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Sarah Dunant, În ccompania ccurtezanei, traducere
din englez\ de Sanda Aronescu, Editura
Humanitas, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 34RON

UU
n roman cu personaje pitore[ti [i
senzuale, pe fundalul Vene]iei secolului
al XVI-lea. Cine a v\zut filmul Frumoasa
vene]ian\ va reg\si cu pl\cere
atmosfera de acolo. A[ spune îns\ c\

romanul deja celebrei scriitoare engleze – comparat\ cu
Marguerite Yourcenar, printre al]ii – e mai mult decît o
poveste colorat\ dintr-o Vene]ie seduc\toare, iar pentru
asta a[ indica un singur am\nunt: întreaga poveste a
curtezanei e spus\ din perspectiva [i cu vorbele unui…
pitic. Un pitic extrem de urît [i extrem  de inteligent, care
problematizeaz\ totul cu o ingeniozitate [i un umor
n\ucitoare. Traducerea Sandei Aronescu merit\ toate
laudele. Probabil cea mai frumoas\ carte pe care am 
citit-o în aceast\ var\. (L.M.)

Anaïs Nin, Foc, DDin JJurnalul ddragostei nnecenzurat
1934-11937, cu o prefa]\ de Rupert Pole [i note
biografice de Gunther Stuhlmann, traducere din
englez\ de Luana Schidu, Editura Humanitas 2006,
Colec]ia „Raftul Denisei”, 34,99RON

{
tiu c\ exist\ aproape un cult Anaïs Nin [i c\ e
destul de periculos pentru imaginea de
intelectual\ dezinhibat\ s\ declari a[a ceva,
dar eu o s-o spun totu[i: aceast\ carte, ca [i
altele de aceea[i autoare pe care am încercat

s\ le citesc, mi se pare doar o colec]ie plicticoas\ [i repetitiv\
de acte sexuale – culmea, destul de banale – proiectate pe
filmul unei existen]e nevrotice. O femeie care alearg\ 
dintr-un pat în altul cu sufletul la gur\, iar cîteodat\ în
paturile respective se nimeresc a fi b\rba]i celebri, scriitori
adev\ra]i, doar c\ ea r\mîne la fel de agitat\ de la un cap\t
la altul, iar tr\irile ei, problematiz\rile simpliste ar fi
amendate [i ridiculizate dac\ ar fi vorba de o autoare
obi[nuit\. Dar Anaïs Nin a fost, cred eu, o maestr\ a
construc]iei propriei imagini [i iat\-ne azi pream\rind-o [i ca
mare scriitoare. (L.M.)

Andreï Makine, Iubirea oomeneasc\, traducere din
limba francez\ de Dan Radu St\nescu, Editura Polirom,
2007, Colec]ia „Biblioteca Polirom”, 32,95RON

OO
arecum ciudat\ [i oarecum tras\ de p\r
reconvertirea unui fost tîn\r intelectual
sovietic la marile probleme ale... Africii. Nu
se poate sc\pa de senza]ia c\, dup\ ce a
exploatat la maximum tragedia poporului

rus sub ap\sarea sovietic\ [i a cî[tigat astfel o notorietate
francez\ cople[itoare, Andreï Makine alege acum, f\r\ vreun
suport biografic, un alt subiect de mare impact politico-social:
r\scoalele în\bu[ite în sînge, abuzurile, luptele cu armament
furnizat de occidentali, ororile nesfîr[ite petrecute pe
p\mîntul Africii în a doua jum\tate a secolului XX. O carte
tulbur\toare, fire[te, dar mult prea ap\sat simbolic\. (L.M.)



ed
itoria

l

3

A m o fascina]ie pentru oamenii care [tiu s\
c\l\toreasc\ cu mijloace minime, care se „descurc\”,
care [tiu s\ „aplice” [i s\ [i cî[tige obiectul
aplica]iei... M\ simt destul de departe de o

asemenea atitudine eficient\... mie, cel pu]in, pîn\
acum nu prea mi-a ie[it. Chiar [i cînd am g\sit un bilet
incredibil de ieftin, am pierdut avionul la întoarcere [i am
pl\tit cam triplu!

