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Nu-mi amintesc cum a apărut jumătatea aceea
de căruţă în spatele grădinii, dar de câte ori mă
întorc aici, primul lucru pe care-l fac este să
verific dacă cele două roţi şi osia ruptă mai sunt
rezemate de gard. Le găsesc totdeauna acolo şi
asta îmi dă sentimentul că toată obârşia neamului
meu zace în iarba încolţită şi în crâmpeiul de
oişte îndreptată spre cer ca ţeava mută a unui tun. 

La trei ani şi jumătate mă zbenguiam prin
curtea casei şi toţi mă lăsau în voie. Din când în
când mă uitam prin spărtura gardului la omul cu
pălărie şi la calul cel negru care nu se lăsa
înhămat. Îi vedeam căluşul din gură şi muşchii
încordaţi ai picioarelor. Îndărătnic, se ridica
mereu iar omul, cu pălăria dată pe ceafă, înjura în
gura mare şi-l lovea cu sfoara peste burtă.   

Calul avea spume la gură. Ridicat în două
picioare era mai înalt decât gardul. Lătrau câinii
şi toţi ai casei au ieşit pe prispă. Am început să
plâng şi Mama Catrina, bunica mea, m-a luat în
braţe. „N-o să-l pună la blestemata aia de căruţă
niciodată. Nu aşa te porţi cu animalul, că te
simte” mai zice, bătându-mă uşor cu palma pe
spate.

Acum vedeam totul peste gard şi am simţit o
bucurie nemărginită când, sforăind pe nări, calul
a rupt-o la fugă, cu căruţa hurducăind după el. A
ieşit ca o vijelie prin poarta de lemn şi a dispărut
printre pruni. Omul a trântit pălăria şi a ieşit
înjurând. O vreme s-au mai auzit câinii, apoi
totul s-a liniştit. Cineva a întins o pătură pe iarbă
şi încet spaima prin care trecusem a dispărut.
Spaţiul meu vital nu depăşea pătura albastră iar
beţigaşele şi figurinele de lemn sau de lut ars
completau imperiul peste care eram împărat.
Supuşii mei stăteau aşezaţi într-un colţ, pedepsiţi
pentru neascultare, iar eu îi certam în limba lor,
cerându-le supunere. Apoi, ca să fiu sigur că nu
va fi nicio răzvrătire, am pus în faţa lor căluţul de
lemn, în care deodată am început să am cea mai
mare încredere. Uitasem cu totul de cele
întâmplate, când am simţit în spate o răsuflare
puternică şi obosită. Calul cel negru, ud leoarcă,
era lângă mine cu toate curelele rupte, atârnându-i

pe sub burtă. Avea ochii blânzi, lăcrimoşi, şi
mişca încet un picior, în spate şi înapoi. N-am
simţit nici un fel de frică, m-am ridicat de pe
pătură iar calul a rămas aşa, privindu-mă cu nişte
ochi blânzi şi rugători. Cineva a ţipat şi imediat
lângă mine a venit Mama Catrina, cu basmaua în
mână, şi părul alb, despletit, îi mirosea a gaz.
„Încet, puiule, că nu-ţi face nimeni nimic”, a zis,
atingându-i uşor piciorul. Pielea i-a tremurat şi
atunci am văzut că avea înfipt un mărăcine roşu
şi lung iar rana îi sângera. Mi-a luat mâna şi mi-a
pus-o pe piciorul bolnav. M-a cuprins o căldură
plăcută şi am rămas cu mâna pe pielea neagră şi
umedă. Mama Catrina s-a întors cu o sticlă şi din
ea a turnat pe basma. „Ţine-o dreaptă, să nu se
verse gazul”, mi-a spus în timp ce-i scotea
ghimpele din picior. A ţinut basmaua umedă pe
rană iar după ce mi-a descleştat mâinile de pe
sticlă a turnat gaz şi a curăţat sângele. Calul m-a
privit drept în ochi apoi şi-a lăsat încet capul pe
lângă obrazul meu. I-am simţit pielea şi ochii
umezi atingându-mă, dar pe drum se auzeau
înjurături şi deodată a ciulit urechile şi s-a tras
înapoi. A nechezat prelung, s-a ridicat în două
picioare şi a sărit peste gard. De atunci nu l-a mai
văzut nimeni, niciodată. 

Mama Catrina, bunica mea cu părul alb, şi
omul cu pălărie s-au dus demult iar mie nu mi-au
rămas decât chipurile lor şi, aici, rezemate de
gard, două roţi de căruţă. Drumul este acum o
şosea asfaltată ce taie satul în două, odată cu
pârâul care se pierde în zăvoaie, dacă nu plouă. 

O voce domoală, de bărbat, m-a făcut să vin
mai aproape. Am aşteptat să treacă, în mare
viteză, două maşini ce se alergau cu difuzoarele
date la maxim şi am reuşit să ajung pe prundişul
nisipos. Omul cu flanelă de lână înhămase calul
la plugul cel vechi şi se pregătea să despice
pământul. „O să începem de la salcie, încoace, ca
să fie mai uşor”, a zis omul, apucând plugul de
coarne, iar calul l-a privit aprobator. După ploile
cele mari, tot zăvoiul fusese inundat şi abia
acum, după câţiva ani, oamenii încercau să cureţe
rădăcinile şi pietrele şi să pună în pământul

umed, zarzavaturi şi legume, că „unde s-a mai
pomenit, dom’le, să bagi în ciorba de găină,
zarzavaturi turceşti, cumpărate de la prăvălia lui
Ciundrel?” Se apăsa pe coarnele plugului,
îndemnând calul cu voce egală, în timp ce
greierii ieşeau din muzica lor, sărind prin ţipirig. 

„Hai, băiete, încet, că nu ne dă nimeni afară
din ţară. Hooo, nu mai trage”, şi se mai oprea să
adune rădăcinile scoase de plug. Îi priveam de pe
mal cum, inseparabili, frământau pământul
nisipos, parcă născuţi aşa, înhămaţi unul de altul,
şi tot aşa, într-o zi ca asta, tihnită, fierul plugului
va intra mai adânc, şi tot mai adânc, până muzica
greierilor le va limpezi somnul. Am vrut să spun
ceva, să vadă că sunt acolo, lângă ei, dar, odată
ce treaba se terminase, omul, grăbit, a desfăcut
plugul şi hamul de pe cal, şi-a scos repede flanela
de lână şi a început să şteargă calul, pe spate şi pe
burtă, apoi în lung, pe picioare, îngăimând ceva,
repede şi precipitat, şi apoi iar a întors flaneaua şi
i-a şters îndelung capul şi pieptul, să nu rămână
nici o urmă de năduşeală. „Gata, gata, băiatule”,
mai zise şi cu un capăt de mânecă  s-a şters, într-
un târziu, şi el, pe frunte şi pe ceafă. 

O vreme a stat pe buturuga de lângă gard,
socotind, parcă, ce mai avea de făcut, apoi şi-a
pus uneltele în căruţă. Calul s-a apropiat, încet,
de ochiul de apă iar eu, de pe malul celălalt, îi
vedeam pieptul şi picioarele răsturnate, ca în
oglindă. Deodată, apa şi cerul au tremurat într-o
unduire străvezie şi n-am mai văzut decât
herghelii de cai trecând în galop pe lângă mine.
Am simţit stropi reci, şiroindu-mi pe faţă, şi fără
să vreau m-am dat într-o parte, acoperindu-mi
ochii cu palma.

Nu-mi dau seama cât a durat totul, dar când
apa s-a liniştit n-am mai văzut nici calul, nici
omul. În pământul arat săreau greierii. De pe faţă
îmi curgeau stropi de apă iar în nisip rămăseseră
urme adânci de copite…

Post scriptum: Această scurtă şi simplă
poveste nu trebuie să placă şi oamenilor,
deoarece ea este scrisă pentru cai. 

