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UNDELE UNUI RÂU DE MUNTE,
VALI NIŢU – POETUL

@ ana HânCu

Personalitate marcantă, complexă: om po-
litic, editor, jurnalist, scriitor, poet, Vali Niţu 
continuă să urce pe scara valorilor cultu-
rale - spirituale ale vechii cetăţi domneşti - 
TÂRGOVIŞTE – şi să ne încânte sensibilita-
tea spiritului cu două noi volume 
de versuri, de data aceasta bilingv 
– român-englez „Harta Palmelor”, 
şi respectiv trilingv: român – en-
glez - francez „Secunda celestă”, 
sub patronatul prestigioasei CASE 
a Editurii NEMESIS din MONTRE-
AL – CANADA.

Versurile ambelor volume şopo-
tind precum o serenadă răscoli-
toare în înţelesuri şi simboluri, 
curg ca un râu de munte, în unde 
clare, repezi, limpezi, vijelioase 
printre stânci ascuţite, năvalnice 
peste abrupturi, molcome peste 
calmele prundişuri, luându-ne 
la vale sufletul şi propria simţire 
ca pe un duş răcoritor când participăm la 
ironia sinelui, sau ca pe un balsam mola-
tec, vălurit ca o năframă de mătase peste 
încercatele dureri, nelinişti şi frustrări, vise 
îndrăzneţe, revelaţii sau tristeţi ascunse ale 
propriilor deziluzii.

Cu adânci reflexii existenţiale, încărcate 
de maturitatea spirituală înaltă, dă lecţii de 
viaţă, de trăiri, de înţelesuri filozofice a su-
fletului însetat de cunoaşterea sinelui, dar 
cu aplecare tandră, mângâietoare asupra 
iubitei, şi în acelaşi timp punctată cu fină 
ironie asupra faunei umane snoabă, pestri-
ţă, unsuroasă, alunecătoare spre scursori 
ce se marginalizează de la sine prin igno-
ranţă şi nonvaloare... „ne cerne viaţa neîn-

cetat/proşti-deştepţi şi aroganţi/mai trece 
câte unul pe la semafor/de zici că l-a făcut 
mumă-sa motor/ şi dă un semn cu-n sin-
gur deget cocoşat/pentru victoria din capul 
lui pătrat/...ameninţă că-ţi trage o bătaie/
şi uită muritorul că prostia nu doare/...m-a 
înjurat alesul ce strada şi-a luat/ în arogan-

ţa sa/şi-n staul a plecat. (Alesul din staul – 
Harta palmelor), sau în Butonul lu* şefu*... 
suntem adeseori o anexă gospodărească/la 
casa mare a unui parvenit/ce-şi râde-n bar-
bă apăsând un buton/de sub masa solidă 
cu scaun dictatorial/...se preumblă Coate 
Goale şef/pe la Cancelariile cu uşi capito-
nate/şi dă în nas cu cerberul dulap/umflat 
în pene şi arogant/ de parcă ar fi absolvent 
de Sorbona/Magna cum laude/...suprave-
gheat de secretara tangentă/visează la un-
ghiul drept al deciziilor/ce par mai degrabă 
secvenţe/din filmul cel mai prost al anului 
2010/iar in rolurile principale/dregătorul şi 
tangenta/ ferchezuiţi/...dregătorul şi tan-
genta.

Cronică, la CÂNTECE DE MAHALA, 
autor Florentin Smarandache, Ed. Abaddaba, Oradea, 2000 
@ MaRinEla PREOTEaSa

Florentin Smarandache a scris acest vo-
lum, terapeutic pentru el cât şi pentru cei 
care-l citesc, încercând să se vindece de nos-
talgia anilor de copilărie şi adolescenţă, de 
iubirile curate, îngereşti, ale anilor de liceu şi 
facultate, în amintirea anilor de „mare şme-
cher” a vieţii studentului studios (demonstra-
tă printr-o escapadă la mici şi bere, departe 
de ochii părinţilor, insemnând pentru sufletul 
lui curat, de şef de promoţie, o mare încălca-
re a legilor de conduită onorabilă!).

