Cine se
..,?
mai a m u za .
chiui bucureşteanului, scutit
în fi ne de ploile toa m 
nei/iernii/primăverii ş i proas
păt deprins cu prafu l, căldura şi ploile
verii, este, în perioada 25-28 mai,
pradă unei stupefactii : Gog Fest {fiu al
"Lunii Bucureştiului", organizat, în prin
cipal, de Teatrul de Comedie).
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Drumul zilnic la {de la) serviciu, la {de
la) bere şi alte drumuri ce trec prin
zona Lipscan i sunt intersectate de
întâmplări care e greu de crezut că se
pot petrece în vecinătatea comercianti
lor de blugi, răcoritoare ori muzică tur
cească. Se vede cu ochiul liber al bu-

picturi pe şevalet sau, cu aceeaşi tem
pera, să-şi combine culorile pe mâinile
unor fete drăguţe din public? Să se a
gate de trecătorii onorabili, imitându-i
până la exasperare ori barându-le
calea, cu surâs inocent, într-un cordon
ca la "Ţară, tară, vrem ostaşi ! " ?
Amintim, î n plus, ş i unul dintre coş
marurile cele mai
de neînchipuit: o
veritabilă bătaie cu
frişcă, la fel ca în
filmul mut, dar de
a-de-vă-ra-te - lea !
I maginati-vă, nu
ma·i , o hoardă
de . . . inca l ificabili
ce scot brusc, din
nişte pungi pitite
abil, pumni de
frişcă a utentică {pe
deasu pra , şi de
calitate) cu care se
stropesc reciproc,
----""'• într-o
asemenea
învă l măşeală încât "stătătoru l" pe
margine nu ştie de se va afla, peste
câteva clipe, tot într-o postură pasivă
ori {variantă rămasă în stadiul de spai
mă} se va pomeni bombardat cu
proiectilele albe şi lipicioase pe propri
ile haine de oraş şi pe vitrinele propriu
lui magazi n . Ca să nu mai vorbim
despre "statu ile mişcătoare" care,
dacă le strecurai un bănut în cutia cu
care erau prevăzute, se trezeau din

lung

nu-i chiar la îndesfârşit această chinuimâna
nu poate garanta că piesa e
toare
. Ceea ce însă e cel mai greu este să-i dai un titlu .
Bag seamă, d e la o vreme, că, osteniti d e efortul de a scrie
piesa, a utorii dramatici rămân, în inerţia scrisului lung, să
pună un titlu care să fie poem sau roman în sine.
Un titlu ca Hoţii , Othello, NOposta nu e suficient de clar,
se vede treaba . Autorii vor probabil să pună în titlu ceea
ce au uitat sau n-ou putut să scrie în text. E ca şi cum pe
colivă nu s-ar pune o singură bomboană, ci întregul sor
timent de mostre al cofetăriei.
Dar un singur titlu, oricât de lung, nu-i suficient! E l trebuie
urmat de un titlu a lternativ unit de primul prin disjuncţie.
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încremeneală şi. . . ba dansau, ba îţi
ofereau flori, ba începeau să-ti facă
portretul { 1 00 de lei linia), ba se
repezeau la tine cu halebarda. Vorba
unei doamne care a înţeles perfect
situatia: "Eu îti dau bani şi tu mă
sperii?".
Şi toate astea - culmea ironiei - sub
privirile protectoare a le gardienilor pu
blici. Ei au garantat ca, neamenintată
de ironiile gospodinelor ori ale cheflii
lor, petrecerea să fie cât mai de soi . Un
singur loc a scăpat de veselia gene
rală: Hanul cu Tei, unde aceiaşi cântă
reti folk ofereau lacrimi şi versuri, pe
acorduri de chitară, aceluiaşi statornic
public.
"Drumetii" Lipscanilor a u fost doar
indiferenti, uimiţi, indignati, absenti.
Bucuria de a intra în joc {evident, nu
tocmai la bătaia cu frişcă} a lipsit
aproape cu desăvârşire. Nu a u făcut
"nebunii" decât, între altii, studenti a i
Sectiei de Teatru de la Facultatea d e
Arte Hyperion, elevi a i Liceului Tonitza,
actori de la Teatrul studentesc Podul,
cercul de muzică folk Trei ceasuri
"
bune de marţi" al Casei de Cultură
Studentească . Mai are cineva curajul
să se amuze? Chiar aşa, cine s-a
amuzat la Gog Fest? Din păcate, cu
exceptia copiilor şi a u nor mame
încântate de veselia odraslelor, numai
gag-iştii.
Mirona Hărăbor
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Ba chiar de mai multe. Mă şi gândesc la o piesă pe care
s-o numesc Viata Ji opera unui elefant alb de la cin::u l de
stat din Harare sau Cum sO umpli -arca lui Noe cu girafe
pitice. E clar că, la asemenea titlu ofertont, scrierea piesei
propriu-zise ar fi doar o inadmisibilă redundanţă.
Astfel de titluri merg folosite, în g lumă, o singură dotă, de
hazul şi hotârul esteţilor. A persevera înseamnă a do
dovadă nu numai de prost-gust, dor chior de ignorarea
interesului propriu. Căci nu văd vreun amator de teatru
sunându-şi logodnica şi întrebând-o:
- Ce foci deseară? N u vrei să mergem la Calul de dar cu
trei copite de aur sau Cum sO te apropii de o femeie
�nOnd tn mOnO o b6tO de base-ball?

Horia Glrbea

