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„Cine nu se urcă pe munte nu cunoaşte înălţimea 
cerului.“

Proverb chinezesc
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REMEMORATE

 Fiecare epocă naşte monştrii ei, copiii de suflet ai diavolului, 
încurajaţi de condiţiile prielnice dezvoltării urii exacerbate şi 
intoleranţei totale. Azi terorişti, ieri securişti. Numai evocarea numelui 
lor generic îi deranjează cumplit pe cei care declamă, evident, 
dragostea de patrie, de progres, condamnând corupţia endemică de 
astăzi, deriva educaţiei, prostia manualelor, decapitarea istoriei 
ş.a.m.d., însă sunt deghizaţi în oameni cumsecade, pensionari 
destoinici, patroni de firme din toate domeniile, repliaţi strategic în 
enclave subtil organizate, cu conturi pe internet şi fani de diverse 
categorii. Desigur, au fost şi nazişti mai omenoşi cu victimele, dar în 
memoria umanităţii rămân bestiile.

La Piteşti, în perioada 30 septembrie ‒ 2 octombrie, a avut loc 
Simpozionul „Experimentul Piteşti ‒ Reeducarea prin tortură” ‒ PERT 
2016, din iniţiativa pragmatică, evocativă şi dureroasă a unor 
personalităţi naţionale şi locale care înfruntă, an de an, monstrul uitării 
trecutului criminal din perioada comunistă. Luări de cuvânt aplicate la 
subiect aduc dezvăluiri şocante, conturează portrete de martiri. Numai 
evocări emoţionante! Haiducii Muscelului sunt vii în amintirea 
argeşenilor. Fundaţia Memoria, doamna Lucia Hossu Longin, 
reprezentanţii CNSAS, oficialităţile locale, profesorii, invitaţii, foştii 
deţinuţi politic încă în viaţă, urmaşii acestora contribuie din plin la 
maratonul evocărilor tragice, încărcate de învăţăminte. 300 000 de 
români, victime ale bolşevismului românesc, reprezintă dublul 
morţilor noştri din Primul Război Mondial şi al americanilor pe 
Frontul de Vest, în Al Doilea Război Mondial. 

Respingerea de către parlamentul pudibond şi perfid a legii 
lustraţiei e deja istorie, iar cei lustraţi sunt astăzi bine mersi. Dulcele şi 

CIRIPITUL EDITORIAL

aromatul gust al puterii şi al banului fuge de evocarea martorilor 
sacrificiilor individuale ale opozanţilor, duhnind a mizerie, specifică 
închisorilor, de groaznică amintire. Sadismul era dus la perfecţiune. 
Faimosul „Experiment Piteşti”, de batjocorire maximă a fiinţei umane, 
s-a desfăşurat într-o clădire pe care o bănuiam apocaliptică. Nu! Este o 
clădire interbelică, construită pe vremea premierului Armand 
Călinescu într-o pădure, azi pădure de blocuri cochete, ceauşiste, rodul 
anilor ̓ 70. La prima vedere, nu te sperie; dimpotrivă, ai senzaţia că sunt 
spaţii de birouri. Dar în burta acestui aşezământ fotografiem oroarea: 
camera torturilor transformată în bisericuţă. Aprindem lumânări. 
Experimentul de spălare a creierelor prin josnicia maximă! Torţionarii 
Pământului versus eroii mormântului!

Intrarea deţinuţilor în Fortul Jilava se făcea după miezul nopţii. 
Dubele cu condamnaţi la ani grei de detenţie se opreau la circa 100 de 
metri de intrarea iadului. Pe ambele părţi ale ultimului drum erau 
aşezaţi soldaţii apocalipsei, fiecare ţinând în mână un obiect dur, o 
lopată, un fier, o scândură, ceva cu care îi lovea pe cei coborâţi din 
autocarul terorii. Deţinuţilor li se spunea că cine va trece prin coridorul 
groazei ar fi avut şanse de supravieţuire. Numai patru tineri au reuşit 
acest lucru la un moment dat. Intelectuali de toate gabaritele, foşti 
miniştri, episcopi, scriitori de mare valoare, opozanţi ai regimului, de 
toate orientările politice, tineret eroic, studenţi, bărbaţi, femei au zăcut 
schingiuiţi în livingurile Fortului 13, pe care l-au vizitat participanţii în 
ultima zi a Simpozionului. Construcţia a fost realizată cândva pentru 
apărarea Capitalei. Conţine astăzi hrube sinistre şi pustii, culoare 
nesfârşite, carcere total lipsite de lumină, adevărate capodopere ale 
spiritului malefic. Acum e uscat. Într-un colţ se mişcă un şarpe. 
Descopăr cavoul unde era îngropat de viu Monseniorul Ghika. Ultima 
lui fotografie. Pe o uşă de lemn înnegrit de vremuri şi stropit de sânge 
se păstrează cuvintele: „Aici e foarte rău!”. 

Abia în 2006 a fost modernizat sistemul instaurat în 1964! O 
jumătate de veac a trebuit să treacă şi 15 ani de democraţie ca să se 
adopte un nou regulament. Puşcăriaşii au drepturi: camera intimă, 
joacă ping-pong, au acces la televizor, la magazine. Pot cumpăra de 
două ori pe lună mărfuri, ţigări, alimente din magazinele 
penitenciarului, până la valoarea unui salariu mediu pe economie. Nu 
se acceptă sponsorizările bogaţilor de teama interpretărilor. Nu e trai pe 
vătrai, dar faţă de ce a fost în anii comunismului carcerial, este un mic 
rai! Astăzi, infractorii de drept comun ai penitenciarului, învoiţi pentru 
bună purtare, revin asemenea turiştilor cu rucsace, din vacanţă. 

Vizităm locul execuţiilor prin împuşcare. Un şir de magherniţe, 
construcţii părăsite, fiare vechi, foste grajduri de animale obturează 
accesul spre 
locul istoric al 
u l t i m u l u i  
supliciu. Se 
aşteaptă bani 
e u r o p e n i  
p e n t r u  
a m e n a j ă r i  
m u z e a l e .  
Fotografiatul 
este interzis la 
J i l a v a ,  d e  
parcă ar fi 
Scutul de la 
Deveselu. 

CHIRPING BIRDS
GAZOUILLIS DES OISEAUX
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GHEPARDUL ACADEMIC

Vineri, 30 septembrie 2016, în 
Amfiteatrul „I.H. Rădulescu”, din 
cadrul Bibliotecii Academiei Române, 
a avut loc lansarea volumului „Pasărea 
Phoenix şi Universul etern”, scris de 
domnul Profesor universitar, Doctor în 
ştiinţe economice Aurel Octavian 
Berea (n. 1938) − fost secretar de stat la 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, 
fost director general în Ministerul 
Finanţelor, fost director şi consilier la 
Banca Comercială Română, autor al 
peste 250 de studii şi lucrări ştiinţifice 
în domeniul finanţelor, economiei, 
relaţiilor financiare internaţionale − şi 
publicat de Editura Ghepardul în anul 2015.  

Amfitrionul evenimentului a fost Prof. univ. Dr. Dan 
Constantinescu (cadru didactic la Universitatea Ecologică din 
Bucureşti, student în ultimul an la Teologie şi autor al unei lucrări de 
economie biblică), care, după o prezentare succintă a evenimentului, i-
a dat cuvântul autorului. Distinsul profesor universitar a expus 
tematica volumului său, într-un discurs captivant (de 80 de minute) 
despre: slaba funcţionalitate per ansamblu a creierului; spiritualitatea 
privită ca o interlegătură între filosofie şi celelalte ştiinţe; ziua cosmică 
abordată din punct de vedere al viziunii hinduşilor şi al scriitorului 
britanic Rodney Collin; conexiunea dintre religii şi evoluţia lor din 
cărţile sfinte; lupta dintre bine şi rău, influenţată de fenomenele care 
afectează Cosmosul (fenomenele meteo, modificările de natură 
ecologică, încălzirea globală, bolile şi maladiile); cele trei tipuri de 
Univers – cel material/văzut (cu trei dimensiuni spaţiale şi una 
temporală), cel real (cu stele, galaxii, quasari) şi cel spiritual (universul 
astral, sfinţii, formele de ridicare la cer) −; metafizica (componenta 
Universului care reuşeşte să aibă rezultate superioare realităţii 
materiale, concrete); noţiunea de sacru, care se referă, pe de o parte, la 
lumile paralele percepute cu organele extrasenzoriale şi la himerele, 
dorinţele, iluziile date de subconştient şi, pe de cealaltă parte, la 
realitatea materială dată de organele de simţ şi la cea deformată, 
alterată, dată de organele corpului uman; lumile paralele apuse (istoria 
omenirii, experienţa pentru prezent şi viitor), cele viitoare (lumile 
trecute pe o altă bază, mutaţiile – vieţile precedente în cascadă), cele 
vizibile/cosmice (colonizarea planetelor Marte şi Europa; existenţa 
portalurilor pe Terra − la Poli, către centrul Pământului, în Tibet, 
Bucegi, pe fundul mărilor şi oceanelor) şi cele nevizibile, apărute prin 
comiterea abaterilor pământenilor faţă de natură. Un alt subiect 
interesant l-a constituit analiza dimensiunilor Universului, sugerându-
se existenţa a trei, patru, cinci şi chiar a 25 de dimensiuni aflate în 
legătură cu dimensiunea Planetei Albastre, dată de totalitatea gândirii, 
„inteligenţei albastre” a omului, plantelor şi animalelor. Inteligenţa 
animalelor este remarcabilă prin: telepatia la mare distanţă, navigarea 
în spaţiu (parcurgerea aceloraşi trasee ale păsărilor de sute de ani), 
transmiterea codului genetic (la păsările migratoare), organizarea 
superioară (la albine, furnici), premoniţie (în cazul cutremurelor), 
comunicarea cu alte lumi (fantome, spectre). În a doua parte a 
discursului, domnul profesor abordează următoarele subiecte: 
universul etern, perfectibil prin conexiunea cu alte spaţii şi lumi şi 
existenţa unei noi realităţi pentru om − Homo cosmicus; înălţarea la 
ceruri a Sfintei Maria, datorată unei spiritualităţi foarte înalte şi 
vindecările de la Lourdes şi Fatima; iluminarea realizată prin întărirea 
convingerii, formarea şi pregătirea sinelui omului (mental, prin 
alimentaţie, habitat, locomoţie) şi capacitatea de obţinere a unor 
calităţi noi (nivelul superior al tehnologiei şi comunicării şi atingerea 
Băncii Cosmice de Date); trecerea în astral prin materializări şi 
dematerializări, transmigrarea în alte dimensiuni prin transă 
stimulativă, realizată prin concentrarea puternică a persoanei, 
intervenţia medicamentoasă (narcotice), hipnoza curentă şi regresivă, 
telepatie, levitaţie, bilocaţie, comunicarea transcendentală; 
armonizarea comportamentului uman (pentru evitarea 
depersonalizării, prin filantropie şi moralitate) cu cea spaţială generală 
(prin cunoaşterea şi înţelegerea legilor divine care conduc Cosmosul); 
apărarea credinţei româneşti de către Ştefan cel Mare şi Constantin 
Brâncoveanu; făurirea ideilor noi în spiritualitatea românească prin: 