George Cârstea

Cineva a ţipat
şi imediat lângă

mine a venit
Mama Catrina,
cu basmaua în
mână, şi părul

alb, despletit, îi
mirosea a gaz. 

Petre Braiţ debutează în literatură la o vârstă la
care alţii îşi încheie cariera. Nimic nou. Cu
avantajele şi dezavantajele ştiute, şi pe care
autorul şi le asumă fără complexe: maturitate
stilistică, ideatică, tematică, dar şi nerăbdarea de
a arde etapele unei împliniri auctoriale fireşti, cu
sincope în toate registrele şi palierele literare. 

Romanul lui Petre Braiţ, Ultimul miner din
Momo-city (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011) e o
istorisire subiectivă a unei desăvârşiri interioare,
în două epoci diferite - defuncta „epocă de aur”
şi la fel de incitanta „după Revoluţie”. Tânărul
miner traversează timpuri, mentalităţi şi griji
diurne după modelul şobolanilor de mină: în
definitiv, trebuie să supravieţuim şi noi, şi voi, şi
toată lumea. Cuşca prin care coboară în mină,
lipsa sau precaritatea condiţiilor de la locul de
muncă, eternul „puşcat”, totul timbrat cu ritualul
mesei în străfundurile minei, vegheat în mod
amiabil de sofisticaţi şobolani, devin nu doar
ingrediente profesionale, ci borne existenţiale.
Eroul e ancorat nu doar în Istoria mare, pe care
pare că nu o resimte acut, ci cumva filtrat de
pereţii prea groşi ai minei, dar în Istoria mică, a
individului limitat de propriile aspiraţii şi mai
ales de o lipsă de perspectivă. Ieşirea din „epocă”
coincide, cumva fericit, crede el, cu ieşirea din
propria plafonare ca miner şi ca om. Odată cu
prăbuşirea unei epoci, fostul ucenic-miner ajunge
peste noapte ultimul miner. Evenimentul se
petrece într-o atmosferă sordidă, de sfârşit de
veac şi de început de mileniu, cu toate
inconsistenţele sociale, spirituale şi casnice
posibile. Ultimul miner din Momo-city nu doar
în scripte, dar şi în propria conştiinţă: surpările
stratului de cărbune, veşnica teamă a oamenilor

galeriilor e înlocuită de surparea Timpului
propriu care a trecut pe nesimţite, între o puşcare,
un eveniment la puţul cinci sau o neînţelegere în
familie. Privind în propria istorie, nu găseşte
niciun reper notabil. Nu face din asta o tragedie,
dar dezamăgirea e inclusă: în timpuri noi... tot
noi, în atmosfera primilor ani de la Revoluţie,
actualul ultim miner încearcă să se înscrie din
mers, ca un călător grăbit care fuge după un
autobuz care nu va opri în nicio staţie. În
definitiv, romanul lui Petre Braiţ e cronica unei
trăiri la foc mic, istoria unei ratări existenţiale
trăite fără fast şi remuşcări, dar cu sentimentul că
aşa a fost să fie: veşnica resemnare mioritică.
Nicio notă majoră de revoltă, niciun spasm: doar
dezamăgirea, şi ea ascunsă, că fitilul nu a „ars”
cum trebuie... În acest cadru, evoluţia
protagonistului e inerent liniară, cumva
direcţionată şi limitată, ca o galerie de mină.
Ieşirea din galerie, la modul practic, coincide cu
ieşirea din propria existenţă: e doar o falsă
impresie de libertate.

Romanul lui Petre Braiţ e, după ştirea noastră,
primul roman mineresc adevărat. „Eroul” nostru
nu e un miner „pur sânge”, „dotat” cu ideologia
şi mândria festivist-minerească, aşa cum au fost
destule încercări romaneşti apărute înainte de
’89. El este un tip molcom, aterizat oarecum
întâmplător în mină şi în împrejurimile ei, şi care
poartă „jugul” mineresc nu cu mândrie festivistă,
nici cu revoltă, ci cu fluierul voios al lui „aşa a
fost să fie”. Impresia cititorului e că  putea
parcurge propria viaţă în orice altă branşă,
agricultor, contabil sau inginer de sunet.
Reacţiile sale ar fi fost aceleaşi: şi-ar fi băgat
capul între umeri şi ar fi mers mai departe. Istoria

năvăleşte peste el, uneori ca o surpare: îşi aprinde
o ţigară, scoate pacheţelul cu mâncare şi,
împreună cu ortacul său, în timp ce îmbucă,
conversează molcom despre cât trotil să pună la
următoarea explozie.

Vreau să spun că, în cele din urmă, avem în
prim-plan un miner de circumstanţă, un individ
pe care viaţa l-a prins într-un loc şi din care el nu
doar că nu vrea să scape, ci, părăsind colivia,
rosteşte, simplu: Noroc bun! Mai mult, iese din
ultimul şut nu doar din colivia minei, nici măcar
din colivia Istoriei, ci din cuşca propriei
existenţe. 

Petre Braiţ e doar în raport cu propria vârstă
un romancier întârziat: în plan artistic e pedant,
modern în stil şi construcţie. Supleţea naraţiunii,
echilibrul şi inventivitatea scriiturii dau
romanului său consistenţă şi amplitudine. Aştept
cu interes următorul lui roman şi cu un soi de
curiozitate de breaslă: e interesant dacă bunele
perspective de acum, translatate în alte medii
decât cele minereşti, care cer şi o divesificare de
unelte şi strategii narative, îşi vor găsi vectorii
potriviţi. Pentru că ieşirea simbolică din cuşca
minerului nu coincide întotdeauna cu gura de
lumină... nici ieşirea în arenă a unui nou scriitor
nu e un galop de sănătate. Spun aceste lucruri
pentru că totuşi ne aflăm în faţa unui debut literar
pe care îl salutăm. Petre Braiţ e dator să
demonstreze că acest foarte bun roman nu e o
poveste de miner, ci demersul unui scriitor
„întârziat” doar temporal.  Este un pariu pe care,
cred că de pe acum, autorul se pregăteşte să-l
pună cu sine însuşi. Îi dorim să-l şi câştige!

Drumul spre colivie
Gheorghe Truță

Herghelie în amurg
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Din setea acestui mister
cuvântul în noi se desparte,
poemul pe sine se naşte sub cer,
aici lângă mine, departe.

(Valeriu Pantazi)

1. PANTAZI
Un suflu nou, de boemă rasată, a fost adus în

Piteşti de patru bucureşteni, prieteni ai pictorilor
Gică Pantelie şi Ion Pantilie. Poeţii Valeriu
Pantazi, Iolanda Malamen, Mihai Elin şi pictorul
Horea Mihai poposeau în Piteşti de câteva ori pe
an, zăboveau 3-4 zile, uneori mai mult, găzduiţi
fiind de pomeniţii pictori. Erau zile de mare
sărbătoare a spiritului, care adunau o parte din
boema locală, în casa pictorilor, situată pe strada
Maior Şonţu, stradă veche, ce unea două cartiere,
Sfânta Vineri şi Târgul din Vale, neiertată de
buldozerul comunist. În generoasa curte a casei
se întindeau mese, şezlonguri, scaune de răchită.
Vestea că au sosit bucureştenii îi aducea pe câţiva
dintre din boemii locali şi începea un adevărat
regal cultural, gastronomic şi dionisiac spre
bahic. Se citeau fragmente de cărţi, se recita, se
dezbăteau idei filosofice, estetice, uneori şi
despre politică se făcea vorbire, se povesteau
anecdote şi întâmplări din trecut, din prezentul
de atunci, din lumea culturală bucureşteană şi
piteşteană. Se consumau vinuri de calitate, votci
subţiri şi ameţitoare ca stepele Răsăritului, ţuici
şi rachiuri argeşene, zăcute pe doage bătrâneşti,
gin şi, uneori, whiskey. Dintre localnici treceau
pe acolo: poetul Virgil Diaconu, pictorii Traian
Secara, Margareta Popescu, Lucian Cioată,
Costică Marinescu, fratele acestuia, Dan,
sculptorul Dinu Velcescu, pictorul Gheorghe
Dobrică, Cristi Ionescu, viitorul secretar al
Academiei Naţionale de Arte, actorii Gigi
Ionescu şi Cristian Tutză, pictorii Aurel Calotă şi
Augustin Lucici, eseistul şi poetul Tită (Titus
Maxus), poetul Ioan Vintilă Fintiş, prozatorul
Marin Tudor, fotograful Paul Capşa, Tedy
Georgescu, cel înamorat de limba şi literatura
veche, fraţii Gelu, Radu şi Mihai Vişinescu şi

