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CIRIPITUL EDITORIAL
Dinu
GRIGORESCU

MUŞTELE
Fiica mea, Alexandra, s-a dus în piaţa veche din Sinaia
unde făcea shopping de icre moiu şi Caragiale, ca să vadă ce
chinezării mai vând oamenii cei galbeni românilor. Afacerea le
merge bine. Marfă multă, preţuri convenabile. A cumpărat o
armă nucleară pentru muşte. Şi m-am lipit imediat de amintirile
copilăriei, tot de la Sinaia, unde bunica Lucreţia atârna de lampă
acele panglici de care se lipeau odioasele muşte. Uitasem de
existenţa lor. Armele de distrugere în masă a muştelor operează
silenţios, viclean. Întâi s-a lipit una, apoi a doua. Apoi am
regretat. Dar nu le-am putut salva. M-am pus în sufletul lor. O
moarte îngrozitoare! Cine sunt eu, Dumnezeu, ca să le decid
soarta fiinţelor din lumea paralelă? Am devenit milos şi cu florile
din poiană: nu le mai rup, le admir. Le las să moară pe cale
naturală, dar vin ciobanii cu oile, cu vacile patronului miliardar...
Musca nu e proastă. E doar ţaţă. Bâzâie, bâzâie... Ce-o fi
bâzâind ea, ce spune, cui spune? Limbajul muştelor nu a fost
descifrat de savanţi.
Şi noi suntem lipiţi de viaţă, de interese, de profesii, de
funcţii, de familii. Politicienii, demnitarii de doi bani se lipesc de
scaune, de fotolii, de glorii, de excursii din banii publici, se mai
aşază unii pe câte un rahat şi nici nu prea fac nicio brânză. Nu ne
lipim deloc de ceea ce trebuie. Acum suntem lipiţi de Centenar,
dar şi singurul mare proiect, Catedrala Neamului, este ţânţar.
Un subiect şi obiect lipicios a devenit Marea Neagră. Mulţi
vor să se lipească de ea şi de bogăţiile ei, iar diferiţi străini se
transformă în albine, ca să extragă polenul gazelor naturale.
România centenară, petroliferă din tradiţie interbelică, şi-a
distrus industria extractivă la mari adâncimi şi acum bâzâie,
bâzâie... O muscă ţeţe deja se prezintă ca musca la arat pe tarlaua

noastră submarină. Ba ni s-a dat şi peste nas! Timoraţi, nu se ştie
de ce şi de cine, nu dăm o palmă cum se cuvine muscoiului
obraznic.
Muşte, muşte, muşte. Din vulturii Transfăgărăşanului am
devenit un soi de muşte lipite pe autostrăzile patriei, incapabili să
ne smulgem din inerţie. Oare suntem lipiţi şi de prostie?
Mergem din Doamne, ajută! în Doamne, ajută! înainte
spre o tehnologie religioasă, dovedind, colac peste pupăză, şi o
diabolică neputinţă de a extrage banii europeni care ne aşteaptă la
Bruxelles.

VISUL UNEI MORŢI DE VARĂ
Comunismul trece, duşmanii poporului rămân
Metodele securităţii ceauşiste scoase de la naftalină,
spectacole tip Andrei Şerban, zgomot mare de cătuşe, dar nu
pentru nimic, ci pentru infracţiuni grave în omenirea absolută,
mondială sunt oferite publicului în prime-time. Nicio ţară
coruptă din lume nu a avut atâţia demnitari arestaţi şi condamnaţi
înainte ca unii dintre cei diabolizați să fie iertaţi de Justiţie. Dar să
dăm Cezarei ce este al Cezarului: respect pentru ce a reuşit să
facă bine şi să-i urăm succesorului mult succes în prinderea
muştelor refugiate peste mări şi oceane şi condamnate definitiv
la prindere. Prea ne-au bâzâit şi ele un deceniu! A căzut
distrugerea mitului infailibilităţii demnitarilor atotputernici şi
vremelnici, care zburau mai presus de legile pe care le încălcau.
A trebuit ca falnica Veneţie, ţara Carnavalului, să dea verdictul,
ca să oprim conflictul. Lumina nu mai vine de la Volga, ne vine
de la Veneţia. Revocarea să fi anulat suspendarea?

STEAGURILE LUI NEW PRISTANDA
Avem multe steaguri: unul la Primărie, altul la Prefectură,
unul la Liceul de fete, altul la Colegiul de băieţi, altele la hoteluri
de 5 stele, steaguri peste steaguri de protocol şi tricolorul uriaş,
demn de Cartea Recordurilor, care anvelopează Palatul Victoria,
şi steguleţul ca vai de el, care flutură în vânt, în memoria celor
150.000 de soldaţi români împinşi la moarte în bătălia
Stalingradului. Ce-ar fi să facem schimb de steaguri: cel de la
Guvern cu cel de la Cimitirul Eroilor din Volgograd şi viceversa?

LUCEAFĂRUL DE DIMINEAŢĂ: 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ
Revista de cultură Luceafărul a Uniunii Scriitorilor din România (redenumită,
de câţiva ani, Luceafărul de dimineaţă), finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Identităţii, aniversează, în luna iulie, 60 de ani de existenţă. Publicaţia născută în anul
1958 a avut o traiectorie îndeajuns de sinuoasă înainte de '89, cu perioade mai bune
şi mai rele, influenţate cel mai adesea de direcţionări şi presiuni extraliterare. Scopul
revistei a fost acela de a se adresa, cu precădere, tinerilor condeieri, diversificându-şi
programul pe măsură ce-au trecut anii şi găzduind în paginile ei cam tot ceea ce a
oferit literatura română contemporană, ca nume de scriitori de menţionat, în ultimele
şase decenii.
Două titluri de rubrici pentru debutanţi (Dintre sute de catarge şi Steaua fără nume) au făcut şcoală în
materie de artişti sau de creatori aflaţi la începuturi. Eugen Barbu şi Ştefan Bănulescu, ca redactori-şefi ai
publicaţiei, au prins perioada de destindere a vieţii sociale şi culturale de la mijlocul anilor '60, când, în
afară de a critica partidul, se putea scrie mult mai în voie decât înainte. A fost perioada cea mai vie a
Luceafărului din acei ani, cu generaţia şaizecistă prinzând aripile afirmării depline, dar şi cu numeroşi
scriitori care, după ani de detenţie sau de obscuritate literară, reprimiseră dreptul de a publica.
Câţiva scriitori importanţi din redacţie de-a lungul timpului: Dan Laurenţiu, Grigore Hagiu, Cezar
Baltag, Nicolae Velea, Nicolae Ciobanu, Marius Robescu, Cezar Ivănescu, Dorin Tudoran, Sânziana Pop,
Gabriela Melinescu, Ilie Constantin, Laurenţiu Ulici, Marius Tupan, Alex Ştefănescu, Dan Stanca, Horia
Gârbea, Emil Lungeanu, Dan Ionescu, Radu Voinescu, Linda Maria Baros, Costin Tuchilă, Călin
Stănculescu, Iolanda Malamen.
Recent, la Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Luceafărul de dimineaţă, în noua sa
formulă grafică, a primit Premiul ARIEL, ediţia a VIII-a, pentru Revista Anului (2017), împreună cu revista
Ex Ponto din Constanţa. Toate revistele de cultură editate de Uniunea Scriitorilor merită apreciere şi un
gând bun. Mai izbutite ori mai puţin izbutite, ele se dovedesc totuşi adevărate redute de menţinere a limbii
române la standardele literare şi de corectitudine lingvistică trasate încă de Maiorescu. Şi toate acestea
într-o perioadă în care limba română, cultura, educaţia se află într-o grea suferinţă!
(Extras din Editorialul din Luceafărul de dimineaţă, nr. 6/iunie 2018, Dan CRISTEA)

CIRIPITUL TRIST

VERONICA PINTOIU
(03 aprilie 2001 − 18 iunie 2018)
Colaboratoare a Trupei de Teatru
Zamora şi un ajutor preţios în cadrul
turneului trupei din iunie 2017.
Drum lin către stele!
Condoleanţe familiei, prietenilor şi
colegilor!
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12 DRAMATURGI CONTEMPORANI ACTIVI
♠RADU F. ALEXANDRU (n. 12 iulie 1943): La mulţi ani,
Radu!
A debutat în literatură, în anul
1967, în revista Gazeta Literară, în
proză, în 1971, cu volumul Cu faţa
spre ceilalţi (Ed. Eminescu,
Bucureşti) şi în dramaturgie, în
1974, cu piesa Umbrele zilei, la
Teatrul „Victor Ion Popa” din
Bârlad.
Piesele sale − Dilema, Dinu, Saltimbancii, Mansarda,
Iubiri, O şansă pentru fiecare, Omul care face minuni, Privind în
jur cu ochi fără lumină, Nimic despre Hamlet, Domnul Sisif −
sunt jucate pe parcursul anilor pe scenele teatrelor din Bucureşti
(TNB, Nottara, Bulandra, Mic, TES) şi din ţară (Arad, Bacău,
Brăila, Bârlad, Galaţi, Piatra Neamţ etc).
Activitate profesională:
·
1965-1990: profesor de matematică şi fizică la Şcoala
Generală Nr. 191 din Drumul Taberei; redactor la revista
Cutezătorii; redactor la Studioul Cinematografic
„Animafilm”;
·
după 1990: diplomat în Ministerul Afacerilor Externe;
expert guvernamental în Guvernul României; expert
parlamentar în Camera Deputaţilor; senator cu două
mandate; preşedintele Grupului Interparlamentar de
prietenie România-Israel; vicepreşedinte al Grupului
Interparlamentar de prietenie România-Iordania;
membru al Grupului Interparlamentar de prietenie
România-Franţa; 2007-2015: profesor-asociat la
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC).
Jucat la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti cu
piesa de mare succes Luminiţa, de la capătul tunelului şi la
Teatrul Odeon cu piesa Poveste despre tatăl meu. Puternic
influenţat de dramaturgia rusă, Radu construieşte psihologic şi
portretistic poveşti de viaţă autentice, drame cu accente de
comedie, mediul predilect fiind cel de familie şi al demnitarilor
pe care i-a cunoscut din interior, în calitate de fost senator. În
2016 a fost reales preşedintele Filialei de Dramaturgie −
Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România. Prezintă cu har, cu
mult şarm şi erudiţie emisiunea Telecinemateca de la TVR 2.

repertorială în acest moment, jucată de câteva stagiuni cu săli
pline la Teatrul Nottara şi în turnee, inclusiv în străinătate. În
pregătire, la Teatrul Bulandra, se află Coriolan de William
Shakespeare, în traducerea lui Horia, în cadrul amplului proiect
de tălmăcire într-o versiune modernă a tuturor pieselor Marelui
Will.
A fost reales preşedintele Filialei de Poezie − Bucureşti a
Uniunii Scriitorilor din România. A obţinut Premiul Academiei
pentru romanul Căderea Bastilei şi multe alte premii pentru
teatru, proză şi poezie.
♠LUCIA VERONA (n. 4 martie 1949)
Dramaturg şi romancier de forţă, cu o
mare contribuţie la înfiinţarea mult
aşteptatului Teatru al Dramaturgilor Români.
Acum, la TDR i se joacă piesa Călătoarea şi
Shakespeare, la Teatrul Coquette din
Bucureşti Moştenirea, iar la Teatrul de
Comedie, într-un spectacol magistral în regia
lui Andrei Şerban, traducerea piesei lui
William Shakespeare, Mult zgomot pentru
nimic.
♠MARILENA DUMITRESCU (n. 1 februarie 1953)
Absolventă a Facultăţii de Drept,
scenaristă la Grupul Vouă, este un dramaturg
vivace şi tenace, prolific. În prezent, este
jucată la Teatrul Dramaturgilor Români cu o
comedie excelentă care continuă Scrisoarea
pierdută, imaginând o acţiune succesivă
decesului lui Zaharia Trahanache, cu Olga
Delia Mateescu în rolul văduvei Zoe, şi în
care apare fiul lui Trahanacahe, invocat de
Caragiale, dar neadus pe scenă, într-un spectacol admirabil,
Învăţăturile lui Zaharia Trahanache către fiul său, în regia lui
Ingrid Bonţa. Încă două texte i se joacă la un teatru particular.
Remarcabila piesă Tanga prezintă două epoci: una a izmenelor
socialiste şi alta a lenjeriei intime capitaliste.
♠OLGA DELIA MATEESCU (n. 6 noiembrie 1949)

♠ HORIA GÂRBEA (n. 10 august 1962, Leu şi Tigru în
zodiacul chinezesc)
Cadru didactic universitar la
Facultatea de Îmbunătăţiri funciare
şi Ingineria mediului din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară din
Bucureşti, asistent din 1990, şef de
lucrări din 1996, conferenţiar din
anul 2009. Reales în Comitetul
director al Uniunii Scriitorilor, iar
din 2018 − director al Teatrului Dramaturgilor Români.
Nu este jucat foarte mult, deşi o merită cu prisosinţă. În
calitate de director de teatru, funcţie ingrată pentru orice
dramaturg binevoit să se uite pe sine, Horia este prezent în
repertoriul vizibil cu vechea lui piesă de mare succes, pe teme
conjugale, numită Funcţionarul destinului (montată de Anca
Maria Colţeanu). Este piesa de rezistenţă şi de longevitate