punerea bazelor filocaliei, realizarea picturilor bisericeşti (de la 
Biserica Sf. Elefterie şi Drăgănescu – „Capela Sixtină” românească), 
prezicerile pentru viitor şi vindecările înfăptuite de Părintele Arsenie 
Boca; răscrucea astrală a omenirii din epocile geologice Permian (250 
mil. ani în urmă), când au avut loc patru extincţii provocate de erupţia 
vulcanilor, ciocnirea cu un meteorit, arderea cărbunelui şi gazului pe 
fundul mărilor, şi Triasic (66 mil. ani în urmă), când a avut loc o 
extincţie puternică provocată de un meteorit cu dimensiuni de 10 km, 
dispărând 96% din vietăţile care au populat planeta. În finalul 
expunerii, autorul ne propune soluţia combaterii deteriorării climatului 
pe Terra: crearea de rezervaţii naturale (în Alaska − Peninsula Yucatan; 
Yucatan – Bazinul Amazonului; Amazon – Bolivia, Ecuador, Chile, 
Peru, Argentina; Namibia – Angola – Zimbabwe − Botswana; Franţa – 
Spania, Portugalia, Italia; Benelux – Germania; România − Porţile de 
Fier, Rezervaţiile din Retezat, Parâng, Bucegi; Mongolia – India – 
China; Australia – Noua Zeelandă – Insulele din Pacific – Japonia), 
înfiinţarea Comitetului Apelor, Oceanelor şi Mărilor (care să interzică 
ţărilor riverane deversarea substanţelor toxice în ape şi instalarea pe 
fundul oceanelor şi mărilor a echipamentelor dăunătoare mediului), a 
Comitetului Atmosferei (care să interzică extinderea gazelor toxice în 
aer), a Organizaţiei „Naţiunile Unite Pentru Salvarea Terrei” (care să ia 
măsuri pentru apărarea naturii şi a spaţiului cosmic), intensificarea 
cercetărilor pentru studiul spaţiului cosmic de către ţările avansate 
(pentru devierea/distrugerea meteori ţ i lor) ,  înlăturarea 
egocentrismului, creşterea grijii faţă de aproape, solidaritatea şi 
armonia umană, respectarea legilor naturii şi a celor cosmice (dar nu 
declarativ); dacă aceste obiective nu pot fi atinse, trebuie să se încerce 
căutarea lumilor paralele pentru plasarea omenirii.

Editorul cărţii a fost dramaturgul Dinu Grigorescu, care nu a putut 
fi prezent la acest eveniment, deoarece a participat la cel de-al XVI-lea 
Simpozion Internaţional „Experimentul Piteşti – Reeducarea prin 
tortură” − PERT 2016, cu lucrarea „Tortura indirectă”. Dânsul a 
transmis un discurs prin subsemnatul (în calitate de consilier editorial 
al Editurii Ghepardul): „După cum prea bine ştiţi, nu întotdeauna 
valorile au de partea lor reclama şi mediatizarea cuvenite. Nu am 
publicat nimic minor, comercial, conjunctural. Nu am făcut concesii şi 
nici politică. Volumul Pasărea Phoenix şi Universul etern este unic 
prin complexitatea sa laică şi religioasă, filosofică şi literară, de 
prospecţie a viitorului mereu aflat în incertitudine, fiind restrâns la 533 
de pagini şi coagulând creaţiile anterioare publicate în ultimii ani de 
domnul Profesor universitar Aurel Octavian Berea. Spirit 
enciclopedic, cu o viziune panoramică a zonei spiritualului, pe toate 
feţele lui, cu acribie academică, dar şi cu plasticitate orală, distinsul 
autor captează cititorul, indubitabil, de la prima şi până la ultima 
pagină. În Opera sa Omnia există şi poezie, şi magie, şi incursiuni în 
zona impenetrabilului, în zona enigmelor capitale ale cosmosului, care 
incită la aprofundare, la cercetare, la visare şi la prognostic. Cartea se 
adresează nu doar iniţiaţilor, ci şi pasionaţilor de spiritual. Este un ghid 
al tinerilor inteligenţi, preocupaţi de marea taină a universului nostru 
vizibil şi invizibil.”.

Volumul „Pasărea Phoenix şi Universul etern” a obţinut recenzii 
pozitive, fiind comentat de valoroase cadre didactice universitare: 
Conf. univ. Dr. Emilia Stoica (de la Universitatea „Nicolae Titulescu” 
din Bucureşti), Conf. univ. Dr. Carmen Ungureanu (de la 
Universitatea Ecologică din Bucureşti), Prof. univ. Dr. Cornel 
Grigoruţ (de la Universitatea Ovidius din Constanţa) şi Dr. în 
economie Ducu Matei. Pe parcursul celor trei ore dedicate acestui 
eveniment cultural, auditoriul (format din 15 profesori universitari, 
academicieni şi alţi invitaţi) s-a bucurat de succesul literar obţinut de 
distinsul Profesor universitar Doctor Aurel Octavian Berea.

Dr. în economie Ducu Matei, Prof. univ. Dr. Aurel Octavian Berea,
Prof. univ. Dr. Dan Constantinescu

Vlad LUNGU
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LITERATURA CARE NU A SCOS, 
CI A DUS POEŢII ÎN DETENŢIE

Editura  Fundaţ ia  
Culturală Memoria din 
Bucureşti a lansat la 
P i t e ş t i ,  î n  c a d r u l  
S i m p o z i o n u l u i  
Internaţional PERT 2016, 
c a r t e a - e v e n i m e n t  
„Antologia liricii de 

detenţie anticomunistă din spaţiul  
românesc” (802 pagini, format academic), a 
prof. univ. dr. ing. Ilie Popa. Volumul 
cuprinde poezii scrise de 151 de poeţi din 
România, 13 din Basarabia şi 4 autori de 
naţionalitate tătară, din care am selectat 
câteva extrase tragicomice.

*
Păstorel  Teodoreanu ,  

celebrul ironist şi epigramist, 
născut la 30 iulie 1894 în Dorohoi 
şi decedat la 14 martie 1964 în 
Bucureşti, arestat în data de 3 
octombrie 1953, anchetat de 
Securitatea Uranus din Bucureşti, 
trimis la odihnă şi recuperare în casele de 
creaţie a terorii din Jilava şi Gherla, a primit ca 
drepturi de autor o condamnare de şase ani de 
închisoare corecţională pentru „uneltire 
contra ordinii sociale”, pentru poezia sa 
vitriolantă, plină de un umor savurat de marele 
public românesc din epoca stalinistă şi 
poststalinistă.

ZECE MEMBRI DE PARTID

Zece membri de partid
Visau viaţă nouă,
Unul a vorbit în vis,
Şi-au rămas doar nouă!

Nouă membri de partid
De marxism s-au copt!
Unul s-a răscopt din ei,
Şi-au rămas doar opt!

Opt membri de partid
Au trecut la fapte...
Unul a trecut la Tito,
Şi-au rămas doar şapte!

Şapte membri de partid
Fac afaceri grase,
Unul a intrat la zdup,
Şi-au rămas doar şase!

Şase membri de partid
Au strigat lozinci,
Unul a strigat greşit,
Şi-au rămas doar cinci!

Cinci membri de partid
Când au fost la teatru,
Unul n-a aplaudat,
Şi-au rămas doar patru!

Patru membri de partid
Şi cam toţi evrei,
Unul a plecat în Eretz,
Şi-au rămas doar trei!

Trei membri de partid
Vorbeau de război!
Unul a vorbit cam mult,
Şi-au rămas doar doi!

.

.

.

.

.

.
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.
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Doi membri de partid
Mândri ca păunul.
Unul a înnebunit,
Şi-a rămas doar unul!

Un membru de partid,
Cel mai lămurit,
A plecat cu Onete-ul
Şi n-a mai venit!

Zero membri de partid
Luptă pentru pace,
Că partidul nostru drag
Ştie el ce face!

