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Foaie verde siminoc, Calabreaza-icu noroc! 

,,Foaie verde siminoc, 
Calabreaza-i cu noroc. 
Haideţi cu noi împreună 
Să facem o horă bună." 
Sâmbătă, 14 august. Toată lumea se 

pregăteşte în mod intens pentru prima zi a Fes
tivalului Internaţional de folclor „Calabreaza·: 
ediţia cu numărul 16, Breaza, 2021. 

Cu amintirile colorate şi încă puternice ale 
ediţiilor din trecut, ne pregătim şi noi să asis
tăm la momente memorabile, mostre neste
mate de folclor românesc autentic. 

Primii în program sunt muguraşii, cei mici, 
de la Grupul vocal „Muguraşi de primăvară", 
chiar din Breaza, conduşi de profesoara Alice 
Botoacă. Urmează apoi impresionanta paradă 
a costumelor populare. O veritabilă revărsare 
de culori, bucurie, speranţă şi confirmări. 

art�stic în sânge. 
lnregistrat ca marcă la OSIM, încă din anul 

2013, ,,Calabreaza" are în palmares 34 de pre
mii naţionale şi internaţionale, 25 de apariţii 
la posturile de televiziune locale şi de interes 
naţional, 7 6 de spectacole în România, partici
pări de prestigiu la 14 manifestări folclorice 
din Italia, Turcia, Franţa, Grecia, Bulgaria şi Ger
mania. 

Mă gândesc acum la generaţiile de tineri ca
re au trecut prin acest mediu fertil. Fiecare a lă
sat un strop de energie, entuziasm şi speranţă, 
dar a şi plecat cu amintiri memorabile ascunse 
precum nepreţuitele comori în cel mai ascuns 
colţ al sufletului. Pentru viitor este bine să se 
ştie că în fiecare miercuri, începând cu ora 
15:00 au loc repetiţii pentru următoarele pro
iecte ce poartă marca inconfundabilă „Cala
breaza". 

,,Foaie verde siminoc, 
Calabreaza-i cu noroc. 
Tot pi loc, pi loc, pi loc, 
Sî răsari busuioc!" 
În calitate de purtător al unui nume cu 

rezonanţă grecească, mă bucur să îi informez 
pe cititorii fideli ori ocazionali ai publicaţiei 
noastre lunare că în program a urmat Ansam
blul „Kymata", care înseamnă „Valuri". 

După deschiderea. oficială, primii în scenă 
sunt cei care au dat numele evenimentului în 
sine. Componenţii Ansamblului „Calabreaza". 
Pentru cine nu cunoaşte încă, este- un celebru 
ansamblu născut în anul 2004, ca formaţie de 
amatori în cadrul Centrului Cultural „Ion Ma
nolescu", din Breaza, cu susţinere materială ve
nită de la Primărie şi Consiliului Local, dar şi 
din autofinanţare şi sponsorizări. Componenţii 
sunt elevi de la şcolile şi liceele din oraş, cum 
ar fi cel cu profil teoretic „Aurel Vlaicu': ori cel 
cu specific militar „Dimitrie Cantemir". Condu
cerea coregrafico-muzicală, maeştrii Nicolae 
Chiriţă şi Roxana Paraschiv, tată şi fiică cu fior 

Este o formaţie a comunităţii elene Prahova, 
filială a Uniunii Elene din România, pentru ca
re aduc mulţumiri şi felicitări mentorului lor, 

C::::---- �;t -� ... , .... ·- domnului Dragoş Gabriel Zi-
� F , . . , :-,. ·• sopol, membru al Camerei 

Deputaţilor din România. 
Programul unei seri me

morabile a continuat cu mo
mentul de vârf susţinut de 
îndrăgita interpretă Irina Lo
gin, cu apreciatele evoluţii 
ale ansamblurilor „Floricica" 
din Comarnic - condus ·de 
Adriana Bălănică, ,,Flori de 
Mai·: din Breaza· condus de 

