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"Toată viaţa mi-a plăcut să iubesc. Pentru că dragostea e lucrul cel
mai frumos din lume şi e minunat să poţi bucura un om şi să te poţi
bucura de el".

Există o zi, in
fiecare an, când mânat de un imbold
neştiut - porneşti intr-un soi de
pelerinaj spre cartierul copilăriei tale.
E ca un ritual, pe care-I oficiezi cu
solemnitate. De ce şi de unde
această nevoie de intoarcere?
Ştefan Iordache: Întotdeauna mi-a
fost teamă că uit de unde am plecat.
Pentru că am văzut destui oameni
care şi-au negat obârşiile, uitând. Şi,
ca să mă mai trezesc din când în
când din euforia pe care ţi-o dă
meseria asta, a mea, mă duc să-mi
revăd cartieru l . Deci o iau din
Dorobanţi, pe jos, până în Rahova.
Chiar dacă s-a dărâmat aproape
tot... E groaznic să nu mai ai amintiri
despre locurile în care ai trăit şi ai
copilărit! Să nu mai fie. E sinistru. Trist
e şi atunci când amintirile îşi pierd
conturul, se înceţoşează. Uite, într
unul dintre drumurile astea, m-a oprit
o doamnă, aşa, cam buhăită: "Mă mai
recunoşti, Ştefane? Sunt Stela". N-am
mai recu noscut-o . Fusese una
dintre iubitele mele din tinereţe. Acum
era profesoară de sport, aici, în
Ludmila Patlanjoglu:

cartier. Se despărţise de soţul ei, de
fapt iubindu-mă pe m i n e . Ne re
vedeam acum. la un colţ de stradă,
d u p ă d o u ăzeci de a n i . l - a m

recunoscut doar ochii. Avea nişte
ochi foarte frumoşi. . .
� O întâmplare pupn tristă, înţeleg.
� Sau altă dată, în drum spre
P,.iaţă, m-a�d strigat de-un individ:
"lmpărate! lmpărate, n-auzi? Fă-te
ncoa' să bem un rom !" Era unul care
repara uşa de la Poştă. Pe la zece şi
ceva, dimineaţa. "E prea devreme,
zic, e prea devreme. Nu pot." "Hai,
împărate, să-mi bucuri inima, te rog
eu frumos! Nu mă mai ştii?" Stau aşa
şi mă uit: era Fane Mafoame. "Ce
faci?'' îl întreb. "Păi, muncesc, nu-ţi
dai seama în ce situaţie am ajuns?."
"Dar de ce-mi zici împărate?" "Că te
am văzut eu în filmul ăla, unde făceai
pe împăratul." Cred că jucam în
Brâncoveanu. Domnitor, împărat,
� el tot un drac!
� Acum e amuzant. Şi chiar îţi
fusese prieten, în copilărie?
� Chiar aşa. Jucam fotbal cu el
şi cu fratele lui, pe maidan. Când ăştia
erau mici , în loc să spună "mi-e
foame", ziceau "ma foame". Şi le-a
rămas porecla asta. Deveniseră
spaima cartierului. Frumoşi, bătăuşi
şi iubăreţi. Titi, frate-său, era superb.
Inalt cât uşa, de doi metri aproape,
mergea cu mâinile la spate, nici nu
atingea vreodată clanţa pentru că
toată lumea îi deschidea uşile. Par-