Florentin Smarandache, tânărul părinte al 
pradoxismului (lansat în 1980), simţea nevo-
ia evadării din realul american şi a  zburdării 
libere de cenzură şi nu numai, aşa şi-a de-
pus tot talentul literar în slujba Cântecelor de 
mahala. 

Mahalaua, parcă aceeaşi în toate oraşele 
lumii, cu case sărăcăcioase, şi mai rău, cu 
barăci cu geamuri unsuroase şi mici parcă 
cât palma... era genul literar  reconfortant. 
În Cântece de mahala, Florentin Smaranda-
che zugrăveşte viaţa din mahalalele  Bălceş-
tiului,  Craiovei, şi Râmnicului Vâlcea, dupa 
cum dezvăluie autorul (într-un dialog cu au-
torul, prin email, spre lămurirea unor situatii 
stârnite de critica antevorbitorilor mei Tudor 
Negoescu si Janet Nică, relativ la Cântece de 
mahala).

 Viaţa din lagărul turcesc (09.09.1988-
22.03.1990,” FUGIT... Jurnal de lagăr”,vol. I 
şi II, Ed. Tempus, 1994), l-a marcat  pe viaţă, 
cand a devenit omul fost cu ţară, acum omul, 
tânărul cu „fără de ţară”, ca un evreu urmărit 
de stafurile germane SS-iste, fostul  şef de 
promoţie practic fugea şi de umbra lui. 

Din elevul, apoi studentul eminent, Flo-
rentin Smarandache devenise un fugar, vâ-
nat de Securiştii români lacomi să-şi burdu-
şească dosarele cu procesele verbale şi cu 
„însemnări”(şi buzunarele cu bani).

 Studentul eminent, şef de promoţie al fa-
cultăţii de matematică-informatică, Universi-
tatea Craiova, seria 1979, „Intre 26 iulie-3 
august 1986 este invitat la International 
Congress of Mathematicians, Berkeley, Cali-
fornia, unde urma sa prezinte lucrarea  <<An 
Infinity of Elementary Unsolved Problems>>. 
Statul roman ii interzice insa participarea la 
congres. Desi nu era pentru prima oara cand 
intâmpina greutati din partea statului român, 
aceastâ interzicere a umplut paharul: a făcut 
greva foamei timp de 15 zile”, sursa: http://
www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/
CULTURA/Viata%20si%20opera%20scrii-
torului%20Florentin%20Smarandache%20
de%20Alex%20Balog.htm

Scriitorul Florentin Smarandache a încer-
cat astfel să convingă pe mai marea gaşcă  
a conducerii socialiste, să-i aprobe participa-
rea la Conferinţa internaţională de matema-
tică din  Berkeley , California. 

Tânărul, unic în valoare intelectuală (in 
România), a dat astfel cu tifla GUVERNULUI 
CEAUŞIST, dar fără succes, acest eveniment 
din viaţa autorului a umplut paharul, aşa că a 
decis să se străduiască să plece din ţară, să 
fugă în U.S.A, ţara tuturor posibilităţilor. Oda-
tă devenit realitate acest gând, săturat până 
peste cap de ceea ce ochii îi vedeau, părinte-
le paradoxismului, Florentin Smarandache, a 
simţit că se poate izola de prostimea şi şarla-
tanimea din jur, prin studiu şi scris (aşa face 
şi acum, în anul 2011, că doar  hoţii şi hoţiile 
vor exista mereu!).

 Spiritul de libertate al şmecherului de ma-
hala şi dorinţa constantă a acestuia de a 
epata când „socializează”, precum şi amin-
tirea plăcutelor lecturi din liceu , din Miron 
Radu Paraschivescu, sau Groapa lui Eugen 
Barbu, sau Gervaise a lui Emile Zola, tabo-
urile cu şmecherii ploieştilor ai lui Ion Luca 
Caragiale (mare umorist, parcă predestinat 