___ --�--- Mădălina Moldoveanu, ,,Mu-

Să cunoastem realizatorii de trofee 
" 

triale şi producţie.-montaj mobilier şi tâmplă
rie uşi şi ferestre din lemn masiv stratificat, 
respectiv din profile pvc şi aluminiu. Sediul 
fabricii se află în oraşul nostru, str. Griviţei nr. 
18, în actualul PARC INDUSTRIAL BREAZA, 
fostul HIDROJET, cunoscut de toţi! 

guri de Breaza" - condus de prof. Maricica Gâţă, 
,,Muguraşii lminogului" Olt - conduşi de core
graful Marian Stănescu şi „Mioriţa': din Ucraina 
- conduşi de Maria Basaraba.

Am mers la culcare. Dar noaptea nu prea a
fost liniştită. Cele mai proaspete amintiri de
numai câteva ore se amestecau cu speranţele
justificate pentru programul de a doua zi, du
minică 15 august.

,,Foaie verde siminoc, 
Calabreaza-i cu noroc. 
Nu staţi bre de vă uitaţi, 
Hai, poftiţi cu noi, jucaţi!" 
Acum vă dau una tare de tot. De când sun

tem noi la Breaza, am invitat diverse familii să 
vadă ce frumos este. Aici intră mai mulţi prie
teni din Bucureşti, Focşa_ni şi Sibiu. 

Sufocată de temperatura din Capitală, o fa. 
milie din Bucureşti vine acum des pe la Breaza. 
Erau ei cu nişte prieteni din străinătate şi ajung 
la Sinaia. Nu găsesc să mănânce nişte papanaşi 
buni cu smântână şi dulceaţă. Doamna Ana ca
re ştia cum stă treaba la Breaza şi din punct de 
vedere gastronomic, vine glonţ. Peste ce dă ea 
cu oaspeţii de peste hotare?Taman peste fes
tivalul internaţional. Au fost cu toţii extrem de 
impresionaţi de tot ce au văzut pe treptele Pri
măriei, în Parcul Central, dar şi pe scena ame
najată în amfiteatru. 

Trecem cu mare fast la programul de dumi
nică, dominat de recitalul susţinut de Gheor
ghe Turda. Au mai urcat treptele scenei, puteţi 
citi treptele notorietăţii, treptele celebrităţii, oa
menii care dau viată Ansamblului „Prahova" 
din Ploieşti conduşi' de Vasile Enache, ,,Special 
Orchestra" + ,,Ritmic Breaza" · coordonator 
Nicolae Cazan. Cei mai mici spectatori s-au 
dat vânt după spectacolul „Capra cu trei iezi': 
susţinut de Teatrul „Ţăndărică" din Bucureşti, 
cărora le mulţumesc din nou pentru intrarea 
în atmosfera poveştii noastre Calabreaza. 

Constantin Ghinea Dumitrache, rapsod 
popular şi mare colecţionar de instrumente 
muzicale, a venit cu cobza fermecată însoţit 

industria din Breaza. 
Vrem să ne implicăm şi în viaţa culturală 

a oraşului, astfel că pentru prima dată parti
cipăm la Festivalul de folclor „CALABREAZA", 
Ediţia XVI, şi ne face o deosebită plăcere să 
fim realizatorii trofeelor acordate celor mai 
buni dintre cei mai buni! 

Vă mulţumim pentru ONOAREA de a ne 
primi în rândurile voastre!" 

de „Rapsozii Prahovei" cu voci puternice 
bă�bă_teşti şi repertoriu autentic. 

lnainte de a pune pe hârtie versurile finale, 
am o datorie de onoare. Remarc organizarea 
asigurată de oamenii Centrului Cultural „ Ion 
Manolescu", din Breaza, manager Alexandru 
Cazan. 