că-I văd intrând la cârciuma "La
pomul verde" şi comandând un metru
de vin. Iar cârciumarul măsura câte
sticle de vin intrau într-un metru. Cât
despre Fane, intrase şi el în rândul
lumii : se tot lăuda că spărsese o
brutărie!
� Era o lume . . . colorată, ca să
zic aşa. Dar era ea frumoasă? Spui
mereu "cutare era superb", "cutare
era extraordinar". . .
� Fiecare, în felul lui, avea o
personalitate aparte: unul era frumos
şi derbedeu , altul era bătăuş şi
iubăreţ, celălalt deştept şi descurcăreţ
în afaceri, altul muncitor şi devenind
astfel ceva în viaţă . . . Era universul
acelui loc şi acelui timp. Neuitându-i
pe toţi aceşti vechi amici ai mei, am
sentimentul că mă mai pot întoarce,
ca trăire, de unde am plecat.
lill Înţeleg că fiecare dintre ei are
o poveste a lui, ca un sâmbure -dens
- de proză.
� Chiar aşa! Mai ales acum,
când anii au trecut peste toţi ,
potolindu-ne, amintirile acelea capătă
irizări în sepia, de fotografii de epocă.
Uite, era prin anii '58-'59, aveam
1 6- 1 7 a n i , nu p rea l eşisem d i n
cartier, n e cam băteam mereu gaşca noastră din Rahova - cu cei
d i n Ferentari ; şi d i n tr-odată a m
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descoperit, cu uimire, o altă lume,
fascinantă, a bulevardelor din centru.
Era un adevărat miraj: vedeam o
stradă lumi nată, cum nu era în
Rahova, descopeream chipuri noi, un
altfel de a vorbi, un alt fel de a te
îmbrăca. Apoi ceai urile, mireasma de
femeie, când te întrebi ce şi cum, şi
aşa mai departe . . . Ieşind dintr-o
mahala a Bucureştiului, ne simţeam
aici, pe bulevardul 6 Martie, şi putin
intimidaţi, dar şi cuceritori. În gaşcă
cu Mircea Sfântu, cu fraţii Catană,
Doru Moculescu (mare avocat acum,
dacă nu mă înşel), trebuia să facem
noi câte-un scandal pe unde
mergeam. Şi, mai ales, nu trebuie
uitat Sandu Marinescu, băiat foarte
inteligent şi frumos, sămânţă de
scandal, cel mai bătăuş dintre noi,
Dumnezeu să-I ierte!
l!ill S-a prăpădit?
� Aud că s-a sinucis, din dra
goste se pare, aşa cum a murit şi liti,
fratele lui Fane Mafoame. Pe-atunci,
chiar dacă erai considerat u n
derbedeu, puteai să te stingi dintr-o
mare iubire. În asta era frumuseţea.
Cu câteva luni în urmă, m-a căutat la
teatru litu Şobolanu, un alt prieten
de cartier, care tocmai ieşise din
puşcărie. A intrat acolo de vreo
douăzeci de ori, mai mult înăuntru
decât afară - un băiat extraordinar!
Mi-a mărturisit ca unui frate: .îmi
pleacă mâna înainte, fără voia mea,
prin buzunare". Deci, ieşise proaspăt
din puşcărie, venise să-mi ceară nişte
bani (împrumut!) şi m-a-ntrebat dacă
am aflat de Sandu. "Ce?", zic A
murit." "De unde ştii?" "Mi-a spus
.
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Marin Tacalu, aşa că e sigur." Tacalu
ăsta era, şi el, un băiat extraordinar
din cartier. Acum este patron, mare
patron într-un mic magazin de-ăsta
de făcut strasuri, brăţări, brichete şi
alte mărunţişuri .
� Bag de seamă că ştii de soarta

fiecăruia . . .

� Aproape. La u n moment dat
am vrut să ne întâlnim toţi vechii
prieteni din cartier. Ei au fost
întotdeauna foarte miraţi de ce naiba
m-am încurcat eu cu teatrul, foarte
puţini veniseră să mă vadă pe scenă,
fie că nu-i interesa teatrul, fie că nu-i
interesam eu, ca actor. Prieteni, însă,
am rămas pe alte date, nu pe ce-a
făcut fiecare, ci pe nebuniile frumoase
de pe vremuri. Aşa că întâlnirea aia
chiar a avut loc, în cele din urmă, dar
nu s-a terminat deloc bine: ne-am
cam certat la .Ambasador", unde am
ajuns, unul tocmai ieşise după şapte
ani de puşcărie - şi era foarte mâhnit.
A fost un moment foarte interesant.
l!ill Ca experienţă de viaţă, ca un
fel de "bibliografie" in profesie, nu?
� Da, sigur că da! Poate că asta
face parte din bagaj ul meu de
acumulări, de observaţii ; vrând
nevrând le-am asimilat şi, de fapt,
târziu mi-am dat seama, multe dintre
personajele pe care le-am creat au
fost zămislite pe baza observaţiilor pe
care le-am făcut, pe baza întâm
plărilor care m-au marcat. La început
nu le-am dat prea mare importanţă,
dar ele s-au sedimentat în timp şi au
devenit, la u n moment dat, in
strumente de lucru. Când am devenit
conştient de asta, am început chiar
să practic această metodă - de a fi
atent la ce se întâmplă în jur. Chiar
mi-am provocat singur anume situaţii,
din care să trag nişte concluzii, din
care să-mi rămână nişte semne
pentru această artă-meserie a mea.
N-am făcut asta, desigur, cu
ostentaţie. Din acest punct de vedere,
mărturisesc că mai mult am primit,
decât am dat. Un alt prieten, cu o
mare intuiţie, chiar îmi spunea : "Mă,
tu eşti ca un b u rete ! Aşa t e - a
�slovit Dumnezeu !".