alţii. Cei patru bucureşteni, cărora le spuneam în
sinea mea „careul de aşi”, onorau vernisajele
pictorilor piteşteni, expuneau, la rându-le,
tablouri, îşi lansau cărţi la Piteşti. 

Pe poetul şi pictorul Valeriu Pantazi l-am
cunoscut în anul 1978. Era în prima săptămână
din luna mai, imediat după Sf. Paşti. Am mers pe
la cei doi fraţi pictori, Gică şi Nelu Pantepanti,
cum le spuneam în sinea mea, să le urez cele
creştineşti. Am fost poftit în casă, unde cele două
familii şi câţiva prieteni petreceau molcom. De
cum am intrat, mi-a atras atenţia un domn distins,

cu tâmplele uşor cărunte, de statură mijlocie spre
înalt. Domnul acesta se distingea şi prin ţinuta
vestimentară aleasă; purta un sacou negru, de
catifea, cămaşă albă, pantaloni gri, de velur,
pantofi negri, un model apropiat de gheată.
Aveam să aflu că peste câteva zile domnul acesta
stilat va împlini 38 de ani. I-am fost prezentat de
Dl Gică Pantelie, cu generozitatea-i proverbială,
ca fiind o tânără speranţă a poeziei. Când am
aflat că pe domnul arătos îl cheamă Pantazi am
avut un şoc dublu! O dată pentru că îmi tot
povestise dl Gică despre acest prieten special al
dânsului şi a doua oară am fost şocat de
înfăţişarea sa, care corespundea întrutotul cu
felul în care îmi închipuisem personajul cu
acelaşi nume, al lui Mateiu Caragiale, preferatul
meu din „Craii de Curtea Veche”, Pantazi cel
nelecuit de pierderea Wandei, dispărut pe mările
fără sfârşit, de pe care veniseră strămoşii săi,
tâlhari de ape sărate, stăpâni de insule imaginare.
Valeriu, cum m-a rugat să-i spun, pentru a nărui
cei patrusprezece ani care ne despărţeau (eu
aveam atunci 24), m-a „adoptat” repede. A fost
surprins că îi citisem cartea de debut, „Estimp”,
apărută în 1972. Dl Gică Pantelie mă dăruise cu
un exemplar ai ei, pe care-l citisem şi recitisem
cu atenţie şi plăcere. „Estimp”, titlul cărţii, care
înseamnă „în acest an”, este un cuvânt care m-a
fascinat şi mă fascinează, este un adverb cu
rezonanţă de spadă trasă din teacă. Îl întâlnisem
pe când eram adolescent, în singurul dicţionar
care mai rămăsese în biblioteca bunicului,
alcătuit de August Scriban şi publicat în 1939, la
„Editura Presa Bună”, sub numele „Dicţionaru
limbii româneşti - Etimologii, înţelesuri,
exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme,
provincialisme.” Tot în biblioteca bunicului meu,
preotul Dimitrie Sibiceanu, mai găsisem şi nişte
cursuri de omiletică, semnate de un alt Scriban,
Iuliu, care a fost arhimandrit şi profesor de
teologie

În ziua aceea, Valeriu a discutat îndelung cu
mine, ca „să mă citească”, să vadă cu cine are de-a
face! Mi-a corectat nişte date culturale, mi-a
vorbit despre poezie, despre istoria şi magia ei.
Aşa am aflat că trubadurii provensali erau,
uneori, din pricina sărăciei, şi… jongleri ! De la
Valeriu am aflat de „aubada” provensală, ca
subspecie lirică, este o poezie de dragoste care
exprimă durerea îndrăgostiţilor despărţiţi de
ivirea zorilor. Dar, câte nu am aflat de la Valeriu!
Era şi este un izvor de informaţii rare şi unele
de-a dreptul spectaculoase. Cum aveam în geanta
de umăr un exemplar din prima mea carte,
apărută cu un an în urmă, adică în 1977, l-am
dăruit pe poet cu un autograf. A răsfoit broşurica
şi a început să-mi facă observaţii pertinente – mi-a
arătat care poezie se prelungeşte nejustificat,
care mai necesita o continuare, etc. Era exigent,
dar cu destulă căldură în glas, nu te făcea să-ţi fie
jenă de nereuşite. În „O istoria polemică şi
antologică a literaturii române de la origini până
în prezent”, Eugen Barbu îi face lui Valeriu un
portret nedrept. Conu’ Jenică spune: „În
cenaclurile din Bucureşti îşi făcea câteodată
apariţia un tânăr cu aer preţios, vorbind cam de
sus şi analizând poezia altora cu o severitate de
cele mai multe ori nejustificată.“ Cei care-l
cunosc bine pe Valeriu ştiu că acel „cam de sus”
este un efect al teatralităţii cu care poetul îşi
răsfaţă auditoriul. 

După ore bune de discuţie ne-am despărţit şi
ne-am revăzut în noiembrie, pară-mi-se, când i-a
apărut şi ce-a de-a doua carte, „Celebrări”, pe
care a şi lansat-o, în cadru restrâns şi prietenesc,
în prelungirea unui vernisaj la Galeriile Metopa.
De data asta, Valeriu a venit şi cu poeta Iolanda
Malamen. Despre Iolanda îmi vorbise tot
pictorul Pantelie, iar din reviste îi cunoşteam
poezia. Ştiam şi părerea lui E. Barbu despre

poetă, exprimată tot în pomenita istorie,
înghesuită, alături de Pantazi, Daniel Turcea,
Ileana Mălăncioiu, Ady Cusin, Vasile Vlad,
Cristian Simionescu ş.a. la capitolul „Poeţi
deliranţi, aventurieri, etc”. Acolo, Barbu citează
dintr-un poem al Iolandei şi concluzionează
hâtru: „Dacă ceea ce am citat se poate numi
poem filozofic, noi suntem Cocoşatul de la Notre
Dame!” Timpul a demonstrat că unii poeţi,
neconvingători pentru gusturile închiznovatului
Barbu, au căpătat contur, valoare şi personalitate. 

