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Visul Mariei Popescu
O cunoşti pe Maria Popescu? Nu? Atunci vreau să ţi-o prezint. Însă mai întâi vreau să îţi spun cine nu este ea; nu
este o doamnă tânără îmbrăcată modern şi coafată după moda cea mai nouă, care răspunde la modestul nume „Maria
Popescu". Maria Popescu este o noţiune colectivă pentru masele largi de oameni. Ea este consumatorul de filme, de
emisiuni la radio şi televiziune şi al ilustratelor. Desigur, o întâlneşti şi în magazinele de muzică unde îşi cumpără
noile CD-uri ale formaţiei preferate.
Maria Popescu este foarte curtată. Toţi se orientează după ea: producătorul de film, cântăreţii de mare succes,
întreaga publicitate, căci toţi au pus ochiul pe punga Mariei Popescu. De altfel, ei şi obţin această pungă. Pe
nenumărate fotografii şi pe coperţile viu colorate, Mariei Popescu i se surâde, ba mai mult este privită radios. Ea este
privită radios săptămână de săptămână tot mereu în alte poziţii, cu surâsul cel mai fericit din lume şi de o frumuseţe
ireproşabilă. Ei îi surâde vedeta sau actorul pe care îl adoră. Iar zâmbetul care îi place cel mai mult atârnă deasupra
patului ei.
Atunci cine se mai miră când Maria Popescu crede că trebuie să arate şi ea exact aşa ca modelul sau vedeta de pe
ecran? Şi cine mai are motiv de iritaţie când tinerii cred că şi ei trebuie să vorbească sau să strige cu o voce răguşită
ca şi cântăreţul lor milionar? Aceasta se petrece adesea inconştient şi este tot aşa de stupid pe cât este de răspândit.
Da, să fii măcar o singură dată o vedetă aşa de fericită sau măcar o dată să te poţi îmbrăca în pielea unei vedete mult
admirate şi divinizate! Aceasta este dorinţa Mariei, însă din păcate nu este posibil.
Există însă unele lucruri pe care Maria Popescu le dă la o parte: „Femeia sexy nr. 1 este moartă". Sub astfel de
titluri sau altele asemănătoare, s-a putut citi şi despre sinuciderea renumitei artiste americane de cinema, Marilyn
Monroe. Menajera lui Marilyn a găsit-o pe vedeta în vârstă de 36 de ani moartă în locuinţa luxoasă, după ce şi-a
administrat o supradoză de somnifere. Doi medici, care au fost chemaţi imediat, n-au putut decât să constate
decesul. O mare mulţime o adora pe Monroe. Fotografia ei cu surâsul radios atârna pe pereţii camerelor multor
femei de serviciu şi pe uşile garderobelor soldaţilor. Când însă vedeta Hollywood-ului a fost înmormântată în
Memorial Park, cimitirul somităţilor din Los Angeles, în urma sicriului au mers doar foarte puţini: coafeza ei,
garderobierul, soţul de-al doilea, jucătorul de base-ball Joe Dimaggio şi încă vreo câţiva. Nici măcar o singură
vedetă de cinema nu a putut fi văzută în micul convoi mortuar. Robert Wagner, eroul principal din numeroase filme,
care divorţase de Natalie Wood cu puţin timp înainte, a vorbit în numele tuturor când a zis: „Ocolim cimitirul câtă
vreme putem. Tuturor ne e frică de cimitir şi de Hollywood."
Elvis Presley a fost de asemenea un renumit star. Ca şi cântăreţ de muzică rock, şi-a câştigat repede faimă
mondială şi a devenit foarte bogat. A murit 15 ani mai târziu după Monroe la vârsta de 42 de ani. Mormântul său din
Memphis/Tennessee se aseamănă unui „loc de pelerinaj". Elvis a murit din cauza obezităţii, a deprimării şi a
abuzului de medicamente. Soldaţii din garda lui personală îşi aminteau că lua toată ziua pilule: pilule contra
mirosului corpului, contra durerilor de cap, pilule pentru dormit şi pentru excitare, pilule pentru piele bronzată şi
marijuana contra deprimărilor sale. Sub cămaşa sa de mătase strălucitoare purta o vestă de plumb. Îi era frică în
ciuda pazei de care dispunea. Maria, aş dori să te întreb: Este aceasta o viaţă demnă de dorit?