Poezia cu o rimă şi un ritm proprii 
satiricului şi polemistului de geniu, puşcăriaş, 
nu fabulează fantezist, nu filosofează abstract, 
ea fiind oglinda în care se revăd cu maximă 
fidelitate şi fluiditate membrii de partid din 
epoca tragică şi de neşters pentru noi din 
amintire.
        

    Actualizare:

Zece arestaţi politic
Pentru fapte de corupţie,
Unul nu suportă luna nouă,
Și-au rămas doar nouă.

Nouă condamnaţi politic
Joacă table şi barbut,
Unul e la Microsoft,
Și-au rămas doar opt.

Opt condamnaţi politic
La ani grei de închisoare,
Unul nu consumă lapte,
Şi-au rămas doar şapte.
                               

Şapte deţinuţi politic.
Impresarul Tase
Învoit e la familie,
Şi-au rămas doar șase.

Şase barosani politici
Fac cenaclu literar,
Ies unul după altul
Scriitori de calendar.

Zero ex-deţinuţi politic,
Acuzaţi de DNA,
Sunt spălaţi de-a lor păcate
Şi-s albiţi cu fulgi de nea.

Radu Demetrescu-Gyr, 
poet, prozator, dramaturg, 
eseist, statuat ca simpatizant al 
mişcării de extremă dreapta, 
situaţie care nu are legătură cu 
literatura, cu forţa poetului, 
încarcerat şi el alături de elita 
intelectuală a vremii, ne lasă o mărturie 
zguduitoare a supliciilor îndurate şi o face la 
înalt nivel artistic şi emoţional. Născut în data 
de 2 martie 1905 la poalele dealului Grui de 
unde se extrage prin sinteză pesudonimul său 
literar, fostul condamnat politic scrie versuri 
de la 10 ani, debutând la 14 ani cu poemul 
dramatic În munţi, publicat în revista liceului 
Carol I din Câmpulungul obârşiei sale. Studii 

.

.

.

.

.
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strălucite. Numeroase premii literare. Carieră 
u n i v e r s i t a r ă .  B i o g r a f i e  ş i  o p e r ă   
impresionante. Soţia, frumoasa Flora, îi va fi 
suport moral până la sfârşitul vieţii. Volumul 
Poezii din închisori este publicat postum la 
Editura Cuvântul Românesc din Canada. 
Barbu Cioculescu îi editează şi postfaţează 
volumul de rondeluri şi sonete Anotimpul 
umbrelor. 16 ani de detenţie! La Aiud suportă 
un regim aspru în celula 281, căreia îi dedică o 
poezie. Petrece un an de pedeapsă cu lanţuri la 
picioare. După eliberare, este silit, ca şi 
Nichifor Crainic, să colaboreze la ziarul 
Glasul Patriei, devenit Tribuna României. 
Trece în lumea nemuritorilor la 29 aprilie 
1975.
        Câteva extrase din Poeziile din închisori: 

PREFAȚĂ LA CÂNTECE DIN 
TEMNIȚĂ  

În aprigele mele belciuge, 
piatra mă-nfulecă, fierul mă suge.
În bezne m-afund, zi de zi, şi-n urât,
Întâi pân-la glezne, apoi pân-la gât.

Curând, o să-mi treacă de gură, de frunte,
lespedea temniţei, cu gângănii mărunte,
şi-am să dispar în grozava ei guşă,
în mugetul ei subteran şi-n cenuşă.
(…)

ZILE

Marţi, Vineri, Sâmbătă, Luni,
zile neutre, fără de formă,
ca o ceaţă enormă, 
peste genuni.

Stau în timpul groaznic de gol,
cu tălpile-n veacuri lichide,
ca-n ocean un atol, 
bătut de vânturi toride...

Marţi, Miercuri, Vineri... Ce zi o fi oare?
Săptămâna e-o namilă moartă,
lunile mele nu trec prin calendare,
insula mea nu-i pe nicio hartă...
(…)

POVESTE

Am avut un copil şi-o nevastă
Acum o sută, o mie de ani.
Auziţi păianjeni? Auziţi șobolani?
Am avut un copil şi-o nevastă.
(…)

CARTE POŞTALĂ

Dragă,
Pe scurt, cum e ordinul, ce să-ţi scriu? Ce să-ţi 
spun?
Fetiţa noastră a trecut într-a patra primară?
Are ochii ca ai tăi? Tot aşa trişti? Cum e afară?
E soare? E cer? E tutun?
(…)

Uită-mă tu, să mă uite fetiţa. Aşa e osânda,
te-astupă cu piatră, te rupe de toate...
Nu-l mai aşteptaţi pe tăticu. L-a înghiţit ocna, 
flămânda.

Mai am unsprezece ani şi jumătate...

.

.
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VORBITOR 

M-au scos din celulă-ntr-o duminică, tată...
Oftând veniseşi la vorbitor.
Temniţa strâmbă juca în jurul meu, beată,
şi-n piept ningea cu fulgi de cocor. 

Nu m-ai strâns la piept, tată, nu mi-ai dat mâna
(acest lucru e strict interzis).
Dar s-a făcut tăcere moale ca lâna, 
peste noi cădea cerul ucis.

Petru Solonaru (n. 1950), poet 
contemporan, deportat în 
copilărie în Bărăgan:

ÎN ADÂNCU-I PERLA...

Lumea-i o himeră aromind pe-un fum
ce drept chip e-atare, dar prin sens e-altcum,
căci venind plecării iscă năluciri
într-un cerc de'în centru-și arde vechiul scrum.

Numai celui care i s-a arătat,
ca Idee, Unul, sub apostolat,
inima-i se face ochi spre a vedea
în nedumerire gândul eludat

că'între miez și crustă rămășiță nu-i
decât însăși taina, stâmpăr nimănui.
Cum icoana sacră-i din lăuntric scop
într-acolo crucii-i a fixa cel cui...

Nu'în apus răsare vid ce nu s-a scris
cât în felurime zace-un catihis
ce cufundă sieși spulberatic zor...
În adâncu-i perla zilei suie vis...

SINELE ȘI SINEA

Sinele și Sinea într-un joc latent
tind la calma nuntă sub etern prezent
numai dacă-a doua își dă seama clar
că-i restrânsă rază primului, absent.

El, în centrul cupei, de pustii drapat,
din cuvânt geneza oarbă a gravat
pe o cavitate plină de văzduh,
rămânând ca martor nemanifestat.

Ea, corespondență unui loc ascuns,
prin eterul însuși a întrepătruns
starea-i relativă spre aievea cer
unde cel de-întreabă-i întrupat răspuns.

Separată însă'în ireal răspăr
n-are decât umbra, neted adevăr,
deslușind minciuna reflexivei minți,
parte inversată sub Întregul, văl...

CEL CE SE ÎNVINGE

Dincolo de-oglinda minții eoni sar
greu să prenumească joc identitar
între Om și Unul, a pluti-în cuvânt
nu drept adunare, ci'în scăzut cântar

când, prin Calmul Pururi, din zăduf disjuns,
neconținătorul umbra a străpuns
ca în prunci să țeasă verticalul duh,
calea-împărăției, axului răspuns...

Venerată vlagă intuită'în zis
nod al concordanței vastul a închis:
partea și întregul, seamăn, sunt spre-a fi!
Căci asupra-a toate, întrezit din vis,

Cel ce se învinge, de avânt desprins,
cât în sineși vede gol cum n-a aprins
forfota secundă-a ternei tălmăciri,
în lumină-și află Gnomul recuprins...

.
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ECOURILE PREMIEREI ULTIMA CAFEA CU IULIU 
MANIU, DE LA TEATRUL NAŢIONAL RADIOFONIC

Mi-a plăcut mult piesa dvs. de teatru radiofonic despre Iuliu Maniu. Am fost impresionată 
de cele aflate şi ascultate, între altele că l-aţi cunoscut personal pe Iuliu Maniu când eraţi mic şi 
restul. Vă mulţumesc pentru acest moment cultural de calitate! 

Magda CÂRNECI − preşedinte al PEN Club România, preşedinte al Grupului 
pentru Dialog Social (GDS), profesor asociat la Universitatea Naţională de Arte 

din Bucureşti, redactor-şef al revistei „ARTA”

La Casa „Majestic”, unde mă duc destul de rar, am, desigur, 
motivele mele, am audiat într-o solară zi de toamnă (26 septembrie 
2016) „Ultima cafea cu Iuliu Maniu”, de Dinu Grigorescu. A fost 
un veritabil teatru-document (elementul biografic se alătura 
amănuntului semnificativ) despre omul prins sub tăvălugul 
ideologiei comuniste traumatizante. Istoria trăită în persoană, 
simplu, natural şi onest, se află în relaţie cu timpul malform. 
Memoria involuntară era prioritară în ordinea evocării. A se deosebi 
omul din timpul incriminat în spectacolul radiofonic de omul 
vremurilor pastorale sau de omul din „illo tempore” când asista la 
naşterea unui mit religios, devenit apoi practică religioasă creştină. „Omul nou”, în acele 
„faceri”, se consolida în sine, dobândind alte învelişuri umane. Acum omul era experiment şi 
martor la cheremul unei mutilări oficiale care, inconştient, modela bestia umană. Emoţionante 
apăreau cuvintele rostite de actorii: Mircea Rusu, Şerban Cellea, Mihai Niculescu, Dan 
Condurache, Dinu Grigorescu, Ionel Mihăilescu, Jeanine Stavarache, Adela Mărculescu, 
Liliana Pană, Tamara Creţulescu, Mircea Albulescu, Adrian Titieni, Dan Aştilean, 
Alexandru Georgescu, Orodel Olaru, Mircea Constantinescu, Ştefan Velniciuc, Petre Lupu, 
Petre Nicolae, Vasile Manta, Daniela Ioniţă Marcu, parcă aleşi de regia lui Mihai Lungeanu 
să eternizeze momentul. Cuvintele îşi găseau teren de joacă între acum şi aici. Ceea ce veneau 
de dincolo erau, de bună seamă, razele, adică traiectele pe care se mişcau în lumină rostirile. 
Spontaneitatea şi sinceritatea personajelor, bine gândite şi redate auditiv, au creat impresia că în 
spatele lor nu sunt actori, ci voci ale istoriei.