Termin textul de scris în 18 august, dată la 
care în anul 1916 se năştea marele istoric 
Neagu Djuvara. Aşa a fost şi istoria acestui fes
tival internaţional pentru mine. 

Au fost două zile memorabile. Amintirile lor 
superbe ne vor duce pe deasupra greutăţilor 
până la ediţia cu numărul 17 a Festivalului 
Internaţional de folclor „Calabreaza". 

,,Foaie verde siminoc, 
Calabreaza-i cu·noroc. 
Că aşa s-a pomenit, 
De când lumea s-o urzit!" 

. De ce „Calabreaza-i cu noroc" ? Pentru că, cu 
această ocazie s-a făcut botezul Arenei „Parcul 
Brâncoveanu". Construită în perioada pande
mică dar neputând fi utilizată în scopul propus, 
acum ne-am convins de valoarea ei, capabilă 
să adune la un loc un număr foarte mare de 
spectatori şi artişti şi să fie un loc de distracţie 
şi organizare de manifestări culturale şi spor
tive, în beneficiul nostru, al brezenilor. 

Organizatorii mulţumesc Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Prahova, Poliţiei Breaza şi 
Poliţiei Locale Breaza pentru sprijinul consis
tent, discret şi profesionist pentru buna 
desfăşurare a festivalului. 

Aristotel BUNESCU 

În cadrul festivalului de folclor au fost 
acordate participanţilor însemne şi trofee 
personalizate, realizate chiar la Breaza de că
tre doamna Maria lorguş, pe care am rugat
o să ne spună câteva cuvinte despre 
societatea pe care o conduce. lată ce ne-a de
clarat: ,,Suntem S.C. SUDOROM CONFORT 
SRL, o companie de construcţii civile, indus-

Suntem o societate nouă dar cu intenţia 
de a creşte şi a deveni un punct de reper în Mihai Cojocaru ,

1e5· . ·u • 

-------
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Opinii culese de la participanţii la festival 

Mădălina Moldoveanu · preşedintele 
Asociaţiei „Flori de mai" Breaza: ln 
componenţa asociaţiei noastre, înfiinţată anul 
trecut, avem trei ansambluri de dansuri popu
lare: Ansamblul "Flori de mai" grupa mare, gru
pa mică, şi, mai nou, de anul acesta am înfiinţat 
şi un ansamblu de adulţi. Am pregătit în mod 
deosebit programul artistic pe care l-am prezen
tat în faţa brezenilor şi nu numai. Mulţumim 
pentru invitaţie. Felicitări organizatorilor! 

participă la multe spectacole. 
Ansamblul de dansuri tradiţionale 

greceşti „Kymata": Suntem Ansamblul de 
Dansuri tradiţionale greceşti , <Kymata > din ca
drul Comunităţii El�ne din Prahova, Uniunea 
Elenă din România. ln traducere <kymata> în
seamnă valuri. Ne bucurăm să fim alături de 
dumneavoastră în această seară ca şi în ediţiile 
anterioare. A fost o perioadă foarte dificilă din 
cauza pandemiei care a cu11rins întreaga ţară şi 
a afectat şi latura artistică. ln seara aceasta am 
rezentat o suită de dansuri tradiţionale din nor
dul Greciei, Macedonia şi sperăm că v-aţi simţit 
foarte bine alături de noi. 

ne. Suntem pentru a şasea oară la Breaza şi sun- că din inima Bucovinei , care a venit aici la Breaza 
tem foarte impresionaţi d� fiecare dată de festi- în urmă cu 20 de ani, cu multă bucurie, lucrând 
val, care este organizaţ la nivel foarte înalt. în domenii diferite, dar găsindu-şi pasiunea spre 
Suntem impresionaţi şi de oraş, ca şi de oraşele apusul vieţii, la Breaza, împletind tradiţia cu noul, 
din jur. Ne-am organizat mai greu din cauza cu modernismul şi lucrând aceste minunate pro-. 
pandemiei, dar suntem foarte bucuroşi că am duse. Am venit cu cozonaci bucovineni, graşi, 
reuşit să ajungem aici. grăsoşi care conţin de la smântână, unt şi nucă 

