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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 Ţinut arhaic încă din epoca romanilor, Ocna Mureş s-a dovedit 

a fi bogată prin sarea ce o purta în adâncuri. Ocnele săpate din vremuri 

străvechi s-au continuat, în epoca modernă, prin salinele unde trudeau 

tăietorii de sare. Alături de ocne s-a ridicat, la sfârşitul secolului 19,  o 

fabrică de sodă, unde lucrau mii de chimişti, locuitori ai oraşului.  

Copilul ce se năştea în acest loc pitoresc, Mircea Aurel 

Ciugudean, era un băieţandru ca mulţi alţii din oraş. Devenind elev, el 

se apropie la un moment dat de poezie şi muzică. acestea devenind 

repede pentru el o adevărată pasiune.  

Adolescent, el visă la şcoli mai înalte şi ajunse student în 

cetatea Timişorii, la Facultatea de Electrotehnică. După ani de muncă, 

tânărul student a devenit tânăr cadru didactic, apoi conferenţiar, 

profesor, om de ştiinţă. Fireşte că activitatea profesorului Mircea 

Aurel Ciugudean a fost una strălucită în perimetrul materiei sale 

specifice. El a fost un profesor iubit, respectat, plin de ambiţii, care a 

lăsat în urma sa lucrări ştiinţifice şi cărţi valoroase.  

Dar, o pasiune, oricare ar fi ea, devine în timp devoratoare. Ca 

toate celelalte legături cu viaţa, ea nu se pierde niciodată din inima 

unui om. Cu vremea, ca o iubire sălbatică, ea tinde a deveni eternă. 

Aşa s-a întâmplat şi cu atracţia lui pentru poezie, epigramă şi mai 

târziu muzică. În timp, acestea au ajuns să conducă însăşi existenţa 

omului şi intelectualului.  

Dar mai ales pasiunea romanţei, iubită cu atâta forţă, a devenit 

la un moment dat cheia vieţii sale încă tinere. De aici dorinţa de a lăsa 

în urmă o dâră de poezie romantică şi de a compune el singur muzica,  

la care iubitorii să se plece şi să simtă înalte sentimente sufleteşti. 

Această dorinţă el căută să o împlinească în anii vârstei a treia. Nu mi 

se pare ciudat faptul că el deveni autor de strofe şi partituri muzicale 

în care a înglobat întreaga pasiune din tinereţe. Îşi căută dascăli să-l 

instruiască, cântăreţi pentru piese, locuri unde să-şi prezinte creaţiile. 

Unul dintre membrii corului Operei din oraş, Eusebiu Arieşan, o voce 

plină de un vibrato tulburător, fu cel ce deveni pentru început 

interpretul pe care autorul de romanţe miză. 
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 Ajuns în ultimii ani de profesorat, această pasiune i se părea cu 

atât mai puternică cu cât ea îi dădea o forţă sufletească ieşită din 

comun, îi dădea o putere de imaginaţie prin care o mulţime de 

ascultători ar fi putut recunoaşte înaltele sentimente la care aspira 

autorul. De aceea, nu fu o mirare pentru nimeni că el, om de ştiinţă, 

pasionat de laborator şi catedră, deveni un autor de romanţe şi se 

prezentă la cea mai importantă competiţie: Festivalul Naţional al 

Romanţei „Crizantema de Aur” de la Târgovişte, Secţia de Creaţie de 

Romanţe, cu propria sa compoziţie muzicală, „Trecut-au anii!”, pe 

versurile lui Mihai Eminescu. Şi poate, cu puţin noroc, această 

romanţă ar fi putut deveni de la început apreciată şi premiată, ca un 

indiciu al pasiunii şi valorii compozitorului. 

 Chiar dacă romanţa de început nu luă un premiu, în anii 

următori, autorul reveni, ca un tânăr sentimental, alături de soţie,  cu 

acelaşi aplomb şi dor de frumos, reuşind să-şi împlinească visul şi să 

ia unul dintre cele trei premii ale importantului concurs de creaţie, cu 

romanţa „Scrisoare către mama”. Apoi, drumurile spre Târgovişte ale 

autorului cărţii, profesorul şi compozitorul, aveau să mai continue.  

 În finalul acestei prefeţe, îl disting pe profesorul şi 

compozitorul Mircea Aurel Ciugudean în faţa opţiunilor sale de la 

această vârstă. Făcându-şi datoria de om de ştiinţă până la anii 

senectuţii sale, autorul romanţelor de astăzi nu este omul care să dea 

înapoi în faţa piedicilor sau a unor neşanse pasagere ca cele de până 

acum. În plimbările sale prin Târgovişte, în gândurile legate de 

pasiunea sa creatoare dedicată romanţei, el îşi imaginează o zi în care 

această pasiune va fi acoperită de succes. Nu numai cel al unor 

premieri ci succesul pur care se răspândeşte prin muzica sa în sufletele 

celor ce o vor asculta. 

 Copilul pornit din orăşelul de pe Mureş, adolescentul cu inimă 

curată din studenţie, omul de ştiinţă de mai târziu, dar şi compozitorul 

de azi al unor romanţe delicate şi pline de patos, toate aceste vârste şi 

pasiuni ale vârstelor rămân până la urmă ca un Memento, ca un mic 

monument, pe care creatorul de acum îl înalţă muzicii şi sentimentelor 

ei nepieritoare. 

Ion Arieşanu 
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Sunt oameni cu meserii atât de 

diferite, care au un numitor comun: 

dragostea pentru romanţă.  

(Dan Mizrahy, compozitor) 
 

SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ ! 

 

 M-am născut la Ocna Mureş în 25 Iunie 1940 – adică în prima 

zi de după sărbătoarea sânzienelor, când se aruncau cununi din aceste 

mirositoare flori peste cap, pe acoperişurile caselor, ca să aducă noroc. 

Miraculoasele sânziene mi-au însoţit apoi mereu ziua de naştere şi mi-

au amintit de fiecare dată împrejurimile înnobilate cu florile de câmp 

ale locului natal, de care sunt încă îndrăgostit şi ademenit. 

 Tatăl meu, fiu de miner la salină, lucra pe atunci ca funcţionar 

la secţia financiară a primăriei din Ocna Mureş iar mama era casnică 

şi creştea cu grijă pe cei trei copii. Am locuit apoi câţiva ani în satul 

Noşlac. În 1945 am revenit la Ocna Mureş, într-o casă mare, cu chirie.  

În anii ce au urmat aveam vis-à-vis familia marelui lăutar al 

Ardealului, Alexandru Ţitruş, pe care îl ascultam cu extaz şi cu care 

ne-am împrietenit repede datorită pasiunii pentru muzică a părinţilor 

mei. Auzindu-l cântând la vioară, dar şi pentru că părinţii mei cântau, 

având voci foarte bune, am fost ademenit şi eu de muzică. Cu toate 

acestea, copil fiind, am refuzat să învăţ să cânt la vioară cu maestrul.  

 O compensaţie mică mi-am oferit când, la vârsta de 11 ani, am 

început să cânt la muzicuţa dată cadou de ziua mea de către tatăl meu. 

Am şi transmis această pricepere la rândul meu, unuia dintre fiii mei 

mai târziu. Am ajuns să cânt chiar bine la o muzicuţă cu schimbător 

câţiva ani mai târziu. 

 Copilăria mea s-a derulat între grădiniţă, şcoală, maidanul de 

fotbal de lângă casă, ieşiri la iarbă verde în pădurea de stejari dinspre 

Silivaş, vizite la bunicii din Noşlac ori la o mătuşă din Uioara de Sus, 

slujba de Duminica la biserica greco-catolică din centrul oraşului, 

vizionarea de filme în cele patru cinematografe din oraş (! multe la 

acea vreme), urmărirea meciurilor de fotbal ale echipei Solvey (mai 

târziu Soda), scăldatul la Mureş (sub supravegherea părinţilor), culesul 
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viilor rudelor, ore de franceză în particular cu profesorul Grigore 

Ghica (fiul prinţului Ghica, aflat cu „domiciliu forţat” la Ocna Mureş, 

un om cu o cultură deosebită), ski pe dealul Banţa, grădinăritul acasă 

(ca să avem ce mânca), colecţionarea textelor de romanţe (la 

patrusprezece ani a intervenit pasiunea pentru romanţe), ajutarea 

bunicilor în gospodărie şi la strânsul recoltei, ajutarea bunicului în 

atelierul de rotărie, „concerte” la muzicuţă în amurg pentru familie sau 

prieteni, etc. Amintirile despre toate astea ar umple singure o carte. 

 Cert este că am dat totul pentru a parcurge cu bine şcoala, până 

la bacalaureat. Mi-ar fi fost ruşine să merg la şcoală nepregătit, pentru 

ca apoi părinţii mei să se ruşineze la rândul lor când erau invitaţi la 

discuţiile cu profesorii şi conducerea şcolii. Într-atât îi respectam. Dar 

aveam şi anumite năzuinţe. Am beneficiat de profesori deosebiţi, 

severi, care au ştiut să ne pună la învăţat: domnişoara Elvira Lucaciu 

la limba română, domnul Vasile Mirion la matematici, doamna Ileana 

Morar la fizică, doamna Melania Iacob la chimie şi alţii. La bătrâneţe, 

făcând un bilanţ al concetăţenilor mei din Ocna Mureş care au realizat 

cariere deosebite, am constatat numărul foarte mare al acestora  

(procentul lor la mia de locuitori este cel puţin egal cu cel al capitalei!) 

şi am găsit o singură explicaţie: calitatea de netăgăduit a liceului din 

oraş în toţi aceşti ani! Ca urmare a pregătirii bine călăuzite din liceu, 

am ajuns să particip în clasa a zecea la Olimpiada de matematică pe 

ţară iar din clasa a noua am condus gazeta literară a liceului, 

perfecţionându-mi condeiul. Am mai activat în corul liceului, în 

echipa de handbal, în echipa de teatru (pregătită de profesorul Nicolae 

Popa) premiată cu I la un concurs al liceelor pe regiunea Cluj, în 1956. 

 Dacă mi-a plăcut şcoala? Nu pot spune. Am înţeles rolul ei şi 

eram hotărât să o parcurg în forţă, fără nici un rabat, până la capăt. 

Dacă luam o notă mai slabă munceam în plus ca să o corectez. Am 

terminat liceul cu media 10 şi am luat bacalaureatul cu nota 10. Mi-a 

plăcut sigur atmosfera din liceu şi m-am bucurat de colegi şi prieteni 

deosebiţi dintre care unii, precum Sorin Bucurenciu, Mihai Rusu, 

Adrian Covaciu, au realizat cariere deosebite în învăţământ, proiectare 

şi industrie. Am avut însă în familie şi „modele”, pe care m-am 

străduit să le egalez sau chiar să la depăşesc: Grigore Urs (devenit 
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director general la Industria Sârmei Câmpia Turzii şi apoi ministru al 

Industriei Metalurgice), Ioan Urs (devenit inginer chimist, şef al 

cercetării la Combinatul Chimic Soda Ocna Mureş), Viorel Pavelescu 

(devenit inginer energetician proiectant la Braşov), verii mei, pe atunci 

studenţi. Toţi aceştia şi-au pus amprenta pe cariera mea. 

 Un început de apropiere de electronică l-am avut datorită 

vecinului meu Erwin Incze, care prin anii 1956-57 depana aparate de 

radio cu tuburi electronice. Cu media 10 (diplomă de merit), pe atunci 

se putea intra la orice facultate. Deci, după „bac”, stăteam liniştit şi 

chibzuiam ce să urmez (admiterea era în septembrie). Oscilam între 

mecanică şi filologie. Brusc, la 1 august 1957, s-a anulat dreptul de 

intrare la facultate fără admitere a celor cu diplomă de merit şi s-a 

separat admiterea pentru fii de muncitori şi ţărani respectiv de 

intelectuali! Au apărut bursele de studii permanente pentru primii 

dintre aceştia, date de Sfaturile Populare (Primării, burse obişnuite), şi 

de intreprinderi industriale (burse mari!). M-am decis să urmez o 

Politehnică şi, deoarece tatăl meu lucrase în ultimii nouă ani ca 

maistru constructor, am putut da admitere ca fiu de muncitor, 

concurând şase pe un loc pentru bursa oferită de Sfatul Popular Cluj la 

Facultatea de Electrotehnică din Timişoara. Am obţinut acea bursă şi 

astfel, din 1957, am devenit timişorean.  Au urmat cei cinci ani grei de 

şcoală superioară, în care am muncit fără răgaz şi a trebuit să mă 

descurc cu puţini bani de buzunar. Deseori masa de la cantina 

studenţească a fost foarte slabă, rudimentară şi am mai răbdat foame. 

Am prezentat o lucrare de diplomă în domeniul automaticii, având 

conducător pe regretatul profesor de acţionări electrice, de mare 

calibru, Mihai Braşovan. 

 La terminarea studiilor, deşi eram pe locul 2 la repartiţie (cu 

media bine peste 9) şi puteam ocupa un post de asistent la Timşoara 

sau Cluj, am optat pentru un stagiu în producţie (care dura maximum 

12 luni) la Combinatul Chimic din Oraşul Victoria, dorind să petrec 

acest an în apropiere de munţi, sătul de şederea de 5 ani într-un oraş 

de câmpie. Constatând apoi că în industrie nu se prea întâlneau 

probleme interesante de cercetare şi teorie, am revenit din toamna 

anului 1963 ca asistent la facultatea de Electrotehnică din Timisoara, 
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la catedra de Electronică şi Măsuri Electrice, condusă pe atunci de 

profesorul Alexandru Rogojan. Aveam deja o atracţie spre electronică 

şi am rămas credincios acesteia 50 de ani. Am susţinut doctoratul în 

domeniul calculatoarelor electronice cu profesorul Rogojan. Deţin 

câteva priorităţi în domeniul calculatoarelor electronice, de la 

începuturile acestora în România. Astfel, am tradus în limba română 

prima carte din acest domeniu (1963, folosită la curs de către 

profesor).  

Am parcurs toate treptele ierarhiei din învăţământ până la 

aceea de profesor (1990), obţinând în acelaşi an şi dreptul de 

conducere de doctorat. Am scris 30 de cărţi şi manuale pentru 

studenţii mei (vre-o 12 mii până în prezent) şi am elaborat singur sau 

în colaborare peste 75 articole ştiinţifice. Cred că deţin un record de 

tiraj la una dintre cărţi (40.000) astfel că unul din 500  români are în 

bibliotecă o carte de-a mea de electronică! Am condus 10 teze de 

doctorat. Am muncit cu devoţiune şi am creat mult în electronică, 

inventând zeci de noi circuite. Spuneam în glumă că soţia a acceptat să 

am o singură amantă: electronica!  

Deşi acordam mult timp meseriei nu mi-am neglijat familia. 

Am doi băieţi pe care, în urma unei idei miraculoase, i-am dirijat spre 

electronică de la vârsta precoce de 4 ani (!) şi care, terminând 

facultatea de profil de la Timişoara, au ieşit specialişti de renume în 

domeniile reţele de calculatoare respectiv telecomunicaţii. 

 Dintre preocupările mele extraşcolare amintesc aplecarea spre 

lectură şi compoziţie de epigrame (trei volume de autor), devenind 

membru al Cenaclului de satiră şi humor „Ridendo” din Timişoara şi 

membru al Uniunii Epigramiştilor din România. Cartea mea de humor 

în proză „Zâmbete la Electro”, o broderie de amintiri cu haz din 

facultăţile de profil electric din Timişoara, culese pe parcursul a peste 

50 de ani, a devenit o carte îndrăgită de profesori şi absolvenţi (aceştia 

împrăştiaţi în toată lumea). La întâlnirile cu absolvenţii, după ani şi 

ani, acord ca premiu această carte celor care vin la întâlnire de la cea 

mai mare distanţă. Cartea mea de succes (am botezat-o „cea mai bună 

carte a mea de electronică”!) a ajuns astfel la Vancouver, Toronto, 

Capetown, Camberra. Recent s-a epuizat cea de a patra ediţie a ei. 



9 

 

 Despre alte preocupări ale mele veţi citi mai târziu. Cam atât 

pentru a mă cunoaşte, deocamdată! 

 

  În urmă cu câţiva ani am decis să scriu acest roman, şi deja i-

am dat numele, după ce mi s-au întâmplat realmente nişte lucruri 

incredibile, cu totul în afara carierei mele profesionale. Acestea au 

început când am agonisit 60 ani, prin anul 2000, poate an de cotitură 

pentru întreaga omenire. Un psiholog german spunea că pe la vârsta 

de 60 de ani în creierul omului pot să apară fie defecţiuni fie nişte 

legături noi care să ducă la calităţi spectaculoase. Ce mi s-a întâmplat 

mie? Aveţi puţintică răbdare! 
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     Noi românii nu învăţăm 

romanţa, pentru că ne-am născut 

cu ea, iubim şi trăim cu ea şi tot ea 

ne va însoţi şi dincolo de moarte.  

(Marian Stere, interpret) 
 

Capitolul 1 

 

AM COCHETAT CU MUZICA 

 

 Ca să înţelegeţi de ce mi s-au întâmplat lucruri neaşteptate în 

ultimii nouă ani trebuie să fac o introducere şi să o iau din copilărie. 

 Copil fiind, la o vârstă de 4-5 ani, despre care cu greu îţi mai 

aminteşti amănunte mai târziu, îmi asistam deseori părinţii la petreceri 

în familie ori ieşiri la iarbă verde, multe, pentru că ai mei aveau 

numeroşi prieteni iar pădurile şi luncile Mureşului se întindeau ca un 

lanţ în jurul oraşului natal. Se ieşea „la iarbă verde” nu numai de 1 

Mai şi 10 Mai (ziua regelui) şi mai ales vara. Nu lipseau de la 

petreceri câteva sticle de vin şi sifon eventual ţinute la ghiaţă ori într-o 

fântână. Sunt numai crâmpeie de amintiri, nepieritoare totuşi, pe care 

vremea şi-a pus patina. 

 Părinţii mei erau amândoi înzestraţi de Dumnezeu cu voci 

frumoase, poate că din acest motiv s-au legat şi au creat admirabila 

noastră familie. Printre prietenii lor erau mulţi care cântau bine şi după 

câteva şpriţuri începea adevărata petrecere. Se înşirau cântece 

populare apoi de petrecere ardeleneşti, de odinioară, ca: „De-ar fi 

mândra’n deal la cruce”, „Mă suii în dealul Clujului”, Cucule pasăre 

sură”, Pe Mureş şi pe Târnavă”, „Lele de la Orăştie”, „Auleu ce ploaie 

vine!”, „Mândra mea de la Ciugud” (cântec considerat „imnul” 

familiei Ciugudean), etc. Urmau doine şi romanţe, unele mai frumoase 

ca altele, pe care le ascultam cu desfătare. Poate că mama şi tata mi-au 

cântat astfel de cântece în fragedă pruncie, ca să mă adoarmă, pentru 

că am ajuns repede un „erudit”, mai ales în ale romanţelor. 

 Ca şi copil, părinţii au vrut să urmez o pregătire muzicală cu 

profesionişti, marele lăutar Alexandru Ţitruş a fost doar vecinul meu 
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timp de ani buni. Vioara cumpărată mie de tata s-a uscat în cui iar mai 

târziu, o chitară a avut aceeaşi soartă. Tata a cumpărat în 1948 o casă 

în faţa gării vechi din Ocna, unde aveam o vecină profesoară de pian, 

domnişoara Szabo. Observând dânsa că am ureche muzicală foarte 

bună a vrut să mă înveţe să cânt la pian, pe gratis! Tot degeaba! Este 

adevărat că mai aveam un vecin: maidanul de fotbal, iar eu iubeam 

teribil acest sport... Am învăţat totuşi să cânt pe la vârsta de 11 ani la 

muzicuţă, instrumentul portabil, simplu, ce nu necesita profesor sau 

neapărat o pregătire muzicală specială. Uneori petreceam ceasuri 

întregi pe acoperişul magaziei noastre, învăţând să interpretez o 

anume piesă dificilă, cum era tangoul argentinian „Pentru a 

unsprezecea oară” de Matas. Ştiam astfel să interpretez o puzderie de 

melodii, cu predilecţie de muzică uşoară, aflate la modă pe atunci. 

 Din cei cinci membri ai familiei mele eu (mijlociul dintre 

copii) aveam poate vocea mai „timidă”. Dar cu anii timiditatea m-a 

părăsit. Eram mereu recrutat în cor, de la grădiniţă până la facultate, 

chiar şi la convocarea militară de după terminarea facultăţii. În anii de 

după război ascultam seara cântece şi romanţe la Radio Bucureşti, pe 

un aparat antebelic cu acumulator, care azi ar fi piesă de muzeu. 

Deseori seara, ne adunam în jurul acelui aparat, luându-i parcă 

oxigenul, şi ascultam programele muzicale de toate felurile. Mie îmi 

erau mai dragi emisiunile de romanţe. Parcă eram croit să ascult şi să 

cânt romanţe. Frunzăream foile cu texte de romanţe ale mamei mele 

ori broşuri de muzică găsite prin librării şi trăiam fiecare vers, fiecare 

cuvânt. Mult mai târziu am aflat cauza: genul romanţei se adresează 

oamenilor cu suflet (Florentina Satmari, realizator de programe T V). 

 La un moment dat, vechiul nostru aparat de radio a cedat şi ne-

a lăsat o vreme fără muzică în casă. Următorul aparat de radio l-am 

cumpărat eu în 1954, din bursa de merit pe un an, primită de la şcoală 

(în clasa a şaptea). Acesta nu mai necesita acumulator şi mergea 

aproape tot timpul cât nu se dormea în casă. Cam tot atunci, oraşul 

nostru a fost „radioficat” adică s-au instalat peste tot în case difuzoare 

conectate la o staţie centrală, care prezenta programele radio selectate 

după criteriul „educaţiei socialiste”. Cu alte cuvinte, programele 

redate erau impuse de secţia de educaţie şi propagandă a Partidului 
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Muncitoresc Român. Oricum, romanţele, mai puţin cele cântate de 

legionari prin anii 1939-1940 (ca: „De ce m-aţi dat de lângă voi?” şi 

„Curge Bistriţa la vale”), făceau parte din muzica „permisă” care, ce-i 

drept, includea în primul rând cântecele ruseşti. Aşa se explică faptul 

că am cunoscut multe astfel de cântece. Poate că atunci am visat să 

ajung solist de muzică uşoară dar nu am avut curajul şi voinţa să fac 

acest lucru mai târziu. Poate că mi-am reproşat asta cândva. 

 A trebuit să ajung la vârsta de 14 ani (1954) ca să mă apuc să 

colecţionez texte de romanţe şi să le număr pe acelea pe care le ştiam 

cânta. Începuserăm să ne adunăm pe la colegii de şcoală cu ocazia 

zilelor de naştere şi să cântăm piese de muzică populară ori romanţe. 

Ascultam sistematic emisiunile de romanţe (pe atunci erau regulat la 

radio, seara!) redactând, împreună cu sora mea, cât puteam la o primă 

audiţie, textele romanţelor noi (în grabă, eu scriind versurile impare 

iar sora mea – versurile pare). Prins în mreajă, în mai puţin de un an 

am adunat în caietul meu de tip maculator peste o sută de texte de 

romanţe, transcrise cu grijă şi caligrafic cu creionul. Cu creionul, 

pentru că nu mi-am imaginat atunci că voi păstra acel caiet cu 

sfinţenie până în zilele de acum. Peste ani, textul s-a mai estompat iar 

hârtia s-a îngălbenit bine şi s-a făcut fragilă, aşa că am decis odată să 

fac fotocopii şi să le leg într-un alt caiet, spre a-l feri de distrugere pe 

cel pe care îl păstram ca pe o biblie. Din cele peste o sută de romanţe 

cu texte colecţionate în minunatul caiet ştiam să cânt vre-o optzeci! La 

performanţa asta am ajuns prin reţinerea melodiei unei romanţe noi 

din prima audiţie! Desigur, pentru a nu o uita, ieşeam imediat în 

grădina noastră de la Ocna Mureş şi, în splendoarea serii, repetam 

romanţa chiar şi de zece ori. Având din acel moment şi textul piesei o 

adăugam în caietul meu şi o bifam drept cunoscută. 

Mi-au plăcut multe romanţe dar mai ales unele, tulburătoare, 

ca: „În rariştea de lângă vii”, „Riţa”, „Adio clipe fericite!”, „De ţi-am 

greşit”, „Am iubit doi ochi albastri”, „Îţi mai aduci aminte doamnă?”, 

„Smaranda”, „Te-aştept pe-acelasi drum”, „De ce nu vii?”, „Mândra 

mea de altădată”, „Car frumos cu patru boi”, „Cruce albă de 

mesteacăn”, „La fereastra cu zorele”, „Să treci prin lume fără dor”, 

„Dacă-n douăzeci de toamne”, „Să-mi cânţi cobzar!”, „Mi-e dor de 
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casa cu cerdac” şi altele. Dar, consider că noi românii avem cel puţin 

80 de romanţe (cam jumătate din cele compuse şi popularizate) care 

sunt capodopere ale muzicii noastre. Iar prin rezistenţa lor în timp ele 

deţin supremaţia faţă de alte categorii de muzică. 

 O verişoară din Arad iubitoare de romanţe, pictoriţă, şi-a 

copiat multe romanţe din caietul meu prin anul 1958 şi pentru că l-a 

ţinut cam mult, s-a revanşat învelind caietul într-o hârtie de desen şi 

pictând pe ea nişte motive populare. În glumă spun prietenilor, când 

mă laud cu caietul ce are acum 56 de ani, că îl voi pune la loc de 

cinste în muzeul meu personal (voi avea oare unul?). 

Regretul, aş zice chiar decepţia, că nu am învăţat să cânt la un 

instrument serios a venit când am devenit student la Facultatea de 

Electrotehnică din Timişoara şi îmi invidiam colegii ce cântau destul 

de bine la vioară, chitară sau pian. Totuşi, deseori mi-am afişat 

priceperea de a cânta la muzicuţă. În căminul studenţesc cântam 

frecvent seara, împreună cu un coleg mai mic, Ştefan Pető, chitarist, 

ce conducea o orchestră cu angajament la restaurantul Continental. Iar 

Ştefan aprecia mult interpretările mele la muzicuţă, considerând că 

deţin un stil original. M-am ales doar cu o recomfortare. 

 Poet am fost încă din liceu, unde am fost încurajat şi „şcolat” 

de lucida mea profesoară de literatură română, domnişoara Elvira 

Lucaciu (originară din Câmpulung Moldovenesc). Am condus gazeta 

literară a liceului. Ca student am scris versuri mai bune dar, ca viitor 

inginer, timpul scurt disponibil mi-a mai permis să scriu doar un gen 

scurt : epigrame. Iar şcolarea ca epigramist m-a ajutat foarte mult să-

mi perfecţionez subtilitatea exprimării şi să scriu mai târziu versuri 

mai bune dar, mai ales, lucrări şi cărţi de specialitate. Am ajuns astfel 

să exprim foarte clar, concis şi exact tot ceea ce am înmagazinat 

temeinic în cap. 

 Dacă mi-a plăcut din copilărie şi până la facultate muzica 

corală, asta s-a datorat regretatului meu profesor de muzică de la liceul 

ocnean, Cornel Hagea, stins în primii ani după ce am terminat liceul. 

Multe aş putea povesti despre acea perioadă, despre concursurile 

corale între liceele din zona Aiudului. Poate merită totuşi să vă redau 

gluma pe care i-am făcut-o profesorului la o repetiţie cu corul liceului. 
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Pregăteam cred, imnul internaţional al tineretului, care apărea în 

manualele de limba română, de limba rusă şi de limba franceză. Eu am 

avut ideea de a împărţi cele două voci bărbăteşti în trei grupuri, fiecare 

urmând să cânte imnul în altă limbă. Pornind repetiţia, profesorul a 

simţit imediat că ceva nu este în ordine dar, cu toate eforturile de a 

descoperi şi corecta sunetul, nu a reuşit să afle ce se întâmpla. Era 

normal; nimeni nu i-a mai făcut aşa ceva. A reluat repetiţia cu vocile 

separate când toţi băieţii cântau româneşte; totul era corect! Se relua 

piesa cu vocile reunite şi din nou suna ciudat! După multe reluări şi 

mult chin, ne-a trimis acasă, supărat că nu a descoperit cine şi cum 

alterează cântarea. Nu l-am mai prins în viaţă la întâlnirea de 10 ani de 

la terminarea liceului, ca să-i spun adevărul, să-mi cer scuze pentru 

farsă şi să mă izbăvesc de culpă. 

 Am mai cântat ca amator, în anii de liceu, şi muzică uşoară. 

Era epoca lui Yves Montand iar eu, luând ore particulare de franceză, 

am prins repede multe piese din repertoriul lui, astfel că am fost 

botezat de colegi: Ives Montand II. În 1957 am obţinut un premiu II ca 

solist vocal de muzică uşoară la Festivalul Tineretului de la Cluj, 

interpretând şlagărul lui Ives Montand: „Pe marele bulevarde”. Pe 

acesta, precum şi pe altele le mai ştiu cânta şi acum, după mai bine de 

50 de ani. În 2007, pe un bulevard din Paris, unde mă plimbam seara 

târziu cu familia mea, le-am cântat cu voce tare „Les grands 

boulevards” (nu era mai nimeni pe-acolo la acea oră; eventual puteam 

primi aplauze pentru bruma mea de talent sau măcar pentru curaj!). 

 La terminarea liceului am trecut, cum era obiceiul, pe la casele 

profesorilor, cu o serenadă specială, pe muzica splendidei piese 

„Serenada” a lui Tosseli. Apoi, la întâlnirea de 10 ani de la absolvire, 

colegii mei au început să cânte din nou acea serenadă. Eu – nimic! 

Zice unul din foştii colegi, lovindu-mă cu cotul: 

 – Tu nu cânţi? 

 – Nu mai ştiu versurile! am răspuns eu dezarmat. 

 – Cum nu le ştii măăă, că tu le-ai compus! 

 – Imposibil, nu-mi amintesc să fi scris aşa versuri bune! 

Pe urmă nu le-am mai uitat, iar impresionanta serenadă cu pricina se 

cântă încă la fiecare întâlnire. 
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Devenind student, am fost recrutat aproape cu forţa membru al 

corului Politehnicii timişorene. Acolo erau puţini băieţi care cântau 

mai bine decât mine. Dirijorul era un profesionist, domnul Beldea, de 

la Filarmonică. Ne-a învăţat coruri din opere şi operete precum şi 

piese corale ale compozitorilor bănăţeni dar, aşa cum se cerea pe 

atunci, şi cântece muncitoreşti ori politice. Cei „cu voce” din cor erau 

pregătiţi şi pentru părţi de solişti. Cel mai bun a fost regretatul coleg 

din corpul profesoral al Facultăţii de Electrotehnică, Vasile Pop, un 

blăjean de înaltă calitate umană, fiu de preot. Devenind mai târziu 

coleg de catedră  cu el, (la catedra profesorului Alexandru Rogojan, 

originar din Dej şi mare amator de muzică) am cântat deseori 

împreună cântece de petrecere şi romanţe, la sărbătoririle noastre ori 

ale celorlalţi colegi, într-o ambianţă de neuitat. Trebuie să recunosc că 

interpreta piesele mai bine decât mine dar eu ştiam mai multe romanţe 

(mai ales cu caietul meu valoros în faţă). 

 Vreau să vă povestesc aici o păţanie cu corul Politehnicii. La 1 

Mai 1958, armata rusă (din păcate numai cea de „suprafaţă” zic eu!) 

începuse să plece din România. Mai erau totuşi încă mulţi ostaşi ruşi 

la Timişoara. Sărbătoarea de 1 Mai de la Politehnică s-a ţinut, ca de 

obicei, cu invitaţi de înalte grade sovietici, în sala Cantinei 2 (Mihai 

Viteazul). Corul, din care făceam şi eu parte, avea de cântat fără 

pregătire cunoscuta piesă „Unu Mai” de Ciprian Porumbescu. 

Dirijorul nostru a apucat să ne întrebe dacă ştim versurile şi văzând 

situaţia delicată ne-a ordonat să folosim prima strofă de trei ori, că tot 

nu se prindeau tovarăşii sovietici. Iar românii... nu contau, pentru că 

erau aduşi acolo cu forţa. Am fost chemaţi pe scenă şi ne-am prezentat 

cântecul, care a stârnit un ropot de aplauze din prima bancă, unde erau 

prietenii sovietici, şi râsete copioase în rest. 

 Ce n-aş da eu acum să mai am vocea din tinereţe! Cred că am 

pierdut-o în urma unei răceli zdravene acaparată într-o excursie de trei 

zile, pe ploaie şi fără haine potrivite, în munţii Semenic (vara anului 

1959). Faringita cronică ce a urmat, durând mulţi ani, a făcut ca în 

vocea mea să apară zgomote nedorite, auzite doar pe înregistrări de 

studiou pentru că urechea mea le filtra şi nu-mi dădeam seama cum 
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cânt. Cu toate acestea, însufleţit de atmosferă, am mai cântat în câteva 

ocazii după terminarea facultăţii.  

În primul rând, în timpul stagiului militar de trei luni făcut la 

Roman (1962). Un căpitan din unitate avea boala să pună cele două 

plutoane de ingineri (elevi) de la Timişoara şi Bucureşti să execute 

plimbarea de seara cu cântec prin cazarmă. Era un adevărat spectacol 

pentru trupele regulate ce ne asistau de la cei mai mici în grad până la 

colonelul comandant de unitate. Căpitanului îi plăcea însă numai 

arhicunoscutul cântec „Armata populară” în timp ce noi ne-am 

plictisit groaznic de acesta şi preferam cântecul cu inspiraţie din 

folclor „Frunzuliţă verede de stejar”. Ori, acesta era interzis de căpitan 

în unitate. Traseul pe care făceam plimbarea cu cântec era un patrat 

mare din unitate, care avea în interior mai multe clădiri şi verdeaţă 

astfel că nu se vedea şi nu se auzea dintr-o parte în alta. Pe latura 

principală asistau toţi ofiţerii, mândrii de instruirea ce ne-au făcut-o, 

dar soldaţii simpli se aşezau pe celelalte trei laturi unde era mai 

interesant (veţi vedea de ce). 

 La plecare de pe latura cu comandanţi căpitanul striga (către 

mine, care aveam voce...): 

– „Diapazon” (aşa mă poreclise), dă tonul!  

Bineînţeles, dădeam tonul la „Armata populară”. Urma comanda: 

– Cu cântec înainte marş! 

Plutoanele plecau, intonând puternic cântecul comandat, pe care îl 

continuam doar până ce luam colţul careului. După ce nu mai eram 

văzuţi şi auziţi dădeam tonul la cântecul preferat „Frunzuliţă verede de 

stejar”, cu care mergeam până înainte de ultimul colţ. Când reintram 

pe latura cu ofiţeri reveneam automat la „Armata populară” şi aşa mai 

departe. Cred că înţelegeţi acum de ce marea masă de soldaţi ne 

aşteptau după colţ ; ca să prindă ciudatul ceremonial, schimbarea din 

mers a cântecului de care şi ei erau îngrozitor de sătui! 

Odată, fiind Duminică şi sărbătoare (probabil 7 Noiembrie), ni 

s-a dat permisie în oraş. Ce să faci în plictisitorul oraş Roman? Ne-am 

dus şi noi la grădina de vară din parc, fiind timp călduros, şi am băut 

câte o bere – două. Când ne-am mai încălzit, i-am sechestrat lângă noi 

pe cei doi ţigani cu vioară şi saxofon care cântau pe la mese şi am tras 
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nişte cântări de toate felurile, inclusiv imnul studenţilor electricieni. 

Bineînţeles, eu, „diapazonul”, am fost eroul distracţiei.  

S-a făcut seară când, smulşi din ambianţă, ne-am amintit că ora 

21 era capitală pentru revenirea în cazarmă. După asta erai dat 

dezertor şi ajungeai pe mâna Tribunalului Militar. Aşa că repede ne-

am pus în mişcare spre cazarmă, la poarta căreia eram pe la ora 21.10. 

Ca să nu avem necazuri ne-am încolonat (eram vreo treizeci) şi 

colegul Ion Dulcă, plin de iniţiativă şi expeditiv, a preluat comanda 

plutonului. Comenzile lui au răsunat mai ferme ca niciodată. Văzând 

cei de la poartă o acţiune atât de bine organizată, impresionaţi ne-au 

deschis larg porţile şi am intrat repede. Scăpaserăm cu bine de o 

pedeapsă severă. Am ajuns direct la adunarea de seară unde se făcea 

apelul. Acolo să vezi ce ne-au auzit urechile. Comandantul politic al 

unităţii, cătrănit, a ţinut să ne dăscălească foarte aspru: 

– Tovarăşi elevi! Comportarea dumneavoastră din permisie, 

din parc, a pătruns ca un fir roşu în cazarmă! Aţi consumat băutură 

pestriţă şi aţi făcut chef cu ţigani! Aveţi noroc cu viitorul locotenent 

Dulcă Ion, care v-a readus cu cinste şi mândrie militară în unitate! Dar 

veţi fi consemnaţi pentru următoarele două săptămâni de la permisie. 

În 1962, devenind inginer stagiar la Combinatul Chimic Oraşul 

Victoria (unde mi-am ales repartiţia) am avut şansa să fiu în sala Casei 

de Cultură la un concert al „Reginei Romanţei”, Ioana Radu. Luându-

mi inima în dinţi am vizitat-o în culise, într-o pauză a concertului, 

pentru a-i arăta caietul meu de suflet. I l-am prezentat pentru un 

autograf. Văzând bogatul meu caiet, pe atunci o raritate (cu 110 texte), 

maestra m-a chemat să stăm de vorbă şi după concert, scriindu-mi 

cuvinte frumoase pe o pagină liberă de la începutul colecţiei mele: 

„Multă consideraţie admiratorilor mei şi să ştiţi d-le că cine nu 

iubeşte romanţa îmbătrâneşte repede!”. 

Acest mesaj a rămas pentru mine ca o binecuvântare a reginei! 

Eu nu mai aveam deci cum să îmbătrânesc pentru că iubeam 

romanţele de când mă ştiu. Am arătat acea pagină tuturor celor din 

jurul meu şi mă mai laud şi acuma cu ea. A fost un moment de neuitat 

din viaţa mea. Caietul meu a devenit de atunci şi mai valoros şi rareori 

l-am dat din mână. 
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Caietul este păstrat neatins, învechindu-se, într-o vitrină de 

bibliotecă, protejat sub sticlă. Serviciul l-a preluat fotocopia lui, cu 

hârtie velină rezistentă, pe care o iau deseori cu mine când s-ar putea 

„lăsa” cu o cântare... chiar dacă zbor departe. Parcă îmi poartă noroc 

precum un talisman. 

 În al doilea rând, am cântat vremelnic muzică populară şi 

uşoară în cadrul unei formaţii a Casei de Cultură din Oraşul Victoria 

(înfiinţată de mine în 1963) unde îmi desfăşuram stagiul de producţie 

după terminarea facultăţii. Îmi amintesc puţin despre cântecele 

prezentate atunci pe scenă în câteva spectacole. Parcă am cântat piesa 

populară: „Dorul meu e numai dor!” şi piesele de muzică uşoară la 

modă pe atunci: „E primăvară în Ianuarie” şi „Lalele”. Nu am avut 

succes iar după ce am ascultat înregistrările m-a îngrozit zgomotul din 

voce şi am renunţat.  

 Odinioară, la Timişoara, fiind într-o plăcută vizită acasă la 

familia dirijorului Diodor Nicoară de la Filarmonică, am cântat câteva 

romanţe şi am aflat fără menajamente ce este cu vocea mea:  

– Profesore, îmi zise maestrul, vocea nu te prea ascultă dar ai o 

ureche muzicală extraordinară!  

A fost o remarcă ce m-a ajutat mult mai târziu... 

 Am perseverat totuşi cu interpretarea de romanţe şi, 

participând la câteva petreceri pe la casele prietenilor (între care erau 

mari iubitori de romanţe), cântam într-o noapte 80 de romanţe fără să 

răguşesc catastrofal. Eram bine contaminat de spiritul romanţei!  
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Începuturile Festivalului Naţional al Romanţei – „Crizantema 

de Aur” de la Târgovişte (1968) m-au prins când devenisem deja şef 

de lucrări la Facultatea de Electrotehnică din Timişoara, la o disciplină 

de electronică. Tocmai sărisem în acel an pe cea de a doua treaptă 

universitară şi predam curs pentru prima dată. Având televizor, am 

putut urmări ani la rând întregul festival, devenit unul cu tradiţie de 

netăgăduit, cu minunatele lui romanţe şi interpretări, sub jurizarea 

Miei Braia şi Ioanei Radu. De pe atunci s-a născut în mine dorinţa 

arzătoare să ajung măcar odată spectator în sala festivalului, la acest 

fenomen artistic de prestigiu naţional, acest regal de romanţe, această 

emblemă şi legendă a Târgoviştei. Dar nu am reuşit, pentru că nici cei 

localnici nu prindeau bilete la fastuosul festival-eveniment. Bunăoară, 

colegul meu, Călin Jula, devenit târgoviştean, ştiindu-mi pasiunea, a 

încercat mulţi ani în van să prindă bilete ori invitaţii pentru mine. 