Dar sper c\, la un moment dat, într-o bun\ zi, am s\
încep pur [i simplu s\ completez într-o veselie formulare,
s\ a[tept rezultate, s\ [tiu cu multe luni înainte unde
urmeaz\ s\ fie nu [tiu ce eveniment cultural interesant [i
totodat\ s\ descop\r [i posibilit\]ile de a ajunge acolo
înlesnit... Sau cum se ob]ine o faimoas\ reziden]\ de crea]ie.
Deocamdat\ îns\ pl\tim din greu. Comisioane la agen]ii,
charter-e, taxe de aeroport. {tia]i c\ o tax\ de aeroport
cost\ cam cît 50 de pagini traduse? 

S\ v\ povestesc despre un asemenea loc în care am fost
de curînd, pe care ni l-am permis dup\ ce amîndoi am tradus,
însumat, aproape o mie de pagini... 

Insula Rhodos. Pe o parte Marea Mediteran\, pe cealalt\,
Marea Egee. Palmieri. Foarte mul]i palmieri, adev\ra]i, cu
r\d\cinile bine înfipte în p\mînt [i cu ni[te fructu]e mici,
galbene, ca ni[te m\rgele de aur. Cu frunzele lascive, u[or
trecute, mîndre totu[i în lumina clar\, crud\. Cu o mare
transparent\, foarte populat\ – nu [tiu unde or fi c\lu]ii de
la Vama Veche, dar mie Marea Neagr\ mi s-a p\rut mereu
un fel de mare moart\, pustie – Mediterana în care, atunci cînd
intri, te ustur\ ochii [i gîtul... Te obi[nuie[ti cu ea greu, încet,
dar apoi, întîlnirile sînt nepre]uite. Prin ochelari se v\d, chiar
[i la mal, pe[ti nisipii sau argintii, unii cu buline maro, singuratici,
al]ii mai mici, în triburi. Mai departe de mal am c\lcat pe ceva
organic, care p\rea o mîn\ uria[\, poate o caractati]\. În aceea[i
sear\, într-un magazin de piel\rie, patronul, un mo[ule] simpatic,
avea pe o farfurie o caracati]\ exact de dimensiunea celei pe care
cred c\ am c\lcat eu. Ne-a povestit mîndru c\ a[teapt\ pe cineva
[i c\ o s-o g\teasc\ cu tot ce trebuie. Sta]iunea în care am stat
avea un ciudat aer englezesc, pe fundalul acela mediteranean –
acum citesc pe net despre dezastrele f\cute de tinerii britoni în

Faliraki [i despre cum au arborat acolo steagul insulei lor. 
Rhodosul propriu-zis e un fel de poveste. În spatele zidurilor de

castel în ruin\ se întinde un ora[ medieval cu zeci de str\du]e în
pant\, magazine [i taverne, o combina]ie n\ucitoare de Taormina

[i Arles, de cavaleri templieri [i dulcea]\ levantin\. În port se intr\
printre dou\ turnuri care au deasupra un cerb [i o c\prioar\, o reconstituire

ciudat de blînd animalier\ a anticului colos. {i se mai pot ad\uga o
mul]ime de am\nunte cu rezonan]\ strict personal\: luna imens\ în

port, noaptea [i farul intermitent printre crenelurile zidului, un grup
de englezoaice zgomotoase, pe feribot, foarte pu]in sensibile la peisajul

care î]i t\ia respira]ia, valurile care se iscau din senin [i ajungeau pîn\ la
puntea superioar\, udîndu-ne fe]ele...