şi prin nume: una dintre cacofoniile permise 
este a lui I.L.Caragiale fără ştirea lui, dăruită 
de notarul înscrierii sale ca născut cetăţean 
român) l-au provocat pe Florentin Smaran-
dache să-şi exprime ofurile şi curiozităţile 
prin vers  în jargou de mahala, prin „cânte-
ce” spre a-şi linişti fierbinţeala sufletului de 
oltean neaoş, de vâlcean din Bălceşti, să şi-l 
purifice de răceala calculată a vestului, „a 
americanului, de la care nu primeşti nimic” 
(mi-a spus într-o zi autorul). F.S era tulburat 
de încrederea oarbă a românilor săi în pro-
misiunile cinicilor străini, tulburat de derută-
rile evident calculate, politic, şi răspândite în 
cele patru zări de către marile puteri, deru-
tări care  fac parte din jocul puterilor pentru 
hegemonie economică şi politică, din culise-
le politicului atemporal, şi fără zonă grănice-
rească anume!

Aşa a apărut pofta olteanului de a-şi con-
strui o libertate a cuvintelor, în „autoizola-
rea” din Arizona, probabil, mai apoi la Gallup, 
singur printre cei multi (precum Marin Sores-
cu „Singur printre poeţi”), cu gândurile sale 
despre trecut şi viitor, reuşind astfel să igno-
re, să sară peste prezent! Calitate existentă 
numai la genii, numai la oamenii care fac 
istorie cu opera lor.

Florentin Smarandache, tânărul cu perso-
nalitate, nu numai că a avut curajul să-şi sus-
ţină ieile născute în timpul facultăţii, dar a şi 
ţinut cu tot dinadinsul să se simtă mereu tâ-
năr, iubit, iubitor, miştocar, şmecher în pusti-
etatea din Arizona, descris de sine însuşi prin 
” Un cowboy român în Vestul Sălbatic!”, vezi 
coperta a IV-a a volumului „Emigrant la infi-
nit”, Ed. Macarie, 1996, Florentin Smaranda-
che, ca autor al imnului oltenesc:

„Imnul Olteanului American

M-a făcut mama oltean
Port blue jeans de-amerlcan,
Cu pălărie sombrero
şi fumez ţigări Marlboro.
Mănânc praz şi beau din ţoi.
în Craiova's cowboy
Măi, Leano!

Cin' se la cu mine bine
Ci aduc Whiskey" dă: prune
Cin’se la cu mine rău
Îl blestem de Dumnezeu
În română deocheată
Şi-n engleza mea de baltăl
Că-s gangster de vin la trap
Şi îi bag un glonte-n cap
Măi, Leano!

FLORENTIN SMARANDACHE
S.U.A, iulie, 1994
Un cowboy român în Vestul Sălbatic!”

Am remarcat frumuseţea graficii de pe co-
perta întâi, a volumului „Emigrant la infinit” , 
desen care ilustrează zbaterea interioară a 
scriitorului Florentin Smarandache, perma-
nent pe drumuri, cu carneţelul de însemnări 
în buzunar, acest ambasador autentic al in-
teligenţei şi talentului românilor, în aceeaşi 
măsură, acest Geo Bogza al zileleor noastre 
gata permanent să noteze tot ce trebuie să 
fie marcat în vreun fel în istoria locurilor pe 
care le parcurge cu: piciorul, maşina, vapo-
rul, avionul şi nu rareori cu gândul şi ochii 
minţii, astfel „Cântece de mahala” este nu-
mai o mică însemnare a zbaterilor interioare 
ale scriitorului. 

Prolific de altfel, scriitorul Florentin Sma-
randache poate să dea de lucru pentru cel 
puţin o lună tuturor editurilor din Oltenia, sau 
din Bucureşti, cu ceea ce scrie (din matema-
tică sau din creaţia sa literară) în timpul unui 
an calendaristic!