Când băieţii mei au venit pe lume, la un an diferenţă, am fost 

un om tare fericit. Pe la vârsta când puteau asculta muzică (spre un 

an), seara, îi adormeam pe rând culcându-i pe braţul meu cu tandreţe 

şi cântându-le ce ştiam mai bine: romanţe. Dacă cel mic adormea la 

prima romanţă, pe care puteam să o repet şi în zilele următoare, cel 

mai mare adormea după două romanţe, pe care nu le mai puteam 

repeta a doua zi pentru că zicea: – Alta! Aşa am ajuns să folosesc 

caietul meu celebru cu texte, pe care îl ţineam în mâna petrecută pe 

sub spatele copilului. Acesta întorcea capul ca să vadă dacă mi-am 

luat „materialul documentar” şi revenea, aşteptând o altă romanţă. Aşa 

am mai exersat cântarea romanţelor dragi şi poate am reuşit să le 

transmit copiilor mei dragostea pentru ele. Această preocupare a lor a 

durat până la vârsta lor de 8-9 ani, când, seara, luau caietul meu, se 

întindeau împreună în pat şi încercau să cânte singuri o romanţă. Mai 

departe însă nu s-a mai întâmplat nimic cu ei, au uitat de romanţele pe 

care adormeau, ba chiar, acestea au început să-i plictisească şi să-i 

facă să mă repeadă:  

– Iar romanţe? sau:  

– Fugi de-aici cu romanţele tale!  

Şi aşa am consemnat o înfrângere în încercarea mea de a-i 

atrage pe băieţi spre muzică. Mă gândesc că poate şi ei vor regreta, 
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dacă nu cumva s-a întâmplat deja, că nu au vrut de mici să înveţe să 

cânte la un instrument. 

În perioada de întrerupere a furnizării curentului electric pentru 

realizarea de economii la energie din perioada ceauşistă (anii ’80) erau 

cam trei ore de beznă în casele noastre. Neavând încă soluţia cu 

acumulator şi un bec auto de 20W atârnat deasupra mesei pentru ca 

fiii mei să-şi facă lecţiile în acest timp, la sugestia soţiei, am făcut 

cadou acestora câte o muzicuţă. Am încercat astfel să-i tentez să 

înveţe să cânte la micul instrument şi în parte (cu unul din fii) am 

reuşit. Muzicuţele nemţeşti de pe atunci erau ieftine dar nu rezistau 

mai mult de câteva luni din cauza oxidării lamelelor vibrante metalice, 

lucru ce ducea la dezacordarea lor. Multe muzicuţe am scos din uz în 

tinereţea mea dar, prin anul 1998, fiul meu Lucian, pe atunci student 

în Franţa, mi-a făcut cadou o muzicuţă cu schimbător germană, 

scumpă, care merge bine chiar şi acum, după 12 ani, când le cânt 

nepoţilor mei de 2 şi 3 ani. Sper să nu fie zadarnic! 

 Prin anul 1984 (mi-amintesc pentru că aveam o Dacie aproape 

nouă) am fost invitat cu soţia la o nuntă a unor rude, într-un sat de 

lângă Oraviţa. Aş putea afla numele satului dacă l-aş căuta pe hartă 

dar acest lucru nu e atât de important. Era important însă vinul rosé 

pus pe mese, care avea o calitate neobişnuită, constatată de mine 

pentru prima dată în viaţă (şi poate ultima) la un vin: corecta vocea! 

Pentru cântat, desigur. Şi, întru-cât orchestra timişoreană (cunoscută) 

angajase o solistă de muzică populară din Caransebeş care făcea pauze 

cam lungi, mai mulţi participanţi au ieşit la rampă prezentându-şi 

talentul la cântat. Nu cântau însă prea grozav, nici măcar preotul 

satului! Asta m-a făcut să capăt curaj şi m-am încumetat să 

interpretez, acompaniat de orchestră (era plăcerea mea cea mai mare!) 

câteva romanţe. Succesul a fost unul teribil! Solista angajată m-a 

întrebat unde am făcut studiile de canto! A venit apoi la mine cantorul 

bisericii, care îl însoţea pe preot la nuntă, şi mi-a spus în glumă:  

– Haideţi cantor la noi că doar cântaţi mai bine ca preotul!  

Conducătorul orchestrei a venit şi el imediat la masa noastră cu 

o ofertă de angajare: să cânt odată pe săptămână cu ei, două ore, 

romanţe, la nunţi şi petreceri, cu un salariu săptămânal ce-l depăşea 
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bine pe cel lunar al meu (de conferenţiar). Soţia mea, Vioara, ar fi 

semnat imediat înţelegerea. Dar eu, lucid, m-am gândit ce-o s-o mai 

încasez la sediul Partidului Comunist din Politehnică atunci când se va 

afla că un conferenţiar, membru de partid, câştigă bani la nunţi. Aşa 

că, a trebuit să refuz cea mai frumoasă ofertă din viaţa mea. Oricum, 

ar fi trebuit să car mereu cu mine o sticlă din vinul cu pricina ca să fac 

faţă pretenţiilor! Chiar şi acum mă mai gândesc să revin în satul de 

lângă Oraviţa şi să redescopăr acel vin!  

 Îmi mai amintesc de un eveniment ştiinţific, Conferinţa 

Naţională de Tehnologie Electronică, organizată de facultatea noastră 

(în noiembrie 1987) în staţiunea Herculane. Au fost câteva zile 

petrecute într-o atmosferă plăcută pentru că, în acelaşi hotel luxos, 

prezentam lucrări, mâncam, petreceam şi dormeam. În ultima seară a 

avut loc o cină... festivă, ca să nu-i zic banchet. Toată lumea era bine 

dispusă. În restaurant era o orchestră destul de bună care cânta mai 

ales romanţe. Era o ambianţă îmbietoare. Noi, de la una din mesele 

lungi, cu mulţi profesori electronişti din ţară, am început să însoţim 

muzica cu textele romanţelor. Am constatat atunci că renumitul 

profesor de la Facultatea de Electronică din Bucureşti, Mihai Rulea, 

cânta bine romanţe. Eu nu m-am lăsat mai prejos şi competiţia s-a 

accentuat treptat. Ca să arăt că sunt cel mai bun şi să-i dau 

profesorului Rulea lovitura de graţie, m-am sculat de la masă şi am 

urcat pe podiumul orchestrei. Am cântat câteva romanţe cu lăutarii „la 

ureche”, cum îmi plăcea mie, obţinând un frumos succes. Iar domnul 

profesor Rulea s-a recunoscut învins; nu avea curaj să urce pe 

podiumul orchestrei. O familie de tineri din Bucureşti, participanţi la 

conferinţă, mi-a făcut un frumos compliment zicându-mi că ei nu au 

mai întâlnit o interpretare de romanţe de către un solist bărbat cu atâta 

trăire ca aceasta. O fi fost iar un vin rosé la masă şi nu mi-am dat 

seama? Oricum, mă străduiam să interpretez romanţele astfel încât ele 

să producă lacrimi. 

 Un scurt recital de romanţe am susţinut la Iaşi, în mai 1978, la 

banchetul de la restaurantul hotelului Unirea, organizat la încheierea 

unui Simpozion Naţional de Electrotehnică şi Electronică. Poate am 

fost stimulat de radiaţiile de la Cernobâl, unde tocmai avusese loc 
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celebra explozie de centrală nucleară (care la Iaşi a avut sigur efect). 

Acompaniamentul era asigurat de o orchestră, culmea, din Timişoara! 

Pentru că în Banat, în mediul urban, s-a trecut mai devreme la muzică 

înregistrată iar formaţiunile muzicale nu prea mai aveau căutare. 

Sunt sigur, acum la maturitate, că asupra cosacrării mele 

muzicale a avut un efect puternic convieţuirea în preajma celui mai 

virtuos lăutar al Ardealului, Alexandru Ţitruş, din perioada copilăriei. 

Ascult vioara maestrului întotdeauna cu o mare desfătare şi o bucurie 

greu de descris. Îmi aminteşte de tinereţea mea, de anii când îl vedeam 

şi îi admiram priceperea; ba chiar mă simt atunci de 17 ani! Un disc cu 

24 de piese interpretate la vioară de Nea’ Sandu mă însoţeşte peste tot. 

Ca şi cel cu romanţe cântate de Ioana Radu.  

Vă povestesc aici o mică păţanie cu haz legată de cei doi idoli 

ai mei. În anul 1994 aveam de făcut o deplasare la Bordeaux în cadrul 

unui program european de tip TEMPUS în domeniul electronicii. Erau 

de parcurs la volan 2400 km într-un sens, repartizaţi pe trei zile, şi 

urma să fiu singur tot acest drum. L-am rugat pe fiul meu Horia să-mi 

cureţe maşina şi să o pregătească  de drum, să-mi pună nişte casete cu 

muzică pentru casetofonul din maşină spre a nu mă simţi singur. 

Cunoscând preferinţele mele, fiul meu mi-a lăsat dinadins în bord 

numai casetele cu Alexandru Ţitruş şi Ioana Radu. Astfel că am mai 

învăţat să cânt câteva romanţe noi din repertoriul Reginei şi să fluier 

câteva jocuri noi din repertoriul marelui lăutar! Cu această ocazie am 

constat că dacă eşti obosit la un drum lung sau greu şi cânţi cu 

cuvinte, nu se mai întâmplă să aţipeşti la volan! Desigur, eu am cântat 

romanţe şi efectul lor era miraculos (iar când mă însoţea, soţia mă 

suporta!). 

Dacă mă gândesc însă bine, am mai avut încercări timide de a 

compune muzică dar nu le-am dat importanţă sau nu am remarcat că 

aş putea compune o muzică de calitate. Am început prin anul 1980 cu 

tentativa de lansare a unui cântec cu mult patriotism local: „Ocna 

Mureş, dragostea mea!” (vals lent). Cred că versurile (oare le mai 

am?) nu erau deloc rele şi arătau cât de mult ţin la oraşul natal, cât de 

mult m-a stimulat locul acesta spre creaţie, mai ales în domeniul 

profesional, şi câte din cele ce am realizat i le-am dedicat în gândul 
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meu. Mă temeam însă că muzica nu era total originală, că era inspirată 

dintr-un cântec românesc cunoscut anterior. Am încredinţat acest 

cântec unei trupe muzicale din oraşul natal spre a-i definitiva muzica 

şi a-l lansa dar nu am auzit apoi nimic despre el. 

 O reuşită mai mare am avut cu un impetuos marş politic 

(versuri şi muzică) lansat în acerba campanie electorală din 1996 a 

PNL din judeţul Timiş, care îl susţinea pe candidatul Convenţiei 

Democratice la preşedenţie – profesorul Emil Constantinescu. Marşul 

era un apel către preşedintele de atunci, Ion Iliescu, aspirant la al 

treilea mandat, să „ne lase” odată în pace, să-i cedeze locul lui Emil! 

Titlul cântecului sublinia faptul că pe Ion Iliescu îl consideram prea 

legat de Rusia: „Tovarişci Iliescu, praşciai!”. Îl cunoşteam personal 

de la Timişoara şi consider că nu a meritat stima ce i s-a acordat! 

Marşul suna destul de bine, avea ceva din marşurile ruseşti (de parcă 

aşa aş fi vrut să fie!), l-am interpretat chiar eu la o festivitate liberală 

dar nu i-am redactat partitura şi nu l-am exploatat în continuare. Însă 

aceste timide încercări de compoziţie le consider de domeniul 

trecutului îndepărtat. 

 Mi-a plăcut, şi îmi place şi acum, să cânt. Chiar am spus odată 

răspicat unui informator de la Securitate, care afirma că sunt atât de 

cunoscut la ei încât sunt siguri de mine când îmi dau  paşaportul 

pentru câte o ieşire: 

– Voi pleca definitiv din ţară numai dacă se interzice cântatul! 

 

Cam astea au fost preocupările  mele muzicale din „tinereţe”; 

m-am născut, am copilărit şi m-am maturizat cu romanţa, am fost 

prins în filonul ei de simţire şi trăire, dar nimic nu anunţa pe atunci ce 

avea să vie cândva, târziu, la bătrâneţe.  

Până aici, nimic deosebit! Îmi cer scuze dacă v-am plictisit! 
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      Cred că la începutul începutului, 

în muzica românească, a fost 

romanţa. (Mia Braia, preşedintă de 

Juriu, interpretă) 
 

Capitolul 2 

 

SĂ NU TE SUPERI DOAMNE ! 

  

 La începutul anului 2000 călătoream la Bucureşti, ziua, cu un 

tren rapid. Când fac astfel de drumuri îmi amintesc, de fiecare dată, de 

faptul că pe vremea studenţiei, în urmă cu o jumătate de secol, 

distanţele erau parcurse mai repede, cu alte cuvinte, viteza medie a 

trenurilor scade continuu la noi. Treaba este ştiută de cei de la 

ministerul transporturilor care justifică situaţia prin lipsa de fonduri de 

investiţii şi de întreţinere a liniei (locomotivele noi achiziţionate ar 

permite viteze de cel puţin 150km/oră). Cred că au dreptate dar ar mai 

trebui adăugat şi faptul că este neglijenţă şi se deturnează bani în urma 

licitaţiilor trucate... 

 Pe un astfel de drum plictisitor, dacă nu găseşti în 

compartiment cel puţin un interlocutor potrivit, cauţi o altă 

preocupare; în final ai mult timp de meditare. Încă mai demult mi-am 

propus să-mi definesc concepţia despre sfârşitul vieţii mele, până la 

care nu o mai fi foarte mulţi ani (mă apropiam de 60). Concluzia a 

venit destul de repede: sunt împăcat şi mulţumit cu viaţa mea, aşa cum 

a fost. Am fost norocos şi am avut destule satisfacţii, în special 

familiare şi profesionale, pe care mulţi nu le au. Loviturile vieţii, 

precum plecarea prematură de lângă mine a sorei şi părinţilor, au fost 

dure dar s-au estompat în timp. Dacă Domnul ar vrea să mă facă din 

nou tânăr sau să-mi mai dăruiască o viaţă nu aş accepta oferta pentru 

că nu ar putea fi nicidecum la fel cu cea trăită, de care sunt foarte 

mulţumit. Nu aş mai avea în jur aceiaşi membri de familie, prieteni şi 

colegi deci viaţa nu ar mai avea noimă şi ar fi insuportabilă!  

În plus, am muncit foarte mult în viaţă şi nu aş vrea şi nu aş 

mai avea puterea să iau de la capăt, pieptiş, această corvoadă. Am 
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lansat o vorbă în legătură cu munca: „nu mă tem de muncă ci de 

infinitatea ei”! Spuneam, de asemenea, studenţilor mei în glumă:  

– Domnilor studenţi, nu vă invidiez că sunteţi tineri, pentru că 

va trebui să munciţi atât de mult până să ajungeţi la vârsta mea încât 

vă plâng de milă! 

„Să nu te superi, Doamne!” (că refuz oferta) a fost deci titlul 

poeziei pe care am început s-o redactez cu un puternic imbold, atunci 

imediat, în zgomotul trenului lent, ce mă acompania în plictisitorul 

voiaj spre Bucureşti. M-am referit la viaţa mea, încărcată de zbucium, 

greutăţi şi muncă, la trecerea anilor, la locul pustiu lăsat de bunicii şi 

părinţii dispăruţi, la pierderea unor prieteni apropiaţi. Am arătat că 

sunt mulţumit de viaţa mea, aşa cum a fost, şi de copiii mei, ce mi-au 

fost mereu aproape, chiar şi după ce s-au stabilit la casa lor. Am scris 

în versuri că am avut destul noroc şi că nu cred că toate aceste lucruri 

s-ar putea repeta în altă viaţă. Refrenul întăreşte faptul că mi-a ajuns o 

viaţă şi că aş refuza să primesc alta sau să redevin tânăr, luându-o de 

la capăt. Acesta era mesajul sufletului meu. 

De la bun început m-am gândit că versurile ar putea deveni 

suportul unei frumoase romanţe dacă aş avea norocul să găsesc 

compozitorul care să-i dea viaţă. Am avut timp berechet să revăd şi să 

dreg versurile scrise pe o foaie cu creion roşu. Oare am păstrat acel 

document original, valoros acum, sau numai foaia redactată mai târziu 

pe calculator? 

Am ţinut ascunse versurile timp de câteva luni, în care am 

căutat un compozitor la Timişoara şi apoi la Bucureşti, prin prieteni, 

cunoscuţi şi oameni de muzică. Nu m-am orientat atunci de loc. 

Compozitorii de romanţe pot fi aflaţi din informaţiile despre 

Concursul de Creaţie al Festivalului Romanţei, „Crizantema de Aur” 

de la Târgovişte. Dar în acei ani, secţia de creaţie nu mai exista. Era 

deja de mult timp desfiinţată, ea reluându-se, spre surprinderea mea, 

în anul 2003. Prietenul meu din Bucureşti, poetul şi epigramistul 

George Corbu, al cărui ajutor l-am solicitat, mi-a spus că el păstra 

versuri pentru romanţe din anii ’70 şi, cu toată strădania sa, nu a găsit 

la Bucureşti un compozitor care să accepte sarcina de compunere a 

muzicii. Dar năzuinţa mea nu s-a lăsat înfrântă. 



26 

 

A urmat o perioadă de acalmie până spre mijloculul anului 

2000. A venit o nouă deplasare cu trenul la Bucureşti, istovitoare şi 

plictisitoare. Când plec în delegaţie (cu sarcini) la Bucureşti rămân 

acolo doar timpul minim necesar, de cele mai multe ori între un tren 

ce soseşte dimineaţa şi un rapid ce pleacă spre Timişoara imediat după 

prânz, revenind acasă „pe lumină”. Când merg la biroul de voiaj din 

Timişoara ca să-mi cumpăr biletul de tren dus-întors, sunt mereu 

tentat să cer doamnei de la ghişeu un bilet de tren până la Facultatea 

de Electronică din Bucureşti şi înapoi, pentru că nu mai văd altceva 

din capitală (plecând din Gara de Nord cu metroul, nu se vede oraşul).  

Explicaţia e una simplă: nu-mi place Bucureştiul când merg cu 

sarcini de serviciu. Poate l-aş suporta în concediu, într-o şedere mai 

lungă, când ar fi timp berechet pentru plimbări şi vizite la prieteni, 

când nu aş intra în agitaţia teribilă a oamenilor grăbiţi de pe stradă şi 

din mijloacele de transport. De puţine ori s-a întâmplat asta în viaţa 

mea. Odată m-a prins sărbătoarea de 1 Mai la Bucureşti şi eram cazat 

la Hanul lui Manuc. Sigur că a fost plăcut să iau cina, în linişte, pe 

terasa de lângă orchestra ce cânta şi romanţe. Aruncam lăutarilor câte 

o bancnotă şi comandam romanţa dorită. Aşa să tot stai la Bucureşti! 

Dar atunci a fost altfel; expeditiv, am terminat sarcinile, apoi 

m-am grăbit să plec din capitală cu un tren de prânz şi bine am făcut! 

Cine ştie dacă în altă ocazie mi s-ar mai fi întâmplat acelaşi lucru 

incredibil. Am început chiar să mă conving că „Cineva de Sus” 

dirijează într-adevăr viaţa unora dintre noi.  

Iată ce momente extraordinare am trăit după ce m-am 

încumetat să compun în gând, pentru a-mi omorî plictiseala, melodia 

romanţei pe versurile scrise în călătoria anterioară. Mi-au trebuit doar 

vreo douăzeci de minute pentru a compune muzica strofelor 

principale. Cam tot atât pentru strofele secundare. Pur şi simplu, 

muzica venea de la sine, miraculos, mulându-se peste versuri ca o 

haină strânsă pe corp, amplificând dramatismul poeziei. Nici acum nu 

am o explicaţie a inspiraţiei mele.  

Încă nu puteam aprecia calitatea muzicii mele; nici nu mă 

gândeam că o piesă muzicală se poate compune atât de repede şi că va 

rămane aşa sau că nu mai trebuie nimic făcut la ea. O consideram în 
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acele momente ca pe o probă, o variantă simplistă, rudimentară, o 

simplă temă muzicală, pe care aş fi putut-o servi unui compozitor 

erudit. Am repetat de câteva ori în gând întreaga melodie pentru a o 

memora. Am mai ieşit pe culoarul trenului, care era gol, unde am 

fredonat poate de zece ori melodia cu cuvinte, până ce am fost convins 

că nu o voi uita.  

Poate că am mai repetat în gând prima mea romanţă şi pe 

tramvaiul ce mă ducea acasă de la gară. Ajungând în poartă mi-am 

îmbrăţişat soţia şi i-am spus că fug în casă deoarece trebuie să 

înregistrez ceva spre a nu uita. Am pornit casetofonul şi am cântat 

romanţa. După ce o salvasem m-am liniştit şi am putut sta de vorbă cu 

Vioara. Nu mai ştiu dacă m-am lăudat cu creaţia mea pentru că nu era 

moartă după romanţe, în special pentru că erau triste. Iar prima mea 

romanţă era chiar „lacrimogenă”! Nu cred că am păstrat prima 

înregistrare, ar merita să o caut şi să o pun la mare cinste chiar dacă 

vocea mea nu arată valoarea muzicii mele. 

În câteva săptămâni ce au urmat m-am tot gândit cum să 

găsesc un solist ca să-mi interpreteze romanţa spre a-i putea vedea 

adevărata valoare. Poate că Domnului i-a plăcut creaţia mea fiindcă 

mi-a planificat în continuare extraordinar tot ce era legat de lansarea 

piesei şi mai apoi de lansarea mea drept compozitor de romanţe. 

Astfel, cu totul întâmplător (!), când treceam prin Piaţa Operei, l-am 

întâlnit pe consăteanul meu Eusebiu Iosif Arieşan, care mi-a fost coleg 

mai mare de liceu la Ocna Mureş. Îl ştiam bine pentru că a fost coleg 

de clasă cu sora mea şi am fost împreună în corul liceului. Cu o statură 

înaltă, impunătoare, Sebi era un om calm, liniştit şi cu mult suflet. Şi-a 

păstrat în vorbă accentul ardelenesc. 

L-am mai întâlnit deseori după ce a devenit student la 

Facultatea de Educaţie Fizică a Universităţii din Timişoara (1970). Îl 

ştiam bine şi pe fratele său, cunoscutul şi remarcabilul scriitor Ion 

Arieşan, autor a peste 25 de romane, devenit, deja de ani buni, 

timişorean. Despre Sebi mai ştiam că a fost membru în corul Operei şi 

Filarmonicii.  L-am văzut cel puţin de două ori în cor cu ocazia unor 

concerte tradiţionale de Colinde de Crăciun pe scena Operei şi a 

Liceului de Muzică. Deci sigur era un profesionist dar nu l-am auzit 
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cântând singur, nu ştiam cum cântă ca solist şi, cu atât mai puţin, cum 

ar interpreta o romanţă.  

Întâlnindu-l, după un schimb de cuvinte obişnuit, i-am spus că 

sunt în căutarea unui solist care să interpreteze de probă singura 

romanţă compusă de mine. Pe atunci nici nu-mi imaginam că voi 

„recidiva”, că voi mai compune alta, în plus, eram foarte încântat de 

faptul că, fiind inginer electronist (profesor de electronică), am 

compus muzică şi consideram că-mi ajunge o singură compoziţie ca să 

fiu deosebit. 

– Păi..., ţi-o cânt eu! 

zice Sebi. Pentru scurt timp m-am blocat; nu mă aşteptasem deloc la 

acest răspuns. Primul gând al meu a fost: oare cum cântă Sebi? Nu-l 

auzisem niciodată. Dar mi-am revenit repede, va fi o probă şi vom 

vedea. 

– Foarte bine! 

i-am răspuns atunci uşurat, gândindu-mă că în fond este de meserie. 

– Când îmi dai partitura?  

continuă Sebi. Aici m-am blocat din nou. Nu aveam aşa ceva şi nu o 

puteam face simplu. I-am spus adevărul: 

– Încă nu ştiu să scriu o partitură, am compus romanţa în cap, 

am învăţat să o cânt şi am înregistrat-o pe casetofon. Va trebui să-ţi 

dau caseta s-o asculţi până ce o înveţi şi apoi o înregistrăm din nou 

interpretată de tine. 

Am stabilit imediat următoarea întâlnire pentru a-i preda o 

copie pe casetă a piesei interpretate de mine şi ne-am despărţit. M-am 

bucurat mult de această rezolvare pe care soarta mi-a oferit-o la 

momentul potrivit, pe neaşteptate. Am considerat totul ca un semn al 

Celui de Sus, care mereu m-a protejat! 

Cred că au mai trecut câteva luni până ce Sebi a dat primul 

semn de viaţă. Era început de noiembrie şi mi-a telefonat că fratele lui, 

Ion, serba în cadrul cenaclului literar „Pavel Dan”, în mijlocul 

scriitorilor bănăţeni, împlinirea vârstei de 70 de ani. M-a rugat să 

accept să-i dedicăm romanţa „Să nu te superi, Doamne!” cu această 

ocazie, el fiind pregătit să o interpreteze. Urma să fie testul cu public 

al piesei mele şi lansarea ei. Am acceptat desigur. 
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Sebi mi-a spus deja că se va acompania la chitară şi că în 

cadrul cenaclului va mai interpreta câteva piese muzicale împreună cu 

fosta prim solistă a Operei din Timişoara, Doamna Viorica Pop Ivan. 

Mi-am invitat şi soţia la festivitatea septuagenarului Ion Arieşan dar, 

aflând că se cântă romanţa mea, ea m-a refuzat. Motivul era unul 

simplu: romanţa era prea tristă şi nu-i era uşor să-şi amintească de 

părinţii plecaţi din astă lume. Eu, în schimb, ardeam de emoţie şi 

nerăbdare să-mi aud în fine creaţia, în public. 

Veni şi „ziua cea mare” pentru „cariera” mea muzicală. Sala de 

la Casa Armatei, care găzduia acţiunea, era destul de plină, să fi fost 

vre-o patruzeci de ascultători. Ion a vorbit, cu tot talentul său 

scriitoricesc despre viaţa şi opera sa, care a început la Ocna Mureş, a 

contiunat la Cluj şi s-a maturizat în Timişoara. Era de-acum un 

timişorean cunoscut şi apreciat. Eu citisem câteva din romanele sale, 

primite în parte chiar de la el cu dedicaţie, încă din timpul studenţiei 

mele. Apoi au cuvântat câţiva scriitori şi prieteni veniţi să-l 

sărbătorească. Printre cuvântări au fost intercalete piese muzicale. 

Prima, a fost cea dedicată de compozitor şi solist sărbătoritului – 

romanţa mea, în primă audiţie. 
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După primele acorduri şi cuvinte am rămas încremenit şi mi-au 

dat lacrimi de bucurie. Romanţa suna excepţional. Nu am crezut că 

Sebi poate cânta aşa cum a făcut-o atunci pentru fratele său – 

dumnezeieşte! Ion şi-a pus capul în palme şi plângea, aproape în 

hohote, la masa prezidiului, amintindu-şi de părinţi, familie şi prieteni. 

În sală, auditoriul extaziat lăcrima şi chiar plângea iar unii, din 

când în când, exclamau entuziasmaţi în şoaptă:  

– Cine a compus asta?  

Mulţi s-au întors spre mine, care lăcrimam tot mai tare, surprins de 

frumuseţea interpretării ce a făcut să crească atât de mult valoarea 

piesei mele. Sebi ştia parcă faptul că romanţa se cântă, se recită şi se 

suspină în acelaşi timp, că este o contopire de interpretare şi simţire. 

La terminarea piesei, descătuşat, m-am repezit din sală 

instinctiv şi l-am îmbrăţişat pe Sebi, felicitându-l şi mulţumindu-i 

pentru interpretare. El a redat-o impecabil, exact aşa cum spunea 

maestra Ioana Radu: romanţa se cere cântată cu suflet, inimă şi 

dăruire. E nevoie să te apleci asupra versului, care nu trebuie doar 

spus ci rupt din inimă iar pentru a avea succes trebuie să cauţi trăirea 

melodiei! În plus, avea o voce catifelată, numai bună pentru romanţe. 

I-am spus atunci:  

– Eu nu am ştiut cum poţi tu cânta! 

Aplauzele primite acolo au însemnat, fără îndoială, foarte mult 

pentru mine. După terminarea programului am fost îmbrăţişat şi 

felicitat de Ion Arieşan. Dar cea mai importantă pentru mine a fost 

atunci părerea graţioasei doamne Viorica Pop Ivan. După ce ne-a 

felicitat, pe Sebi şi pe mine, mi-a zis : 

– Să mai compuneţi domnule profesor! 

– Nu ştiu dacă voi mai compune alta, am răspuns eu, a fost un 

accident! 

– Talentul nu este un accident!  

mi-a răspuns doamna Viorica, şi trebuia să reţin această frumoasă 

apreciere, venită din partea unei foarte bune soliste de operă. A fost 

astfel, un moment crucial din „cariera” mea muzicală. Soţia mea 

Vioara a avut ce regreta că nu a venit la „proba focului”. 
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 Despre vocea şi interpretarea lui Sebi ce să mai spun. Am auzit 

atunci păreri deosebit de favorabile. Cineva a spus că ar fi putut fi un 

impetuos solist de Operă dacă ar fi avut studii muzicale (înainte de 

1990 nu promova nimeni ca solist fără studii superioare de 

specialitate, oricât ar fi fost de bun). Cu acest eveniment a început 

colaborarea noastră de câţiva ani, despre care care voi mai povesti 

multe. Însă în acel moment nici nu mă gândeam că voi mai compune 

încă o romanţă.  

 Prima mea piesă a primit apoi aprecieri de la soţia mea Vioara 

şi de la soţia lui Sebi – tot Vioara. Glumeam spunând că sunt susţinut 

de două viori la începuturile mele. Încurajări am mai primit din partea 

norei mele Marcela şi din partea fratelui meu Horia, amândoi 

îndrăgostiţi de romanţe. Am prezentat romanţa mea şi colegilor de la 

facultate la o mică festivitate pe care am organizat-o în catedră, fiind 

curios să aflu părerea lor, mai ales pentru că printre ei se aflau câţiva 

iubitori de romanţe. Aprecierile colegilor s-au adăugat la cele din 

exterior şi m-au îndreptăţit să cred că merită să continui cu compoziţia 

muzicală de romanţe. 

 Istoria primei mele romanţe a continuat ani buni, 

suprapunându-se peste perioada celorlalte compoziţii ale mele, tot 

romanţe. Astfel, în aprilie 2005, la masa de pomană închinată fratelui 

meu Horia Ciugudean (decedat atunci la vârsta de 60 de ani), oferită 

de colegii lui de la Casa Universitarilor, am prezentat, în faţa unui 

auditoriu înlăcrimat, trista mea romanţă. Gândul meu a fost atunci, 

pentru câteva minute, doar la fratele meu, care a fost un mare amator 

de romanţe; era printre primii ascultători ai romanţelor mele, plângea 

la fiecare şi mă încuraja să mai compun. Mi-a lipsit mai departe mult 

acest sensibil „critic” şi susţinător apropiat. Am primit însă o apreciere 

deosebită pentru romanţa mea din partea cunoscutului Părinte Ioan 

Brânzei care a afirmat că mesajul din romanţă este surprinzător. 

 În acelaşi an, eram decis să nu mai scap participarea la 

Concursul de creaţie al Festivalului Naţional al Romanţei, 

„Crizantema de Aur” precum mi s-a întâmplat în anul 2003. Din 

regulamentul concursului am reţinut că fiecare concurent putea 

participa la preselecţie cu două romanţe. Am pregătit atunci ca o 
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primă romanţă piesa de rezistenţă „Să nu te superi, Doamne!”, 

desigur, în interpretarea prietenului meu Eusebiu Arieşan. Lucrurile cu 

două romanţe nu au fost aşa cum am crezut. La preselecţie juriul a 

ales, conform unui regulament necomunicat, doar una din piese deşi 

ambele erau bune. Astfel, „Să nu te superi, Doamne!” va mai trebui să 

aştepte o vreme pentru a ajunge, pe scenă, la Târgovişte. 

 Câţiva ani mai târziu, ascultând aproape toate romanţele mele, 

solistul Mihai Sîmboteanu, de la Filarmonica din Timişoara, pe care îl 

consider foarte priceput şi sincer, a considerat că cea mai valoroasă 

este prima pe care am compus-o adică „Să nu te superi, Doamne!”. 

 

 Asta a fost povestea primei mele romanţe, prologul unei 

năvalnice preocupări, care mi-a schimbat tot restul vieţii în bine. Am 

devenit alt om, mai creativ, mai puternic, mai încrezător, mai optimist, 

în încleştarea cu viaţa, lucru ce s-a răsfrânt favorabil şi asupra 

prestaţiei mele profesionale. Dar, ceea ce mi s-a întâmplat mi-a lăsat 

impresia că sunt „călăuzit” şi ajutat în creaţia muzicală de o mână 

nevăzută, care îmi aducea în cale tot ce era necesar, exact în 

momentele cheie, pentru a continua: inspiraţie, poeţi, solişti, profesori 

de compoziţie şi pian, încurajări din partea unor profesionişti, ocazii 

de lansare, tehnician de înregistrare, dirijori de orchestre, realizatori de 

interviuri la radio, regizori de televiziune, organizatori ai festivalului 

târgoviştean. Şi, surprinzător, mulţi dintre aceştia erau timişoreni. Cu 

alte cuvinte, atunci când am avut nevoie, am găsit acasă, în preajmă, 

sprijinul necesar.  

Să se mai spună că în zilele noastre nu prea mai sunt iubitori 

de romanţe! 
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      În marea bulversare care a 

început de câtva timp, graţia şi 

rafinamentul romanţei or să înceapă 

să strălucească iar, mai ceva ca-n 

prima tinereţe.  

(Tudor Gheorghe, preşedinte de 

Juriu) 
 

Capitolul 3 

 

ÎI ERAM DATOR LUI NEA’ SANDU 

 

 S-a nimerit să locuim câţiva ani pe aceeaşi stradă cu familia 

numeroasă de rromi muzicanţi Ţitruş. Prin anul 1946 tânărul violonist 

Alexandru Ţitruş (la 24 de ani), devenit familist cu copii mici, a 

închiriat o căsuţă vis-à-vis de noi. Aşa ne-am cunoscut mai bine. 

Venea la noi în vizită în serile libere şi ne cânta la vioară ceea ce le 

plăcea mai mult părinţilor mei: romanţe. În cele mai multe seri, Nea’ 

Sandu, cum i se zicea, cânta cu trupa lui la restaurantele din Ocna 

Mureş, pe atunci o frumoasă staţiune balneară, plină de oameni veniţi 

la tratament până şi din Bucureşti. Poate mulţi clienţi de la restaurante 

veneau seara la o bere doar ca să-l asculte pe marele lăutar. 

Cânta mult pe la nunţi în tot Ardealul, fiind astfel cunoscut şi 

apreciat de iubitorii de muzică ardelenească. După ce debutase la 

Radio Bucureşti la vârsta de 14 ani, a revenit la Ocna Mureş şi apoi, în 

perioada lui de glorie, s-a mutat la Cluj, a fost prim violonist în 

orchestra de muzică populară a Filarmonicii şi a înregistrat la Radio 

peste 30 de jocuri şi tot atâtea doine. Fără să aibă studii muzicale, dar 

fiind dotat cu o uimitoare măiestrie tehnică, a ridicat interpretarea 

muzicii populare la un înalt nivel artistic. A fost câştigătorul unui 

concurs lăutăresc de la Budapesta, unde a depăşit pe renumiţii lăutari 

unguri. Puteţi să citiţi despre el şi să ascultaţi piese în interpretarea lui, 

căutându-l pe Internet (Google, Vikipedia, Youtube).  

Redau mai jos un rezumat al unui material conceput de Maria 

Golban despre Alexandru Ţitruş: 
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 „S-a născut în 1922, la Unirea, în apropiere de Ocna Mures, 

într-o familie modesta, cu 9 copii. A început sa cânte de la vârsta de 6 

ani în grupul instrumental alcătuit din membrii familiei, la nunţi şi la 

alte petreceri. Pentru că Alexandru era cel mai mic dintre fraţi, tatăl 

l-a pus la ţambal, chiar dacă acest instrument nu-i era pe plac, vioara 

fiindu-i încredinţată lui Nicolae, fratele mai mare. Pentru că iubea 

vioara, pe la vârsta de opt ani “fura” instrumentul fratelui mai mare 

şi refugiindu-se în cimitir, exerseaza după ureche melodiile vechi, 

auzite  de la bătrâni.  

La paisprezece ani, hotărăşte să plece la Bucureşti. Printr-o 

întâmplare fericită, datorită talentului său nativ, reuşeşte să 

realizezeze prima înregistrare la Radio. O vreme, a fost angajat al 

Ansamblului “Doina” al Armatei din Bucureşti.  

Reîntors la Ocna Mureş, continuă sa cânte împreună cu ai lui, 

apoi, în 1963 se stabileşte la Cluj, unde, o perioadă, a fost angajat al 

Orchestrei de Muzică Populară a Filarmonicii “Transilvania”. 
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Fiind înzestrat cu talent desăvârşit, Alexandru Ţitrus a fost 

instrumentistul care a făcut vioara să râdă, dar şi să plângă. Aceste 

calităţi i-au deschis drumul spre colaborări cu dirijori celebri, printre 

care Radu Simion, Toni Iordache, dar şi cu orchestre renumite, 

alături de care a înregistrat succese remarcabile la toate concertele 

din ţară şi străinătate.  

Pentru stilul de interpretare într-o manieră unică, cel puţin în 

zona folclorică a Transilvaniei, i-a fost decernat titlul de virtuoz al 

arcuşului. A fost considerat cel mai mare doinitor al viorii de pe 

Mureş şi Târnave. Casa de Discuri “Electrecord” i-a editat patru 

discuri şi o casetă audio cu cele mai frumoase  melodii ardeleneşti. 

S-a stins din viaţă la 5 mai 1989, la doar 67 de ani, lăsând un 

gol imens în folclorul muzical-instrumental din Transilvania. În 1996, 

Primăria oraşului Ocna-Mures a împlinit o datorie de onoare faţă de 

cetăţeanul ale cărui merite artistice au rămas greu de egalat, cel care 

a dus faima locurilor natale până departe, oferindu-i titlul de 

“Cetăţean de Onoare” – post mortem”. 

Este posibil ca această decernare de titlu să fi luat în 

considerare propunerea mea din 1993, când mi s-a decernat mie titlul 

de Cetăţean de Onoare şi când am spus Primarului şi consilierilor 

prezenţi că nu aş fi dorit să primesc acest titlu înaintea lui Alexandru 

Ţitruş, pe care îl consideram (şi încă îl consider) cel mai  valoros om 

din Ocna Mureş! Este singurul ocnean ce merită o statuie acolo. 

Prezentarea lui de pe discurile LP realizate de Electrecord 

include următoarele aprecieri: 

Este cel mai valoros violonist din Transilvania zilelor noastre. 

Arta sa la vioară ne dezvăluie, în afară de virtuozitatea sa 

prodigioasă, un ton clar şi cald, nuanţat într-o bogată paletă 

cromatică, prin alternarea sonorităţilor proprii diferitelor registre, 

jocul inflexiunilor modale (minor-major, diatonic-cromatic), şi 

diverse efecte sonore. În afară de toate acestea, se poate distinge în 

interpretarea sa o puternică viaţă interioară, materializată într-un 

impetuos proces de creaţie. Interpretarea lui Ţitruş este vie, activă, în 

spiritul folcloric cel mai autentic. El nu cântă niciodată o melodie în 

aceeaşi manieră: are întotdeauna ceva nou de spus, de adăugat, de 
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modificat, de perfecţionat. Variaţiunile, atribut major al muzicii 

populare, sunt omniprezente. 

În turneele din Elveţia, din anii 1973 şi 1975, cu orchestra 

„Românii virtuoşi”, dirijată de Florian Economu, presa l-a denumit: 

„prestigiosul violonist”, „un veritabil fenomen muzical”, „cel mai 

extraordinar”, scriind că „ţine auditoriul într-o vrajă irezistibilă”. După 

turneele sale din Italia şi Franţa, Alexandru Ţitruş era botezat de presă 

drept „un Paganini al muzicii populare”!  