Doamna Toader: Fiica mea, Ana Maria Toa
der face parte din Ansamblul „Calabreaza" şi 
sunt foarte încântată că învaţă să danseze şi că 

Marian Stănescu, coregraful Ansamblu· 
lui „Muguraşii lminogului"· Olt: Am venit la 
acest festival la solicitarea domnului director al 
Centrului Cultural <Ion Manolescu>. Sunt pen
tru a doua oară la acest festival, am venit cu cea 
mat mare plăcere ca să demonstrăm ce pot olte
nii. li mulţumesc pentru invita�e domnului direc
tor şi vom veni cu cea mai mare plăcere de fiecare 
dată, aici, unde organizarea este excelentă. 

Nicolae Chiriţă -coregraf Ansamblu „ca. din belşug şi portocală, nişte chiroşte bucovine
labreaza": Noi, Ansamblul , <Calabreaza>, ne ne făcute cu diverse umpluturi, poale în brâu 
bucurăm că suntem gazdele acestui renumit · umplute cu brânză dulce,smântână şi portocale, 
festival. Ne-am pregătit şi de această dată cu jo- sărăţele cu mai multe tipuri de brânzeturi, 
euri autentice, cu trei grupe de dansatori, de la cornuleţe, torturi pentru cei sărbătoriţi astăzi şi 
cel mai mic până la cel adolescent.Jocurile sunt nu numai, pentru că ziua noastră este în fiecare 
din zona noastră, din Moldova şi din Ardeal. Co- zi şi ne bucurăm de ceva deosebit fie la cafea, fie 
regrafia este semnată de Nicolae Chiriţă şi Ro- la un ceai, fie cu o persoană dragă, fie chiar şi cu 
xana Paraschiv. un duşman. Este un moment foarte plăcut, sa-

Irina Loghin: Vă mulţumesc dragi pra ho- vuros, încântător, a fost prima experienţă a noas
veni că aţi fost în această zi alături de mine, vă tră la Breaza. Participând la diverse evenimente 
mulţumesc că sunteţi aici într-un număr atât de în ţară - Bucureşti, Sinaia, Câmpina; Braşov - am 
mare, vă mulţumesc că datorită dumneavoastră descoperit totuşi că şi pe plan local, la noi în Brea-
am ajuns să cânt până la această vârstă. Eu sunt za, există potenţial. 
tot Irina voastră, iar voi - tot ce am mai bun! Vasile Enache, coregraful Ansamblului 

Mariana Petcu, producător de, lavandă: ,,Prahova" al casei de Cultură „I.L caragia
Am venit la acest târg cu mari speranţe. Organi- le" Ploieşti: Este un festival ce cu greu cred că 
zarea este bună şi m-am bucurat să avem succes poate fi egalat în România. Felicitări organiza
cu produsele noastre aici la Breaza. tarilor pentru munca din fiecare an! Va fi o mare 

Ansamblul „Mioriţa", Ucraina: Suntem 
din Cernăuţi, Ucraina, un ansamblu etnofolcloric 
care anul acesta îşi serbează a 66-a aniversare. 
Ansamblul nostru numără în prezent şase echi
pe pregătitoare şi una de bază, 180 de persoa-

luminiţa de la „Smărăndiţa": Cine este onoare şi bucurie să revenim la ediţiile viit.9are! 
Luminiţa de la „Smărăndiţa"? Este o bucovinean- Ramona COJOCARU, Crina DRAGUŞ 

