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Mentor

CIRIPITUL ÎNŢELEPTULUI
„Ochiul minţii vede cel mai bine atunci când ochii 

simţurilor rămân închişi.“
Jonathan SWIFT (1667-1745),

scriitor irlandez

TERAPIE PRIN CIRIPIT

    Într-o lume insuficientă cu sinele, al ei şi al nostru, deschidem 
ferestre, imaginare de cele mai multe ori, dar şi reale, când sunt la rând, 
pentru a ne primeni sufletul şi a ne aerisi  gândurile, prin mici bucurii 
ale simţurilor, pe care le-aş denumi, indulgent cu simbolistica lor, 
ciripituri. Dimineţile, tentat până la obişnuinţă de indiferenţa 
somnului, de oriundele parcă tot mai îndepărtat din care-l trag spre 
mine, las restul timpului, balansând între cei doi poli deja  inseparabili, 
ai  luminii, să-şi facă loc în golurile căscate auzului şi vederii, 
deopotrivă.
    Cine n-a ascultat, pe viu, triluritul matinal al păsărilor, venit succesiv 
în prelungirea  ecourilor onirice, ale nopţilor prea albe la capete, nici 
nu a fost încercat, probabil, de sentimentul înviorării spirituale dincolo 
de cea tactilă. Necesară chiar, precum inspiraţia la limita vieţii şi a 
artelor care se sufocă reciproc. A anotimpurilor care sunt invitate la 
împreunare, ori a decuserilor susţinute în neştiute câte tonalităţi şi 
registre sonore, de păsărele nu neapărat somnoroase, care vor 
deschide, la rândul lor, cărările altor vise fără de sfârşit.
    Uneori, printre ciripituri, se insinuează un croncănit melodramatic, 
la hotarul infidel al citadinului, atribuit pe nedrept făptuitorului 
consacrat. Alteori, ţipete metafizice, ale vreunui cuc rătăcit în propria 
singurătate, ne readuc realului, aceluiaşi inevitabil conglomerat de 
instrumente dezacordate, ale unei orchestre anarhice. Nu căutaţi 
dirijorul, el a murit în somn. Fiecare, dintre cei rămaşi, se conduce după 
capul lui. Doar câţiva privilegiaţi, uitaţi dinadins  la ferestrele 
sufletului, pot înţelege măsura vocalelor suave printre hărmălăile 
cotidiene. Şi au harul îndeobşte divin de a le transpune artistic, cât să nu 
le strivească, pe urmele care trec mai departe, căutându-şi perechea 
cântătoare.

Codruţ RADI

CIRIPITUL TRIST

IN MEMORIAM

Moare Marinuş Moraru,
Dispar Take, Ianke şi Cadâr.

Moartea rupe stăvilarul
Şi n-ar face-un hatâr.

În acest teribil an
Merge după Beligan,
După Mihai Gingulescu
Şi după Mircea Albulescu.

Moare epoca cu ei,
Vrei nu vrei...

D.G.

CIRIPITUL EDITORIAL

NEOCOMUNISMUL ÎN FORMĂ 
CONTINUATĂ ŞI 

PROSTIA ÎN FORMĂ PERPETUĂ

    Reprezentarea Regatului Unit şi a Regatului Danemarcei, la 
funeraliile Reginei Ana, nu m-a surprins deloc plăcut. Nefiind 
încoronată conform tipicului, lorzii englezi şi danezi au pus 
formalismul monarhic înaintea realismului, dând apă la 
moară cuvintelor celor de la noi care au mârâit la fastul 
ceremonial, dar Vicleanul Exit nu s-a sfiit deloc, cu decenii în 
urmă, să acorde statutul regal tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
şi sublimei sale regine proletare, de renume mondial. 
Retragerea onorurilor post-mortem comunismului a avut 
sclipiri de farsă. Ce dai e bun dat.
    Nu trebuie să fii superdotat, la 400 de ani de la moartea lui 
Shakespeare, ca să înţelegi bine lucrurile şi ce stă în spatele 
lor. Invazia studenţilor români la Cambridge, la Oxford sau în 
alte centre universitare britanice, cu excepţia burselor de 
excelenţă acordate, se face pe banii albi sau gri ai părinţilor 
autohtoni. Asta, în timp ce înfometatul elev sărac este 
alimentat în şcolile rurale cu un corn şi cu un iaurţel. Olimpicii 
vor trebui să schimbe radical situaţia orizontală a României, 
în toate domeniile, verticalizând-o − anulând sintagma jalnică 
vehiculată de tot mai mulţi compatrioţi: „Trăim în România” 
(de parcă am trăi într-un carnaval periferic al brazilienilor, 
expresie care reflectă totuși corect furia şi disperarea 
românilor în faţa propriilor neputințe). 
    La funeraliile Reginei Ana, ca şi la toate evenimentele 
funerare oficiale, asistăm la belşugul coroanelor de flori 
oferite de mai marii şi mai micii reprezentanţi ai statului, plata 
facturilor efectuându-se din fondurile bugetare, şi nu din 
conturile proprii. Este de remarcat şi efectul scenic al gestului 
făcut de demnitarul acela, de a se apleca, smerit, în faţa 
camerelor de vederi, pentru a îndrepta nu marile erori ale 
guvernărilor, ci doar panglicile inscripţionate cu regrete 
eterne. În alte state central-europene, bunul-simţ şi măsura 
sunt exprimate şi prin economicitatea florală a oficialului ce 
nu-și permite niciun lux. Am fost uluit de coroana precum 
piramida lui Keops, adusă de un baron local, la un eveniment 
privat desfăşurat în spaţiul public. La Cimitirul Bellu, Fane 
Spoitoru, îngropat la academicieni, ia faţa marelui Piliuţă. 
Oricum, banii monumentului de flori nu fuseseră virați din 
buget.
    Alt mileniu, aceleaşi obiceiuri. Un neocomunism în formă 
continuată, sofisticată, deghizată, glorifică ce nu trebuie 
glorificat. În plus, ne intoxică toate fanfarele mediatice cu 
babilonia hoţiei și prostiei de zi cu zi, și cu performanțele 
sexologice ale vedetelor. Avem exact ce cultivăm: kitschul 
naţional. România intelectuală este expediată la demisol. 
Culturii i se face o concesie.

Dinu GRIGORESCU
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* „Suspinul tăcerii“ − Iulia BADEA;
* „100 de pași în timp“ − Adrian CIORBĂ și Mariana 

FRĂȚILĂ;
* „Pietrele care rămân“ − Radu COSMA;
* „Nici eu nu dorm“ − Vasile CIUTACU;
* „Hotel Palace Sinaia (1912-2012) – Un secol pe Calea 

Regală a României“ − Georgeta GABREA;
* „Chirping comedies: Three plays from Dracula's country“ – 

Dinu GRIGORESCU, traducere în limba engleză de Valeria Sanda 
IONIŢĂ;

* „Secretul de sub pălărie – Dezvăluiri poetice la spartul 
târgului“ – Dinu GRIGORESCU;

LANSĂRI DE VOLUME
* „Cartea de apă“ − Adrian LESENCIUC;
* „Enigme şi ghicitori“ – Vlad LUNGU;
* „Exit“ − Iulian MOREANU;
* „Trei comedii“ – Cezar RĂDULESCU;
* „Brațe de apă“ − Ioana SANDU;
* „Cântece de lăutar pribeag“ – Alexandru Al.-SAŞA;
* „Enigme pe portativ − Rebusuri din versurile cântecelor 

artiştilor români“ − Alexandra Veronica STROE;
* „Venus de februarie“ − Mircea TECULESCU; 
* „Inelul de aur“ – Ion TOPOLOG;
* „Fiica lui Abel“ − Diana TRANDAFIR.