Actriţă de mare forţă dramatică şi
profesor universitar la UNATC, doamna
Olga Delia Mateescu este şi un dramaturg de
cursă lungă, fiind premiată de câteva ori
pentru volumele ei de proză şi de teatru scrise
cu arta actorului, a regizorului, a profesorului
(20 de piese). I-au fost jucate piesele
Grenada la Teatrul Masca, Cod roşu la
Teatrul Roşu, comedia poliţistă Magnolii şi
cianură la Teatrul Coquette şi, recent,
comedia amară Aniversarea la Teatrul
Naţional Radiofonic.
A urmat iniţial Facultatea de Filologie (Secţia Limbi
romanice şi clasice), apoi studiile teatrale la IATC, obţinând
doctoratul în Istoria teatrului, în 1999, sub conducerea prof. univ.
Ileana Berlogea, în cadrul UNATC.
Continuare în pag. 4
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♠D.R. POPESCU (n. 19 august 1935)
Leu şi corifeu al dramaturgiei
autohotone, fost preşedinte al
Uniunii Scriitorilor din România
înainte de 1989, prozator, scenarist
de film şi academician, Dumitru
Radu Popescu a fost membru
supleant în CC al PCR din 1968 şi
deputat în Marea Adunare Naţională din 1975.
A fost foarte puţin inclus în repertorii, dar a rămas în
conştiinţa publicului bucureştean cu piesa O batistă în Dunăre,
jucată la Teatrul Naţional, aflat sub conducerea lui Fănuş Neagu,
în regia lui Ion Cojar. Din distribuţie făceau parte: Leopoldina
Bălănuţă, Mariana Mihuţ, Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu
Bitănescu.
♠MIHAI ISPIRESCU (n. 20 martie 1940)
Aflat în alveola Academiei
Române şi în graţiile Teatrului
Nottara înainte şi după 1989,
sărbătorit recent pentru 50 de ani de
la debut, autor satiric de excelenţă şi
de anvergură, Mihai se află în
repertoriu numai cu piesa
anticeauşistă Aprilie, dimineaţa.
În 2015 a fost jucat şi la Teatrul Naţional Radiofonic, cu
comedia Cool, instituţie mult mai atentă cu creaţia dramaturgică
contemporană a autorilor în viaţă decât multe scene prestigioase
şi indiferente faţă de aceştia.
♠RODICA POPESCU BITĂNESCU (n. 5 august 1938)
Actriţă de mare inspiraţie
scenică, veterană a Teatrului
Naţional „I.L. Caragiale” din
Bucureşti, reconvertită în
dramaturg şi regizor al propriilor
piese Cinci femei de tranziţie, Încă-i
bine, Viaţă de cimitir, Triunghiul
femeilor, toate jucate cu mare
succes de public pe prima noastră scenă. Deţine Ordinul Naţional
Serviciul Credincios în grad de Cavaler „pentru crearea şi
transmiterea cu talent şi dăruire a unor opere literare
semnificative pentru civilizaţia românească şi universală”
♠ DENIS DINULESCU (n. 14 ianuarie 1950, Capricorn şi
Bivol în zodiacul chinezesc)
Jurnalist, fost redactor-şef la
Caţavencu, unde a exersat
ironizarea tuturor de pe poziţia
Dumnezeului suveran, Denis este,
de fapt, un scriitor robust, prolific,
fantast, care a rămas în conştiinţa
publicului prin piesa de băşcălizare
a unui mort, O zi din viaţa lui
Nicolae Ceauşescu (interpretat de
celebrul Călinescu), spectacol
fabulos la Teatrul Mic.
În prezent, Teatrul de Artă din Deva i-a montat un text nou
dedicat Marii Uniri, Fotograful Unirii, care s-a jucat la Teatrul
Naţional din Bucureşti şi care se află în turneu european cu

sprijinul ICR.
Biletele de autobuz pe care le-a creat grafic înainte de 1989,
când se afla la volanul unui serviciu tehnic, s-au tipărit în
milioane de exemplare, ceea ce din păcate nu se întâmplă cu
nicio piesă, carte a scriitorilor români, inclusiv a celor aflaţi în
preajma unor butoane.
♠MIRCEA M. IONESCU (n. 31 octombrie 1945)
Absolvent al Facultăţii de Filosofie,
jurnalist sportiv de mare clasă şi dramaturg
de forţă. Fost director al Teatrului „Tudor
Vianu” din Giurgiu, iniţiator al programului
îndeplinit cu măiestrie − 43 de premiere
numai cu autori români, performanţă unică în
istoria teatrului românesc! Din funcţia de
director de teatru cu ştaif şi cu orgolii
maxime, a fost înlocuit după 5 ani de mandat
pentru performanţă! Se află la punctul
aproape maxim al carierei sale. Piesa cu un singur personaj
Puşlamaua de la etajul 13 s-a jucat la Bucureşti, la Roma, la
Chişinău, în Balcani şi la Viena şi va fi montată în curând şi la
Teatrul Dramaturgilor Români, sperăm că în regia lui Hausvater.
Textul Taximetrist de noapte la New York a avut premiera în
decembrie 2017 la Teatrul Naţional Radiofonic.
♠ ALEXANDRA ARES (n. 31 octombrie 1970, Scorpion
cu ascendent în Scorpion): Explozie întârziată
A absolvit prima promoţie de
Teatrologie la Academia de Teatru şi Film din
Bucureşti, unde a intrat prima pe listă. A fost
realizator pentru Redacţia Teatru din TVR
(Profil Victor Rebengiuc la 60 de ani, 1993;
O anumită stare de spirit cu Alexandru
Darie, 1995; Avignon, 1995; Amintiri din
viitor, 1997; docudrama „Danaidele” la
New York cu George Ivaşcu, 1997) şi a lucrat
5 ani la televiziunea americană CBS. A scris
proză şi teatru scurt (volumul Exilată în
trecut, Ed. Cartea Românească, 2005), romane în limba engleză
(Visătoarele şi Viaţa mea pe net, traduse şi publicate la Polirom în
2008 şi 2012), monografia marelui dramaturg american Sam
Shepard (Sam Shepard, un rebel al rigorii mortale, Ed. Aldine,
2005), cu acordul acestuia (ediţia a doua − aflată sub tipar la
Editura Tracus Arte) şi a obţinut trei premii de literatură
americană. Romanul S-a întâmplat la Londra, scris tot în limba
engleză, a fost reţinut pentru traducere de Editura RAO.
A debutat scenic în 2017, la Teatrul Zamora, cu spectacolulcoupé Magazinul de bărbaţi (drama Pisica şi fanteziile comice
Staţia şi Magazinul de bărbaţi). Piesa Frumoasa adormită şi
trezită este predată la Teatrul Naţional Radiofonic.
♠ ALEXANDRU POPA (n. 12 iulie 1977): Vedeta
momentului
A debutat în 2015 cu două piese la Godot Café-Teatru −
Secretul fericirii şi Cine iubeşte plăteşte. În 2016, Teatrul Nottara
i-a montat piesa Efecte colaterale. Anul 2017 i-a adus trei
succese scenice: one-man show-ul Gigel la Teatrul Bulandra,
Numitorul comun la Teatrul de Comedie şi All inclusive la Teatrul
Tineretului. Regizorul preferat: Vlad Zamfirescu. Explozia
dramaturgului ne aminteşte de Teodor Mazilu, Ion Băieşu şi
Tudor Popescu cu care şi seamănă comic, dramatic şi stilistic.
Dinu GRIGORESCU
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UN SPECTACOL EXUBERANT ŞI INOVATOR
CARE NU TREBUIE RATAT!
.

Mult zgomot pentru nimic, în regia lui Andrei Şerban, la Teatrul de Comedie

Alexandra
ARES

Andrei Şerban va împlini vârsta de 75
de ani pe 21 iunie 2018, dar continuă să fie nu
numai cel mai bun regizor român, dar şi cel
mai tânăr în spirit şi în montări, mereu surprinzător. Şerban
reuşeşte să se reinventeze complet în fiecare spectacol, evitând
manierismul regizoral al multor alţi colegi de breaslă de renume

care se afundă fără scăpare într-un anume stil predictibil înainte
de ridicarea cortinei. La Andrei Şerban, singurul numitor comun
(ca să folosesc titlul unei alte piese excelente de la Teatrul de
Comedie, scrisă de Alexandru Popa) este că atât criticul, cât şi
spectatorul vor fi surprinşi de fiecare dată cu o montare
inovatoare şi iconoclastică, dar mereu actuală, care realizează un
pod superb şi engaging între textul clasic şi contemporaneitate.
Mulţi alţi regizori copiază sau emulează astăzi acest stil, cu mai
mult sau mai puţin succes, dar Andrei Şerban a fost şi rămâne the
original article, unul dintre inovatori.
Apropo de poduri: Andrei Şerban a absolvit IATC în 1968
cu un Iulius Cezar montat în stil Kabuki, care avea un pod de
flori dinspre scenă spre sală, şi cu o scenă antologică în care
Iulius Cezar murea în slow motion. Un spectacol care a creat
vâlvă şi i-a adus neplăceri. În anul următor, Şerban a evadat din
nemişcarea comunistă cu ajutorul lui Eillen Stewart, directoarea
negresă a micului Teatru LaMama, înfiinţat în 1961 în cartierul
East Village din New York, care, la vremea respectivă, ajuta
omenii de teatru şi aproba spectacole pe feelingul pe care i-l
dădea o persoană, deseori înainte să citească o piesă sau să vadă
vreun spectacol, situaţie care s-a schimbat radical în ziua de azi.
Aşadar, Şerban a ajuns la New York ca omul potrivit la
timpul potrivit, când se lansau mişcările Off-Broadway şi OffOff-Broadway, un timp de mare energie, expansiune şi
experiment când o nouă generaţie – astăzi considerată de aur –
crea o alternativă la teatrul comercial prudent de pe Broadway,
un teatru nou, rebel şi nonconformist după înfăţişarea noii
generaţii. Un timp când un spectacol Off-Broadway şi mai ales
Off-Off Broadway se monta mult mai uşor şi mai ieftin şi când
lipsea competiţia strangulantă din ziua de azi. În dramaturgie se
lansau David Rabe, Richard Foreman, Sam Shepard, Claude von
Italie, în regie Joseph Chaikin, Julian Beck, Judith Malina,
Joseph Papp, Richard Wilson, mulţi activând atât ca regizori, cât
şi ca dramaturgi şi actori. De atunci şi până azi, Andrei Şerban a
montat pe cele mai importante scene ale lumii, atât de teatru, cât
şi de operă, şi a jucat cu actori ca Meryl Streep, Irene Worth şi
Christopher Walken (cu care şi-a făcut debutul de Broadway, la

Lincoln Center For Performing Arts, în 1977), Billy Crystal
(Ubu Roi şi Arden of Faversham la LaMama), Liev Schreiber,
Diane Lane şi mulţi alţii. Spre deosebire de mulţi colegi de
generaţie care s-au epuizat şi au dispărut de pe firmamentul
teatral după o decadă sau două de succese răsunătoare şi şi-au
pierdut vigoarea creatoare şi puterea de a rămâne relevanţi într-o
cultură în continuă schimbare, Şerban este nu numai uimitor de
prolific, dar şi uimitor de longeviv din punct de vedere artistic.
Cam ca Meryl Streep în actorie, care continuă să ofere hituri