Bastionul traditiilor 
, 

· Având în gând şi reputaţia „Liceului Militar" din localitate, aş
compara Festivalul „Calabreaza" cu un bastion al celor care 
şi-au asumat misiunea de a păstra vii tradiţiile noastre. Bastionul 
reprezentând, se ştie, principalul element de rezistenţă al unei 
cetăţi, de această dată una a artei populare, el este inevitabil un 
simbol al perenităţii, reuiind să supravieţuiască atât timpului, 
cât şi atacurilor inamice. lntr-un mod similar, Festivalul „Cala
breaza" a reuşit, iată, să strângă deja nu mai puţin de 16 ediţii, 
care au însemnat, desigur, tot atâtea bătălii pentru organizatori. 
Având, însă, aliaţi de nădejde la nivelul Primăriei şi Consiliului 
Local, ,,oştenii" Casei de Cultură „Ion Manolescu" din Breaza, 
conduşi cu un neobosit entuziasm de locotenent-colonelul Ale
xandru Cazan, au reuşit să iasă învingători de fiecare dată, spre 
bucuria tuturor celor care cred că, într-o lume în care graniţele 
devin facultative, ceea ce ne defineşte în tabloul universal sunt 
tradiţiile, costumele, obiceiurile specifice fiecărei zone. 

Edi�a din acest an a reprezentat şi ea o astfel de victorie. 
cu atât mai preţioasă cu cât de la declanşarea pandemi�i con
textul nu mai este unul favorabil evenimentelor dedicate pu
blicului larg, lată, însă, că experienţa dobândită în toţi aceşti 
ani în care s-a scris povestea Festivalului Calabreaza i-a ajutat 
pe organizatori să se ridice încă o data deasupra tuturor pro
vocărilor şi să le ofere o experienţă de neuitat artiştilor şi spec
tatorilor deopotrivă. 

Şi, pentru că i-am menţionat şi pe unii şi pe ceilalţi, trebuie 
să vă împărtăşesc bucuria mea de a vedea că la Breaza, la fes
tivalul care adună dansatori şi interpreţi de pe toate meridia
nele, îşi dau întâlnire şi pe scenă, dar şi în faţa acesteia, toate 
generaţiile. Ceea ce, în opinia mea, reprezintă garanţia succe
sului acestui eveniment, care reuşeşte să-i strângă în jurul Pi!· 
siunii pentru folclor pe copii, părinţi şi bunici deopotrivă. ln 
acest fel, putem fi siguri că tradiţiile nu se vor pierde, iar po
vestea frumoasă a acestui festival va avea parte de o continua
re pe măsură. La mulţi, Breaza, la cât mai mulţi ani, 
,,Calabreaza"! 

Claudius Dociu 

Prima ediţie de târg de produse meşteşugăreşti? 
De ce nu· putem considera ca fiind un 

început organizarea unui târg de produse 
meşteşugăreşti în preajma zilei de 15 au
gust atunci când se organizează Festivalul 
Internaţional de Folclor „Calabreaza". 

Am realizat un interviu cu doamna 
Antoanela lazarus, mediator şi organi
zator de evenimente, fondatoarea 
asociaţiei „Meşteşug Events". 

Reporter: Ajuns la a 16 ediţie, Festivalul
,,Calabreaza'; este unul din cele mai impor
tante evenimente, alături de „lilele
Oraşului Breaza"

J,
' i totodată o tradiţie locală,

cu care ne mân rim. Anul acesta acest fes
tival a adus o noutate pentru comunitate şi
anume, �n târg tradiţional, motiv pentru ca
re dorim să aflam de la dvs. cum v-a venit
această idee? 

A.L: Ideea de organizare a unui târg
tradi�onal permanent, în Breaza, am avut-o 
de ceva timp, însă nu am avut oportunita
tea de a-l organiza, dat fiind şi restricţiile 
din cauza pandemiei. Pot spune că anul 
trecut în pandemie, am avut o realizare şi 
anume aceea de a fonda Asociaţia pentru 
Promovarea Artei Meşteşugăreşti, Culinare 
şi Turistice, rurală şi urbană, ,,Meşteşug 
Events': cu scopul de a promova tradiţia, ar
ta meşteşugărească străveche, şi când 
spun arta nu mă refer doar la meşteşugit 
(olărit, sculptat, pictat pe icoane, cusut), ci 
şi la dansuri populare care dăinuie de mii 
de ani şi care sunt specifice fiecărei zone. 
Având în vedere că în această perioada s-au 
mai relaxat restricţiile şi au început eveni
mentele, am considerat că este oportun şi 
ideal să îmbinăm „Festivalul de Folclor" cu 

_"'..!I C?2. I 1 At04H 5. . --un ,;Târg
_ 
de Tradiţii". . . 