Când, în 1989, s-a stins la Cluj la vârsta de 67 de ani, a fost 

plâns de multă lume din Ardeal. Nu a reuşit să lase un urmaş din 

familie care să ducă mai departe măiestria arcuşului şi muzica 

ardelenească. Oricum, palmaresul său nu mai putea fi atins. 

Mai târziu, începând de prin anul 2000, fiica lui, Maria 

Osoianu, din Cluj, a început organizarea Festivalului Naţional 

„Alexandru Ţitruş”, la care se lansau tineri lăutari ce îndrăgeau 

muzica lui. Am asistat la una din ediţii şi, cu bucurie, am constatat că 

vin din urmă tineri înzestraţi care pot continua binişor opera lui. Aşa 

m-am liniştit după dispariţia maestrului, a cărui muzică răscolitoare 

m-a însoţit în maşină pe toate drumurile lungi făcute în Europa.  

În anul 1994 am răspândit în zona Angers din Franţa multe 

casete cu piesele interpretate la vioară, cu deosebită măiestrie şi 

limpezime de Nea’ Sandu şi mulţi prieteni francezi mi-au povestit că 

îl ascultau zilnic mergând la serviciu şi apoi întorcându-se acasă.  

Prin anii ’80, discurile Electrecord ale lui Nea’ Sandu se 

obţineau foarte greu, cu recomandare din partea familiei, de la unele 

magazine din Cluj (pe sub tejghea). Nu o voi uita pe Carmen, regretata 

sa fiică, ce mi-a facilitat obţinerea a trei dintre discurile maestrului, 

după ce i-am spus că ne cunoaştem de mici copii! Pentru mine muzica 

lui Nea’ Sandu a fost de căpătâi! Generaţia mea de ardeleni din 

judeţele Alba şi Cluj nu va lăsa să se stingă muzica celui cu care am 

fost contemporani. Eu nu-l voi uita, pentru că a însemnat mult în viaţa 

mea muzicală. Parcă mă acompania când cântam romanţe, parcă mă 

încuraja să fac ceea ce am făcut mai târziu, dojenindu-mă pentru 

eschivarea mea din copilărie. Mă urmăreşte chipul lui din tinereţe, 

asemănat de mine cu Eminescu, al unui bărbat semeţ, înalt ca un brad, 
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cu o ţinută întotdeauna impecabilă şi veşnic jovial cu cei din jur. Cred 

că i-am rămas dator pentru ceea ce mi-a transmis! 

Între amintirile despre Nea’ Sandu rămân neşterse audierile 

programului său muzical, lângă o bere şi un grătar, la grădina de vară 

din parcul oraşului natal, unde, când i se cerea, interpreta extraordinar 

„Ciocârlia” noastră binecunoscută. 

El a avut totuşi urmaşi care au dovedit ce zestre muzicală avea 

întreaga familie Ţitruş. Fiul lui, cu acelaşi prenume, a terminat 

Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj, clasa de percuţie, şi evolua la 

Opera din Cluj. Dar sigur, cea mai spectaculoasă carieră muzicală a 

realizat-o nepoata sa, Ioana Osoianu, absolventă a aceluiaşi 

conservator clujean, clasa de compoziţie şi dirijat, absolventă apoi a  

clasei de pian la Trinity College of Music din London (2002), 

câştigătoare a numeroase premii internaţionale pentru interpretare la 

pian şi dirijare de orchestră. Este acum o cunoscută dirijoare de operă 

şi muzică clasică pe scene din toată lumea (London, Shanhai, New-

York). Nu mulţi români au dirijat la Royal Opera Haus Covent Garden 

din London. Aflaţi mai multe despre Ioana Osoianu pe site-ul ei de pe 

Internet. 

 O vreme după ce s-a lansat romanţa mea „Să nu te superi 

Doamne!” şi după ce doamna Viorica Pop Ivan mi-a cerut să mai 

compun, am stat „deoparte”, neavând curaj să mai abuzez de muza 

mea. De altfel nici nu-mi imaginam că am aşa ceva înafară de cea 

specializată în electronică. Acum, după 10 ani, nici nu mai ştiu cum 

m-am reapucat să compun romanţe. Poate era de vină nostalgia, care, 

după cum a spus actorul Ştefan Velniciuc, „este unul dintre 

sentimentele ce definesc romanţa”. Cert este că am scris mai întâi 

versurile despre marele lăutar şi despre refuzul meu de copil necopt de 

a mă lăsa învăţat să cânt la vioară. Povestea asta este adevărată şi am 

mai amintit-o pe la începutul romanului. 

 Probabil că, fiind inginer, eu nici nu ştiu să scriu sau să 

povestesc altceva decât ceea ce văd, trăiesc şi păţesc, adică realitatea. 

Nu cred că aş putea scrie un roman inventând totul. Nu am o astfel de 

formaţie, de aceea, povestirile despre „cariera” mea muzicală sunt 

probabil singurele care pot conduce la un roman. Am mai colectat eu 
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povestiri scurte, cu haz, din facultăţile electrice din Timişoara, în 

cartea de mare succes „Zâmbete la Electro”, dar asta este altceva decât 

un roman. Am mai plănuit odată, demult, când eram prodecan, să 

scriu un roman poliţist, dar şi acesta ar fi fost bazat tot pe fapte reale. 

Am şi promis ofiţerului de la Miliţie că-l pun coautor dacă prindem 

făptaşul. Neavând însă faza cu prinderea infractorului am renunţat să 

redactez romanul, deşi aş fi putut să inventez un final potrivit, cum ar 

fi făcut orice scriitor profesionist. 

 Se pare că şi la scrierea de versuri pentru romanţe mi s-a 

întâmplat acelaşi lucru. Am pus pe rime doar ceea ce am simţit şi trăit. 

Aşa s-au născut prin 2001 şi versurile romanţei dedicate lui Alexandru 

Ţitruş: „Zi-i Nea’ Sandule!”. Luate separat, nu au o valoare poetică 

deosebită pentru că eu nu am calităţi speciale de poet, nu am urmat 

facultatea de litere, asa cum eram tentat când am terminat liceul. Dar 

urma să vină şi muzica pentru această romanţă şi să îmbunătăţească 

valoarea versurilor (ceea ce atunci nu ştiam încă). Într-adevăr, când 

poezia se armonizează cu muzica se produce artă. 

În versurile dedicate lăutarului îndrăgit aveam multe de spus. 

Am decis să folosesc versuri mai lungi ca să pot exprima tot ce aveam 

pe suflet şi în special regretul că nu m-am lăsat instruit de maestrul 

meu, că nu l-am urmat. Regretul era cu atât mai mare cu cât nereuşita 

lui de a lăsa cuiva drept moştenire priceperea sa, era mai adevărată. 

Aşa a şi fost; nimeni nu-l va mai egala şi trebuie să mă consolez cu 

faptul că o mână de lăutari ardeleni tineri, ce interpretează piese din 

repertoriul său, ne mai amintesc ca prin ceaţă de ceea ce puteam 

asculta aievea cândva, de cel plâns de tot Ardealul. În refren îl 

invocam să cânte din nou, să facă să răsune văile ca să mă simt din 

nou tânăr ca-n tinereţe, cu gândul că poate aleg drumul lui. 

După cum am mai spus, la început studiam bine versurile, le 

repetam de multe ori în gând sau le recitam după un timp pentru a nu 

le uita, pentru a mă ţine conectat la ele. Apoi aşteptam momentul 

inspiraţiei muzicale. Nu aveam mult de asteptat pentru că îl puteam şi 

forţa în oarecare măsură. Trebuia doar să fiu singur acasă, ori pe o 

stradă pustie. Sigur nu aş putea compune dacă ar fi în apropiere urechi 

care să mă urmărească şi eventual să determine păreri proaste despre 
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creaţia mea. Mai ales că nu aveam cum să ştiu că va ieşi bine. Acest 

lucru l-am constatat mai târziu, după multe compoziţii reuşite. 

 De obicei, nu la mult timp după punerea la punct a versurilor, 

compuneam şi muzica. Nimeni nu afla de gândurile mele în acele zile, 

de proiectul meu următor. Venea şi ziua în care, nefiind presat de alte 

sarcini obişnuite, de predarea vreunui curs ori de redactarea unui 

material ştiinţific, îmi trimiteam soţia de acasă pentru o oră (ea ştia de 

ce!) ca să pot compune muzica. Cerându-i o oră de singurătate îmi 

asiguram de fapt şi o rezervă suficientă, pentru că, pornind casetofonul 

pentru înregistrare, mai dura 20 de minute „turnarea” muzicii peste 

textul ţinut în faţa mea. O mică pauză făceam după strofele principale, 

pentru a hotărî linia melodică a refrenului. Aceasta venea repede 

pentru că reprezenta un fel de „răspuns”, de replică ori de concluzie la 

muzica strofelor de bază. Poate foloseam o temă muzicală 

asemănătoare cu cea dinainte dar cu alte suişuri şi coborâşuri. Parcă 

aveam deja, de la a doua compoziţie, o rutină în continuarea unei teme 

muzicale începute, cu puţine căutări pentru primul vers al unei strofe. 

Mi se părea că aveam doar de inversat tehnica folosită la 

scrierea unei epigrame, care începea cu ultimul vers, cel cu poanta, şi 

se clădea apoi de jos în sus, vers cu vers. La muzica mea vocală, după 

ce stabileam tema în primul vers, restul decurgea parcă natural, de la 

sine. Muzica era aproape aceeaşi pentru o pereche de strofe principale 

(ca la majoritatea romantelor clasice). Doar ultimul vers al strofei a 

doua din pereche se încheia altfel, accentuând tristeţea piesei şi făcând 

legătura cu refrenul ce urma. 

 Dar nimeni nu mă credea că eu compun astfel. Cu atât mai 

puţin m-ar fi crezut dacă aş fi povestit că asistând la concerte 

simfonice la Filarmonică ori la concerte de orgă în biserici, îmi 

imaginam de foarte multe ori în avans câteva note din piese 

necunoscute. De cele mai multe ori aşa şi urmau iar compozitorul 

respectiv era Shumann, Bach, Schubert, Strauss ori chiar 

extraordinarul Mozart. Nu am stat şi oricum, nu puteam, să analizez 

de ce reuşesc şi eu a compune muzică fără vre-o notă falsă. Las asta în 

seama specialiştilor, pentru mai târziu. Poate voi afla şi eu explicaţia 

cândva. 
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Punctul culminant muzical al unei romanţe se găseşte de obicei 

în refren, la capătul acestuia. De data aceasta, şi probabil singura dată 

din deceniul meu muzical, pauza pentru compunerea refrenului a fost 

ceva mai mare. Acesta trebuia să fie aproape dramatic, să-l „doară” pe 

ascultător, să preia o parte din regretul meu care îmi producea mie o 

durere mare în acele momente. Am hotărât să fac un refren inspirat din 

muzica populară ardelenească, interpretată cu patimă de Nea’ Sandu. 

Mai ales, pentru că simţeam totdeauna un dramatism în interpretarea 

lui când mă gândeam la soarta sa şi a familiei sale, când mă gândeam 

la zilele fără griji ale tinereţii noastre. Am ales repede o învârtită de pe 

Mureş care să îmi servească drept sursă de inspiraţie. I-am schimbat 

ritmul din învârtită în romanţă pentru că sobrietate avea, renunţând la 

unele înflorituri aduse de arcuşul maestrului şi la reluări. În final a 

rezultat un refren pe care, mai târziu, unii dintre prietenii mei l-au 

apreciat drept extraordinar! 

 După prima înregistrare pe casetofon, care conţinea şi mici 

pauze sau ezitări şi reluări, ascultam muzica de câteva ori, ca să o 

reţin. Apoi făceam o înregistrare „şnur”, completă, ce putea fi învăţată 

de către un solist, şi ştergeam de pe bandă înregistrarea iniţială ori 

eventuale probe intermediare. 

 Sebi a fost primul care a primit şi ascultat caseta cu romanţa 

„Zi-i Nea’ Sandule!”. Pentru el, măiestria de netăgăduit a lăutarului 

concetăţean cu noi în copilărie şi tinereţe era bine cunoscută. El, ca şi 

mine, a trăit acele vremuri romantice şi avea amintiri frumoase despre 

Nea’ Sandu. Cred că nu puteam găsi un interpret mai potrivit pentru 

romanţa mea. Aşa că, după ce i-am trimis caseta, am aşteptat 

rezultatul. El a ascultat-o acasă, a învăţat-o repede şi la prima vizită pe 

care mi-a făcut-o, după vre-o săptămână, mi-a cântat-o (aveam chitară 

acasă) şi am înregistrat-o pe casetofon. Acum suna peste aşteptări! 

Sebi mi-a spus că romanţa are un dramatism anume iar soţia lui 

Vioara a fost impresionată şi ea de această romanţă. Mai câştigasem 

un susţinător. Romanţa i-a plăcut şi soţiei mele, încadrându-se în 

gluma cu piesele mele susţinute de două... viori! 

 De obicei, colegii mei de catedră erau următorii ascultători. Şi 

acolo m-am ales cu aprecieri şi încurajări, în special din partea câtorva 
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iubitori de romanţe. Părerea colegului Lucian Jurca, ardelean ca şi 

mine, a însemnat mult pentru continuarea strădaniei mele. La 

ascultarea piesei, fratele meu Horia, pe atunci director al Casei 

Universitarilor, a lăcrimat sau chiar a plâns, la amintirea copilăriei 

noastre şi a lăutarului cunoscut şi admirat. 

 Romanţa a intrat un timp sub tăcere, câţiva ani în care am 

continuat să compun cu un curaj, o dezinvoltură şi un „tupeu” înzecit, 

mai ales pentru că Sebi mi-a cerut-o: 

 − Acuma trebuie să compui vre-o 12 piese pentru un disc! 

 Prin anul 2003, a avut loc la Timişoara una dintre ediţiile 

concursului de interpretare vocală din muzica clasică, „Sabin Drăgoi”, 

al cărui juriu era încartiruit la Casa Universitarilor, adică la fratele 

meu. Acesta era pentru toţi o gazdă foarte bună, ceea ce îl făcea, până 

a deveni eu compozitor, mai cunoscut decât mine în Timişoara. Mă 

rog, era mai cunoscut ori apreciat şi pentru faptul că a fost câţiva ani 

vicepreşedinte al clubului de fotbal „Politehnica” Timişoara când 

acesta a avut efectiv o perioadă sclipitoare. E o poveste întreagă cu 

„competiţia” pentru celebritate între fratele meu şi mine. 

 În acele zile eu eram plecat cu familia la cabana noastră de pe 

lacul Surduc. Pe la o oră imediat după prânz, am primit pe mobil un 

telefon de la fratele meu care mă credea în oraş şi mă chema urgent la 

Casa Universitarilor. Aflând situaţia, entuziasmat, mi-a spus că i-a 

arătat partitura romanţei mele „Zi-i Nea’ Sandule!” domnului 

conferenţiar Mircea Sâmpetrean, de la conservatorul „Gheorghe 

Dima” din Cluj, care era şi solist la Opera clujeană. Acesta, fost 

prieten bun cu Alexandru Ţitruş înainte de dispariţia lui dintre noi, a 

fost foarte surprins şi încântat de descoperirea romanţei mele. A luat 

partitura şi a început să cânte în direct pentru colegii din juriu, la masa 

de prânz. Iar fratele meu a pus telefonul mobil la gura solistului ca să 

aud şi eu interpretarea. Părerea unui profesionist ca Mircea 

Sâmpetrean despre romanţele mele, exprimată atunci, a contat mult 

pentru mine. Dânsul mi-a promis la telefon că dacă îi trimit partiturile 

la Cluj le va corecta şi completa cu acompaniament de pian. I-am 

trimis la Cluj vre-o şase sau chiar nouă partituri pe care le aveam în 
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acel moment, dar deşi l-am mai abordat la telefon şi prin 

corespondenţă, nu am mai primit nici o veste sau semn de la maestrul. 

 În primăvara anului 2004, participam cu soţia mea la Festivalul 

lăutăresc „Alexandru Ţitruş”, organizat de către una din fiicele 

marelui dispărut, Maria Osoianu, la Casa Armatei din Cluj. Invitaţia la 

festival ne-a fost făcută chiar de dânsa pentru că ne număram printre 

sponsori. Ba mai mult, insistasem pe lângă Primăria din Ocna Mureş 

ca să sponsorizeze cu ceva şi ea festivalul organizat în memoria 

concetăţeanului lor. 

 Întâlnirea cu Maria Osoianu a fost una scurtă, ea fiind ocupată 

cu toată organizarea. Am avut doar timpul să-i predau o casetă cu 

imprimarea romanţei dedicată tatălui său, interpretată magistral de 

Eusebiu Arieşan. Pe durata după-amiezii festivalului am tot sperat că 

ea va avea ideea de a o face auzită acolo, mai ales că existau pauze 

lungi în care se schimba orchestra ori se elibera scena pentru dansurile 

ţigăneşti ale unui ansamblu clujean. Dar nu a fost să fie aşa, eu nu mai 

puteam ieşi de la locul meu din cauza aglomeraţiei ca să o rog asta, 

nici nu mai aveam cum să iau legătura cu ea şi piesa mea nu s-a auzit 

la Cluj, unde maestrul şi-a trăit ultimii 24 de ani. 

 Piesa „Zi-i Nea’ Sandule!” a fost prezentată în public o singură 

dată până acum, în octombrie 2004 şi anume, în locul cel mai potrivit: 

acasă la Nea’ Sandu, adică în Ocna Mureş. Am fost invitat la 

inaugurarea Casei de Cultură şi, cu această ocazie, la propunerea mea, 

s-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului”, scriitorului 

timişorean Ion Arieşan, fratele lui Sebi, deci originar din Ocna Mureş. 

Era al patrulea cetăţean de onoare (după ştiinţa mea) numit de 

Primărie după subsemnatul (1993), Alexandru Ţitruş (1996) şi 

profesorul Mircea Cenuşă (2001). La festivitatea de la Casa de Cultură 

eu am prezentat opera scriitorului care, fiind bolnav, nu era de faţă. 

Diploma a fost ridicată de Sebi, pe care l-am luat cu mine pentru că 

am prevăzut un moment muzical în memoria precedentului cetăţean de 

onoare. Sebi a interpretat atunci cu multă afecţiune cea de a doua 

romanţă a mea, „Zi-i Nea’ Sandule!”.  

Iar succesul a fost deplin; eram la locul acţiunii, unde cei mai 

în vârstă îşi aminteau cu drag de marele dispărut. În plus, în sală se 
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aflau câţiva dintre colegii mei de liceu. Pentru mine a fost un moment 

emoţionant. Era prima dată când mă adresam concetăţenilor mei de pe 

scenă, dedicându-le şi două dintre compoziţiile mele. Totul mi se 

părea ireal, un vis. 

În toamna anului 2003 a apărut din nou, după mulţi ani de 

întrerupere, Secţia de Creaţie a Festivalului Naţional al Romanţei − 

„Crizantema de Aur” de la Târgovişte, surprinzându-mă nepregătit 

pentru participare. Timpul pe care îl mai aveam la dispoziţie era foarte 

scurt, poate două săptămâni, din momentul în care am aflat de 

eveniment. În acel timp încă nu îmi pusesem problema de a găsi un 

profesionist care să facă partitura de acompaniament la pian la vre-una 

din romanţele mele. Nu credeam că pot rezolva în timpul rămas 

chestiunea aceasta, singura de fapt, pentru că solist aveam, eventual pe 

Sebi. 

Mărturisesc că eram un pic disperat pentru neputinţa mea. Ar 

fi fost prima mea şansă de afirmare dar nu aveam nici cea mai mică 

experienţă în pregătirea unei participări. Credeam că trebuie să găsesc 

repede un solist profesionist de romanţe. Am apelat atunci la celebrul 

cântăreţ Traian Jurchelea de la Oraviţa. Dânsul a venit la Timişoara, la 

mine acasă, şi m-am bucurat de noua mea cunoştinţă. Dar mi-a spus că 

participă doar cu romanţe în recitalul de după concurs. Avea şi dânsul 

compuse romanţe, pe câteva mi le-a şi cântat, dar nu se ducea cu ele la 

concurs. Nu am înţeles atunci de ce. Mai târziu am priceput cum stau 

lucrurile: un solist deja celebru nu se mai coboară la nivelul unui 

concurs şi dacă ar face-o, ar trebui plătit regeşte. 

Aşa că, am pierdut ediţia 2003 a concursului de creaţie. Am 

vizionat-o în schimb, în întregime, la televizor, iar dezamăgirea mea a 

fost şi mai mare. Romanţele prezentate în concurs erau chiar modeste, 

poate erau nişte „resturi” din pregătirile pentru ediţii anterioare care 

nu s-au mai ţinut. Ori, erau piese compuse în mare grabă, la anunţul 

surprinzător şi tardiv privind reluarea secţiei de creaţie a festivalului. 

Piesa care a câştigat premiul I a fost singura mai plăcută şi a fost 

interpretată cu talent de marele actor Alexandru Arşinel. Dar era 

complicată, chiar sofisticată, astfel încât nu cred că dintre amatorii de 

romanţe a preluat-o şi a învăţat-o careva. 
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Văzând şi el la televizor concursul, fratele meu mi-a telefonat 

imediat, să-mi spună: 

– Ai văzut ce romanţe slabe au fost în concurs? Dacă participai 

ai fi avut cu certitudine un mare succes! 

Aşa a fost să fie. Era un început pentru mine şi m-a făcut să mă 

pregătesc mai bine şi din timp, cu devoţiune şi nădejde, pentru ediţia 

următoare: cea din 2005. 

Participând la festival prima dată în 2005, piesa „Zi-i Nea’ 

Sandule!” nu era între cele două trimise la preselecţie. Dar în timpul 

festivalului din 2007 l-am cunoscut pe solistul de romanţe Sebastian 

Onac, profesor de informatică la un liceu din Alba Iulia, originar din 

Ocna Mureş. La această ediţie el a câştigat un meritat premiu I la 

interpretare, devenind un solist renumit. Mai avusese participări la alte 

concursuri de interpretare a romanţelor din ţară şi obţinuse câteva 

premii frumoase. Vocea lui, de mare extindere, era excepţională, poate 

făcută pentru romanţe, dar el era un pic cam timid şi din această cauză 

nu „trăia” suficient de intens piesa interpretată. 

Faptul că eram concetăţeni a contribuit mult la legătura 

noastră. Aproape simultan am deschis discuţia despre o viitoare 

participare în concursul de creaţie viitor (2009) în care Sebastian ar fi 

urmat să fie solistul pentru piesa mea. În acele momente, ideea mea 

era să ne prezentăm împreună cu romanţa „Zi-i Nea’ Sandule!” pentru 

că ar fi fost o combinaţie specială, inedită: compozitorul, solistul şi 

eroul romanţei – toţi trei din Ocna Mureş. Mi se părea o combinaţie 

norocoasă, câştigătoare, de mare succes. În primăvara anului 2009 i-

am scris şi i-am făcut propunerea de a alege una din trei piese (între 

care şi „Zi-i Nea’ Sandule!”) însă, cu toate insistenţele mele, Sebastian 

nu a acceptat să participe la creaţie cu mine şi nu ştiu motivul 

adevărat.  

Deocamdată romanţa mea este ascultată de numeroşii mei 

admiratori ce deţin discul cu 16 probe, cântate de Sebi. Cred că am 

difuzat peste 100 de astfel de discuri şi mulţi le mai ascultă. O rudă 

de-a soţiei mele din Ungaria, pe nume July, ascultă discul de fiecare 

dată când are mult de lucru prin casă, deşi nu dispune decât de 

traducerea titlurilor (făcută special pentru ea de mine şi Vioara) şi de 
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ideea fiecărei romanţe, necunoscând limba noastră. Mi-a spus odată că 

s-a uzat discul de-atâta ascultat! 

 

Fiind într-o stare de sănătate perfectă şi în deplinătatea puterii 

de creaţie, stăruitor cum sunt, îmi planific cu înflăcărare încă multe 

participări la cel mai important festival al romanţei. Cred că, la una 

din ediţii, voi „ieşi la rampă” cu piesa atât de dragă mie, „Zi-i Nea’ 

Sandule!”, cu care am încercat să pătrund în esenţa romanţei şi căreia 

i-am dedicat acest capitol.  
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            Romanţei îi trebuie o melodie 

bună şi un text bun, simplu, care să 

meargă la inimă.  

                                                    (Mia Braia) 
 

Capitolul 4 

 

VERSURI VECHI, VERSURI NOI 

 

 Sebi şi soţia lui Vioara erau, la începuturile mele de 

compozitor de romanţe, cei mai mari admiratori şi susţinători ai mei. 

De la ei primeam cele mai multe semnale şi stimulări. Iar Sebi îmi 

cerea să compun până ce se adună suficiente piese pentru un  disc. 

 A urmat o căutare de versuri potrivite ca temă şi simţăminte. 

Încă nu ajunsesem la cercetarea în acest sens a poeziei lui Mihail 

Eminescu. Abia mai târziu am îndrăznit să-l recitesc şi să încerc să 

compun romanţe pe versurile lui nemuritoare. Dovada constă în faptul 

că azi, volumul lui de poezii din biblioteca mea are multe colţuri de 

pagină îndoite, la creaţii pentru care aş fi mândru şi fericit să adaug 

muzica. Dar despre asta – la timpul potrivit. 

 În primăvara anului 2001 eram la Facultatea de Electronică din 

Bucureşti, însoţind o echipă de studenţi la un concurs de electronică. 

Într-o pauză de după-amiază, fiind în vizită în cabinetul unor prieteni, 

cadre didactice, printre altele, doamna conferenţiară Svetlana Rău mi-

a arătat pe monitorul calculatorului câteva poezii scrise de dânsa. 

 La una dintre acestea, pe nume „Mi-ai scris!”, m-am 

„conectat”. Am simţit pur şi simplu că exprimă sentimente frumoase 

dar şi durere, solitudine şi multă tristeţe. Se aflau faţă în faţă idei de 

dragoste, abnegaţie şi speranţă cu cele de îndoială, amăgire şi 

zbucium. Am întrebat autoarea dându-mă „mare” (ce mai, aveam deja 

două compoziţii muzicale reuşite!): 

– Vrei să-ţi compun o romanţă pe această poezie frumoasă? 

Am avut imediat acordul autoarei (ascultase deja cele două romanţe 

ale mele) şi la întoarcerea acasă în Timişoara, într-un moment potrivit, 

s-a născut cea de a treia romanţă a mea: „Mi-ai scris!”. A trebuit să 
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folosesc încă o strofă dintr-o altă poezie a aceleiaşi autoare, cu subiect 

apropiat, pentru refren. Acesta accentuează ideea singurătăţii unei 

femei, frământată de gândul ce nu-i lasă nici un răgaz, în aşteptarea 

îndeplinirii unei promisiuni făcute de prietenul ei, care întârzie. 

 Cu ocazia unui alt drum la Bucureşti, i-am dat prietenei mele, 

pe un disc, piesa compusă de mine şi interpretată foarte bine de Sebi. 

A lăcrimat mult la prima audiţie şi cred că de fiecare dată când o va fi 

ascultat mai târziu. 

 La un moment dat, m-am gândit să caut creaţia proprie de 

poezii din tinereţe. Nu aveam multe poezii potrivite pentru romanţe 

dar două mi-au servit totuşi de inspiraţie. 

 În primul rând, am utilizat o poezie de dragoste neîmplinită, 

scrisă, cred, la 16 ani, cu titlul „N-am uitat!”, pe care profesoara mea 

de literatură română de pe atunci mi-a lăudat-o, spunând chiar că are 

nuanţe eminesciene. Aceasta evoca primele întâlniri din tinereţe, pe o 

minunată alee cu salcâmi învăluită în linişte, la apariţia lunii pe un cer 

înstelat, cu chipurile fericite şi fără a se rosti multe cuvinte. Refrenul 

trădează faptul că, trecând pe acolo deseori după mult timp, cu 

aceleaşi sentimente şi cu inima bătând, locul era regăsit pustiu.  
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 A rezultat din nou o muzică parcă turnată pe corpul poeziei, 

(romanţa nr.5), care are un iz de canţonetă italiană lentă. Tehnicianul 

meu de sunet, care m-a ajutat la transcrieile de pe casetă audio pe disc 

şi la toate înregistrările provizorii ori finale, domnul Vasile Dănăilă, 

un electronist de înalt profesionalism, aflat la catedră deci foarte 

aproape de mine, a considerat că din primele şase romanţe compuse 

aceasta avea muzica cea mai frumoasă.  

Preferinţele prietenilor şi specialiştilor din auditoriul meu 

diferă însă. Au fost şi păreri pozitive generale despre compoziţia mea, 

expuse de persoane cunoscătoare ori de profesie. 

 Printre admiratorii mei cei mai importanţi din anii 2002-2004 

s-a numărat profesorul de la Facultatea de Chimie Zeno Gropşianu, cu 

care mă întâlneam aproape zilnic pe podul peste Bega, pe Bd. Mihai 

Viteazul. Dânsul umbla mai greu aşa că traversarea podului împreună 

dura atât cât să putem susţine o conversaţie mai lungă. Era un mare 

iubitor şi cunoscător de muzică clasică şi de operă. Fratele dânsului a 

fost mai mulţi ani director al Operei timişorene deci trăia şi dânsul 

între profesionişti. După ce mi-a ascultat primele şase romanţe, date 

pe un disc, a fost deosebit de încântat. Mi-a caracterizat creaţia, cu 

mult discernământ, ca fiind un gen de romanţe apropiat de muzica de 

operă. Dânsul e cel ce mi-a semnalat contopirea muzicii cu textul 

poeziei în romanţele mele şi m-a încurajat cel mai mult. Îi voi fi 

veşnic recunoscător pentru vorbele: 

– Dacă ai fi urmat studii muzicale ai fi devenit un mare 

compozitor de operă! Muzica dumnitale se apropie şi chiar o 

depăşeşte pe aceea a lui Monteverdi! 

 L-am crezut după ce am ascultat o parte din creaţia acestuia 

dar nu m-am semeţit. Tot dânsul m-a sfătuit, ceva mai târziu, să 

compun o piesă căutând între poeziile lui Ion Minulescu. Voi reveni 

însă la această idee. 

 Apoi, tot dintre susţinătorii mai apropiaţi face parte doamna 

Liliana Budişan, fostă membră, zeci de ani, în corul Filarmonicii, 

posesoarea unei voci deosebite. Suntem rude de gradul III sau IV şi 

consăteni. A venit la Timişoara de la Craiova însoţindu-l pe renumitul 

profesor de automatică Nicolae Budişan (actualmente profesor 
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consultant la Facultatea de Automatică şi Calculatoare) şi dânsul un 

erudit în muzică clasică. După ascultarea primelor şase romanţe 

Liliana mi-a spus că toate sunt frumoase dar că, pentru un disc final, 

va trebui să apelez la mai mulţi solişti pentru a nu se crea o anume 

plictiseală. 

 O a doua romanţă compusă pe versurile mele vechi, din 

tinereţe, cu titlul „Reîntoarcere”, a venit de fapt mai târziu, având 

numărul 16 între piesele mele numerotate în ordine cronologică. Dar 

versurile erau puse de-o parte în acest scop, imediat după cea de a 

patra romanţă. Poezia am scris-o fiind student în anul I de facultate (la 

17 ani şi jumătate) şi exprima tristeţea depărtării şi dorul meu de casă, 

de locurile binecuvântate ale copilăriei. Locurile demult părăsite, 

iubite cu patimă adâncă, mă rechemau. Amintirile vremilor trecute şi a 

visurilor de copil rămăseseră în mintea mea. Nu puteam uita pădurile 

bătute cu piciorul în dimineţile senine, apele Mureşului umflate 

primăvara, sclipirile stelelor în ceasurile înserării. Hotărârea de a mă 

întoarce în acele locuri era un torent clocotitor ce putea să taie drum în 

stâncă. Mi-a fost drag oraşul meu natal, cu fiecare stradă, casă, pom, 

frunză sau piatră, cu fiecare om, prieten sau coleg. În acei primi ani la 

Timişoara, când pleca vre-un consătean la Ocna Mureş şi mă întreba: 
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– Ce să-ţi aduc la întoarcere? 

Îi răspundeam: 

– Adu-mi o frunză din castanii de pe strada mare ori o crenguţă 

de pin de pe dealul Banţa! 

Când m-am decis să compun muzica pe această reuşită poezie 

era probabil începutultul anului 2003. Atunci, fiul meu Lucian era deja 

plecat definitiv la Toronto. Am transferat în gând, virtual, toate 

sentimentele din tinereţea mea asupra lui Lucian, ca şi cum el ar fi cel 

frământat de dorinţa de revenire. Nu era aşa în realitate. El s-a adaptat 

şi s-a fixat în Canada de parcă acolo era locul lui de când lumea.  

Cred că fuga de România era cauzată de nedreptăţile la care 

sunt supuşi zi de zi oamenii cinstiţi, nepăsarea faţă de om în societatea 

românească de după anul 1990. În afară de acestea au contat alterarea 

nivelului de trai, amăgirile, evoluţia „elitei” societăţii, mersul anapoda 

al lucrurilor şi lipsa certitudinii că se va schimba ori se va drege ceva 

în perspectiva apropiată. Pererea lui s-a confirmat mai târziu.  Eu 

personal, am ajuns să cred că nu poate fi întreţinut sentimentul de 

patriotism într-o ţară în care nu se face nimic în favoarea populaţiei! 

Lucian a fugit şi de societatea franceză, unde a trăit doi ani 

după terminarea studiilor la Mulhouse. Îmi zicea: 

– Tata, francezii nu ştiu să muncească serios; vor salarii mari 

cu muncă puţină! Nu se poate lucra cu ei: sunt socialişti şi în curând 

vor ajunge la socialismul care a fost în ţările estice, deci la sărăcie! 

În anii 2001-2002 nu a reuşit să primească drept de muncă în 

Elveţia, unde i-ar fi plăcut să se stabilească, deşi avea oferte bune de 

serviciu. Dotat peste măsură de Dumnezeu, un fost student eminent al 

Facultăţii de Electronică din Timişoara, specializat în Franţa în 

domeniul modern al reţelelor de calculatoare electronice, a trecut 

oceanul şi a devenit la 30 de ani un specialist solicitat de toată Canada. 

El nu ştie încă gândurile mele puse în romanţa „Reîntoarcere” 

şi sper să le afle cât mai târziu ca să nu lăcrimeze. Să nu îi spuneţi 

cumva! Trebuie să rămână tare şi dur ca piatra pentru a rezista şi 

prinde rădăcini într-o ţară străină. Noroc că viaţa din Canada este mult 

mai aproape, decât cea din alte ţări dezvoltate, de ceea ce se cheamă 

trai civilizat!  
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Romanţele compuse de mine în această perioadă, 2002-2004, 

au rămas în faza de probe, înregistrate pe un disc cu 16 piese, toate 

cântate de Sebi şi cu acompaniamentul lui la chitară. Dintre acestea, 

doar pentru câteva am realizat şi partituri de pian, cu ajutorul 

domnului lector dr. Horia Făgărăşan, de la Facultatea de Muzică a 

Universităţii de Vest din Timişoara, la care am ajuns în urma 

recomandării făcute de doamna profesoară de pian Flora Toth de la 

Liceul de Muzică, originară tot din Ocna Mureş. Doar şase din aceste 

16 piese au fost prezentate în public. Dar eu am difuzat peste o sută de 

exemplare din acest disc prietenilor şi colegilor mei sau unor iubitori 

de romanţe întâlniţi în lunga perioadă de 6-7 ani ce au trecut de la 

compunerea pieselor. Foarte mulţi din cei ce le-au ascultat au exprimat 

păreri favorabile mie, ceea ce m-a îndemnat să mă gândesc, la un 

moment dat, la discul final, sub interpretarea a 3-4 solişti. Am şi tratat 

cu aceştia, fără a mai zăbovi, să mă ajute la lansarea lui şi au acceptat 

imediat. Vina nerealizării discului îmi aparţine în primul rând mie iar 

în al doilea condiţiilor disponibile. 

Prin anul 2004, când am pornit la realizarea acestui disc, am 

tratat cu o casă de discuri din Timişoara şi ei au luat imediat legătura 

cu un anume violonist foarte bun din Arad pentru acompaniament. 

Dispuneau deja de un interpret la orga electronică. Patronii casei de 

discuri au fost încântaţi de romanţe, i-am văzut lăcrimând la ascultarea 

lor, şi erau capabili să producă discul fără un cost exagerat.  

Soliştii vizaţi erau: desigur Eusebiu Arieşan apoi doamna 

Doina Borda-Eremia, din corul Filarmonicii, câştigătoare a unui 

premiu I de interpretare la „Crizantema de Aur” prin anii ’90, şi 

domnul Daniel Trăilă, preot al bisericii ortodoxe din comuna Variaş, 

care ar fi putut fi un mare solist  de operă. Mai luasem legătura şi cu 

renumitul cântăreţ Costel Busuioc, aflat pe atunci încă în Ghilad, dar 

acesta nu a acceptat oferta, spunându-mi că are alte planuri. 

Problema principală care a stopat apariţia discului era una 

organizatorică: soliştii selectaţi, cu excepţia lui Sebi, erau ocupaţi 

foarte mult timp cu profesia lor de bază. Ei nu puteau fi chemaţi la 

casa de discuri oricând şi pentru repetiţii şi înregistrări în sistem „hei-

rup”, cu încheiere în timp record. 
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Am aşteptat câţiva ani pentru ca prietenul şi tehnicianul meu 

de sunet Vasile Dănăilă, în care mi-am pus toată nădejdea, să-şi 

realizeze propriul studio de înregistrări, unde ritmul de lucru se putea 

adapta la programul liber redus al soliştilor şi întinde pe un timp mai 

lung. Dar, deşi avea toată aparatura de înaltă calitate pentru un studio 

(poate chiar două) Vasile nu a mai făcut nimic cu studioul pentru că a 

venit o perioadă în care astfel de investiţii nu mai erau rentabile. Chiar 

şi casa de discuri cu care pornisem iniţial la drum şi-a suspendat 

activitatea. 

În plus, reapărând secţia de Creaţie de Romanţe a Festivalului 

„Crizantema de Aur”, am trecut la o activitate de câştigare a 

prestigiului în domeniul compoziţiei de romanţe. M-am ocupat mult 

de participările la festival, amânând pentru altădată lansarea unui disc. 

Am fost şi foarte ocupat în profesia de bază, care întotdeauna a fost pe 

primul plan. 

Cum am mai povestit, în anul 2001 am pornit temeinic pe 

drumul creşterii numărului de compoziţii de romanţe, cu o ţintă ce 

părea intangibilă: 12-15 piese. Două dintre piesele pe care le-am 

compus în vederea unor evenimente din perspectiva apropiată au 

necesitat versuri speciale, legate de acestea. 

Un prim eveniment era cel al întâlnirii de 40 de ani de la 

terminarea facultăţii (2002). Am dorit tare mult să-i fac să lăcrimeze 

pe colegii mei ce urmau să vină la întâlnire. Noi am constituit un an de 

studii cu numai 55 studenţi, între care, de-a lungul anilor, s-a format o 

puternică legătură de prietenie. Am ajuns să ne cunoaştem foarte bine 

şi datorită faptului că eram 36 de ore pe săptămână împreună în sălile 

de curs, de seminar şi în laboratoare. Iar mulţi locuiam în acelaşi 

cămin şi pe acelaşi etaj, chezăşia unei prietenii durabile. Prezenţa la 

ore era obligatorie dar şi noi, toţi, doream să facem serios şcoala. Asta 

era rânduiala şi tradiţia Politehnicii din Timişoara. În plus, eram din 

nou împreună în mare parte din timpul liber. 

Ambianţa avută în studenţia mea a fost una cum nu se putea 

mai bună. E adevărat că aveam, aproape toţi, dificultăţi materiale dar 

învăţam mult ca să luăm note mari şi bursă. Asta ne asigura partea 

principală a susţinerii materiale şi şansa de a duce la capăt studiile. În 
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schimb, am avut şansa de a fi „şcolaţi” de către o echipă de cadre 

didactice de elită şi apoi, de a avea în jur buni colegi şi prieteni. 

Devenind compozitor şi dorind să-mi impresionez colegii la 

întâlnire am creat piesa „Studenţie, studenţie...”, prima romanţă 

dedicată acestui crâmpei de viaţă în România (numărul 4). Era deci o 

premieră şi trebuia să amplifice amintirile frumoase din perioada 

studenţiei. 

Versurile romanţei le-am compus din bucăţi (strofe) scrise pe 

unde îmi venea inspiraţia. Cel puţin două strofe au apărut când eram la 

volan, de la facultate spre casă. Amintirile din studenţie erau încă vii 

în mintea mea deşi vremea a zburat încercând să le estompeze. Nu am 

uitat orele de curs, de lucrări şi de seminar, nu mi-am uitat profesorii 

şi truda lor care a dat roade peste ani. Rămâneau regretele încheierii 

acelei perioade frumoase iar întâlnirile după un număr de ani erau 

marcate de subţierea prezenţei colegilor şi a profesorilor. Am 

mulţumit Domnului pentru acei ani frumoşi şi nu am uitat efortul 

istovitor făcut de părinţii nostri, care strângeau cureaua ca să ne ţină 

studenţi. Am retrăit parcă perioada studenţiei atunci când copiii noştri 

au devenit la rândul lor studenţi. 