SALONUL DE CARTE ȘI MUZICĂ
Ediția a VI-a, CASINO SINAIA

Codruţ
RADI

SAȘA, VEȘNICUL 
MENESTREL

Mereu printre noi, cei câțiva nostalgici rătăcitori, poeți 
speriați de propria singurătate, la pânda slăbiciunilor noastre, mai 

degrabă omenești, dar nu numai, 
lui Ștefan Alexandru Sașa îi 
dedic acest portret literar, care i 
se cuvine, cred, cu prisosință. Ca 
întâmpinare la primele lansări de 
carte la Sinaia, zonă cu suficientă 
încărcătură artistică pentru 
deplina-i inspirație. El vine din 
vremuri ancestrale, ca un 
trubadur cântând la propriu, dar 
și încântând prin scrierile sale, în 
diverse genuri și specii literare, 
slujind deopotrivă umorul și 
tristețea cu care face casă bună, 

dar care-i  accentuează, pe de altă parte, înstrăinarea față de ele.
Debutul literar, în 1991, va scoate la lumină volumul care 

câștigase în 1989 un concurs de manuscrise, intitulat „Zeu fără 
nume pe bicicletă”, volum care va fi reeditat, revizuit și adăugit, 
după vrerea și firea autorului, în 2013. Să aibă oare vreo legătură 
acest titlu cu nelipsita bicicletă din recuzita personală a lui Sașa, 
alături de legendarele sale tobe? Sau doar cu una imaginară, care ar 
fi scurtat traseele culturale neobositului alergător în căutarea 
poeziei printre semeni? Regăsită din când în când, dovadă fiind 
volumele publicate de el până acum:    „Zeu fără nume pe bicicletă” 
− versuri (1991), „Polaroid” – versuri (2001), „Forme fixe și 
libertine” − rondeluri, parodii, epigrame (2001), „Regele 
efemeridelor” – versuri (2003), „Cuvinte de alungat tristețea” − 
rondeluri, fabule, satire (2005), „Poezie indirectă, à la maniere 
de...” – parodii (2016), „Cântece de lăutar pribeag” – versuri 
(2016). O panoplie literară consistentă și deja bine conturată, 
sugerând, în primul rând, orientarea și preocuparea tematică a 
autorului. Predominant și poate numai aparent, acestea se situează 
în zona „de râsul lumii” la români, a hazului proverbial de necaz, 
dezvoltate, mai apoi, în diverse forme de creație, de regulă forme 
fixe, poezii rimate surprinzător, dar și de o muzicalitate aparte. 

Sașa defilează sprințar printre rondeluri, epigrame, parodii, 
ca un acrobat chiar al acestora și al expresiei, într-o asociere 
neașteptată, dar încântătoare, în același timp. Nu pot ignora, deci, ba 
chiar văd o strânsă legătură a creației literare a lui Sașa cu formația 

Continuare în pag. 3
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sa primară, aceea de muzician. Un rebel Phil Collins autohton, într-
o nișă a sintetizării maxime a vibrației artistice, a canonizării 
sunetelor. Această sensibilizare a percepției măsurii pare să fi fost 
determinantă pentru Sașa în conotațiile poetice ulterioare, riguros 
controlate și stăpânite în unitatea lor. 

Dincolo de formă însă, scrierile lui Sașa, chiar și cele situate 
la granițele poeziei cu suratele ei mai puțin convenționale, epigrama 
sau parodia, sunt dirijate, deliberat aș îndrăzni să spun, de către 
autor spre sferele mai înalte ale poeticului. Nu-i de mirare că 
destinul unui om atât de inteligent cât să poată aborda multitudinea 
de genuri literare grele, la propriu, dar și la figurat, rămâne sub zodia 
sensibilității poetice. Pentru că el, un suflet eminamente sensibil, 
cumva paradoxal optimismului incurabil, nu-și îngroapă niciodată 
personajul central, Omul, în multiplele-i ipostaze, de la cele sociale 
ori artistice, până la cele metafizice. Iar experimentările lui 
metaforice, autentice, se țes în jurul respectivului personaj 
conturând portretul propus. Sașa dezvoltă modelul inițial, ales nu 
întâmplător, prin satiră, parodie sau chiar poezie directă, fără să-i 
desființeze trăsăturile principale, primordiale, ba chiar printr-o 
supralicitate a celor cu precădere negative. Nu-i mai puțin adevărat 

că, în acest context inedit al ordinii și unității creației, orice parodie 
poate părea poezie, așa cum orice poezie de-a lui Sașa este plină de 
substraturi umoristice, ajungând la o autoflagelare a poetului, 
globalizarea ironiei ce pleacă de la el însuși, prizonier al umorului, 
când orice eventuală încercare de eliberare s-ar lovi de limitele 
naturale ale realității lui.

Pe Sașa ai fi tentat să-l alături unui Topârceanu sau unui 
Arghezi, dar orice aliniere îl scoate din rând, apropiindu-l apoi de 
Sorescu, chiar mai avangardist printre optzeciști. Retorica jucăușă 
despre care pomenește concitadinul lui Sașa, profesorul Ctin 
Trandafir, altfel o constantă deloc neglijabilă în procesul recepției 
artistice, ne poate deturna de la adâncimea emoțională a creației lui 
Sașa, însă doar formal, într-un balans al regăsirilor noastre prin 
judecata altuia. Este cazul și celei mai recente cărți a lui Sașa, a unui 
Sașa trecut de maturitate, de cea fizică și de cea artistică, meditând 
cu tristețe la umor și cu umorul care se mai poate, la toate tristețile 
adunate. O carte în care crezul său artistic se năruie cu fiecare 
mărturisire; încercând să urce, arde pe vârfuri pentru a renaște din 
cenușa salvată de vânt, tot mai jos, spre poale. Ardere fără final, 
pătimașă doar în amintire, ca o trecere tristă prin viață, ce seamănă a 
pribegie, pribegia unui lăutar ce nu se oprește însă din cântec.

SECRETELE DE SUB 
PĂLĂRIE...

Codruţ
RADI

O diversiune literară magică a scriitorului consacrat 
dramaturg, Dinu Grigorescu! Pentru că „Dezvăluirile poetice la 
spartul târgului”, cum își subintitulează autorul cartea, venind pe o 
linie poetică întreruptă de Măria Sa Teatrul, nu se vor întoarce la 
lirismul primelor volume de versuri. Amintim aici „Acvariul cu 
rechini” (1992), „Poeme scrise pe un geamantan” (1995) sau 
„Dresura de cuvinte” (1998). Scrise, în majoritate, la Sinaia, îți pot 
da impresia, și unele chiar o fac, a unor versuri de vacanță la munte. 
Aparența vine însă dintr-un plan secund al semanticii, al dizertației 
reflexive, atât de evidentă în creația dramatică și umoristică, în 
nemăsurabilă proporție.    

Autografele sale lirice, confesiunile devin adevărate 
declamații, versurile sacadate, în sincope, ajung replicile unor 
actori imaginari. Poezia se construiește din tablouri individuale, 
complice întregului, într-o dualitate proclamată. Asimetrică, 
totodată, de parcă starea de echilibru nu mai există, nici în realitate 
și nici în percepția ei. Am avut o senzație asemănătoare la întâlnirea 
cu creația dramatică a dlui Grigorescu. Un limbaj direct, licențios 

uneori pentru cititorul conformist, 
pentru consumatorul cuminte de 
artă.

Debutul volumului m-a dus 
cu gândul la baladele, vesele și 
t r is te,  ale lui  Topârceanu.  
Amestecând stări sufletești care au 
ca numitor comun descărcarea 
emoțională, versurile pot fi 
percepute ca o telegrafiere a 
impresiei imediate și directe a 
autorului, astfel încât impactul cu 
interlocutorul său să fie maxim. 
Citindu-l pe dl Dinu Grigorescu nu 
vei mai avea speranța salvării 
lumii, așa cum citindu-l pe Emil 
Cioran, un alt sceptic ireversibil, îți 
pierzi orice speranță de mântuire. 
Ochiului poetului nu-i scapă nimic, 
toate locurile cu rezonanță istorică 

sau culturală din Sinaia cad pe rând în colimatorul critic, acid și 
intransigent. Pe parcurs, versurile-sentință, care surprind și 
condamnă ruperea lumii și a timpului, se vor mai îmbuna, vor 
aluneca spre o stare declarativă, chiar meditativă. Și de unde eram 
tentat să consider că singura metaforă folosită de dl Dinu 
Grigorescu este cea din subtitlul cărții, ca dezirat al atitudinii poate 
prea înverșunate împotriva atâtor nepotriviri cu normalitatea, iată-
mă câzând în mrejele meditative propuse într-o altă secțiune a 
volumului, altfel fără hotare.