Se pare că această lansare de carte a prilejuit
întâlnirea lui Titus Maxsus cu Valeriu. În acea
vreme, Titus împlinise 18 ani sau încă se mai
chinuia să-i împlinească! Gică Pantelie i l-a
prezentat pe Titus şi Valeriu, care a remarcat
oarece asemănare dintre acesta şi portretul
celebru al lui Rimbaud, fapt pe care l-a remarcat
şi cu voce tare. Titus, care nu rămâne niciodată
dator, a zis fără să clipească, făcându-mă să râd
cu măsură, pentru că spusa era tot din zona lui…
Mateiu Caragiale: „Mulţumesc, maestre! Mi-au
zis câte ceva, despre dumneavoastră, nenea Gică
şi prietenul Aurel, care va fi surprins de ce voi
spune! Semănaţi cu Paşadia, aşa cum mi l-am
închipuit eu, nu cu Pantazi, aşa cum crede
prietenul meu! ” Valeriu l-a privit lung pe Titus,
apoi i-a zis pictorului Pantelie: „Gică, ştii că
tânărul este dat naibii ? Dacă mai şi scrie, îmi va
da de furcă!” Nu mai ţin minte ce răspuns a dat
pictorul, ştiu doar că din ziua aceea, cei doi,
Valeriu şi Titus, încrucişau floretele spiritului, ori
de câte ori se întâlneau, spre interesul şi hazul
asistenţei. Polemicile lor acopereau o arie largă -
filozofie, mitologie, logică, poezie -, replicile
erau fie docte, fie spumoase, graţie umorului
subtil sau neaoş! Ore multe (câte, Doamne, vor fi
fost?) am asistat la adevărate turnire culturale, la
întreceri poetice, amintitoare de cele de la curtea
şahilor persani. Chiar zilele trecute, cu prilejul
expoziţiei pictorilor Ion Pantilie şi Lucian
Cioată, Titus mi-a reîmprospătat memoria. Iată
un episod de întrecere într-ale poeziei. Zicea
Valeriu: „Ascultă aici, puştiule: Dă-i liniştii o
stea, poate să fie noapte de vară !” „Daaa, aşa
faci ? Fii atent şi bagă-ţi minţile în cap: De câte
ori rătăceam, brusc întâlneam un măceş !” Şi
tărăşenia ţinea ore în şir, asistenţa se delecta,
chiar îi „instiga”, totul era minunat, cei doi te
făceau să simţi libertatea ca şi cum ai fi pipăit-o.
Pe Valeriu Pantazi, cel care a participat, fără să
ştie, dar bănuind, la formarea mea ca om şi poet,
l-am revăzut de curând. Are 72 de ani, este încă
verde, este acelaşi om liber, îşi câştigă pâinea
pictând. Talentul cu care s-a născut şi studiile de
pictură urmate la Universitatea din Bucuresti,
apoi, după 1990, la Nijmegen – Olanda, l-au
ajutat să-şi fie sieşi stăpân; nu-mi amintesc să fi
avut vreo slujbă, să fie legat de condică şi
dependent de toanele cuiva. Valeriu a călătorit
mult prin ţară, înainte de 1989, are informaţii
inedite despre unele locuri, despre oameni pe
care i-a întâlnit. După 1990 a călătorit prin
Europa, a bătut muzeele de artă, a pictat şi a
expus în Olanda pictorilor flamanzi, la care a
visat o viaţă. Relaţia lui Valeriu Pantazi cu
Piteştii a fost mult mai amplă decât pot eu
prezenta în economia unei pagini de revistă.
Valeriu este şi un mare depozitar de informaţii
legate de doi mari poeţi piteşteni – Daniel Turcea
şi Alexandru Grigore -, pe care i-a bine-cunoscut
în anii de tinereţe şi de formare, în boema
bucureşteană, şi alături de care a sfidat regimul,
după cum rezultă din dosarele de urmărire
informativă a celor doi. 

Dacă ar fi să vizualizez bucuria de a trăi şi
prietenia nu pot reuşi decât amintindu-mi
chipurile a doi oameni: Gică Pantelie şi Valeriu
Pantazi…

Aurel Sibiceanu
Glorioşii ani ai ratării 

UN CAREU DE AŞI
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Valeriu Pantazi -
Autoportret 
la 72 de ani
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O zi de vară pe la ţară. Cântă-mi zeiţă viaţa la
ţară. Iarnă. Toamnă. Vară. Primăvară. Anotimpuri
căpiate. A înflorit liliacul de Bobotează. Muza mea
trează, visează! 

Viaţa la ţară. De odinioară. Popor. Izvor. Ponor.
Folclor (acolo era să mor). Odaie. Pârnaie. (Taci,
potaie!) Scatiu. Păturică. Dulăi. Potăi. Bibilici pitici.
Curcani înfoiaţi. Caprele Irinucăi. Călugăriţe
obosite. „Ne mănâncă lâna, părinte. Pe vale, între
picioare...” (La puţul cu trei izvoare/Cine bea din ele
moare). Lună în fântână. Ursa Mare dă din coadă.
Râie căprească. Zeamă de iască. Amânar. Brăcinar.
Jupâneasa Malca. Dragoste în poiană. Iele.
Vântoase. Vârcolaci. Pui de draci. Muma-Pădurii.
Laptele-cucului, brânca-ursului, untul-pământului,
sunătoare, sculătoare... Baba Hârca, vrăjitoare, pe
mătură călare. Ursitoare – ursitoare... S-a scăpat în
scăldătoare... Fier de plug. Ţâţână. Şine de căruţă.
Belciuge. Potcoave. „Tăicuţă-Tăicuţă! Tu le ştii pe
toate. Spune-mi-le şi mie măcar pe jumătate.”
„Bine. Dar mai pui şi de la tine. Ca să nu fii acuzat
de plagiat”. „Ce s-a întâmplat cu Poiana lui Iocan?”
„În locul coşmeliei au reuşit să construiască barul
sex in the village”. De parcă ar citi din carte îmi
povesteşte Tăicuţa mai departe. În timp ce doi actori
bătrâni cântau pe înfundate în saloonul western et
comp Moromete story fragmente din Levantul lui
Cărtărescu. Un domn, Matteo, apărut de nu se ştie
unde, îşi plimba pe uliţele satului un cal cum nu se
mai văzuse. Habar nu avea proprietarul că armăsarul
cel fără pereche îi fusese violat. Chiar de o femeie
din sat. Şi pe cale de consecinţă rămăsese gravid.
Nici animalul nu-şi făcea probleme. Ţanţoş, cu
coada pe sus, provocator, păşea elegant, cu gâtul
încordat, cu nările dilatate, hopa-hop, când la trap,
când la galop. De rămâneau pooporenii cu gura
căscată, indiferent de vârstă şi de starea socială.
(Prostului nu-i stă bine dacă nu e şi fudul!). Când
ajungea la hanul numit Sexy Bar Matteo descăleca,
îl mângâia, îl săruta pe bot, îl adăpa, îl buciuma, îl
îngrăunţa şi-l lega de conovăţ. Mândru nevoie mare
păşea singur pe cărare sub pălăria mexicană trasă pe
o sprânceană. Armăsarul fornăia pe nări şi necheza
în patru zări. Bătea cu copita în pământ şi-şi scutura
coada în vânt. Bătea daravela pe burtă. De
înnebuneau femeile măritate, nărăvite la păcate.
Sfioase. Ruşinoase. Dar pofticoase. Cu bărbaţii
secaţi în boaşe. Prea devreme pentru hormonii lor.
Ochii acoperiţi cum se cuvine. Priviri strecurate
printre degete. Chicoteli. Smiorcăieli. Se dau pe
după gard. Să-l ude la rădăcină. (Când eram la maica
fată/Îmi ţâşnea ca o săgeată). Ceartă la masă.
Scandal în casă. „Nătărăule! Pămpălăule! De ce
dracu te-ai însurat? Pe mine cine m-a blestemat?”
Smaranda, o babă surdă şi mută, de care se fereau
toţi din cauza ochilor ei negri, arzători şi a faptului
că putea intra în gândul omului, făcându-se acolo
auzită şi ascultată. Baba, spuneau unii, ar fi în stare
să se împerecheze şi cu Diavolul. Dacă nu o şi
făcuse, cumva. Darmite cu un cal... „N-o lua razna,
Tăicuţule! Niciun cal nu este în măsură să facă sex
nici măcar cu o iapă în călduri, cu atât mai puţin cu
o femeie zurlie. Că nimeni nu-i poate pune la loc ce
i s-a scos printr-o operaţie numită castrare”.
Motivele lui de fudulie au sfârşit pe un grătar,
deasupra unei grămezi de jar, deliciu pentru domnul
doctor veterinar. Aşa că lasă-l mai bine armăsar. La
care să ducă ţăranii iepele pe furiş ca să fete mânji
pur-sânge amestecat cu cel de mârţoage. Şi pentru
că el este prea lung în picioare, iar ele prea
mărunţele ca nişte pisici pentru un ogar, sătenii,
isteţi, ba treji, ba beţi, au făcut un morman de
pământ, bătătorit, înierbat pe care urcă iepele ca
armăsarul să nu dea sămânţa în vânt. Însă şi
povestea asta are un sfârşit... Calului sau
armăsarului, nu mai are importanţă ce era, i-a venit
timpul să dea afară ce avea în burtă. Dar pe unde?
Fătul nu avea niciun orificiu prin care să treacă. Nu
încăpea nici pe esofag, nici pe trahee, nici prin
părţile de jos. Se zbătea ca peştele pe uscat. Să
spintece pântecul în care se afla prizonier. Poate că
o cezariană l-ar fi salvat, dar pe veterinar l-au găsit
cu mâna vârâtă până la umăr sub o coadă de vacă şi
prioritar în această împrejurare era să aducă pe lume
viţelul care se pusese de-a-ndaratelea, cu dosul
înainte. Ce să mai lungim vorba, până să sosească el,
acel cal sau armăsar, care trebuia să nască, a murit
din facere. La cerere şi plătit în valută, doctorul a
acceptat să-i facă autopsia. În prezenţa satului
adunat cu mic cu mare, ca să vadă minunea. Şi ce să