după hituri în orice rol apare.
Mult zgomot pentru nimic reprezintă debutul lui Andrei
Şerban la Teatrul de Comedie din Bucureşti şi este un spectacol
care nu trebuie ratat! Împreună cu partenera lui de regie şi
dramaturgie, regizorul secund Daniela Dima, Şerban a luat textul
scris de Shakespeare în 1599, tradus de Lucia Verona, şi l-a
rescris şi reimaginat pentru tinerii de azi care folosesc
WhatsApp, filmează şi captează totul pe telefonul mobil,
inclusiv selfie-uri, stau toată ziua pe laptop şi comentează totul
pe site-uri de social media, catapultându-i ca personaje în
tragicomedia cu un titlu cu două tăişuri în limba engleză a
secolului al XVI-lea, cel de-al doilea putând fi Multă tevatură
din cauza bârfei (Much ado about noting, care se citea aproape
la fel ca nothing), zvonuri false care pot fie să ajute, fie să
distrugă vieţi. Datorită acestor zvonuri plantate cu intenţie,
cuplul de răutăcioşi Beatrice-Benedick, care se ura cu pasiune, se
va îndrăgosti şi se va îmbuna (oferind firul de comedie romantică
al piesei), şi cuplul de buni, Claudio-Hero, care se iubeşte, se va
despărţi şi va împietri de durere din cauza răutăţii lumii (oferind
firul tragic şi ceea ce se cheamă astăzi în tehnica scenariului the
all is lost moment, din ultimul act). Geniul lui Shakespeare
descoperea din instinct, în această piesă, nu numai toate
principiile de azi ale mecanicii dramatice, dar şi germenii
propagandei şi dezinformării care au devenit astăzi subiecte de
studiu în facultăţi, lipite ca marca pe scrisoare de orice tip de
informaţie prezentată presupus inocent în mass-media mondială.
În adaptarea lui Andrei Şerban, universul shakespearian din
1599 a devenit universul complex şi tehnologizat din 2018.
Oraşul Messina din Italia de acum 419 ani este o satiră a Italiei de
azi, războiul din care se întoarce Don Pedro este o campanie
electorală victorioasă, le droit du seignor a devenit hărţuiala
sexuală a şefului – #HimToo –, iar fratele cel rău şi invidios pe
Continuare în pag. 6
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bucuria altora a devenit psihopatul luciferian ce nu lipseşte din
niciun thriller.
„Adaptarea nepermis de liberă” funcţionează în cea mai
mare parte cu brio, pentru că Andrei Şerban şi Daniela Dima au
păstrat stilul de paradox şi calambur al noilor replici inventate,
dintre care câteva mi s-au părut geniale. De exemplu, monologul
lui Beatrice, care se plânge lui Benedick că au dispărut bărbaţii
de odinioară care se luptau cu lei şi că băieţii de azi se pierd în
contemplarea caffè latte-ului şi sunt sperioşi ca nişte căprioare
(pe care se subînţelege că femeile nu se mai pot baza fără să îşi
asume vreun risc pentru ele), în care m-am regăsit ca femeie
contemporană şi am zâmbit. De fapt, acelaşi personaj Beatrice,
poate cel mai magnetic în întreg ansamblul, în interpretarea
Sabrinei Iaşchevici, a fost şi purtătoarea singurei neconcordanţe
cu textul clasic care m-a deranjat. „Beatrice cea mereu cu
zâmbetul pe buze” în versul lui Shakespeare este mereu cu
rânjetul pe buze şi cu o replică plină de sarcasm în spectacolul lui
Andrei Şerban, sugerând probabil că nici femeia modernă de azi
nu mai este la fel de senin-spirituală ca cea din timpul perioadei
elisabetane. Figura şi stilul Sabrinei Iaşchevici mi-au adus
aminte de o Clody Bertola tânără, în rolul Rosalinda din
spectacolul din arhiva TVR Cum vă place, cu figura ei puţin
androgină, de paj, dar cu un voltaj mai puternic. În contextul
dramatic al piesei Mult zgomot pentru nimic, Beatrice este un fel
de fecioară războinică şi puternică – gen Brunhilda −, în
contrapunct cu fecioara suavă – gen Isolda −, mai admirată şi
iubită, dar mai puţin interesantă, interpretată de frumoasa actriţă
Anca Dumitra. Alături de Sabrina şi Anca, Conrad Mericoffer a
oferit şi el un personaj masculin magnetic în rolul lui Benedick şi
pe bine, şi pe rău, alături de Liviu Pintileasa (un Don Pedro situat
între Caragiale şi un mafioso Godfather), Alexandru Conovaru
(Guvernatorul Mesinei, la fel) şi Alexandru Bogdan care a
jonglat patru roluri, inclusiv cel de prezentator, cu şarm şi
măiestrie, arătând că există şi actori de caracter care se pot mula
pe mai multe stiluri în loc să muleze toate rolurile la un anumit
stil al lor. Întreg ansamblul de actori joacă cu un entuziasm
contagios în acest spectacol şi mi-a făcut plăcere să îl urmăresc
cu coada ochiului pe Andrei Şerban privindu-i din fundul sălii ca
un profesor fericit şi mândru de elevii lui.
Spectacolul Mult zgomot pentru nimic, în viziunea lui
Andrei Şerban, a fost scos din zona cuminte de comedie
romantică şi elevat într-o satiră acerbă a nimicului exagerat şi a
totului, care de fapt este nimic („Totul este deşertăciune”, ne
spune Biblia). Un spectacol polifonic, atât din punct de vedere
auditiv, cât şi vizual, şi emoţional – exuberant, gen operă totală ce
include teatru, transmisie video în direct, fie pe scenă, fie în toate
spaţiile neconvenţionale din interiorul şi din jurul teatrului,
prezentări de slide-uri, SMS-uri, dans (coregrafia foarte bună a
lui Ştefan Lupu), culoare (Doina Levintza a semnat costumele
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exuberante care unesc kitsch-ul de high-fashion italian cu arta şi
spiritul ludic, o încântare vizuală), muzică (semnată de Raul
Kusak, reuşită pe secvenţele de ritm, dar mai puţin memorabilă
pe partea de melodie) şi folosirea prim-planului, o tehnică ce mia adus aminte de portretele filmate ale lui Andy Warhol pe care
le-am admirat la Muzeul de Artă Modernă de la New York, dar
duse spre absurdul nevrotic al unui Woody Allen şi obsesia şi mai
recentă a selfie-urilor. Personajele discutate şi bârfite în piesă
poposesc din când în când în faţa celor două camere de filmat
aflate la dreapta şi respectiv stânga scenei, unde se schimonosesc
sau exprimă emoţii exagerate, în contrapunct cu ce se discută
despre ei, ca nişte vulcani de emoţii isterice pe punctul să erupă
de furie... pentru nimic. Le puteam vedea şi în carne şi oase şi
mărite enorm pe ecranul de proiecţie din fundal.

Spectacolul durează 2 ore şi 45 de minute, cu pauză, dar este
un upper, nu un downer şi oferă spectatorului o experienţă ieşită
din comun. Am plecat de la el înviorată şi deloc obosită, cât se
poate de încântată.
Geniul lui Andrei Şerban, unde e de neegalat, este că
flirtează cu kitsch-ul contemporan şi dansează în diverse ritmuri
la marginea lui, chiar pe muchie, fără să cadă nicio secundă în el
ca mai toţi ceilalţi regizori care se aventurează în această zonă
riscantă (cum ar fi de pildă Petrică Ionescu la TNB cu megaproducţia Visul unei nopţi de vară, care mi s-a părut de un kitsch
monumental, atât la propriu, cât şi la figurat). Din contră, Andrei
Şerban îl ridică şi îl transformă în artă!
„După ezitări, am decis să cooptez tehnologia, ca universul
complex shakespearian să fie mai uşor recognoscibil într-un
context contemporan, ca sub o lupă. Astfel vedem mărite pe
ecran două lumi: una a politicienilor şi a celor sus-puşi, cu
interesele, ambiţiile şi jocurile lor stupide de putere, şi alta, a lui
Beatrice şi Benedick, care, într-o conjunctură viciată, în care
dragostea a fost devalorizată şi trivializată, au nevoie de probe
şi verificări multiple pentru a ajunge să creadă în existenţa ei.
Dar camerele video amintesc şi de un factor în creştere în
zilele noastre: supravegherea. Suntem invadaţi de armate
virtuale, intimitatea fiecăruia poate fi oricând violată.
În jurul nostru e prea mult zgomot: cel dinafară (al
traficului agitat – şi nu doar rutier – plin de sirene şi claxoane
asurzitoare; vacarmul neîntrerupt al emisiunilor TV, unde toţi
latră şi nimeni nu ascultă pe nimeni; cel iritant de obositor al
mallurilor etc.) şi cel dinăuntru (al ambiţiilor şi conflictelor
personale care se ceartă între ele, fără o rezoluţie). Când totuşi
furtuna se linişteşte, ne dăm seama uneori că totul a fost... pentru
nimic, ca titlul piesei din seara aceasta.” – Andrei Şerban.
(Cronică preluată din Revista Teatrală Radio, 15 iunie 2018)
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Prolificul
comediograf Dinu
Grigorescu (n. 1938)
a împlinit înţeleapta
vârstă de 80 de ani în
data de 4 iunie 2018.
Are un CV literar
impresionant! A
abordat toate
genurile şi speciile
literare, cu excepţia
romanului (deşi în
2016 a pătruns şi pe
t ă r â m u l
romancierilor, dar a
pierdut manuscrisul
şi a renunţat la idee).
Membru al
Uniunii Scriitorilor din România din anul 1990, este autorul a 60
de comedii satirice, publicate în volumele de teatru: Ciripit de
păsărele * Fluturi de noapte (1988), Valsul lebedelor (1995,
satira a fost remarcată de Iosif Naghiu, care i-a acordat Premiul
de Dramaturgie al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti în 1994),
Regele broaştelor (1995), Iadul vesel (1997), Estul sălbatic
(1997), Schimbare de sex (2001), Nuntă cu girofar (2004),
Femeia gonflabilă (2004), Soacra cibernetică (2004), Foşnetul
banilor (2004), Autostrada broaştelor (2008), Horoscopul
Puterii (2011), Maidanezii (2011), Salonul Oglinzilor: Vivat
Caragiale! (2012), Ultima cafea cu Iuliu Maniu (2013), Blana
de păianjen (2014), Iadul Vesel: Opera Omnia (2015, Premiul
Uniunii Scriitorilor − Filiala de Dramaturgie Bucureşti în 2015).
25 dintre piesele sale au fost reprezentate scenic şi ca spectacolelectură la Teatrul de Comedie, la Teatrul Evreiesc de Stat, la
Clubul Dramaturgilor (ICR în colaborare cu USR) din Bucureşti,
la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, pe alte scene din ţară, dar
şi la Teatrul Naţional Radiofonic (Radio România Actualităţi şi
Radio România Cultural) şi la Teatrul Naţional de Televiziune
(TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR Internaţional). O parte
dintre piesele sale au fost traduse în franceză şi în engleză.
Ca jurnalist cultural, a fondat publicaţiile: Scorpion, Trei pe
un balansoar, cu suplimentul Rampa (1990-1991), şi Ciripit de
păsărele (2016-prezent). Este cunoscut şi ca poet liric, dar şi
satiric, publicând volumele: Acvariul cu rechini (1992), Poeme
scrise pe un geamantan (1995), Dresura de cuvinte (1998), Bară
la bară, serpentine lirice (2009), Bună dimineaţa, Tirol! (2009),
Secretul de sub pălărie (2016). Ca prozator memorialistic şi
umoristic, a publicat lucrările: Album de familie (2004), Divina
Primărie (2004), Liberi în Oraşul Interzis − Jurnal chinez
(2007), Memorii pikante (2008), Vizita ursului: Atacuri
umoristice (2009) şi Umor demisec: Haz de colecţie (2010). A
cochetat şi cu eseistica, fiind autorul a 3 volume: Caragiale
stelist: Careul dramaturgilor (2008), Autografe pe cortină
(2010) şi Rezervaţia Dramaturgilor: De la Aristofan la Fastfood (2013, premiat cu Diploma de Excelenţă a Festivalului
Callatis din Mangalia în 2014 şi nominalizat la Marele Premiu
Naţional de Literatură al Festivalului de la Cluj din 2014). Deşi
nu are studii în teatru, a dovedit profesionism prin cronicile sale
originale apărute în revista Luceafărul de dimineaţă (2013prezent, pentru care a obţinut Premiul pentru Critică Teatrală în
2015), în magazinul cultural online Revista Teatrală Radio
(2017-prezent) şi în revista Neuma (2018-prezent). În anul 1991
a fondat Editura Ghepardul, unde, ca editor, a publicat cărţile

autorilor români şi străini: Ion Groşan, Octavian Soviany,
Marcel Tohatan, Lao She, Liao Yimei, Alexandra Ares, Tuncer
Cücenoğlu, Asmin Singez, Emil Lungeanu, Mihai Tudor, Vlad
Lungu, Aurel Octavian Berea, Julieta Strâmbeanu-Weigel.
În perioada 1991-2003 a fost secretarul general al
Municipiului Bucureşti, subprefectul Capitalei, consilierul
personal al prim-ministrului, director de cabinet la Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedintele Comisiei pentru
Ocrotirea Minorilor şi Copiilor Străzii din Bucureşti.
În anul 1997 a creat Fundaţia non-profit „Spirit Românesc
Pro-Arte şi Caritate”, o instituţie culturală independentă, care
concepe şi realizează activităţi teatrale, editoriale, publicistice şi
audiovizuale, promovând cultura românească contemporană şi
facilitând schimburi de idei, informaţii şi proiecte culturale cu
Uniunea Europeană, SUA şi China. În ianuarie 2016 a lansat
Trupa de Teatru „Zamora”, în componenţa căreia au intrat, cu
plăcerea de a juca, actori amatori-voluntari de diferite vârste şi
profesii (pensionari, salariaţi − economişti, ingineri, jurişti,
profesori − şi elevi) din Sinaia şi Buşteni, oferind spectacolelectură şi scenice pe toată Valea Prahovei.
Activitatea sa literară a fost recunoscută prin acordarea unor
premii importante: Medalia Jubiliară „I.L. Caragiale” acordată
de Consiliul judeţean Prahova (2002), Premiul „Geo Saizescu”
pentru întreaga activitate satirică (2004), o Diplomă de
Excelenţă semnată de Nicolae Manolescu şi acordată de Uniunea
Scriitorilor din România pentru preţioasa activitate literară la 75
de ani (2014), o
Diplomă de Merit
semnată de Horia
Gârbea şi acordată
de Filiala Autorilor
D r a m a t i c i
Bucureşteni pentru
promovarea
deosebită a literaturii
române (2014),
Diploma de
Excelenţă a
Festivalului
Internaţional al
Teatrului de Studio
(Piteşti, 2014) şi
Trofeul Teatrelor
Dunărene (Giurgiu,
2014).
În urmă cu fix
40 de ani, pe 13 mai
1 9 7 8 , D i n u
Grigorescu a debutat
pe scena Teatrului de Comedie cu piesa Ciripit de păsărele, în
regia Sandei Manu, o comedie domestică ce prezintă cercul
vicios conjugal al două cupluri căsătorite, care nu pot divorţa:
primul cuplu − al unor oameni simpli (Gică şi Aura / Ştefan
Tapalagă şi Liliana Ţicău), iar al doilea − al unor îmbogăţiţi
(Adrian şi Laura / Iurie Darie şi Stela Popescu). Un avocat
specialist în divorţuri (Valentin Plătăreanu) încearcă să-i
despartă, iar un zugrav contrapunctic (Gheorghe Şimonca) îi
apropie prin recosmetizarea cuibului conjugal. O falsă menajeră,
„pasăre de noapte” (Rina / Vasilica Tastaman), şi doi falşi
trubaduri (Porumbel şi Fane / Iulian Voicu şi Cristian Molfeta)
Continuare în pag. 8