„Limbajul meu ermetic/ stabilesc o contramăsură/ de stil 
poetic”, spune la un moment dat autorul. Deci, așa cum era de 
așteptat, el stăpânește și controlează limbajul poetic cu măiestrie, pe 
de-o parte prin alegerea temelor și imaginilor pe care le biciuiește la 
sânge, iar pe de altă parte dirijarea prin limbaj spre un anume mod 
de receptare a poeziei Domniei Sale. Dezinvoltura respectivă vine, 
probabil, din intensitatea trăirilor autorului și harul de a și le asuma, 
dar și din vasta experiență de încondeietor de personaje a căror 
imagine străpunge oglinda acceptării omenești. Nemulțumirea față 
de ceilalți, față de timp și de spațiile care nu o pot cuprinde, 
pornește, de cele mai multe ori, dintr-una individuală, de adaptare 
sau de afinitate. Dl Dinu Grigorescu își va demasca, însă foarte 
puțin, această coordonată metafizică, într-o încercare de amânare a 
tristeții care vine, sau se accentuează, după fire, odată cu bătrânețea. 
Ne induce astfel, sistematic, într-o involută stare de scepticism, 
involută pentru că dincolo de ea nu mai poate fi nimic. Așa cum 
imaginile din Sinaia se estompează pe rând, până la a se dizolva în 
tulburele vremii, și sentimentele curg ireversibil spre resemnarea 
fără regrete. Acestea nu fac obiectul poeziei dlui Dinu Grigorescu, 
le ignoră cu îndârjirea celui care s-ar teme de acceptarea neputinței. 
Sunt imagini contrastante în acest sens, de altfel multe din poeziile 
din prezentul volum se construiesc din două planuri, realitatea 
proprie a autorului, care alunecă încet-încet spre reflectare 
existențialistă, și realitatea culeasă de el nu pentru recreare, cum se 
întâmplă de obicei prin poezie, ci pentru a consfinți dezechilibrul 
universal,  dintre oameni, dintre ei și natură, al naturii chiar scăpată 
de sub aripa divină.  

Am ales din acest volum o poezie care m-a surprins 
emoțional, fiind insuficient pregătit s-o arhivez pur și simplu. Se 
intitulează „Cadoul poetului” și îmi place să cred că se adresează nu 
numai unei iubite reale: „Iubito! Îți dăruiesc/ Nu un card,/ Un 
miocard/ Şi un univers într-un vers!// O brățară cu rime perfecte/ 
Plus o pereche de cercei,/ Dintre cei mai grei,/ Replici selecte// Îți 
ofer un Eden −/ Averi nu am strâns deocamdată−/ Un poem etern/ Şi 
poezia mea toată...”. Aici regăsesc tot ceea ce scriitorul Dinu 
Grigorescu pune în creația Domniei Sale, de la umorul fin, ironic ori 
satiric, la cel fățiș, de la autograful liric la manifestul poetic 
romanțios, fără pretenții elective, ci doar în măsura trăirii artistice 
printre semeni. 
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Dinu
GRIGORESCU

CRONICĂ
(NE) SPORTIVĂ

    Cu surle şi trâmbiţe carpatine a fost anunţat „Maratonul de 
Poezie” de la Sinaia, sâmbătă 13 august, având startul la ora 11 
trecute fix, la iniţiativa scriitorilor prahoveni, cu fieful la 
Câmpina, reşedinţa tartorului Florin Dochia − artist de prim 
rang, dotat şi cu talentul rarisim de organizator de evenimente −, 
umăr la umăr cu poetul și managerul Codruţ Radi, fără de care nu 
se poate alerga. „Maratonul” s-a desfăşurat la Cazinou, în sala 
care poartă nostalgic numele Regelui Ferdinand, pe 
autoproclamata parodic Autostradă Culturală Comarnic-Braşov, 
replică la autostrada mult visată şi repetat amânată, minciună 
gogonată, semn al neputinţei şi credinţei factorilor iresponsabili, 
incapabili să declare de utilitate publică nici măcar bretelele de 
ocolire a oraşelor traversate bară la bară. Exproprierea 
terenurilor seamănă cumva şi cu exproprierea poeziei, mereu 
umilită. Arta e şi răzbunare.
    Organizatorii, entuziaşti, demni de laudă, au înscris în 
competiţie poeţi de calitate, profesionişti şi amatori de 
maratoane, de vârste, sexe şi calibre artistice diferite, consacraţi 
şi debutanţi, membrii şi nemembrii ai Uniunii Scriitorilor, toţi 
dotaţi cu suflu şi cu suflet, cărora le-au fost înmânate „Diplome 
atletice” în domeniul literaturii.  

MARATONUL DE POEZIE „POEȚI PE AUTOSTRADA
CULTURALĂ COMARNIC-BRAȘOV“

    Din păcate, acţiunea s-a 
transformat, volens nolens, prin 
adopţii colaterale, într-un fel de 
„Cros popular de Poezie”, care a 
durat vreo patru ore, fiind precedat 
de un „Maraton de Proză” de 80 
minute − lansări de cărţi, cuvinte de 
laudă, dezvăluiri autobiografice 
emoţionate şi nesfârşite, ce nu au 
ţinut cont de capacitatea de 
recepţie limitată a spectatorului 
comun:

    Ce afişe minunate la celebrul 
Maraton
    De poezii lecturate la microfon!
    Îns-acesta a pornit cu o 
supradoză
    De un maraton de... proză!

    Câţiva poeţi şi poetese nu au 
învăţat prea mult din maratoanele 
anterioare: au recitat şoptit, mai 
mult pentru propria audiţie decât 
pentru ceilalţi. Arta declamării ţine 
de talent actoricesc! Din fericire, 
au fost şi poeme, epigrame cu sonoritate, versuri muzicale, pe o 
tematică poetică vastă, însoţite de aplauze furtunoase, care au 
confirmat necesitatea poeziei de a ieşi din cărţi pentru a fi citită / 
recitată publicului. Felicitări! 

TRUPA DE TEATRU „ZAMORA“
IESE LA RAMPĂ!

Vineri, 12 august 2016, la ora 18.00, şi-a făcut debutul Trupa de Teatru „Zamora”, 
cu spectacolul-lectură  
„Bunica la Istanbul”, în 
reg ia  au toru lu i  Dinu  
Grigorescu.  Publ icul ,  
prezent în Cafeneaua 
Regală a Cazinoului din 
Sinaia, a apreciat cu ropote 
de aplauze prestaţia celor 11 
actori amatori (din Sinaia, 
B u ş t e n i ,  B u c u r e ş t i ) .  
Spectacolul − o comedie de 
vacanţă − a fost inclus în 
cadrul celei de a şasea ediţii 
a Salonului de Carte şi 
M u z i c ă ,  m a n i f e s t a r e  
organizată de Primăria 
orașului Sinaia și de 
Amplus  In t .  L td ,  î n  
parteneriat cu Asociaţia 
Socio-Culturală „Prahova 
Excelsior” (ASPE) ş i  
Cenaclul literar de tradiție 
„ L u c i a n  B l a g a ” .  L a  
naşterea noului teatru a fost 
prezent şi dramaturgul 
Mircea M. Ionescu.

Vlad LUNGU

AFURISISME (6)

CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE FOTBAL 
DE LA PARIS − 2016

Cocoşul calic la goluri. 
Căpitanul echipei Franţei: Hollande.
Iordanele lui Escu.
Cluburi celebre: Barcelona Involuntari 

şi Doamna Chiajna. 
Sfânta Treime: Tata Mare, Tata Puiu şi 

Tatăl Nostru.