„Ultima cafea cu Iulian Maniu”, precum un memorial de istorie despre suferinţele „omului 
românesc”, este în acelaşi timp şi un omagiu adus autorului (comediograf prin fire, stârnind râs 
printre lacrimi), Dinu Grigorescu: un punct, o treaptă, un vârf în teatrul românesc.

Nicolae HAVRILIUC – scriitor, critic de teatru, membru UNITER

„Ultima cafea cu Iuliu Maniu” exprimă, în cel mai înalt grad emoţional şi artistic, raţiunea 
de a fi a scriitorului Dinu Grigorescu. Iată o docudramă autobiografică insolită, prin mesajul 
abisal care o însoţeşte, nu doar prin replicile răvăşitoare ori prin intonaţiile pline de sensuri 
(pendulând între pietatea creştină şi ateismul revanşard) pe care le izbutesc personajele, ci şi prin 
ilustraţia muzicală semnată de Stelică Muscalu, evident reperul de prim rang al viziunii 
regizorului Mihai Lungeanu. Autorul deschide şi închide distribuţia, evocând eposul pitoresc al 
copilăriei, care, alături de ascendenţa notabilă a familiei, alimentează, pe tot parcursul vieţii, 
motorul ambiţiilor, în fond, o firească devenire în sincron cu valoarea, însă, atinsă extrem de 
greu, mai cu seamă în „obsedantul deceniu şase” al veacului trecut. Bunicii şi, printr-o nevăzută 
preluare de ştafetă, tatăl, apoi mama, călăuzesc, prin sacrificii duse la limită, paşii acestui 
intelectual plurivalent. Lor li se alătură Despina, soţia care alimentează, de aproape şase decenii, 
năzuinţele fostului subprefect al Capitalei şi creator al unei vaste şi avangardiste creaţii 
dramaturgice. Cei care citesc şi ascultă piesa îşi pot verifica, lesne, limitele scalei emoţionale, 
urmărind acţiunea, punctată decisiv de interpretările perfect sugestive ale unei pleiade de actori, 
care impregnează definitiv conturul zbuciumat al unei lumi postbelice. Pilonii principali de 
susţinere vin din partea lui Mircea Albulescu (ultimul rol, la „Ultima cafea...”), Jeanine 
Stavarache, total copleşitoare în rolul mamei, îndeaproape susţinuţi, dar la fel de convingător, 
de Ştefan Velniciuc, Mircea Rusu, Liliana Pană, Petre Lupu, Mircea Constantinescu, Şerban 
Cellea şi nu numai...

„O viaţă pentru o idee”, căreia merită să-i dăruim aproximativ o oră din existenţa noastră, 
urmărind un demers-avertisment, un „concentrat de cultură”, cu totul aparte, realizat de 
Domnica Ţundrea la Radio România Actualităţi.

Judecând după vremurile ce vin, sensibilizanta lucrare artistică semnată de Dinu Grigorescu 
(apoteotic prin monologul final) nu se va... relaxa prea mult şi prea des în arhivă. De ce? Pentru 
că „istoria se răzbună pe cei care o ignoră, repetându-se”, iar „cine uită, nu merită”...

Gabriel MIHAILOVICI – jurnalist, om de televiziune şi radio, astrolog

Vă felicit pentru această lucrare-document, un adevărat 
episod al „Memorialului Durerii”, o cronică trăită pe viu, 
evocând acele vremuri tragice, adevăruri nescrise şi de 
necuprins în cărţile de istorie!

Horia BÂRLEANU – inginer, compozitor, muzician, 
ghid montan

.
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CORTINA - NEBUNIA TEATRULUI

La avanpremiera spectacolului radiofonic Ultima cafea
cu Iuliu Maniu, Clubul Ramada-Majestic, 26 sept. 2016
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DOUĂ PREMIERE POLIŢISTE COCHETE

1. MOȘTENIREA

T e a t r u l  
C o q u e t t e  
(având sediul 
într-o frumoasă 
c l ă d i r e  
i n t e r b e l i c ă  
bucureşteană, 
acoper i tă  cu  
i e d e r ă )  l e  
p r o p u n e  
iubitorilor artei dramatice, pentru stagiunea 2016-2017, spectacolul 
„Moştenirea”, o monodramedie psihologico-poliţistă, scrisă de 
dramaturgul, prozatoarea şi traducătoarea (din Shakespeare) Lucia 
Verona (n. 1949), a cărui premieră a avut loc duminică, 18 septembrie, 
la ora 19.30. Textul piesei a fost inclus în volumul de teatru 
„Călătoarea şi Shakespeare”, apărut în anul 2005 şi distins cu Premiul 
pentru Dramaturgie al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (2006). În 
iunie 2011 a fost prezentat publicului ca spectacol-lectură, la Clubul 
Dramaturgilor (în Sala Oglinzilor a Casei Monteoru, fostul sediu al 
Uniunii Scriitorilor din România), în regia lui Dan Tudor şi 
interpretarea Mihaelei Teleoacă, iar în martie 2012 − ca spectacol 
scenic (cu titlul „Moştenitoarea”) la Teatrul de Comedie, având 
aceeaşi echipă de realizatori. În martie 2013, piesa a fost tradusă în 
limba franceză şi publicată de Editura Tritonic în volumul de teatru 
„Le secret atomique * L'héritage”, fragmente din aceasta fiind citite 
de actorii Héloïse Beaune şi Lucien Jérôme la Teatrul „Le 
Funambule”, din Montmartre, cu ocazia celei de-a XXXIII-a ediţii a 
Salonului Internaţional de Carte de la Paris, la care România a fost ţară 
invitată de onoare.

Noua montare a piesei, cu durata de o oră şi 10 minute, îi aparţine 
regizoarei Ingrid Bonţa (n. 1984), care semnează şi spectacolele: 
„Mondenităţi”, „Colonelul şi păsările”, „Valsul hazardului”, „Secretul 
atomic”. Viziunea regizorală se remarcă prin adaptarea calitativă a 
unui text dramatic valoros, prin îmbinarea armonioasă a elementelor 
psihologice, a celor de suspans şi a celor comice, dar şi prin 
transpunerea ultimei secvenţe a spectacolului în cheie metaforică (de 
deasupra unei lustre de dimensiuni impresionante se revarsă un voal 
mov peste trupul personajului feminin, sugerând pedeapsa divină – 
moartea, totul realizându-se pe un fond muzical inspirat ales – „Non, je 
ne regrette rien”, Edith Piaf). 

Spectacolul dezvăluie confesiunile (adresate unui jurnal video) 
Dorinei Popescu, o fostă actriţă şi profesoară de limba franceză, 
divorţată de ofiţerul-afacerist Tavi. După moartea fiului ei, Bogdan, în 
urmă cu trei ani, s-a stabilit la Paris, la sora ei, Mirela –  juristconsult la 
un spital, căsătorită cu medicul Mihai (decedat în urmă cu cinci ani), 
având un fiu, pe Dorel (care a murit în urmă cu zece ani într-un accident 
de motocicletă, la vârsta de 20 de ani), fiind plecată după 1989 în 
Franţa (în Bretagne, apoi în Paris) −. Dorina, interpretată magistral de 
talentata actriţă Olga Delia Mateescu (n. 1949), atrage simpatia 
publicului încă de la început, prin gesturile sale delicate, prin mişcările 
scenice comice, prin expresivitatea replicilor, dar şi prin trecerea cu 
uşurinţă la diferite stări afective. Pe parcursul poveştii, aceasta 
mărturiseşte că este vinovată de moartea (de fapt de uciderea) surorii 
sale, petrecută într-o călătorie în Martinica, punând la cale un plan 
meschin, bine regizat: i-a substituit identitatea Mirelei (francizându-şi 
numele în Mireille Petit) şi s-a întors în locuinţa ei din Paris („Ce era să 
fac, să mă întorc în România, la o pensie de mizerie? Să dau cu piciorul 
la frumuseţea asta de locuinţă? Ideea mi-a venit dintr-o carte a 
Agathei Christie. O soră moare, cealaltă îi ia locul.”). În urma 
anchetei poliţiştilor, se constată că a fost moarte accidentală, Dorina 
scăpând de judecată. Întâlnirea neaşteptată cu un presupus amant al 
surorii ei, Jean-Claude Leblanc (deşi era convinsă că „Mirela avea 
principii, nu amanţi”), dar şi cu o fostă colegă de la Drept, o 
înspăimântă pe Dorina, determinând-o să fie extrem de atentă la toate 
detaliile „vieţii” Mirelei („Nu trebuie să las nimic la voia întâmplării, 
nici măcar întâmplarea.”), aceasta întocmindu-şi o listă mentală a 
asemănărilor şi deosebirilor dintre ele.  

Prin simetria replicilor din prima scenă − când „Mirela” se 

adresează jurnalului său video („Ce frumos e la mine-acasă! Sunt 
fericită, ah, aproape că nu-mi vine să cred, iată-mă în casa mea, în 
casa visurilor mele, ce poate fi mai minunat decât să-ţi îndeplineşti 
visul!”) − şi din final − când se aude doar înregistrarea vocii acesteia −, 
dar şi din indiciile inserate în monologul ei, motivul comiterii crimei 
este dezvăluit: disperarea acumulată din dorinţa obţinerii a tot ceea ce 
nu a putut realiza „eroina” în existenţa sa tumultoasă, comparativ cu 
situaţia surorii sale. 