Când am compus muzica nu-mi mai amintesc, dar e sigur că 

am fredonat începutul temei muzicale tot fiind la volan. Apoi, acasă, 

am folosit aceeaşi tehnică: mi-am alungat soţia, am pornit casetofonul, 

am privit versurile şi am cântat direct piesa, care aşa a rămas! Am 

transmis apoi caseta lui Sebi. Acesta a fost încântat să interpreteze şi 

să înregistreze romanţa mea nr.4, acasă la el, în bucătăria mică de 

bloc. Noroc că a găsit loc pentru chitară şi casetofonul portabil 

împrumutat de mine. Parcă îşi retrăia studenţia şi, fiind impresionat de 

cântec, a lungit un pic fiecare vers. Pentru mulţi ani piesa a rămas cu o 

extindere mai mare decât doream eu şi sper că atunci când vom realiza 

discul final să o scurtăm. 

 

La întâlnirea cu colegii mei din Iunie 2002 am deschis 

festivitatea, s-a cântat „Gaudeamus”, s-au făcut prezentările de 

realizări din ultimii 5 ani, au luat cuvântul, pe rând, toţi profesorii 

prezenţi (mulţi, pentru că i-am mobilizat din timp împreună cu colegul 
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meu Dumitru Daba) iar în final mi-am expus şi eu realizările, pe scurt, 

ca să am timp să le prezint romanţa pregătită. 

Am pornit casetofonul de pe catedră mistuit de emoţie şi în 

sală s-a făcut linişte totală. Pe faţa colegilor se citea la început mirarea 

iar pe urmă au apărut lacrimile; chiar şi eu lăcrimam. Momentul 

muzical a avut un efect mai mare decât cel scontat de mine şi am fost 

mult aplaudat. Foştii mei profesori au rămas de-a dreptul surprinşi. M-

au întrebat cum am ajuns la o astfel de realizare iar eu le-am răspuns 

că sunt şi eu la fel de surprins!  

 

 
 

Bunul meu prieten Vasile Baltac, rebotezat de mine Bazil în 

timpul studenţiei şi devenit un mare specialist la nivel european în 

informatică, m-a îmbrăţişat zicându-mi: 

– Dragă Mircea, să ştii că m-ai înduioşat cu romanţa asta! 

 

În acelaşi an ar fi trebuit să aibă loc şi întâlnirea de 45 de ani 

de la terminarea liceului la Ocna Mureş. Dar, ca şi întâlnirea 

anterioară, de 40 de ani, nu a mai fost organizată. Era nevoie acolo de 

un coleg harnic şi decis pentru asta şi se pare că nu s-a mai găsit unul 
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după ce câţiva colegi (bărbaţi) au decedat relativ de timpuriu. Am fost 

foarte afectat de pierderile de colegi dar şi de suspendarea întâlnirilor 

periodice, pe care, până atunci, le-am ţinut cu regularitate. Am fost o 

clasă cu mai multe fete decât băieţi dar oricum, colegi foarte legaţi 

sufleteşte, chibzuiţi şi plini de năzuinţe. 

 

 
 

Într-o zi cu inspiraţie am scris versurile romanţei „Colegilor de 

liceu”. Imaginea liceului, o clădire cu un singur nivel, sub platani 

uriaşi, de pe strada principală a oraşului natal, străjuită pe ambele 

laturi de şiruri de castani bătrâni, nu se va şterge curând din mintea 

mea. Era locul unde ne adunam la chemarea mea pentru a depăna 

amintiri despre colegi şi profesori, dar mai ales evenimentele din 

fiecare familie, intervenite după ultima întâlnire. După mulţi ani, 

discuţiile se rezumau la numărul de nepoţi ce-i aveam de îngrijit, la 

colegii pierduţi, la pensiile primite, la greutăţile bătrâneţii, la apariţia 

inevitabilă a uitării, la temerea că nu ne vom mai revedea. 

Iar în altă zi, într-un moment prielnic, am compus muzica. Tot 

Sebi, absolvent al aceluiaşi liceu (1955), a făcut înregistrarea de probă, 
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emoţionat ca un proaspăt absolvent. A ajuns să îndrăgească această 

romanţă pentru că trăia aceleaşi sentimente ca şi mine atunci când o 

interpreta. 

I-am oferit lui Sebi ocazia de a o cânta în public, şi încă, 

pentru ca emoţia noastră să fie maximă, chiar acasă în oraşul natal. 

Cum am mai povestit deja, am participat împreună la ceremonialul de 

inaugurare a Casei de Cultură din Ocna Mureş (2004). În auditoriu se 

aflau şi colegi de-ai noştri de liceu. Ei au lăcrimat cel mai tare după 

anii ce au trecut ca o nălucă. Am fost amândoi aclamaţi şi asaltaţi de 

colegi care s-au angajat să organizeze următoarele întâlniri, 

regretându-le pe cele pierdute.  

Aşa s-a făcut, că în vara anului 2005 Sebi a participat la 

întâlnirea lui de 50 de ani iar eu, la a mea în 2007. Aici, romanţa mea 

„Colegilor de liceu” s-a auzit din nou, emoţionându-i puternic pe cei 

ce o audiau prima dată. A fost aşa cum frumos a spus odată actorul 

Jean Vasiliu: „Printre genele umede de emoţie nouă, oamenii 

întâmpină romanţa cu bucurie, ascultându-i stihurile şi iubindu-i 

metaforele născute din simbioza lor cu muzica”. 

 Unii colegi au spus, mai în glumă, mai în serios, că vor să 

organizeze chiar o întâlnire „de recuperare”! 

 

Şi iată, cu această romanţă, care poartă nr. 11 (a şasea pe 

versurile mele vechi şi noi), m-am apropiat cu încă un pas de 

obiectivul propus – pregătirea unui CD cu romanţele mele. Mai târziu 

am aflat de la Traian Jurchelea de poeziile de dragoste remarcabile ale 

lui Victor Eftimiu, o surpriză pentru mine deoarece la liceu nu ni s-a 

spus că ar avea aşa ceva ci doar poezie politică! A rămas să citesc 

cândva şi poate să folosesc aceste poezii. 
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                Melancolia, nostalgia 

romanţei, reprezintă farmecul 

acestui gen muzical.  

(Anton Şuteu, compozitor) 
 

Capitolul 5 

 

PRIETENUL DE DEPARTE 

 

 Cum vă spuneam, oamenii de care aveam nevoie în activitatea 

mea muzicală îmi apăreau în cale exact în momentul oportun, de parcă 

era o programare făcută de Cel Atotputernic. 

 Tot aşa, în perioada lui 2002, când căutam versuri pentru 

romanţele următoare, m-am întâlnit pe „Corso” cu poetul bănăţean 

Petru Dinu Marcel, pe care îl cunoşteam din anii ’70, când a fost o 

vreme angajat ca tehnician la Catedra de Electronică şi Calculatoare. 

Catedra era condusă de profesorul Alexandru Rogojan şi eu făceam 

parte din ea. Nu era prima dată când profesorul, altfel deloc conciliant, 

angaja un poet. Nu mi-am putut explica de ce; nu pot să cred că voia 

să ajute artele în acest mod, pentru că era foarte pretenţios la racolarea 

cuiva. De altfel, poeţii angajaţi erau repede depistaţi de profesor ca 

nepricepuţi sau neîndemânatici în ale electronicii şi înlăturaţi fără 

clemenţă. Poate angaja temporar câte un tehnician pentru a nu pierde 

un post la sfârşit de an. Era abil la astfel de lucruri. 

 Poetul Petru Dinu Marcel, cu care am păstrat legături de 

prietenie simple, avea întotdeauna sub braţ, când mergea pe stradă, foi 

cu poezii sau o revistă de poezie, cu titlul „Medeea”, pe care o edita 

prin Uniunea Scriitorilor din Timiş. Mi-a oferit atunci un exemplar din 

revistă. Nu mă gândeam că este utilă pentru ce căutam. Dar, după ce 

am răsfoit-o, mi-a sărit în ochi titlul şi apoi textul unei poezii 

frumoase, un pic cam scurtă: „Mă întorc!”, scrisă de Ion Mustaţă, poet 

din Brăila. Cum a ajuns dânsul să trimită această poezie tocmai la 

Timişoara? Asta mi s-a părut mai târziu tot o „comandă” de Sus.  

 Era exact ce-mi trebuia. În poezie este vorba de un bărbat care 

era „uşor” înclinat spre băutură dar degaja nişte simţăminte umane 
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deosebite, însoţite de o anumită tristeţe, şi care parcă presau cititorul 

să aibă înţelegere faţă de micul lui viciu. „Eroul” romanţei, biciuit de 

gânduri, însingurat, întristat, plin de îndoieli dar şi infometat, se 

întoarce acasă cu speranţă, implorând înţelegere din partea soţiei. În 

primul rând mi-am adus aminte de romanţa extraordinară a lui N. 

Pascu: „Să-mi cânţi cobzar!” şi vă spun drept că mi-a trecut prin cap 

ideea de a creea una nouă care să încerce să o egaleze. E clar că am 

visat imposibilul dar m-am gândit să provoc prin muzica ce urma să o 

compun, un sentiment de iertare de către soţii a soţilor ce beau mai 

mult decât trebuie. 

 Am luat de la redacţie adresa poetului Ion Mustaţă şi i-am scris 

despre intenţia mea de a compune o romanţă pe versurile lui. I-am 

cerut o aprobare scrisă în acest sens dar şi adăugarea unei strofe la 

poezie, pentru a avea lungimea minimă necesară unei romanţe. 

Răspunsul său afirmativ a venit repede, împreună cu strofa cerută: 

„Stimate Domnule profesor, la ieşirea mea din spital am avut plăcuta 

surpriză să găsesc acasă misiva dumneavoastră şi felicitarea de 

sărbători, care m-au bucurat enorm. N-am ştiut de apariţia poeziilor 
 

 
 



59 

 

mele în „Medeea”. Mă bucură mult faptul că doriţi să folosiţi anumite 

poezii pentru romanţe şi o puteţi face fără nici o problemă. 

Colaborarea noastră mă onorează”. 

În plus, a alăturat scrisorii un volumaş de poezii, „Melancolia 

cuvintelor”, care s-a dovedit mai târziu o bogată sursă de texte de 

romanţe. Aveam permisiunea să compun pe oricare alte poezii şi să le 

modific după caz pentru a deveni romanţe.  

Am aflat atunci câteva lucruri noi despre poetul Ion Mustaţă, 

printre care şi faptul că era profesor de liceu la Brăila şi că volumele 

sale de poezii depăşiseră cifra de 14. De asemenea, era membru al 

Uniunii Scriitorilor din România. Corespondenţa extinsă pe care am 

purtat-o cu dânsul în anii ce au urmat a dus la apariţia unei relaţii de 

simpatie şi prietenie nedeclarate şi, cel puţin eu, doream să-l întâlnesc 

şi să-l cunosc în realitate cât mai curând. 

 Crearea muzicii romanţei „Mă întorc!” (numărul 6) mi-a luat, 

cred, 15-20 de minute şi a rămas imortalizată pe o casetă audio. Ceva 

timp îmi mai cerea de fapt fiecare romanţă compusă: analizam în gând 

dacă nu cumva seamănă cu o alta cunoscută sau cu vreo piesă din alte 

genuri de muzică. Riscul exista la un compozitor începător ca mine şi 

căruia îi venea în cap tema muzicală atât de repede. Rareori am găsit o 

succesiune de 6 sau 8 note care să semene cu o secvenţă din alte 

cântece. Eram atunci nevoit ca la redactarea partiturii pe calculator să 

fac modificări în acea succesiune chiar dacă prin asta se pierdea ceva 

din calitatea melodiei. 

 Procedura în continuare era aceeaşi: doream să o aud cantată 

de Sebi pentru că abia atunci i se vedea adevărata valoare. Ascultând 

piesa cântată de mine nu eram prea mulţumit. Sebi era pentru mine în 

acelaşi timp interpret şi critic muzical sincer, în plus, de mare 

încredere. Nu cred că m-a lăudat şi încurajat din politeţe. Pur şi 

simplu, el şi soţia lui Vioara erau, de obicei, primii care o audiau şi în 

forma interpretată de mine, şi în forma interpretată de Sebi cu 

acompaniament de chitară. Iar aprecierea lor era mereu laudativă. 

Uneori Sebi exclama mirat: 

– Cum ţi-a venit muzica asta? E de necrezut! Are nişte 

întoarceri, ondulaţii, suişuri şi coborâşuri incredibile! 
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Eu nu m-am umflat în pene deloc, pentru că ştiam un lucru: o 

astfel de muzică trebuie să aibă legătură cu divinitatea. Asta spunea şi 

colegul meu, profesorul Ivan Bogdanov când asculta câte o piesă. 

După ce Sebi a interpretat şi înregistrat primele şase romanţe 

ale mele, învăţându-le prin ascultarea pieselor cântate de mine, mi-a 

solicitat să rezolv scrierea partiturilor pentru următoarele compoziţii, 

spre a le prelua şi cânta mai uşor. Aici mi-a dat ceva de furcă. Am 

început să mă interesez printre muzicienii cunoscuţi sau recomandaţi, 

ca să aflu pe cineva doritor a-mi scrie contra cost partiturile după 

înregistrările vocale. Astfel, căutând omul dispus să mă ajute, am mai 

cunoscut muzicieni, dintre care unii mi-au fost de ajutor mai târziu. 

Dar nu am putut rezolva cu nimeni problema partiturilor, deşi nu părea 

o chestiune prea dificilă. 

Fiind consultant la o firmă americană de electronică, unde am 

recomandat şi dus pentru angajare mai mulţi dintre studenţii noştri 

foarte buni, elita facultăţii, începând cu anul III de studii, am avut 

relaţii de prietenie cu aceştia. Unii au devenit asistenţi la facultate, alţii 

doctoranzi iar alţii, după formarea de doi ani la firmă, au trecut la alte 

companii de profil. Având înregistrate pe un CD primele mele şase 

romanţe cântate de Sebi, am dat tinerilor din firmă astfel de discuri şi 

le-am cerut apoi părerea. Nu tuturor le plăceau romanţele dar se 

nimerea ca ei să aibă părinţi amatori de romanţe. Astfel, mi-au 

parvenit aprecieri frumoase. Le-am spus că sunt în căutarea cuiva care 

să posede îndeletnicirea de a  scrie partiturile. De la unul dintre aceşti 

băieţi a venit ajutorul. Absolventul Nicolae Romanov, de origine 

bulgar din Vinga, mi-a propus să-mi instalez pe calculatorul de acasă 

un program simplu de redactare a partiturilor şi de compoziţie 

muzicală, cu care să învăţ să-mi fac singur materialele necesare. 

Astfel, am început să desluşesc redactarea partiturilor pentru 

solist vocal. Ca să progresez mai repede am studiat partiturile la vreo 

20 de romanţe clasice, consacrate, cunoscute de mine, ale celor mai 

buni compozitori din branşă: Ionel Fernic, Vespasian Vasilescu, şi 

Ionel Băjescu Oardă. Le aveam în casă pentru că, prin anii ’80, 

apăruse cartea „150 Romanţe” de Mia Barbu, care conţinea şi sumare 

partituri ale acestor piese. Cred că această colecţie nemuritoare a Miei 
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Barbu a fost de mare importanţă pentru păstrarea tradiţiei româneşti în 

domeniul romanţelor, alături de Festivalul de la Târgovişte. Am mai 

citit în grabă despre noţiunile de bază din muzică sau m-am consultat 

cu Sebi, pentru a înţelege toate notaţiile de pe partituri. 

Încet, încet, am redactat partiturile de solist pentru primele 

mele şase romanţe, fără să tratez, pentru început, legăturile muzicale 

între strofele de bază, strofe şi refren, revenirea la strofe după refren 

ori introducerea, pe care pianul sau orchestra trebuie să le execute 

astfel încât romanţa să fie completă. Chestiunea asta am abordat-o 

ceva mai târziu. Dar pentru Sebi, partiturile mele erau bune. Am mai 

învăţat apoi de la lectorul dr. Horia Făgărăşan, care preda la Facultatea 

de Muzică tocmai compoziţia, că în texte există silabe accentuate dar 

şi mai tare accentuate. Cu acestea din urmă trebuiau să înceapă 

măsurile iar împărţirea textului pe măsuri nu era o treabă atât de 

simplă. 

 
 

 Consultându-l ca să progresez în această direcţie dânsul, ştiind 

ce romanţe am compus, nici nu-şi imagina că eu încă nu ştiu să 

alcătuiesc partituri corecte şi îmi răspundea simplu: 
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– N-am ce să vă mai învăţ; romanţele sunt melodioase şi 

„curg” bine! 

Totuşi, atunci când îl rugam să redacteze şi o partitură de pian 

pentru unele romanţe, cu predilecţie în pregătirea participării la 

Festivalul Naţional, îmi modifica măsurile ca să fie aşa cum cerea 

teoria muzicii, dar nici o notă nu avea de modificat. Toate erau 

impecabile şi sunau foarte bine. 

Fiind cât de cât înarmat cu posibilitatea de redactare a 

partiturilor (îmi lua doar o oră scrierea unei partituri de romanţă şi 

încă o oră scrierea silabelor textului sub note) am trecut la o etapă a 

doua de compoziţie. A urmat o serie de încă cinci romanţe pe versurile 

lui Ion Mustaţă şi au mai rămas în cartea lui de poezii unele pagini cu 

colţul îndoit, pentru viitoare abordări. 

În primul rând, am compus trista romanţă „Trecem prin viaţă” 

care are o poveste dureroasă. Simţindu-mă împlinit şi mândru ca şi 

compozitor după primele şase romanţe, dintre care patru erau pe 

versurile mele, m-am gândit să-i povestesc despre bravura mea fostei 

profesoare de literatură română din liceu, domnişoara Elvira Lucaciu, 

retrasă la pensie înspre zona de baştină, în oraşul Câmpulung 

Moldovenesc. Aveam numărul dânsei de telefon de la colegii care 

organizau întâlnirile la Ocna Mureş. Era prin vara anului 2002 când, 

după câteva zile de ezitare, mi-am făcut curaj şi am format numărul de 

telefon al mărinimoasei mele profesoare, cea care m-a îndreptat cu 

pricepere pe drumul literaturii şi care m-a făcut să mă gândesc chiar la 

a urma o facultate de filologie. La telefon (era într-o zi de Miercuri) a 

răspuns sora profesoarei, care mă ştia din scrisorile trimise: 

– Domnule profesor, sora mea a fost înmormântată Luni! 

Am rămas buimăcit, aproape împietrit, şi primul meu gând a 

fost acela că dacă aş fi avut curajul să sun cu câteva zile mai devreme, 

când mă gândisem să o fac, aş mai fi prins-o în viaţă spre a-i raporta 

surprinzătoarea mea realizare în muzică. Ar fi fost o bucurie pentru 

cea care era mândră de succesele elevilor săi şi îi încuraja permanent 

să persevereze. 

 Dar nu am avut norocul să-i aud râsul cristalin şi puternic de 

altădată, la auzul bravurii mele, aşa cum s-a întâmplat când i-am dat 
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cu dedicaţie primul volum colectiv de epigrame în care eram cuprins 

şi eu (1967). 

I-am răspuns totuşi surorii profesoarei mele, după ce mi-am 

adunat puterile, spunându-i că am simţit ceva în legătură cu aceasta, că 

am vrut să iau legătura cu dânsa la telefon, dar că am ezitat câteva 

zile. I-am spus că doream să-i fac o bucurie istorisindu-i despre 

bravura mea în domeniul romanţelor, urmând să-i trimit şi o casetă 

spre a le asculta.  

Nu o voi uita niciodată pe această minunată profesoară care, 

deşi a avut o infirmitate locomotorie din copilărie (la 7 ani, făcând 

călărie, a căzut de pe cal iar în urma accidentului un picior i-a fost 

scurtat cu câţiva centimetri – atât putea face medicina din anii ’30), 

radia putere de viaţă, bucuria de a trăi, de a citi literatură, de a povesti 

cu prietenii, dragoste pentru cei din jur şi, peste toate, avea un râs 

fenomenal ce se auzea de la o poştă! 

Dacă te rătăceai la Ocna Mureş (greu de întâmplat asta într-un 

oraş atât de mic) puteai găsi şcoala după râsul domnişoarei Lucaciu 

căci acolo şi locuia. Nu este o glumă, pentru că povestea s-a şi 

întâmplat; nu la Ocna Mureş ci la Craiova.  

Era prin anul 1960, când eu eram student în practică la Uzinele 

Electroputere. Simultan făceau acolo practică şi studenţi de la 

Facultatea de Electrotehnică din capitală, printre care se afla colegul şi 

prietenul meu foarte bun din liceu, Sorin Bucurenciu, actualmente 

profesor la această facultate. Într-o zi de Duminică, ne-am pus noi doi 

pe căutat în Craiova adresa familiei unui alt fost coleg de liceu, Mihai 

Rusu, pe atunci student la Institutul de Construcţii din Bucureşti, care 

tocmai se mutase din Ocna Mureş la Craiova. Ştiam că familia Rusu 

locuia foarte aproape de centrul Craiovei, de Primărie. Venind pe jos 

cu Sorin pe strada Unirii, dinspre zona hotelului Minerva, ne aflam pe 

la mijlocul străzii când am auzit, în liniştea dinaintea prânzului, un râs 

în hohote, cristalin, puternic, unic la nivel mondial, ce venea de la vre-

o două sute de metri. Ne-am uitat unul la altul cu acelaşi gând: nu 

putea fi decât al domnişoarei Lucaciu. Dar ce căuta ea la Craiova? 

Aha, era prietenă foarte bună a familiei Rusu, deci acolo se afla adresa 

căutată de noi, în centrul oraşului, la câţiva paşi. Ne-am apropiat 
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stabilind direcţia din care veneau cu repetiţie hohotele inconfundabile, 

precum caută un radar ţinta. Da, erau acolo, într-un balcon, 

domnişoara Lucaciu şi doamna Rusu. 

Făcându-ne auziţi, noi cei de jos, între două şarje de râs, ne-a 

fost dat să mai ascultăm odată hohotele îndrăgite de mult, chiar mai 

amplificate, urmate de exclamaţia: 

– Ce căutaţi voi aici, măi băieţi? Cum ne-aţi găsit? 

Nu era greu de explicat cum! Doamne, cât am mai râs cu toţii 

de întâmplare, în faţa unei mese plină cu prăjituri din micul salon de 

bloc. 

 Dar atunci, în Iulie 2002, draga mea profesoară se stinsese, se 

contopise cu neantul, în timp ce eu eram cu gândul la ea şi la bucuria 

ce i-o puteam crea, la râsul şi la vorbele ei, care ar fi sunat cam aşa: 

– Ei, nu mă găti! Nu se poate! Eşti formidabil! Măi, măi, să-mi 

vii cu aşa o veste frumoasă!, urmate de câteva reprize din râsul sănătos 

şi de neuitat. 

 Am fost câteva zile grozav de afectat de nefericita întâmplare a 

plecării ei dintre cei vii. Nu ştiam ce să mai fac în memoria ei în afară 

de anunţarea imediată a colegilor de liceu, care o îndrăgiseră cu toţii 

chiar dacă era foarte severă la clasă. În fond, toţi ştiam ce noroc am 

avut odinioară cu pleiada de profesori severi de la liceul nostru drag 

din Ocna Mureş. 

 Atunci mi-a venit ideea de a compune o romanţă în memoria 

profesoarei mele, iar versurile potrivite existau; le parcursesem deja în 

cartea lui Ion Mustaţă: „Trecem prin viaţă!” (romanţa nr.7). În 

accepţiunea poetului, prin viaţă trecem cu o anumită teamă, ferindu-ne 

de ce e mai rău, purtând pe umeri o grea povară şi înfruntând destinul. 

Este o succintă meditaţie despre dramatismul vieţii. El ne invită să 

golim un pahar până la fund spre a înneca ideile negre şi a uita de 

„Bătrâna Doamnă” care ne pândeşte.  

 Au mai fost sau au urmat romanţele pe versurile aceluiaşi poet: 

„Voi pleca!” (nr.8), „Sunt călătorul” (nr.9), „Vino mai aproape” 

(nr.10) şi ceva mai târziu „Toamna” (nr.12). Două dintre acestea au la 

bază versuri din al doilea volum de poezii trimis mie de prietenul din 

Brăila, „Sărbătorile câmpiei”. Am compus aceste patru romanţe în tot 
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atâtea week-end-uri petrecute la cabana noastră de pe lacul Surduc – 

un loc melancolic, binecuvântat de Dumnezeu. I-am trimis şi poetului 

un disc cu cele şase romanţe iar răspunsul său a fost prompt, 

conţinând mulţumiri şi felicitări. Cred că l-am făcut fericit. 

 Acolo, la o sută de metri de lac, retrasă din grămada de cabane 

înghesuite, se află locul nostru de refugiu, o cabană mică dar cochetă, 

cu parter de 32 metri pătraţi, şi mansardă, plus un balcon mare, cu 

vedere spre lac, cu multă verdeaţă în jur. Alături, pe atunci, erau doar 

două cabane ale unor prieteni germani, care veneau şi stăteau puţin. 

Astfel, liniştea noastră era garantată până după prânz când, de undeva, 

se  mai auzeau ceva manele. 

 

 
 

 Într-o zi, enervată de durata şi volumul programului de manele 

şi cântece cu texte vulgare dat de un vecin ceva mai depărtat, soţia 

mea a luat un disc cu muzică simfonică şi l-a dat cadou tânărului 

respectiv, spunându-i să mai asculte şi aşa ceva. Oricum, 20 de ore din 

24 era linişte, puteam compune, scrie, recenza teze de doctorat sau 

lucrări şi, bănuiesc, datorită aerului nepoluat (poate şi cântecului 
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privighetorilor) reuşeam să termin ceea ce lucram în timp record faţă 

de timpul pe care l-aş fi consumat la Timişoara. Tot aşa de rapid 

compuneam şi romanţele, timp în care soţia pleca prin vecini. 

Odată, după ce am compus o nouă romanţă, am ieşit pe terasă 

şi am fredonat sau fluierat melodia. Un prieten din Piteşti al neamţului 

de lângă noi, aflat în vizită, mă abordează: 

 – Spuneţi-mi ce nume are piesa frumoasă pe care aţi cântat-o? 

Sunt extrem de curios pentru că eu credeam că le ştiu pe toate dar pe 

asta n-am mai auzit-o! 

I-am răspuns zâmbind: 

– Nici eu nu am mai auzit-o până acum 20 de minute când am 

compus-o! N-aveaţi cum să o auziţi mai înainte! 

Cândva, ştiindu-l pe interlocutorul meu îndrăgostit de muzică 

i-am dat un disc cu 12 probe ale romanţelor mele. Aşa am procedat 

deseori când am întâlnit oameni ce îmi spuneau că le plac romanţele 

sau că părinţii lor sunt iubitori de romanţe. Aveam de obicei în 

buzunar o copie a discului cu probe, la 12 sau mai târziu la 16 

romanţe, şi primul om întâlnit în ziua aceea, pe stradă, în tramvai sau 

în autobus, descoperit ca iubitor de romanţe, primea acel disc. Spiritul 

romanţei trebuia întreţinut! 

Alteori, la întâlnirile cu absolvenţii după o sumă de ani 

multiplă cu 5 sau 10, dacă nu mai aveam un exemplar disponibil din 

ultima ediţie a cărţii „Zâmbete la Electro”, acordam ca premiu 

absolventului venit de la cea mai mare distanţă – un disc cu probe de 

romanţe iar mai târziu, cu înregistrări video ale prezentărilor mele de 

la Festivalul Naţional al Romanţei. 

Dintre cele şase romanţe compuse pe versurile lui Ion Mustaţă 

mie îmi place mai mult piesa „Vino mai aproape!”, şi asta, pentru că 

titlul se continuă în versuri cu „lângă foc”, amintindu-mi de toamnele 

reci când stăteam cu soţia Vioara în cabană, lângă soba de teracotă 

încălzită şi depănam amintiri, în timp ce afară vântul zburătăcea 

frunzele îngălbenite ale mestecenilor. Textul romanţei era parcă real; 

era ceea ce trăiam noi atunci: lăsam să ne pătrundă în suflet liniştea 

înserării şi nu ne mai gândeam la ceea ce se întâmplă în lumea asta 

anapoda.  
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De o temă asemănătoare şi de o muzică la fel de melodioasă se 

bucură şi romanţa „Toamna”, în care parcă desluşesc chipul poetului, 

în tăcerea toamnei, într-o seară cu lună plină aşteptată anume, 

meditând la uitarea în care omul este îngropat la bătrâneţe. 

Compozitorul Florentin Delmar spunea cândva: „Romanţa răspunde 

unei cerinţe fireşti de solitudine a omului intr-o lume aflată în 

continuă prefacere şi tumult”. Poate de aceea eram mai inspirat în 

locul izolat de la Surduc.  

După fiecare romnanţă compusă pe versurile prietenului meu, 

îi scriam o scrisoare şi îi trimiteam o casetă cu piesa interpretată de 

Sebi. Maestrul răspundea prompt, exprimându-şi deschis părerea şi 

încurajându-mă mereu în cele ce făceam: 

„Am primit caseta dumneavoastră, care mi-a produs o imensă 

bucurie, mai ales că recent am iesit din spital şi parcă aşteptam ceva 

care să mă mai bucure. Vă felicit pentru romanţe şi sunt convins că în 

final va ieşi ceva deosebit. Vocea interpretului este într-adevăr 

potrivită, caldă şi amplă, cu tonul de melancolie potrivit romanţelor. 

Cred că o participare a noastră la concursul de romanţe de la 

Târgovişte ne-ar aduce satisfacţii mari.” 

Ori: 

„Am primit cu bucurie misiva dumneavoastră şi caseta cu 

înregistrarea ultimelor romanţe, care mi-au plăcut foarte mult;  m-au 

încântat ca şi celelalte de altfel. Să sperăm că vom avea succesul 

scontat!” 

 „Mi-a plăcut în special interpretarea domnului Ariesan, cu 

vocea sa profundă şi caldă. Mi-au plăcut de asemenea versurile 

dumneavoastră închinate foştilor colegi de liceu.” 

Şi chiar: 

 „M-am gândit la ceva: oare n-am putea împreună să realizăm 

şi câteva piese interesante de muzică uşoară?” 

Tare mult mi-am dorit să mă prezint odată la Festivalul 

Naţional cu o romanţă pe versuri de Ion Mustaţă. M-am tot gândit pe 

care să o lansez astfel; cred că „Vino mai aproape!” merita scoaterea 

în luminile rampei. Nu este încă imposibil doar că, visând eu atunci că 

ne vom întâlni cu familia Mustaţă la Târgovişte, am rămas cu visul. 
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Poetul a decedat în anul 2006 şi am aflat despre năpastă din trista 

scrisoare a doamnei Mărioara Mustaţă: 

„Am apreciat tot timpul colaborarea cu soţul meu, strădania 

de a realiza ceva frumos, care să meargă la sufletul oamenilor, care 

să trezească nostalgii prin sensibilitatea versurilor şi a muzicii, într-o 

perioadă când acest gen de muzică pare a nu se fi îmbogăţit cu prea 

multe creaţii. Soţul meu s-ar fi bucurat nespus aflând că aveţi ceva 

sanse de reuşită dar, din păcate, timpul nu l-a mai ajutat să trăiască 

aceste clipe.” 

 Am regretat mult atunci că nu am avut ocazia să ne întâlnim 

pe viu în lumea aceasta. „Bătrâna Doamnă”, cum o numea impetuosul 

poet, a comis încă un sacrilegiu. 

 

La dispariţia prietenului meu de departe am trăit o durere 

sufletească aproape la fel de mare ca aceea produsă de pierderea 

profesoarei mele de literatura română de la Ocna Mureş. De fapt şi 

poetul Ion Mustaţă a fost tot profesor de liceu la aceeaşi disciplină, dar 

la Brăila. Amintirea lui, scrisorile şi poza lui de pe volumul de poezii 

trimis le voi păstra câte zile voi mai avea. 
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       La creaţie, se fac în continuare paşi 

importanţi în găsirea unor mijloace de a 

duce romanţa mai departe, pentru ca ea 

să continue să trăiască şi să ne încânte 

sufletul. 

(Viorel Muntean, membru în Juriu) 

 

Capitolul 6 

 

OMAGIU LUI EMINESCU  

 

 Poezia lui Mihai Eminescu este pentru compozitorii de muzică 

un izvor nesecat. Au fost compuse deja pe ea romanţe nemuritoare ca: 

„Pe lângă plopii fără soţ”, „Mai am un singur dor”, „De ce nu-mi 

vii?”, „Dorinţa”, „De-acuma nu te-oi mai vedea” şi altele. Au fost 

compuse şi frumoase serenade precum „Somnoroase păsărele” şi 

„Deschide, deschide fereastra!”. A fost compusă chiar muzică cultă, 

incluzând peste 26 de lieduri! S-au compus piese de muzică rock şi 

pop (peste 13 piese). Nu cred că „Lista compoziţiilor pe versurile lui 

Mihai Eminescu” de pe enciclopedia Vikipedia (poate fi găsită uşor şi 

pe Google) este completă. 

 Desigur că am fost şi eu tentat să compun romanţe pe stihurile 

sale, doar că respectul cuvenit marelui poet, grija de a nu ”jigni” pe 

regele poeziei româneşti şi teama de un eşec m-au ţinut la distanţă o 

vreme. Numai după 12 compoziţii, apreciate de mulţi ca reuşite (şi 

aici o citez din nou pe fosta prim-solistă a Operei timişorene, doamna 

Viorica Pop Ivan), am prins curajul necesar pentru a aborda opera 

nepieritoare a luceafărului poeziei noastre. 

 Am găsit în bibliotecă volumul de poezii ale lui Mihai 

Eminescu, procurat când băieţii noştri au ajuns la liceu şi trebuiau să-l 

parcurgă la lecturile particulare. Volumul meu, de prin anii ’50, mai 

bogat, aflat în biblioteca mamei mele, care a locuit ultima dată la 

Turda, s-a rătăcit. La decesul mamei, fratele meu Horia a cedat bunicii 

şi sorei mamei noastre din Turda multe lucruri din casa mamei. Din 

păcate, printre lucrurile cedate se aflau cărţi de-ale mele din liceu, 
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unele primite ca premiu pentru învăţătură, dar şi diplomele mele din 

toţi anii de scoală, poze de când eram copil şi chiar carnetul de student 

(după care îmi pare tare rău). Relaţiile mai reci cu familia sorei mamei 

mele (de care nu mă ştiu vinovat deloc) m-au oprit să cer înapoi aceste 

obiecte preţioase pentru mine şi nici sora mamei nu s-a gândit să mi le 

returneze.  

 Prima romanţă pe versurile lui Eminescu am compus-o la 

sfârşitul anului 2002, anul cu cele mai multe realizări în creaţia mea 

muzicală. Adevărul este că am sperat în organizarea la Timişoara în 

anul ce venea, de 15 Ianuarie, a unei festivităţi dedicată poetului, la 

care am vrut să mă prezint cu o piesă interpretată de Sebi. Festivitatea 

nu s-a mai ţinut în acel an iar în anii următori nu ştiu cum am omis să 

mă ocup de o prezentare în public a unei romanţe pe versuri de 

Eminescu. Eram probabil prins de o puzderie de sarcini. 

 Romanţa se cheamă ca şi versurile: ”Cu mâine zilele-ţi adaogi” 

(numărul 13) şi s-a născut după ce am citit versurile de multe ori, până 

ce le-am înţeles, până ce am reuşit să le „trăiesc”. Probabil că după 

compunerea celor două părţi muzicale, pentru strofe impare şi pare 

(romanţa nu are refren) am îndrăznit să modific puţin ordinea 

strofelor, pentru a obţine o succesiune mai firească a ideilor, pentru a 

o face să constituie un subiect de romanţă, cu un final mai captivant.   

Desigur, piesa ar putea fi considerată şi ca lied (unul mai 

popular) dar eu am inclus-o între romanţe pentru că are o legătură 

aproape imperceptibilă (făcută involuntar de ascultător) cu viaţa şi 

soarta poetului, terminată tragic la o vârstă înjumătăţită. Din acest 

motiv, când studiam versurile astei splendide poezii îmi spuneam că 

orice se pune pe muzică din opera poetului poate constitui romanţă 

dacă are ritmul potrivit. Mi se pare că aproape toată creaţia lui 

Eminescu degajă o anume tristeţe, tipică romanţelor. 

 Din acest stihuri, unde poetul reia sistematic ideea scurgerii 

timpului, a succesiunii clipelor, dar şi pe aceea a importanţei 

momentului, precum şi din alte poezii, reiese că poetul a fost pasionat 

de relaţia spaţiu-timp din fizică. Dacă adăugăm la asta şi aprofundarea 

de către el a noţiunilor legate de astronomie, de univers, de 

transmiterea luminii în spaţiul cosmic, putem spune că a fost chiar 
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îndrăgostit de fizică şi că, dacă nu ar fi fost un poet extraordinar, ar fi 

putut deveni un foarte bun profesor de fizică, remarcat prin pasiunea şi 

documentarea expunerilor. Eu încerc să cred că undeva, într-una din 

scrierile sale, a şi intuit ideea relativităţii, apărută în teoria cu acelaşi 

nume a lui Einstein. Ar trebui să mai căutăm! Poate chiar în poezia 

„Luceafărul”. 

 Nu ştiu cum am reuşit, dar cred că muzica acestei romanţe (la 

care unii i-ar zice lied) sună la fel de grandios ca şi ideile poeziei iar 

acestea, împreună, îţi dau senzaţia că te afli într-o catedrală. Şi atunci 

piesa nu mai este un lied! Poate nu este nici romanţă! Până ce un 

specialist o va include în categoria corectă, eu, mai modest, am 

cuprins-o pe discul cu 16 romanţe-probe, înregistrată fiind, din nou 

excelent, de Eusebiu Arieşan. 

 Am trimis o casetă magnetică cu romanţa ”Cu mâine zilele-ţi 

adaogi” pe adresa Muzeului Eminescu din Dealul Copoului, la Iaşi, în 

speranţa îmbogăţirii colecţiei cu piese muzicale compuse pe versurile 

poetului. La noi însă, nu se obişnuieşte a se răspunde la asemenea 

gesturi. Poate de aceea la noi nu există sărbătoarea „Recunoştinţei” de 

la nord-americani! În schimb, am fost răsplătit de faptul că doamna 

Viorica Pop Ivan a lăudat mult această romanţă şi a prezentat-o într-un 

cenaclu literar, de ziua falnicului poet, în Ianuarie 2009. 

 Când iau în mână volumul de poezii ale poetului mă parcurge 

un fior şi se naşte de îndată dorinţa de a mai alege o poezie pe care să 

compun muzică, în special după prima reuşită. Răsfoind cartea în 

căutarea unei poezii nu prea lungi, am dat de una scurtă dar plină de 

idei mişcătoare despre tinereţea trecută, care din nou te fac să gândeşti 

la dramatismul vieţii poetului: „Trecut-au anii!”. Dacă îmi amintesc 

bine, poezia a fost scrisă de Eminescu pe la vârsta de 32 ani. Nu erau 

mulţi dar acum ştim că făceau cam trei sferturi din viaţa sa. Asta 

accentuează poate dramatismul poeziei şi al romanţei. Nimic nu-l 

putea consola pe poet pentru trecerea anilor şi pierderea copilăriei cu 

poveştile ei. Zadarnic încerca să readucă un sunet ori un tremur al 

sufletului din trecut şi se întuneca văzând creşterea timpului în urma 

sa. Este o poezie răscolitoare, care te mistuie încă mult timp după ce o 

parcurgi. 
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Decizia odată luată iar momentul compunerii fiind potrivit 

ales, în timp record, ca si în alte dăţi, s-a născut muzica (2004, 

romanţa nr.17). Ştiind că textul romanţei este prea scurt, am căutat în 

alte poezii de-ale „luceafărului” o strofă cu subiect asemănător apoi 

am repetat drept ultimă strofă pe prima. Astfel, lungimea piesei 

depăşeşte 3 minute şi ar fi acceptabilă. Am găsit acea strofă în poezia 

„Rime alegorice” şi se referă tot la viaţă. A trebuit să-i adaug două 

silabe în primul vers pentru a respecta lungimea: 

            „Corabia vieţii grea îmi e de gânduri, 

    De stânca morţii risipită-n scânduri; 

    A vremei valuri o lovesc şi-o sfarmă 

    Şi se izbesc într-însa rânduri, rânduri” 

În 2005, pregătindu-mă pentru prima participare la Concursul 

de Creaţie al Festivalului Naţional al Romanţei de la Târgovişte, am 

aflat din regulamentul de participare că pot prezenta la preselecţie 

maximum două romanţe. Nu se spunea însă nimic despre faptul că 

doar una va fi selectată! Astfel păcălit, m-am pregătit cu două piese 

bune, sperând ca ambele să ajungă în finală. Ca urmare am ales 

romanţele: „Să nu te superi Doamne!” şi „Trecut-au anii!”, în ordinea 

preferinţei mele. 