CRIPTOGRAME:

Statu-Palmă-Barbă-Cot, DIICOT şi 
Statul pierde tot.

Amarnic şi Comarnic.
Braşov şi braşoave rutiere.
Vidul şi Rapidul.

D.G.
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Ciripitul literar Vasile
CIUTACU

MI-E DOR

Mi-e dor de cineva ca-n 
poartă
Să bată alb şi să-i deschid.
Mi-e dor altfel de-un geam, de-o uşă
În ochiul răstignit în vid.

Mi-e dor şi mie, ca oricare,
De-o vorbă – miez de rugăciune –
Mi-e dor de-o-njurătură tare
Să pot şi eu din greu a spune

Ce-adânc de stele e-n cuvânt
(S-ajung la el, câte poveri!...)
Mi-e dor de mine când nu sunt
Sau când tot eşti pe nicăieri.

Mi-e dor de-o pernă şi de-o masă,
De un plaivaz şi de-o hârtie,
Când dau s-ajung mereu acasă
Şi casa-a fost ca să nu fie.

Mi-e dor atunci de cel ce minte,
De-un vis, de-un măr, de-un colţ de pâine.
Să-mi strige cineva: 'Nainte!
Prin lătrătura unui câine.

Aneta
PIOARĂ

ODĂ POEZIEI

Tu, ești mireasma din cetate,
Ce ai plecat în zori spre crâng.
Tu, ești o filă dintr-o carte,
Ești creanga ce aș vrea s-o frâng.

M-ai alinat în zile grele,
Cu cer senin sau aspru vânt,
Când noaptea nu vedeam nici stele
Și nicio pasăre zburând.

Tu, ești o păpădie-n soare,
Ce o culegem surâzând,
Iar puful tău îți dă culoare
Și te așterne pe pământ.

Tu, ești o stea în calea mea
Și te urmez cu-nfrigurare.
Sub perna mea, să dormi aș vrea,
Să-mi fii durere și-alinare!

DIALOGURI COMICE

Niccolo

HAVRILLINI

TASURI ÎN BALANS
Un renghi de weekend

 
Personajele: Nectarin, Alexie, 

Vaorica Răsturnica Cerkez

În sâmbăta de Lăsatul Secului, cei doi 
negustori, Nectarin şi Alexie, de la Piaţa 
Agroalimentară din cartierul Pârlog, se-
ntorceau acasă. Fiecare avea în mână câte 
o sacoşă, una mai mică, alta mai mare, 
plină ochi cu de toate. 

NECTARIN: Ce mai face domnul 
Alexie? O duce bine după cum arată.

ALEXIE: Mulţumesc de întrebare, 
domnule Nectarin! O duc bine după cum 
se spune. 

NECTARIN: O duce bine după cum 
se spune! Şi după cum recunoaşte! Asta pe 
de o parte. Da' pe de alta... Vai şi amar! 

ALEXIE: Cum adică? Nu înţeleg!
NECTARIN: Bine zis! Poate fi înţeles 

ceva? Şpăgi... Imensele şpăgi la fiece 
tranzacţie. Apoi, ce mai pică pe alături. 
Afaceri, nu glumă! Prea bate la ochi!

ALEXIE: Dacă lumea n-are ce face! 
Şi priveşte în stânga... Ascultă în dreapta... 
Aşa-i trebuie! Se-ncarcă şi nu mai poate 
apoi. Umblă năucă. 

NECTARIN: Cu ce se-ncarcă, bre? 
Că nici eu nu mai înţeleg nimic. 

ALEXIE: Cu ştiri, coane! Cu acestea 
mărunte se-ncarcă. De fac să-i fie calendar 
capul. Şi să nu poată, apoi, auzi ceva şi 
înţelege ce trebuie. 

NECTARIN: Ţi-aş zice eu una ca să-
nţelegi ce trebuie, da' mi-e că intrăm într-o 
zonă selectă şi ne ascultă zidurile. 

ALEXIE: Atunci mai bine taci şi să ne 
urmăm fiecare drumul că şi aşa facem 
destule, iar unele nici nu le-au dat de veste 
cum trebuie, dar mi-te să devină ştiri. 

NECTARIN: Ehe, nu se ştie! Până 
într-o zi. 

ALEXIE: Bată-te pe gură, cobe! 
Doamne fereşte de ceasul cel rău!

(În drumul lor, Nectarin şi Alexie trec 
pe lângă proprietatea doamnei Vaorica 
Răsturnica Cerkez. Se opresc şi privesc 
peste gard.)

NECTARIN: Intrăm s-auzim ce mai 
spune?

ALEXIE: Da' nu stăm prea mult! Ne-
aşteaptă consoartele noastre şi nu se cade 
să le creăm emoţii. Au atâtea pe cap, 
sărăcuţele!

NECTARIN: Să nu le întâlnim pe 
aici. 

ALEXIE: Mai ştii! Că pe a mea, de un 
timp, n-o mai recunosc. Şi ce sufletistă 
era!

NECTARIN: Şi a mea face figuri. Da' 
o am sub control. I-am găsit leac pentru 
nărav. 

ALEXIE: După cum se pare, leacul 
trebuie înnoit, pentru că şi năravul e mereu 
altul. 

NECTARIN: Dacă-i aşa, să intrăm şi 
s-auzim ce se mai spune.

(Nectarin şi Alexie intră în curtea 
amenajată ca un amfiteatru şi ocupă un loc 
în mulţimea preponderent feminină. 
Vaorica Răsturnica Cerkez, din fereastra 
casei, îşi rosteşte neobişnuitul speech.)

VA O R I C A  R Ă S T U R N I C A  
CERKEZ: Spre deosebire de voi, roabele 
stomacului şi bărbatului, căci instinctele 
primare nu v-au părăsit niciodată, eu am 
atins imaginea superiorităţii femeii într-un 
context unde cu adevărat este centrul.

O VOCE: Centrul, centrul, mă rog! 
Dar acesta poate fi undeva jos într-o 
mulţime sau undeva sus deasupra unei 
mulţimi. 

VA O R I C A  R Ă S T U R N I C A  
CERKEZ: Nu vorbim în front! Da?... Uite 
ce mi-am zis! Ia mai dă-l în moaştea pe 
gheaţă de bărbat! La nesfârşit să-i spăl 
izmenele pline de fecale şi el mereu să le 
murdărească? M-am săturat! M-a 
fecundat de patru ori, cu ştirea şi cu voia 

mea. Pentru care îi mulţumesc. Am dat 
lumii şi societăţii patru copii frumoşi, 
deştepţi şi sănătoşi care astăzi trăiesc şi 
acţionează în patru locuri ale cartierului. 
Iar eu, prin credinţă şi raţiune, înzestrată 
de Dumnezeu, m-am realizat în plan 
spiritual. Am susţinut lucrarea de testare a 
calităţilor de prodigy-woman cu „magna 
cum laude”, am scris câteva broşuri despre 
marketing pentru comerţul cu amănuntul. 
Iar acum sunt educatoare-şefă la 
Complexul de sănătate „Babysitter”! Nu 
mi-e ruşine să spun că sunt un om al 
locului şi că acţionez pentru supremaţia şi 
puritatea spiritului de cartier în societatea 
noastră. În fond, lumea vrea o viaţă plină 
de tihnă la poale, dar îi place să privească 
spre înălţimi. Eu, pe cât pot, cultiv aceste 
înălţimi. Şi dacă mă exprim astfel, o fac să 
fiu în asentimentul doamnei care m-a 
interpelat. 

NECTARIN: Haide, bre, să plecăm! 
Aici nu-i de noi. 

ALEXIE: Da, bine zici! Şi tot la vorba 
mea ajungi. E un fel ce se face să-ţi fie 
calendar capul. 

NECTARIN: Bine că niciuna dintre 
consoartele noastre n-a fost pe aici s-audă!

ALEXIE: Eşti sigur că n-a fost?
NECTARIN: Am simţurile mele şi 

mă bazez pe ele. Nicio luminiţă nu mi s-a 
aprins la mansardă. Doar dacă vorbele 
cucoanei n-au fost televizate.