În final, destinul îi joacă o festă fostei actriţe (care se confesa, 
afirmând: „Joc foarte bine, uneori nu ştiu nici eu cine sunt.”), ultimul 
rol avut făcând-o să părăsească definitiv scena vieţii.

Scenografia îi aparţine artistului plastic Daniel Divrician (n. 
1958), care redă ingenios atmosfera pariziană a unei mansarde 
contemporane. Din punct de vedere cromatic, predomină albastrul, iar 
violetul transparent din final este în concordanţă cu destinul 
protagonistei. 

La premieră, printre cei 30 de spectatori, au fost prezenţi autoarea, 
regizorul şi scenograful spectacolului, dar şi invitaţii acestora: 
dramaturgii Mircea M. Ionescu (n. 1945) şi Denis Dinulescu (n. 1950), 
actorul Eugen Cristea (n. 1952), actriţele Cristina Deleanu (n. 1940), 
Carmen Tănase (n. 1961), Florentina Tănase (n. 1954), Ruxandra 
Bălaşu (n. 1985) – care este şi directoarea Teatrului Coquette − , Celina 
Niţu (n. 1985), scriitorul şi directorul Editurii Tritonic Bogdan Hrib (n. 
1966), traducătorul George Volceanov (n. 1956), medicul oftalmolog 
Monica Pop (n. 1953).

Piesa marchează o nouă realizare a dramaturgiei poliţiste 
româneşti, destul de săracă în prezent, dar pe fundalul unei Românii în 
care se petrec delicte ce pot fi transformate în adevărate bijuterii 
scenice.

Vlad LUNGU

„Moştenirea” – o premieră cochetă: Eugen Cristea, Vlad Lungu, 
Lucia Verona, Celina Niţu, Cristina Deleanu, Florentina Tănase

2. MAGNOLII
ŞI

CIANURĂ 

Cronica spectacolului va 
apărea în numărul următor al 
„Ciripitului“.

Premiera „Magnolii și cianură“ a fost precedată de lansarea a două 
volume de teatru ale dramaturgilor Olga Delia Mateescu și Lucia 

Verona. Cărțile au fost prezentate de Horia Gârbea și Bogdan Hrib.

.
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Codruţ
RADI

                                          

Într-o perioadă de 
schimbare la față a lumii, Noul Om, cum l-
a anticipat Nietzsche, promotor și 
beneficiar al acesteia, își revendică 
succesiv noile ipostaze, fie ele rezultat al 
metamorfozelor de grup, sau doar simple 
modificări de atitudine individuală. Ca 
ecou al  manifestărilor de nonconformism 
social și artistic, în cadrul 
coloniilor primilor hipioți 
din Europa, va răbufni și 
în America anilor '60 ai 
secolului trecut o mișcare 
culturală și socială de 
amploare, cunoscută și 
recunoscută ca „Flower 
Power”. O mișcare de 
protest, înainte de toate, 
față de războiul din Vietnam, lumea 
agresivă din spatele lui, teama, dar și 
oroarea susținute de un asemenea flagel și 
de criza inerentă. Printre susținătorii 
acestei ideologii, alături de scriitorii Jack 
Kerouac și Allen Ginsberg, se află și 
puștiul-minune, provenit dintr-o familie 
de evrei emigrați din Rusia, cantautorul 
Bob Dylan, pe numele artistic preluat de 

CÂND MUZICA IA NOBELUL POEZIEI!
la idolul său, pare-se nu întâmplător, ba 
chiar predestinat, poetul galez Dylan 
Thomas. Textele avangardiste, militante, 
a lunecând uneori  spre absurdul  
suprarealist, au fost reacția rebelului Bob 
Dylan pentru depășirea impasului 
existențial în care se poticniseră mai toate 
segmentele vremii. Ecourile protestului 
au durat mai mult decât protestul însuși, și, 
dacă suntem îngăduitori cu noi înșine, 
recunoaștem că încă durează. 

Generațiile beat și rock'n roll au 
trecut spre „New Age”, genurile muzicale 
clasice, precum country, folk, pop, au avut 
parte de adevărata revoluție spirituală, dar 
și tehnică. Experimentările de sunete și 
ambian țe  muz ica le ,  în t r-un  fe l  
„psychedelic”, devenit stil, încep să fie 
susținute de instrumente electrice, precum 
chitara și orga. Unul dintre pionierii 
acestor instrumente este Bob Dylan, 
muzician complex (chitarist, pianist, 
organist și, evident, cântător din muzicuță 
și voce), care experimentează chitara 
electrică prin 1965, înaintea lui Jimi 
Hendrix. Oscilează permanent între 
poezie și muzică, cântecele sale fiind în 
proporție de 99% compuse de el, unele 
fiind preluate de mari nume ale vremii sau 
chiar compuse pentru aceștia (Joan Baez, 
Manfred Mann, The Byrds, Jimi Hendrix, 
Bryan Ferry etc.). Colaborează totodată și 
cu alți muzicieni, precum: Emmylou 

Harris, Johnny Cash, Joni Mitchell, Mark 
Knopfler, Tom Petty, Jerry Garcia 
(maestru al improvizațiilor la comanda 
grupului Grateful Dead).

În timp ce textele cântecelor lui Bob 
Dylan vin cu o încărcătură explozivă, 
protestatară, dar şi estetică, nerespectând 
regulile consacrate ale creației artistice, 
proza poetică a lui, așa-zisul roman 
Tarantula (1971), împinge mult mai 
departe limitele libertății de exprimare în 
dauna înțelegerii și acceptării imediate. 
Este, poate, creația lui de căpătâi în zona 
operei scrise, care mai conține un prim 
volum dintr-o serie de memorii 
(Chronicles), apărut în 2004, și câteva 
volume de poeme (Songbook − 2000, 
Lyrics − 2004, 2008, Forever Young − 
2008). În balanța artistică punem acum 
cele 36 albume de studio, cele vreo 15 
înregistrări live și multe alte compilații. 
Amestecuri de genuri, de abordări 
stilistice, de reprezentări în ultimă 
instanță, având pe fond aceeași impasibilă 
și adesea insolită atitudine artistică, 
Forever Young, într-un manifest total și 
continuu în vederea vindecării spirituale și 
a perpetuării acesteia. Una dintre cele mai 
echilibrate creații artistice ale celui care a 
ajuns la 75 de ani la fel de tânăr ca muzica 
lui. Pentru că muzica, de una singură, 
poate face legea unei culturi, uneori fără 
știrea  poeziei.

În izolarea mea din pădure, la cota 850, pe Valea superioară a 
Prahovei, orice mail primit înseamnă o racordare la tumultul cultural al 
Bucureştiului de care am divorţat din vina ambilor, eu de prea plin cu el 
şi el de prea plin cu sine. Redau mot à mot ceea ce scrie în mail-ul 
primit:

ATENȚIE DISTRIBUTIVĂ
Şi adresantul, şi destinatarul sunt dramaturgi, ca şi autorul piesei 

ce urmează a fi prezentată cu o distribuţie de actori valoroşi ai scenei 
noastre comice. Toţi trei suntem uniţi prin solidaritatea literară, dar 
despărţiţi stilistic. Candid nu e candid, Turturică e vultur şi eu un urs 
carpatin ascuns în scorbura replicilor mele. „Dragonul II” este fiul 
legitim-nelegitim al „Dragonului” mare, înfiinţat la începutul anilor 
ʼ90 de regretaţii şi nemaijucaţii dramaturgi Paul Everac, Dumitru Radu 
Popescu, Tudor Popescu şi Mihai Ispirescu. Titlul semnifică ideea de 
dramaturgi goniţi. Primii doi nu mai sunt jucaţi din motive politice, dar 
au avut mare succes încă din anii '60, iar ultimii doi în anii '80. Loc 
tinerei generaţii!

Aşadar, mişcarea „Dragon” reînvie sub bagheta magică a lui 
Prospero Candid, actor genial în roluri secundare, prozator, eseist şi 
comentator teatral, remarcat de multregretatul rege al teatrului 
românesc, Radu Beligan. Opera Candidului nu se joacă încă în teatre, 
ceea ce justifică pe deplin aderarea lui la „Dragon”. În schimb, domnul 
Turturică a fost jucat chiar la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu piesa 
„Din vremea hârtiei igienice”, titlu înlocuit cu „Comedie roşie”, de 
însuşi Ion Caramitru. Un spectacol superb, incriminator satiric al 
perioadei comuniste în faza ei de metastazare, în rolul dizidentului-fost 
lider al PCR evoluând regretatul actor Ion Lucian.

Încă mai primesc invitaţii, onorez tot mai puţine... Nu mai am 
răbdare să stau patru ore la un eveniment, dar la piesa dlui Turturică mă 
voi duce negreşit, din solidaritate! Omul scrie frumos, viguros, realist, 
longeviv. Are un singur cusur. În preajma fiecărui spectacol, 
deocamdată lectură, când se anunţă un bufet asortat, domnia sa nu a 
luat pensia. Bufetul va fi sigur asortat (copios) cu discuții libere. Deci 
voi confirma participarea cu entuziasm! Voi absenta numai dacă în 
acea zi, la aceeaşi oră, va fi, la ICR, Clubul Dramaturgilor, organizat de 
Filiala Bucureşti - Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor.

D.G.

„ATENȚIE!
Mare atenție!

Foarte mare atenție!

Cenaclul Dramaturgilor revine.
Dragon II reapare!