. 
.- , 

. 
,_ ---r .. �� .• Rep .. Aşa cum şt1ţ1, , _, . , . , 

sunt foarte multe târ- � ....... ·· ·-
guri de acest gen în 
ţară, însă diferenţa din
tre ele şi acest târg a re
prezentat-o calitatea
produselor, oferite vizi
tatorilor şi amenajarea
cu gust. Cât de atentă 
sunteţi la detalii, când 
pregătiţi o !)Ouă ediţie?

A.L: ln ultimul
timp, au apărut foarte mu�i aşa zişi „orga
nizatori" de „târguri= bâlciuri" şi este foar
te important să ne diferenţiem, pentru a 
aduce altceva vizitatorilor. Mi-am propus 
să ne concentrăm pe o experienţ� de cali
tate, demnă de prezentat oricui. lncerc să 
acord o atenţie cât mai mare detaliilor şi 
sunt multe aspecte vizibile care fac din eve
nimentele organizate de mine, ceva apar
te. 

Rep: Chiar verificaţi fiecare produs în
parte, atunci când faceţi selecţia
comercianţilor? 

A.L: Mă bazez foarte mult pe respon
sabilitatea şi experienţa expozanţilor, cola
borăm de J 2 ani şi practic am crescut 
împreună. ln primul rând, expozantul tre
buie să se alinieze obiectivelor noastre, de 
calitate şi de prezentare. Desigur, fiecare 
dintre ei se înscrie cu o listă clară de pro
duse, pe care noi o verificăm sistematic, în 
timpul evenimentului. Vreau să evit ca pa
leta de produse să fie una nepotrivită sau 
care pune în pericol sănătatea vizitatorilor. 

Rep.: Cum a fost experienţa dvs. cu co
munitatea Breaza, mă refer la vizitatori cât
şi la institpţia Primăriei? 

A.L: ln ceea ce privesc vizitatorii, am
fost plăcut surprinsă să aflu că ne-au vizitat 
din Bucureşti, Comarnic, Sinaia, Câmpina, 
Braşov, Breaza, Adunaţi, Telega, Brebu, 
practic ne-au trecut pragul câteva mii de vi
zitatori. Cât priveşte relaţia cu Primăria 
oraşului, am doar mulţumiri, pentru că îm
preună cu echipa domnului primar şi a 
d-lui Alexandru Cazan, am făcut o magie,
aceea de a oferi publicului zâmbete, rela
xare, calitate! Aceasta a fost echipa care a
muncit câteva săptămâni că evenimentul
să fie de succes! 

Rep.: În încheiere aş .dori să vă întreb
când mai reveniţi la Breaza?

A.L: Curând, foarte curând pentru că
împreună cu autorităţile dorim să conti
nuam tradiţia evenimentelor de calitate şi 
cu promovarea artei meşteşugăreşti! 