Continuare în pag. 6
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ALEXIE: Fie cum zici! Vom vedea cum ne primesc ele în 
astă seară.

(Ieşind din curtea doamnei Vaorica Răsturnica Cerkez, cei 
doi păşesc un timp în tăcere, apoi reîncep.)

NECTARIN: Eu te ştiu un tip cum altul nu-i. Fă ceva! 
Lumea îţi aşteaptă facerile de orice natură şi, în special, lumea 
masculină. Nu vrea să-şi piardă consoarta, darul cel mai de preţ.

ALEXIE: Dacă fac din nou ceva, provoc un şir nesfârşit de 
imitaţii. Şi eu vreau să fie unică mişcarea mea. 

NECTARIN: Totuşi, în joc vor intra atâtea vieţi. Ele trebuie 
dirijate. Încearcă dirijarea unică!

ALEXIE: Unică va fi până la un punct, pentru că eforturile 
se vor risipi în alte şi alte erori. Şi viaţa celor implicaţi va fi mereu 
în pericol. 

NECTARIN: Să realizăm multiplicarea unicului şi să trăim 
în veghe. Viaţa, oricum, trebuie vegheată. 

ALEXIE: Am să ţin seama de sugestia ta, după ce mă întreţin 
cu consoarta. Întotdeauna îi acord întâietatea. Ce vrei! Există o 
regulă... Cât dai ca să-ţi dau?

NECTARIN: Eu îţi dau cât vrei şi-mi rămâne şi mie, că-s 
neam de negustor. Dar nu uita! Am intrat în Postul Mare. Carne 
nu se mănâncă şi nici nu se stă pe carne. Aşa că lasă mai moale 
chestia cu consoarta. Ai s-o dai în bară, domnule Alexie!

ALEXIE: Ce să-ţi spun?! Uite câtă grijă are omul de mine! 
Îţi mulţumesc pentru atenţie, domnule Nectarin! Şi să fim 
sănătoşi! Lucrurile, oricum, vor curge pe lângă noi. Să nu crezi ce 
se spune, da' ceva mai pică!

NECTARIN: Bre, nu m-ai înţeles! Eu, când ţi-am vorbit de 
Postul Mare, m-am gândit la ce fac. Îmi protejez consoarta de 
anumite munci prin casă şi de anumite influenţe de afară şi o duc 
la teatru. Uite, mâine seară acolo suntem! Se cultivă ea, mă cultiv 
şi eu. Eu chiar dacă mă gândesc la afacerile mele, ea le vede, ea le 
înţelege şi-mi spune. Ce, nu e bine?! Ba e bine! Se aeriseşte capul 
şi altfel vezi apoi. 

ALEXIE: E bine, e! Când totul e bine! Da' ce te faci când 
altul te-nşală la cântar?

NECTARIN: Care-i problema? După cum ţi-e soarta, a doua 
zi îl înşeli tu pe altul. E în firea lucrurilor ca tasurile să stea în 
balans.

    Scenă din spectacolul Funţionarul destinului, de Horia 
Gârbea, de la Teatrul Nottara, Bucureşti, vizionat nu doar de 
Nectarin şi de consoarta sa, ci şi de un public numeros. În 
distribuţie, vedetele: Dani Popescu, Dan Bordeianu şi Vali Pena. 

Conform regizorului Anca Maria Colţeanu: „Funcţionarul 
destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit 
ajuns la punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea 
partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine este semnul de întrebare 
pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 
autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile 
individuale ale celor două personaje trimit spectatorul la o 
introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 
asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu.”.                                               

Continuare din pag. 5
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O carte de o valoare istorică, dar și documentară, literară, 
scrisă de cuplul doct Florian Tănăsescu și Nicolae Tănăsescu, ne 
familiarizează mai adânc cu fenomenul Brătianu, iar arborele 
genealogic stufos, pe orizontală și verticală, ne oferă delicii de 
meditații. Mai puțin mediatizat de trompete, personajul uitat, 
generalul Constantin I. Brătianu − militar de mare vocație, carieră 
strălucită, rămas orfan la o vârstă fragedă și crescut de o mamă 
virtuoasă și puternică − poate fi considerat și chiar este unul din 
pasionații, străluciții precursori ai studiilor geodezice și 
cartografice din fostele principate și viitorul regat al României, 
autorul primelor hărți teritoriale extrem de utile în marele război 
pentru cucerirea independenței de la 1877.

Evenimentele care se succed în cavalcada timpului ne 
împing, deseori, spre o ingrată uitare. Poate aceasta este în firea 
lucrurilor; prezentul egoist își impune legile lui orgolioase. Citind 
cartea despre Generalul Constantin I. Brătianu, nu poți să nu fii 
uimit și de puterea boieroaicelor educate, gospodine, mame 
excepționale, din care au apărut bărbați excepționali.

Comuniștii au făcut tot ce au vrut și au putut să omoare 
boierimea, s-o distrugă, să se aleagă praful de ea și de exponenții ei 
străluciți. Dacă în zilele corupților noștri mafioți politici, infractori 
de drept comun își expediază junii la colegii scumpe din 
străinătate, ieri, adică în secolul Brătienilor, exodul spre studii la 
Paris al fiilor de boieri constituia un mijloc unic de a forma 
intelectuali de marcă.

Arborele genealogic al Brătienilor se pierde în negura 
timpului, sunt incertitudini, dar și documente clare despre o istorie 
palpitantă. Palatul − o mare casă boierească cu două etaje înalte, 
turnuri, coloane, o mândrie arhitecturală − plantat în mijlocul 
Bucureștiului, lângă Piața Romană, la începutul străzii Visarion, 
unde au funcționat, potrivit modei comuniste, fel de fel de 
instituții, se reîntoarce în patrimoniul Brătienilor după procese 
îndelungate, beneficiarul imobiliar fiind dl Ion I. Brătianu, 
contemporanul nostru care a rotunjit recent 77 de ani, rimă 
numerică a războiului pentru cucerirea independenței aduse de 
principele Carol, la care unchiul său a avut o mare contribuție. El s-
a bucurat de protecția paternală a distinsului general, a cărui 
memorie o și cultivă cu recunoștință. În fața opiniei publice 
postceaușiste, îmbâcsită de mediocritate și perisabilitate, figura 
acestui descendent din marea ogradă a Brătienilor i-a panicat pe 
unii, i-a supărat pe alții, ca și cum adevărul istoric este un joc de 
societate supus unor reguli aleatorii. Dl Ion I. Brătianu nu e Florin 
Piersic, e scund, îndesat, locvace ca Brătienii, teatral ca interbelicii 
politicieni și mare patriot. Coșmarul autobiografiei lui nu-l pot 
înțelege cei care nu l-au trăit pe cocoașa lor. A fost groaznic să-ți 
ascunzi identitatea, să simulezi inferioritate și nu pe termene 
scurte, ci pe o perioadă cumplit de lungă când comunismul părea 
multora etern. Exemple avem sumedenie, biografii deghizate care 
au marcat destine, au mutilat personalități, că una este să fii 
oportunistul zilei și alta e să fii aruncat în prăpastie. Dosarul de 
cadre și originea socială stăteau la baza marilor cariere în mai toate 
domeniile. Dl Ion I. Brătianu a fost muncitor la propriu, tehnician 
electronist, dar cu toate acestea era respectat de mari artiști, 
scriitori chiar din acea epocă de aur și a terorismului biografic. 
Multe autografe date pe volume: Mihai Beniuc, știind cine este 
marginalizatul, îi scria generos, cu toată dragostea. Academicianul 
Dan Berindei: „Prețuire pentru ilustra familie căreia îi aparțineți”. 
În volumul „Pitești”, Virgil Ierunca îi oferă, la Paris, pagini 
desprinse din nefericirile românești, în semn de omagiu. Capătă 
prețuirea unui mare liberal: Dan Amedeo Lăzărescu și prietenia lui 
Al. Philippide încă din 1964, afecțiunea și prietenia lui Ion Pillat, 
primește omagiul cordial din partea lui Mihail Ralea, atenția lui 
Radu D. Rosetti, dragostea lui R. Schweitzer-Cumpăna, 
semnătura lui Sadoveanu, strângerea de mână a lui Marin Sorescu, 
omagiile istoricului Ioan Scurtu, adânca prețuire pentru om și 