Ar putea fi scrise cărţi în mai multe volume despre mizeria strălucitoare a acestor idoli, căci Monroe şi Presley
au fost numai două verigi din lanţul lung al vedetelor de compătimit şi deznădăjduite.
Acest gol imens, care roade în conştiinţa care nu ajunge niciodată la odihnă, i-a condus pe nenumăraţi artişti şi
cântăreţi la o deznădejde absolută, iar acesteia i-a urmat sinuciderea. Să trecem cu vederea multele evenimente triste
de la Monroe şi Presley şi să facem un salt în timp spre tânărul care a influenţat într-un mod deosebit cu muzica sa
anii nouăzeci: americanul Kurt Cobain. El a fost conducătorul grupei de muzică rock, cunoscută în toată lumea:
„Nirvana". Unul din cântecele sale poartă titlul sinistru „I Hate Myself and I Want to Die", titlu care s-a şi îndeplinit.
La vârsta de 27 de ani şi-a pus capăt vieţii. Canalul mtv şi-a întrerupt pentru multe ore emisiunea. Acest lucru a fost
numit de ziarul TIME un semn al doliului şi a fost asemănat cu doliul după asasinarea preşedintelui american John
F. Kennedy. Astfel şi Cobain cu moartea sa timpurie se află în şirul multor altor staruri de muzică rock ca Jimi
Hendrix, Janis Joplin şi Jim Morrison. Maria, nu îţi dau toate acestea de gândit?
Viaţa multor staruri este caracterizată prin divorţuri, scandaluri, crize de nervi şi tentative de sinucidere. Unii
dintre ei sunt mai des la psihiatru decât în atelier.
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Dar mai bine să încheiem cu acest capitol întunecat care se poate continua la nesfârşit. Maria Popescu cunoaşte
numai partea strălucitoare, zâmbitoare a monedei, însă falsă, care o atrage cu farmecul ei. În realitate este greu de
imaginat o influenţă mai mincinoasă decât aceea a vedetelor, care aproape în toate cazurile eşuează din punct de
vedere uman. Sunt ca nişte robi care lucrează din greu în branşa lor. Însă amăgitoarea lor însemnătate este primită de
obicei de public drept autentică. Aceste personalităţi artistice se pot lăuda că sunt socotiţi zeii timpului acestuia. Ei
se bucură de o adorare ce nu li se cuvine nici personalităţii, nici realizărilor lor. Ceea ce este mai îngrozitor, după
părerea mea, este faptul că ei prezintă o imagine de viaţă care în majoritatea cazurilor este falsă şi în mod conştient
neadevărată.
Ce păcat că Maria Popescu e dusă de nas în felul acesta! Nu-i aşa? Ce trist este de asemenea, că Maria Popescu
îşi jertfeşte într-un mod aşa de nechibzuit banii munciţi cu trudă zeilor timpului nostru - şi desigur, şi organizatorilor
lor! Cel mai trist lucru este însă că Maria Popescu, pe lângă toate acestea, nu se simte prea bine, este chiar nefericită.
Gândeşte-te că eşti chemat la o fericire adevărată. Eşti mult prea preţios pentru o bucurie aparentă şi înşelătoare,
pe care lumea ţi-o oferă de atâtea ori.
Adevărata bucurie a inimii se poate găsi numai şi numai în Domnul Isus Hristos. De aceea, vino la El! El îţi face
cunoscut drumul vieţii adevărate şi înaintea Feţei Sale sunt bucurii nespuse (Psalm 16.11).
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