Luni, 24 Octombrie 2016, ora 17.00
La Clubul Calderon cu piesa

Concurs pentru un post de rege
de

Constantin Turturică

Își vor da concursul actorii:

Florentina Tănase
Mircea Constantinescu

Petre Moraru
George Grigore

Constantin Duicu
Eugen Racoți

Candid Stoica (Care semnează și regia)
și

Magda Popovici

***
Bufet asortat

Rog confirmare.“
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REFLECŢII...

Valeria Sanda
IONIŢĂ

LA COMEMORAREA SCRIITORULUI 
STELIAN TĂBĂRAŞ

Sâmbătă, 24 septembrie 2016, poetul Vasile Ciutacu 
le-a propus membrilor Cenaclului literar „Lucian Blaga”, 
în cadrul întâlnirii săptămânale, să discute despre 
prietenul său dispărut în urmă cu şapte ani − scriitorul 
Stelian Tăbăraş (1939-2009). Inima scriitorilor, chiar şi 
duşi pe celălalt tărâm, pare să funcţioneze ca un 
catalizator de spirite şi, spre surprinderea mea, de data 
aceasta, la cenaclu au fost mai mulţi membri ca niciodată. 
E drept că neavând un sediu permanent, am migrat din loc în loc, până 
când am ajuns într-un spaţiu elegant, pe care nu îl voi numi spre a nu 
face publicitate şi mai ales fidelă fiind convingerii că omul sfinţeşte 
locul şi nu viceversa.

Dintr-un reportaj literar citit uşor în surdină de dl Ciutacu, poet 
redutabil din Comarnic, dar şi din relatările acestuia, am aflat că 
scriitorul Stelian Tăbăraş s-a născut în Secăria, că a fost un prozator de 
talent, un real prieten şi că iubea copiii, participând la diferite 
evenimente dedicate lor, în special în Secăria cea de baştină. Un om cu 
suflet mare, cu carte şi caracter, ce apare aproape ca un personaj. E o 
legătură de suflet între cel care citeşte şi scriitorul comemorat. Când i s-
a propus să citească altcineva, mai tare, articolul, acesta a spus: „− Nu, 
e Tăbăraş al meu!”'. O lecţie de prietenie, de loialitate în breasla celor 
care scriu şi o invitaţie la lectură! Într-o lume în care valorile sunt puse 

la index şi în faţă sunt postate figurile efemere având stigmatul 
mercantilismului şi al falsului frumos, omul care a coborât din vârf de 
munte spre a aduce unora în amintire şi altora spre ştiinţă un prieten, un 
scriitor, este aproape de esenţa noastră ca fiinţe. Fiecare avem prieteni 
şi neprieteni, fiecare avem oameni care nu mai sunt printre noi şi 
despre care vrem să vorbim împreună cu alţii. Dl Ciutacu a vrut să 
vorbească astăzi, împreună cu noi, despre Stelian Tăbăraş, scriitorul.

Un lup singuratic, spune despre el autorul reportajului literar, în 
esenţa sa, ca orice creator autentic, de altfel, o binecuvântare şi 
nebinecuvântare venite de la un Demiurg, împreună.
După comemorare, după ce a scuturat amintirile scriitorului Tăbăraş cu 
voce molcomă, poetul a plecat agale spre arealul său, să simtă iarba şi 
„lătrăturile” câinelui, timpul aproape imobilizat în clepsidră, în tinda 
tatălui prezent în retina sa pentru veşnicie. 

E reconfortant să constaţi că oamenii nu se pierd unii de alţii nici în 
moarte, iar scriitorii se recunosc unii pe alţii şi se comemorează. Şi 
acesta este încă un motiv pentru care nu ai cum să nu constaţi că „nasc 
şi în ţara românească oameni”...

O parte din membrii Cenaclului literar „Lucian Blaga”: 
Dinu Grigorescu, Cristina Nicolae, Iulia Badea, Valeria Ioniţă, 

Vasile Ciutacu

REPERE CULTURALE TELEVIZATE (1)

Din  mul t i tud inea  emis iun i lo r  
recepţionate pe micile ecrane din România, 
90% le putem considera într-adevăr nule, din 
punct de vedere intelectualo-calitativ. Însă 
există şi câteva repere culturale televizate 
(încadrate după gen, titlu, producţie, canal 
TV, prezentator), pe care vi le recomandăm 
cu toată încrederea. Aceste programe vă sunt 
utile pentru dezvoltarea micilor dvs. celule cenuşii, putând astfel 
acumula un bagaj informaţional cultural universal.

* Talk-show: 
a) cultural: „Garantat 100%”, 1999-prezent, TVR 1, 

prezentator Cătălin Ştefănescu; „Profesioniştii”, 2000-prezent, TVR 
1, prezentator Eugenia Vodă; „Nocturne”, 2001-prezent, TVR 1, 
prezentator Marina Constantinescu; „Scuzaţi-mă!” (Pardonnez-moi), 
2002-prezent, TV5Monde, prezentator Darius Rochebin; „Invitatul” 
(L'Invité), 2008-prezent, TV5Monde, prezentator Patrick Simonin; 
„Destine ca-n filme”, 2013-prezent, TVR 2, prezentator Iuliana 
Marciuc; „Digipedia”, 2013-prezent, Digi World, prezentator Emil 
Hurezeanu; „Ieri-azi-mâine”, 2014-prezent, TVR 2, prezentator 
Corina Dănilă; „Cu cărţile pe faţă”, 2014-prezent, TVR 3, prezentator 
Mirela Giodea; „Mic dejun cu un campion”, 2015-prezent, TVR 2, 
prezentator Daniela Zeca Buzura; 

b) ştiinţific: „Digipedia − Ştiinţă”, 2014-prezent, Digi World, 
prezentator Alexandru Mironov; „Mistere la graniţa cunoaşterii”, 
2014-prezent, NaşulTV, prezentator Daniel Roxin; „Dincolo de 
viitor”, 2016, TVR 2, prezentator Mihai Melinescu; „Lumea 
secretelor şi misterelor”, 2016, Neptun TV, prezentator Silvia Pascale;

c) monden: „Dincolo de aparenţe”, 2006-prezent, Antena Stars, 
prezentator Florentina Fântânaru.

* Magazin: 
a) cultural: „Digicult”, 2012-prezent, Digi24; „Bonton”, 2012-

prezent, Digi24, prezentator Dana Gonţ; „Picătura de cultură”, 2014-
prezent, TVR 3, prezentator Petronela Moraru; „Arte, carte şi 

.

capricii”, 2014-prezent, TVR 2, prezentator Liana Stanciu; 
„Cooltura”, 2015-prezent, TVR 2, prezentator Mirela Nagâţ; 

b) literar: „O carte pe zi” (Un livre, un jour), 1991-prezent, 
TV5Monde, prezentator Olivier Barrot; „Dă-te la o carte”, 2014-
prezent, Digi24, prezentator Radu Paraschivescu; „Cartea cea de 
toate zilele”, 2014-prezent, TVR 2, prezentator Cezar Paul-Bădescu; 
„Te caută o carte”, 2015-prezent, Prima TV, prezentator Ştefan 
Mitroi; „Cartea zilei”, 2015-prezent, NaşulTV, prezentator Leonard 
Ancuţa; „Poveşti citadine”, 2016, TVR 2, prezentator Andreea 
Răsuceanu; „Interzis, arestat, cenzurat”, 2016, TVR 2, prezentator 
Constantin Lupescu; Deşi emisiunea TV „Omul care aduce cartea” 
(2000-2016, Pro TV), a criticului literar Dan C. Mihăilescu, nu se mai 
difuzează, prezentatorul a găsit o soluţie salvatoare în mediul online 
(www.carteadelaora5.ro), unde, din februarie 2016, ne propune 
emisiunea „Cartea de la ora 5”;

c) cinematografic: „Big Screen”, 2000-prezent, AMC şi 
FilmCafe; „Pe platourile de filmare” (Hollywood on Set), 2003-
prezent, HBO; „Cinematografo”, 2004-prezent, Rai 1, prezentator 
Gigi Marzullo; „Filme şi vedete” (Films & Stars), 2008-prezent, 
HBO; „Cei mai mari regizori de la Hollywood” (Hollywood's Best 
Film Directors), 2009-2014, AMC şi FilmCafe; „3D Cinema”, 2010-
prezent, Neptun TV, prezentator Lorena Târşoagă; „AFI Master 
Class” (AFI's Master Class: The Art of Collaboration), 2011-prezent, 
TNT; „Ca-n filme”, 2012-prezent, Digi24, prezentator Oana Zamfir; 
„Filmul de artă”, 2013-prezent, TVR 2, prezentator Laurenţiu 
Damian; „Cinema Live”, 2013-prezent, Look Plus, prezentator Andi 
Daiszler.

* Pastilă educativă: „Vă mulţumesc, domnule profesor!” (Merci 
professeur!), 2007- prezent, TV5Monde, prezentator Bernard 
Cerquiglini; „Maşina timpului”, 2008-prezent, TVR 3; „5 minute de 
istorie”, 2013-2015, TVR 2, prezentator Adrian Cioroianu; „Brain 
România”, 2014, Digi World; „Digi Portret”, 2014-2015, Digi World 
şi Digi Life; „Pastila de limbă”, 2014-prezent, Digi24, prezentator 
Radu Paraschivescu; „Vorbeşte corect!”, 2015-prezent, TVR 1, 
prezentator Ruxandra Gheorghe-Negrea; „5 minute de ştiinţă”, 2016, 
TVR 2. 