Pag. 8

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro
Urmare din pag. 7

profită de situaţie şi fură tot. Golite de bunuri, ambele cupluri se
eliberează de obsesii, dar avocatul vine pe urmele lor. Piesa a
adus zâmbetele pe chipurile spectatorilor timp de 3 ani, jucânduse de 105 ori cu sălile pline. Pentru aniversarea a 40 de ani de la
debutul dramaturgic din data de 13 mai 2018, directorul Teatrului
de Comedie, domnul George Mihăiţă, i-a pus dramaturgului
D.G. la dispoziţie Sala „Radu Beligan”, dânsul trebuind să vină
cu întregul pachet artistic. A fost un one-man show, fără un
scenariu dat, ce a început la ora 17.00 în foaierul teatrului, cu
depănarea unor amintiri dulci, dar şi amare legate de istoricul
piesei, continuând pe scenă unde s-au proiectat fotografii şi
fragmente audio din arhiva comediografului, pe care acesta le-a
comentat cu umor, ironie, mândrie, şi culminând cu spectacolullectură Mamaia în Himalaya (o nouă versiune a tragicomediei
Bunica la Istanbul), în regia actorului, dramaturgului şi
cronicarului teatral Candid Stoica. Intriga piesei o constituie
disputarea moştenirii Mamaiei centenare (Doina Ghiţescu) şi
punerea la cale a unui asasinat de către nepoţi (demnitarul de doi
lei Cosmin / Radu Zetu, infirmiera Puffy / Florentina Tănase,
agentul turistic Cobra / Constantin Duicu, doctorul Plicucean /
Petre Moraru, bucătarul Bambus / George Grigore), cu
complicitatea amantei lui Cosmin, Panda (Ioana Calotă),
singurul ajutor al bunicii fiind ramolitul vecin Ninel, fost consul
general în Nepal (Candid Stoica), autorul satirizând sistemul
medical bolnav cobză şi tratamentul pe care tinerele generaţii îl
aplică „elefanţilor” de vârsta a treia şi a patra, aducând o temă
dificilă − moartea − în cheie comică, prin replici scurte, cu rime,
jocuri de cuvinte, aluzii politice, sociale şi culturale şi cu
momente de muzică şi dans. Ceea ce este interesant de ştiut este

că actorii au repetat o singură dată textul, cu o oră înainte de
spectacol, sala fiind ocupată... şi s-au descurcat excelent, fiind
răsplătiţi la final cu ropote de aplauze, ceea ce ar trebui să atragă
atenţia unor teatre pentru montarea scenică a piesei! La
eveniment au fost prezenţi cunoscuţi, rude, prieteni de-ai
sărbătoritului, membri ai Trupei de Teatru „Zamora”, dar şi
dramaturgii Mircea M. Ionescu, Olga Delia Mateescu, Marilena
Dumitrescu, Denis Dinulescu, Marilena Caraghiaur, criticul
teatral Nicolae Havriliuc, poeta Coca Popescu, liberalul Ion I.C.
Brătianu, câteva nume importante fiind absente (unele motivat).
A fost o seară minunată pentru toţi, care s-a încheiat cu savurarea
a trei torturi aniversare şi a câtorva sticle de vin spumant.

Într-o prolifică activitate literară de 60 de ani, Dinu
Grigorescu a dovedit că este un abil maestru în dresura
cuvintelor. În acest an aniversar cu numărul 80, îi dorim sănătate
fizică, mentală, creatorie pentru a ne bucura în continuare cu ale
sale cronici teatrale unice, poezii sublime şi comedii satirice
originale printr-un limbaj atipic, mustrator de către găştile
literare de astăzi, dar cu totul special pentru cei care văd dincolo
de cuvinte! La Mulţi Ani!
Dr. Vlad LUNGU

DINU GRIGORESCU DE LA A LA Z
Opisul comediilor
A
Audienţă la Dumnezeu (volum omonim, Ed. Palimpsest, 2005)
Autostrada broaştelor (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2008;
spectacol radiofonic la Teatrul Naţional Radiofonic, 2008, regia:
Mihai Lungeanu)
B
Basarabia (Victimele geografiei) (lectură la Clubul
Dramaturgilor „Dragon II” din Bucureşti, 2018, regia: Candid
Stoica)
Bichonul maltez (volumul Comedii turbate: Maidanezii, Ed.
Ghepardul, 2014)
Blana de păianjen (volum omonim, 2014; spectacol-lectură la
Clubul Dramaturgilor − ICR din Bucureşti, 2014, regia: Vasile
Manta)
Blonda brunetă (volumul Schimbare de sex, Ed. Meridiane,
2001)
Buletinul meteo (premieră la Teatrul Zamora din Sinaia, 2017prezent, regia: Horia Bârleanu)
Bunica la Istanbul (volumul Estul sălbatic, Ed. RAI-Coresi,
1997; volum omonim, Ed. Ghepardul, 2016; spectacol
radiofonic la Teatrul Naţional Radiofonic, 1997, regia: Dan
Puican; spectacol scenic la Teatrul de Revistă „Constantin
Tănase” din Bucureşti, 1998, regia: Constantin Dinischiotu şi la
Teatrul Zamora din Sinaia şi Buşteni, 2016-prezent, regie de
autor)
C
Ciripit de păsărele (debut scenic la Teatrul de Comedie din
Bucureşti, 13 mai 1978-1981, regia: Sanda Manu; volum
omonim, Ed. Eminescu, 1988, Ed. Z, 1995, Ed. Ghepardul,
2003, 2015, 2017, Ed. Tritonic, 2013; spectacol radiofonic la

Teatrul Naţional Radiofonic, 2001, regia: Constantin
Dinischiotu; spectacol-lectură parţială la Teatrul „Le
Funambule” din Montmartre, în lectura actorilor Heloise Beaune
şi Lucien Jerome, 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, 2013; versiunea în limba franceză a
piesei, Gazouillis des oiseaux, a fost selectată de către regizoarea
Christine Legros-Romero, directorul „Le Theatre des Femmes”
din Paris, pentru a fi reprezentată scenic)
Coarnele ursului (volumul Blana de păianjen, Ed. Ghepardul,
2014)
Corăbierii (proiect repertorial cu Teatrul Tineretului din
Bucureşti, director şi regizor D.D. Neleanu, 1962, text retras de
autor)
Cum să fii pentru a fi (agreat) (sertar, 1960)
D
Demolarea Sfântului Duh (volumul Estul sălbatic, Ed. RAICoresi, 1997)
Dragoste online (premieră la Teatrul Zamora din Sinaia, 2017prezent, regia: Horia Bârleanu)
E
Elefantul (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2010)
Enigma (sertar, 1958)
Estul sălbatic (volum omonim, Ed. RAI-Coresi, 1997)
F
Femeia gonflabilă (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2004)
Fluturi de noapte (premieră la Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ, 1983-1985, regia: Mircea Marin; spectacol scenic la
Continuare în pag.9

Pag. 9

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

Urmare din pag. 8

Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad, 1986, regia: Bogdan Ulmu;
volum omonim, Ed. Eminescu, 1988; volumul Iadul Vesel, Ed.
RAI-Coresi, 1997)
Foşnetul banilor (volumul Schimbare de sex, Ed. Meridiane,
2001; volum omonim, Ed. Ghepardul, 2004; spectacol-lectură la
Casino Sinaia, în cadrul Colocviului Naţional de Dramaturgie,
2002, regia: Candid Stoica)
G
Gheata de aur (inedită)
Girofarul (spectacol-lectură la Clubul Dramaturgilor − ICR din
Bucureşti, 2016, regia: Mihai Lungeanu)
H
Haita (volumul Comedii turbate: Maidanezii, Ed. Ghepardul,
2014)
Hidrobicicleta (spectacol-lectură la Gala Tânărului Actor de la
Costineşti, 1988, regia: Mihai Lungeanu)
Horoscopul Puterii (volum omonim, Ed. Karta-Graphic, 2011;
premieră la Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, 2011, regie de
autor)
Hoţii de monumente (piesă contractată de Teatrul de Comedie
din Bucureşti, director Radu Beligan, secretar literar B. Elvin,
1962)
I
Iadul vesel (volum omonim, Ed. RAI-Coresi, 1997, Ed. Tipo
Moldova, 2015)
Invitaţie la recepţie (volumul Schimbare de sex, Ed. Meridiane,
2001)
J
Jaguar Party (volumul Iadul vesel, Ed. RAI-Coresi, 1997;
spectacol-lectură la Teatrul Urmuz din Bucureşti, 1992, regia:
Mircea Marin)
K
(Steaua de la) Kilometrul Zero (lectură la Cenaclul IATC din
Bucureşti, 1962, regia: profesor rector George Loghin,
moderator Dorel Dorian)
L
Lady Dracula cu 5 stele pe umăr (inedită)
M
Maidanezii (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2011; volumul
Comedii turbate: Maidanezii, Ed. Ghepardul, 2014; spectacollectură parţială la Centrul Socio-Cultural „Jean-Louis Calderon”
din Bucureşti, 2013, regia: Candid Stoica)
Mamaia în Himalaya (spectacol-lectură la Teatrul de Comedie
din Bucureşti, 13 mai 2018, regia: Candid Stoica; proiect pentru
un viitor spectacol radiofonic la Teatrul Naţional Radiofonic,
regia: Mihai Lungeanu)
Mătasea broaştei (volumul Iadul vesel: Opera Omnia, Ed. Tipo
Moldova, 2015)
Miss Babele (prima comedie românească jucată după 1989 în
România; premieră la Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad,
1991, regia: Bogdan Ulmu)
Miss Tranziţia (volumul Iadul vesel, Ed. RAI-Coresi, 1997)
N
Nuntă cu dar (text: Bogdan B. Bogdan − pseudonimul lui D.G.,
Tudor Popescu şi Radu Aneste Petrescu; premieră la Teatrul
Dramatic din Braşov, 1976-1977, regia: Florin Fătulescu;
spectacol scenic cu titlul Mireasa fără mire la Teatrul din
Petroşani, 1977-1978, regia: Florin Fătulescu; volumul Iadul

vesel, Ed. RAI-Coresi, 1997)
Nuntă cu girofar (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2004, Ed.
Karta-Graphic, 2007)
Nuntă cu miliardar (premieră la Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucureşti, 1997-2001, regia: Constantin Dinischiotu; volumul
Schimbare de sex, Ed. Meridiane, 2001)
O
O bunică de milioane (colaborare cu Alexandra Ares; volum
omonim, Ed. Ghepardul, 2017)
O noapte albă cu bani negri la Cobra Club (volumul Iadul
vesel: Opera Omnia, Ed. Tipo Moldova, 2015)
P
Parlamentul păsărilor (volumul Comedii domestice, Ed.
Ghepardul, 2013)
Pizza la domiciliu (inedită)
Plimbare cu telescaunul (premieră la Teatrul „Maria Filotti” din
Brăila, 1986, regia: Constantin Codrescu)
R
Raliul faraonilor (spectacol-lectură la Teatrul Odeon de Ziua
Mondială a Teatrului, 29 martie 1989, regia: Dragoş Galgoţiu)
Războiul conjugal (inedită)
Regele broaştelor (volum omonim, Ed. Z, 1995)
Ruleta americană (spectacol-lectură parţială la Casa Vernescu,
1995, regia: Victor Ioan Frunză; volumul Estul sălbatic, Ed.
RAI-Coresi, 1997)
S
Schimbare de sex (volum omonim, Ed. Meridiane, 2001;
spectacol-lectură la Clubul Dramaturgilor − Sala Oglinzilor a
Uniunii Scriitorilor din România, Bucureşti, 2008, regia: Dan
Tudor)
Soacra cibernetică (volum omonim, Ed. Ghepardul, 2004)
Soacra silenţioasă (inedită)
Ş
Şarpele boa (volumul Estul sălbatic, Ed. RAI-Coresi, 1997)
T
Tiranic vals (inedită)
U
Ulciorul nu merge de multe ori la apă (premieră la Teatrul de
Stat din Valea Jiului, 1982, regia: Ion Simionescu)
Ulii nu se ţin în colivie (premieră la Teatrul „Alexandru Davila”
din Piteşti, 2014-2016, regia: Matei Varodi)
Ultima cafea cu Iuliu Maniu (volum omonim, Ed. Ghepardul,
2013, 2016; spectacol-lectură la Centrul Socio-Cultural „JeanLouis Calderon” din Bucureşti, 2015, regia: Candid Stoica;
spectacol radiofonic la Teatrul Naţional Radiofomic, 2016,
regia: Mihai Lungeanu, redactor: Domnica Ţundrea)
V
Valsul lebedelor (premieră la Teatrul de Stat din Reşiţa, 1993,
regia Constantin Dicu; spectacol TV la TVR, 1994, regia
Constantin Dicu; spectacol radiofonic la Teatrul Naţional
Radiofonic, 1996, regia: Dan Puican; volum omonim, Ed. Z,
1995, Ed. Ghepardul, 2015)
Vis de maidanez (volumul Comedii turbate: Maidanezii, 2014)
Vivat Caragiale! (Axa haimanalelor) (spectacol-lectură la
Clubul Dramaturgilor − Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor din
România, Bucureşti, 2012, regia: Mihai Lungeanu; volumul
Salonul Oglinzilor − Vivat Caragiale!, Ed. Ghepardul, 2012)
Z
Zdup (inedită)
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CIRIPITUL LITERAR
EPIGRAME VIA
PĂSTOREL
TEODOREANU
(30 iulie 1894 − 17 martie 1964)

Popei Man
Popa Man e om cu cap,
Bere bea-n polobocel;
— Doar nu-s capră, zice el,
Să mă mulţumesc c-un ţap.