Au fost mici discuţii pe marginea volumu-

lui „Cântece de mahala” de Florentin Sma-
randache, în legătură cu unele probleme 
de fond şi formă, păreri care se pot lectura 
uşor din: http://www.poezie.ro/index.php/
article/61495/index.html   şi de aceea am 
considerat că este bine să fie lămurite anu-
mite lucruri chiar cu autorul, astfel vă redau 
dialogul ce l-am avut, de foarte curâd ( 20-
21.06.2011), prin email, astfel:

„MP: Cât timp ai scris la Cântece de mahala?
FS: Câteva luni.
MP: De ce Cântece şi nu Cântice?
FS: Nu sunt ţigăneşti, ci mahalagiste, adică 

limbajul în argou al românilor.
MP: Ai scris această carte în Arizona sau în 

Gallup?
FS: În Arizona. A apărut prima dată în anul 

1996 în volumul "Emigrant la Infinit", împreună 
cu "Imnul Olteanului American" (vezi coperta 
din spate), care s-a bucurat de mare succes în 
ziarele româneşti din exil.

MP: A mai fost publicată sub vreo formă 
(electronic, pdf)?

FS: În   http://fs.gallup.unm.edu/Emigrant.
pdf.

MP: „Cântece de mahala” a apărut în mai 
multe ediţii?

FS: Două ediţii.
MP:În afară de Tudor Negoescu şi Janet Nică, 

cine a mai făcut referire la această carte?
FS: Pe alţii nu-i mai ştiu.
MP: Viaţa ţiganilor ai cunoscut-o tangenţial, 

prin colegi de clasă şi vecini, sau direct prin ci-
neva din neam?

FS: Şi colegi de clasă, şi vecini, şi ţigani care 
veneau la bâlciuri.

Dar, volumul nu este ţigănesc, ci ARGOTIC 
(limbajul de gaşcă, de vagabonzi, de oameni 
de la periferia societăţii).

MP: Ai scris cartea la concurenţă şi sub im-
presionarea scrierilor lui Miron Radu Paraschi-
vescu sau Federico Garcia Lorca?

FS: Nu, pentru că nu se referă în direct la ţi-
gani. 

MP: Ai încercat să vezi dacă un lăutar ţigan 
s-ar descurca cu cântecele tale la horă?  Le-ar 
putea pune pe muzică?

FS: Nu.  Poate ar merge la... manele!
MP: Aspecte din Zătreni te-au impresionat? 

Care dintre poemele de acolo e influenţat de 
amintirile copilăriei din Zătreni?

FS: Din zona Bălceştiului, a Craiovei, şi a 
Râmnicului Vâlcea.

MP: E mai delicată întrebarea asta: ai făcut 
dragoste cu vreo pirandă?

FS: Nu.
MP: La Lilieci de Marin Sorescu este influen-

ţată de vocabularul mamei poetului.  Dacă nu 
ştiai, peste 70% este exact opera mamei poe-
tului, a redat exact fraze si poeme întregi, fără 
prelucrare, tu ai cântece exact din viaţa reală 
sau sunt prelucrări, sau sunt creaţii proprii în 
jargou?

FS: Exact în jargonul mahalagesc, aşa cum 
le-am auzit de pe la cei care se dădeau şme-
cheri, flecari, şugubăţi.

MP: Cum se zice TE IUBESC în ţigăneşte? 
Ştii?

FS: Nu ştiu. Sunt multe dialecte şi în limbile 
ţigăneşti (deci se zice diferint în fiecare), dar nu 
astea m-au interesat pe mine.

MP: Erai îndrăgostit în perioada cât ai scris la 
această carte?

FS: Eram îngrădostit de modul de a spune 
într-o doară, peste picior, ştrengăresc.”

 Scriitorul Florentin Smarandache 
ne demonstrează că este atemporal, prin 
Cântece de mahala, adică încă de la înce-
putul preocupărilor sale, ca autor, surprinde 
esenţa vieţii sub toate aspectele ei. Arată că 
orice activitate umană are aceeaşi importan-
ţă pentru restul societăţii, fie că este vorba 
despre muncă sau despre lenevire,  despre 
dragoste sau despre ură, despre o viaţă 

cinstită sau despre o viaţă de om de nimic, 
toate valenţele sociale construiesc întregul şi 
dau eticheta grupului, breslei, ... 