 Domnul lector dr. Horia Făgărăşan a realizat partiturile de pian 

iar Sebi s-a pregătit intens pentru înregistrările cu care urma să 

participăm la preselecţie. Acestea au fost realizate în sala de concerte 

a Facultăţii de Muzică, sub acompaniamentul de pian al domnului 

Făgărăşan şi cu ajutorul tehnicianului de sunet, domnul Vasile 

Dănăilă. Cele două piese, puse pe acelaşi disc, au ieşit destul de bine, 

aşa că le-am trimis, alături de partituri şi texte, la organizatorii 

festivalului. Apoi m-am perpelit asteptând rezultatul. 

 Pe la sfârşitul lunii August, am fost sunat la telefon de către 

directorul executiv al festivalului, domnul profesor Lucian Codreanu. 

Dânsul m-a felicitat şi m-a anunţat că a fost selectată pentru concursul 

final romanţa „Trecut-au anii!”. Atunci am aflat că doar cu o piesă se 

poate participa în finală şi am rămas un pic dezamăgit pentru că eu 

consideram că romanţa „Să nu te superi Doamne!” era mai valoroasă 
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în ansamblu. Poate că în decizia comisiei de preselecţie a contat mai 

mult melodia, poate au ales o piesă mai puţin tristă... 

 Aşa am intrat pe ultima „sută de metri” a pregătirii primei 

participări la Festivalul Naţional al Romanţei. Sigur, eram tare 

emoţionat datorită acestui prim succes: am intrat în finala celor 10 

compozitori de romanţe selecţionaţi pe plan naţional în acel an.  

Nu mai aveam mare lucru de făcut până la festivalul programat 

întotdeauna la sfârşit de octombrie şi mai aveam de aşteptat două luni 

cu emoţie. Sebi s-a apucat de repetat periodic romanţa „Trecut-au 

anii!” folosind ca acompaniament înregistrarea deja făcută, ceea ce nu 

era o problemă pentru el. Iar eu am pregătit deplasarea cu maşina mea 

veche Ford Escort la Târgovişte. Acolo ne aşteptau cazare şi masă 

gratuite precum şi locuri rezervate în primele rânduri ale sălii de 

concurs. În sfârşit, după 38 de ani de aşteptare, visul meu, dorinţa mea 

veche de a fi spectator la „Crizantema de Aur” urma să se 

îndeplinească şi încă cum! 

 A venit şi săptămâna festivalului, ultima săptămână întreagă 

din Octombrie. În ziua de Marţi am parcurs cu Sebi alături cei 530 de 

kilometri, obositori mai ales în ultima parte deoarece am mers de la 

Piteşti la Târgovişte pe drumul naţional şi nu prin Găeşti, până la care 

erau totuşi 50 km de autostradă, uşor de parcurs. Iar drumul naţional 

era plin de sate şi aglomerat cu tot felul de vehicule, inclusiv căruţe. 

 La hotelul Dâmboviţa, unde urma să fim cazaţi, conform 

convorbirii telefonice cu domnul Lucian Codreanu, nu ştiau nimic de 

noi. În general, organizarea din acel an a festivalului, în ceea ce 

priveşte primirea concurenţilor, a fost sub orice critică. Parcă eram 

total nedoriţi în raport cu soliştii celebri invitaţi să cânte în recitalurile 

de după fiecare etapă a concursurilor de interpretare si de creaţie. Nu 

ne-am aşteptat la aşa ceva! Eram neglijaţi total şi a trebuit să ne cerem 

cu ţârâita drepturile privind cazarea, masa, ecusoanele de participanţi 

pentru intrare în sală, invitaţii, programe şi posterele festivalului de la 

biroul din incinta Casei de Cultură. Astfel, primirea noastră a fost de-a 

dreptul dezolantă. Simţeam că eram în plus pe acolo! 

Repetiţiile cu orchestra ce acompania romanţele de la Creaţie 

au început încă în aceeaşi seară. Aceasta era condusă de maestrul Dan  
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Ardelean, profesor la Universitatea Naţională de Artă Teatrală din 

Bucureşti şi dirijor al orchestrei Teatrului „C. Tănase”, originar din 

Arad. Repetiţiile au continuat impecabil şi în zilele următoare, până în 

după-amiaza zilei de concurs care era Vinerea. Am fost mulţumiţi de 

acestea şi nu ne mai era teamă de concurs, mai ales pentru că am auzit 

deja la repetiţii păreri pozitive despre romanţa mea. 

O singură problemă dificilă a intervenit însă: Sebi era foarte 

emotiv în asemenea ocazii importante şi nu a putut dormi ca lumea în 

ultimele trei zile şi nopţi. Se plângea că-l deranjează zgomotul străzii 

dar nu aveam cum să obţin o altă cameră în hotelul ticsit de 

participanţi. Era şi foarte agitat în acele zile şi a trebuit să ia nişte 

calmante naturiste pe care le mai folosise cu alte ocazii. Am mai 

vizitat împreună câteva dintre bisericile vechi şi monumentele istorice 

pentru a-i deturna atenţia şi a-i mai reduce emoţiile. Nu a reuşit să 

doarmă nici în după-amiezile până la concurs, când eu plecam la 

plimbare prin oraş (pe un frig cu vânt) pentru a-l lăsa să doarmă. 

Despre capitala romanţei, celebra interpretă Ioana Radu, mulţi 

ani preşedintă Juriu, afirma: „Târgovişte este un oraş în care istoria 

de glorie a neamului trăieşte într-o aureolă de romanţă”. Plimbarea 

prin centrul oraşului te recomfortează. Este o adevărată desfătare. În 
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primul rând parcurgi parcul Mitropoliei, încadrat cu gard viu din brazi 

tuia. La intrarea în parc întâlneşti turnul vechi cu modele de cărămidă 

aparentă şi acoperiş roşu. Turnul are un balcon cu coloane scurte 

răsucite şi o poartă de fier forjat cu ornamente. Pe turn descoperi o 

inscripţie care arată că acolo s-au tipărit primele cărţi în slavonă şi 

română. 

 
   

Dacă stai cu spatele la turn ai în faţă Casa de Cultură, o clădire 

monumentală, cu coloane mari de secţiune dreptunghiulară, din 

marmoră bej dungată şi cu vitrine uriaşe de sticlă. Intrarea în locaşul 

de cultură este scundă şi încadrată cu marmoră albă. Încăperile de la 

etaj se prelungesc în afară, în consolă. În jurul Casei sunt plantaţi tei 

iar în faţă sunt rondouri cu brazi argintii. 

Platoul din faţa Casei de Cultură a fost transformat într-un 

parc; era o anticameră a festivalului împodobită cu mult gust. Pe 

părţile laterale ale trepţilor lungi de câteva zeci de metri erau 

amplasate lăzi cu crizanteme mărunte iar pe platoul apropiat, în 

centrul unui rondou mare cu crizanteme – regine ale toamnei – statuia 

lui Mihai Viteazul, cu sceptrul în mână şi călare. Erau nişte 

aranjamente florale rar văzute. „Crizantema de Aur" este pe drept 
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mândria târgoviştenilor. Acolo, aerul cu miresme de crizanteme 

vibrează în acord de romanţă. Păcat că nu toată ţara cunoaşte 

strălucirea fastuosului festival al romanţei. Şi este un adevărat 

sacrilegiu faptul că Televiziunea Română a uitat totalmente de acest 

festival, ce face parte din patrimoniul naţional. 

  

 
 

Mai întâlneşti acolo şiruri de tuia, rondouri cu crizanteme, 

arcade de beton sub care se află bănci discrete. Revenind la turn, în 

stânga şi în dreapta acestuia se deschid alei lungi străjuite de tei, dintre 

care una duce spre biserica Mitropoliei, impunătoare cu acoperişul ei 

de tablă înverzită de vreme. Aceasta este realizată într-o arhitectură 

românească din cărămidă bej în combinaţie cu marmoră alb-gălbuie. 

La faţadă se remarcă şase coloane din cărămidă, de diferite tipuri: 

cilindrice simple, cilindrice cu spirală şi cu secţiune hexagonală. În 

faţa bisericii sunt păstrate ruinele unor biserici vechi, din vremea când 

Târgoviştea era capitala Ţării Româneşti. 
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Pentru oraşul Târgovişte, „Crizantema de Aur” reprezintă un 

eveniment anual tradiţional foarte important; este practic cea mai 

frumoasă sărbătoare. Oraşul se umple de afişe mari multicolore având 

pe fond emblema festivalului: crizanteme. Am acum şi eu acasă două 

astfel de afişe, pe unul din ele fiind trecut la compozitori şi numele 

meu. Dar abundenţa aranjamentelor florale dinafara şi dinăuntrul 

Casei de Cultură, decorarea scenei, sunt spectaculoase, impresionante 

chiar, depăşind orice imaginaţie. 

La ediţia 2005, pe platoul din faţa Casei de Cultură găseai 

amenajate adevărate expoziţii florale din crizanteme multicolore, erau 

instalate mici fântâni arteziene şi izvoare, erau realizate covoare de 

frunze uscate galbene, roşii, maron. S-au instalat numeroase 

reflectoare ce scoteau în evidenţă afişele uriaşe ale festivalului, 

montate pe faţada Casei. După cum anunţau organizatorii, numărul 

crizantemelor folosite la decorare egala numărul ediţiei înmulţit cu 

1000. Astfel, la ediţia 38-a din 2005, au fost folosite 38.000 ghivece 

cu crizanteme şi decoraţiunile erau splendide.  

Decorul din stradă era continuat în foaier apoi pe scenă. 

Foaierul şi scările ce duc la sala de spectacol au beneficiat de cele mai 

elaborate aranjamente florale, concurând cu imagini din Paradis, ce 

alimentau melancolia participanţilor.  
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 Scena festivalului beneficia de un decor special, altul în fiecare 

an. În anul acela scena reprezenta un platou cu felinare mărginit în 

spate de o terasă înaltă, lungă, cu balustradă şi scară pe care îşi făceau 

apariţia soliştii. Orchestra era aşezată în prim plan, având felinarele în 

spate. Pianul era decorat cu folie cu crizanteme. Pe fundalul scenei era 

plasată o draperie cu crizanteme cu nuanţe de roşu având inscripţionat 

mare numele festivalului: Crizantema de Aur. Culoarea draperiei se 

schimba din când în când înspre violet cu ajutorul luminilor din 

spatele scenei. Pe cele două laturi ale scenei erau draperii cu desene de 

crizanteme galbene şi roşii fără a lipsi frunzele lor verzi. Podeaua pe 

care stătea orchestra era acoperită cu o folie imprimată cu crizanteme 

şi frunze uscate multicolore. Pe marginea scenei, spre sală, în centru şi 

lateral, erau postate coşuri uriaşe cu crizanteme. Aceste decoruri 

dădeau festivalului un aer romantic. Mireasma crizantemelor umplea 

sala şi simţeai cu adevărat că era toamnă, o vreme numai bună pentru 

ascultat nepieritoarele romanţe. 

 Juriul concursului era format din importanţi şi apreciaţi 

exponenţi ai vieţii muzicale româneşti dar printre aceştia abia dacă 

apărea un interpret sau compozitor de romante! În acele zile l-am 

cunoscut pe preşedintele juriului, maestrul Ludovic Spiess căruia i-am 

dat discul cu 16 probe ale romanţelor mele.   

De asemenea, l-am cunoscut pe maestrul Cornel Panţâru, 

violonistul principal din orchestra festivalului, cu care tocmai am 

petrecut câteva minute în liftul blocat. Dânsul venea în fiecare an, în 

mod special, pentru a acompania romanţele din concursul de  

interpretare, de la Helsinki. Era într-adevăr un maestru al arcuşului, 

care nu mai avea nevoie de partitură.  

L-am mai cunoscut şi pe domnul Dan Ţopa, maestru în 

scenografie, regizorul festivalului din partea postului de televiziune 

Naţional TV, care prelua şi transmitea în direct pe canalul „Favorit” 

concursurile de interpretare şi de creaţie (nu şi recitalurile de după 

competiţii), din păcate întrerupte de reclame!  

 Tot atunci l-am întâlnit, într-una din pauzele festivalului şi pe 

cel mai bun solist de romanţe bărbat „al tuturor timpurilor trecute, 

prezente şi viitoare” (declarat astfel de mine), domnul Bogdan Petru 
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Hrestic. Pe dânsul l-am văzut şi ascultat la televizor când a participat 

la concursul de interpretare al ediţiei din 2003 a Festivalului, şi a 

obţinut Trofeul „Crizantema de Aur”, cea mai mare distincţie acordată 

la aproape fiecare ediţie. Ascultându-l atunci am rămas înmărmurit. 

Mi-am chemat repede pe soţia să-l audă şi ea, spunându-i că aşa o 

interpretare nu am mai întâlnit în viata mea! Domnul Hrestic era pe 

atunci student la Facultatea de Teologie din Târgovişte. La scurt timp 

după acel frumos eveniment din viaţa sa, i-am scris părerea mea, l-am 

felicitat şi i-am trimis partiturile şi probele romanţelor mele, 

invitându-l ca vre-odată să interpreteze una dintre ele. 

 A venit şi seara concursului, începută cu partea a doua a 

concursului de interpretare, după care urma secţia de creaţie. Asistând 

la concursul de interpretare, desfăşurat în primele două seri, am 

discutat cu Sebi în pauze despre posibilii ocupanţi ai primelor trei 

locuri. În privinţa listei celor trei părerile noastre au cam coincis. Mai 

apoi, după premierea interpreţilor (văzută de mine acasă, la 

Timişoara), pe care am considerat-o corectă, am constatat că 

priceperea şi experienţa lui Sebi în muzica interpretativă erau la mare 

înălţime. Reuşise să indice acelaşi clasament pentru primele trei locuri 

ca şi Juriul festivalului. 

Sebi s-a retras apoi undeva în culise pentru a mai repeta textul 

piesei noastre, care era destul de scurt dar nu uşor de reţinut. Cred că 

emoţia îl copleşea deşi luase calmante. Eu am revenit în sala de 

spectacol, de asemenea foarte emoţionat (deşi luasem şi eu aceleaşi 

calmante naturiste totuşi aveam pulsul crescut), la locul meu din 

rândul al doilea.  

Concursul de Creaţie a început. După două piese a venit şi 

rândul nostru. Prezentatorii, actorii Dana Lemnaru şi Adrian Păduraru, 

au anunţat romanţa mea, botezându-mă: 

 – Acum, continuăm  momentele dedicate creaţiei. Profesor 

universitar la Politehnica din Timişoara, Mircea Aurel... Giugudean, 

este un nume care se adaugă compozitorilor ce şi-au îndreptat atenţia 

şi preocuparea asupra genului romanţei. A oferit prilejul lansării 

compoziţiei „Trecut-au anii!”, pe versurile lui Mihai Eminescu, 

interpretului Eusebiu Iosif Arieşan. 
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Sebi a apărut pe scenă deşi mă temeam că de emoţie o să 

dispară înainte de concurs. Avea şi de ce să fie emoţionat; era prima 

dată pe o astfel de scenă! Ajuns la microfon, abia şi-a tras sufletul 

până când orchestra a interpretat scurta introducere. Şi a cântat bine, 

dar cu o voce pe care nu i-am mai auzit-o. Nu era vocea de la repetiţii 

dar spectatorii nu ştiau asta şi au fost mulţumiţi. Am aflat ulterior că şi 

Juriul, condus de maestrul Ludovic Spiess, a apreciat interpretarea. 

Am auzit în acea seară şi păreri foarte bune despre romanţa 

mea, chiar şi din partea unui membru al juriului. Apoi, directorul 

Casei de Cultură, domnul Mihai Alexandru, devenit un erudit în ale 

romanţelor după multele ediţii ale festivalului pe care le-a audiat de 

când era în funcţie, pe care l-am cunoscut din prima zi, mi-a spus: 

 − Domnule profesor, romanţa dumneavoastră a fost cea mai 

frumoasă din concursul de creaţie! 

Cred că avea dreptate, pentru că erau puţine romanţe melodioase. 

Am reuşit să înregistrez imaginea şi sunetul de la romanţa mea 

cu aparatul de fotografiat digital (primit cadou în acel an de la fiul 
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meu Lucian din Toronto) pentru a o asculta şi analiza mai târziu, 

neştiind atunci că voi putea face rost de înregistrarea romanţei de către 

postul de televiziune. 

 Odată trecute emoţiile prezentării în concurs, au apărut cele ale 

aşteptării deciziei juriului. Comunicarea rezultatelor finalei era 

planificată pentru dimineaţa ultimei zile, Sâmbăta, urmând ca în seara 

aceleiaşi zile să aibă loc gala laureaţilor. 

 În acea dimineaţă, cuprins de febra concurenţilor şi aşteptând 

cu nerăbdare afişarea celor patru premiaţi, am avut o mare decepţie 

aflând că nu sunt pe listă. Am fost foarte nedumerit, pentru că piesa 

mea îndeplinea cu prisosinţă „dubla obligaţie a romanţei”, enunţată de 

compozitorul Florentin Delmar: „valoarea textului şi a muzicii trebuie 

să fie de cel mai înalt nivel de metaforă poetică şi de învăţământ 

melodic”.  

Cineva dintre organizatori, care a asistat la dezbaterile juriului, 

mi-a şoptit: 

 − Aţi fost foarte aproape de o menţiune…  

Să fi însemnat oare locul cinci? 

 Cu asta, nu mai aveam ce face la Târgovişte. Oricum, nu mai 

dispuneam pentru acea zi de cazare, masă şi poate nici de intrare la 

gala laureaţilor. Discutând cu Sebi, şi fiind deprimaţi, am decis să 

plecăm imediat spre casă, mai ales pentru că el avea Duminica 

dimineaţa serviciul la biserică. Ne-am făcut repede bagajele şi ne-am 

îmbarcat în maşină. Aveam şansa să vedem de acasă premierea şi 

spectacolul de gală al laureaţilor. 

 La ora 18 eram la Timişoara şi am cerut voie unor prieteni să 

mă lase să văd la ei, pe canalul Favorit, pe care eu nu-l prindeam, 

premierea şi spectacolul de gală. Am avut atunci o adevărată  

stupefacţie: s-au acordat de fapt cinci premii şi menţiuni deşi pe lista 

afişată dimineaţa erau doar patru. Probabil că după plecarea noastră 

spre casă au mai acordat o menţiune, care poate ni se cuvenea nouă!! 

Nu mi-am imaginat că se poate face aşa ceva dar a fost o manevră 

diabolic de inteligentă pentru a scăpa de un concurent şi a acorda în 

lipsă altuia menţiunea (conform regulamentului). 
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 Nu-mi place să mă laud, şi oricum nu a fost doar părerea mea, 

dar toate romanţele premiate atunci la Creaţie erau sub valoarea celei 

compuse de mine. Nu cred că acele romanţe au trăit mult, nu cred că 

cineva a reţinut şi cântat vre-o melodie dintre acestea. Iar piesa ce mi-

a luat-o înainte, obţinând menţiunea denumită premiul special, „Cânt 

pentru voi oameni!”, nici măcar nu era romanţă ci un cântec despre 

pacea Planetei!   

Nu am înţeles niciodată cum cântăreşte juriul valoarea 

compoziţiilor noi. Îmi vine să cred că nu ştiu să aleagă adevăratele 

romanţe, cele pe care publicul pasionat le ştie aprecia. Faptul că 

organizatorii Festivalului nu au scos în aceşti ani nici un disc cu 

romanţele premiate la Secţia de Creaţie (în jur de 20 piese între anii 

2003-2009) spune foarte mult; şi anume, atestă că sunt premiate 

romanţe nemelodioase, neinteresante, neatrăgătoare, greu de reţinut şi 

învăţat, etc. Oare acesta este menirea unei Secţii de Creaţie? Mai are 

rost atunci această competiţie? Un disc cu romanţe melodioase s-ar 

vinde şi ar aduce venituri festivalului. Dar aşa, aceste romanţe ce 

reprezintă, conform regulamentului de participare, proprietatea 

Festivalului, mor în faşă, nemaifiind reluate şi transmise unui public 

larg. Cu alte cuvinte, s-a ajuns la un efect exact contrar celui scontat: 

de îmbogăţire a zestrei de romanţe a poporului nostru.  

 Oare un juriu nu poate selecta cu discernământ romanţele ce 

merită propovăduite, nu poate aprecia la fel romanţele frumoase 

precum publicul din sală, care cândva atribuia măcar un premiu de 

popularitate. Nu-şi dau seama specialiştii din juriu (în special 

preşedintele) că sunt „îngropate” alături de romanţele fără mare 

valoare premiate şi cele care ar putea dăinui? Preşedintele juriului ar 

trebui să fie o persoană care a cântat în viaţă multe romanţe, care este 

îndrăgostit de romanţe! Pe vremea când preşedintă a juriului era 

regina romanţei, Ioana Radu, nu se întâmpla aşa ceva! 

 Câţiva prieteni din jurul meu mi-au sugerat să abandonez 

această competiţie. Dar eu am mai amânat decizia pentru a nu o lua la 

supărare. În final am hotărât că, indiferent de accesul la premii, eu voi 

continua să apar acolo spre a face cunoscută o romanţă frumoasă, 
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melodioasă, pentru a contribui la creşterea valorii Secţiei de Creaţie. 

În fond, ce vină au romanţele că un juriu nu decide corect premierile? 

 După această „aventură”, într-o discuţie, Sebi mi-a zis: 

 − Mircea, ia-ţi un solist mai tânăr dacă mai participi la 

concursul de creaţie! 

Adevărul este că Sebi are şi acum, la 73 de ani, o voce tânără 

şi m-ar putea reprezenta dacă nu ar fi atât de emotiv. Regret mult acest 

lucru pentru că are, realmente, vocea care îmi place cel mai mult. 

 În orice caz, am câştigat o bogată experienţă referitoare la 

concurs, am cunoscut dirijorul orchestrei, pe domnul Dan Ardelean 

(căruia i-am dat discul cu probe la cele 16 romanţe), am cunoscut 

violonistul principal al orchestrei şi, ceea ce a contat cel mai mult, am 

cunoscut-o pe pianista orchestrei, doamna Natalia Tudosie.  

Mergând prin Târgovişte într-o după-amiază, am întâlnit-o pe 

Natalia care mi-a spus că a ascultat discul dat domnului Ardelean şi că 

romanţele mele sunt foarte melodioase. Apoi mi-a cerut acordul să 

cânte o romanţă de-a mea la Creaţie, în ediţia din 2007 a Festivalului. 

În principiu am fost de acord, ştiam cum cântă din recitalul susţinut de 

dânsa în festival, cu o seară mai înainte, dar i-am spus că prea puţine 

din romanţele mele sunt pentru solistă, că majoritatea sunt pentru 

solist, după cum poetul este femeie sau bărbat. Acest lucru îl 

consideram important pentru că esenţialul în romanţă îl constituia 

sentimentul exprimat de poet. Nu-mi imaginam o romanţă pe versurile 

lui Eminescu interpretată de o femeie. Cred că şi ascultătorii îl simt 

mai aproape pe poet dacă vocea este a unui bărbat. A rămas să ne 

gândim la o colaborare la începutul anului 2007. 

 Prin intermediul unui prieten din Bucureşti am rezolvat mai 

târziu postarea pe Internet a unui site cu filmul ce conţinea prezentarea 

romanţei mele „Trecut-au anii!”, astfel că, după ce mi-am anunţat 

prietenii din ţară şi din străinătate, aceştia au putut viziona şi descărca 

evenimentul timp de şase luni. 

 Mult mai târziu, descoperind pe Internet lista de compoziţii 

muzicale pe versurile lui Mihai Eminescu, am aflat că există un lied 

compus în 1958 pe aceeaşi poezie „Trecut-au anii!” de către domnul 

profesor Nicolae Coman de la Universitatea Naţională de Muzică din 
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Bucureşti. Asta nu e ceva nou pentru poeziile lui Eminescu. Pe 

versurile poeziei „Somnoroase păsărele” au fost compuse patru genuri 

diferite de muzică. Dintre acestea este mai cunoscută forma de 

serenadă, care a devenit şi piesă corală (pe care am cântat-o şi eu în 

corul liceului). Desigur că am devenit foarte curios să ascult liedul 

profesorului Coman, după cum am citit, o piesă de muzică cultă, 

elevată chiar, pe care puţini solişti o pot interpreta. 

 Faptul că în 2005 nu am obţinut un succes la Crizantema de 

Aur m-a afectat totuşi în oarecare măsură: nu am mai insistat pentru a 

definitiva un compact-disc cu romanţe. Apoi, am rărit compoziţiile 

atât pentru faptul că nu aveam la îndemână versuri potrivite cât şi 

pentru că atinsesem prin cele 17 compoziţii de la acea oră aproape 

toată tematica posibilă din domeniul romanţei şi nu mi-ar fi plăcut să 

mă repet.  

În acea toamnă a intervenit şi pensionarea mea, la 65 ani. 

Poate aş mai fi rămas încă un an în funcţie dacă facultatea ar fi avut 

fonduri de salarii suficiente. Dar nu avea, şi ieşind eu la pensie, 

catedra mea a revenit financiar la linia de plutire (eu aveam cel mai 

mare salariu din catedră).  

Mi s-a cerut totuşi să mai predau un semestru cursul pe care l-

am ţinut anterior şi am acceptat. Nu era dificil şi aveam materialul pus 

la punct. Totuşi, pensionarea a venit cu o descărcare importantă de 

sarcini şi de răspundere, de obligaţii ştiinţifice. Mi-a rămas sarcina 

îndrumării doctoranzilor aşa că i-am pus la lucru serios, conducându-i 

spre terminarea tezelor.  

Am înţeles apoi cât de important este un an „sabatic” dat după 

fiecare şase ani de muncă profesorilor, la universităţi renumite din 

ţările dezvoltate. Eu, după un astfel de an, m-am odihnit şi refăcut 

încât am redevenit tânăr şi cu o putere deosebită de creaţie în 

domeniul ştiinţific. A fost un adevărat miracol. 

 

 Dacă nu am mai compus o vreme romanţe am abordat totuşi, 

ca să mă testez pe mine, compoziţia altor genuri de piese vocale: 

colinde, muzică uşoară, muzică comică, despre care voi vorbi mai 

târziu. 
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      Despre interpretarea romanţei se 

poate vorbi la nesfârşit. Este un gen 

extrem de pretenţios, aparent simplu, 

dar foarte complex pentru că, pe lângă 

nişte date tehnice artistice, trebuie şi o 

anume stare de spirit şi o înţelegere 

profundă a textului muzical şi vorbit.  

(Voicu Enăchescu, preşedinte Juriu) 
 

Capitolul 7 
 

NU SE ŞTIE NICIODATĂ 

 

 Anul 2003 a fost pentru mine un an prolific în compoziţia de 

romanţe deşi eram foarte ocupat din punct de vedere profesional şi 

administrativ. Mai eram consultant la firma americană şi director de 

departament la facultate. Este anul în care am atins cifra de 16 

romanţe care ar fi umplut bine un CD. În continuare am compus tot 

mai rar romanţe (câte una pe an) până la numărul 20, vizând mai ales 

participările la „Crizantema de Aur”, Secţia de Creaţie. 

 În acel an a venit într-o vizită la Timişoara domnul George 

Corbu din Bucureşti, preşedinte al Uniunii Epigramiştilor din 

România dar şi poet. Pe atunci lucra încă la Ministerul Învăţământului 

şi Ştiinţei (MIS) şi a venit cu treburi de serviciu. Desigur, mai vizita 

Timişoara ca invitat la aniversările de 35 şi 40 de ani ale Cenaclului 

de Satiră şi Humor local, RIDENDO, în cadrul căruia activam şi eu 

aproape de la înfiinţare. Ceea ce impresiona în primul rând la domnul 

Corbu era limbajul impecabil, elegant şi elevat de poet pe care îl 

folosea în mod natural. Era o plăcere să-i fii interlocutor dar mai ales 

prieten. Am devenit prieteni imediat după ce ne-am cunoscut într-o 

vizită de-a mea la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, după „aşa zisa 

revoluţie”, adică la începutul anului 1990. 

 Devenise atunci ministru al învăţământului profesorul de 

electronică George Ştefan, membru al primului guvern democratic 

condus de profesorul universitar Petre Roman. Pe George îl 
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cunoşteam deja de mulţi ani (de prin 1975), de la concursul naţional 

studenţesc de electronică, şi am devenit repede prieteni pentru că era 

un om deosebit. Merita chiar să rămână mai mult timp în funcţia de 

ministru dar n-a fost să fie aşa. Minierii, în vizita lor „de curtoazie” la 

Bucureşti, din Septembrie 1991 au debarcat guvernul iar George 

Ştefan s-a reîntors la catedră. 

 Fiind la minister, m-am gândit să-i fac o vizită scurtă domnului 

ministru, vechi prieten de-al meu. Dar, şef de cabinet şi consilier al 

acestuia era renumitul epigramist George Corbu şi nu am putut trece 

uşor de dânsul. 

 – A, deci sunteţi profesorul Mircea Ciugudean? Nu cumva 

epigramistul? 

 –  Da, sunt şi epigramistul cu acest nume! 

 – Mă bucur să vă cunosc! Va trebui să-mi spuneţi câteva 

epigrame înainte de a vă lăsa să-l vizitaţi pe domnul ministru. De 

altfel, tocmai îşi mănâncă sandvişul! 

 A trebuit să mă execut şi să-i recit câteva epigrame recente. 

Apoi l-am vizitat pe ministru. 

 În treacăt mai amintesc că prin luna Mai 1991, domnul 

ministru m-a invitat la Bucureşti pentru a-mi oferi funcţia de Secretar 

de Stat. Avea nevoie de un personaj din Timişoara revoluţionară şi se 

pare că eu prezentam încredere. Eu nu doream nicicum acest post şi 

am reuşit să scap elegant de ofertă: 

 – George, sunt atâtea critici că s-a numit un ministru 

electronist iar acum vrei să mai pui şi un secretar de stat tot 

electronist? 

 – Ai dreptate, dar vreau un om bun din Timişoara! 

 Eu am socotit că trebuie să-i găsesc un cadru didactic de la 

Universitate, dintre umanişti. L-am şi găsit, dar, când să fie numit, s-

au dus minierii în pelerinaj la Bucureşti... 

 Cu alte ocazii, când l-am mai vizitat pe domnul George Corbu, 

după schimbarea ministrului, am realizat fapul că se schimbaseră de 

fapt vre-o trei miniştri, timp în care el rămăsese tot în poziţia de şef de 

cabinet şi consilier. M-am dus atunci la dânsul cu epigrama; 
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                           „Pe la MIS, vede şi orbu’ 

  Mulţi au tranzitat lăcaşul; 

  Doar consilierul Corbu 

  N-a lăsat să-i scape caşul!” 

I-a plăcut atât de mult epigrama mea îcât mi-a completat şi trimis la 

Timişoara o legitimaţie de Membru al Uniunii Epigramiştilor din 

România. A fost sigur, cea mai rapidă primire de membru în Uniune! 

 Mai târziu, când a fost schimbat din funcţia de consilier, 

preluând şefia serviciului ce răspundea de bibliotecile universitare, i-

am trimis un catren prin fratele meu ce mergea la minister, în care îl 

consolam pentru schimbare astfel: 

           „Orice corb îşi are naşul; 

  El păţi aceaşi dramă: 

  A lăsat să-i scape caşul 

  Ca să spună-o epigramă!” 

Din nou i-a plăcut tare catrenul meu şi într-o scrisoare foarte 

elegantă, cum scrie de obicei, mi-a transmis că cele două epigrame 

„anticorbeşti” sunt excelente. Întotdeauna scrisorile domnului George 

Corbu le-am citit cu mare plăcere.  Avea un stil literar, elegant, parcă 

înnăscut, pe care nu mulţi români l-au avut. Scrisorile dânsului pot fi 

oricând cuprinse într-un volum care să facă parte din literatura 

română. 

 Cu ocazia vizitei la Timişoara din 2003 era găzduit, ca de 

obicei, la casa Universitarilor, unde era în grija directorului, adică a 

fratelui meu, cu care se simpatizau. Vizitându-l la acest sediu i-am dat 

un disc cu 12 romanţe, pe care l-a ascultat după întoarcerea la 

Bucureşti. În scrisoarea pe care mi-a trimis-o la scurt timp, domnul 

George Corbu mă felicita pentru compoziţii şi apoi ataşa două poezii 

compuse de dânsul prin anii ’70, destinate a deveni romanţe, dar 

pentru care în atâţia ani nu a găsit la Bucureşti un compozitor. 

Mi-a oferit astfel şansa de a compune frumoasa romanţă „Nu 

se ştie niciodată!” (romanţa cu nr. 14). Ideea principală a piesei este 

aceea că un bărbat trebuie să aibă grijă de modul cum îşi trăieşte viaţa 

pentru că vine vremea întrebării „lângă cine îmbătrâneşti?” Din 

această piesă rezultă o atenţionare, o dojană privind risipirea anilor 
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tinereţii, aşa că ea ar putea fi interpretată şi de către o femeie. Totuşi, 

la prima prezentare în public, la o festivitate culturală de la Casa 

Universitarilor, organizată de familia Viorica Pop şi Ştefan Ivan, 

acesta din urmă fiind un cunoscut profesor al Universităţii de Vest din 

Timişoara, romanţa „Nu se ştie niciodată!” a fost interpretată de 

Eusebiu Arieşan şi a avut un frumos succes. 

Deoarece în competiţia de creaţie a festivalului din Octombrie 

2011 de la Târgovişte aş putea prezenta această piesă, în interpretarea 

doamnei Natalia Tudosie, am tratat cu domnul George Corbu 

adăugarea la textul romanţei (relativ scurtă) a încă unei strofe finale, 

de subliniere a ideii principale pentru ca încheierea romanţei să fie 

agreată de ascultători şi de juriu. Având acceptul poetului, voi porni la 

drum în primăvara anului 2011, cu pregătirea pentru concurs. Este o 

romanţă cu şanse la premiu dar... nu se ştie niciodată! 

Din păcate, romanul meu, care se va încheia la sfârşitul anului 

2010, nu va cuprinde această participare. Şi nici nu pot să vă promit că 

veţi vedea transmisia din festival pe canalul Favorit în ultima 

săptămână întreagă din Octombrie 2011 când nici în acest an 2010 

(când a avut loc doar concurs de interpretare) nu s-a mai transmis 

nimic din festival! Totuşi, din acest an organizatorii au reuşit să 

realizeze un site de informare pe Internet pentru evenimentul anului de 

la Târgovişte, pe care se poate urmări programul competiţiei. 

 

Era primăvara anului 2003 când, într-o dimineaţă însorită, mă 

îndreptam spre facultate pe podul de pe Bega. L-am ajuns din urmă pe 

profesorul Zeno Gropşianu, care, aşa cum v-am mai povestit, era 

îndrăgostit de romanţele mele, lăudând în special simbioza text-

muzică a acestora. Am intrat imediat în vorbă, încetinind paşii ca să-l 

pot însoţi la trecerea peste pod. 

– Ce-aţi mai compus domnule profesor? mă întreabă dânsul, ca 

de obicei. 

– Ultima romanţă compusă a fost „Nu se ştie niciodată!”, pe 

versurile poetului bucureştean George Corbu, i-am răspuns eu imediat, 

iar acum mai caut versuri pentru o următoare compoziţie. 
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– De ce nu încercaţi ceva pe versuri de Ion Minulescu, dacă tot 

aţi început cu bucureşteni! 

– Mulţumesc pentru idee; voi răsfoi cartea lui de poezii. 

Cam aşa a demarat căutarea pentru romanţa nr.15. Poeziile lui 

Ion Minulescu, chiar dacă au în titlul lor cuvântul romanţă, nu sunt 

neapărat potrivite pentru muzică. De asemenea, lungimea versurilor 

din cadrul strofelor şi din strofe consecutive variază, uneori cu două 

silabe şi atunci, muzica pentru o strofă nu mai este bună şi pentru 

strofa următoare. În plus, unele poezii potrivite ca teme pentru 

romanţe sunt prea scurte. 

Am avut totuşi ideea de a combina două poezii scurte cu idei 

apropiate, preluând alternativ strofe din acestea, astfel încât să rezulte 

un text unitar, cu o succesiune ascendentă ca intensitate a trăirii şi 

compactă ca idei. Şi anume, am folosit poeziile: „Romanţă negativă” 

şi „Romanţă meschină” în această combinaţie, denumită de mine 

„Romanţă negativistă” pentru că poetul neagă cu totul, poate din 

mândrie, implicarea sa într-o relaţie de dragoste. Cu toate acestea, din 

versuri răzbate ideea existenţei unui astfel de sentiment ca şi cel al 

regretului despărţirii. A mai trebuit să scurtez o serie de versuri cu câte 

o silabă, fără să schimb sensul propoziţiilor. Dar, la o operaţie de acest 

gen, epigramistul, care este şi un inginer al versificaţiei, se descurcă 

de minune. Cu toate aceste mici modificări, ideile poetului nu au fost 

deloc alterate, ba aş putea spune că au fost odronate într-o şi mai 

evidentă negare, crescendo, a unei poveşti de dragoste. Astfel, aceasta 

a fost: doar un început, de care ne-am vindecat, doar un zbor de 

triolete, un searbăd început, un fapt divers, un meschin „et caetera”. 

În timp ce sentimentul iubirii apare aproape în toate strofele şi este 

trădat de expresii ca: a-nsângerat o lamă de cuţit, o scurtă nebunie, în 

cinstea celei mai frumoase fete, a fost ce nu se poate spune, a fost un 

strop de veşnicie. 

Muzica romanţei, realizată în cabana noastră de la Surduc a 

reuşit de minune! Este una dintre cele mai frumoase romanţe compuse 

de mine şi sper să o pot lansa la Festival în anii ce vin. Piesa 

„Romanţă negativistă” şi-a luat locul cuvenit pe discul meu cu probe 

cântate de Sebi şi sunt convins că nu va rămâne doar acolo. 
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În anul 2009, în cenaclul literar „Alexandru Jebeleanu” din 

Timişoara, pe care îl frecventam uneori, ce avea atunci ca temă poezia 

lui Ion Minulescu, am decis să se prezinte romanţa mea. Doar că Sebi 

nu a avut timpul necesar să o repete şi nefiind pregătit, în ultima clipă 

mi-a „pasat” elegant mie sarcina să o interpretez în cenaclu, el urmând 

să mă acompanieze la chitară şi să improvizeze o voce a doua. Am 

acceptat doar pentru că Ion Minulescu merita acest efort! Rezultatul a 

fost bun şi participanţii ne-au aplaudat şi felicitat. Şi uite aşa, fără 

pregătire şi, desigur cu mari emoţii, am mai cântat odată în public, 

după mulţi ani. 

 

Prin anul 2008, eram în vizită cu soţia mea la un văr de-al ei 

din Székesfehérvár (Ungaria). Soţia acestuia, July, era de mult 

îndrăgostită de romanţele mele deşi cunoştea doar subiectul fiecăruia, 

pe care noi l-am tradus în ungureşte pentru ea. Spunea în glumă că 

ascultase discul meu cu 16 probe atât de mult încât l-a uzat. Atunci 

mi-a venit un gând: să compun ca surpriză pentru July o romanţă pe 

versuri ungureşti.  

Am luat noi din biblioteca lor volumul de poezii de Sándor 

Petöfi, pe care orice maghiar îl are neapărat în raft, precum îl au 

românii pe Eminescu. De fapt, sorţile celor doi sunt în parte 

asemănătoare: ambii având o viaţă scurtă şi curmată în mod tragic. 

Deosebirea dintre Eminescu şi Petöfi este, totuşi, una destul de mare. 

Ea seamănă cu aceea dintre Eminescu şi Coşbuc. Primul a fost un 

filozof, un gânditor, un visător, în timp ce al doilea a fost un poet mai 

pământean, popular. 

Soţia mea Vioara, ştiind foarte bine limba maghiară, mi-a 

tradus atunci câte puţin din câteva poezii ce aveau o temă tristă ori 

melancolică şi lungime potrivită pentru romanţă. Cu această ocazie 

pot spune că l-am cunoscut un pic pe Petöfi pentru că nu ştiam până în 

acel moment nici o poezie de-a lui. Am aflat şi câte ceva despre viaţa 

lui scurtă şi dramatică. A compus poezii între vârstele de 14 şi 25 de 

ani. La 25 ani (probabil în 1848 la revoluţie) a dispărut total, fiind fie 

împuşcat şi aruncat într-o groapă comună, fie dus prizonier în Rusia. 