nume a academicianului Răzvan Theodorescu, prețuirea lui Radu 
Theodoru pentru curajul său de a rosti adevăruri, recunoașterea 
calităților de orator original în Camera Deputaților și de urmaș al 
unei familii istorice din partea lui Gabriel Țepelea, gândul 
prietenesc al doamnei Ileana Vulpescu, iubirea și prietenia fratelui, 
nobilului domn coleg, os sfânt din Brătienii întemeietori de țară, 
din partea poetului politician vulcanic Ion Alexandru, 
„afecțiunea” lui Camil Baltazar, Nina Cassian, Al. Cazaban, Liviu 
Călin, un salut cordial de la George Călinescu, Victor Eftimiu, Dan 
Cernovodeanu, Adrian Păunescu, Lucia Demetrius, Mircea 
Chelaru, Radu Ciuceanu, Emil Lungeanu, Ion Coja, Paul Everac, 
George Corbu, Eugen Cristea, Victor Frunză, Ion Frunzetti, 
Grigore Ghica, Vasile Gionea, Alecu Ivan Ghilea, Zoe Dumitrescu 
Bușulenga, Geo Dumitrescu, Ion Dodu Bălan, Mihu Dragomir (cu 
plăcerea de a fi cunoscut la șezătoarea literară de la Dinamo!, 
1958) și din vuietul motoarelor de la Malaxa, 23 august, calda 
îmbrățișare a lui H. Grămescu.

Cum s-a exilat Brătianu care se prezenta a nu fi fost membru 
al familiei Brătianu în epocile Dej-Ceauşescu? Datorită 
pașaportului eliberat norocos de Ion Gheorghe Maurer. Viața 
domnului Ion I. Brătianu, contemporanul nostru, este ca un roman 
de aventuri, cronică inedită, picarescă, de familie, un blestem, un 
poem, o tragicomedie, el fiind un personaj al diasporei repatriate 
odată cu celebrul fost candidat la președinție, Ion Rațiu – Papion 
(Moraliștii de turmă nu pierd ocazia ironizării oricărui om care le 
oferă un cât de mic subiect, o fărâmă de subiect, clasifică și 
declasifică persoane în virtutea viciului că le este permis totul în 
regimul libertății de expresie.).

Nonconformist, dl Ion I. Brătianu a spus în Parlament 
adevăruri, metafore, delicii. La sărbătorirea zilei lui de naștere au 
fost prezenți intelectuali de prestigiu, mari personalități 
administrative, culturale, cu pedigri, scriitori, jurnaliști, juriști, 
vechi prieteni, admiratori, învingători după cum au fost jocurile și 
soroacele, listele și culisele. Acest om vioi ca o replică iubește 
frenetic România, francofonia, cultivă amabilitatea, originalitatea, 
intelectualitatea, generozitatea, agresivitatea la adresa 
prădătorilor; a fost exilat, repatriat, recuperat, rege al 
televizoarelor alb-negru, parlamentar colorat, ministru secretar de 
stat, activ,  s-a implicat curajos în abordarea și calmarea minerilor, 
a fondat și propulsat un partid, a fost iubit și hulit, aplaudat și 
contestat clocotitor și vulcanic, ca un Brătianu.

    Nu a dobândit bucăți din Snagovuri, ci numai casa 
brătienească din centrul Capitalei, bun al familiei, cu parfum din 
secolul al XIX-lea. La mulți ani cu sănătate, vivacitate și 
perenitate!

Dinu GRIGORESCU

PERSONAJE CONTEMPORANE:
.

ION I. BRĂTIANU
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CORTINA - NEBUNIA TEATRULUI
Love Story folcloric

DIBUK 
Premieră absolută la Teatrul Evreiesc de Stat

Doamna Maia Morgenstern imprimă teatrului 
patronat o anvergură repertorială. Ultima premieră din 30 
iunie (durata: 2 ore şi un sfert, fără pauză) are la bază un text 
referenţial dramaturgiei evreieşti, o tragedie scrisă în 1914 de 
scriitorul şi etnograful S. Anski şi considerată de critici a fi 
„cea mai apreciată piesă din istoria teatrului de limbă idiş, 
dar şi de limbă ebraică“.

Piesa Dibuk (demon) este un love story folcloric şi 
modern, totodată, o prelungire a poveștii de dragoste dintre 
un alt Romeo şi o nouă Julieta, care începe în lumea reală a 
unei aşezări evreieşti din Estul Europei şi continuă în lumea 
considerată de toate religiile ca fiind „cea de dincolo”. Textul 
balansează între credibil şi incredibil, între ermetic şi 
ipotetic, cu elemente de fantezie magică, îndeamnă la 
respectarea promisiunilor și jurămintelor, la respect pentru 
libertatea de opţiune a tinerilor îndrăgostiţi și la o gamă 
largă de atitudini ale omului în cele mai dificile clipe ale 
existenţei pe care individul le poate și nu le mai poate 
controla. E şi o pledoarie pentru fidelitatea dusă în celest. E 
și o piesă religioasă, implantată în civic. E și înalt justițiară, 
națională și universală. Construcţia dramatică este pe două 
etaje − simboluri, la parter aflându-se comunitatea, în 
marea ei diversitate, iar la nivelul superior − Bunul 
Dumnezeu.

Regizoarea (şi scenarista) Chris Simion-Mercurian 
manevrează cu multă dexteritate grupurile de actori şi 
soliştii în decorul complex, imaginând o uriașă sinagogă 
care pare mare și pe scena Teatrului Mic. Interioarele şi 
exterioarele se întrepătrund armonios, drumurile duc în 
mai multe direcţii, citadine şi divine; rezultă o imagine 
globală de Univers. Costumele populare, negustorești și 
rabinice, ale doamnei Viorica Petrovici, contribuie din plin 
la atmosfera de carnaval uman şi judiciar, dar şi coregrafia 
deloc simplă semnată de Ioan Marchidan. Light design-ul 
(Ștefan Vasilescu şi Ionuţ Marinache) contribuie și el, în 
context, la atmosfera uneori de real, alături de suprareal, a 
piesei, unde apar la propriu spirite, demoni, electrizând 
spectatorii uluiţi de acest grandios spectacol.

De o mare forţă dramatică emoţională sunt scenele de 
confruntare. Dumnezeu este reprezentat  într-o formulă 
iconografică, cu braţele întinse, vorbind prin sugestie şi prin 
vocea înţelepților rabini. Sunt doi, întrucât situaţia maritală 
supusă judecății prin încălcarea promisiunii unui tată de a-
şi da fata în căsătorie fiului celui mai bun prieten, care, deşi 
decedat, rămâne pretendent și de după moarte, agresând-o 
pe fată sub forma unui demon (Dibuk), implică o judecată 
extrem de grea şi înţelepciunea unui rabin se cere 
confirmată de altul, iar puterea de convingere crește. 
Extraordinară este exorcizarea fetei, dar şi desfacerea 
blestemelor.

Spectacolul, de mare combustie laică şi religioasă, 
conține replici, dialoguri, monologuri, confesiuni care se 
succed în fluviu dramatic, dar există şi momente vesele, 

comice, dans frenetic, la sărbători și la nunți, evenimente ce 
sudează şi la bine, şi la rău comunitatea. 

