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Ion Nicoarã ºi cu mine privim cum lu-
mea trece înainte. Noi am trecut-o deja.
Pentru generaþia noastrã, nãscutã odatã cu
al Doilea Rãzboi Mondial, a fost o perindare
anevoioasã, plinã de mizerii, în care am fost
traºi, împinºi, cãlcaþi în picioare...

A trecut mult de atunci. Mulþi au murit
atunci ºi de atunci. Dar ºi mulþi s-au nãscut
de atunci. Acum trec de vreo patru, cinci
ori mai mulþi decât când am început noi sã
trecem. ªi nu trec, cum am început noi sã
trecem, aºa ca o cãutare a dorinþelor,   ui-
tându-ne în toate pãrþile, acum ei fug, fug
cu toþii, care cum pot. Parcã-i maraton.

- Îi maraton în tãtã regula, numa uitã-te
la ei!

- Da unde se grãbesc aºa de nici nu vãd
ce e prin lumea cea mare ºi prin istoria ei?

- Spre globalizare li s-a dat direcþia, cicã
acolo vor ajunge la fericirea cea mare!

- Aºa-i! Lumea-i pornitã dupã fericire,
de când o apãrut.

- Drept îi, ºi noi tot dupã fericire am
pornit când am scãpat din lagãrul comunist.

- Nu se comparã, noi ne-am luat lumea
în cap de desnãdejde. Am plecat în cãutarea
libertãþii. Sã fim liberi, sã muncim pentru
noi, sã fim stapâni pe viaþa noastrã. Cei ce
vin acum din România, nu aratã cum arãtam
“noi, trãdãtorii” dinainte de 1989.

- Nu aratã ca noi, dar tot pentru o anu-
mitã  fericire au evadat ºi fugit ºi ei. Au
fost þinuþi, mai ales în anii optzeci, sã nu
zic chiar ca într-o închisoare, dar toatã þara
a fost un lagãr de muncã forþatã în schimbul
unei existenþe de închisoare politicã. ªi din-
tr-o datã cortina de fier a cãzut, toate feres-
trele, uºile, porþile s-au deschis ºi au fost
liberi. Liberi sã zboare; încotro au vãzut cu
ochii ºi cum i-au dus capul! ªi noi dacã nu
trãdam trãdarea românilor înainte de 1990,
poate zburam odatã cu ei...

- ªi totuºi, e o mare diferenþã. Mare
diferenþã; noi am trãdat sistemul dictatorial
comunist, ei au trãdat revoluþia care le-a
dat libertatea! Libertate ce trebuia folositã
ºi la refacerea þãrii, nu numai pentru a pleca
din ea. Dar nu au fost pregãtiþi pentru o
asemenea libertate datã de marea ºi brusca
decompresiune, care i-a uluit, buimãcit ºi
dezorientat. Imediat au apãrut atotºtiutorii
bucureºteni, toþi intelectuali ºi elite care mai
de care, dându-se anticomuniºti din tatã-n
fiu, dupã ce ani de zile plãtiserã cotizaþie
PCR ºi nu numai. Au apãrut ºi alþi rãu
sfãtuitori din þarã ºi din afarã ºi împreunã
au dat drumul la o nouã mass-medie de pro-
pagandã occidentalã. Sute, mii de  falºi disi-

denþi au apãrut ca ciupercile otrãvitoare
dupã ploaie, între care s-a înregimentat
scriitorimea cu literaturã de rupeau sertarele
sub greutatea lor, filosofi, fiindcã odatã au
dat mâna cu Noica ºi tot felul de  revo-
luþionari ºi membri de partide istorice  ne-
vãzuþi ºi neauziþi de zeci de ani ºi nici la
evenimentele din Decembrie 1989! Iar
deasupra, peste toþi aºtia, au luat poziþii
strategice mercenarii lui Soros, puºi sã
spele scoarþa cerebralã a românilor, cu peria
de rãdãcini, dupã care au trecut la o nouã
reeducare. A  patra reeducare într-un secol!