Codruţ RADI

Pământul...
Pământul s-ar fi dus, hainul,
De-a berbeleacul, vorba ceea,
De n-ar fi fost pe lume vinul,
Tutunul, dracul şi femeia!
Ce e femeia?
Consolare
Două lucruri mai alină
Al meu chin şi a mea boală:
Damigeana când e plină
Şi femeia când e goală.
Unui antialcoolic
Oare nu-ţi mai aminteşti
Vorba din bătrâni lăsată?
Din beţie te trezeşti,
Din prostie niciodată.
Bătrânului Cotnar
Bătrânului Cotnar nu-i sapă tronul
Vrun prinţ de viţă nobilă, ca el,
Vrun Cabernet, Pinot sau Ottonel,
Ci veneticul de pripas: sifonul!
Când înjoseşti...
Când înjoseşti şi sucul ei, şi via
Şi cu sifon spurci vinul pe care va să-l bei,
Nu te gândeşti tu oare, mişel între mişei,
Că pângăreşti natura şi compromiţi beţia?
Cât mai e pe lume vin
Cât mai e pe lume vin
Nu ne pierdem firea;
Banii n-aduc fericirea,
Însă o susţin.
***
Invitat fiind la cramă,
Am răspuns, ca bun creştin,
Printr-o scurtă telegramă:
Vin!
Nadă
E o mare desfătare
Să bei vin în crâşma sa,
Când şi crâşmăriţa are
Cum s-ar zice... vino-ncoa!

Vă fac şi eu o mărturie
(De-aude mama, mă despică):
Femeia-i ca o jucărie:
De umbli mult la ea... se strică!
Pentru o călăreaţă de circ,
premiată, care, în cuvântul
de mulţumire, a declarat că
a fost profund atinsă
Stimată doamnă
Şi distinsă,
Când aţi fost profund atinsă,
Eraţi călare sau întinsă?
Pe fauna cuvântătoare
Pe fauna cuvântătoare
Apasă greu osândă grea:
Prostia e molipsitoare,
Pe când înţelepciunea ba.
Curtezanului de pe linia tramvaiului 5
Credincios întruna
Bunelor lozinci:
A plecat cu una
Şi s-a-ntors cu 5.
Lui Minulescu
Minulescu, om hazliu,
A scris cu pana-i inspirată
Romanţe pentru mai târziu
Şi piese pentru niciodată.

FABULĂ
Neapărat păsărească
După-o noapte de nesomn
printre tot ce-i zburătoare,
vulturu-nţelept cu stare
se văzu singurul domn
chiar şi cu permis se pare
de plecat peste hotare.
Uite aşa cu chibzuinţă
îşi chemă supuşii toţi
într-o completă şedinţă
să le-mpartă a lui ştiinţă
cum ce vrei să ştii când poţi
şi, atât timp cât ai aripi,
să nu te gândeşti la roţi.
Se-adunară mică-mare
păsările răpitoare,
cele-ntruna migratoare,
altele ciocănitoare,
ba chiar nebâzâitoare,
ca la ultimul lor sfat
să-l asculte pe-împărat,
să-i ureze vânt din spate
că pleacă-n străinătate
şi, desigur, sănătate.
Tulburându-se-n idei,
nici cu rost, nici cu temei,
dar fără a trece la fapte,
se trezi trecut de noapte
şi-abia atunci cioc-coronat,
simţind decorul prea-ncărcat,
(dar cum să pierzi aşa plimbare −
nu pleci mereu peste hotare)
le zise fraţilor pufoşi,
din colivie nu prea scoşi,
le zise plin de-atâta sine:
— Rămâneţi, dragii mei, cu bine
şi cu credinţa tot în mine.
Tocmai atunci o cântătoare
se coborî cerând iertare,
că de nesomn era să cadă:
— Măria-Ta, cer la raport
ca păsărică din import
să ştii, chiar domn,
eşti tot de pradă
şi nu ai drept la paşaport.
Şi-n loc de oricare morală,
răstălmăcim doar o zicală:
Nu chiar tot ce zboară
se poate duce într-o doară.
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MĂŞTI ÎN COSTUMAŢIE DE SECOND-HAND
.

Comedie cotidiană

Nicolae
HAVRILIUC

Personajele:
Secretara, Vizitatoarea, Instalatorul, Ucenicul, Petiţionarul,
Doamna, Voci
Încăperea este un birou de înregistrare a vizitatorilor la un
centru de plasare a câinilor fără stăpân. Secretara, intrată
brusc, se duce glonţ la masă, aranjează florile în glastră, face
ordine printre obiectele din interior şi, când sună unul dintre
telefoane, ridică receptorul. Pe fotoliu aşteaptă o vizitatoare. În
fundal se vede o fereastră. Încăperea are două uşi.
VOCEA: Alo! Sunt un amic al soţului dumneavoastră. De
fapt, un fost amic. Cer scuze pentru deranj!
SECRETARA: Niciun deranj. Dar cred că vă cunosc.
Amic? Fie şi amic, dar nu se cuvenea. I-aţi făcut un mare neajuns
soţului meu că nu l-aţi invitat la premieră. Doar ştiţi că vă
apreciază şi nu v-ar fi incomodat în niciun chip.
VOCEA: Ba m-ar fi incomodat pentru că nu-mi este amic.
S-a purtat cum s-a purtat şi l-am şters de pe listă.
SECRETARA: Dacă el merita pedeapsa, şi probabil c-o
merită, nu văd cauza pentru care trebuie să fiu eu cea pedepsită.
Ştiţi că suferă ca un copil şi, pentru câte le face, eu sunt nevoită să
le trag!
VOCEA: Spuneţi repede ce face şi voi avea motiv ca să nu-l
iert defel?
SECRETARA: N-aţi face rău dacă l-aţi ierta. Să nu se işte
vreo boacănă.
VOCEA: N-are ce boacănă să se işte. Vă rog, fiţi amabilă şi
spuneţi-mi! E spre binele dumneavoastră.
SECRETARA: Sunteţi sigur că este spre binele meu?
VOCEA: Eu când spun o vorbă, e vorbă. Nu mă joc!
SECRETARA: Dacă e spre binele meu, spun. Dar să nu
afle că ştiţi de la mine!
VOCEA: Ce face? Asta mă interesează!
SECRETARA: El, în general, îşi vede de treabă când este
lăsat în pace. Dar uită că mai sunt şi eu, iar când se supără, îmi
face scene.
VOCEA: Tocmai! Spuneţi ce anume face!
SECRETARA: De când aţi întrerupt comunicarea cu el şi
nu l-aţi mai invitat la spectacole, de obicei o făceaţi, spune că şi-a
pierdut minţile. Are un comportament ciudat. Refuză să
mănânce, se ceartă cu vecinii şi chinuie căţelul pe care-l creştem
în casă. Rosteşte în somn un nume. Rică. Şi eu îl întreb... Care
Rică? Şi el îmi spune: Rică Incuţ.
VOCEA: Păi acesta este numele meu.
SECRETARA: Ah, domnule! Cum aflu eu, fără să vreau,
numele celui ce se dă un personaj misterios la telefon, punândumi soţul pe jar şi pe mine în situaţii neplăcute.
VOCEA: Vă rog să mă scuzaţi! Consideraţi-mă un prieten
al familiei. (Sună un alt telefon din încăpere.)

SECRETARA: Şi eu vă rog să mă scuzaţi! Mulţumesc
pentru ofertă! Sunt extrem de aglomerată! Dar mai vorbim noi.
(Închide telefonul. Către Vizitatoare.) Un minut, un minuţel! Şi
termin. (Ridică receptorul, ascultă o clipă şi apoi răspunde):
Urmează să se ia cazul în discuţie şi abia, pe urmă, să se decidă
într-un fel. (Moment de tăcere.) Se prea poate să fie cum spuneţi,
dar nu vă pripiţi în concluzii. Aşteptaţi să vin şi eu ca să-mi spun
părerea. (Trânteşte receptorul.) Eh, că m-am enervat! Cu toate
nebunele pe cap. Te mai saturi, nu alta!
VIZITATOAREA (cu temperament, intră în discuţie ca şi
cum ar înţelege despre cine este vorba): Mă scuzaţi că intervin!
Acum după ce v-am auzit, ce să fac?... Urechea e ureche! Îmi
vine să vă spun... Vreţi să ştiţi? I s-a propus să vină la spectacol,
dar a refuzat.
SECRETARA (tresărind): Serios?! Şi-i de-a dreptul
palpitant. Auzisem eu ceva, însă nu ştiam c-a refuzat.
VIZITATOAREA: A refuzat, a refuzat! Fapta e consumată
de mult. Ştiută de toată lumea. Nu-l lasă iubita.
SECRETARA: Cine?
VIZITATOAREA (fâstâcindu-se): Mi se... încurcă
vorbele.
SECRETARA: Treceţi pesta asta şi spuneţi. Faceţi un
efort!
VIZITATOAREA: Iubita, adică amanta.
SECRETARA: Are şi o amantă? Nu-mi imaginez că e în
stare. Doar atât îmi spuneţi? (Se uită la Vizitatoare cum îşi
modelează maxilarul. Ironică): Probabil că merită. Eu spun că
merită! (Schimbare de ton): Interesantă amantă! Nu sunt două ca
ea, de a putut să-i sucească minţile. Şi interesantă situaţie! (Către
sine): E un fel de a spune. Până să afli toate detaliile, vezi că se
schimbă situaţia. Şi-i cade plăcuţa cu „interesantă”.
VIZITATOAREA: Poftim? Aţi spus ceva?
SECRETARA: Mă gândeam şi eu... Mai întâi nu ştiam că
are amantă. Şi-n al doilea, unde încape în ăsta atâta ascultare de
amantă?
VIZITATOAREA (mişcă din gene şi surâde persiflator):
Aş putea să vă întreb... Ce vreţi să ziceţi, pentru că eu pot înţelege
altceva? Dar n-o fac. În schimb vă precizez, pretutindeni se aude
că multe nu ştiţi încă! Fie-mi iertată vorba!
SECRETARA (uşor iritată): Extraordinară sunteţi,
doamnă! Exclam fără să fac aluzie la calitatea dumitale de soţie.
Bănuiesc, în felul meu, că sunteţi căsătorită. (Vizitatoarea ridică
din umeri.) Mă rog! Fără nicio intenţie!... V-am chemat la mine
ca să discutăm despre creşterea căţeilor de rasă.
VIZITATOAREA: Pardon, nu m-aţi chemat. Eram aici de
mult, când aţi intrat. Ceea ce înseamnă că m-aţi găsit în această
cameră.
SECRETARA: Scuzaţi exprimarea! Replica este stas. Şi
chiar de-ar fi aşa...
VIZITATOAREA: Nu, de-ar fi... Pentru că este.
SECRETARA: Mă rog! Vreţi să-mi faceţi ordine printre
informaţiile ce-mi sunt destinate! Ia te uită! (Se aud lovituri în
fereastră. Secretara şi Vizitatoarea privesc într-acolo. În
încăpere, prin fereastra ce se deschide, pătrunde un bărbat.
După felul cum studiază ţevile de gaze pare să fie Instalatorul.
Într-un târziu, observă că nu este singur).
INSTALATORUL (blajin şi afectuos): Doamnelor, vă rog,
lăsaţi lucrarea în grija mea. De fapt sunt descurcăreţ şi-mi place
să acţionez cu iscusinţă şi discreţie. Mă pot verifica, dacă vor,
Continuare în pag. 12