Mihai Cojocaru 
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Îmbrătisarea artelor la Casa de Creatie 
J r , , 

E o seară de sâmbătă, 24,din luna lui cup
tor a secolului XXI, din anul cu finalul identic 
veacului, ora 18:00, trecut de fix. În superba 
grădină ce înconjoară casa unde a locuit cân
dva fascinanta doamnă Marta Miclescu s-au 
strâns câteva suflete însetate de frumos. Vre
me de câteva ceasuri, ce au trecut ca un fâlfâit 
de aripi de păsări libere, aici s-au recitat p9e
zii, s-au admirat picturi, s-a vorbit despre 
sculptură, despre cărţi, s-au auzit acorduri de 
nai pe care sufletele ne-au vibrat asemeni 
unei cupe de cristal, s-au auzit triluri de saxo
fon şi clarinet ce ne-au transpus într-un secol 
de mult apus, undeva prin America, într-o 
seară de dans cu ţinute sofisticate, cu stropi 
de whisky rece şi fumuri de trabucuri. 

O seară de neuitat, ce va ocupa un loc apar
te în sufletul meu. Invitaţia mi-a fost lansată 
de dragul me_u prieten (şi nu exagerez în 
aceste cuvinte) gazetarul de modă veche, 
cum se autointitulează, dl. Aristotel Bunescu. 
Am fost întâmpinaţi de gazda evenimentului, 
fiica scriitoarei ce a locuit cândva acolo, super
ba doamnă Adriana Miclescu, pe care mi-am 
dorit de multă vreme să o cunosc. Dintr-un loc 
ne-au salutat zâmbind dl. Alexandru Cazan, 
împreună cu echipa sa de la Centrul Cultural. 
Dl. Aristotel, cu zâmbetu'-i şăgalnic ne-a urat 
bună venire, alături având-o pe cea care îi 
îndulceşte viaţa de peste 40 de ani, d-na Sil
via. În următoarea clipă, am avut imensa bu
curie să-i strâng mâna, minunatei sculptoriţe 
de renume mondial, ce locuieşte la noi, în 
Breaza, celebra Elena Surdu Stănescu. ,,Breaza 
este oaza mea de linişte, iar de treizeci de ani 
este refugiul meu pentru lucrările din piatră." 

În faţa casei au fost aşezate scaune şi 
băncuţe. Teresa s-a transformat într-o scenă. 
Invitaţii veneau unii după alţii şi încet, încet, 
locul a prins viaţă. O viaţă de care ne-a fost ta· 
re dor. Să vorbim, să râdem, fără filtrul ecra
nelor ... să simţim vibraţia live, să gustăm 
emoţii dulci. 

,,Marta Miclescu" 

Mare plăcere să-i văd sosind pe soţii Lupu, 
pe care îi cunosc de bună vreme. Pentru cei 
interesaţi, dl. Lupu este poetul care ne răsfaţă 
cu versuri inspirate din viaţa de zi cu zi. 
Doamna, o prezenţă fermecătoare cu un sa
vuros simţ al umorului. 

S-au alăturat grupului şi soţii Bogatu,
Steluţa şi Mihai, gazetarul, care a scris despre 
domeniul Miclescu din Breaza, doamna Ma
ria lorguş · ce conduce o afacere cu mobilă 
din Nistoreşti - pe care mi-am propus să o vi
zitez să-i admir tablourile născute din pasiu
nea sa, pictura. Le-am cunoscut şi pe surorile 
Dascălu, care m-au fermecat într-o clipită, ve
nite tocmai din Moldova noastră, alături de 
scriitorul Dan Iacob cel ce a scris cartea „Şapte 
dimineţi de întrebătoare răspunsuri", împreu-
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nă cu gazetarul îndrăgostit iremediabil de 
Breaza noastră, dl. Bunescu. Cei doi ne-au po
vestit cum s-a născut acest volum. Cartea, cu 
autografele celor doi, ocupă acum un loc 
aparte în biblioteca mea, alături de cele ce 
poartă semnătura dl. Dan Lupu oferite de 
acesta ca semn al prieteniei ce ne leagă, pre
cum şi cele câteva volume scrise de Marta Mi
clescu, pe care mi le-am achiziţionat în acea 
seară. Vreau să o descopăr pe Marta din 
cărţile ei şi să găsesc inspiraţia de a înşirui... 
cândva ... câteva gânduri despre ea. 