 Aici, MALAGAMBE(LE) lui Florentin 
Smarandache se foiesc în versuri, aşa încât 
prozodia lor, modul în care cad accentele 
pe silabe, aduce parcă în urechi comanda 
lui Sergiu Malagâmba,” hai bă-ieţi! Hoo-pa 
ma-la-gam-ba!, hoo-pa, hoo-pa, ui-te aşa”, 
aşa cum numeşte autorul acest capitol MA-
LAGAMBE, arată că e înzestrat cu o ureche 
muzicală de invidiat şi cu o armonie între 
cuvânt şi mişcare rar întâlnite, cuvintele 
utilizate parcă ele s-ar supune comenzilor 
din timpul dansului rapid, săltăreţ: Mala-
gamba! Aceste cântecele fie că se numesc: 
ŢAMBALA(BA)GIU ( Muzică sifilitică/mistică/
de compozitori nebuni/ ”ho-pa ţu-pa/ ”ho-
pa ţu-pa/ ”Te-ro-riş-tii stau dea-su-pra ), BA-
GABOANŢA  ( m-a pupat pân’ m-a albit!/.../
Şi la şură/tot ranchiună...), CIOROVĂIALĂ, 
MARGHIOLIŢA, MOACA DRACU!, MOCOFANE, 
ORĂCĂIALA, „BLEUMANGRI CU PICĂŢELE”,  
Tovarăşe POPĂ, LA BÂRFOTECĂ , PUŞLAMA-
UA, NEA MĂRIN ŞI ŢAŢA VETA, PIŢIPOANCA ŞI 
GOROBETELE, MADAMA, POEZIE DE 5 LEI ( 
cu o dedicaţie cât se poate de hazlie: Dedic 
aceste rânduri câinelui meu Felix /şi scaunu-
lui de la bucătărie), CRIZA DE CRIZĂ, ZBAN-
GHIU’, BALADĂ PENTRU O ROMANŢĂ, MAME-
LUCULE !  sau LA ŞATRĂ, au conţinut hazliu, 
cu încărcătura lor de umor care binedispune 
pe cititor, precum o malagambă a anilor  in-
terbelici, mai ales, aş adăuga eu, pe acelaşi 
ton: hopa ţopa/ hopa hopa/ hoo-pa ţoo-pa 
..., hai, ma-la-gam-baaa! 

Este foarte vesel acest dans, mai ales că 
oamenii de prin mahalale se îmbracă pes-
triţ şi au mişcări rapide, sacadate..., pe ritm!  
Cuvintele cântecelor se potrivesc foarte bine 
ritmului de malagambă. Dacă la spanioli 
malagamba este lenta, la români e un dans 
alert, ritmat, foarte plăcut atât tinerilor cât şi 
vârstnicilor, îl binedispun atât pe dansator 
cât şi pe privitor!

 Partea a doua a cărţii intitulată AR-
GOTICE, este scrisă în acelaşi stil glumeţ, 
destinat să binedispună pe cititor. 

Astfel: Turcaibeş, Mârlănii, În audienţă, Vică 
din târg, Părinţi şi copii, Măgădan Mare, Mo-
tanu de Nea Alecu, Casa de comenzi, Con-
jugală, Acvariul din Constanţa, Salvarea, Un 
hoţ cinstit, Tu observeişîn?, Eduard Căcâţea, 
Un ţâgan avu o iapă, Urâtanie păroasă, Hăr-
ţuiala, Uite prostu!, Nea Purcell,  Aşchimodie,  
Ţara lu’ Papură Vodă, ***[Poem găsit], Nă-
nică, Zgârcioabă, Chichineaţă, Mica pu(b)lici-
tate [Poem găsit], tot în acest volum, în final, 
găsim IMNUL OLTEANULUI-AMERICAN, sunt 
ca nişte picturi pe coji de nucă, cum le-ai suci 
tot te înţeapă dar şi te vindecă de gâlci dacă 
le fierbi un pic, nu cuminţesc pe copiii afu-
risiţi care le încearcă picturile cu genunchii.

De exemplu în Ţara lu’Papură Vodă ironi-
zează viaţa atât a soldatului Gheorghe sau 
George (indispensabili/ la popota ofiţereas-
că) cât şi pe catanele Vasile şi Vasilache(un 
fel de hopa-Mitică! Cu izmene), care ca ză-
păciţii ascultă de ordinele cele mai contra-
dictorii la secundă (Adevărată civilie fuse/ în 
militărie).