vezi? Să vezi şi să nu crezi! Fătul arăta ca cel mai
ciudat animal care putea să fie închipuit. De la brâu
în sus, chip de om, ca el, ca tine, ca oricine: cap,
urechi, ochi, nasul cu nările, buze, gât, umeri, braţe,
coaste, buric... În jos, cal! Poate măgar: patru
picioare cu copite, greabăn, spinare, şale, crupă,
coadă, burtă, scule... Masculine. Unii se închinau.
Alţii îşi uitau gura căscată. Vine şi preotul. Care
scuipă de trei ori: Piei drace! Piei drace! Piei drace!
Îşi face cruce, ridică poalele şi se duce. Un domn
învăţător sau profesor, încearcă să explice cum era
în mitologie cu centaurii, cu minotaurii, cu satyrii,
cu cerberii, cu Anton Pann... Pardon, fără Anton!
Erata în numărul viitor! Când, probabil, o să se
nască şi o corcitură dintr-un berbec sau un ţap, o
făptură de om, cu unghii la două picioare, dar cap de
animal, eventual cu coarne răsucite. Dar cine stă să-
l asculte pe bătrânul dascăl care spune vrute şi
nevrute. 

TĂICUŢU. Se ţine deoparte şi râde mânzeşte. Şi
tace ca un peşte. Dar când vântul ridică poalele în
cap văd de-abia atunci... Ce văd? Te uimeşte. Te
uluieşte. Te înnebuneşte. Tăicuţu nu e bărbat. Ca să
fie ar trebui să aibă ce n-are calul scopit. Şi este
încins la mijloc cu o cingătoare mov. Parcă anume
să mă facă să căpiez... 

Veterinarul cususe pe burtă calul acela sau
armăsarul, ce o fi fost, cu fetus cu tot. Şi-l încărcase
într-o furgonetă. La muzeu sau la abator? Cârnaţi de
cabalină? Mici de centaur? În criză, totul e posibil...
Sătenii, în cârduri, pe uliţe, cu lumânări aprinse.
Parcă ar fi o retragere cu torţe. Au scăpat de năpastă. 

Cerul tace. Tace. Un semn bun. Vreau să mă
gândesc la ce s-a întâmplat. Dar îmi fuge mereu
gândul. Enigma rămâne nedezlegată. Deocamdată.
Dar nu-i nimic. Mai e şi mâine o zi. Adorm buştean.
Ieri a fost marţi. Ziua cu trei ceasuri rele. Azi, zi de
post. Curată. Luminată. Diavolii stau la pândă. Dar
nu mai umblă brambura prin lume... Ce s-a
întâmplat azi-noapte? Unde e calul sau armăsarul?
Unde e Matteo? Unde e conovăţul la care era
priponit armăsarul? Fântâna cu apă lină? Jgheabul
de piatră? Femeile tinere care priveau spectacolul cu
daravela bătută pe burtă şi se ascundeau pe după
garduri să le ude la rădăcină? Nici gardurile nu mai
sunt. Nici cocioaba lui Iocan, transformată în sexy
bar. Nu mai e nimic. Umblu prin sat. Turmentat.
Căpiat. De-abia mai dau de câte cineva să-l întreb
dacă ştie ceva. Până la urmă găsesc o babă care stă
la poartă pe stanoagă, înţepenită acolo parcă de un
veac. O salut. Îmi rămân vorbele în gât. Îşi ridică
pleoapele grele: „Dar tu cine eşti?” „Eu?” „Ăl de
caută ziua de ieri?” „Poate, da”. „Ai băut ceva?”
„Azi? Nimic!” „Vino să te miros!” E mulţumită. Dar
are gura împuţită. „Băbuţo, n-ai văzut un cal sau un
armăsar legat la conovăţ la sexy bar, unde a fost
fierăria lui Iocan?” „Umbli după piei de cloşcă,
băiete! De ce vrei să mă ameţeşti? Spune drept, ai
venit să mă iei, şi gata? Te aşteptam! Sfântul
Gavrilă? Mihail?” „Măicuţă bătrână, cu brâul de
lână, nu sunt ce mă crezi!” „Atunci rămâi la mine!
S-o găsi şi pentru tine o coajă de pâine. Un codru de
mămăligă rece. Răbdări prăjite, minciuni perpelite...
Ne ţinem de urât. Mă tragi pe spinare, îţi dau cu sare
în gât! Şi îţi descânt. De cântat, nu mai pot să cânt.”
Bătrână zăludă. Dau s-o iau la picior. Dar mă
opreşte. „Auzi? De mult n-a mai călcat pe uliţele
noastre un bărbat tânăr ca tine. Toţi am îmbătrânit.”
„Voi îmbătrâni şi eu, dar acuma mă grăbesc.” Daţi-
mi un cal. Un armăsar. Nu am un regat. Dar aveţi
cuvântul meu. „Era o doamnă. Din lumea mare. Cu
o cingătoare mov. Ea a împachetat totul într-o carte.
Şi calul, şi călăreţul, şi hanul, şi făptura aia ciudată.
Şi a plecat. A rămas pustiul. Nici cenuşa în vatră. Nu
mai cântă ciocârlia. Nu mai zboară. Numai câinii
nimănui umblă haihui. „Rămâi, măicuţă, cu bine!”
„Mai stai măcar trei zile. E atâta nevoie de unul ca
tine!” „Cu ce v-aş putea fi de folos?” „Am rămas
atât de puţini. Nu mai e nimeni prin vecini. N-ai pe
cine să strigi. N-are cine să-ţi răspundă.” „Te
înţeleg, dar eu...” „N-ai cu cine muri!” Mă trezesc că
meditez. Cu glas tare. „Tot omul moare singur!”
„Aşa crezi tu, aşa o fi pe la voi! La noi, când trage
omul să moară se adună ai casei, rudele, neamurile,
prietenii, vecinii... Îl iertăm. Ne iartă. Mai stăm de
vorbă. Ne mai aducem aminte. De întâmplări. Ăla
închide ochii. Nu mai suflă. Înghite. Îi punem
lumânarea aprinsă în mână. Îl strigăm. Se întoarce.
Zâmbeşte. Îl ştergem la gură. Pe frunte. „Am
adormit.” „Dormeai tu mult şi bine dacă nu ţipa

proasta asta, care n-a putut să mai ţină... Până unde
ai ajuns? Cu Enache al meu te-ai întâlnit? I-ai spus
ce ţi-am spus să-i spui? Şi tot aşa până se duce de
tot. Împăcat. Mulţumit. Că nu a fost părăsit în acea
clipă... Aşa a fost pe vremuri... Am rămas singuri.
Nu mai ai nici cu cine să mori. Singur ca un câine în
şanţ pe marginea drumului!” „Ca un dobitoc. Ca o
vită.” mai zic eu. „Greşeşti. Alea au parte de cuţit.
Noi nici de atât. Te zvârcoleşti în durere şi în
singurătate până se scurge viaţa din tine, picătură cu
picătură!” 