În Rhodos exist\ un centru pentru scriitori [i traduc\tori unde se ofer\
reziden]e de pîn\ la o lun\ [i jum\tate. Am c\utat cl\direa în plimb\rile

noastre, dar n-am g\sit-o. Sigur c\ ne-am imaginat cum ar fi s\ stam aici mai
mult decît cele [apte zile oferite de agen]ia de turism, s\ scriem, s\ ie[im, s\

bem o cafea, s\ vorbim cu pictori]a care are o teras\ pustie, splendid\, cu flori
ciclam [i pre]uri pip\rate, s\ mînc\m pl\cint\ cu spanac [i feta... Dar pentru

asta, pentru aceste s\pt\mîni de munc\ [i fericire, trebuie s\ completezi o mul]ime
de hîrtii, s\ fii membru de uniuni [i societ\]i, s\... în fine, s\ [tii cum se ob]ine o a[a

numit\ reziden]\ de crea]ie. Dar, cel pu]in în Rhodos, a[ zice c\ merit\.

Rhodos, cu agen]ie de turism
sau cu burs` de reziden]`

Evgheni Evtu[enko, SS\ nnu mmori îînainte dde mmoarte,
„roman”, `n române[te de {tefan Dimitriu, Editura CD
PRESS, Bucure[ti, 2007, 439 p.

UU
n roman c\ruia, dac\ nu i-ar fi lipsit
(auto)ironia [i un dram de con[tiin]\ a
importan]ei evenimentelor care se
evapor\ în timp, i-ar fi fost suficient\ fraza
lung\ ce se vrea aplaudat\ pentru pove[tile

de alt\dat\. Iar Jackelin Kennedy-Onassis, pentru care
Evtu[enko este un scriitor cu un „talent deosebit”, Mihail
Gorbaciov, care-l admira pentru aten]ia la marile probleme ale
Rusiei, Paul McCartney, care vedea în c\r]ile lui Evtu[enko o parte
a crezului s\u, Federico Fellini, care vedea în poetul rus un foarte
bun prieten, ni l-ar fi putut recomanda cu încredere [i noi l-am fi
putut gusta cu pl\cere. Dar pe noi  puch-ul nu ne mai sensibilizeaz\,
povestea din roman r\mîne insuficient\ [i capitalul simbolic al
autorului - f\r\ efect. (I.M.)

Jonathan Safran Foer, Exxtrem dde ttare [[i iincredibil dde aaproape, traducere
de Andra Matzal, Colec]ia „Raftul Denisei”, Editura Humanitas, Bucure[ti,
2007, 424 p., 37 RON. 

S
e nume[te Oskar [i are un googolplex de raison d’être. Îi trimite
scrisori lui Stephen Hawking, î[i iube[te bunica [i vorbe[te cu ea
prin binoclu, î[i face cîte o vîn\taie cînd ceva nu-i iese, încearc\ o
cheie prin toate încuietorile New York-ului, împreun\ cu bunicul
lui îngroap\ nenum\rate scrisori în mormîntul tat\lui s\u de

unde acesta lipse[te, inventeaz\ o br\]ar\ cu busol\ pentru prietenul lui
octogenar ca acesta s\ poat\ [ti în orice moment în ce pozi]ie se afl\ fa]\ de patul
magnetic al iubitei lui. Un singur fir leag\ toate aceste motive de a fi ale lui Oskar:
iubirea lui fa]\ de tat\l disp\rut pe 9/11. {i ca s\ în]elege]i c\ nu e nimic banal în
toat\ povestea asta, încerca]i s\ smulge]i m\car un fragment din ea: va curge
sînge, v\ ve]i r\ni la degete [i nu ve]i mai putea pronun]a nici un cuvînt, nici un
sunet. {i nici s\ citi]i o alt\ carte. (I.M.)  

Almudena GGrandes, VVîrstele llui LLulú, traducere din spaniol\ de Mihai Elin,
Editura Humanitas, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 22 RON.

NN
u e de mirare c\ Almudena Grandes a devenit celebr\ [i
bogat\ în urma public\rii acestei c\r]i  la nici 30 de ani –
recomand lectura foarte simpaticului Prolog în care
autoarea poveste[te cum s-a întîmplat. O carte plin\ de
pasaje mai mult decît erotice, pur [i simplu scene

repovestite din filme porno, dar care reu[e[te în mod surprinz\tor s\ nu fie o
carte vulgar\, probabil datorit\ personajului principal. Lulú e un fel de Lolita
foarte activ\ sexual, dar care î[i p\streaz\, în ciuda experien]elor-limit\, un fel
de naivitate care compenseaz\ minunat nonconformismele erotice. Pasajul
memorabil: dezvirginarea într-un ritual [arjat, pe fundalul emancip\rii
sexuale a tinerilor sociali[ti din Spania anilor ’70. (L.M.)

