Remember

Alexandru Jula,
eternul romantic
„Azi a plecat dintre noi un OM, dar a rămas un
ÎNGER. Va cânta mereu în RAI şi în SUFLETELE
NOASTRE. La revedere Babuţule!” – Dr. Radu Jula, 3 iunie
2018
Îl ştiam şi îl vedeam, îl ascultam şi-i fredonam
şlagărele de-o viaţă. Şi tot parcă de-o viaţă îl cunoaştem, îl
împreună cu Oana Georgescu, autoarea cărţii biograﬁce

Alexandru Jula, a fost, este şi va rămâne ”un
ROMANTIC incurabil”!
Am avut privilegiul de a scrie două cărţi despre
regretatul Alexandru Jula, artistul care ne-a părăsit atât de
brusc şi de repede. Odată cu poveştile vieţii unui minunat
Om şi ale Carierei unui mare artist, demn reprezentant al
muzicii uşoare româneşti, mi-am însuşit “lecţiile” sale de
profesionalism, de voinţă şi altruism. Şi le-am transmis mai
departe. „Mă face să zâmbesc orice motiv demn de zâmbet” –
mărturisea cel care deborda de exuberanţa şi optimismul
unei vieţi dedicate muzicii uşoare româneşti. ”Îmi place să
trăiesc momentul! Cânt, citesc, râd, plâng, iar cânt, mă distrez
cu familia, cu prietenii, călătoresc, cânt şi tot aşa! Adică aşa îmi
trece viaţa! Sincer, eu cred că trebuie să-ţi faci mereu de
lucru, pentru ca să nu ai timp să mori…” – mărturisea
îndrăgitul interpret născut în judeţul Sălaj, la Şimleu Silvaniei, dar devenit pentru toată lumea gălăţeanul getbeget cu o carieră de peste şase decenii, cu zeci şi zeci de
albume lansate şi cu sute de şlagăre de cele mai diverse
genuri.
”Dacă aş fi renunţat la activitatea mea de fiecare zi,
cred că aş fi murit foarte repede…”.
Alexandru Jula a cântat dintodeauna IUBIREA, iar
succesul nu a întârziat să apară, pentru că a fost artistul
iubit, necondiţionat, cu un bun simţ desăvârşit, modest,
poate prea modest pentru valoarea sa incontestabilă. “Cred
că toţi artiştii ar trebui să ştie un lucru: nu poţi trăi doar din ceai fost! Şi, atât cât se poate, nu trebuie să depui armele. Un artist
iese la pensie doar atunci când vrea Dumnezeu! Dacă aş fi
renunţat la activitatea mea de fiecare zi, cred că aş murit foarte
repede…”.
Să ştiţi că Alexandru Jula nu a renunţat nici o clipă la
activitatea lui, a muncit şi a cântat, a lansat albume, a
organizat concerte şi turnee până în ultimul moment! Şi a
crezut că va reveni, că se va face bine, aşa cum s-a întâmplat
de fiecare dată! Numai că Alexandru Jula avea să devină
Ultimul Romantic de pe Pământ şi Primul Romantic din
Ceruri!
Rămas bun, Căpitane de Cursă Lungă!
Oana GEORGESCU

considerăm de-al nostru, un prieten adevărat, mereu
prezent, mereu aproape, de fiecare dată alături de noi. De
câte ori nu l-am aplaudat, nu l-am admirat, nu am cântat
împreună cu el şi nu am dansat pe melodiile sale?!
Călătorea mereu, nu stătea o clipă, tot timpul era tonic, plin
de viaţă, activ, organiza turnee, concerte, lansa albume
după albume... Chiar şi atunci când i s-a făcut rău, venise de
la un concert. Toată lumea a crezut că a murit – zvonul s-a
răspândit cu repeziciunea ...luminii şi a sunetului, iar
avalanşele de mesaje nu
mai conteneau. Şi totuşi a
refuzat să se conformeze
zvonurilor şi a hotărât să
le... supravieţuiască, să le
sfideze, ba chiar să se şi
amuze pe seama lor. Şi
totuşi, destinul implacabil
lucra şi tot lucra în
defavoarea
marelui
interpret. Şi atunci când
inevitabilul
chiar
s-a
produs, toată lumea a
refuzat să mai creadă!... De
ce el? De ce tocmai el?!
Pentru că Alexandru Jula
era el însuşi un model
despre cum trebuie să fii şi
să exişti, despre cum să
iubeşti oamenii şi muzica şi
să te dăruieşti necondiţionat lor.
Imagine de la lansare, la Târgul de carte de la Romexpo
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