Fostul ei iubit. O fi trecut de atunci un veac? La
trei uliţe distanţă. E gata să se surpe casa pe el. Nu
mai are decât o nepoată plecată prin lume, să adune
căpşune, sau cine ştie... A uitat de el... Îl vedem. Eu
şi baba. Mai vorbim. Mai glumim. Mai are putere
să-şi amintească. Să zâmbească. „Martine, Martine,
aveau pe dracul în tine! Cum jucai tu în horă! Cum
călăreai! Cum m-ai înghemuit în gluga de coceni!”
E dus... Înghite nodul... S-a terminat... „Hai, zice
baba, să-l scăldăm. Să-l primenim. Până nu
înţepeneşte.” De unde mai găseşte atâta putere? O
albie mare, anume pentru scăldătoare, care umblă
împrumutată din mort în mort. Apa este deja
încălzită în ceaunul de făcut săpun. Îl dezbrăcăm.
Piele atârnată pe un schelet. Când îl ridicăm de pe
pat fâsâie, pocneşte. „Nu te speria! Tot mortul mai
are în el un oftat şi o băşină.” Îl spălăm, nu ne jucăm.
După vechiul obicei. În  urechi, în gură, în nările
nasului, în găoază, în ţeava pleoştită. Îl îmbrăcăm în
rufe curate din lada de zestre. În haine roase de
molii. Nădragi albi de lână, cămaşă cusută cu flori,
chimir peste mijloc, vestă neagră, căciulă cu moţ.
Pantofi în picioare. Nu purtase niciodată. Îi
cumpărase cândva doar pentru aşa ceva... 

Candela. Lumânare. Bătrâna plânge fără lacrimi
şi înşiră vorbe aiurite. Eu îl veghez. Îl supraveghez.
Ca şi cum s-ar putea să se întâmple ceva. Şi chiar se
întâmplă. Un motan negru, cu ochi scăpărători, cu
dinţi rânjiţi şi ascuţiţi, cu gingii şi limba roşie, apare
nu ştiu de unde, miorlăie strident, sare peste mort,
ţâşneşte pe fereastra deschisă şi se pierde în noapte.
Baba îşi scuipă în sân, îşi face cruce, şi ne apucăm
din nou de treabă. Îl dezbrăcăm şi îl îndopăm cu
boabe de mei descântate, pe unde l-am spălat: în
urechi, în nas, în gură, ba şi sub pleoape, în fund, în
pielea din organul genital pe care o şi leg cu aţă ca
pe o gură de sac. Să nu răsufle pe nicăieri. Să nu aibă
nimic pe unde să intre ceva în el. Altfel s-ar face
strigoi. Şi ar începe chiar cu noi. 

De cum se face ziuă, la cimitir. N-ar avea cine să-
i sape groapa. Dau de oase. De o hârcă. Le arunc pe
mal. Baba le adună. Le spală. Întâi cu apă, apoi cu
vin. Le unge cu ulei. Ale cui or fi? De bărbat? De
femeie? Şi ăştia au trăit. Au iubit. Atunci când era
lumea lume. Satul sat... Un şobolan. Îmi sare în
piept. Îl prind de ceafă. Mă muşcă de mână. Îl arunc
jos. Îl calc în picioare. Zdrobit, însângerat, mă
priveşte cu un ochi care îmi dă fiori. Parcă m-ar
străpunge cu un fascicol de raze, cu un laser. Îl
îngrop cu o lopată de pământ. 

„Fiecare om îşi duce crucea!” Adică, ne lăsăm
purtaţi de destin, cu bune, cu rele, aşa cum am fost
sortiţi. Eu duc azi crucea lui. A mortului. În urma
mea el, într-un car tras de două văcuţe scoase de la
plug, nemulse, nemâncate, nebăute, mânate de un
bătrân care se clatină pe picioare. În urma carului un
preot şchiop şi ştirb şi băbuţa care boceşte fără glas.
Clopotul nu are cine să-l tragă...

În patul mortului. Baba a schimbat aşternutul.
Îmi leagă rana de la mână. Mă trage pe spinare. Se
lungeşte lână mine. Trage pătura peste noi. Are
picioarele reci. Le freacă de ale mele. Le face loc
printre ele. Dar tot mai e caldă pe undeva...
Înfierbântată... Mă vâr între sânii ei... Şi mă fură
somnul... Şi-i aud glasul, spus în şoapte care vine
parcă de departe. De sub coaja pământului, din
peştera vântului: „Dar pe noi cine ne scaldă? Cine ne
îngroapă?” Iată marea întrebare. Dar nu mă sperie.
Mai e până atunci. Mereu sperăm. Mereu amânăm.
(Nu se ştie până mâine ce se alege şi de noi. Eu am
fost şi voi rămâne...). 

Marele Nimic! Legănat în visul deviat... Prima
mea iubire. (Eu copil şi tu copilă, păşteam gâştele-n
zăvoi, Nu ştiam Ileană dragă, C-o să ne iubim mai
apoi). Alergăm prin poiene. Fluturi. Flori, Libelule.
Cântec de ciocârlii. Păduri. Cărări. Trecem o apă
mare. Dealuri. Văi. Izvoare. Urcăm pe un munte.
Vârf de stâncă. Sud. Mai sus. În nori. În cer. Ne
cresc aripi. Zburăm printre stele... 

Cerul tace.
Tace. Un semn
bun. Vreau să
mă gândesc la
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Marin Ioniţă
Aiurea-n tramvai. Sexi bar în Poiana lui Iocan
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Actualul festival al Teatrului de Studio a debutat
cu ,,Blues Taxi’’, de Ana Maria Bamberger,
(Teatrul “George Ciprian” din Buzãu), regia
artisticã Dan Tudor. Spectacolul - susþinut de actorii
Marius Bodochi ºi Dan Tudor – are ca temã
inadaptabilitatea în lumea occidentalã a unui
renumit actor (autohton) de teatru ºi cinema. ªi
actorul (Marius Bodochi),ºi ,,muncitorul’’ (Dan
Tudor), care nu se simt fericiþi nici în þarã ºi nici în
noul lor portativ social, îºi joacã admirabil
partiturile, într-o regie foarte bunã din toate punctele
de vedere: fãrã ,,noduri’’, fãrã timpi morþi,
expresivã, în acord cu principiul ,,punct ochit, punct
lovit’’. Actorul este, în funcþie de situaþie,
sentimental sau grav, nervos sau liric, nostalgic,
ferm, generos etc. La rândul sãu, falsul muncitor
încântã, la fiecare replicã, prin alunecãrile
imprevizibile de la umilinþã la naivitate, de la
naivitate la derutã ºi de la derutã la sentimentalismul
ieftin, fãrã a lãsa nici o clipã impresia cã simuleazã,
menirea sa fiind, de fapt, aceea de a-l recupera pe
renumitul actor, de a-l aduce în þarã unde i se oferã
ºansa de a juca rolul Regelui Lear. Un spectacol,
aºadar, remarcabil! 

