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(Stig Dagerman)
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În cei dou`zeci de ani scur[i de la
„ceea ce s-a întâmplat în decembrie '89”
n-am sim]it niciodat` mai acut ca acum
nevoia unui spectacol de acest gen,
nevoia unui „strig`t”, sper`m c` nu în
pustiu, nevoia de a exprima o disperare
care-i cuprinde într-un ritm accelerat pe
to]i cei care nu viseaz` doar la o ma[in`,
o cas` [i patru - cinci aparate de uz casnic indispensabile.
Nu e vorba, a[adar, de o frustrare
material`, ci una moral`, o frustrare
uria[` ap`rut` pe fondul lipsei de speran]`. Marea „performan]`” a celor care
ne-au rostuit existen]a în ace[ti dou`zeci
de ani este omorârea oric`rei speran]e.
Este o uria[` performan]`, f`r` ghilimele
de data aceasta, neatins` nici de cei care
ne-au ]inut în teribilul lag`r al raiului
comunist. Atunci to]i visam c` va veni
momentul în care vom t`ia gratiile cu[tii
în care ne zb`team. [i, dup` „marea
evadare” din decembrie, am alergat
bezmetici în toate p`r]ile dup` iluzii
de[arte, pentru a reveni într-o colivie
aurit` ale c`rei gratii le sim]im peste tot,
dar nu le vedem!
Fostul disident sovietic Vladimir
Bukovski, dup` ce a ajuns în a[a-zisa
„lume liber`”, a concluzionat: „În URSS
aveam în fa]a noastr` un zid gros de
beton, dar, dac` voiai cu adev`rat, puteai
reu[i s` str`pungi acel zid. Aici e vorba
de un zid de vat` care te înv`luie de
peste tot!” E clar, senza]ia asta de
neputin]` nu e resim]it` doar pe plaiurile
mioritice!
Chiar [i titlul spectacolului este
inspirat dintr-un text al romancierului
suedez Stig Dagerman. Celelalte cuvinte
[optite în aceast` sear` apar]in lui Matei
Vi[niec, Marin Sorescu, Bob Dylan,
Adrian Dohotaru, Andreea Damian,
Rudyard Kipling, D`nu] Ungureanu,

Carlo Alberto Salustri, Tudor Arghezi,
John Lennon, Adrian P`unescu, Ovidiu
Mih`ilescu [i Dan Caramihai.
Cu Ovidiu [i cu Dan am „conspirat” în spectacolele Grupului VOUå
înainte de '89, când încercam s` batem
de fiecare dat` un cui în zidul de beton
de care vorbea Bukovski. Ani de zile
drumurile noastre artistice s-au desp`r]it,
crezând c` zidul s-a surpat. Dar, vai, ne-am
în[elat! El a fost reconstruit cu migal` [i
par[ivenie în forme nedefinite de vat`.
ßi-atunci când am început din nou
s` avem greut`]i de „respira]ie”, ne-am
gândit s` ne unim din nou for]ele artistice [i, ca pe vremuri, s` punem din nou
întreb`ri. Pentru c`, a[a cum spunea scriitorul englez Lawrence Durell: „Într-o
bun` zi, oamenii vor în]elege c` numai
artistul e în stare s` fac`, într-adev`r, ca
lucrurile s` se întâmple. De aceea, societatea ar trebui s` se bazeze pe artist!”
Florin Chilian, un artist implicat
foarte mult în via]a cet`]ii, constat` cu
triste]e, în stilul s`u inconfundabil: „Prea
mult` prostie/ Doar ipocrizie/ Sta]i
ascun[i în turm`/ Tr`i]i la borcan/ Vie]i
de [obolan/ Vie]i tr`ite-n van!” [i pune,
[i el, fireasca întrebare: „Cât` la[itate/
Cât` nedreptate/ Cât p`mânt în gur`/
Câte s`-nghi]i]i/ Pân` v` trezi]i/ Cât v`
mai min]i]i?!”
Ca [i Florin, care ne e bun prieten,
încerc`m s` c`p`t`m r`spunsuri de la
dumneavoastr`, cei care vre]i mai mult
decât un frigider plin. De la dumneavoastr` care, suntem siguri, dup` spectacol, îl ve]i contrazice pe filozoful german, Friedrich Nietzsche, care afirma
c`: „Moralitatea este instinctul de turm`
al individului!”

(Adrian Fetec`u)