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro
Urmare din pag. 11

doamnele mele! Şi v-ar fi de folos. (Femeile îl privesc uimite.) Nar strica să lăsaţi şi vorbele în seama mea. Că tot cineva trebuie să
le poarte în cârcă.
SECRETARA: Eh, vedeţi! E descurcăreţ şi-i meşter bun.
VIZITATOAREA: Că-i descurcăreţ, a spus-o chiar el. Cât
de bun meşter e, lăsaţi-mă singură să-l apreciez! (Privindu-l mai
atent.) Dar şi ce arătos este!
SECRETARA: Doamnă, terminaţi cu aceste avansuri!
VIZITATOAREA: Dar n-are voie omul să profite de
înzestrările naturii?! Atunci de ce i-au mai fost încredinţate?
SECRETARA: Să nu ne grăbim cu aprecierile şi să ne
păstrăm în limita moralităţii! Pot apărea unele schimbări, ca să
nu zic ajustări, şi atunci rămânem cu o imagine greşită.
VIZITATOAREA: Eu ce-am zis? Că-i arătos şi, drept
urmare, l-aş invita acasă.
SECRETARA: Ar trebui să ţineţi seama de realităţi, dar n-o
faceţi! Vă priveşte! Omul este angajatul nostru şi, după cum
suntem informaţi, are soţie. Omul nu-i de capul lui.
VIZITATOAREA: Dar o instalaţie în plus, iar, după caz, o
revizie de circumstanţă la o adresă oarecare nu strică. Mai pică un
ban.
SECRETARA: Nu-i oarecare adresa. Sunteţi o persoană,
îndeobşte, cunoscută, probabil şi după adresă.
VIZITATOAREA: Asta depinde de mine cum reuşesc să
fiu cunoscută.
SECRETARA: Mă rog! Am lucruri mai importante decât
reuşitele...
INSTALATORUL: Până lămuriţi chestiunea, eu trec
dincolo. Scuzaţi pentru intrarea neanunţată! (Iese.)
VIZITATOAREA: Cum trece ziua fără să gustăm din
plăcerile ei!
SECRETARA: Spuneţi ce vreţi. Sunteţi independentă, se
vede asta! Înainte ca să luaţi o hotărâre, gândiţi-vă la urmări!
VIZITATOAREA (ridicându-se din fotoliu): Şi eu am să
plec. Deşi venisem pentru altceva, aţi reuşit să-mi schimbaţi
planul. Gândindu-mă la urmări, am să vă spun ceva. E bine să nu
lăsăm omul să aştepte singur într-o încăpere întunecoasă. (Iese
pe aceeaşi uşă, deşi intenţiona să iasă pe cealaltă. Sună
telefonul.)
SECRETARA (ridicând receptorul): Da, am să vin şi eu.
Nu începeţi nimic fără mine. În ceea ce mă priveşte, am câteva
date în plus. Personajul are o vilă undeva la munte şi-şi petrece
mare parte din timp acolo. La el e cu totul altfel. Ce are mai
important se vede din spatele vilei. Uite, iarna are pârtie pentru
schi, iar vara, cărare pentru urcat pe munte. După cum se poartă,
e cu totul special. Merită să purtaţi un dialog şi să preluaţi ceva
din experienţele sale. Aşa că nu vă grăbiţi să-l debarcaţi.
Aşteptaţi sosirea mea! (Închide telefonul şi iese prin una dintre
uşi. Prin cealaltă intră Instalatorul urmat de Ucenicul său.)
INSTALATORUL (ridică receptorul, formează numărul
şi vorbeşte): Alo! Incuţ? Da' ce pretenţii avem! Ne-am învăţat cu
năravuri preluate de la un ghişeu sau de alt ghişeu, pe unde ne-am
adresat. (Schimbare de ton.) Se prea poate să fie cum spui. Şi-ţi
doresc să reuşeşti, numai când vei ajunge într-o funcţie înaltă.
(Ridică tonul.) Cât timp sunt şef aici, va fi aşa cum zic eu. Aşa că
ai răbdare şi ia-o mai domol. (Loveşte cu palma în masă şi
închide telefonul.) Eh, că m-am enervat! Atâţia nebuni pe metru
pătrat! Să dai cu ei de pământ! Nu alta!
UCENICUL (lăsând să se-nţeleagă că ştie ceva): Auziţi,
Şefu!
INSTALATORUL: Sper că n-ai să-mi spui una auzită deja!
UCENICUL: Nu, Şefu! Deşi face parte din programul de
auzite, e cu totul altceva... I s-a propus o funcţie înaltă, dar a
refuzat.
INSTALATORUL (simulând uimirea): Serios?! Auzisem
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eu ceva, însă nu ştiam c-a refuzat o asemenea funcţie.
UCENICUL: A refuzat, a refuzat! Eram de faţă când a
respins propunerea făcută de cine trebuia... (Încercând să-şi
aducă aminte.) Dar cine a făcut-o? Aha, ştiu! Prefer să tac. Nu-l
lăsa... Ştiţi cine!
INSTALATORUL: Nu! Cred că nu ştiu.
UCENICUL: Ştiţi, Sefu! Toată lumea ştie... Soţia nu-l lăsa.
„Să ai de-a face mai cu toţi nebunii şi să-mi vii acasă nervos!
Rămâi aşa cum eşti! Şi-i mai bine!” Aşa i-a zis!
INSTALATORUL: Soţia?!
UCENICUL: Şi după ce i-a zis, ne-a lăsat împreună ca să
terminăm zugrăvitul odăii, până ce ea se-ntoarce de la Firmă.
Avea o treabă acolo. Trebuia să participe la o şedinţă de consiliu.
Se punea la cale excluderea unui funcţionar.
INSTALATORUL: Interesantă soţie! Şi interesantă
situaţie! Mai întâi nu ştiam că are soţie... Şi-n al doilea, unde
încape în ăsta atâta ascultare de soţie?
UCENICUL (mişcând la derută din umeri): Aş încerca să
tac din nou, dar nu pot şi vă întreb... Ce vreţi să aflaţi cu aceste
vorbe, pentru că-n realitate se pot spune atâtea?
INSTALATORUL: Nu văd sensul întrebării.
UCENICUL: Nu-l vedeţi, nu-l vedeţi! Vă priveşte! În
schimb, iertaţi-mi îndrăzneala! Şefu, eu v-am preţuit şi vă
preţuiesc... Precizez că multe nu ştiţi încă.
INSTALATORUL (şocat): Extraordinar eşti, ţâcă! Te ţin
pe lângă mine să grăbim treaba şi să ne uşurăm poverile ca să
putem pleca mai devreme acasă. Iar tu vrei să faci ordine printre
informaţiile mele de care sunt atât de sigur. Nu ţi se pare că întreci
măsura? (Se aud lovituri la fereastră. Instalatorul şi Ucenicul
privesc într-acolo. Un cetăţean intră buluc pe fereastră.)
INSTALATORUL: Cine sunteţi dumneavoastră?
UCENICUL: Nu păreţi să fiţi un oarecine!
PETIŢIONARUL (îndrăzneţ prin fire, dar conciliant):
Sunt un cetăţean! Scuzaţi, vă rog, sosirea neanunţată. În fine, am
primit informaţia de la un cetăţean într-o intersecţie, că aici se
află ceea ce caut. Mi se cuvenea aprobarea pentru construirea
unui butic. Pentru că până la urmă, nu se rezolvă cine ştie ce.
Rămâne umblătura pe drumuri ca un gest de sportivitate.
INSTALATORUL: Nu văd ce doriţi!
UCENICUL: Şi nici nu vă înţeleg!
PETIŢIONARUL: Am venit să-mi dobândesc un drept.
Sper că n-am greşit de data asta şi am nimerit unde nu trebuia?
INSTALATORUL: Depinde cum intenţionaţi să-l
dobândiţi!
UCENICUL: Şi în ce loc?
PETIŢIONARUL: Nu sunteţi Camera de Sesizări şi
Reclamaţii a Trustului de Construcţii?
INSTALATORUL: Nu! Suntem Centrul de Plasarea
Câinilor fără Stăpân.
UCENICUL: Se cuvine de ştiut unde aţi bătut.
PETIŢIONARUL: Unde? La uşă am bătut.
UCENICUL: Şi aţi intrat pe fereastră. Aşa face un cetăţean
onest?
PETIŢIONARUL: Am apelat la toate orificiile de
pătrundere ca să reuşesc.
INSTALATORUL: Nu fiţi chiar atât de categoric! Ar putea
să deranjeze gestul. Şi apoi mă obligaţi să vă pun vorbele sub
semnul probabilităţii.
PETIŢIONARUL: Vă priveşte! Sub acelaşi semn, eu am
pus mai demult tot ce se-ntâmplă aici.
INSTALATORUL: Şi totuşi, faptele sunt acelea ce ne
recomandă.
PETIŢIONARUL: Şi ca să vă continui ideea, probabil că
pentru faptele dovedite în alte încăperi şi-n alte situaţii, aţi fost
avansat la rangul de Şef.
INSTALATORUL: Da! Şi care-i problema?
Continuare în pag. 13
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PETIŢIONARUL: Nu prea se resimt efectele.
INSTALATORUL: Nu se resimt, nu se resimt! Dar trebuia
să citiţi la avizier, cum procedează toată lumea.
UCENICUL: Vedeţi, Şefu, că am avut dreptate?
INSTALATORUL: Ia mai taci din gură şi condu-l pe
cetăţean în locul indicat!
UCENICUL: Sunteţi sigur că nu-i altul?
PETIŢIONARUL: Până vă lămuriţi asupra persoanei
mele, eu trec dincolo în vederea informaţiilor necesare. (Iese pe
uşă.)
UCENICUL: Mai sunt câte unii care, din jenă, ies din
hârţoage şi fac problema clasabilă.
INSTALATORUL (oarecum iritat): De când mi te-au dat
în grijă, trebuia să te zgâlţâi din răsputeri. Altfel mi-ai fi vorbit.
Dar să ştii că vremea n-a trecut. (Se repede spre el.)
UCENICUL: Să nu daţi, Şefu! Să nu daţi! Mai aveţi
răbdare cu mine. Dau semne că intenţionez să mă schimb.
INSTALATORUL (ironic): Nu, zău?! Văd că destule ştii.
(Schimbare de ton): Da' hai să-mprovizăm ceva! Nu cu multe,
nici cu puţine! Aşa ca pe o scenă... Să auzim cum ne merge
tărtăcuţa! Calm şi bine întreţinut, să nu avem probleme.
UCENICUL: Dacă-i voia Şefului meu, mă prind să fie.
Însă nu precum sunt improvizaţiile de bâlci. Să fim ceva mai
scuturaţi!
INSTALATORUL (pregătit să-nceapă): Bine, fie!
Căţeluş, fii atent ce faci!
UCENICUL: Ce fac?
INSTALATORUL: Ştii tu mai bine ce faci! Lumea
vorbeşte.
UCENICUL: Ce poate să vorbească?
INSTALATORUL: Ce vede şi ce-aude! De pildă, că-ţi
place să bei. Ceea ce-ţi poate dăuna. Lumea vorbeşte.
UCENICUL: Asta a fost odată. Dar m-am lăsat.
INSTALATORUL: Apoi că participi la diferite reuniuni.
UCENICUL: Ce reuniuni?
INSTALATORUL: Deocheate, de tot felul. Prin baruri şi
cluburi de noapte. Lumea vorbeşte. Fii atent ce faci!
UCENICUL: Acum, uşă de biserică n-aş vrea să fiu. Că de,
Şefu... Şi eu, ca omu... Ca tot omu!
INSTALATORUL: Tocmai! Ca omul care n-are să-şi
reproşeze nimic pentru ceea ce face.
UCENICUL: Ce fac?
INSTALATORUL: Nu, nu! Căţeluş, fii atent! Te iert! Şi
acum du-te!
UCENICUL (pe-un ton teatral): De-mi hotărâţi ieşirea, în
voie mă supun. N-am zis-o cel dintâi şi nici grăbit nu sunt.
INSTALATORUL (încântat): Yes, my boy! You are
genial! (Ton schimbat): Ce faci? Mai stai, potaie? Îndată să
dispari!
UCENICUL (reverenţios): Dacă-i aşa, eu am ieşit. (Se
retrage.)
INSTALATORUL (prudent priveşte-n jur, asigurându-se
că nu-l aude cineva): Straşnic o mai învârte şi o şterge din priviri.
Are cap, năzdrăvanul! Indiferent de vreme, e acelaşi. Când
ninge... „O ţigară!”, strigă. Şi la o adică... „Am cerut-o eu?”, zice.
„Te-ai oferit, matale!”, îmi şopteşte. „Dar ce, pot să ies afară?!”,
precizez. „Poţi, poţi! E-un fleac”, adaugă. „Ce crezi? Mă lasă
portarul pe mine!”, continui. „Hai, că te lasă!”, îmi spune.
„Vorbesc eu ca să te lase!”, şi râde. Vorbe! Numai să-i aduc o
ţigară. Când ninge, când plouă, eu să-i aduc o ţigară. Când bate
vântul, din nou... Să-i aduc o ţigară, mă pune. Isteţ şi-al naibii de
parşiv, băiatul! O face în văzul lumii... Şi tot pe-a lui să fie... Că nare vină pentru câte i se pun în cârcă... Nu-i stă în fire, dar de dus
le duce... A fost împins din spate, bietul! (Împrăştie hârtiile de pe
birou şi vrea să iasă. De afară se aude un lătrat de câine. În
încăpere intră o Doamnă.)