V.L.
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O RESTANŢĂ PUBLICISTICĂ

În primul număr al ziarului nostru am prezentat lista personajelor sinăiene, descrise 
succint, nostalgic şi comic, în scrisoarea expediată de I.L. Caragiale, de la Berlin, către 
prietenul său, dr. Urechia. Acum prezentăm şi versurile scrise de marele nostru clasic, în 
marele maraton al literaturii române, dedicate amicului său de la Sinaia – celebrul primar 
Matheescu, care avea un magazin de coloniale numit „Paradis”, de unde dramaturgul se 
aproviziona cu bunătăţi. Primar longeviv în funcţie, edilul Perlei Carpaţilor, despre care 
se vorbeşte că i-ar fi sugerat lui Caragiale personajul Mitică, a fost şi depozitarul unei 
comori pierdute (furate) − corespondenţa cu marele exilat la Berlin. 

MANIFEST
Către înalta nobilime şi onor P.T. Public

.
„Dup-atâta aşteptare
Magazinul Paradis
Al lui Gheorghe Matheescu
Iată în fine s-a deschis.
Firmele-i multicolore
Cu mândrie strălucesc
Publicului din Sinaia
Mare eveniment vestesc.
Alergaţi cu mic şi mare
Din Sinaia lumea toată
Să vă faceţi o idee.
Vizitaţi măcar o dată
Acea mândră instalare,
Acel magazin model,
Ce sfidează concurenţa
Tuturor de-acelaşi fel.
Trufandale şi conserve,
Vinuri vechi, licheoruri fine,
Premiate-n expoziţii,
Indigene şi străine.
Marfă proaspătă, curată,
Ieftină de necrezut
Şi serviciu la iuţeală,
Şi la cinste ne-întrecut.
Să citească lumea toată
Minunatul preţ curent,
Să-l citească şi s-admire
Al patronului talent.
Cum se poate pe-aşa criză
Magazinul cel măreţ,
Asortat să fie astfel
Şi să vânză cu-aşa preţ,
Când ştim că la Sinaia
Aşa greu e să trăieşti,
Să trăieşti acum mai ieftin
Chiar decât la Bucureşti.
Lucru s-ar părea deodată
Că nu este de crezut
Cum se poate − zice lumea:
Uite! Vezi că s-a putut.
S-a putut, căci Matheescu
Nicio jertfă n-a cruţat
Băcănia ideală
Până n-a realizat.
Marfă − prima calitate!
Preţul − cel mai potrivit.
Asta a fost a lui deviză
Şi în fine − a reuşit.
După-atâta preparare
Iată-n fine a deschis,
Veniţi cu mic şi mare
Magazinul Paradis!”

I.L. CARAGIALE, iunie 1901 (versuri 
publicate în volumul Caragialiana şi 
preluate din Moftul român, seria II)

PUBLICITATE GRATUITĂ
Către toată lumea!

Astăzi magazin de vis
Este Penny − Paradis.
Aparţine unor nemţi
Vând de toate:
Detergenţi,
Pâini graham, pâini feliate,
Fructe, roşii şi legume,
Ciupercuţe, mandarine,
Portocale, lucruri fine,
Dulciuri, lapte, ciocolate,
Au de toate!

Pentru cozonaci – stafide,
Pentru doamne − conopide,
Pui, salamuri, caşcavaluri
Vin clienţii tot în valuri!
Personal civilizat,
Nu e nimeni supărat.
Vin de soi, la preţul mic
Şi produse de picnic
La trei sferturi,
Fără certuri.

Au şi locuri de parcare
Multe, multe cărucioare.
Stil german, civilizat,
Calitate − garantat.
Ochelari cu dioptrii,
Becuri, lame, baterii
Şi uleiuri de măsline,
Şi mezeluri extrafine...
E curat ca un pahar,
Plus serviciul exemplar!
Şi casiere săritoare
Ce dau restul la oricare.

Hai la Penny, sinăieni!
Voi, turişti bucureşteni,
Admiraţi ce preţuri sunt
Şi la brânză, şi la unt.
Şi la bere, 
Şi la miere,
La făina de trei nule,
Şi la scule.
Mari reduceri la cafea 
Calitate extra! 

Matheescu nu mai este 
Penny însă nu-i poveste:
Bate orice concurenţă,
Personal cu competenţă.
Cum să faci aici comoţie
Când e totul la promoţie?

Lângă Costinescu – vila −
Este magazinul Billa, 
Magazin de concurență,

.

.

Cu fluență, 
Afluență,
Sortimente numeroase.
Vânzătoarele-s frumoase.
Are locuri de parcare,
Multe lucruri de vânzare 
Şi mezeluri, și bânzeturi,
Bunătăți de zaiafeturi.

Şi la vale-i Simacris,
Unde cumpăr, m-am decis,
Marfă proaspătă mereu,
Care e pe gustul meu
Şi îmi lasă gura apă...
Păstrăvi proaspeţi scoşi din apă,
Roşii de la fermieri, din curte,
Preţurile-s destul de scurte!
Pâine albă −
Caldă 
Şi feliată,
Nesărată.
Mercerie,
Vinărie,
Beculețe, baterii
Te îndeamnă să revii.
 
Şi la casă 
E o fată
Cu ochi verzi, brunetă.
Înghețate la tonetă,
Dulciuri, pere, 
Miere,
Tot ce inima îți cere!
 
Magazinul Simacris
E din gama Paradis.
Caragiale de era,
De aici el totul lua.
Cumpăr, scriu 
În locul lui.

D.G.

AFURISISME
MONTANE (7)

☼ Crucea luminată e candela 
eroilor.

☼ Cerul ia stelele de la hoteluri.
☼ Jepii Mari şi oamenii mici.
☼ Stânca lui Franz Joseph n-o 

retrocedăm Austriei!
☼ Valea Rea e bună de arătat 

Europei.
☼ Azuga e delimitată de la A la Z.
☼ Predealul – prologul Alpilor.
☼ Zmeura din piaţă are inclusă şi 

taxa de urs.
☼ Gura pădurii mestecă turiştii.
☼ Urlă lupii, defrişarea merge 

înainte.
☼ Oile îşi aleg păstorul numai de la 

stâna lupilor.
☼ Hai la telecabina de vot!
☼ Avalanşa valorilor nule.

D.G.
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ZODIACUL ARTIŞTILOR

Gabriel
MIHAILOVICI

ZODIA FECIOAREI

La fel ca şi la zodia Gemenilor, planeta 
comunicării, Mercur, este aceea care imprimă 
celor născuţi sub semnul astral Fecioară „arta 
de a face să lucreze cuvântul”.

Metoda Stanislavski pare să se 
regăsească la cote maxime pentru toţi cei 
născuţi în perioada 23 august − 22 septembrie, 
prin pedagogia care conturează etapizarea 
precisă a pregătirii şi derulării actului artistic 
t e a t r a l ,  r e s p e c t i v  c i n e m a t o g r a f i c .  
Autodidacticismul, născut din obsesia 
perfecţionismului, conferă dramaturgilor şi 
actorilor briza manierismului şi pedanteriei de 
un rafinament aparte, supracompensate de 
creaţii dominate de temeinic, stabil, peren.

Principalul secret tinde să fie corecta 
dozare a detaliului semnificativ în 
contrapondere vădită cu ansamblul 
rolului/personajului şi al scenariului. 
Repetiţiile sunt, adesea, reprezentaţii la fel de 
redutabile, în raport cu spectacolele în sine. 
Aici contează îndeosebi: 1) indicaţiile 
dramaturgului/regizorului privind stabilirea 
distribuţiei, inclusiv discuţia de la înmânarea 
rolului, pentru fiecare interpret; 2) prima citire 
a rolurilor; 3) indicaţiile privind mişcarea 
scenică pentru întreţinerea potenţialului 
dramatic, având drept efecte imediate 
s e d u c e r e a  t o t a l ă  ş i  d e f i n i t i v ă  a  
privitorului/publicului.

Iată câţiva dintre artiştii reprezentativi: 

.

CU STEA ÎN FRUNTE ŞI STELE DE CINEMA (5-6):

Paul Everac – 23 august (A cincea lebădă), 

Anna Széles – 24 august (Balul de sâmbătă 

seara), Sebastian Papaiani − 25 august 

(Păcală), Lazăr Vrabie − 25 august (Valurile 

Dunării), Constantin Codrescu − 5 

septembrie (Moara cu noroc), Claudiu 

Istodor – 5 septembrie (Furtună în Pacific), 

Marius Bodochi – 6 septembrie (Tandreţea 

lăcustelor), Nae Caranfil − 7 septembrie 

(Restul e tăcere), Tudor Popescu – 8 

septembrie (Concurs de frumuseţe), Mihai 

Fotino – 14 septembrie (Titanic Vals), Ileana 

Stana Ionescu − 14 septembrie (Şantaj), 

Candid Stoica − 14 septembrie (Domnişoara 

Nastasia, Girofarul), Valentin Teodosiu − 17 

septembrie (Drumeţ în calea lupilor), Nicolae 

Praida − 20 septembrie (Viaţa nu iartă), Dem 

Rădulescu − 21 septembrie (Astă seară 

dansăm în familie). 

ZODIA BALANŢEI

Dominanţa planetei Venus asupra acestui 
semn de aer, intelectual, care este Balanţa, se 
traduce şi prin demersul adesea ostentativ... de 
susţinere a echilibrului formă/aspect − 
fond/text în balansoarul relaţional individ − 
echipă/cuplu.

Aici predomină „insoliţi cuceritori cu 
mănuşi” şi suav-permisive „cucerite”, 
pendulând deopotrivă între „pândă şi 
seducţie”, respectiv abilitatea minimal 
disimulată de a-şi păstra partenerul/partenera.