-  Asta ºtiu ºi ei, dar nu-i intereseazã de
vremurile noastre, nu le pasã de trãdarea
noastrã, de trãdarea lor. Ei, cu ideile vre-
murilor lor! Normal sã nu-i intereseze trãi-
rile ºi justificãrile vremurilor noastre, fiind-
cã deasupra tuturor, independent de mo-
mentul când trec prin lume, sunt niºte legi
dominante, de sine stãtãtoare, pe care încã
omenirea nu le-a descifrat în întregime, dar
una pare simplã ºi aproape sigurã:  fiecare
dintre noi trecem o singurã datã prin lume,
repede, repede, norocoºi sau ghinioniºti,
nimerind sau greºind, sfârºind în moarte,
dupã care nici nu mai ºtim cã am trãit! Dacã
e sã ne luãm dupã legea asta, atunci fãrã
alte comentarii au ºi ei dreptul la capitalism
cum am avut ºi noi, mai ales cã în România
încã nu au imaginea realã a capitalismului
din noul mileniu. Sã mai adaug ºi altã
indubitabilã constatare; tot ce nu ne este
bine cunoscut ºi nu ne este permis, ne
fascineazã, fiindcã bipezii lui Dumnezeu au
o curiozitate fãrã margini...

- Curiozitatea costã scump, mai ales în
capitalism unde dacã bani nu sunt, nimic
nu este! Capitalismul a transformat marea
majoritate a bipezilor lui Dumnezeu în
maratoniºti dupã bani, bani, bani! Noaptea,
ei, cu toþii, viseazã numai bani, dimineaþa
încep alergãtura dupã banii visaþi, iar seara,
osteniþi, îi socotesc ºi constatã cã mai tre-
buiesc, târziu adorm, visând din nou banii
fericirii capitaliste de a doua zi. De multe
ori m-am întrebat, câte s-au fãcut ºi se fac
din ideea de-a face bine semenilor ºi câte
din ideea de scoate bani de la ei. Mã întreb
fiindcã sunt asaltat tot timpul de vânzãtori,
indirect prin reclame, pe toate canalele TV
ºi pe toate paginile ziarelor, peste tot, din
biserici pânã la WC-urile publice. Veninind
în strãinãtate, dacã vrei sã-þi cumperi
standardul capitalist de existenþã, trebuie sã
renunþi la libertatea visatã, la identitate ºi
personalitate, la idealurile din adolescenþã
ºi tinereþe, trebuie sã devii un alergãtor con-

tra cronometru, sã munceºti îndrumat ºi
supravegheat, sã devii un roboþel biologic
ce rãspunde promt la comenzile ordonate
de societatea bazatã pe exploatare civilizatã.
Se pare cã majoritatea românilor sosiþi dupã
cãderea cortinei de fier, încã nu au realizat
întregul tablou capitalist, deºi digerã greu
strãinãtatea, dar nu spun, tac ºi rabdã umi-
linþele, mimând mulþumire de parcã tot ce-
i înconjoarã le-ar aparþine. În toþi aceºti ani,
din 1990 încoace, standardul economic
capitalist a invadat deja România. Gãseºti
tot felul de maºini, de magazine ºi mall-uri
burduºite cu de toate, de apartamente cu
mobilierul lor la ultimul rãcnet capitalist, nu
mai trebuie sã alerge pânã-n  Africa de Sud
sau Alaska ca se le aibã vânzându-ºi energiile
printre strãini. Se pot întoarce în þarã cu
aceeaºi dorinþã de prosperitate capitalistã!
Noi, când am sosit ºi am descifrat practic
sistemul capitalist, a trebuit sã-l suportãm
ºi sã ne subordonãm, pentru cã nu puteam
sã ne întoarcem în România dictaturii co-
muniste; dintre douã rele, am ales rãul cel
mai mic. Astãzi, românii sunt liberi în ambele
direcþii ºi este excelent ca oamenii sã fie
liberi, sã umble ºi sã cunoascã, sã-ºi caute
fericirea unde vor, dar e pãcat sã-ºi piardã
patria pentru atâta lucru...