Volumul Cântece de mahala, îl recomandă 
pe Florentin Smarandache ca fiind  un bard 
vesel, care-şi râde-n barbă la orice vers şi în 
timp ce dă drumul la vers pe hârtie, deja l-a 
pregătit pe următorul la fel de clar şi de rupt 
din limbajul şi obiceiurile poporului de maha-
la, ca şi cum de dinainte ar şti efectul acestu-
ia asupra cititorului. 

Numai scriitorii de mare valoare ştiu să fo-
losească cuvintele simple în folosul scriiturii, 
ştiu să-şi exprime sentimentele, gândurile, 
cu cele mai simple vorbe aşa încât atât de-
şteptul , cât şi mai puţin deşteptul să înţelea-
gă ce a avut de spus!

Memoria locurilor, memoria sfinţeniei
Alexandru Anca „ÎN UMBRA MĂSLINILOR”,  

Editura LIMES, 2010

@ MiHai anTOnESCu

Sufletul omului e o casă 
cu o singură uşă, dar cu o 
mie de ferestre prin care 
„înlăuntrul" şi „afară" se 
contemplă unul pe celălalt, 
recunoscându-se au ba. Su-
fletul omului e o părelnică 
boare legănând ramul unui 
timp oarecând, înflorindu-l, 
înverzindu-l, aşternându-i 
istoria câtă o poate cuprin-
de, în gustul dulce – amar al 
fructelor clipei. 

În cazul lui Alexandru 
Anca, timpul şi durata au 
măcinat dintr-u bun început 
încuietorile casei sufletului, 
lăsând-o veşnic deschisă, 
precum o carte la începutul 
primelor pagini. Acolo pă-
trunzând, te întâmpină un 
vag parfum de fenic înrou-
rat devreme, şi fructe încă 
ne atinse de colţii târziilor 
toamne, risipindu-şi culorile 
şi aburul între Dejul vechi-
lor istorii ardelene şi sacra 
neclintire a pietrelor Ţării 
Sfinte hotărnicind Lumina 
Lumii între Dan şi Beerşeba. 
Cel de-al treilea volum din-
tr-o trilogie autobiografică. 
„ÎN UMBRA MĂSLINILOR " 
apărut la Editura LIMES în 
anul 2010, „se dedică soţiei 

mele Erna, care mi-a dăru-
it iubire şi sprijin nepreţuit 
într-o fericită convieţuire de 
peste şase decenii.

„Sentimental şi confesiv, 
Alexandru Anca se preum-
blă prin întâmplări şi situa-
ţii, printre stări conflictuale 
ori lungi reverii îngăduite 
văzului – cuget, ducând cu 
el daturi şi prietenii, nedo-
rite ori mult prea iubitoare 
rubedenii, arătându-le, (şi 
arătându-ne nouă ăstorlalţi) 
o lume fabuloasă întocmită 
parcă anume pe calapo-
dul povestitorului, de nu ar 
fi fost să fie şi altfel. Adică, 
impusă de legile şi regulile 
altora, dictată de interese şi 

prejudecăţi, dar peste care 
inima harnicului povestitor 
aşterne cu înţelegere şi ne-
disimulată blândeţe, vălul 
imaculat al unei a tot nete-
zitoare cuminţenii lăuntrice, 
poate tocmai spre a face 
mai puţin dureroasă realita-
tea unor vremi, mai adânc 
sunătoare în conştiinţa citi-
torului, partea dinspre dum-
nezeire a iubirii". 