� Din acel timp "ferice" petrecut

in Rahova, care sunt amintirile cele

mai puternice, ce au lasat urme in
viaţa ta ?
� Păstrez şi-acum în minte, de
atunci, câteva imagini - nu ştiu
dacă-s multe sau puţine, dar atât de
vii încât mi-e de-ajuns că să-mi
revendic, oricând, teritoriul copilăriei
mele. Văd o curte lungă, o casă
vagon cu şapte-opt cămăruţe, fiecare
dintre ele ocupată de o altă familie
de chi riaşi: cizmari, sudori,
electricieni . . . Toţi muncitori, oameni
modeşti şi cinstiţi. Era emoţionant, ca
un fel de ritual, când toţi bărbaţii ăia
se întorceau de pe la slujbele lor şi
povesteau ce-au mai făcut în ziua
aceea. Rămâneam lângă ei, fascinat,
de parcă aş fi ascultat nu-ştiu-ce
�ti fabuloase . . .
� Asta era casa părintească?
Nu pare, cu atâta vânzoleală. Oricum,
nu este imaginea ei tipică, tradiţională.
� N-am avut ceea ce tu numeşti
"casă părintească". Părinţii erau din
Calafat, amândoi, locuiau pe aceeaşi
stradă, aşa că s-au căsătorit, erau
tineri şi fericiţi, au pornit-o în lumea
largă. Aşa se face că eu m-am născut
în fundul cartierului Rahova, în
Bucureşti, acolo unde întorcea
tramvaiul 1 5, a treia staţie de la
Sebastian, la Pecineaga, într-o
fundătură. Era în '41 . Când făcusem
şi eu vreo patru-cinci luni, mama
avea deja alte pretenţii , a vrut
neapărat să ne mutăm mai în centru.
A căutat, cu mine în braţe, o locuinţă
mai onorabilă, norocul, şansa i-au
surâs: ne-am stabilit, cu chirie, în
casa-vagon a familiei Rizea, doar
câteva numere mai spre buricul . . .
Rahovei ! În casa aia a m crescut,

până la nouă a n i , a lături de a lţi
c h i riaşi, m u ncitori şi oameni de
treabă. Asta a fost, dacă vrei, ,.casa
�ească".
l!ill Ca în biografiile de excepţie,

imi dau seama, ai avut o copilările
săracă. . .

�Ei, săracă! Întotdeauna ne-am
câştigat pâinea cea de toate zilele.
Şi, dacă am avut ce mânca, nu putea
fi vorba de sărăcie! E drept că habar
n-aveam de modă pe-atunci ,
important era să fim îmbrăcaţi
decent, curat. Şi eram curaţi - eu şi
Ileana, soră-mea - pentru că părinjii
ne-au crescut în cultul curăţeniei. In
fiecare dimineaţă ne spălam, ne
pieptănam - aproape cu meticu
lozitate. Nu-ţi spun că odată am făcut
păduchi - i-am luat, vreau să zic,
eram elev şi -aveam o coadă
enormă . . .
lill O coamă.
� O coamă. De-asta era mereu
supărat Ion Zamfirescu, profesorul
meu de română: că nu mă tund. Mă
tot intrebam ce-au limba şi literatura
română cu ·frizerul din colţul străzii?
Şi m-am procopsit cu păduchi, dragă.
Eram acasă, mă pieptănam
deasupra unui ziar ("Scânteia", că
altceva nu prea avea ce să fie), când
îl aud pe tata: "Măi, te-ai nenorocit!
Du-te unde-oi şti, dar să nu te mai
văd decât ras în cap!". Pierdusem şi
numărătoarea păduchilor de pe
"Scânteia". "Nu mă tund, am zis, nici
de frică!" Şi nu m-am tuns. Mi-am dat
cu gaz vreo săptămână, cred, până
au rămas doar ouăle. Părul era
salvat. Vreau să-ţi spun, cu chestia
asta, că n-am făcut păduchi din lipsă
de igienă, ci din cauza mizeriei din
�· Şi din epoca aia, de fapt.
1,!;11 Asemenea intâmplări n-au fost
frustrante pentru tine?
� Că m-au încrâncenat, vrei să
spui? Şi că mi-am dorit cu tot
dinadinsul o altă lume, renegând-o pe
aceea? Nici vorbă! Asta-i zestrea
mea sentimentală, fondul principal de
amintiri, pe care le ocrotesc cu
d u i o ş i e . E d rept că a u fost ş i

