t is t ic ,  
Țuculescu  nu  se  va  
îndrepta către o școală 
super ioară  cu  prof i l  
artistic, ci se înscrie la 
Facultatea de Științe Naturale a Universității din București, pe 
care o va absolvi în 1936. Paralel frecventează și Facultatea de 
Medicină, obținând doctoratul în 1939 cu calificativul magna 
cum laude. Deși se dedicase studiului, Ion Țuculescu continuă să 
picteze și are prima expoziție personală în 1938 în sala Ateneului 
Român din București.

Până în anul 1960 participă la mai multe expoziții 
colective, expune la Salonul Oficial în 1941 și 1945, deschide 

șapte expoziții personale în 
clădirea Ateneului Român.

Dacă medicina nu l-a 
solicitat prea mult, cu 
excepția anilor de război, 
când fiind medic militar 
uimește prin devotament și 
abnegație, biologia devine 
celălalt pol al existenței 
s a l e  î n  c a l i t a t e  d e  
cercetător științific la 
Academia Română, zilele 

și nopțile împărțindu-le între paletă și microscop.

Mormântul lui Ion Ţuculescu la mănăstirea Cernica.
Pictura a învățat-o ca autodidact și distanța de la primele 

sale tablouri până la cele din epoca maturității a parcurs-o 
muncind cu înverșunare disperată. Deși a fost prezent în viața 
artistică fără întrerupere, opera lui a rămas aproape fără ecou, 
adevăratele sale dimensiuni vădindu-se abia în anii când nu mai 
expune, claustrat în locuința lui, unde materia lui plastică avea să 
se cristalizeze orbitor după îndelungate și misterioase mutații.

În vara lui 1962 o boală neiertătoare îl doboară. Este 
înmormântat în cimitirul mănăstirii Cernica, în cavoul familiei 
Galaction.

Postum, pictura lui Țuculescu provoacă o revelație 

uluitoare, descoperindu-se 
un mare artist al cărui 
nume, în timpul vieții, n-a 
depășit surâsul îngăduitor 
al unei admirații palide. 
Tablourile sunt acum 
expuse în nenumărate 
expoziții organizate în țară 
și străinătate.

Pictura lui Țuculescu 
frapează prin excepționala 
ei forță cromatică, culorile 
sale obligă însă să se vorbească mai curând despre magia decât 
despre violența lor. Astfel încât nu este hazardat să se spună că 
avem de a face cu un „expresionist întârziat de extracție 
impresionistă“, oricât de paradoxal ar părea această afirmație. În 
realitate opera lui Țuculescu este produsul unic al unui artist 
original de geniu, care tocmai prin aceasta se refuză oricărei 
încadrări artificiale.

(Wikipedia)
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