Dar în cei 11 ani cât a scris versuri a creat un volum de poezii 
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incredibil de vast şi de valoros. Iar poeziile lui, adresate mai ales 

oamenilor simpli, pe înţelegerea acestora, sunt minunate ca idei, ca 

simplitate a exprimării şi ca rimă. Fiind impresionat de versurile lui şi 

mai ales de sacrificiul său prematur, am hotărât să compun neapărat o 

romanţă pe care să i-o aduc ca omagiu. Erau foarte multe poezii 

splendide dar şi foarte triste în cartea lui Petöfi. Am ales una ce nu era 

atât de apăsătoare (la sugestia soţiei). Pentru ascultător tragismul 

acesteia vine indirect, ca şi la poeziile lui Eminescu, din faptul că se 

cunoaşte viaţa poetului şi sfârşitul lui pe Pământ, care îndurerează 

suficient. 

Poezia aleasă, „Az én mátkám”, în româneşte: „Perechea mea” 

sau „Logodnica mea”, îl prezintă pe poet la 17 ani, acaparat de 

curiozitatea de a şti cum va arăta perechea lui în viaţă. El exprimă o 

părere matură despre cea care ar vrea să-i fie hărăzită spre a fi fericit; 

se roagă Domnului să-i dea în alianţă o fată plăcută şi cu suflet bun, 

fie ea cu orice culoare de păr şi de ochi, scundă sau sveltă.  

Având textul tradus bine în limba română, eu l-am repus în 

versuri astfel încât să avem şi o variantă românească. Apoi am compus 

muzica acestei romanţe. Cred că am reuşit să-i imprim câteva 

caracteristici ale muzicii populare lăutăreşti maghiare, de ai zice că 

este muzică de-a lor.  

Îmi vine să cred că, în toate cazurile, între limba originară a 

textului şi muzică este o legătură ce se păstrează automat, indiferent 

de limbă. Ştiu de o astfel de legătură între muzica populară 

românească şi motivele populare de pe covoarele româneşti! Prin anii 

’80, colegul meu de la catedra de calculatoare, regretatul conferenţiar 

Radu Stoenescu, a creat un algoritm care convertea muzica populară 

în imagine şi asta a obţinut: din muzică oltenească – covoare olteneşti! 

Bineînţeles, prima audiţie am produs-o acasă, în faţa soţiei, 

după ce am învăţat să pronunţ, cât de cât corect textul unguresc. Tot 

eu am cântat piesa şi lui July la prima vizită pe care le-am făcut-o şi 

am reusit s-o fac să lăcrimeze. Încă nu i-am cerut lui Sebi să cânte 

piesa în ungureşte dar cred că s-ar descurca; l-am mai auzit cantând 

astfel. 
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Ceva mai târziu, prin 2009, venind într-o vizită la noi nişte 

prieteni din Bicske (oraş lângă Budapesta) ne-au invitat pe la ei. În 

glumă le-am spus că merg acolo numai dacă cineva o să-mi cânte 

romanţa „Perechea mea”. Ei au luat-o în serios şi mi-au cerut partitura 

de solist şi discul cu înregistrarea piesei cântată de mine. 

După câteva luni, am primit o invitaţie specială la o festivitate 

organizată de Asociaţia Prietenilor Oraşului Bicske la care, în 

programul artistic, era inclusă şi romanţa mea. Nu mai puteam acum 

refuza vizita la prieteni. Am plecat acolo cu maşina şi am sosit în 

seara dinaintea festivităţii astfel că nu am mai putut asista la o repetiţie 

cu piesa mea. Dacă aş fi ajuns cu o zi mai devreme aş fi putut discuta 

cu solistul spre a-i spune (bineînţeles, cu ajutorul translatoarei mele, 

Vioara) ceea ce aveam pregătit, învăţătura binevenită de la Regina 

Romanţei, Ioana Radu:  

„Romanţa se cere cântată cu suflet, inimă şi dăruire. E nevoie 

să te apleci asupra versului, care nu trebuie doar spus ci rupt din 

inimă iar pentru a avea succes trebuie să cauţi trăirea melodiei!  

Dar nu a fost să fie aşa. A doua zi de dimineaţă, la începerea 

festivităţii, l-am cunoscut în mare grabă pe solistul Zsolt Fagarassi, 
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adus din Budapesta, ca să lanseze romanţa mea. Nu mai aveam cum să 

influenţez interpretarea, care, din păcate, nu mi-a plăcut. Romanţa a 

fost prezentată, cu acompaniament de pian, ca o piesă lirică anostă, 

fără un pic de vervă. 

Nu m-am aşteptat ca un ungur să nu o simtă, să nu o cânte mai 

bărbăteşte, punându-se în postura revoluţionarului Petöfi. De altfel, 

soliştii bărbaţi unguri cântă în mod natural muzica lor populară mai 

puternic, mai în forţă. Am regretat atunci că nu am cântat-o eu, cu 

textul în faţă. 

Dar totul a ieşit relativ bine pentru că spectatorii, membrii ai 

asociaţiei, erau toţi cu gândul la copioasa masă de prânz, pregătită la 

pivniţa lui Bader-Bacsi, pentru care s-au tăiat câţiva porci şi unde 

urmau să curgă valuri de vin roşu unguresc! 

În cadrul festivităţii mi s-a dat şi cuvântul şi după ce am rostit 

(citit) primul meu discurs în ungureşte, compus din 82 de cuvinte 

(între care erau unele complicate, din cinci silabe!), am fost încărcat 

cu atenţii: flori, un brăduţ în glastră, o pâine coaptă pe vatră şi câteva 

sticle de vin unguresc.  
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Şi, bineînţeles, am fost invitat cu soţia la ospăţul lăudat, unde, 

după câteva pahare cu vin, am fost forţat să le cânt ceva... De altfel, 

cum obişnuiesc să spun, după trei pahare de vin cânt şi neinvitat! Mai 

ales când am şi un lăutar lângă mine. 

M-am întors acasă având şi o înregistrare video a lansării 

romanţei mele dar pe aceasta nu am prea arătat-o la nimeni. În schimb, 

brăduţul primit la Bicske a fost răsădit în grădina noastră; creşte 

repede şi este botezat „bradul Petőfi”. 

Odată, mergând cu soţia la Teatrul Maghiar din Timişoara, 

unde eu foloseam traducerea simultană în căsti, l-am auzit pe actorul 

András Molnos interpretând nişte arii dintr-o piesă muzicală. Mi-am 

zis: acesta este omul potrivit care să cânte romanţa mea. A doua zi i-

am lăsat prin secretara teatrului un plic cu o scrisoare şi o partitură a 

romanţei „Az én mátkám”, rugându-l să o câte cândva, undeva, 

oriunde, numai să mă cheme şi pe mine s-o ascult. 

L-am întâlnit peste câtva timp pe stradă şi l-am oprit spre a mă 

prezenta. Şi-a amintit de scrisoarea mea dar nu mi-a dat atunci un 

răspuns. Mi-am exprimat speranţa că voi primi cândva un telefon spre 

a merge să-mi ascult romanţa ungurească, pe care eu o consider foarte 

frumoasă, interpretată aşa cum se cuvine, pentru memoria marelui 

poet Sándor Petöfi. 

  

Nu se ştie niciodată ce soartă va avea această romanţă! Sigur 

merită una mai frumoasă! 
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     Sunt mândru că am ales acest gen 

muzical şi mă bucur că pot să ofer 

publicului o părticică din sufletul 

meu, o petală de crizantemă. 

(Bogdan Hrestic, interpret) 

 

Capitolul 8 

 

PE PODIUM 

 

 Aşteptam începutul anului 2007 cu nerăbdare, pentru a pregăti 

următoarea mea participare la Festivalul National al Romanţei, Secţia 

de Creaţie. Cea mai importantă chestiune era alegerea romanţei cu 

care să particip iar apoi intervenea problema găsirii solistului potrivit. 

 Pornind de la dorinţa exprimată a doamnei Natalia Tudosie, 

pianista orchestrei de acompaniament de la festival, de a cânta pentru 

mine la concursul de creaţie, am analizat care dintre romanţele mele ar 

putea fi cântate de către o solistă. Erau puţine, şi la vremea respectivă 

nu le consideram ca foarte reuşite. 

 Era clar că pentru Natalia trebuia să compun o romanţă nouă, 

pe versuri scrise de o poetă, şi care prezentau sentimentele unei femei. 

Aşa gândeam încă de atunci şi nu mi-am schimbat părerea: un bărbat 

nu trebuie să cânte o piesă în care ideile sunt exprimate sau gândite de 

o femeie şi invers. Nu era firesc să fie altfel. Asta îi explicasem 

cândva lui Natalia, care afirma că ar putea interpreta o romanţă în care 

erau redate gândurile lui Eminescu. Nu ar fi fost potrivit, pentru că ne-

am fi îndepărtat de autorul versurilor iar puterea sentimentelor 

exprimate ar fi fost sensibil mai mică. Parcă i-am fi făcut o nedreptate 

poetului. 

 De aceea, am început să caut o poezie frumoasă scrisă de o 

poetă. N-o să mă credeţi că am deschis biblioteca şi am pus mâna 

exact pe cartea care trebuia şi, cu atât mai mult, că am deschis cartea 

exact la poezia de care aveam nevoie! Este vorba de volumul „Vară 

târzie” (1979) al poetei Florica Nubert, medic din Timişoara. Nici nu 
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mai ştiu cum a ajuns această carte în biblioteca noastră. Poate am 

primit-o în anii ’80 de la Casa de Cultură a Municipiului. 

 Iar poezia care mi-a apărut în faţă spunea deja prin titlul ei că 

va fi o romanţă: „Scrisoare către mama”. Dramatismul poeziei era 

creat de faptul că acea mamă nu mai exista; doar umbra ei se mai 

perinda prin casă şi chipul ei parcă rămăsese imprimat pe oglindă! 

Citind şi recitind această frumoasă poezie, în care erau înviate amintiri 

din casa părintească şi din curtea acesteia, iar apoi se sugera lipsa 

mamei din casă, am fost cucerit. Poeta dorea să reînvie vremurile când 

mergea acasă în perioada înfloririi cireşilor, să deschidă fereastra spre 

grădină, să ude florile din tindă, să scoată apă din fantână, să-şi revadă 

mama cum cocea pâinea, să mulţumească mâinilor ei trudite. Era o 

poezie ce „durea” deja intens încă înainte de a fi pusă pe muzică. 

Versurile îmi aminteau de casa noastră de la Ocna Mureş, de 

mama mea plecată prematur de lângă noi. Dar poezia era un pic prea 

scurtă. Am găsit atunci, mai departe în volum, o altă poezie intitulată 

„Mama”, din care am mai preluat o strofă. Am mai făcut mici 

modificări în poezie pentru că nu toate perechile de versuri rimau. Am 

ales apoi strofa potrivită pentru refren, strofa care te aducea la cruda 

realitate: aceea că mama nu mai exista de fapt, şi în care apărea chipul 

mamei în oglindă. Era strofa cu cel mai puternic dramatism din 

poezie. 

 Odată ce am avut versuri potrivite în faţă am decis să cer 

permisiunea poetei pentru modificările aduse versurilor şi pentru a 

compune pe acestea muzica. Nu-mi mai amintesc cum am aflat că 

poeta era în viaţă, la Timişoara, dar că suferea de o boală ce nu-mi 

permitea purtarea unei discuţii în sensul de mai sus. Din fericire, prin 

intermediul unui medic cunoscut, am aflat că pot trata cu domnul 

doctor Grigore Nubert, fratele poetei. Nu a fost dificil să-l găsesc la 

telefon şi apoi acasă pe domnul doctor. Dânsul mi-a semnat declaraţia 

de acord pentru modificarea corespunzătoare a poeziei şi pentru a o 

face romanţă. 

 Odată depăşite aceste dificultăţi şi formalităţi, rămânea să 

realizez muzica romanţei (nr.18). Pentru prima şi ultima dată din 

„cariera” mea muzicală am decis să compun piesa notă cu notă pe 
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calculator, aproape ca la pian! De fapt am încercat asta doar din 

curiozitate şi nu eram convins că voi reuşi. Oricum, aveam ca rezervă 

vechea şi verificata mea metodă de compunere, deci nu mă temeam de 

ceea ce putea ieşi. 

 Spre surprinderea mea, muzica a reuşit la fel de bună ca şi 

aceea produsă vocal, direct în faţa microfonului de la casetofon. Doar 

că a durat peste două ore încheierea partiturii de solist pe calculator. 

Prea mult faţă de metoda mea obişnuită, în care compuneam melodia 

cântând direct, cu ochii la text, în 15-20 de minute iar apoi scriam 

partitura în mai puţin de o oră. De aceea am zis că a fost ultima dată 

când am compus astfel. 

 A urmat apoi să iau legătura telefonic cu doamna Natalia spre 

a-mi confirma acceptul de a cânta romanţa mea în concursul de 

creaţie. Am obţinut acordul de principiu. I-am trimis partitura de solist 

scrisă de mine, pentru a stabili tonalitatea în care preferă interpretarea 

piesei şi, după câteva insistenţe la telefon, a definitivat această 

tonalitate, cerută şi de formalităţile de participare. 

 Domnul Horia Făgărăşan a redactat partitura de solist plus pian 

în gama cerută de Natalia. Pentru prima dată i-am dat acestuia şi linia 

melodică a introducerii şi legăturii dintre strofe, dintre strofa pară şi 

refren, a revenirii de la refren la strofa impară şi a finalului piesei. Pot 

spune că a fost cea mai elaborată romanţă a mea de până atunci şi în 

plus era foarte frumoasă. L-a încântat şi pe domnul Făgărăşan dar şi 

pe alte persoane ce au ascultat-o. 

 Având un drum la Bucureşti, mi-am dat întâlnire cu doamna 

Natalia la teribilul restaurant de epocă „Jariştea” (în anticamera 

actorilor pentru că în restaurant nu prea îmi permiteam...!), unde 

prezenta zilnic recital împreună cu orchestra soţului său. Era aceeaşi 

formaţie care, în 2005, a susţinut un recital de muzică ritmată rusească 

şi spaniolă la festivalul de la Târgovişte. Acela a fost de fapt 

momentul în care am auzit-o cântând prima dată pe Natalia, dar nu 

romanţe. Aveam însă convingerea că va interpreta cu multă pasiune şi 

romanţa mea „Scrisoare către mama” pentru că era absolventă a unei 

clase de canto de la Conservatorul din Leningrad unde, pentru 

promovare, se depunea o muncă istovitoare. Fiind rusoaică, venită de 
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multă vreme în România, mai păstra un accent al limbii materne, dar 

acesta nu prejudicia interpretarea unei romanţe în limba română. Mi-

amintesc că i-am cerut doar să pronunţe mai româneşte şi mai tare 

câteva cuvinte anume din refren.  

 Am mai avut o discuţie cu Natalia la telefon despre câteva note 

pe care ea ar fi vrut să le modific. După o analiză atentă am refuzat să 

fac modificări în muzica piesei şi i-am explicat în scris motivul. 

Astfel, ca să verific cursul liniei melodice m-am gândit să unesc cu o 

linie roşie notele pe portativ de-a lungul întregii piese. Surpriza a fost 

extraordinară când am constatat că rezultă linii roşii ondulate, aproape 

sinusoidale. Orice modificare ar fi dus la ruperea acestor ondulaţii, la 

schimbarea cursului unduios, firesc al melodiei. Am mai încercat o 

astfel de operaţie şi la alte romanţe, inclusiv la cele mai cunoscute ale 

compozitorilor celebri, şi nu am mai găsit asa ceva nicăieri. Mă aflam 

deci în faţa unei compoziţii surprinzătoare din acest punct de vedere. 

Poate asta a făcut ca romanţa să fie atât de melodioasă. Oare o astfel 

de formă geometrică obţinută să reprezinte idealul în construcţia unei 

piese romantice? Rămâne de studiat cândva. 

 Prieteni din Bucureşti m-au asigurat că Natalia trebuie să fie 

grozavă dacă este angajată în programul muzical de la istoricul 

restaurant „Jariştea”. Aşa şi era. Am constatat asta după ce i-am dus 

partitura finală realizată de domnul Făgărăşan. 

Natalia este o rusoaică mică de statură, blondă, cu părul lung şi 

bogat, mereu aranjat. Este frumoasă şi atrăgătoare, plină de tandreţe,  

prietenoasă şi foarte simpatică. Are o siluetă de artistă şi apare mereu 

îmbrăcată elegant. Deţine atât calităţi vocale cât şi de pianistă cu 

multă experienţă. Are voce de mezzo-soprană de mare extindere, 

caldă, ce izvorăşte parcă din suflet. Dar trebuie văzută mai ales atunci  

când cântă muzică ritmată rusească, unde îşi etalează temperamentul. 

Cu prilejul unei alte deplasări la Bucureşti, din Iunie 2007, am 

preluat de la Natalia, în acelaşi local, înregistrarea pe CD a solistei 

plus pian (se acompania singură), realizată într-un studiou din 

Bucureşti, de care aveam nevoie pentru a trece de preselecţie în luna 

August. Am ascultat acasă discul, cu membrii familiei şi am fost 

foarte mulţumit. 
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 Şi uite aşa, relativ repede şi uşor, dispuneam de materialele 

necesare pentru participare la concursul de creaţie al festivalului 

„Crizantema de Aur”, ediţia 2007. Nu mai aveam altceva de făcut 

decât să trimit la Târgovişte documentaţia pentru preselecţie şi să 

astept rezultatul. Acesta veni telefonic la începutul lunii Septembrie. 

Directorul executiv al festivalului, profesorul Lucian Codreanu, mi-a 

confirmat selecţia pentru finală, unde au fost admişi în total 14 

compozitori. Cifra reprezenta o excepţie faţă de cea uzuală de 10, 

explicată de cifra rotundă aniversară, de 40 de ediţii ale festivalului. 

Am aflat atunci că juriul de la preselecţie a fost condus de domnul 

Mădălin Voicu şi că acesta, ascultând romanţa mea, ar fi exclamat: 

 – Cum a pus mâna profesorul pe aşa o solistă? 

 Într-adevăr, cu o romanţă aşa frumoasă şi cu o solistă 

excepţională, păream favorit la premiu. De altfel, la ultima întâlnire a 

noastră de la Jariştea, soţul Nataliei a afirmat că romanţa este de 

premiu iar eu am promis că voi împărţi acest premiu cu solista. 

Zilele până la festival au trecut încet dar fără probleme. 

Natalia, fiind pianista orchestrei de acompaniament a maestrului Dan 

Ardelean, a susţinut câteva repetiţii la Bucureşti. Avea deplasarea, 

cazarea şi masa asigurată din prima zi de pregătire la Târgovişte 

(Luni). Eu nu aveam de ce să mă grăbesc la repetiţii şi am ajuns doar 

Marţi seara, cu soţia, cu bătrâna mea maşină Ford. 

Am fost însă cazat la hotel de către Universitatea „Valahia” 

din Târgovişte pentru că aveam planificată şi susţinerea unei 

conferinţe de electronică acolo, la fel ca şi în 2006. Era o secţie tânără 

de electronică la universitate şi eram bucuros să pot contribui la 

dezvoltarea ei. Donasem deja in 2006 o serie de cărţi de electronică 

noii biblioteci a secţiei. Apoi, am strâns şi mai mult legăturile de 

prietenie cu domnul decan al Facultăţii de Inginerie Electrică, 

conferenţiarul Henri George Coandă. Pentru că la festival aveam doar 

eu invitaţie, domnul decan m-a ajutat să obţin una (foarte greu!) şi 

pentru soţia mea. 

Ziua de Miercuri, 24 Octombrie 2007, a celei de a 40-a ediţie a 

festivalului a trecut repede. Am asistat la o repetiţie pe scenă cu 

romanţele de la interpretare şi creaţie, la aceasta din urmă fiind 
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selectate 14 compozitii. Era o ediţie jubiliară şi festivalul era extins de 

la trei la patru zile. Era prima dată când o ascultam în direct pe solistă 

interpretând romanţa mea şi am fost foarte mulţumit de prestaţia sa. 

Celelalte piese din concurs nu păreau să aibă vre-o şansă în faţa 

romanţei mele. Aveau o muzică puţin melodioasă şi nu prea 

emoţionau. Dacă mi-au plăcut un pic două dintre romanţele în 

concurs, ceva mai melodioase, apoi tocmai acestea nu au fost deloc 

luate în seamă de juriu la premiere în zilele ce urmau (ciudat! şi nu 

cred că m-am înşelat asupra aprecierii). 

Eram liniştit în privinţa prezentării noastre în concursul de a 

doua zi. În plus, membrii orchestrei maestrului Dan Ardelean îşi 

susţineau colega lor, realizând cel mai bun acompaniament din tot 

concursul de creaţie. 

În seara acelei zile, fiind şi o ediţie aniversară, programul 

cuprindea un recital special: cel al unui număr important de interpreţi 

câştigători ai trofeului „Crizantema de Aur” de-a lungul anilor (1978-

2006). Iată declaraţia lui George Obrocea despre acesta: Recitalurile 

unor laureaţi ai „Crizantemei de Aur”sunt o scară de mătase spre 

sensibilităţi alese. Între aceştia se aflau şi cei pe care eu îi declarasem 

cei mai buni cântăreţi de romanţe, femeie respectiv bărbat, ai tuturor 

timpurilor, trecute, prezente şi viitoare! Aceste două categorii trebuie, 

cred, considerate separat pentru că e aproape imposibil să le compari, 

mai ales când sunt de valori apropiate. 

Dintre solistii de romanţe bărbaţi s-a detaşat, aşa cum am mai 

spus-o deja, actualul Părinte de la biserica Mitropoliei din Târgovişte, 

Bogdan Petru Hrestic, cu interpretarea sa „dumnezeiască”, ce nu va 

mai fi egalată sau depăşită niciodată, pentru că, se pare, Domnul a 

înzestrat cu această calitate un singur pământean, unul dintre slujitorii 

Săi apropiaţi. Cine ştie dacă Bogdan Hrestic, „Regele romanţei”, va 

putea vre-odată să lanseze un disc, pentru care ar avea nevoie de 

aprobarea Mitropoliei. De aceea, aş sugera iubitorilor de romanţe să 

treacă pragul bisericii pentru slujba de Duminică dimineaţa ori să 

urmărească recitalul său (de numai două romanţe) într-una din zilele 

festivalului, pe ecranul mare plasat în faţa Casei de Cultură, întru-cât 

este practic imposibil a se prinde un loc în sala de spectacol.  
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Pentru mine, după întâlnirea din tinereţe cu maestra Ioana 

Radu, împrietenirea cu Bogdan Hrestic a reprezentat o mare cinste şi 

bucurie pe care viaţa mi-a hărăzit-o. 

Pentru vocile feminine am „decernat” acest calificativ doamnei 

Cristina Pintilie din Chişinău, câştigătoarea trofeului din anul 2002. 

După părerea mea, aceasta o depăşeşte la interpretare chiar şi pe 

„Regina Romanţei” – Ioana Radu – desigur, fără să o detroneze! Ioana 

Radu deţine măreţia unei cariere şi vieţi dedicate romanţei, avea 

specificul ei în interpretare şi a depus o activitate susţinută de 

descoperire, încurajare şi lansare a multor tineri interpreţi şi 

compozitori. Era corectă, altruistă şi cred că, dacă ar fi ascultat-o pe 

Cristina Pintilie cântând, ar fi declarat-o imediat de valoare 

inestimabilă şi măcar „Prinţesă” a romanţei. 

Şcoala de interprete şi compozitoare de romanţe de la Chişinău 

este surprinzătoare. Practic nu există ediţie a festivalului la care să nu 

se afirme soliste şi creatoare de romanţe provenite din teritoriul 

românesc de dincolo de Prut. Multe şi-au trecut numele pe răbojul 

festivalului. S-a mai remarcat astfel, în 2006, câştigătoarea trofeului 

„Crizantema de Aur” la interpretare, Diana Văluţă, pe care am avut 

cinstea să o cunosc la festival. Deţine o voce şi calităţi interpretative 

deosebite. Nu i se poate face decât observaţia că nu îşi alege bine 

romanţele prezentate în recitaluri pentru că, având aşa o zestre dată de 

Sus, poate cânta magistral romanţele clasice, acestea fiind cele ce 

arată adevărata valoare a solistului. 

În acea seară, foaierul Casei de Cultură devenise o mare 

expoziţie de crizanteme, mai bogată la această ediţie jubiliară. Era 

vizibil efortul uriaş depus în organizarea manifestării. 

La ridicarea cortinei am admirat cu soţia mea, câteva 

momente, decorul scenei. Era simplu dar sugestiv: cu excepţia 

pianului şi a dirijorului, orchestra era cuprinsă în corola unei 

crizanteme stilizate mari, cu diametrul de 6 metri, înaltă cam tot atât, 

aşezată pe podea, cu petale subţiri, galbene, translucide. Aceasta era 

încadrată de doi stâlpi cu lămpi ornamentali, de epocă. Fundalul 

scenei era acoperit de o draperie de culoare galben închis, lucioasă. 

Din nou se vedea priceperea maestrului în scenografie Dan Ţopa. 
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Spectacolul din acea seară, incluzând recitalurile interpreţilor 

câştigători ai trofeului din anii anteriori a fost poate cea mai frumoasă 

secvenţă din ediţia 40-a dar poate chiar din toate ediţiile desfăşurate 

până atunci. Nu e puţin lucru să asculţi 24 de romanţe interpretate de 

cele mai bune voci ale unei perioade de peste trei decenii. Trăiai 

adevărate momente artistice. Mă trece un fior fierbinte când îmi 

reamintesc de Bogdan Hrestic cântând peste superlativ, cu harul său 

dumnezeiesc, romanţele „Vioara” şi „Trece-un car cu boi pe drum”. 

Revederea cu dânsul în pauza dintre două părţi ale recitalurilor 

(în partea doua urmând invitaţii speciali Loredana Groza şi Dumitru 

Rucăreanu), în foaierul plin de crizanteme multicolore şi parfumate, a 

fost una mult aşteptată, de suflet. Mi-a spus că regretă faptul că nu va 

fi în sală a doua zi, pentru a urmări concursul de creaţie, dar că va 

urmări spectacolul la televizor şi mă va susţine de la distanţă. 

În pauza primei seri a avut loc şi lansarea monumentalei cărţi: 

„Istoria Crizantemei de Aur” scrisă de jurnalistul Teodor Vasiliu. 

A venit şi ziua a doua a festivalului, o zi de Joi, încărcată de 

emoţie, atât pentru mine cât şi pentru familia şi prietenii mei, care 

urmăreau concursul de acasă pe programul „Favorit”. Eram susţinut, 

cred, de peste o sută de persoane, anunţate de mine din timp prin e-

mail, telefoane sau scrisori. Mulţi dintre ei asistau pentru prima dată la 

o transmisie în direct a festivalului romanţei şi nu ştiau cât de grandios 

este acesta. 

Nici nu mai ştiu ce am făcut în acea zi până la ora 18 când 

începea programul cu prima parte a concursului de interpretare. Parcă 

am avut o întâlnire cu profesori de la Universitatea Valahia, care mă 

găzduia. Conferinţa mea de electronică era programată în dimineaţa 

zilei de Vineri, când deja emoţiile prezentării în concurs ar fi fost 

depăşite. Cred că am vizitat, cu soţia mea şi cu câţiva prieteni, 

Mănăstirea Dealul şi unele monumente istorice din bătrânul oraş 

Târgovişte. Am mai fost sunat la telefon de prieteni răspândiţi prin 

ţară care doreau să afle ora aproximativă de intrare în concurs a 

romanţei mele. La Timişoara, tehnicianul meu de sunet, Vasile 

Dănăilă, era pe poziţie, pregătit să înregistreze pentru mine întregul 

festival. 
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Am prins locuri în sală în rândul 4, în zona rezervată 

participanţilor la festival şi presei. Au urmat nouă, adică jumătate, din 

lista concurenţilor la interpretare, şi am ascultat 18 romanţe, în mare 

parte clasice, cunoscute, auzite de multe ori. Chiar aşa fiind, ele nu 

puteau să mă plictisească pentru că fiecare interpret aducea ceva nou, 

înafară de vocea lui. În plus, trăiam bucuria că traditia romanţelor 

noastre era atât de bine continuată. Îmi spuneam în glumă că romanţa 

românească este în „guri bune”! 

A venit pauza, după care urma prima jumătate a concursului de 

creaţie. Romanţa mea era a doua din program. Am revenit cu emoţie 

la locurile noastre din sala de spectacol. A fost prezentată şi s-a 

consumat prima romanţă din concurs. Pe scenă reapare cuplul de 

prezentatori compus din actorii Alexandra Velniciuc şi Adrian 

Păduraru. Acesta din urmă a anunţat: 

– Următoarea creaţie în concurs se numeşte „Scrisoare către 

mama”; autor este compozitorul Mircea Aurel Ciugudean, pe versurile 

Floricăi Nubert. Romanţa este interpretată de Natalia Tudosie.  

Apoi, actorul se întoarce zâmbind spre pianista pe care tocmai o 

anunţase ca solistă. Natalia se ridică de la pian şi face o reverenţă spre 
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public fiind puternic aplaudată. Apoi, se aşează pe scaun şi pregăteşte 

microfonul de voce. 

 Dirijorul Dan Ardelean ridică bagheta şi se pregăteşte să 

lanseze partea de orchestră de la începutul romanţei. Dar surpriză: de 

emoţie Natalia nu a mai ştiut să pornească microfonul de voce şi îi 

şopteşte dirijorului că are o problemă cu microfonul. Acesta se opreşte 

şi apoi se apropie de pian. Urmează zece secunde de aşteptare. Totul 

se încheie cu bine, maestrul revine la conducerea orchestrei şi romanţa 

mea începe. 

 
 

Natalia a cântat foarte bine şi a fermecat spectatorii. Singura 

deficienţă a fost emoţia ei la finalul refrenului, când rostea textul: „Şi 

al cui e chipul din oglindă?”, parte ce dezvăluia faptul că mama, căreia 

i se adresa scrisoarea, era de fapt doar o umbră ce se perinda prin casă. 

Natalia mai avea mama în viaţă dar îşi pierduse tatăl. La el se gândea 

când cânta refrenul romanţei iar tristeţea situaţiei aproape o gâtuia, o 

făcea să-şi piardă vocea, după cum mi-a povestit după concurs. De 

aceea, câteva cuvinte din finalul refrenului le-a pronunţat şoptind şi nu 

au fost bine auzite de public.  
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Oricum, interpretarea romanţei a fost excelentă, în special 

încheierea, unde Maestrul Ardelean a redus la minim volumul 

instrumentelor şi a lăsat solista să arate ce poate. Eu eram preocupat în 

special cu filmarea prezentării, cu ajutorul aparatului foto digital. 

Soţia mea, care se mai uita şi în jurul nostru, în sală, mi-a spus apoi că 

multă lume lăcrima. Aplauzele pentru romanţa noastră au fost 

îndelungi. Aşa s-a consumat compoziţia mea în concurs şi multă lume 

mi-a spus mai târziu că este o muzică ce face să ţi se încreţească pielea 

pe corp. 

 S-a încheiat într-un final prezentarea celor şapte compoziţii 

programate în acea seară la creaţie. Nu am găsit între acestea o 

romanţă mai frumoasă decât a mea. După o altă pauză am mai asistat 

la recitalurile unor cântăreţi consacraţi de romanţe, muzică populară şi 

de operetă, între care erau şi mai vechile mele cunoştinţe: Bianca 

Ionescu, soprană a Operetei din Bucureşti (al cărei tată era timişorean) 

şi Traian Jurchelea din Oraviţa. A fost o seară încântătoare. 

 Cred că am dormit mai bine în acea noapte pentru că trecuseră 

cele mai mari dintre emoţii iar cele ale aşteptării deciziei juriului erau 

încă departe. Mai era de parcurs în ziua de Vineri, 26 Octombrie, 

partea a doua a concursului de creaţie, în care îşi expuneau 

compoziţiile alţi şapte concurenţi. 

 În dimineaţa zilei de Vineri, spre prânz, mi-am prezentat 

conferinţa de electronică legată de preocupările mele din cercetare, în 

faţa unui auditoriu de specialitate de la Universitatea Valahia. Nu ştiu 

dacă participanţii, în număr de câteva zeci, erau foarte interesaţi de 

electronica mea sau de cunoaşterea unui compozitor de romanţe 

electronist, concurent la Creaţie. Este explicabil pentru că, aşa cum 

bine spune Teodor Vasiliu: „Fenomenul muzical de la Târgovişte şi-a 

câştigat, pe bună dreptate, o glorie incontestabilă”. 

 După masa de prânz, oferită de conducerea universităţii la 

restaurantul hotelului Valahia, şi după câteva ore de odihnă, cu puţin 

înainte de ora 18, ne-am reocupat locurile în sala de spectacol a 

festivalului. 

 În partea de concurs de interpretare, cu care începea a treia 

seară a festivalului, urma să îl ascult prima oară pe valorosul solist 
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Sebastian Onac, profesor de informatică la un renumit liceu din Alba 

Iulia, dar originar din Ocna Mureş (deci consătean cu mine). Auzisem 

deja despre calităţile sale iar atunci am avut ocazia să îl ascult, apoi 

să-l cunosc. Avea o voce deosebită, caldă, numai bună pentru 

romanţe. Îşi alegea romanţele prezentate dintre cele mai cunoscute şi 

mai frumoase. Cred că singura lui imperfecţiune era legată de trăirea 

pieselor. Era prea sobru iar acest lucru era cauzat, zic eu, de 

emotivitatea lui. De aceea, înainte de concurs era mai retras, mai 

singuratic, ca şi colaboratorul meu Eusebiu Arieşan. În asemenea 

momente, cred că Sebastian era stresat de teama că ar putea uita 

versurile, deşi la piesele clasice acestea erau simple şi bine fixate după 

atâtea repetări într-o viaţă de solist de romanţe.  

Dar aici, omul este aşa cum se naşte; dacă este emotiv nu 

scapă de asta. Nu cunosc o posibilitate de a scăpa de emoţii pe scenă 

decât aceea a unei jumătăţi de pastilă de diazepan ori a unei sticle de 

bere (dacă aceasta din urmă nu afectează vocea) sau a unui pahar mare 

de vin rosu. Cu una din aceste variante, cred că aş avea şi eu curajul de 

a urca pe o scenă importantă ca să cânt o romanţă.  

După ce am urmărit şi partea a doua a concursului de 

interpretare mi-am format o părere despre poziţia lui Sebastian. În 

dimineaţa zilei următoare, la micul dejun, l-am abordat prima dată 

pentru a face cunoştinţă. Ca şi consăteni, era normal să ne cunoaştem 

iar momentul l-am ales după ce el a scăpat de principalele emoţii ale 

concursului. I-am spus că va lua cel puţin premiul II, bazându-mă pe 

faptul că a fost cel mai bun dintre soliştii bărbaţi. 

 La partea de creaţie din acea seară de Vineri, concursul a 

început cu o romanţă a cunoscutului compozitor Cornel Vântu  din 

Bucureşti, pe care îl consideram cel mai redutabil adversar din cei 14 

compozitori antrenaţi în competiţie. Obţinuse de altfel marele trofeu în 

2005! Dar stupoare! Atât romanţa, care avea un nume asemănător cu 

cea prezentată de mine în 2005, „Zburat-au anii!”, cât mai ales solistul 

adus de Cornel Vântu, au fost de calitate foarte slabă. Chiar dacă asta 

îl elimina pe compozitor dintre favoriţii la premii, nu m-am putut 

bucura. Am simţit un regret pentru această „cădere” de pe piedestal a 

unui concurent, care ani şi ani a obţinut premii şi menţiuni. Nu mi-am 
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putut explica acest lucru atunci. Poate că vârsta şi sănătatea domniei 

sale nu i-au mai permis să compună ca mai înainte, poate nu mai 

dispunea de bani pentru a angaja un solist mai bun. Deja prima lipsă 

dintre acestea, legată de melodie, i-a anulat orice şansă de afirmare, 

chiar dacă solistul ar fi fost excelent. Pot spune că nici în această parte 

a doua de concurs de creaţie nu am ascultat o romanţă care să mă 

impresioneze, ceea ce îmi dădea speranţe pentru calificarea la premiu 

a compoziţiei mele. Şi alte persoane din jurul nostru erau de aceeaşi 

părere. 

 Nu ştiu cât de bine am dormit în noaptea de Vineri spre 

Sâmbătă, pentru că urma dimineaţa, la ora 9, întâlnirea cu Juriul 

pentru comunicarea listei celor ce s-au afirmat în concurs, care urmau 

să-şi mai prezinte odată romanţa în spectacolul de gală de Sâmbătă 

seara. Tipul premiului obţinut rămânea secret până la acesta. Aveam o 

şansă mai mare decât în 2005 să ajung să fac parte din cei şase reţinuţi 

pentru gală, câştigători a trei premii şi trei menţiuni. Mi-amintesc că 

m-am dus la Casa de Cultură cu 30 de minute înainte de ora 

comunicării şi m-am plimbat agitat prin holurile pline de crizanteme 

în timpul rămas. Destul de punctuali, au venit o mare parte din 

membrii Juriului prezidat de maestrul dirijor Voicu Enăchescu.  

Din juriu mai recunoşteam pe compozitorii Dan Mizrahy şi 

Anton Şuteu dar şi pe artistul de operă şi operetă, tenorul Florin 

Georgescu. Acesta din urmă era, cred, singurul interpret de romanţe 

mai cunoscut din Juriu şi avusesem cinstea de a-l cunoaşte personal cu 

ocazia festivalului din 2005. Atunci i-am fost prezentat de către 

Eusebiu Arieşan, vechi cunoscut al artistului liric, şi i-am oferit discul 

cu probele primelor mele 16 romanţe. 

 În sala de şedinte a Casei de Cultură, plină acum cu 

participanţi, interpreţi şi compozitori, dar şi cu reprezentanţi ai presei, 

Preşedintele Juriului a dat citire celor două liste de interpreţi şi apoi 

compozitori câştigători. Eram şi eu pe listă şi eram în extaz! Aveam 

motiv să mă bucur: voi urca pe scena festivalului, unde voi fi văzut de 

familie, prieteni, cunoscuţi.  

Încă nu ştiam dacă am obţinut premiu sau doar menţiune. 

Speranţa că va fi premiu mi-a fost întărită de faptul că la încheierea 
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scurtei şedinţe, maestrul Voicu Enăchescu, venind pe culoarul central 

spre ieşirea din spatele sălii, a luat-o la stânga pe rândul unde mă 

aflam eu, spre capăt, şi venind la mine mi-a întins mâna zicându-mi: 

– Felicitări, domnule profesor! 

Am fost foarte plăcut surprins de acest gest. Într-o discuţie ulterioară 

cu dânsul, cand i-am oferit modestul meu disc cu probe ale romantelor 

mele, mi-a spus că fiind proaspăt în domeniu, vin cu o muzică 

originală, melodioasă şi că cei consacraţi, cu sute de compoziţii, 

suferă de o limitare a inspiraţiei, de stereotipism. 

 Cu toate încercările mele de a afla mai devreme locul pe care 

mă situam, nimeni din cei implicaţi nu mi-a destăinuit clasamentul. 

Aveam să stau cu emoţii până în momentul anunţării premiilor şi al 

invitării pe scenă în spectacolul de gală. 

 După comunicările Juriului, m-am adresat domnului Anton 

Şuteu, cunoscut compozitor de muzică vocal-simfonică, cu o întrebare 

referitoare la romanţe: 

 – Maestre, ce caracteristici principale trebuie să aibe muzica 

unei romanţe propuse la concursul de Creaţie, în aprecierea 

dumneavoastră? 

După câteva momente de gândire, dânsul mi-a răspuns: 

 – Romanţa trebuie să fie în primul rând melodioasă, astfel 

încât, la ieşirea din sală, publicul să fi reţinut măcar muzica unui vers 

din refren! 

 Pentru mine această consideraţie a fost importantă, întru-cât, 

m-am edificat asupra lipsei de calitate a unor romanţe premiate de-a 

lungul anilor. Eu mă ştiu, cel puţin în privinţa romanţelor, în stare să 

reţin din primă audiţie muzica unei piese frumoase. Ori, şi acum, după 

patru ediţii de concurs de creaţie din ultimul deceniu, vizualizate la 

televizor (2003) sau în direct, nu am reuşit să reţin măcar pe moment, 

muzica vre-unui vers dintr-o romanţă premiată (ce nu îmi aparţine). 