- În aceste vremuri, în maratonul spre
globalism, noþiunea de patrie se dilueaza aºa
de mult, încât foarte puþini îi mai dau im-
portanþã, respectul ºi dãruirea care i-a fost
acordatã de generaþiile anterioare. Pentru
mulþi, din lumea care trece alergând acum
prin faþa noastrã,  “unde e patria acolo mi-
e bine” a devenit “unde mi-e bine acolo e
patria”, este singurul lor þel. La bãtrâneþe,
când nu mai pot þine pasul maratonului glo-
balist-capitalist, poate vor dori sã se întoarcã
în patrie, dar s-ar putea sã fie prinºi ºi de-
þinuþi de sistemul în care s-au încorporat,
prinºi de familia ce devine multietnicã, de
proprietatea agonisitã, de vreo boalã cronicã
ºi un sistem de asigurãri sociale, prinºi de
inerþia senectuþii. Întoarcere nu se mai poate
face dupã treizeci, patruzeci de ani de
înstrãinare, ea trebuie sã survinã în primii
zece-cinsprezece ani, pânã nu eºti prins
definitiv...

- Ai uitat, însã, ceva foarte important:
dacã mai au unde sã se întoarcã?! Fiindcã,
în vremea asta, în care românii  sunt plecaþi
dupã bani ºi adorarea snoabã a occidentului,
România va fi ocupatã de asiatici, de indo-
pachistanezi ºi arabi care nu ºi-au închipuit
o þarã atât de frumoasã ºi bogatã nici în
cele visurile despre paradis...

Joseph Haydn s-a nãscut în 1732, la
Rohrau pe Leitha, ºi s-a stins din viaþa
la Viena în anul 1809. Deosebit de
prolific, de la fragedã vârstã, compo-
zitorul ºia legat activitatea, în cea mai
mare mãsurã, de familia Esterhazy, fapt
evidenþiat de activitatea de concerte sus-
þinute prin contractul cu aceastã familie.

Dupã moartea prinþului Nikolaus
Joseph Esterházy în anul 1790, urmaºul
acestuia desfiinþeazã orchestra. Haydn
primeºte o pensie permanentã se mutã
la Viena. Aici, independent financiar ºi
compozitor renumit, reînoieºte prietenia
ce îl lega de Mozart ºi - la propunerea
acestuia - este admis în loja masonicã
“Zur wahren Eintracht” („Spre
adevãrata armonie”). Acceptã oferta
impresarului englez, Johann Peter
Salomon, pentru a dirija un ciclu de
concerte la Londra în stagiunea 1791 /
1792. Universitatea din Oxford îi acordã
titlul de Doctor honoris causa; la cere-
monia decernãrii, Haydn mulþumeºte cu
executarea Simfoniei Oxford (Hob. I:
92). Succesul extraordinar obþinut în
metropola englezã îi aduce o a doua
invitaþie pentru stagiunea 1794/1795. În
Londra compune 12 simfonii (Hob. I:
93-104) - Simfoniile Londoneze - ºi ºase
cvartete de coarde (Hob. I: 69-74), care
constituie unele din cele mai importante
creaþii ale sale.

Haydn a creat în perioada de tranziþie
dintre baroc ºi clasicism, cu o
contribuþie copleºitoare la cristalizarea
genurilor de “cvartet” ºi “simfonie”.

Compozitorul a avut legãturi cu mai
tinerii Mozart ºi Beethoven, acestuia din
urmã fiindu-i ºi profesor. Prin fratele mai
mare, Michael Haydn, Oradea a cunos-
cut o perioadã parte din activitatea de
creaþie muzicalã a acestor compozitori.

Peste 100 de simfonii, 84 de cvartete,
uverturi, concerte pentru diferite
instrumente, dansuri, menuete, opere -
unele pierdute! -, muzicã de scenã,
oratorii (printre care “Creaþiunea” ºi
“Anotimpurile”), misse, lucrãri pentru
voce ºi pian, arii, lucrãri liturgice etc. -
toate acestea îi conferã compozitorului
austriac Joseph Haydn dreptul de a fi
marcatã în calendarul UNESCO come-
morarea a 200 de ani de la moartea sa.
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