DOAMNA: Scuzaţi, vă rog, pentru intrarea neanunţată!
Dar de întrebat am să întreb.
INSTALATORUL: După cum vă este vrerea. Nu văd ce
ne-ar incomoda.
DOAMNA: A fost pe aici un cetăţean care s-a recomandat
Domnul?
INSTALATORUL: Mă puneţi pe gânduri, doamnă!
DOAMNA: Un efort de gândire, o aducere aminte, nu
strică. Sunteţi atât de tânăr şi de arătos.
INSTALATORUL: Mi s-a mai spus şi văd că vorbele se
repetă. (Sieşi): Lumea nu încetează cu avansurile. (Către
Doamna): Am să vă răspund, nu din acest motiv. Probabil că alte
motive sunt. Da, a trecut un cetăţean. Nu s-a recomandat
Domnul, deşi avea înfăţişare de Domn.
DOAMNA: Avea? Şi ce dorea?
INSTALATORUL: Răspuns la petiţia sa. Numai că
onorabilul Domn a încurcat locurile. Nu suntem Camera de
Sesizări şi Reclamaţii!
DOAMNA (mâhnită): Cum aşa?! Să nu-mi spuneţi că
sunteţi vreun Centru de Colectare a Câinilor Vagabonzi?
INSTALATORUL: Colectare, nu, dar Plasare, da. Şi ce
doriţi?
DOAMNA (revenindu-şi): Da' cum de-am ghicit?
INSTALATORUL: E un ce la mijloc şi pe toţi ne captează.
Probabil din acelaşi impuls care l-a făcut pe Domnul să încurce
încăperile.
DOAMNA: Nu spuneţi mai departe că mi-aţi luat tot elanul,
până şi piuitul. Ca să nu spun şi cheful. Iar eu mi-am pierdut
nădejdea într-o rezolvare favorabilă şi a petiţiilor mele. N-am
avut ce face şi l-am trimis pe el. Pe Domnul meu. Şi el rătăceşte
pe unde nu te aştepţi. Dau peste el şi mai văd ce-i de făcut. Dacă
nu, blegul m-aşteaptă pe undeva ca să mergem la Incuţ!
INSTALATORUL: La cine, Doamnă?
DOAMNA: E un prieten comun, retras momentan la ţară.
INSTALATORUL: Sunteţi sigură că-l cunoaşteţi?
DOAMNA: Ce-i asta sigură? Categorică sunt când afirm
ceva.
INSTALATORUL: Nu fiţi chiar atât de categorică! Ar
putea să fiţi surprinsă când veţi afla că acest Incuţ urmează să fie
dat afară de la Firmă. Şi apoi mă obligaţi să vă pun vorbele sub
semnul...
DOAMNA: Sub semnul?
INSTALATORUL: Sub semnul derizoriului.
DOAMNA: Vă priveşte! Sub acelaşi semn, eu am pus mai
demult tot ce se-ntâmplă aici.
INSTALATORUL: Şi totuşi faptele sunt acelea ce ne
recomandă.
DOAMNA: Şi ca să vă continui ideea, probabil că pentru
faptele dovedite în alte încăperi şi-n alte situaţii, aţi fost avansat
la rangul de Şef.
INSTALATORUL: Da! Şi care-i problema?
DOAMNA: Nu prea se resimt efectele.
INSTALATORUL: Nu se resimt, nu se resimt! Dar trebuia
să citiţi la avizier, cum procedează toată lumea... Cum
procedează toată lumea... Cum procedează toată lumea. Vă rog,
scuzaţi! Dar altcineva trebuia să intervină şi să spună replica.
DOAMNA: Da' uite că nu-i! Şi prea curând n-o să apară!
INSTALATORUL: Iar eu nu-mi aduc aminte ce aveam de
spus. Vă rog să-mi permiteţi să ies ca să nu stric scena! (Dispare.)
DOAMNA: Ieşi, dragule, ieşi! Vezi ce pui pe tine! Şi mai
vino!
INSTALATORUL (din fereastră): Orice aş pune, eu
acelaşi rămân.
DOAMNA: Ceea ce înseamnă că nu vestimentaţia şi
încălţările fac o mască.
(Cortina.)
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CIRIPITUL DE PE MARELE ECRAN
Muzică, dans, nostalgie,
comedie şi magie

Filmul merge înainte şi înapoi în timp pentru a arăta cum
relaţiile formate în trecut rezonează în prezent. Sophie (Amanda
Seyfried) este însărcinată şi le invită pe insulă pe mătuşile şi cele
mai bune prietene ale mamei ei, Tonya (Christine Baranski) şi
Rosie (Julie Walters), pentru a o ajuta să se pregătească de
următorul şi unul dintre cei mai importanţi paşi din viaţa ei:
aducerea pe lume a unui copil. Acestea îi povestesc despre cum
era mama ei, Donna (Meryl Streep), în tinereţe, cum l-a cunoscut
pe tatăl ei şi cum a reacţionat atunci când a aflat că este
însărcinată. Poveştile lor sunt transpuse în imagini şi astfel aflăm
cum a început totul şi cum tânăra Donna (Lily James) i-a
cunoscut pe cei trei posibili taţi ai lui Sophie: Sam (Pierce
Brosnan / Jeremy Irvine), Harry (Colin Firth / Hugh Skinner) şi
Bill (Stellan Skarsgård / Josh Dylan).
Vic LANGSTONE
(www.cinemagia.ro)

OLIVIA DE
HAVILLAND
A ÎMPLINIT
102 ANI!

Mamma Mia! O luăm de la capăt
(Mamma Mia! Here We Go Again,
SUA/Marea Britanie, 2018)
Regia: Ol Parker
Cu: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James, Christine
Baranski, Jessica Keenan Wynn, Julie Walters, Alexa Davies,
Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Hugh Skinner,
Stellan Skarsgård, Josh Dylan, Cher, Dominic Cooper, Andy
Garcia
Gen: Comedie romantică muzicală
Premiera: 20 iulie 2018
La zece ani după acţiunea filmului Mamma Mia!, cu
încasări de peste 600 de milioane de dolari la nivel global, ne
reîntoarcem în Kalokairi, magica insulă a Greciei, pentru un nou
music-hall original bazat pe cântecele formaţiei ABBA
(compuse de Benny Andersson şi Björn Ulvaeus, care sunt şi
producători executivi). Mamma Mia! O luăm de la capăt este
produs de Judy Craymer (creatoarea şi producătoarea musichall-ului-blockbuster internaţional Mamma Mia!, ce a avut
premiera în 1999 la Teatrul „Prinţul Edward” din Londra) şi Gary
Goetzman, care au produs şi primul film. Ol Parker, scenaristul
emoţionantului The Best Exotic Marigold Hotel (2011), este
scenaristul şi regizorul acestei continuări, după o poveste scrisă
de el, Catherine Johnson şi Richard Curtis.

Celebra actriţă Olivia de
Havilland (n. 1916, Tokyo) a împlinit
102 ani pe 1 iulie 2018! Una dintre
figurile remarcabile ale generaţiei de aur a Hollywood-ului şia sărbătorit ziua de naştere alături de prieteni, reuşind şi la
fabuloasa vârstă de 102 ani să-şi păstreze eleganţa şi farmecul
cu care a cucerit publicul: Ce simt în legătură cu vârsta mea?
Sunt înnebunită după ea, n-aş face nimic ca să o schimb.
Din anul 1958, Olivia locuieşte la Paris şi susţine că de-a
lungul întregii ei vieţi are un singur şi un mare regret şi anume
cearta pe care a avut-o cu regretabila ei soră, Joan Fontaine,
care a creat, de-a lungul timpului, multe situaţii stânjenitoare
în showbiz. Celebra actriţă a dezvăluit că suferă cumplit acum
că toată viaţa ei ea şi sora ei au fost rivale, în loc să se susţină
una pe cealaltă. Joan Fontaine (1917-2013) a povestit în
autobiografia sa, No Bed of Roses, că relaţia ei cu Olivia era
„otrăvitoare” şi se urau de mici. De-a lungul vieţii, acestea au
concurat pentru aceiaşi bărbaţi şi aceleaşi roluri, precum şi
pentru cel al Melaniei Hamilton Wilkes din Pe aripile
vântului, care a fost câştigat de Olivia.
Olivia a câştigat Premiul Oscar pentru rolurile din To
Each Their Own şi The Heiress. Sora ei, Joan, a devenit
celebră pentru rolurile din Rebecca şi Jane Eyre, dar a câştigat
Oscarul pentru rolul din pelicula lui Alfred Hitchcock,
Suspicion. Când Joan a câştigat Oscarul în 1941, în acelaşi an
când a fost nominalizată şi Olivia, la aceeaşi categorie, de cea
mai bună actriţă în rol principal, ea a refuzat să dea mâna cu
sora ei. Apoi, când Olivia a luat Oscarul în 1946, ea şi-a evitat
sora, când aceasta a vrut să o felicite după ce a coborât de pe
scenă.
Olivia de Havilland a jucat rolul Melaniei Hamilton în
legendarul film Pe aripile vântului (Gone With the Wind,
1939), care i-a adus o notorietate uriaşă şi a transformat-o întro divă a Hollywood-ului din acea perioadă. Este singura
actriţă din distribuţia filmului care încă mai trăieşte.
(https://www.libertateapentrufemei.ro)
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CIRIPITUL SPORTIV
.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA ROLAND GARROS
Simona Halep, locul 1 WTA, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de
metri înălţime, a disputat a XXXI-a finală din carieră şi a patra
din acest an. Ea a câştigat, sâmbătă, 9 iunie 2018, turneul de la
Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4,
6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma
acestui succes, primul din carieră la un Grand Slam (2,2 milioane
de euro şi 2.000 de puncte WTA), Halep a devenit prima
jucătoare română care câştigă un major, după Viriginia Ruzici,
care s-a impus, în 1978, tot la French Open.
În iunie 2014,
Simona Halep se
califica în prima ei
finală de Mare Şlem.
Atunci, la Paris,
românca era numărul 4
mondial şi îşi tăia drum
drept şi sigur spre
ultimul act al turneului
de la Roland Garros
doar pentru a o înfrunta
acolo pe Maria Şarapova. Cu o zi înaintea marelui meci,
jurnaliştii din toată lumea au completat formularele necesare
convocării unei conferinţe de presă cu jucătoarea rusă. Pe Halep
nu au dorit-o, aşa că ziariştii români prezenţi la Paris au urmat
traseul aceloraşi formalităţi, rezultând o discuţie cu Simona întruna dintre sălile mici, cu doar câteva rânduri formate din 4-5
scaune din interiorul arenei Philippe Chatrier.
În iunie 2018, Simona, lider mondial cu 30 de săptămâni
adunate în dreptul ei la intrarea într-o nouă ediţie a turneului, a
fost solicitată după fiecare tur în sala mare de presă. Iar după
finală a fost nevoie de minute bune până când toţi gazetarii
interesaţi să intre şi să-şi găsească un loc, orice loc, pentru a
asista la sesiunea de întrebări şi răspunsuri cu proaspăta
campioană.
În 2014 însă, cu o săptămână înainte de Roland Garros,
cunoscutul ziarist american Peter Bodo îi dedica româncei
rânduri scrise cu un spirit de observaţie ce-și păstrează
valabilitatea şi la distanţă de 4 ani. Atunci, el remarca în revista
Tennis profilul blurat pe care îl avea românca, în ciuda faptului că
era numărul 4 mondial. „Şi e păcat”, nota Bodo, „pentru că jocul
lui Halep are mult de recomandat. Este foarte echilibrată, chiar
dacă forehand-ul e lovitura ei cea mai periculoasă. Mobilitatea îi
sporeşte abilitatea de a deschide terenul. Puţine jucătoare se simt
atât de confortabil ca ea schimbând direcţia. Pare că o face fără
efort. Şi nu e o armă secretă volatilă, ci un element de bază în
repertoriul ei”.

clipele când s-a etalat sută la sută şi pe cele când a ratat ocazii
generoase din cauza unor slăbiciuni posibil de corijat.
După triumful de la Paris 2018, pentru primul ei titlu de
Mare Şlem, media internaţională s-a întors din nou spre Simona.
Cea de acum, mai matură, mai împlinită profesional, mai senină.
Iată cum au descris-o, cum au văzut-o câţiva jurnalişti importanţi
în publicaţii prestigioase:

Dură și vulnerabilă
„Halep nu a început dintr-odată să plesnească lovituri
câştigătoare. A făcut ceva mult mai dificil: a stabilit un zid. A
jucat un tenis în forţă, dar nu riscant. A lovit şi a alergat, şi a lovit
şi a alergat, şi a lovit şi a alergat, şi a câştigat. A câştigat pe calea
cea grea. A fost atât de greu, încât Halep a spus că «nu am putut să
respir» în game-ul final, dar a făcut toate loviturile pe care
trebuie să le facă. Acestea sunt lucrurile care o fac o sportivă şi o
persoană specială: felul ei de a fi dură şi vulnerabilă, emoţionată
şi feroce, fatalistă şi stăruitoare, volatilă şi consistentă, o
perfecţionistă şi o persoană care e pregătită să accepte
înfrângerile şi să revină pentru mai mult succes.”
(Steve Tignor, Tennis)

Şi-a învăţat lecţiile
„Forţa vine în toate formele şi dimensiunile. La 1,68 metri,
oficial, Simona Halep nu e binecuvântată în termenii simpli ai
staturii fizice. Dar românca este o atletă sclipitoare, iar când vine
vorba despre încredere interioară, există doar puţini care să-i
semene. Mulţi ar fi aruncat prosopul după trei finale majore
pierdute. (...) Halep, în schimb, s-a maturizat, şi-a învăţat lecţiile,
s-a recuperat după altă finală pierdută la limită la Australian
Open, pentru a deveni, în fine, campioană de Mare Şlem.”
(Simon Cambers, The Guardian)