Distribuţia numeroasă combină personalitățile 
teatrului cu tineri interpreți. Sensibilă şi prinsă în vârtejul 
evenimentelor turbionare, Alexandra Fasolă (Leea) 
impresionează profund. La fel şi Veaceslav Grosu (Hanan, 
Spiritul lui Hanan), Mihai Ciucă (Rabi Azriel), Andrei Finţi 
(Sender), Nicolae Călugăriţa (Nahman), Luana Stoica / 
Maia Morgenstern (Frade), Vlad Logigan (Solul), Mircea 
Dragoman (Mendel, Rabi Şimşin), Marius Călugăriţa 
(Mehuel, Meer). Cabiria Morgenstern e pusă la grea 
încercare, rolul său fiind paralel cu Spiritul Leei, neavând 
însă nicio replică. În cavalcadă se remarcă prin exactitate 
interpretativă şi disciplină scenică: Mihai Prejban (Manasse, 
Batlan), Viorel Manole (Batlan, Nuntaş), Darius Daradici 
(Batlan, Nuntaş), Neculai Predica (Enoch, Nuntaş), Nicolae 
Botezatu (Uşer), Anka Levana (Başe), Alina Tomi / Dana 
Rogoz (Ghitel), Lucia Maier (Bătrâna), Alexandru Sinca 
(Batlan, Nuntaş), Mihai Niţu (Diavolul), Geni Brenda 
(Oarba), Viorica Bantaş (Femeia cu copil), Cristina Cîrcei 
(Şchioapa), Cristina Pleşa (Nebuna), Teodora Toader 
(Femeia cu cârje), Mihaela Cuniţă (Majghia), Antonio-
Tadeus Mincă (Nuntaş), Ștefan Eparu (Nuntaş), Alexandru 
Apostol şi George Lepădatu (Ucenicii rabinului). 

Finalul premierei i-a ridicat în picioare pe toţi 
spectatorii, aceştia aplaudând îndelungat. La succes 
contribuie şi copiii: Raisa Dragomir, Miral Solcanu, Raluca 
Mastalier, Martin Cuniţă, Radu Mastalier, Tudor Toroiman, 
Marina Iliescu. Orchestra TES (acordeon − Bogdan Lifşin, 
vioară – Rodica Gancea, violoncel − Sergiu Marin, clarinet − 
Sorin Dobrotă, percuţie − Radu Gheorghe) oferă 
amplitudine unui spectacol de altitudine artistică.

Dinu GRIGORESCU
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Gabriel
MIHAILOVICI

RACII ŞI LEII

Influenţa discretă şi intensă a Lunii se simte în 
toate domeniile estetico-spirituale, de la revelaţii, 

premoniţii şi presentimente, până la creativitate dominată de 
pulsiuni emoţionale, dicteu, aidoma fluxului şi refluxului ce dau 
mareelor un farmec insolit.

Simbolistica ne trimite la: Yang şi Yin, „mama şi copilul”, 
schimbul de ştafetă între generaţii, arbori (şi chiar livezi) 
genealogici, cultul pentru fiecare din părinţi, respectiv pentru 
familie în sine − „familia e patria cea mică, patria e familia cea 
mare” −, respectul tradiţiilor autentice şi al vieţii patriarhale.

O minimă şi subiectivă trecere în revistă a unor nativi 
emblematici, aleşi ad-hoc, dezvăluie, drept trăsătură comună, 
îmbinarea şi armonizarea dintre tot ce-i bun din trecut cu tot ce-i 
progresist din ce-i modern:

* Puiu Călinescu (21 iunie): o carieră 
semicentenară la Teatrul „Tănase”, de actor, textier 
şi scenarist, care a ridicat mimica, apoi gestica şi 
mişcarea scenică, inflexiunile vocale şi 
muzicalitatea vocii la un nivel inegalabil;
* Alexandru Bindea (22 iunie): 
abilitatea de a-şi consolida identitatea 

prin înţelegerea intuitivă a graniţelor oricărei 
instituţii şi oricărui sistem, cele două extreme fiind 
„Divorţ din dragoste” şi „America, venim!”;
* Vlad Ivanov (25 iunie): definitoriu în „Principii de 

viaţă”, splendid şi convingător ca un 
postdecembrist „pater familias”;

* Mircea Rusu (28 iunie): suveran 
inclusiv în rolurile devotate uniformei − 
Grigore Ignat în „Triunghiul Morţii”, 
consilierul regal în „Oglinda” ori 
alunecosul şef de vardişti în „Terente, 

regele bălţilor” −, luptându-se subtil cu dilema: „Ce 
faci? Te prăbuşeşti odată cu sistemul sau ai dreptate 
împotriva lui?”;

* Aimée Iacobescu (1 iulie): iremediabil 
copleşitoare, mai ales în „Osânda”, la care 
feminitatea extremă şi vocea specială 
drapează ambiţii mari şi pe termen lung;
* Gheorghe Visu (2 iulie): constant 
impresionabil deopotrivă în „Toate 
pânzele sus”, „Mireasa din tren” ori 

„Terminus Paradis”;  
* Attila Vizauer (3 iulie): partizanul ideii 
de perenitate şi „evergreen”, la radio şi 
nu numai, indiferent de specificul 
creaţiei;
* Constantin Tănase (5 iulie): omul-
instituţie al teatrului românesc de 
revistă;
* Liviu Ciulei (7 iulie): deschizător de 
drumuri pentru teatrul şi filmul 
românesc, deopotrivă ca actor şi ca regizor. Amintesc 
doar „Pădurea spânzuraţilor” − premiat la Cannes 
pentru regie − şi rolul Manicatide din 
„Facerea lumii”, dintr-un CV glorios 

întins pe şase decenii... Unul din foarte puţinii 
români capabili să joace în „Bătrânul şi marea”...;

* Basul Nicolae Secăreanu (12 iulie): atinge 

ZODIACUL ARTIŞTILOR
definitiva consacrare în al şaptelea său deceniu existenţial, prin 
bătrânul Iuga din „Răscoala” şi Sinan Paşa din „Mihai Viteazul”;

* Ana Ciontea (15 iulie): delicateţe, farmec şi 
devotament, antologică în „Primăvara bobocilor”;
* Gheorghe Cozorici (16 iulie): 
demnitatea apărării ţării şi a familiei, 
impunător inclusiv prin vocea cu totul 
deosebită („Ştefan cel Mare”, „Un 
echipaj pentru Singapore”, „Capcana 

mercenarilor”, „Ciuleandra” etc.), unul din cei trei 
inegalabili nativi cu prenumele Gheorghe, ai 
recitării româneşti din toate timpurile, alături de Vraca şi de 
Calboreanu.

Pentru toţi nativii din Rac, numitorul comun este elegantul 
balans dintre nevoia de autoritate, fără ca aceasta să zgâlţâie 
stabilitatea familială, şi nevoia de linişte, „ieşirea din citadin”, 
semn că „veşnicia s-a născut la sat”.

Leul, zodia teatrului şi filmului guvernată de Soare, face 
din conştiinţa valorii de sine un total şi definitiv motor al ambiţiei 
pentru fiecare nativ. Astfel, avem de-a face cu piscurile 
creativităţii fiecărei promoţii, fie că vorbim de Marin Preda (5 
august), Panait Istrati (10 august), Horia Gârbea (10 august), 
Teodor Mazilu (11 august), Ion Lăncrănjan (13 august), Mircea 
Ghiţulescu (14 august), Neagu Djuvara (18 august), D.R. 
Popescu (19 august) sau Zoe Dumitrescu Buşulenga (20 
August).

Când vine vorba de „Rampa şi Ecranul”, tridentul 
consacrării reuneşte: imaginea care impune mişcarea scenică; 
mimica şi gestica drept „compresorul care netezeşte”; vocea care 
luptă pentru extensia durabilităţii oricărei realizări.

Pe 21 august s-au născut: Toma Caragiu, Jean 
Constantin, Ilinca Tomoroveanu, Gioni Dimitriu şi Ioana 
Drăgan, fiecare cu umorul său „abisal de genial”, „sufletistul 
care deschide uşa sufletului cu zâmbetul şi replicile rostite voit 
naiv”, apoi simbioza dintre charisma şi subtilitatea dominării, 
respectiv „poznaşul care simte aşteptările publicului”.

1951 şi 1952 ne-au adus „careul leonin”: Dan 
Condurache (26 iulie), Horaţiu Mălăele (1 august), Marcel 
Iureş (2 august) şi Andrei Finţi (14 august), cu un evantai 
antologic de roluri şi personaje, fiecare semnificând un manual 
de actorie modernă.