Arca lui Iona (Teatrul Al. Davila Piteºti). ,,Arca
lui Iona’’. Textul lui Florentin Sorescu exceleazã
prin mesaj. Autorul a construit un text cu profunde
valenþe parabolice ºi care are mai multe puncte de
plecare: teama de un posibil potop apocaliptic,
corabia lui Noe, ezitarea biblicului Iona ºi piesa lui
Marin Sorescu (,,Iona’’) despre ,,lupta’’ cu chitul
biblic. Tâlcul parabolic se despleteºte în mai multe
variante, generând un adevãrat spectacol al
nuanþelor - inclusiv nuanþe de facturã liricã. În
pofida caracterului eseistic al textului, datã fiind
întoarcerea pe toate feþele a ideii de corabie, a
problematicii lui Iona ºi a raportului protagoniºtilor
cu posibilul – ºi simbolicul - sfârºit al lumii printr-
un nou potop, spectacolul place ºi este urmãrit cu
interes de la un cap la altul, în aºteptarea surprizei
din final. Este meritul regizorului în ceea ce priveºte
valorificarea scenicã a unui asemenea text. Iar
meritul constã, în primul rând, în modul în care a
reuºit ,,sã coloreze’’idei. Sã le confere, prin
atmosfera creatã, un binevenit climat liric. 
Soluþiile regizorale izbutesc, pe de o parte, sã

sporeascã ,,vraja’’ problematicii, sã-i lãse pe
spectatori sã guste problematica, iar pe de alta, sã
punã în evidenþã talentul actorilor Luminiþa Borta ºi
Dan Ivãnesei. Luminiþa Borta ,,se comportã’’
excepþional în în rolul femeii anonime, al femeii
care, ignorându-ºi propria dramã, se mulþumeºte cu
puþin de la viaþã, ºi pe care numai târzia ºi
,,nebuneasca’’ idee de corabie o trezeºte din
lâncezeala existenþialã. În acelaºi timp, soþul ei, Dan
Ivãnesei, cel ,,supãrat’’pe lume, idealistul revoltat,
pe care teama de potop (simbol al rãului din lume!)
îl aduce, mai întâi într-o stare de crizã de identitate
ºi, apoi, într-o crizã de comunicare ce se intensificã
pânã la trãirea unei scurte crize psihice, beneficiazã
, cu o frumoasã maturitate artisticã, de ofertele
textului ºi de cele regizorale. Cuplul de tineri -
Ramona Olteanu ºi Andrei Dan (inocenþi,
încrezãtori în dragoste ºi în frumuseþea vieþii) -
izbuteºte sã transfere ºi asupra celuilalt cuplu (obosit
de regulile calcinate ale lumii) bucuria cu valenþe
apolinice a optimismului lor.  

Bãutorul de rouã (de Sanja Domozet, Teatrul
,,Sterija’’ Vârseþ – Serbia, Regia artisticã: ªtefan
Sablic). Textul, dupã cum aflãm din programul de
salã, aduce pe scenã ,,o parte din insomniile ºi
visele’’poetului Petru Cârdu (dar ºi publicist,
traducãtor, Preºedintele Comunei Literare Vârºeþ ºi
intemeietorul Premiului European de Poezie,
Preºedintele Consiliului artistic al Teatrului
românesc din Vojvodina. . . ). Spectacolul a
impresionat atât prin mesajul centrat pe ideea nevoii
umane de puritate, de curãþenie sufleteascã, cât ºi
prin elementele ce trimit la anumite
,,personaje’’mitologice ºi, respectiv, la anumite
ceremonialuri tradiþionale. Un spectacol dinamic,
realizat într-o viziune modernã ºi în care actorii
(Marco Adzici, Otilia Pescaru, Monica Boldovinã-
Bugle, Mircea omoran, Ionel Cugia, Bogdan Cãta)
au fost aplaudaþi în repetate rânduri. 

Fata din Curcubeu (de Lia Bugnar, Teatrul ,,I.
L. Caragiale’’ Bucureºti, regia artisticã: Lia
Bugnar). Actriþa Tania Popa ,,se dezlãnþuie’’,

bizuindu-se pe un text excepþional. Fata de moravuri
uºoare, de la cinamatograful ,,Curcubeu’’ îºi
retrãieºte viaþa, în stil proustian, adicã în funcþie de
fluxul memoriei, fãrã o ordine cronologicã.
Frumoasele amintiri din copilãrie sunt dublate de
nenorocirile petrecute tot în acei ani ºi care au
împins-o spre dramaticul tip de existenþã. O
existenþã fãrã casã, fãrã prieteni (doar o pisicã
neagrã îi este singurul aproapiat!) ºi, desigur, fãrã
iubire. Sigura soluþie de supravieþuire a personajului
este sexul pe bani puþini (la preþul unui bilet de
cinema!), cu indivizi care acceptã sã-ºi descarce
energia sexualã în timpul spectacolelor de cinema
(pe locul nr. 13 din ultimul rând al sãlii).
Confesiunea tinerei prostituate se deruleazã sub
semnul râsului sfidãtor ale cãrui modulaþii oscileazã
între revolta faþã de propriul destin, o revoltã ce
denotã un nestãvilit elan vital, ºi dezgustul faþã de
condiþia pe care ºi-a asumat-o: un dezgust care, de
fapt, o îndârjeºte ºi îi fortificã optimismul. Puþine
sunt momentele când personajul se desparte de
masca pe care o poartã ºi care îi permite sã se
manifeste în spiritul unei vitalitãþi debordante, luând
peste picior ceea ce este amarnic ºi în prezentul
mizerabil, ºi în amintirile din partea ,,versificatã’’ a
existenþiei (copilãria). În doar douã momente – când
vorbea despre moartea surorii gemene ºi a tatãlui –
mi s-a pãrut cã atitudinea exprimatã de necontenitul
râs acuzator, de necontenitul râs al celui care se
simte batjocorit de propria-i viaþã ºi care, în
consecinþã, îi rãspunde folosind aceeaºi monedã, în
doar douã momente, aºadar, se cuvenea sã-ºi
schimbe, fie ºi doar pentru câteva clipe, atiudinea
sfidãtoare. Sã renunþe la patetica ,,joacã de-a viaþa’’.
În final, farmecele ei sunt egale cu zero, în faþa
brutalitãþii unui rigid om al legii. Salvarea din
menghina destinului este moartea – vãzutã ca o
reîntregire, în cer, a familiei din copilãrie, ca o
liniºtitoare reântâlnire cu sora ºi cu toþi cei dragi din
anii pãrþii ,,versificate’’ a vieþii. ªi textul Lei
Bugnar, ºi Tania Popa fac din ,,Fata din Curcubeu’’
un spectacol extraordinar despre tragicul pe care-l
incumbã paroxistica joacã de-a viaþa a tinerei târfe.
O ,,joacã’’menitã sã facã suportabil destinul ºi sã
ascundã, pentru o vreme, deruta lãuntricã. 