Echilibru şi abandon
„Halep a devenit sportiva favorită. A fost vorba despre
calitatea deplasării ei, cu felul în care i se desprind picioarele de
la sol, combinaţia de echilibru şi abandon cu care se aruncă în
lovituri. Inteligenţa, de asemenea, cu care construieşte un punct,
ştiind când să facă un pas în stânga pentru a lovi cu dreapta în
colţul îndepărtat, ştiind când să biciuiască un rever în lung de
linie. O plăcere de urmărit.”
(Louisa Thomas, The New Yorker)

Neobosită, concentrată, mobilă
„Simona are instinctele unei mari competitoare pe două
niveluri. Primul: face mereu ce e nevoie pentru a câştiga punctul.
Nu mai puţin, nu mai mult. Doar atât. Şi acesta este un har real. Şi
al doilea: nu oferă cadouri adversarelor. Dar de ce e un antistar?
Pentru că pune sub lupă vanitatea şi impertinenţa divelor din
circuit. Pentru că, într-o eră în care se abuzează de pumnul strâns,
e reconfortant să vezi o jucătoare atât de puţin demonstrativă
cum este ea. Nu e intimidantă şi nu e o actriţă pe teren. Este, în
schimb, neobosită, concentrată şi mobilă.”
(Peter Bodo, Tennis)
În timp, gazetarul american a urmărit traseul româncei,
sesizându-i momentele de strălucire, dar şi pe cele de cumpănă,

Adio blestemului
„Opinia generală era că românca guverna, la cei 26 de ani ai
săi, fără diplomă autentică şi cu mult vertij faţă de înălţimi. Până
la ultima ocazie, când a pulverizat ghinionul şi a sărbătorit
emoţionată primul ei mare triumf pentru a fi următoarea în
palmaresul turneului după Ostapenko, cea care o lichida anul
trecut. Adio blestemului, letonei, înfrângerii contra Mariei
Şarapova din 2014. Halep, descrisă drept o persoană care îndură,
s-a scuturat de această povară atât de grea, de toate fantomele
care o acompaniau. Surâzând, surâzând din toate puterile.”
(Alejandro Ciriza, El Pais)
(https://www.gsp.ro)
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INFO CIRIPIT
32 DE SFATURI ALE ÎNŢELEPŢILOR
DIN NEPAL
1. Vorbeşte încet, dar gândeşte repede.
2. Nu judeca oamenii după rudele lor.
3. Când spui Te iubesc, spune adevărul.
4. Când spui Îmi pare rău, priveşte omul în ochi.
5. Nu râde de visele altora.
6. Oferă-le oamenilor mai mult decât aşteaptă şi fă asta cu
plăcere.
7. Păstrează în minte poezia preferată.
8. Nu crede în tot ce auzi, cheltuie tot ce ai, dormi până te
saturi de somn.
9. O dragoste mare şi realizările mari cer un risc mare.
10. Când pierzi, încearcă să înveţi o lecţie din asta sau să ai un
folos.
11. Respectă-te pe tine, respectă-i pe alţii, răspunde pentru
faptele tale.
12. Nu permite unei cerţi mici să ruineze o prietenie mare.
13. Când îţi dai seama că ai făcut o greşeală, nu încerca s-o
ascunzi, ci s-o rezolvi.
14. În fiecare zi petrece puţin timp în singurătate.
15. Fii deschis spre schimb, dar nu pierde din mâini valorile.
16. Uneori tăcerea este cel mai bun răspuns.
17. Citeşte mai multe cărţi.
18. Crede în Dumnezeu, dar mereu încuie uşa.
19. Când te cerţi cu omul iubit, discută doar despre situaţia de
azi. Nu pune în discuţie trecutul.
20. Citeşte printre rânduri.
21. Împarte-ţi cunoştinţele cu copiii. Astăzi asta este singura
cale spre nemurire.
22. Fii gingaş cu pământul. Nu face mizerie.
23. Nu întrerupe persoana care se linguşeşte.
24. Nu te implica în treburi străine, nu oferi sfaturi goale.

CIRIPITUL MEDICAL
5 LEACURI PENTRU DURERILE
DE CAP
Deşi este o durere
comună cu care ne
confruntăm cu toţii
ocazional, pentru unele
persoane durerea de cap
poate fi persistentă. În
a c e s t e c a z u r i ,
antiinflamatoarele sintetice
nu pot fi folosite pe termen
lung, deoarece pot avea
efecte secundare. Cele mai bune remedii sunt plantele, administrate
sub formă de ceaiuri sau tincturi, intern sau extern, recomandate de
celebra botanistă austriacă Maria Treben (1907-1991).
Ceai de ciuboţica-cucului
Se beau 3 căni de ceai de ciuboţica-cucului pe zi. Ceaiul se
prepară din vârfurile florale ale plantei, proaspete sau uscate. Se
foloseşte o linguriţă de plantă la o cană cu apă clocotită. Se lasă câteva
secunde, până când apa capătă o culoare aurie.
Ceai de coada-şoricelului
Se beau 2 căni de ceai de coada-şoricelului într-o zi. Se foloseşte o

25. Nu crede în cei care în timp ce te sărută nu închid ochii.
26. Odată pe an mergi acolo unde nu ai mai fost.
27. Dacă câştigi mulţi bani, o parte din ei cheltuie-i pentru a-i
ajuta pe cei care au nevoie de ajutor.
28. Ţine minte să nu primeşti ceea ce-ţi doreşti; uneori este un
noroc.
29. Ascultă doctorii, dar învaţă să încalci unele sfaturi de-ale
lor.
30. Evaluează-ţi succesul în conformitate cu jertfele pe care
le-ai făcut pentru el.
31. Eul tău este staţia terminus în călătoria ta.
32. În dragoste şi în prepararea bucatelor fii atent: nu iubi şi
nu găti după reţete străine.
(http://eushtiu.com)

EVENIMENT ASTRONOMIC UNIC
Cea mai lungă eclipsă de Lună a acestui secol va avea loc în
data de 27 iulie 2018, când umbra Pământului va acoperi complet
satelitul nostru natural pentru o oră şi 43 de minute, Luna
căpătând o nuanţă roşiatică.
Eclipsa va fi mai vizibilă pentru locuitorii care trăiesc în
Africa, Orientul Mijlociu, India, Australia şi Europa de Est. Este
a doua eclipsă totală, dintr-o serie de trei, care se produce la un
interval de circa şase luni, dar şi o eclipsă totală centrală, Luna
trecând prin centrul umbrei Pământului.
Poziţia Pământului pe orbita sa joacă, de asemenea, un rol
important în acest eveniment. Astfel, în 27 iulie, Pământul va fi
în punctul său cel mai îndepărtat de Soare, iar Luna va fi la cel
mai îndepărtat punct al orbitei sale lunare faţă de Pământ.
Combinaţia acestor evenimente rare ne va permite să asistăm la
un fenomen astronomic unic! Cei care nu vor putea fi martori la
acest fenomen magic sunt locuitorii din America de Nord şi de
Sud.
(http://www.cunoastelumea.ro)
linguriţă de plantă la o cană de apă clocotită.
Ceai de urzică
Se pot bea până la 2 litri de ceai de urzică pe zi. Acesta are un efect
curăţitor extraordinar al sângelui. Se foloseşte o linguriţă de plantă la o
cană cu apă clocotită. Dacă doriţi să consumaţi cantităţi mai mari,
păstraţi ceaiul de urzică într-un termos clătit cu apă clocotită înainte.
Tinctură şi ceai de păducel
Din tinctură se iau câte 4-10 picături pe zi. Tinctura de păducel se
poate cumpăra de la magazinele de profil naturist sau se poate prepara
în casă din flori şi fructe de păducel puse în cantităţi egale într-o sticlă,
peste care se toarnă rachiu de cereale de 38-40%. Se lasă 2 săptămâni la
loc călduros, apoi se strecoară. Din ceai se beau câte 2 căni pe zi, cu
înghiţituri mici. Se foloseşte o linguriţă de plantă (frunze şi flori)
pentru fiecare cană de apă clocotită.
Bitter suedez
Compresele cu bitter suedez ajută la ameliorarea oricăror fel de
dureri, interne sau externe. În cazul durerilor de cap, se umezeşte o
bucată de vată sau tifon în bitter şi se aplică pe zona dureroasă a
capului. Înainte, se ung tâmplele şi fruntea cu alifie de gălbenele,
deoarece alcoolul din bitter poate să usuce şi să irite pielea. Compresa
se fixează şi se lasă să acţioneze 2-4 ore, în funcţie de cât suportă
fiecare. Dacă durerile de cap sunt mult prea mari, bitterul suedez se
administrează şi intern, câte 2-3 linguri pe zi, diluat cu apă sau ceai de
plante. Se pune o lingură de bitter în 125 ml de apă/ceai. Acesta se bea
înainte şi după masă.
(https://lataifas.ro)
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LA MULŢI ANI, HORAŢIU MĂLĂELE!

Păianjenul

Caricaturi realizate de
Horaţiu Mălăele
şi oferite lui D.G.

Balerina

Cezariana
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII – 4 iulie la Coney Island
i-a îndemnat tradiţia.
La Coney Island, oamenii au petrecut până în zori, fiindcă
Grid MODORCEA
Dr. în arte
Ziua Americii am petrecut-o la Coney
Island. Peste tot, în toate parcurile, s-au
organizat manifestări dedicate Zilei
Independenţei, iar toate s-au încheiat cu
focuri de artificii. Însă cea mai mare
desfăşurare de forţe spectaculare s-a
derulat la cea mai faimoasă plajă newyorkeză. Niciodată nu am
văzut atâta lume, trenurile de metrou Q, N, R, D sau F veneau
înţesate de oameni dornici să se distreze la Luna Park, să facă
plajă, să înoate, să practice toate jocurile posibile, să facă
picnicuri (4 iulie e o sărbătoare a familiei) şi să rămână până
seara, când, după un apus norocos, solar, căci toată ziua soarele a
fost blocat să apară de un strat de nori, o perdea perfectă pentru
cei care veneau prima oară la plajă şi s-ar fi expus la razele
fierbinţi ale astrului. Şi fireworks au aprins cerul. O demonstraţie
de frumuseţe artificială, cum numai armata americană poate
realiza. O
pădure de
c u l o r i
cerească, o
dantelărie
artificială
plină de
emoţie
artistică,
fiindcă
t o a t e
formele de
artificii
imitau
natura, în
special vegetaţia, florile. Erau pe cer flori de toate culorile. Şi
păpădii uriaşe, care se stingeau şi dispăreau în timp ce alte săgeţi
de foc străbăteau cerul.
Tot armata a fost vioara întâi şi la faimosul MACY'S, o zonă
de agrement aflată pe East River, în dreptul Străzii 34. Zona
include şi Strada 42, inclusiv Times Square, care nu mai are
nevoie de nicio prezentare, fiindcă acolo, noapte de noapte, este
un show cosmic de lumini. Numele Macy vine de la fondatorul
acestui departament, înfiinţat în 1858. Manifestările Zilei
naţionale se fac pe apă, în zonele cu apă, fiindcă pe apă există o
adevărată demonstraţie de ambarcaţiuni. Cum a fost şi la Coney
Island, şi la Macy's.
Aici, spectacolul a ţinut până la miezul nopţii, fiindcă
orchestra militară şi corul au cântat pe faleză, iar în diferite locuri
de pe malul celălalt, plus de pe un vapor militar aflat în mijlocul
râului, se trăgea continuu cu rachete, care emanau jerbe de
artificii de toate formele şi culorile. Orchestra ataca numai
melodii foarte populare, dragi americanilor, precum Rhapsody in
Blue de Gershwin. Evident, spectacolul s-a terminat cu God
Bless America, cel mai frumos imn religios dedicat acestei ţări, şi
pe care şi fetele mele îl cântă când au ocazia. Finalul a aparţinut
unui regiment de trompetişti care a emanat un marş îngeresc. Am
auzit că Trump nu ar fi fost mulţumit de felul cum americanii şiau sărbătorit Ziua naţională, el ar fi vrut să fie o Paradă, dar n-a
fost, nimeni nu l-a ascultat, americanii au făcut cum au vrut, cum

pe dig au dansat continuu, tiribombele au funcţionat continuu, iar
apa oceanului a fost şi mai caldă ca în timpul zilei. Mii de oameni
s-au scăldat, în special copiii. Era plin de copii, în special negri.
Oricum, eu am stat într-o zonă apropiată de un cartier al negrilor,
care pescuiesc în neştire, şi mi-a plăcut să mă joc cu mulţi copii
negri. Au o imaginaţie colosală, ştiu să se joace non-stop,
inventează tot felul de jocuri, de distracţii, în apă şi pe nisip. Şi
sunt de o frumuseţe rară. Iar podoabele capilare concurează
cărţile de modă.
Dar aici am sentimentul, de câte ori vin, că e o Zi naţională.
Oamenii aleargă înnebuniţi să se distreze. Nimic nu mai poate
pune frână acestei evoluţii a istoriei. Nici bombele teroriştilor
nu-i mai sperie pe americani! God Bless America!
God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above…
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