întâmplări aparent neînsemnate -

care au avut un ecou tulburător în
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Ştefan Iordache şi Mihaela Tonitza în ziua cununiei

conştiinţa mea de copil: mi-au lăsat
spaime şi coşmaruri. Spaimele astea
mă urmăresc şi astăzi, din când în
când, în vis. Se face mereu că mă
îndrept spre casa copilăriei mele, din
Rahova, dar la colţul străzii dau cu
ochii de o maşină în flăcări, o carcasă
neagră, şi înăuntru, arzând, o inimă
uriaşă. Scena asta, care se repetă,
îţi spun, este terifiantă şi în sine, dar
şi prin faptul că ştiu, dintr-odată, că
nu mă mai pot intoarce acasă.
� . . . Imposibila intoarcere. . .
� Coşmarul ăsta porneşte, de
fapt, de la o secvenţă_ banală,
oarecare, de prin '46. I ncepuse
vânzoleala alegerilor, se trăgeau
focuri de pistol, ţin mi�te şi nişte afişe
cu "Votaţi Soarele!" Intr-o zi, în faţa
casei a frânat o maşină neagră, o
mulţime de oameni agăţaţi, de-o
parte şi de alta, pe scări; proprietarul
nostru - era jandarm atunci - s-a
prins şi el de portieră, cu pistolul într-o mână, şi maşina a ţâşnit, s-a dus.
Asta a fost tot. Nici acum nu-mi dau
seama de ce m-a impresionat atât de

puternic, fiind copil, scena aceea.

Imi amintesc, în schimb, o întâmplare

ce-a declanşat, explicit, un alt vis al
meu, care mă bântuie şi-acum ,
uneori. Un coleg de şcoală, grec din
Rahova, avea un câine-lup imens.
Era fantastic, pentru că îşi apăra casa
cu furie, putea să te sfâşie fără să te
anunţe, fără să latre. Odată, intrând
la prietenul ăsta al meu şi uitând să
mă asigur că fiara este legată, l-am
văzut - tăcut şi uriaş prăvălindu-se
parcă din cer, peste mine. A fost un
miracol cum am reuşit să mă arunc
în stradă, trăgeam de clanţa po�ii cu
disperare, îngrozit. Mi-a rămas deatunci spaima de câini. Şi un vis: măntorc acasă, tot în Rahova, pe unul
din stâlpii po�ii mele se sprijină un
câine uriaş . . .
� . . . şi iarăşi nu te poţi intoarce
acasă. Ştefane, tu faci literatură, faci
proză onirică!
�Vezi că mă supăr, şi nu-ţi mai
povestesc nimic! Eu îmi pun sufletul
!!!.�?&mă . . .
� Iartă-mă. Voiam să spun, de
fapt, că i'ţi descopăr şi extraordinarul
tău har de povestitor.

� Oar a5tea sunt spaimele mele ,

ţi-am s p u s . l m percepti b i l e , m i s -

terioase, ca nişte presentimente. Şi
ţi mai spun o teamă, obsedant ve
nind tot într-un vis repetabil: că mă
pierd de mama. În '44, în timpul
bombardamentelor (aveam cam trei
ani), ne_tot ascundeam în pivniţa unui
vecin. Imi amintesc, vag, şuieratul
schijelor. Însă - cum să-ţi spun? fuga aceea a noastră, din faţa mo�ii,
era ca o joacă pentru mine. Cred că
şi pentru mama, care era, Doamne,
atât de tânără şi frumoasă ! Într-o
dimineaţă liniştită, când se-ntâm
plase că nu curgeau bombele peste
noi, mama se juca cu mine de-a v-aţi
ascunselea. S-a pitit într-o magazie
de lemne, rămăsesem singur în
curtea aia lungă, ca de aici până la
Giurgiu, aşa mi se părea, şi dintr-o
dată m-am simţit părăsit, singur pe
lume, mamă! mamă! - strigam, nu
cred că a fost o mai mare disperare
în viaţa mea. Şi nu cred că a existat
o mai mare bucurie, pentru mine, ca
atunci când a apărut mama, şi ea
p u ţ i n s p e r i ată de g roaza m e a ,
c â n d i - a m s ă r i t î n b raţe . . . E r a
atât d e bine. m ă simţeam atât de
apărat. . .