.
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Nici „distribuţia feminină” nu e mai prejos, fie că vorbim 
de Monica Ghiuţă (26 iulie), Adina Popescu (1 august), Cezara 
Dafinescu (4 august), Rodica Popescu Bitănescu (5 august), 
Tamara Buciuceanu (10 august), Klara Maria Sebők (15 
august).

Toţi şi toate − în slujba Măriei Sale (Tele)Spectatorul, 
căruia Caratase (Constantin Tănase + Toma Caragiu), din 
„Actorul şi sălbaticii”, îi dedică (pe linia discursului ţinut de 
„frizerul” Chaplin în „Dictatorul”) mărturisirea de credinţă a 
omului-actor şi a actorului-om..., „dacă vreţi să râdeţi, dacă vreţi 
să rămâneţi OAMENI”.
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ACTORII... 

      Candid
STOICA  

COPENHAGA, AUGUST 2016

Miercuri, 3 august, ora 15.30, am decolat 
de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni − 
aflat în plină caniculă care atinsese 37ºC − și, după un control 
minuțios al ustensilelor pe care le posedam − ceas, chei, brățări, 
inele, laptopuri, servietă, curea −, am fost obligat să aștept la o 
coadă imensă, aşa cum mai stătusem cu ani în urmă la unt sau la 
hârtie igenică. Am ajuns într-un turbojet al companiei SAS plin 
până la refuz cu români, mulți cu copii, care aveau dorința, dealtfel 
ca și mine, să ajungă pe calea aerului la Copenhaga. 

După aproape trei ore de zbor calm, fără pic de turbulențe, 
avionul − pilotat de o femeie − a aterizat lin, pe un timp noros și 
ploios, pe pista aerodromului din Copenhaga. Am fost sigur de asta 
pentru că, la coborâre, pe scara avionului, am avut cu stewardesa 
care ne condusese spre ieșire următorul dialog: „— Copenhaga?”, 
am întrebat încercând o daneză orală de ocazie. „— Ja, ja!”, mi-a 
răspuns ea sigură pe sine într-o limbă internațională. Așa era. 
Ajunsesem. Fără incidente, fără emoții. Și după ce am străbătut 
culoarele imensului aerodrom aflat pe malul mării, pe o mică insulă, 
am trecut, nu fără oarecare emoție, pe la punctul de control danez, 
fiind așteptat în cele din urmă de cel care mă invitase: marele om de 

teatru, fost director al Teatrului de Comedie, dl 
Lucian Giurchescu, într-o formă excelentă pentru 
cei 86 de ani ai săi. Dânsul m-a condus cu un 
elegant taxi la cocheta sa locuinţă unde stă de peste 
35 de ani, de când s-a expatriat de bună voie și 
nesilit de nimeni, din cauza regimului represiv al 
lui N. Ceaușescu. A fost o revedere caldă, plină de 
amiciție și până seara târziu am schimbat 

informații despre ce s-a întâmplat în viețile noastre până la această 
dată. Suferise ca și mine greaua pierdere a soției și mai era încă 
marcat de acest lucru, deși nu voia să arate. De fapt ne despărțisem 
doar de două luni când venise, ca în fiecare an, în București, atras de 
fenomenul teatral românesc de care nu s-a despărțit niciodată, cu 
toate că a lucrat, regizând cu mare succes piese de teatru peste tot 
prin lume.

Am să stau aici 20 de zile, într-o casă confortabilă, plină de 
cărți − cea mai mare parte românești −, de reviste, de fotografii, de 
tablouri, de mape cu fotografii ale spectacolelor realizate de el, 
așezate cu aceeași minuţiozitate cu care-şi lucra spectacolele care 
atestau în ultimă instanță existența unui om ce a trăit toată viața 
numai și numai pentru teatru. El este autorul unor excepționale 
spectacole, realizate la teatrele din România: Domnul Puntila și 
sluga sa, Matty și Dispariția lui Galy Gay, de Bertolt Brecht, 
Rinocerii, de Eugen Ionescu și O noapte furtunoasă, de I.L. 
Caragiale, spectacole de referință care au însemnat din nou un punct 
de vedere spectacologic, o cotitură în istoria teatrului românesc, 
consemnate ca atare de critica de specialitate și de care încă mulți 
spectatori își mai amintesc cu plăcere.

COOKIE A ÎMPLINIT 83 DE ANI!

Unele specii de păsări (papagalii, vulturii, 
albatroşii) sunt cunoscute pentru performanţa 
longevităţii lor, înscrisă în materialul genetic (ADN) 
pe care l-au moştenit, marcând, şi chiar depăşind, un 
secol de existenţă. 

Cookie (n. 30 iunie 1933), un papagal cacadu Maior Mitchell 
(Lophochroa leadbeateri), este rezidentul Grădinii Zoologice 
Brookfield, din Chicago, încă de la deschiderea oficială din anul 1934. 
În prezent, deţine două recorduri Guinness: cel mai vârstnic papagal în 
captivitate din lume şi cea mai în vârstă pasăre în viaţă din lume. Din 
2009, Cookie (Prăjiturică) s-a retras din viaţa publică, pentru a evita 
stresul provocat de vizitatori. Ca orice vârstnic, şi el are probleme de 
sănătate: în 2007 a fost diagnosticat cu osteoartrită şi osteoporoză, 
afecţiuni cauzate probabil de regimul de hrană din ultimii 40 de ani, 
bazat pe seminţe. De obicei, congenerii săi trăiesc în captivitate 40-60 
de ani, dar Cookie este „recordbird-ul” absolut!

WISDOM, CEA MAI ÎN VÂRSTĂ MAMĂ-PASĂRE DIN LUME

Wisdom (Înţelepciune), o femelă albatros de 
Laysan (Phoebastria immutabilis), este cea mai 
bătrână pasăre sălbatică monitorizată din lume, care 
a devenit mămică pentru a 36-a oară, la vârsta de 65 
de ani.

Din anul 1956, ornitologul Chandler „Chan” Robbins 
(n. 17 iulie 1918), care a făcut parte timp de 73 de ani din 
echipa Centrului de Cercetare a Vieţii Sălbatice „Patuxent” 
din Maryland, fiind şi creatorul „Studiului anual de 
monitorizare a reproducţiei păsărilor nord-americane” 
(1966), dar şi coautorul volumului „Ghidul păsărilor din America de 
Nord” (1966, şase milioane de exemplare vândute), a înregistrat-o şi a 
monitorizat-o pe Wisdom (atunci având cel puţin vârsta de cinci ani − 
adult), ataşându-i-se şi reînnoindu-i-se periodic inelul de identificare 
la nivelul membrelor posterioare. De-a lungul existenţei sale, după o 
călătorie parcursă în zbor (albatroşii petrecându-şi 90% din durata 
vieţii în zbor), de peste 4,8 milioane de km (echivalentul a şase călătorii 
dus-întors de la Pământ la Lună), supravieţuind şi din două tsunamiuri, 
Wisdom a revenit în apropierea cuibului localizat de Robbins în 1956, 
pe Atolul Midway (Hawaii), din nordul Oceanului Pacific, unde, în 
data de 28 noiembrie 2015, a depus un ou. După o incubaţie de nouă 
săptămâni, în 1 februarie 2016, puiul a eclozat, primind numele Kūkini 
(Mesager − în limba hawaiiană). Pentru următoarele şase luni, 
Wisdom şi partenerul său, Akeakamai, se vor ocupa de creşterea lui 
Kūkini. Albatroşii de Laysan se împerechează, de obicei, o singură 
dată în viaţă (Wisdom a avut însă mai mulţi parteneri), femelele făcând 
un singur ou pe an. Speranţa lor de viaţă este de 12-40 de ani. În 
prezent, pe Atolul Midway există 470000 de cuiburi, cu 940000 de 
albatroşi care vor deveni părinţi.

Vlad
LUNGU

CURIOZITĂŢI
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