Piesele de teatru, scenariile şi personajele 
influenţate/jucate de semnul justiţiei au drept 
numitor comun meandrele luării unei opţiuni 
decisive: 1) Carpe diem („Trăieşte clipa.”) sau 
Festina lente („Grăbeşte-te încet.”); 2) 
Audiatur et altera pars („Ascultă şi cealaltă 
parte.”); 3) „Îţi sunt subordonat, atât timp cât 
nu te simţi stăpân.”; 4) Cine rămâne 
obiectiv/neutru în exterior îşi consolidează 
echilibrul interior.

Evoluţia unor astfel de creaţii glisează 
între dinamism (fără să afecteze profunzimea) 
şi stabilitate (fără să derapeze în monotonie, 
rutină, restrângerea diversităţii specifice 
libertăţii de expresie estetică).

Iată câţiva dintre artiştii reprezentativi: 
Şerban Ionescu − 23 septembrie (Ion, 
Imposibila iubire), George Mihăiţă − 23 
septembrie (Reconstituirea), Dana Comnea − 
2 octombrie (Paraşutiştii), Constantin 
Chiriac – 3 octombrie (Moromeţii), Mircea 
Albulescu − 4 octombrie (Puterea şi 
adevărul, Ultima cafea cu Iuliu Maniu), 

Vasilica Tastaman − 6 octombrie (D'ale 
carnavalului), Olga Tudorache – 11 
octombrie (O vară de neuitat), Dan Piţa − 11 
octombrie (Pas în doi), Mihail Sebastian – 18 
octombrie (Jocul de-a vacanţa), Valentin 
Silvestru – 20 octombrie (Personajul în 
teatru), Ion Dichiseanu − 20 octombrie 
(Sfânta Tereza şi diavolii).
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Vlad
LUNGU

CURIOZITĂŢI
ÎNARIPATE (5)

Niccolo
HAVRILLINI

ARAREORI TOAMNA 
E ATÂT DE 

FRUMOASĂ!

Cineva, în apropierea mea, 
exclamase: „Bunicii îşi dezmiardă 
liniştea din ei când îşi plimbă nepoţeii, fie 
de mână, fie în cărucior, pe maluri de 
ape.”. Afirmaţia m-a făcut să tresar şi, din 

curiozitate, m-am aşezat pe o bancă de pe malul unui lac, privind 
în toată cuprinderea sa. Aveam în faţă un peisaj cu raţe sălbatice, 
lişiţe şi pescăruşi. S-a vrut să fie un amurg de toamnă, atunci. La 
amurg, suprafaţa lacului preia din coloritul cerului, dar, evident, 
prin bunăvoinţă cu malul străjer. Risipa de cenuşiu-maron închis, 
mlădiind apele ce găzduiesc umbra stufului şi a trestiilor, 
încălzea malul de la înălţimea căruia, în orele după-amiezii, 
săreau puştanii ca într-o scăldătoare. Recele apei, suportabil 
încă, venea dinspre malul cu arbori înalţi şi case de locuit, 

probabil din întâmplare. Ca dintr-un penel crud la culoare, un 
pescar hoinar, în lotca sa, şedea prins între fiorul unui mal 
adumbrit şi transpirul celuilalt mal, atins de soarele în amurg. 
Din peisajul acvatic răbufneau terapiile de şoc şi nostalgiile. 
Atunci se vedea cum, din apropierea liniilor geometrice, 
adunând apele, se produceau scrijelituri pe suprafaţa lacului. Lor 
se va alătura şi dâra de vălurele jucate pe din două în spatele 
raţelor şi lişiţelor alunecând pe lac. Şi pentru că amurgul se lăsa 
imprecis, în felul zvonului hazos, un contrast se pregătea dintr-o 
altă întâmplare care a fost să fie. Grăbiţi să tragă obloanele 
prăvăliilor şi să se-nchidă în casele lor, oamenii se arătau tot mai 
agitaţi, iar păsările, tot mai liniştite şi mulţumite de petrecerea 
din zi, de cuiburi se apropiau ritualic. 

Pe lacul Ostrov, din zona de est a Bucureştilor, toamna 
bucură ochiul şi face să fie mai vie culoarea. Când luminile de pe 
insulă se aprindeau una câte una, reflectându-se în apele din jur 
ca nişte fâşii în tremurare, desprinse, parcă, din lumina 
primordială ce nicicând nu se stinge, dintr-odată se auzi corul 
soldaţilor din opera „Faust” de Gounod. Melosul răsuna 
dominator, producând modificări în peisaj. Un pescar ce-şi 
strângea undiţele, pregătind plecarea, luă poziţia de drepţi şi privi 
în zare. Ramurile unei sălcii, aplecate sfios deasupra apelor, 
intrară în balans şi se-nfăşurară una prin alta, iar ultimele dintre 
lişiţele de pe lac se opriră în loc. Era momentul solemn de pavăză 
şi cucernicie prin care natura îşi exersează firea. 

CIRIPITUL TRIST

STELE CARE S-AU STINS
.

Sebastian Papaiani
25 august 1936−27 septembrie 2016

Ioan Gyuri Pascu
31 august 1961-26 septembrie 2016

Jean Tița Bibu
11 iunie 1957−13 octombrie 2016

Marin Petrache Pechea
25 noiembrie 1944-9 octombrie 2016

Pag. 10

HOAZINUL, VERIGA DUALĂ

Hoazinul (Opisthocomus hoazin) este o pasăre 
ce trăieşte în pădurile tropicale din nordul Americii 
de Sud (Bazinul Amazonului, Guyana, Brazilia, 
Bolivia, Columbia). O perioadă îndelungată a fost 
considerat un vestigiu preistoric  (descoperindu-se 
fosile de peste 40-50 de milioane de ani), în prezent 
ornitologii susţinând că este o fosilă vie, aflată la 
interfaţa dintre reptile şi păsări. Iniţial, în anul 1776, a fost descris de 
zoologul german Statius Müller (1725-1776). Este unicul 
reprezentant al familiei Opisthocomidae, de-a lungul timpului fiind 
încadrat în opt ordine diferite. Pasărea are lungimea de 60-70 cm, 
greutatea corporală de 700-900 g şi prezintă trăsături specifice: faţă 
albastră, ochi rotunzi şi roşii, creastă ţepoasă portocalie, pene 
codale lungi, penajul de pe partea dorsală a corpului este brun-
închis, cu câteva dungi mai deschise, pieptul şi gâtul sunt brun-
deschise, abdomenul brun-castaniu. Puii, gri şi pufoşi, prezintă o 
caracteristică unică întâlnită în lumea păsărilor: au pe fiecare aripă 
câte două gheare, particularitate care contribuie la adaptarea 
acestora la habitat (la condiţiile specifice vieţii petrecute în arbori); 
ghearele involuează înainte de atingerea maturităţii.

Hoazinul este o pasăre exclusiv vegetariană, 
hrănindu-se cu frunze, în proporţie de peste 80% (fiind o 
specie folivoră), dar şi cu flori şi fructe aparţinând a peste 
50 de specii de plante. Hrana este înghiţită în întregime, 
fiind depozitată în guşa musculară mărită a esofagului 
care, atunci când este plină, reprezintă 70% din greutatea 
întregului tub digestiv şi peste 25% atunci când este 
goală. Guşa acţionează asemeni rumenului vacilor, la 

acest nivel frunzele fiind zdrobite şi transformate în pastă, înlocuind 
proventriculul şi pipota; acesta este motivul pentru care hoazinii 
sunt consideraţi semirumegătoare. Gazele pe care le emit le-au adus 
porecla de „păsări puturoase”. Prin eliminarea unei secreţii 
moscate, extrem de urât mirositoare, se protejează, ţinând la 
distanţă inamicii (maimuţe, tayra, alte mici mamifere şi păsări).

Păsările trăiesc în grupuri formate din 30 de exemplare, 

păstrând permanent legătura între ele, prin cârâituri. Familia 
hoazinilor, numită unitate socială, este formată din părinţi şi din 
păsări ajutătoare asociate cuibului. În perioada de împerechere se 
ajută reciproc la construirea cuibului pe crengile copacilor de 
deasupra apei. Femela depune 2-5 ouă de culoare alb-crem, cu pete 
brune şi violet, durata clocitului fiind de 28 de zile. Ambii părinţi 
contribuie la clocitul ouălor şi la hrănirea puilor. În caz de pericol, 
puii se aruncă în apa aflată la baza arborelui în care se află şi se 
scufundă repetat, până când inamicul îşi pierde interesul şi 
părăseşte locul respectiv. Apoi, folosindu-şi picioarele, ciocul, dar 
şi ghearele de pe aripi, se pot urca înapoi în copac şi în cuib, asemeni 
reptilelor. Părăsesc cuibul foarte devreme, la vârsta de 2-3 
săptămâni şi, după 55-65 de zile, pot zbura pe distanţe scurte. Ajung 
la maturitatea sexuală la vârsta de 2-3 ani.  

În prezent, datorită habitatului său natural larg răspândit în 
America de Sud, hoazinul nu este ameninţat cu dispariţia. Însă 
defrişarea pădurilor tropicale şi drenarea suprafeţelor umede îi pot 
pune în pericol existenţa, de asemenea şi indienii sud-americani − 
prin consumul de ouă şi carne de hoazin, dar şi prin utilizarea 
penelor şi organelor acestei păsări în scopuri medicinale.
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII(4)

„SINAIA FOREVER“ în imagini forever, SEPTEMBRIE 2016
.

Paradă cu dragoni

Mihai Mălaimare la butoane

Festivalul „Sinaia Forever“, 2-4 septembrie 2016, ediţia a XXII-a

Directorul Teatrului „Zamora”, fidel Văii Prahovei

Dixit Octavian Paler (1926-2007)
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