„În UMBRA MĂSLINILOR" e 
saga vie a unei familii de ar-
deleni frumoşi ca şi locurile 
care i-au născut odată, ne-
voiţi din pricini pe care unii 
alţii le vor afla citind, să pen-
duleze între lumi asemeni 
ori contradictorii, între udul 
ochilor şi surâs, îmbogăţin-
du-le fiinţa, chiar prin datul 
suferinţei. Între umbra sfin-
ţilor măslini şi cerul nepere-
che al Dejului dintotdeauna, 
se deapănă memoriile lui 
Alexandru Anca, suflet mare 
într-un trup fragil acum la 
senectute, arătându-ne fără 
greş multiplele feţe ale lui şi 
ale lumii în care vremelnic 
fiinţăm. Ce rămâne, este 
această excelentă trilogie 
a destăinuitorului de el şi 
întâmplare, întru lauda şi 
eterna aducere aminte a vi-
itorului. 

„appassionato” – Turneu de succes
de la Strasbourg la Genova

@ GEORGE COanDĂ

Binecunoscuta corală „Appassionato” a 
Universităţii „Valahia” a întreprins, recent, 
un turneu încununat de succes în Franţa şi 
Italia, sprijinit de Consiliul Judeţean Dâmbo-
viţa prin Centrul Judeţean de Cultură, şi de 
Primăria Municipiului Târgovişte.

Debutul turneului a avut loc la palatul 
Parlamentului European de la Strasbourg, 
unde a susţinut un concert, graţie bună-
voinţei consulului general al României aici, 
domnul Marcel Alexandru.

Şi tot la Strasbourg, în celebra Catedrală 
Saint Pierre le Vieux, corul târgoviştean a 
fost aplaudat, ca şi la Palatul parlamentului 
European cu entuziasm.

După acest succes, domnul Marcel Ale-
xandru a propus ca în anul 2012, tot la 
Strasbourg să fie organizată o săptămână 
a culturii dâmboviţene, şi care să pună în 
valoare tradiţii şi obiceiuri populare.

Turneul a continuat apoi la Belfort pe 
scenele Festivalului internaţional de muzi-

că universitară din impresionanta sală de 
conferinţe publice ATRIA şi de la Teatrul 
„Granit”, scene pe care a „dialogat” cu for-
maţii muzicale din SUA şi până în Japonia. 
„Appassionato” şi câştigat, şi aici, o uriaşă 
simpatie.

Finalul turneului s-a produs în „portul an-
tic” din Genova la Festivalul ţărilor medite-
raneene. Spectacolul coralei Universităţii 
„Valahia” a impresionat atât de mult, încât 
autorităţile genoveze au ţinut, cu insistenţă, 
ca în anul 2012, să prindă viaţă un proiect 
comun, bilateral, de „punere în operă” a 
unei manifestări de valorificare a culturii po-
pulare din Dâmboviţa şi Liguria.

Încerc această cugetare
dar nu sunt, doamne, prea decis:
La cine să fac referire
La mere…pere sau la…vis

Şi-atunci îmi iau, firesc, îndemnul
Să scriu , cum e-al meu nărav,
De mere ( perele-s cu cântec
Şi de le guşti, rămâi bolnav.)

I-adevărat că-n vârf de pom,
Sau undeva, de cer aproape,
Sunt mere rumene, zemoase
Care surâd bătând din pleoape

Dar stau aşa şi vegetează
În tremurată aşteptare
Să vină sus, culegătorii
Şi să le dea o sărutare.

Dar unele sunt sus de tot
Nici scară nu-i să faci urcare
Şi-atunci rămân şi se zbârcesc
Se stafidesc cu ochi-n soare.

Iar jos la rădăcini de măr
Culegătorul ostenit
Culege-un măr căzut pe jos,
Mai galben şi puţin lovit,

Îl ia şi-l pune în paneru-i
Ştergându-i faţa noroită
- Şi tu eşti bun, îşi zice el
Şi pleacă cu a lui ispită.

Iar despre acei struguri care
Îi storci să faci un vin mai bun
Luaţi aminte, mere coapte,
Ce viţă creşte lângă drum

Că nu orice butuc de vie
E pus să facă un cotnar
Poate fi doar o acritură,
O secătură, un hoinar.

Şi-acum mă-ntorc din cugetare
Cum am făcut-o şi mai an
Şi mă semnez cu resemnare:
Un strugur stafidit: TriStan

cugetarea lui TriStan

@ lEOniD iaCOB - COMĂnEŞTi