,,Caii la fereastrã’’, de Matei Viºniec, regia
artisticã: Radu Dinulescu (Compania de Teatru
,,Aradi Kamarszinnaz’’ Arad ºi Teatrul Trei din
Pecs (Ungaria). 
Textul lui Matei Viºniec a servit ca ,,pretext’’, ca

sã spunem aºa, pentru regizorul Radu Dinulescu.
Acest spectacol este cel dintâi, pânã acum, care a
propus o viziune regizoralã – modernã, complexã,
energicã, protestatarã. Cei trei actori, Harsanyi
Attila (fiul, tatã, soþul), Bacsko Tunde (mama,
fiica, soþia) ºi Tapaszto Erno (Mesagerul), au
înþeles ºi spiritul textului, ºi pe cel al viziunii
regizorale, oferind, în consecinþã, un spectacol
extraodinar, cu valenþe din categoria absurdului ºi a
expresionismului violent. Deºi mor în situaþii
ridicule ºi, de fiecare datã sunt înfrânþi pe front,
bãrbaþii sunt pãtrunºi, pânã la dezumanizare ºi
demenþã, de ,,virusul’’ rãzboinic, încât chiar ºi pe
vreme de pace se comportã demenþial. Violenþa
protagoniºtilor dobândeºte atât accente absurde, cât
ºi parodice, cu precizarea cã parodia este utilizatã în
aºa fel încât sã producã efecte de oroare. Protestul
împotriva rãzboiului se împlineºte prin ºarjarea
compartamentului, pânã la completa dezumanizare,
al ,,jalnicilor’’ rãzboinici. Spiritul oximoronic al
viziunii regizorale este susþinut, în primul rând, de
Femeia, care, în toate ipostazele (mamã, fiicã ºi
soþie) trãieºte un calvar, fiind o victimã a alienãrii
celor pe care îi slujeºte: soþul, fiul, tatãl. Feminitatea
este, aºadar, neputinciosã în faþa masculinitãþii
cuprinse de nebunie. Într-un astfel de context
existenþial, femeii nu-i rãmâne decât obligaþia de a
perpetua specia, de a da naºtere altor rãzboinici, de
a-i îngriji cu o maximã umilinþã ºi, respectiv, de a le
îngropa trupurile. ºi de a-i jeli. Spectacolul conþine
nenumãrate scene impresionante: prin semnificaþia
lor, prin admirabilul joc al actorilor ºi prin
valorificarea regizoralã a textului dramatic. 

,,Flori pentru Algernon’’ (dupã ,,Flori pentru
Algernon’’, de Daniel Keyes, regia artisticã: Iulia
Colan - Compania de teatru ,,Teatrulescu’’
Craiova). Microspectacolul ,,Flori pentru
Algernon’’ are la bazã o selecþie de secvenþe din

romanul omonim al lui Daniel Keyes, în care
personajul este un bãiat retardat (Charlie Gordon).
Iulia Colan a trecut ,,peste barierele sexului’’,
asumându-ºi destinul lui Charlie, cu o încântãtoare
sensibilitate femininã. La nivelul mesajului, acest
spectacol este un protest cu doi vectori:împotriva
experienþelor ºtiinþifice pe oameni ºi pe animale ºi,
respectiv, împotriva celor care nu manifestã
cuvenita înþelegere ºi necesara afecþiune faþã de cei
marcaþi – de la naturã ! – de anumite probleme de
sãnãtate. Dintr-un copil retardat, Charlie devine, în
urma tratamentului ºi a unor operaþii pe creier, o
strãlucitã personalitate în domeniul ºtiinþei.
Respectivul experiment fusese fãcut mai întâi pe
ºoricelul alb Algernon, care a devenit un ,,ºoricel
deºtept’’ ºi care era prietenul – din lumea
necuvântãtoarelor – al lui Charlie. În cele din urmã,
efectele medicamentaþiei încep sã scadã treptat ºi
atât Algernon, cât ºi Charlie revin la condiþia lor
iniþialã. Ultima dorinþã a lui Charlie este ca oamenii
sãnãtoºi sã facã ceea ce a fãcut ,,ea’’ mereu: sã
sãdeascã flori pe mormântul ºoricelului, prietenul
sãu. Problematica spectacolului i-a permis Iuliei
Colan sã facã o demonstraþie în materie de inocenþã,
tandreþe ºi sensibilitate ºi sã transforme tristeþea din
inima sa într-o pledoarie pentru recuperarea ºi
revitalizarea pierdutei duioºii umane, în lumea
modernã. . 

Scaunele’’, de Eugen Ionescu, regia artisticã:
Blajoi Stefanovici (Teatrul de Dramã Bitola
(Macedonia) ºi Teatrul de Dramã ºi Pãpuºi Vraþa
(Bulgaria). Spectacolul le-a permis actriþei Joana
Popovska (actriþã laureatã a teatrului macedonean)
ºi faimosului actor Anastas Popdimitrov (din
Bulgarua) sã-ºi etaleze virtuozitatea într-o piesã care
nu conþine surprize specifice teatrului, în accepþia
curentã a termenului. Drama unui cuplu de bãtrâni –
o dramã a aºteptãrii inutile ! - dobândeºte accente
tragice, sub semnul lipsei de comunicare ºi al
sentimentului cã, privite retrospectiv, vieþile lor s-au
derulat fãrã semnificaþii speciale, adicã în termenii
anomimatului. Utopicele încercãri ale
protagoniºtilor de a demonstra contrariul se
desfãºoarã în portativul absurdului existenþial. Spre
dezamãgirea lor, cel aºteptat este surdo-mut. Alte
spectacole remarcabile: ,,Audienþa’’, de Vaclav
Havei ( Teatrul ,,La Berãrie’’, Kraguevac, Serbia) ºi
,,Lizelote ºi luna mai’’, de Zsolt Pozsgai ( Teatrul
dramatic ºi de pãpuºi ,,Vrata’’, Bulgaria. In
distribuþie: Zhana Rasheva ºi Konstantin Sokolov. 

Spectacole modeste: ,,Ciao, Bella’’ ,de
Antoaneta Zaharia, Regia artisticã: Antoaneta
Zaharia (Teatrul Café – Godot’’, Bucureºti ); ,,10
întrebãri’’ (de Ana Maria Bamberger, Regia
artisticã: Adonis Filippi, Albania), Teatrul „Anton
Pann” Rm. Vâlcea; ,,Iubitul meu, Leonard’’
(Fundaþia de Artã Teatralã din Bucureºti, Regia
atisticã: Mona Gavrilaº). 
,,Mondenitãþi’’ (dupã Tudor Muºatescu),

Teatrul ,,Underground Comedy Studio’’, regia
artisticã: Ingrid Bonta. Mircea Bârsilã

Cine este acest Ionescu? Piesa, pusã în scenã de
regizorul Bogdan Cioabã, oferã spectatorului ºansa
de a-l cunoaºte mai bine pe scriitorul româno-
francez Eugen Ionescu. Autorul textului, Richard
Letendre, a conceput piesa ca pe un joc în manierã
absurdã, tipic ionescianã. Spectacolul ia forma unei
anchete, în care un poliþist, inspectorul-ºef Marlot,
„cu T la final”, traverseazã diferite etape, întâlneºte
ºi interogheazã personaje, pentru a afla cine este
Eugen Ionescu. Pentru a-ºi atinge þinta, politistul
trece prin alte piese de teatru ºi sfârºeºte prin a avea
soarta personajelor lui Ionesco, aceea de a fi
confruntat cu tragicul condiþiei umane. Iatã cum îl
descrie pe Maestru chiar unul dintre personajele
sale: „Era un autor cãruia nu îi plãcea sã scrie.
Prefera sã-ºi dicteze opera. Iar dacã în opera lui
Ionescu nu exista niciun final este pentru cã el vedea
viaþa ca fiind rotundã, ciclicã. ”. În distribuþie:
Florin Dumitru, Mirela Popescu, Mirela Dinu-
Popescu ºi Gabi Gheorghe. Scenografia: Cristina
Ciucu. Muzica a fost originalã, scrisã de Jean-
Michel Rousseau, compozitor care a compus
coloane sonore pentru filme, la Hollywood. 
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