Nu cred că am greşit când am afirmat că sunt premiate în general 

romanţe care mor a doua zi! 

 După aflarea veştii că rămân pentru spectacolul de gală, care 

aureolează strădaniile dâmboviţenilor, şi pentru promiţătoarea recepţie 

oferită după aceasta de Primăria oraşului Târgovişte, ziua a trecut 
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repede. După prânz şi o oră de odihnă, ne-a luat ceva timp mie şi 

soţiei să ne îmbrăcăm de gală. Aici am avut în fine ocazia să-mi 

îmbrac prima dată costumul albastru cu guler de satin pe care l-am 

cumpărat special de la Székesfehérvár în 2005, în eventualitatea că aş 

fi urcat la acel concurs, pe scena festivalului. L-am transportat atunci 

degeaba la Târgovişte. N-a fost să-l folosesc. L-am inaugurat însă în 

2007. Apoi, poate pentru a doua oară în viaţă, am folosit un papion, de 

data aceasta unul albastru cu nuanţe argintii. Astfel îmbrăcat, cred că 

am fost cel mai elegant bărbat premiat în acea seară pe scenă.

 Pregătiţi deci sufleteşte şi fizic, ne-am ocupat din nou locurile 

noastre din primele rânduri în sala de spectacol, după ce am traversat 

încă odată holurile înflorate şi pline cu invitaţii de marcă ai galei 

festivalului. 

 Decorul scenei a fost îmbogăţit pentru acea seară cu două vaze 

uriaşe de crizanteme, plasate lateral, pe fiecare parte a scenei, pe 

marginea dinspre public. Atmosfera din sala care se umplea treptat 

fremăta parcă de emoţiile concurenţilor şi însoţitorilor acestora ce 

aşteptau divulgarea clasamentului. 

 Seara a început cu intrarea în scenă a Preşedintelui Juriului, 

maestrul Voicu Enăchescu, şi a notabilităţilor oraşului gazdă: Primarul 

Iulian Furcoiu şi Preşedintele Consiliului Judeţului Dâmboviţa, 

Gheorghe Ana. Acestora li s-a alăturat Primarul de la Chişinău, 

domnul Dorin Chirtoacă. 

 Câştigătorii comunicaţi în cursul dimineţii de juriu au fost 

rugaţi să se prezinte în culise, de unde urmau să fie invitaţi pe scenă. 

Am ieşit de la locul meu, lăsând soţiei aparatul foto pregătit pentru 

filmare, şi m-am dus prin culoarul din dreapta scenei în culise, unde se 

formase un fel de coadă. 

 A urmat comunicarea premianţilor de la secţia de interpretare, 

în număr de nouă. Anunţurile au fost făcute de actorii prezentatori 

Jeanine Stavarache şi Ştefan Velniciuc. Marele trofeu a fost atribuit 

interpretei Diana Vasile din judeţul Argeş. Concetăţeanul meu, 

Sebastian Onac a obţinut premiul I deci prezicerea mea nu era departe 

de aprecierea Juriului.  
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 A venit rândul compozitorilor clasificaţi pentru cele trei premii 

şi trei menţiuni. S-au anunţat primii doi câştigători de menţiuni; nu 

eram printre ei. Până aici era bine. Emoţia mi-a crescut, mai ales când 

numele câştigătorului următoarei menţiuni începuse cu Mircea. Am 

scăpat şi de asta, nu eram eu! Atunci am înţeles că voi lua un premiu. 

A fost să fie numai premiul III dar, pentru un profesor de electronică, 

fără studii muzicale, fără o cultură muzicală deosebită şi compozitor 

cu o vechime de numai 7 ani, era un lucru extraordinar! Am intrat în 

istoria festivalului! În fond, eram încă „tânăr” compozitor şi aveam 

viitorul în faţă. A fost ca un vis frumos ceea ce s-a întâmplat acolo. 

Revăd astăzi deseori filmul premierii mele, preluat de pe 

înregistrarea lui Vasile Dănăilă (nu cel filmat de soţia mea, care nu era 

prea reuşit din cauza unghiului şi a mişcării aparatului). Reluarea 

frecventă a filmului premierii îmi este „comandată” de nepoţii mei de 

3 şi 2 ani, Elena şi Răzvan, care se bucură când aud prezentatorul 

anunţând:   

– Premiul III: Mircea Aurel Ciugudean! 
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Iar pe scenă intră surâzând şi radiind bunicul, în costumul albastru 

lucitor, cu papion; dă mâna cu Preşedintele juriului care îi oferă 

diploma, apoi cu Primarul Târgoviştei, care îi oferă cutia de lemn 

capitonată cu catifea roşie, deschisă, conţinând placheta metalică 

sculptată aurită, reprezentând turnul Chindiei alături de o crizantemă. 

Apoi dă mâna cu Preşedintele Consiliului Judeţului Damboviţa, care îi 

oferă un buchet mare de crizanteme, este îmbrăţişat de reprezentanta 

unei firme de telefonie care îi oferă cadou un telefon mobil, apoi dă 

mâna (singurul concurent care a făcut acest gest!) cu Primarul  

Chişinăului, face o reverenţă spre public şi iese din scenă sub 

aplauzele sălii.  

 Sigur că acest fericit moment va rămâne întipărit în mintea 

mea toată viaţa pentru că a reprezentat mai mult decât am visat iar 

nepoţii mei vor mai cere de multe ori să revadă premierea bunicului la 

Crizantema de Aur. O să-mi amintească mulţi ani de acest eveniment 

posterele de la festival, expuse pe uşile mari ale dulapului de haine din 

dormitorul de acasă! 

 A urmat spectacolul de gală propriu zis, susţinut de laureaţi, 

unde fiecare interpret a reluat numai câte o romanţă din cele două 

prezentate în concurs, cu excepţia câştigătoarei marelui trofeu, care a 

putut relua ambele romanţe. Aşa că l-am mai ascultat odată pe, de 

acum prietenul meu, Sebastian Onac, cu vocea sa minunată. Apoi au 

fost urmărite piesele câştigătoare de la Creaţie. Am reascultat-o pe 

Natalia cu „Scrisoare către mama” şi, deşi nu mai interveneau emoţiile 

concursului, rămâneau cele create de imaginea părinţilor, mai ales a 

celui dispărut. Din nou vocea ei s-a atenuat până la şoaptă în ultimul 

vers din refrenul dramatic. În mare, interpretarea Nataliei la 

spectacolul de gală a fost similară cu cea din concurs. 

 Am ieşit atunci din rând, m-am prezentat la marginea scenei 

(nu exista acolo o scară) şi i-am oferit Nataliei un buchet de 

crizanteme. Era fericită pentru succesul nostru. Apoi am ieşit din sală 

şi am trecut pe la casieria Casei de Cultură pentru a ridica premiul în 

bani, în valoare de 30 milioane lei vechi. 

 După spectacolul de gală eram invitaţi la recepţia de la Casa 

Universitarilor, în apropiere de locul de desfăşurare a festivalului. A 
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fost un protocol de gradul întâi, cu tot ce-ţi putea dori inima, o 

adevărată „tentativă de crimă culinară”, cum obişnuiesc eu să spun în 

astfel de ocazii. Dar, a fost în primul rând, o înâlnire de aproape cu 

multă lume bună. Am făcut noi cunoştinţe cu artişti, compozitori, 

oameni de muzică sau cu funcţii importante. 

 Am vorbit prima dată cu foarte talentata şi simpatica interpretă 

Diana Văluţă din Chisinău. Între altele i-am adresat o întrebare, 

firească în urma constatării că, în ultimii ani, când câştigă premiul cel 

mai mare o doamnă, aceasta este din Chişinău: 

 – De ce Chişinăul nu lansează şi interpreţi de romanţe bărbaţi? 

Mi-a răspuns pe nerăsuflate, de parcă ar fi cunoscut anterior 

întrebarea: 

 – La noi bărbaţii n-au timp de muzică. Ei sunt cu băutul! 

M-am gândit în acele momente să apelez cândva la dânsa 

pentru prezentarea la Creaţie a unei romanţe compuse de mine (dacă 

urma să fie una pentru solistă). Sunt convins că ar fi acceptat. 

Colaborarea nu ar fi fost însă prea simplă, din cauza distanţei 

Chişinău-Timişoara dar nu era imposibilă pentru că prezentarea unei 

piese la preselecţie putea fi făcută şi de către o altă interpretă. 

 Din păcate, Părintele şi Maestrul Bogdan Hrestic nu era printre 

participanţii la gală şi la recepţie, fiind invitat la o nuntă de unde nu 

putea lipsi. Dar mi-a promis că va urmări premierea la televizor. 

 Nu am putut prelungi mult şederea la recepţie deşi totul acolo 

era atrăgător, în afară de faptul că îngrăşa bine şi crea prea mult alcool 

în sânge... Dimineaţa urma să plecăm pe lungul drum de întoarcere la 

Timişoara şi trebuia să consum puţină băutură. După recepţie, pe la 

ora 1 noaptea, am căutat-o, împreună cu soţia, pe Natalia şi în holul 

hotelului unde locuia i-am oferit jumătate din acest premiu. A fost 

foarte bucuroasă, mai ales că ochise, într-o vitrină din oraş, o rochie 

de seară ce-i căzuse cu tronc. Apoi, ne-am luat rămas bun pentru că a 

doua zi de dimineaţă plecam şi ne-am dus la culcare. 

 Pe drumul de întoarcere, care Duminica era destul de liber, am 

condus cu mult entuziasm. Am fost prins la telefon de „Regele 

romanţei”, Bogdan Hrestic, care a ţinut neapărat să mă felicite pentru 
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premiu. Mi-a produs o mare bucurie discuţia cu dânsul şi amândoi ne-

am exprimat speranţa de a ne revedea la o ediţie următoare. 

La Timişoara au mai urmat cateva zile de euforie. Eram 

aşteptat pentru felicitări de rude, prieteni şi colegi. Mulţi au urmărit 

romanţa mea la televizor, mai ales în spectacolul de gală. Decanul 

meu, profesorul Marius Oteşteanu, mi-a spus felicitându-mă: 

– La începutul preocupărilor dumneavoastră pentru muzică am 

crezut ce este vorba de ceva amatoricesc dar acum am constatat că 

este profesionalism! 

Multe mesaje de felicitare mi-au parvenit prin e-mail şi multe 

ceasuri am stat în fata calculatorului, în special pentru a vedea sau 

revedea întregul festival, înregistrat de Vasile Dănăilă, ajutat de soţia 

lui Violeta, cărora le sunt tare îndatorat pentru asta. 

Am putut extrage din înregistrare şi prezentarea în concurs a 

prietenului Sebastian Onac, spre a i-o trimite şi a-i face o mare 

bucurie, mai ales pentru că am avut o înţelegere cu el privind o 

viitoare colaborare: interpretarea uneia din romanţele mele într-un 

concurs de creaţie următor. 

Am realizat pe calculator mai multe zeci de discuri cu cele 

două filme ale prezentărilor mele în Concursul de Creaţie al 

Festivalului „Crizantema de Aur” şi le-am distribuit unor prieteni şi 

cunoscuţi iubitori de romanţe, din Politehnică şi dinafara ei. Pot spune 

că tot astfel am încercat se mă revanşez peste tot unde eram servit ori 

ajutat cu ceva, oferind simplu un disc, aşa cum făceam şi cu cartea 

mea de succes „Zâmbete la Electro”. Am trimis astfel de discuri şi 

prietenilor din străinătate, care ştiau aprecia romanţele noastre.  

Cel mai impresionat a fost simpaticul pianist canadian Gordon 

Murray din Toronto (vezi pe Google), cu care ne-am împrietenit în 

2005, participând sistematic la concertele sale publice din Mall-ul 

Centrului comercial Eglinton-Yonge, în fiecare Joi, orele 13-15. Am 

mai asistat la concertele lui şi cu ocazia unei alte vizite mai recente, 

făcute fiului nostru Lucian la Toronto. Gordon obişnuia să mă prezinte 

publicului său favorit drept compozitor din România. 

Apoi, lucrurile au revenit treptat la normal pe la începutul 

anului 2008, când activitatea mea de conducere de doctorat mi-a 
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captat mai mult atenţia. O vreme nu am mai compus vreo romanţă, 

aşteptând poate să-mi iasă în drum, „întâmplător” ca şi altădată, 

versuri care să-mi pătrundă la inimă. Dar tot atunci a început să mă 

cucerească şi să-mi aducă mare bucurie nepoţica mea extraordinară 

Elena, venită pe lume cu puţin înainte de festival. 

După evenimentele fericite din toamna anului 2007 am tras o 

importantă concluzie: Dumnezeu mi-a dat în viaţă mult, chiar mai 

mult decât am visat! Astfel, s-a încheiat cu un „happy end” lista 

principalelor mele dorinţe de la viaţă. Tot ce a mai urmat a fost un 

„bonus” pe care Domnul a hotărât să mi-l mai ofere. 

 

Am regretat poate în acele momente importante, ca şi cu alte 

ocazii, lipsa părinţilor şi fraţilor mei, pe care aş fi vrut să-i văd mândri 

de realizările mele. Dar asta este viaţa şi ne auto-încurajăm frecvent cu 

gândul că trebuie să fim puternici, să mergem cu curaj mai departe. În 

special atunci când mai avem pe cineva drag în jurul nostru. 
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       Romanţa este un medicament 

al sufletului nostru. Ea şi 

„Crizantema de Aur” sunt 

cadourile minunate din viaţa mea! 

(Larisa Corobcean, compozitoare, 

interpretă) 

 

Capitolul 9 

 

DE NU ERAI... NEDREPTATE ! 

 

 După o ediţie a Festivalului Romanţei, care a inclus şi Secţie 

de Creaţie, trebuie să treacă doi ani până la următoarea ediţie cu 

acelaşi profil. Urma să aştept deci destul de mult dar eram decis să 

mai particip cel puţin încă odată şi să încerc să urc mai sus în 

categoria premiilor. Având atâta timp în faţă mă puteam pregăti şi mai 

bine pentru concursul căruia mi-am dedicat compoziţiile din ultimii 

ani. În plus, stăteam ceva mai bine financiar şi îmi puteam permite un 

solist foarte bun astfel încât să încerc să „dau lovitura” la un premiu 

de sus. Aveam deja în proiect scrierea acestui roman, al cărui titlu era 

stabilit de prin 2008, şi aveam nevoie de un „happy end”, un final mai 

grozav pentru romanul meu. 

 Puteam, desigur, să aleg una din romanţele deja compuse şi mă 

gândisem deja la colaborarea cu valorosul solist de romanţe, Sebastian 

Onac. În ultima discuţie cu acesta, din Octombrie 2007, la Târgovişte, 

noi am convenit că vom încerca să colaborăm la Creaţie şi i-am şi 

propus piesa „Zi-i Nea’ Sandule!”, mai ales pentru că se referea la un 

lăutar cunoscut din Ocna Mureş, fost consătean cu noi doi, dar şi 

pentru că era frumoasă (în special refrenul). În plus, textul era relativ 

simplu şi uşor de reţinut pentru că era o povestire despre o întâmplare 

din viaţă. 

 După obţinerea premiului I la Interpretare, în conformitate cu 

regulamentul concursului, Sebastian nu mai putea participa la acea 

secţie timp de doi ani, adică 2008, 2009. Prin urmare, solistul fiind 
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disponibil, pregătirea de participare la Creaţie părea declanşată şi fără 

probleme. Stăteam deci liniştit şi lăsam timpul să treacă. 

 Nu eram nici preocupat de creşterea forţată a numărului de 

romanţe compuse. Ajunsesem la 18 şi nu prea des găseam versuri noi, 

potrivite. În anul „de repaus” 2008 am mai compus totuşi şi cea de a 

19-a romanţă, „Perechea mea”, pe versurile lui Petöfi, a cărei istorie v-

am povestit-o deja. 

 Dar, întâmplarea fericită de a mai găsi un subiect potrivit, s-a 

repetat, ca şi în alte dăţi. Poate a fost şi asta dirijată de Sus. La o 

sedinţă a cenaclului timişorean de satiră şi humor, „Ridendo”, mi-a 

căzut în mână un volum de epigrame şi poezii ale valorosului confrate, 

cu sufletul însetat de frumos, poetul şi epigramistul bănăţean Petru 

Chira. L-am deschis tocmai la partea de poezii, aflată la sfârşit. Curios 

să cunosc calitatea acestora am început să citesc una dintre ele: „De nu 

erai!”. Nu ştiu cum, din nou am nimerit exact la versuri ce puteau 

deveni o romanţă frumoasă. M-a cucerit declaraţia de început:  
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„De nu erai, te căutam prin stele 

    Şi răscoleam întregul univers...” 

Edificat în câteva zeci de secunde, îi spun poetului, aflat alături de 

mine la masa lungă în jurul căreia ne adunam la şedinţe: 

 – Domnule Chira, pe versurile astea am să compun o romanţă 

frumoasă! 

 – Faceţi-o ! Pe câteva din aceste poezii cuprinse în volum s-au 

compus deja cântece şi chiar romanţe. „De nu erai!”este liberă, 

neatinsă. 

 Deoarece domnul Chira nu mai avea un exemplar din carte 

spre a mi-o oferi cu dedicaţie, cum se face la cenaclu, am luat volumul 

cu împrumut până la şedinţa următoare, spre a-mi copia textul poeziei. 

La cenaclul Ridendo eram deja cunoscut ca şi compozitor. Colegii s-

au bucurat la câştigarea premiului de creaţie din 2007 şi au vizionat 

filmul cu romanţa „Scrisoare către mama”, care le-a plăcut mult. Erau 

convinşi că pot compune încă o romanţă frumoasă pe versurile lui 

Petru Chira.  

 Influenţa activităţii de la cenaclu asupra compoziţiei mele 

muzicale e reală şi nu este inexplicabilă. În primul rând, tristeţea şi 

dramatismul unor scrieri sau compoziţii coabitează deseori bine cu 

spiritualitatea şi humorul la aceeaşi persoană. Aşa sunt şi eu, pot să mă 

situez la una dintre cele două extreme şi pot trece repede la cealaltă, 

transformând tăcerea tristeţii în râs sau invers. Astfel, am ajuns să 

scriu versuri şi să creez muzică pentru romanţe dar şi să compun 

muzică comică pe versuri proprii. Poate este util în viaţă şi pentru 

sănătate să poţi trece uşor printr-o gamă aşa largă de sentimente. Este 

un fel de gimnastică benefică pentru sufletul omului. 

În al doilea rând, compunerea epigramelor şi poeziei comice 

constituie un exerciţiu de tehnică de versificare şi exprimare concisă 

cum nu mai este altul. Reprezintă o adevărată inginerie. Versurile 

poeziilor compuse de mine, pentru romanţe în special, au devenit 

treptat mai bune, apropiindu-se de valoarea care să le facă prezentabile 

în public. Nu am reuşit, cum era şi normal, să-mi „îmbunătăţesc” 

talentul de poet, pentru că acesta pare să fie doar o posibilă dotare din 

naştere. Îl ai sau nu îl ai şi cred că eu nu îl am sau am puţin! 
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Având versuri frumoase la dispoziţie, care exprimă, la început, 

bucuria vieţii alături de persoana iubită iar apoi, treptat, devin triste 

când se întrevede despărţirea sau trecerea anilor (îmbătrânirea) şi în 

final depărtarea prin plecare din această lume pentru a „pluti în nori de 

univers”, aveam în faţă o temă nouă, originală, pentru o romanţă: 

dramatismul sfârşitului unei iubiri de o viaţă. 

Cum am mai spus, muzica unei romanţe o creez în gând, 

plecând de la stabilirea primelor note ale temei muzicale. În cazul de 

faţă e vorba de un sâmbure din patru note, definitivat cred în câteva 

zile, pe stradă, în tramvai sau aiurea, de la care se putea dezvolta uşor 

muzica primului vers iar apoi, şi mai uşor, muzica primei strofe. Dar 

şi muzica refrenului are rădăcina în această primă strofă, o 

completează într-un anume fel, şi se clădeşte relativ repede. 

Aşa se face că muzica romanţei „De nu erai!” a izvorât la fel 

de uşor ca şi celelalte piese ale mele, în faţa microfonului de la 

casetofon, şi nu i-a mai trebuit nici o şlefuire la redactarea partiturii pe 

calculator. Linia melodică a orchestraţiei de legătură (dinafara 

textului) îmi vine practic automat, natural, ca şi cum eu aş acompania 

romanţa la vioară. Cred că, dacă aş fi învăţat să cânt la acest 

instrument în tinereţe (cum am avut ocazia) şi aş fi păstrat  dragostea 

pentru romanţe (precum s-a întâmplat), aş fi putut fi un lăutar de 

acompaniament foarte bun. Poate  că această pricepere am câştigat-o 

datorită audierii atâtor romanţe şi lăutari din copilărie până în prezent. 

Prima partitură pentru solist o scriu deobicei în gama la minor 

în care cânt eu, urmând apoi să o transcriu simplu pe calculator în 

gama potrivită pentru interpretul ales. M-am gândit mai întâi tot la 

Sebastian Onac, dorind să-i mai ofer o alternativă la prima romanţă pe 

care i-am propus-o („Zi-i Nea’ Sandule!”), mai ales că am reuşit o 

muzică frumoasă, poate chiar foarte frumoasă. M-am mai gândit, de 

asemenea, să-i ofer ca rezervă, varianta interpretării piesei „Romanţă 

negativistă”, pe care o consider impresionantă (sper să-i vină rândul 

cândva la festival). 

Cum mai aveam un an întreg până la discuţia finală cu 

interpretul, am stat liniştit acest timp, fiind sigur de colaborarea 
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stabilită cu Sebastian. Timpul trece însă incredibil de repede între 

două ediţii ale concursului de creaţie al festivalului. 

În lunile Ianuarie-Martie din anul 2009 am reluat legătura cu 

Sebastian Onac şi i-am scris câteva scrisori pe e-mail, rugându-l să-mi 

confirme acceptul de a interpreta o romanţă creată de mine (una din 

cele trei propuse), în Octombrie 2009 la Târgovişte. Răspunsul 

întârzia iar timpul trecea repede mărindu-mi îngrijorarea. Într-un 

târziu, l-am sunat la telefon. Am aflat că mă refuză din motive legate 

de implicarea sa într-o şcoală particulară de informatică, de unde nu 

putea lipsi. Refuzul a rămas şi după ce l-am asigurat că voi acoperi 

toate pierderile finaciare cauzate de deplasarea sa de 5-6 zile la 

Târgovişte şi-i că îi voi acorda un onorariu corespunzător. Rămăsesem 

cu impresia că se temea fie de un eventual insucces ce i-ar fi afectat o 

prezentare ulterioară la Interpretare, fie de figura pe care i-o putea face 

emotivitatea sa, mai ales că textul unora dintre cele trei romanţe era 

mai complicat decât la romanţele clasice. Nu m-am putut supăra pe 

Sebastian. M-am gândit că poate odată totuşi vom colabora şi de 

aceea, până atunci, voi păstra pentru el romanţa „Zi-i Nea’ Sandule!”  

După aproape doi ani de atunci am aflat însă că Sebastian are o 

fetiţă de doi ani şi jumătate, bolnavă, care necesită tratamente speciale 

în străinătate şi pentru reabilitarea căreia îşi dedică toată osteneala. 

Cert este că am rămas pentru moment fără solist iar timpul mă 

presa. Am stat mult şi m-am gândit la cine să apelez. Având în vedere 

dificultatea textului romanţei „De nu erai!” (avea şase strofe iar 

versurile erau relativ lungi), m-am gândit ce fel de solist poate 

memora acest text şi-l poate reda fără emoţii pe scena unui festival 

important, transmis de televiziune. Răspunsul era unul singur: un 

profesionist, adică un solist de la operă sau de la filarmonică. 

Am discutat atunci cu două doamne pe care le cunoşteam,  

Viorica Petrescu şi Doina Borda-Eremia din orchestra respectiv corul 

Filarmonicii, spre a-mi recomanda un solist potrivit, dacă se poate 

bariton, care să posede ştiinţa frazării muzicale şi a rostirii unui text 

lung şi dificil. Ambele prietene, mari susţinătoare ale creaţiei mele 

muzicale, mi l-au recomandat pe domnul Cristian Ardelean, care este 

unul dintre cei mai buni solişti vocali ai corului filarmonicii. Le-am 
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rugat atunci să mă pună în legătură cu dânsul cu ocazia unui concert. 

Eu şi soţia mergeam des la concertele Filarmonicii, unde aveam 

abonament. Aşa am ajuns să-l cunosc pe domnul Ardelean cu care 

menţineam legătura prin e-mail. Am aflat apoi cu surprindere că 

locuieşte în acelaşi cartier cu noi, la doar câteva sute de metri.  

L-am invitat într-o Duminică de Mai, dimineaţa, până la noi. I-

am explicat cum decurge o participare la preselecţie pentru secţia de 

Creaţie a festivalului şi apoi la concurs. Domnul Cristian Ardelean a 

acceptat din start să mă ajute. Speram să fie chiar rudă cu dirijorul 

orchestrei festivalului, maestrul Dan Ardelean, întrucât ambii erau din 

Arad, dar nu a fost să fie aşa. Mai rămânea însă ca în ultima 

săptămână întreagă din Octombrie să fie liber, să nu fie prins în vre-un 

spectacol important din ţară sau străinătate. La acea oră încă nu era 

întocmit programul de toamnă al Filarmonicii dar erau şanse ca să nu 

intervină o deplasare în străinătate a corului. Exista însă totuşi 

pericolul reţinerii la Timişoara pentru un spectacol în perioada 

respectivă. Nu mai aveam în vedere altă posibilitate de a găsi un solist 

în luna de care dispuneam.  
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Am definitivat înţelegerea de colaborare cu domnul Ardelean 

şi i-am transmis partitura de solist împreună cu o înregistrare a 

romanţei cântată de mine. Urma să-mi comunice gama în care preferă 

interpretarea piesei. 

Am trecut şi peste asta şi l-am rugat pe domnul lector Horia 

Făgărăşan să pregătească partitura pentru solist şi pian cât de repede se 

putea. Acum eram presaţi de plecarea peste două săptămâni a 

domnului Ardelean în concediu, în Statele Unite. Până atunci trebuia 

să avem partitura şi să organizăm înregistrarea pe disc a solistului cu 

acompaniament de pian pentru preselecţie.  

Toate au mers „şnur”, cum spun artiştii. În preziua plecării 

solistului în State am reuşit să facem înregistrarea cu ajutorul 

domnilor Făgărăşan (la pian) şi Dănăilă (la sunet), în sala de 

spectacole a Facultăţii de Muzică. Cristian a interpretat piesa cu 

dezinvoltură. Înregistrarea a reuşit destul de bine chiar dacă nu eram 

foarte bine pregătiţi şi nu aveam suficiente repetiţii. 

Astfel, prima etapă, cea de organizare a participării la 

preselecţie a fost încheiată cu bine. După ce am insistat mult la 

Comisia de Cultură a Judeţului Dâmboviţa am primit în fine 

regulamentul concursului, care avea unele modificări faţă de anii 

precedenţi dar şi scăpări. Am trimis documentele cerute de 

organizatorii festivalului şi am intrat în faza de aşteptare. Rezultatul 

trebuia să vină la începutul lunii Septembrie.  

Am mai afirmat că din punct de vedere organizatoric sunt 

multe lipsuri la Târgovişte. Astfel, şi acum, s-a întârziat cu peste o 

săptămână stabilirea celor zece romanţe care urmau să participe la 

concursul de Creaţie. În acea perioadă l-am bombardat cu telefoane pe 

domnul Lucian Codreanu, coordonatorul festivalului. După ce că eram 

nemulţumit de felul cum se prezenta regulamentul şi de încardarea în 

grafic, am mai fost şi „dojenit” de acesta: 

– De ce veniţi domnu’ profesor, că anul acesta sunt puţine 

premii? 

N-am înţeles exact de ce mi s-a adresat astfel dar, ştiind cum 

se acordă premiile la Creaţie, i-am spus părerea mea: 
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– Nu vin pentru premiu; vin să prezint o romanţă frumoasă 

pentru a creşte calitatea secţiei de Creaţie! 

În fine, după câteva zile, am primit şi comunicarea că am 

trecut cu bine de preselecţie. 

Problemele mele cu cea de a treia participare la festivalul 

„Crizantema de Aur”, secţia de Creaţie, nu s-au terminat aici. Îmi era 

sortit să mai trec încă prin multe emoţii şi momente de agitaţie. 

Tocmai în acea perioadă am fost anunţat de domnul Decan 

Henri Coandă că am fost aprobat ca profesor cu cumul la cursurile de 

Master în Electronică de la Facultatea de Inginerie Electrică a 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte (la înfiinţarea căruia am avut un 

rol important), începând din Octombrie.  

Veţi zice: uite ce poate face dragostea pentru romanţe! Se duce 

profesorul să predea la 600 km de Timişoara numai ca să fie în 

„capitala romanţei”! Nu-i chiar aşa, pentru că deranjul produs de 

navetă (ceea ce înseamnă 11 deplasări într-un an universitar) la 

distanţa asta, este greu de acceptat. A fost vorba, pur şi simplu, de a 

ajuta un prieten de ispravă la înfiinţarea unui program nou de studii 

master şi de a da posibilitatea unui număr de peste 90 studenţi să-şi 

continue studiile în Târgovişte după ciclul de licenţă (de 4 ani), gratuit 

sau cu o taxă pe jumătate din cea de la Bucureşti. Este adevărat că m-

am gândit, mai în glumă, mai în serios, la faptul că oarecum, voi 

concura la festival pe teren propriu. Dar, după cum veţi vedea, nu am 

profitat de acest lucru. 

Această angajare la Târgovişte mi-a dat mult de lucru în 

semestrul I şi foarte mult în semestrul II. În total a trebuit să pregătesc 

şase manuale de curs şi lucrări practice, fiecare cu un număr de 60-120 

pagini. A fost o muncă de redactare epuizantă, pe care am încheiat-o 

în numai 6 luni, reuşind să asigur materialul didactic ce va fi folosit 

acolo mulţi ani, de către sute de studenţi. 

Domnul Cristian Ardelean s-a întors din Statele Unite spre 

sfârşitul lunii Septembrie. Mai aveam timp, o lună, până la data 

festivalului, suficient pentru punerea la punct a interpretării romanţei  

mele. Dar, la prima întâlnire cu dânsul, mi-a comunicat că exact în 
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data festivalului are o deplasare în Olanda pe care nu o poate decala. 

Era de la început ştiut că poate să apară o astfel de situaţie.  

Totuşi, nu m-a lăsat fără interpret! Mi-a găsit un înlocuitor 

valoros, pe colegul său, de asemenea solist din corul Filarmonicii, 

basul Mihai Sîmboteanu, cu care m-a pus imediat în legătură şi cu 

care am devenit repede bun prieten. Ar fi fost preferabil ca solistul să 

fie bariton dar nu mai aveam timp de o altă căutare.  

Am bătut palma cu Mihai şi ne-am apucat de pregătire. Am 

fost nevoit să apelez din nou la domnul Horia Făgărăşan ca să-i cer 

refacerea urgentă a partiturii pentru tonalitatea potrivită lui Mihai. A 

mai trebuit să-l avertizez pe dirijorul orchestrei, maestrul Dan 

Ardelean, de această schimbare. Noroc că dânsul nu pregătise încă 

partiturile de acompaniament pentru instrumentiştii din orchestră şi 

deci nu l-am încurcat. I-am expediat urgent la Bucureşti noua partitură 

asigurându-mă de primirea ei. 

Am comunicat organizatorilor festivalului numele noului 

interpret, care urma să apară în programul tipărit al festivalului. Am 

mai avut marea şansă ca un concert al Filarmonicii, planificat tocmai 

în perioada festivalului, să se anuleze, astfel că Mihai a devenit liber 

pentru acele zile. A fost totuşi nevoit să-şi depună cerere de concediu 

neplătit la Filarmonică şi să asigure înlocuirea sa la orele de predare la 

Liceul de Muzică. Abia după asta am răsuflat uşurat şi m-am liniştit. 

Nu lipsise mult să rămân fără solist şi să renunţ la participarea în 

concurs! Şi aş fi regretat toată viaţa pentru că aveam ambiţia de a fi o 

prezenţă permanentă acolo. 

Apoi, am urmărit pregătirea lui Mihai pentru prezentarea 

romanţei. Ştiam că a susţinut numeroase concerte cu arii din opere, 

lieduri şi părţi din piese simfonice în ţară şi străinătate. Avea numai 33 

de ani dar deţinea deja o experienţă deosebită şi participase cu succes 

la o serie de concursuri interne de interpretare vocală. Nu se mai 

punea problema emoţiei pe scenă pentru că avea o capacitate de 

memorare a textelor în diferite limbi excepţională. Era deci un 

adevărat profesionist. Am fost totuşi curios să-l aud cum interpretează 

romanţa mea şi mă temeam să nu o transforme în arie de operă. 
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Cu o săptămână înainte de plecarea spre Târgovişte lucrurile 

erau lămurite. Am asistat la repetiţia lui, la Liceul de Muzică, unde 

preda canto. M-am convins că a înţeles romanţa şi temerea mea. Am 

rămas foarte mulţumit de interpretare. A decis să interpreteze piesa 

într-un mod personal: să accentueze treptat „trăirea” romanţei pe 

măsură ce se apropia de final, aşa cum creştea şi dramatismul ei.  

Mai eram stresat doar de faptul că Mihai avea o repetiţie la 

Filarmonică în dimineaţa zilei de Marţi din săptămâna festivalului, de 

la care nu putea nici cum lipsi. Trebuia să plecăm apoi imediat după 

prânz spre Târgovişte, unde am fi ajuns seara târziu. Urma să pierdem 

repetiţiile de Luni şi Marţi, importante pentru solist şi orchestră. Cum 

Miercuri seara era programat concursul de creaţie, mai puteam 

beneficia doar de o singură repetiţie cu orchestra, pe scenă. Mie mi se 

părea foarte puţin şi începusem să nu mai sper la obţinerea unui 

premiu dar Mihai mă liniştea: 

– Domnu’ profesor, nu vă faceţi griji; eu pot intra pe scenă fără 

nici o repetiţie. Mi s-a mai întâmplat! 

– Cred, dar dirijorul orchestrei va fi nemulţumit. 

Aşa stând lucrurile, ne-am pregătit de plecare şi de drum 

pentru Marţi ora 13. Maşina mea, practic nouă, nu avea nevoie decât 

de un plin de motorină. A venit şi momentul plecării. Ne-am luat 

rămas bun de la familie şi cu soţia alături am luat direcţia cartierului 

Fratelia. Pe Mihai l-am luat de acasă, unde, în mare grabă, şi-a pregătit 

bagajul şi a apucat să mănânce ceva. Urma un drum lung (530 km) şi 

obositor, pe care, undeva pe la Craiova, ne prindea întunericul. Mihai, 

având o statură impresionantă (130 kg) a ocupat locul de co-pilot, 

lărgit la maximum pentru a încăpea, şi m-a ajutat mult la drum. Era 

tânăr dar era obişnuit cu drumuri lungi, europene.  

Pe durata traseului de nouă ore am putut să discutăm tot atât 

cât am fi făcut-o la Timişoara în două luni, ajungând se ne cunoaştem 

bine. Aşa am constatat că Mihai era un om harnic, hotărât, luptător cu 

viaţa dar glumeţ şi foarte simpatic. Îi plăcea să gătească şi era un mare 

gurmand. Muncea foarte mult ca să  câştige ceva peste salariul modest 

al unui artist angajat la Stat şi îşi construia casa din mers, cu puţinii 

bani de care dispunea. 
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Spre seară, fiind la volan, am fost sunat de maestrul Dan 

Ardelean care era speriat de lipsa noastră la repetiţii, aşa cum 

bănuiam. Am avut următoarea discuţie: 

– Domnule profesor, solistul dumneavoastră a lipsit de la toate 

repetiţiile de până acum. Eu nu mai pot garanta reuşita prezentării 

romanţei dumneavoastră în concurs! 

–  Maestre, solistul a fost la serviciu până azi la prânz. Nu a 

putut pleca mai repede! Abia s-a eliberat pentru zilele acestea. Vă rog 

să nu vă temeţi de calitatea interpretării pentru că este profesionist. 

Vom fi acolo sigur la repetiţia de mâine dimineaţă! 

– Dar nici Pavarotti nu urcă pe scenă cu o singură repetiţie! 

– Vă rog să nu vă neliniştiţi; va face faţă, îl veţi vedea mâine! 

Având ce discuta pe drum acesta a trecut repede şi pe la ora 22 

eram în faţa hotelului Valahia unde eram găzduiţi. De data asta 

organizarea a fost ceva mai bună decât în anii precedenţi şi am avut 

camerele  rezervate. Mihai a beneficiat de faptul că eu nu aveam 

nevoie de loc în spaţiul rezervat pentru festival şi a ocupat singur 

camera. Apoi de mai multe ori, când eu nu serveam masa cu 

participanţii la festival, a beneficiat şi de porţia mea. Şi aşa, eram 

îngrijorat că nu dispune de suficientă mâncare pentru kilogramele sale. 

A venit şi ziua de Miercuri, în care era programat concursul de 

creaţie, în aceeaşi zi pentru toţi cei zece concurenţi. Pe la ora 12 ne-a 

venit şi nouă rândul la repetiţia pe scenă, în sala de spectacol. 

Maestrul Ardelean era cam supărat pe noi. Dar Mihai s-a prezentat 

bine. Doar ritmul romanţei a fost prea lent. Am discutat cu el şi cu 

maestrul acest lucru. Apoi, am reuşit să aranjez cu maestrul Ardelean 

încă o scurtă repetiţie într-o sală mică alăturată. Cu mare înghesuială, 

cam în pripă, în timpul unei întreruperi a repetiţiei doamnei Corina 

Chiriac, ce se pregătea de recital. Se părea că au fost de ajuns aceste 

două repetiţii şi eram pregătiţi pentru seara ce se apropia. În ceea ce 

priveşte reţinerea textului romanţei, destul de dificil, Mihai mi-a spus 

că avea pusă la punct o metodă de repetare cu viteză incredibilă, 

necesară în meseria lui. Astfel, a afirmat că în perioada de pregătire 

pentru concurs a repetat textul piesei noastre de câteva sute de ori şi 

nu vor fi probleme. 
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Au trecut pe nesimţite prânzul şi orele de odihnă de după-

amiază. Apoi, ne-am pus costume potrivite; Mihai s-a îmbrăcat foarte 

elegant, într-un costum albastru închis, cu rever de satin şi o cămaşă 

negră de mătase. 

Ajungând pe platoul din faţa Casei de Cultură am admirat 

decorul impresionant realizat de arhitecţi care avea o anume temă: 

atmosfera de epocă. Acolo erau ridicate din carton clădiri de epocă ce 

includeau cafenele, berării, prăvălii, toate funcţionale, iar lângă 

acestea erau parcate mai multe automobile de epocă. Străduţele 

realizate aveau presărate felinare de epocă, arbuşti şi flori. 

  

 
 

Foaierul avea un decor ce se încadra în acelaşi gen: tarabe 

deservite de florărese, ceainărie, plăcintărie, funcţionale, încadrate de  

felinare şi automobile. Efectul acestor decoruri exterioare şi din foaier, 

era exact cel scontat. Te transpunea imediat în acea epocă, afară şi în 

interior, pe tot traseul. Maestrul Dan Ţopa nu se desminţea. 

La ora 19 eram la locurile rezervate din sala de spectacol, unde 

eu şi soţia reveneam după un an. Locul meu era în randul doi, lateral,  

între concurenţi, în timp ce soţia avea loc la invitaţi, cu câteva rânduri 

mai în spate, central.  
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Mihai a ocupat un loc lateral, lângă intrarea cea mai apropiată 

de culise, pentru că în cel mult 30 de minute îi venea rândul la apariţia 

pe scenă. Romanţa noastră era a cincea din concurs. 

Scena avea un decor de-a dreptul surprinzător şi încărcat de 

această dată. Era încadrată de trei portaluri mari, cu deschiderea cât 

permitea scena, dispuse consecutiv în adâncime şi având dimensiuni 

ce se reduceau uşor spre fundul scenei. Analizând atent acest decor 

constatai că el reprezenta de fapt trei jumătăţi superioare ale unor rame 

late sculptate de tablouri vechi, de culoare maron. În ultimul plan era 

postat un autoturism elegant de epocă, mare, alb – o frumuseţe de 

maşină. Pe părţile laterale ale ramei din faţă erau plasate două felinare 

de epocă. Toată această lucrare, ca şi cea de pe traseul parcurs până în 

sală, avea darul de a te transpune în epoca de aur a romanţei 

româneşti, cea interbelică. 