Cristina Dascălu, conferenţiar universitar 
doctor, ne-a recitat, cu vocea-i blajină şi _pă· 
trunzătoare, versuri ale Luceafărului poeziei 
româneşti în timp ce sora sa o privea cu ne
mărginită admiraţie. 
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Dan Iacob ... un nume de care nu 
auzisem până la vestea apariţiei aces
tei cărţi. Un personaj fascinant, acest 
„iubitolog" te capturează îndată prin 
forţa sa, prin pasiunea arzătoare cu ca
re se adresează ascultătorilor, dar şi 
prin sensibilitatea interioară ce o des
coperi cunoscând-o pe iubita lui. Un 
scriitor, un actor, cu un arsenal cultu
ral impresiona·nt şi glume delicioase. 
Cele lecturate în carte m-au făcut să 
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poartă semnătura. Descrierea peleri
najului la Sfântul Munte Athos am 
parcurs-o cu o sete de. nebănuit. 
,,Odată revenit în lumea ca nelumea, 
voi purta într-un ungher al inimii, 
punctul luminos al acestor câteva zile 
pe Athos, iar aducerea aminte de el, 
nădăjduiesc să mă ajute să răzbesc 
mai uşor prin furtunile pe care, artifi
cial, ni le creăm unii altora". 
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Printre invitaţi am remarcat şi un 
domn distins ce stătea mai retras.Am 
aflat că este pictorul contemporan Tu
dor Gafton, şi din lucrările expuse în 
acea seară am descoperit ce valori 

,

reale are ţara asta. Mirobolant! 
V-am spus despre cântec la nai. O interpre

tă adolescentă, nonconformistă, pe nume Ale
xandra Ionescu din Braşov, premiantă la 
olimpiada de nai, a reuşit să rupă ropote de 
aplauze după ce a interpretat la nai un frag
ment din binecunoscuta „Baladă" a lui Ci
prian Porumbescu. Emoţie angelică, pură! 

Tânărul Cristian Munteanu, şcolit în Marea 
Britanie, a capturat atenţia întregii audienţe 
prin notele muzicale desprinse din instru
mentele în care a suflat cu nestăpânită pasiu
ne. Un tânăr talentat, nonşalant, despre care 
vom mai auzi, cu siguranţă. 

Am spus şi eu, plină de emoţie, câteva cu
vinte despre semnificaţia evenimentului şi 
am prezentat mesajul criticului literar Chri
stian Crăciun, din Floreşti, Prahova, despre 
cartea lansată cu acest prilej „Şapte dimineţi 
de întrebătoare răspunsuri" scrisă de Dan Ia
cob şi Aristotel Bunescu, publicată la editura 
Ateneul Scriitorilor. Prima lansare s-a 
desfăşurat pe domeniul d-lui Iacob, la Piatra 
Neamţ. Suficient despre mine. 

La finalul actelor artistice, ni s-a înmânat 
numărul doi al revistei „Breaza Culturală" şi 
am fost invitaţi la o gustare în aer liber, la o 
masă umbrită de ramurile copacilor de unde, 
poate, spiritul Martei a vibrat văzând că visul 
ei merge mai departe: Casa de Creaţie „Marta 
Miclescu". Parizianul Dan Feraru, prietenul 
Adrianei, amorezat de Breaza, ne-a servit cu 
vin de casă (adus de Dan Iacob tocmai de la 
·Neamţ) şi am mai zăbovit la poveşti o bucată
bună de vreme. Luna aducea şi mai multă
strălucire şirului de statui de pe acest dome
niu care începe cu bustul lui Eminescu şi se
încheie cu cel al lui Nichita Stănescu.

Aşa a ajuns la final prima ediţie a unui
lung şir (sper) de seri culturale la Breaza: ,,În
tâlnirea artelor la Breaza" organizată de Cen
trul Cultural al oraşului şi Casa de Creaţie
,,Marta Miclescu".

Bianca POPPA 