Deschiderea oficială a festivalului a fost făcută de Primarul  

Municipiului Târgovişte, Gabriel Boriga. A urmat prezentarea Juriului 

festivalului, acelaşi la Creaţie şi la Interpretare. Preşedintă era soprana 

Felicia Filip, solistă a Operei Naţionale din Bucureşti. Din juriu mai 

făceau parte, ca şi în câţiva ani precedenţi, compozitorul Anton Şuteu,  
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dirijorul Voicu Enăchescu, apoi artistul liric Florin Georgescu, 

realizatoarea de programe TV Florentina Satmari şi alţii. 

Au urmat imediat primele patru romanţe din concurs, pe care 

le comparam pe rând în minte cu romanţa mea, şi nu am fost tare 

impresionat de acestea. Nu păreau să fie romanţe care să se propage şi 

să dăinuiască peste ani. Cred că în cei peste 60 de ani de când am 

făcut o pasiune pentru romanţe, şi cunoscând muzica a peste 80 din 

acestea (pe care le ascultasem de nenumărate ori şi le ştiam cânta) am 

dobândit capacitatea de a recunoaşte o romanţă ce pătrunde la inimă, 

ce poate fi preluată fără nici o dificultate de interpreţi amatori sau 

profesionişti. 

A venit şi rândul romanţei mele. Am pregătit imediat aparatul 

foto pentru înregistrare. Prezentatorul, acelaşi cunoscut actor, Adrian 

Păduraru, anunţă bâlbâindu-se îngrozitor (imposibil de redat!), 

conform unui text prost pregătit şi cu greşeli gramaticale (parcă 

intenţionat, de ştiu eu cine!) ce m-a nemulţumit profund: 

– Continuăm cu cel de al cincilea concurent la secţiunea de 

Creaţie. Romanţa în preocupările lui este la o intersecţie (?) între 

Universitatea Politehnica din Timişoara, unde activează ca profesor 

consultant, şi calitatea de membru al Uniunii Epigramiştilor din 



130 

 

România. Din anul 2000 până în prezent a compus 20 de romanţe, din 

care 6 pe versuri propri. Este vorba despre compozitorul Mircea Aurel 

Ciugudean iar piesa pe care o prezintă în concurs, în premieră în 

această seară, se numeşte „De nu erai!”, pe vesurile lui Petru Chira. 

Interpretează Mihai Sîmboteanu. 

Am fost nemulţumit de prezentarea făcută nu numai pentru 

faptul că actorul s-a bâlbâit ca niciodată în viaţa lui (la toţi ceilalţi 

concurenţi nu s-a împiedicat deloc!) cât mai ales  pentru faptul că ceea 

ce era mai important din datele furnizate de mine organizatorilor erau 

omise: faptul că în 2007 am obţinut premiul III la Creaţie şi că eram 

din acea toamnă profesor la Universitatea Valahia din Târgovişte. 

Dar asta am uitat în următoarele minute, cât a cântat Mihai. A 

parcurs strofele aşa cum şi-a propus, mărind treptat intensitatea trăirii 

şi efectul de pătrundere în inima spectatorilor, pe măsură ce se 

amplifica şi dramatismul subiectului,  lucru pe care, se pare că juriul 

nu l-a sesizat. Dar, atunci, am înţeles că la repetiţii Mihai nu face efort 

de interpretare cu pasiune ci este atent la timpi şi la tehnică. În 

schimb, pe scenă este de nerecunoscut! Este un adevărat rege al 

scenei, care umple sala cu petale de cântec! 
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Aşa se face că, neştiind cum se prezintă în momentele apariţiei 

în public, am rămas teribil de surprins. Plăcut surprins, pentru că nu-l 

mai auzisem cântând astfel niciodată şi pentru că interpreta magistral 

romanţa mea. Cum se poate vedea pe filmul prezentării, extras din 

înregistrarea de la televiziune, unde pentru câteva clipe cameramanul 

din apropierea mea, descoperind că eu sunt compozitorul, m-a prins în 

prim plan, am avut pe faţă un zâmbet de bucurie nemaipomenit. 

 

 
 

Nu vă pot reda în cuvinte ce am trăit atunci în acele câteva 

minute. Am simţit că se petrece o minune, am fost fericit că am adus 

acolo un mare solist, am realizat că niciodată vre-o romanţă de-a mea 

nu a mai fost interpretată la un asemenea nivel şi m-am gândit că vom 

lua chiar premiul I (după ce speranţele mele fuseseră bine diminuate 

din cauza modului în care au decurs repetiţiile). 

Am avut doar o fracţiune de timp pentru a privi şi asculta sala; 

aceasta pur şi simplu amuţise, rămăsese încremenită, cum nu am mai 

văzut vreodată în viata mea, nici la mari concerte din filarmonici! Am 
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avut un succes de  public excepţional! Avea dreptate jurnalistul Cornel 

Popa când afirma: „Spectatorul romanţei mi se pare altfel, mai altfel 

decât cel de teatru, de film şi chiar de operă. Nu este un privitor ci un 

participant, un degustător şi un cunoscător...  

Spectatorii şi-au revenit doar când muzica mea a încetat şi au 

pornit aplauzele. O doamnă de lângă mine, înţelegând că sunt 

compozitorul, s-a întors şi a exclamat: 

– E foarte frumoasă! Felicitări! 

Era, după cum am aflat doar cu puţin mai târziu, tocmai văduva 

compozitorului Ion Cristinoiu, pe care îl reprezenta în concursul de 

Creaţie. 

 Mihai a revenit în sală şi m-a căutat cu privirea. I-am făcut un 

semn de evidentă satisfacţie şi de felicitare. 

 Concursul a continuat până înainte de ultima romanţă, fără ca 

sala să mai trăiască momente emoţionante. Atunci a fost anunţată 

romanţa lui Ion Cristinoiu şi renumita interpretă Corina Chiriac. 

Dânsa a apărut pe scenă în aplauzele întregii săli şi a cerut 

permisiunea să spună câteva cuvinte despre compozitor şi familia lui, 

cu care a fost şi a rămas prietenă. A mai spus cum a descoperit ea 

partitura romanţei pe care compozitorul o rătăcise printre lucrările lui 

şi cum s-a gândit ea să o lanseze după decesul acestuia. A prezentat-o 

pe soţia compozitorului aflată în sală (am văzut atunci că era doamna 

de lângă mine). Apoi a declarat că este atât de emoţionată în acele 

condiţii încât trebuie să apeleze la foile cu textul şi partitura piesei. A 

procedat ca la emisiunile sale de televiziune.  

În concursuri nu este permis însă un astfel de spectacol, ce 

suna a reclamă, şi nu s-a mai pomenit la „Crizantema de Aur” ca un 

interpret să ia cuvântul şi să apară cu foile la microfon! În continuare 

Corina s-a arătat nepregătită, a căutat prin foi şi a interpretat slab 

romanţa „Să ne-amintim de ziua asta!”. 

Ascultându-o, pe Mihai l-a pufnit râsul! A declarat-o chiar 

terminată. Iar eu am fost ferm convins că Juriul o va sancţiona 

corespunzător pentru utilizarea foilor. Adevărul este că solista, dragă 

nouă tuturor, a fost întâmplător surprinsă nepregătită, pentru că în mod 
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obişnuit este la înălţime şi „în voce”. Oricum, romanţa cunoscutului 

Ion Cristinoiu nu era deloc mai frumoasă decât cea compusă de mine! 

Eu mi-am însuşit întocmai recomandarea din titlul romanţei 

cântată de Corina Chiriac pentru că, văzând a doua zi cum s-a făcut 

premierea, îmi voi amini toată viaţa de ziua asta! 

A venit pauza dinaintea recitalurilor. Mihai mă aştepta lângă 

uşa de ieşire. Nu am reuşit să ies din rând spre a ajunge acolo imediat. 

Publicul pornise şi se îngrămădise spre ieşire. Am văzut însă 

momentul în care maestrul Florin Georgescu, coborând de la loja 

juriului, a venit la Mihai şi l-a felicitat pentru interpretare. După ce am 

ajuns în fine şi eu la Mihai, l-am îmbrăţişat şi i-am spus: 

– Eu nu am ştiut că pe scenă eşti cu totul alt om! Îţi mulţumesc 

pentru prezentarea asta magistrală, peste orice aşteptări! 

– Nu-i aşa că v-am surprins, domnu’ profesor? Am vrut să vă 

arăt ce pot! 

Eram de-a dreptul impresionat, nu numai surprins. Atunci au 

apărut în acel loc maestrul Bogdan Hrestic şi soţia dânsului. Ne-am 

îmbrăţişat şi ne-au felicitat călduros pentru reuşită. Pentru mine au 

contat enorm părerile celor doi maeştri ce ne-au apreciat, ambii 

interpreţi renumiţi de romanţe. M-am întânit în fine şi cu soţia mea, 

care şi ea a fost foarte mulţumită de prestaţia lui Mihai. Încercând să 

ieşim din sală am fost opriţi de domnul George Coandă, 

reprezentantul principal al presei târgoviştene, cronicar consecvent, 

tatăl domnului decan, prietenul meu Henri Coandă, care a exclamat: 

– Mergeţi la premiu domnule profesor! 

Părerea celui care a scris cronicile Festivalului pentru presa locală la 

toate cele 42 de ediţii nu putea să nu mă măgulească. Era aprecierea 

celui mai erudit om din Târgovişte, jurnalist, scriitor şi poet, autorul 

unor versuri de romanţe câştigătoare de premii mari la Creaţie. 

Ieşind în foaier, am mai fost felicitaţi de multă lume şi ne-am 

simţit extraordinar. Am auzit, printre altele, o părere ce suna cam aşa: 

–  42 de ani, pe scena festivalului „Crizantema de Aur” nu a 

mai fost un asemenea solist cum aţi adus dumneavoastră!  

Afirmaţia era însă uşor exagerată şi se datora unei impresii de 

moment.  



134 

 

Din păcate, în timpul pauzei, probabil din cauza încărcării 

puternice a reţelei electrice a Casei de Cultură (cu numeroasele 

reflectoare şi lămpi din sală, hol şi dinafara clădirii), totul a intrat 

brusc în întuneric. Simţind că pana se va prelungi câteva ore, am 

plecat în trei la cină, urmând a reveni la reluarea spectacolului.  

Când ne-am întors pe platoul de la intrare, recitalul invitaţilor 

târgovişteni era deja avansat şi, nefiind frig afară, am rămas un timp 

să-l urmărim cu ajutorul ecranului uriaş de pe faţada Casei de Cultură. 

Am revăzut astfel pe „Regele Romanţei”, Părintele Hrestic Bogdan, 

cu interpreatarea sa fantastică. Însuşi Mihai, care îl asculta pentru 

prima dată, a fost surprins de vocea caldă şi catifelată cu care era 

înzestrat şi trăirea pe care o realiza solistul. Apoi, fiind o oră în jurul 

miezului nopţii, ne-am retras la hotel, pentru o binemeritată odihnă. 

Conform uzanţei, în timpul recitalului membrii juriului se 

retrăgeau pentru a delibera şi a cădea de acord asupra celor patru 

concurenţi de la creaţie, care urmau să fie premiaţi în spectacolul de 

gală din seara zilei de Sâmbătă. Dacă s-ar fi procadat aşa atunci în 

dimineaţa de Joi, la ora 9, s-ar fi putut comunica lista aşteptată de 

concurenţi. Poate că din cauza penei de curent, Juriul nu s-a mai putut 

aşeza pentru deliberare (ar fi putut-o face totuşi la hotel, unde era 

lumină) şi membrii s-au dus la cină. 

Cert este că în dimineaţa zilei de Joi, cei mai mulţi dintre 

concurenţi am stat ca proştii în holul şi în sala Casei de Cultură, până 

la prânz, pentru a afla rezultatul. Deşi unii dintre organizatori şi dintre 

membri Juriului au trecut pe acolo, nu ni s-a spus nici măcar ora la 

care se vor face comunicări. A fost din nou o lipsă grosolană de 

respect faţă de concurenţi, deja cunoscută, a comitetului de organizare. 

Repet, toată atenţia acestui comitet era adresată doar personalităţilor 

invitate la recitaluri. Noi cei care reprezentam adevăraţii realizatori ai 

festivalului nu eram băgaţi în seamă!  

În aceste condiţii am încercat să aflu „pe ocolite” care este 

situaţia dar toţi cei abordaţi au evitat orice divulgare. Am început ca 

atare să fiu nervos, cum nu m-am ştiut şi nu m-am comportat 

niciodată. Mi-a trecut prin cap că Juriul nu se putea decide uşor, dar 

înclinam să cred că era la mijloc şi o nepăsare.  
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Chiar şi Mihai a intrat la bănuieli privind deliberările şi îmi 

zice: 

– V-am spus eu, domnu’ profesor încă de la Timişoara, că la 

concursuri nu trebuie să te aştepţi să fii tratat corect şi să meargă bine 

lucrurile. 

Orele acestea de aşteptare şi încordare au fost groaznice şi nu 

aş vrea să se mai repete. După ce m-am strecurat de câteva ori în 

biroul Casei de Cultură, cerând organizatorilor să rezolve odată 

problema, în fine, spre prânz, ascunzând încă lista, aceştia mi-au spus 

ezitând că eu nu sunt acolo! Am rămas stupefiaţi, eu, Mihai şi Vioara! 

Nu ne aşteptam la aşa ceva şi nu am putut afla nimic din motivaţia 

Juriului  referitoare la înlăturarea mea. Cel mai mult s-a necăjit însă 

Mihai, care era cel mai în măsură dintre noi să aprecieze prestaţiile 

concurenţilor. 

Eu m-am eliberat repede de supărare. M-am simţit descărcat de 

apăsarea  prelungită din acea dimineaţă. Dar am rămas cu convingerea 

că mi s-a făcut o mare nedreptate! Şi o voi atribui toată viaţa doamnei 

Felicia Filip, pe care o consider nespecialistă în ale romanţei (veţi afla  

cum s-a decernat şi Trofeul de interpretare!) şi contribuitoare la 

continuarea decăderii secţiei de Creaţie a Festivalului, începută de alţii 

cu ani în urmă. O fi având oare ceva contra bănăţenilor? Nu ar fi 

singura. An de an, participanţii din Banat la interpretare şi creaţie s-au 

rărit pentru că, întorşi acasă, au transmis în jur dezamăgirea lor. Ceea 

ce fac acum şi eu, care totuşi continui să particip oarecum „contra 

naturii”! 

Fiind deja ora prânzului şi fiind afectat de marea dezamăgire, 

nu mi-am mai adunat puterile ca să plecăm imediat spre casă. Dar nici 

nu am mai stat până la afişarea listei în holul Casei de Cultură.   

Mai aveam şi o sarcină profesională de rezolvat în acea după-

amiază, la Facultatea de Inginerie Electrică. Era vorba de pregătirea 

lucrărilor practice aferente cursului pe care urma să-l predau la master 

începând din luna Noiembrie. 

Aşa că am mai stat o seară în sala de spectacol, spre a urmări  

pe jumătate din concurenţii de la Interpretare. Despre surprinderea 

cauzată de absenţa mea pe listă am auzit doar în trecere; din unele 
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păreri ale cunoscuţilor, cărora nu le venea să creadă. Domnul George 

Coandă nu putea înţelege de ce mi s-a făcut aşa o nedreptate.  

 Am plecat deci spre casă în dimineaţa zilei de Vineri şi am 

ajuns în jurul orei 17. Pe drum, Mihai m-a întrebat printre altele: 

– Veţi mai participa şi peste doi ani la concursul de creaţie? Eu 

personal v-aş sfătui să nu o mai faceţi! 

– Nu ştiu Mihai, nu pot decide atât de repede. Mă întreb doar: 

ce vină au romanţele pentru care dăinuieşte festivalul! 

Apoi, de-a lungul drumului, Mihai a dorit să asculte toate cele 

16 romanţe de pe discul meu cu probe. Şi mi-a spus părerea despre 

ele. Cea mai valoroasă i s-a părut prima mea compoziţie: „Să nu te 

superi, Doamne!” dar piesa noastră din concurs, „De nu erai!” a 

considerat-o de asemenea foarte frumoasă. 

L-am depus acasă pe Mihai, care încă nu-şi revenise din starea 

de om vădit nedreptăţit. Am mai prins la televizor partea a doua a 

concursului de interpretare iar apoi, Sâmbăta seara, am asistat la Gala 

laureaţilor. 

Eram curios să ştiu cui i-au fost decernate premiile la Creaţie. 

Am aflat că premiul I a fost decernat compozitorului Ion Cristinoiu, 

pentru care interpretă a fost Corina Chiriac. Dacă în concurs aceasta a 

fost nepregătită, acum la gală, a reluat piesa fără foi şi cu vocea ei 

bună, obişnuită. Este totuşi o solistă de mare valoare! Dar, repet, 

romanţa lui Ion Cristinoiu nu avea valoarea celei lansate de mine! 

Referitor la concursul de interpretare, am dorit să aflu soarta 

lui Ionuţ Daniel Pop, originar din Maramureş dar student în anul II la 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, pe care l-am 

cunoscut la repetiţii şi căruia i-am prezis premiul întâi. Mă bazasem pe 

faptul că era dotat cu o voce şi o trăire tipică marilor cântăreţi de 

romanţe. Nu a fost decât premiul II şi poate că ar fi trebuit să-i spun 

atunci, la repetiţie, să-şi corecteze singura deficienţă de interpretare 

observată de mine. Astfel, interpretând romanţa „Deschide, deschide 

fereastra” (muzica I. Paschil, versuri M. Eminescu) a greşit când i-a 

dat o nuanţă prea tare de veselie. Aceasta nu este o romanţă prea tristă 

dar nici veselă. Unii o clasifică la serenade. În versurile de faţă, 

Eminescu nu a fost vesel, pentru că acea fereastră nu s-a deschis! În 
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general, din poeziile sale răzbate o anume tristeţe, cel puţin aceea 

creată de gândul la viaţa lui grea. I-am scris până la urmă lui Ionuţ 

despre această părere a mea şi l-am încurajat să continue să participe 

la „Crizantema de Aur”, nu atât pentru dânsul cât pentru iubitorii de 

romanţe pe care îi poate face fericiţi. L-am căutat între interpreţii din 

2010 dar nu a mai participat. 

În al doilea rând, am fost atent la interpretarea pentru care s-a 

acordat de către Juriu, Trofeul „Crizantema de Aur” (distincţie mai 

mare decât premiul I). Acesta a fost acordat doamnei Simona Boboiu, 

lector la Facultatea de Muzică din Oradea, o adevărată profesionistă în 

interpretarea muzicii clasice şi liedurilor (peste 500 concerte în ţară şi 

străinătate) şi posesoarea unei voci excepţionale chiar pentru romanţe. 

Cred însă că doar în tinereţe a fost bună interpretă de romanţe şi că 

studiile muzicale, probabil, au îndepărtat-o de romanţa românească a 

Ioanei Radu. Regret în acest caz că nu am avut ocazia să o ascult la 

repetiţii şi poate să-i atrag atenţia asupra a două greşeli grave de 

interpretare făcute, pe care orice iubitor de romanţe le putea observa. 

Mai întâi, interpreta a lungit exagerat de mult muzica fiecărui vers, 

astfel încât aceasta a devenit plictisitoare! Se ştie că durata măsurilor 

unei romanţe trebuie optimizată de solist astfel încât muzica să 

pătrundă adânc, până produce o vibraţie, chiar durere, în inima 

ascultătorilor (şi pentru test serveşte inima proprie!). Acesta este rostul 

romanţei: să vindece inima omului prin tresărire şi vibraţie!  În al 

doilea rând, interpreta a forţat exagerat (artificial) trăirea romanţei, 

într-atât încât aceasta devenea o tragedie de teatru, supărătoare.  

Păcat de faptul că unii concurenţi la interpretare nu au parte, în 

timpul pregătirii sau măcar la repetiţiile dinainte de concurs, de sfatul 

unor cântăreţi de romanţe cu experienţă sau al regizorului 

spectacolelor. Este mai sus un exemplu evident de acordare greşită a 

unui trofeu de către un juriu în care sunt prea puţini specialişti în 

romanţe. Cred că la fel se pune problema şi la concursul de creaţie. 

Procedând astfel, spectatorii târgovişteni, care după atâţia ani de 

festivaluri au devenit foarte competenţi, se poate spune erudiţi, şi ştiu 

aprecia soliştii şi compozitorii, se vor simţi desconsideraţi şi 

descurajaţi. Lor le place ca prognoza pe care o fac asupra 
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câştigătorilor să se cam adeverească. Se mai poate corecta ceva în 

viitor! Ceva de genul: Preşedintă a juriului este... Ioana Radu! Şi de 

genul: Se acordă „Premiul publicului”... (eliminat de câţiva ani buni). 

Vorba dirijorului Dan Ardelean: „ Acest festival este o mină de aur ce 

ar merita mai multă recunoaştere şi atenţie pe plan naţional”. 

 

Înainte de Crăciunul din 2009 am primit un cadou frumos: 

punerea pe un site de pe Internet a filmului cu romanţa mea „De nu 

erai!”. Astfel, am putut anunţa toţi prietenii să descarce piesa şi să o 

reasculte când li se face dor de romanţele mele! 

Scrisoarea mea, adresată la începutul anului 2010 maestrului 

Voicu Enăchescu, pe care l-am simţit mereu ca un susţinător al meu, 

incluzând rugămintea de a-mi spune părerea sa despre cauza 

insuccesului meu de la ultima ediţie a festivalului, a primit un răspuns 

din care expun aici câteva idei, mai importante: 

 „...V-aţi prezentat cu o romanţă foarte bine structurată, 

respectând legile genului, a cărei interpretare poate nu a fost cea mai 

fericită şi pentru unii membri ai juriului presupun că acest lucru a 

avut importanţă. 

 Eu cred că nu trebuie să dezarmaţi şi, la ediţia următoare, să 

vă prezentaţi cu încredere cu o nouă creaţie.  

Din punctul meu de vedere, în privinţa unei creaţii muzicale, 

impactul la marele public nu este condiţionat de includerea într-un 

palmares stabilit, inevitabil subiectiv, de un juriu de concurs!...” 

Nu am fost de acord cu acestă poziţie a unor membri din Juriu. 

În nici un caz la un concurs de creaţie nu poate conta mai mult 

interpretarea decât valoarea creaţiei însuşi. Aceste două chestiuni sunt 

separabile şi au ponderi foarte diferite, prioritate având creaţia. Iar la 

interpretarea romanţei mele nu văd cum se putea găsi vre-o deficienţă 

importantă. Atât să fi contat faptul că am avut un solist bas în locul 

unui bariton? Nici asta nu este o hibă de luat în seamă la creaţie. 

Adică başii nu au voie să cânte romanţe!? Oare de ce a amuţit sala la 

romanţa noastră? Şi apoi, mulţi başi de renume români au interpretat 

deseori magistral romanţe. 
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Întâmplător, am citit pe Internet, acum la terminarea romanului 

meu, un articol scris de eruditul jurnalist şi scriitor despre festival, 

Teodor Vasiliu, în „Jurnal de Dâmboviţa” din 29 Octombrie 2010 (din 

zilele festivalului) despre această ediţie, a 43-a. Am reţinut o părere a 

sa despre Juriul festivalului, prezidat din nou de soprana Felicia Filip, 

de mare relevanţă, care coincide în bună măsură cu ceea ce am afirmat 

eu mai înainte:  

„E adevărat că s-ar fi cuvenit ca în juriu să fie invitați mai 

mulți creatori și interpreți de romanțe, nu de alta, dar acest festival 

s-a născut în ideea menținerii slujirii romanței, a promovării și 
șlefuirii ei artistice”. 

 

– Mulţumesc, Domnule Vasiliu! 
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     La Târgovişte mă întâlnesc cu 

oameni dragi şi îmbătrânim frumos 

împreună.  

(Lucian Vlădescu, dirijor) 

 

EPILOG 

  

 Deplasarea mea la Târgovişte, la festival, din Octombrie 2009, 

a precedat doar un şir de călătorii în vederea predării unui curs modern 

de electronică la masterul înfiinţat cu ajutorul meu la Secţia de 

Electronică şi Telecomunicaţii a Facultăţii de Inginerie Electrică a 

Universităţii Valahia. 

Am efectuat astfel 5-6 drumuri pe semestru şi rămâneam acolo 

de fiecare dată 2-3 zile. Eram găzduit de universitate la Casa de 

oaspeţi, amenajată în curtea fostei Sinagogi din strada Grigore 

Alexandrescu, deci foarte aproape de centru.  

Călătoream cu trenul în condiţii relativ bune la început, făcând 

doar un schimb de tren la Bucureşti. Dar trenurile noastre au mereu 

întârzieri, aşa că mi-am propus să le contabilizez din curiozitate. După 

patru deplasări suma întârzierilor ajunsese la 360 minute! Speram 

astfel să ajung în Guinness Book cu recordul de întârziere dintr-un an! 

Dar, din februarie 2010, când urma să se termine  semestrul I, după 

defecţiunea de cale ferată de la Balota, au fost suspendate 4 trenuri 

între Timişoara şi Bucureşti (câte două pe sens) iar traseul a fost 

deviat prin Simeria. Durata deplasărilor a crescut enorm astfel că 

însumarea întârzierilor nu mai avea sens. Nimeni nu m-ar mai fi 

crezut! Am atins recordul absolut ca o deplasare de la Târgovişte la 

Timişoara să dureze, cu staţionarea din Gara de Nord, cca. 21 de ore! 

Reparaţia linei la Balota a durat 7 luni! Noroc că mi-am găsit de lucru 

pe trenuri şi în gări: am început scrierea cărţii de faţă! 

Dar nici şederile în Târgovişte nu erau uşoare. Oriunde 

mergeam dădeam cu ochii de Casa de Cultură, simţeam parfum dulce 

de crizanteme şi mă apucau, fără răgaz, amintirile triste ale zilelor 

ultimului festival. Era un adevărat coşmar şi nu m-am putut reculege. 
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Încercam să ocolesc locaşul şi să  merg în centru pe lângă 

Primărie şi prin spate, pe strada Libertăţii, iar apoi până la hotelul 

Valahia. Dar şi de acolo vedeam Casa cu pricina printre frunzele 

arămii ale teilor din parcul central. Zbuciumul acesta era greu de 

suportat iar în sufletul meu era vraişte!. Aproape tot timpul fredonam 

romanţa desconsiderată, chiar maltratată la festival şi mă tot gândeam 

ce s-a întâmplat acolo, ce nu le-a plăcut  mai multora din juriu? 

Îmi plăcea totuşi mult să mă plimb prin oraşul vechi, restaurat 

treptat la forma dinainte, de către o Primărie ce merită felicitări. Cu 

fiecare deplasare la Târgovişte găseam acolo ceva proaspăt terminat. 

Acea parte, ce începea cu „Parcul Primăriei”, devenea încet, încet, un 

decor strălucitor, un adevărat monument istoric al oraşului dar şi o 

promenadă agreabilă, cu mozaic veneţian, plină de brazi, băncuţe, 

cafenele pe trotuar şi lăzi cu crizanteme multicolore. Totuşi, nu 

scăpam nici acolo de persecuţia concursului de creaţie şi de melodia 

tristei mele romanţe. 

 
 

A trecut astfel încet, greu, un an universitar. Am dat cu 

studenţii şi examenul de restanţe din Septembrie. Urma să revin în 

Octombrie pentru reluarea anului universitar. Dar, a intervenit 
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hotărârea de guvern care reducea bugetul învăţământului şi apoi 

salariile cadrelor didactice. Universităţile din toată ţara au devenit 

sărace. Nu am mai putut fi plătit nici eu ca profesor şi a trebuit să 

redevin pensionar simplu. Aşa s-au încheiat drumurile mele din 2010 

la „locul faptei”, cum obişnuiesc să-l denumesc mai nou. Iar 

depărtarea a atenuat coşmarul meu legat de „Crizantema de Aur”. Sper 

să mă vindec integral până în toamna lui 2011... pentru că şi eu: am 

rămas toată viaţa credincios romanţei (Ion Tomescu, compozitor). 

 

La încheierea anului 2009 am avut răgaz să-mi dau nişte 

răspunsuri la trei întrebări importante: 

- Voi mai scrie romanul „Drumul spre podium” după insucesul 

de la festival? 

- Voi mai participa în 2011 la concursul de Creaţie?  

- Voi mai realiza discul cu romanţele mele, atât de important 

pentru mine? 

La toate răspunsul a fost afirmativ. Cel puţin, voi încerca să le 

rezolv, în timp, cu toate puterile mele. Iată motivaţia. 

Un roman nu trebuie nicidecum să aibă un final de tip „happy 

end”. Dacă el include idei frumoase şi povestiri reale, interesante, 

născute din pasiunea şi priceperea pentru romanţe, poate recomforta o 

parte dintre cititori, cel puţin pe iubitorii de romanţe adevăraţi. Deci 

merită scris pentru aceste câteva procente din români. Desigur că am 

fost ‚rănit” dar îmi amintesc mereu vorba domnului Leonid Gorceag, 

membru în Juriu: „Romanţa tămăduieşte rănile sufletului aşa că o 

vom asculta şi cânta veşnic”. 

Apoi, am considerat, în baza aprecierilor făcute de mai mulţi 

specialişti, că romanţele mele contribuie efectiv la creşterea calităţii 

secţiei de Creaţie a Festivalului Naţional al Romanţei. Deci, indiferent 

dacă obţin sau nu premiu, voi mai pune pe scenă o parte din romanţele 

mele, atâta timp cât mă mai pot deplasa la acest eveniment cultural de 

mare longevitate. Mă mai atrage, de asemenea, gândul că pot reîntâlni 

acolo pe Părintele Bogdan Hrestic spre a omagia un mare artist. Sper 

chiar să prind ediţia jubiliară, a 50-a, din 2017, a Festivalului! 

„Târgoviştea va rămâne întotdeauna leagănul romanţei româneşti”! a 
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punctat cândva Domniţa Moroşanu, interpretă de romanţe. Iar eu, voi 

rămâne între slujitorii vremelnici ai romanţei. 

Pentru a realiza un disc voi avea nevoie de o sumă de bani. 

Sper însă că sponsorizarea promisă de Lucian să rămână în picioare. 

Discul pe care vreau să-l produc nu va fi unul comercial. El va ajunge 

cu dedicaţie, la rude, prieteni, colegi, oameni de muzică şi la cei ce m-

au ajutat în scurta mea „carieră” muzicală. 

 Cele trei decizii reprezentă proiecte pe termen lung pe care, 

bătăios şi în putere cum sunt, le-am „luat în piept”, pe rând.  

Astfel, m-am apucat să scriu romanul de faţă. Am progresat 

încet pentru că trebuia să-mi amintesc multe amănunte, multe date, 

nume, discuţii, etc. În plus, include părţi care m-au durut cândva. Am 

încercat să-mi umplu timpul de şedere în gări şi în trenuri, în 

deplasările făcute la Târgovişte, în special în 2010. Deşi aveam 

laptopul cu mine, prin gări nu aveam prize accesibile şi atunci am 

scris mai mult de mână. Eram în acest caz şi mai atent la ideile prinse 

în text. Tot în peregrinările mele am stabilit capitolele, titlul şi 

conţinutul lor. 

O mare parte din text l-am scris la Toronto, în toamna lui 

2010, când am fost în vizită la fiul nostru Lucian. Acolo am avut şi un 

calculator la dispoziţie astfel că am început transcrierea pe calculator a 

cărţii. apoi, am continuat cartea acasă, mai ales noaptea spre dimineaţă 

sau ziua, dacă dormeau nepoţii, la care ţin foarte mult. În ultima zi a 

anului 2010 cartea era în primă formă terminată. Mai urma doar o 

revedere şi o corectare generală. Am mai stat pe gânduri dacă este 

cazul să inserez ceva poze, spre a reduce pericolul de plictisire a 

cititorului. 

Pregătirea pentru concursul de creaţie din 2011 va începe în 

luna martie a acestui an. Trebuie să aleg între doi solişti, bărbat sau 

femeie, piesa părând să fie stabilită: „Nu se ştie niciodată!”, pe 

versurile prietenului George Corbu. Această piesă, reprezentând 

constatările din viaţă ale unui bărbat poate fi interpretată şi de o 

femeie, ca o dojană la adresa bărbaţilor pentru viaţa trăită cu nepăsare. 

În ambele cazuri, solistul va fi unul din Târgovişte sau care stă 

aproape şi ajunge simplu acolo. 
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Aş mai dori să scriu aici puţin, despre celelalte compoziţii 

muzicale ale mele, care nu sunt romanţe.  

În Decembrie 2005 ne aflam cu Vioara în vizită la Lucian, la 

Toronto. Toată această lună de sărbători a trecut sub semnul 

Crăciunului, care în Canada este o sărbătoare copleşitoare. Permanent, 

pe posturile de radio şi televiziune auzeai sau vedeai colinde, povestiri 

şi filme cu Santa Claus (Moş Crăciun la americani). În toate 

magazinele erau pavoazări luminoase, multicolore, brazi împodobiţi şi 

se auzeau doar cântece de Crăciun. Deschizând o uşă începeau 

colinde. Pornind orice aparat audio sau TV auzeai aceleaşi cântece. 

Vioara glumea spunând că se aştepta să pornească o colindă şi când 

deschidea frigiderul!  

Un milion se case şi blocuri din Toronto etalau ornamente 

luminoase pe pereţi şi în holuri, brazi împodobiţi şi poze cu sania şi 

renii lui Santa Claus. Seara ieşeam la plimbare prin cartierele de 

locuinţe spre a admira jocurile de lumini cu care erau împodobite. Era 

un peisaj nemaivăzut! 

Bisericile şi fundaţiile organizau concerte de colinde în scopuri 

caritabile iar aceste concerte erau fantastice. Cel mai grozav a fost 

concertul de la biserica Saint Paul, unde au fost reunite câteva coruri 

şi orchestre iar publicul era chemat să se ridice în picioare şi să cânte 

cu toţii pasaje din unele colinzi mai cunoscute, după texte date în 

broşura primită la intrare. M-am străduit şi eu să contribui la aceste 

manifestări pentru că era impresionant să participi la corul uriaş, de 

2000 de voci, care se punea în funcţiune la comandă. 

Sub impresia acestor pregătiri de Crăciun am decis să scriu 

textul pentru o colindă a cărei muzică urma să fie compusă acasă la 

Timişoara. Oricum, muzica şi mai ales ritmul acesteia, trebuia să se 

apropie de cel al colindelor englezeşti, sub impresia cărora am scris 

textul, şi care sunt, în general, mai ritmate. Astfel, înainte de 

Crăciunul din anul următor, 2006, s-a născut colinda mea, denumită 

„Colinda generaţiilor”, deoarece prevesteşte ce le aduce Moş Crăciun 

celor patru generaţii de membri ai unei familii: copii, tineri, părinţi şi 

bunici. Era prima mea compoziţie pe două voci şi a fost lansată la 

Biserica Greco-Catolică din cartierul Fabric, de către corul condus de 
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Eusebiu Arieşan. Partitura colindei a fost distribuită la mai multe 

coruri din Timişoara. 

Un an mai  târziu, colinda era prezentată la Radio Timişoara, 

cu ajutorul domnului profesor Gelu Stan. 

 

O a doua compoziţie a apărut (2007) din dorinţa de a mă 

verifica  dacă pot compune muzică uşoară. În plus, am vrut să fac mai 

cunoscute versurile cu tentă comică, à la Topârceanu, ale poeziei 

compuse de mine în timpul studenţiei: „Sesiune în Compexul 

Studenţesc”. A rezultat o piesă rock, pe care am prezentat-o 

deocamdată conducătorului formaţiei Phoenix, Nicu Covaci, prieten 

din studenţie, îndrăgostit de cântecele din acele vremuri. I-a plăcut 

piesa mea şi a rămas să încerce odată interpretarea ei. În orice caz, 

textul acesteui cântec este frecvent citit în faţa absolvenţilor de 

demult, strânşi la întâlnirile periodice, şi are succes, pentru că le 

aminteşte de sesiunile de examene din acele timpuri, în care se învăţa 

atât de mult cât studenţii actuali nu pot crede că este posibil! 

 

O a treia compoziţie, versuri şi muzică (2009), cu numele 

„Imnul Cenaclului Ridendo”, este o piesă comică lansată cu ocazia 

sărbătoririi a 40 de ani ai cenaclului de satiră şi humor timişorean. Am 

ales o muzică gen tarantella care se potriveşte cel mai bine, după 

părerea mea, textelor comice. A avut mare succes la acea sărbătoare, 

ţinând cont că i-a plăcut şi maestrului Ionel Iacob Bencei, preşedintele 

cenaclului, un valoros scriitor, critic şi epigramist, extrem de 

pretenţios şi riguros în aprecieri. 

  

În acelasi an, am mai compus, versuri şi muzică, piesa comică 

ce sper să aibă succes în curând: „Cântecul poliţistului de circulaţie”. 

Este de fapt o piesă ce poate contribui la educarea conducătorilor auto. 

 Până atunci, un mare succes am obţinut cu piesa muzicală 

„Dacia mea”, pentru care am compus numai versurile comice, 

adaptându-le pe muzica unei vechi tarantelle italiene (cântecul 

culegătorilor de orez de pe o plantaţie). Cred că le place multori 

conducători auto şi mai ales posesorilor actuali sau anteriori de Dacii, 
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pentru că arată cât de mult ţin românii la Dacia lor! O puteţi obţine la 

cerere, prin e-mail, comunicându-mi adresa dumneavoastră  pe adresa 

mea:  maciugudean@yahoo.ro. 

De asemenea, pot furniza pe aceeaşi cale, câteva din primele 

mele 16 romanţe, în format mp3, la cerere.   

  

În încheierea epilogului, aş mai dori să mulţumesc din 

toată inima celor care m-au ajutat sau încurajat în realizarea 

„carierei” mele muzicale, care au apărut în drumul meu parcă 

dirijaţi de Sus şi au făcut să intervină în viaţa mea evenimente mai 

frumoase decât am visat.  

Şi au fost mulţi! Fiecare dintre dânşii va şti că îi 

mulţumesc, atunci când va primi cu dedicaţie un exemplar al 

acestei cărţi. 
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CUPRINS 

 

 

SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ !                                    

 

Capitolul 1. AM COCHETAT CU MUZICA 

 

Capitolul 2. SĂ NU TE SUPERI DOAMNE ! 

 

Capitolul 3. ÎI ERAM DATOR LUI NEA’  SANDU 

 

Capitolul 4. VERSURI VECHI, VERSURI NOI 

 

Capitolul 5. PRIETENUL DE DEPARTE 

 

Capitolul 6. OMAGIU LUI EMINESCU 

 

Capitolul 7. NU SE ŞTIE NICIODATĂ ! 

 

Capitolul 8. PE PODIUM 

 

Capitolul 9. DE NU ERAI... NEDREPTATE ! 

 

EPILOG 

 

 

 
 
 
 

5 

10 

24 

33 

46 

57 

69 

85 

95 

116 

140 
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     Autorul s-a născut în 1940 la Ocna Mureş, 

judeţul Alba, unde a terminat liceul şi unde, 

în 1993, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de 

Onoare. A ajuns la  Facultatea de 

Electrotehnică din Timişoara datorită unei 

burse acordate de Primăria din Cluj. A 

terminat aici studiile în 1962 dar a revenit 

asistent în septembrie 1963. A avansat şef de 

lucrări în 1968, conferenţiar în 1978 şi 

profesor în 1990. Conduce doctorat din 1990. 

A fost prodecan al facultăţii între 1987-1989. 

A fost primul decan al noii Facultăţi de 

Electronică şi Telecomunicaţii  între 1990-

1992. A ocupat funcţia de Director de 

departament între 2000-2004. 

 Ca şi cadru didactic a elaborat 5 cărţi în edituri şi 30 de manuale 

pentru studenţi precum şi 75 articole ştiinţifice dintre care 8 în reviste din 

SUA, Anglia, Franţa, Grecia. A descoperit câteva zeci de noi circuite 

electronice şi a elaborat numeroase metode originale de proiectare pentru 

acestea. Deţine 6 brevete de invenţie. A efectuat cinci stagii de specializare 

în Franţa şi Anglia. Este Senior Member al IEEE-SUA. 

 S-a remarcat ca epigramist, realizând trei volume proprii şi 

colaborând la alte 7 volume. Este membru al cenaclului „Ridendo” din 

Tmişoara şi al Uniunii Epigramiştilor din România. Cartea sa de  humor în 

proză de mare succes, „Zâmbete la Electro”, a ajuns la a patra ediţie, fiind 

împrăştiată la absolvenţii timişoreni din întreaga lume.   

Începând din anul 2000 a compus romanţe (versuri pentru 6 piese şi 

muzică pentru 20 piese), o colindă şi trei piese comice. A concurat de trei ori 

la Festivalul Naţional al Romanţei „Crizantema de Aur”- Târgovişte, Secţia 

Creaţie de Romanţe, unde  în 2007 a câştigat Premiul III. Are în pregătire un 

disc cu romanţele compuse. 

 