Chuck PPalahniuk, BBîntui]ii, traducere din englez\ [i note de Rare[
Moldovan, Editura Polirom, 2007, Colec]ia „Biblioteca Polirom”,
36,95 RON.

PP
oate cel mai satiric roman al celui mai negru dintre
fiii stilistici ai lui Vonnegut. Gradul de realism [i
verosimilitate sînt spulberate de virulen]a
metaforei. Ne mînc\m între noi, sîntem
dependen]i de suferin]\, civiliza]ia e o

monstruozitate, o u[\ grea ne sigileaz\ înapoi în v\g\una în
care am nimerit – u[a spre o mîntuire care e, în orice caz, o
demen]\ absolut\, deci comic\. Un Decameron al vremurilor
noastre scris în regim de film de groaz\, Palahniuk crede c\
asta merit\m. Ne-am obi[nuit cu el, admirabil c\ nu-[i
repet\ formulele. Urmeaz\ s\ ne împ\c\m cu noi. (A.B.)
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NN
umele lui C\lin Torsan se leag\ de cîteva lucruri de care e posibil s\ fi auzit: Povestiri mmici [[i
mijlocii, Muzeul }\ranului Român, forma]iile Domni[oara Pogany [i, mai nou, Einuiea, sau
volumul recent de proz\ Recycle bbun. Noi l-am cunoscut pe C\lin în carne [i oase în calitate de
colaborator la un proiect de antropologie; la scurt timp dup\, am fost invita]i la festivalul
‘sBrot, pe care îl organizeaz\ de ani buni, cu cî]iva prieteni, timp de o s\pt\mîn\, în noiembrie,

prin diverse loca]ii. La o alt\ întîlnire, ne-a oferit volumul {coala dde mmucenici, din care am aflat c\ este [i
prozator independent, apoi i-am urm\rit cîteva concerte cu trupa Einuiea. 
Într-un final, ne-am hot\rît s\-i facem o vizit\ la el acas\, în cartierul Rahova, despre care vorbe[te foarte
des. L-am g\sit cu fiica lui, Petra, [i cu o camer\ plin\ de p\pu[i [i de buc\]i de proz\ sau poezii. Cînd am
plecat, scurgîndu-ne printre blocuri, pe la umbr\, ni se amestecau în cap cîteva pove[ti despre ni[te spa]ii
largi, despre o proz\ pierdut\ [i despre personaje caricaturale. (A.C.)

Mi-aa[ ddori
contracte

procentual 
mai ppu]in
jignitoare 

pentru \\la 
care sscrie
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Sorin [[i CCosmin sscriseser\ 
la EGO.Proz\
[i vvoiam ss\ sscot [[i eeu aacolo

Ana CChiri]oiu: S\ începem deja cu un bilan]: ai dou\ volume
individuale, {coala dde mmucenici [i, acum, Recycle bbun [i
dou\ volume în grup, Povestiri mmici [[i mmijlocii [i Cartea ccu
EURI. Ce formul\ preferi?

C\lin TTorsan: De fapt, [i cele de grup au fost scrise, fiecare
felie, tot de unul singur, adic\ au fost o colec]ie de mai
multe scrieri individuale. Diferen]a nu a fost prea mare.
Difer\, totu[i, un anumit soi de responsabilitate pe care o
resimi]i în fa]a poten]ialului cititor. Asta pot s\ zic c\ am
sim]it-o [i eu, mai ales c\ am debutat într-un volum colectiv.
Dar pentru c\, cel pu]in pe vremea aia, nu a[ fi b\nuit care
e mecanismul prin care po]i s\ publici un text, iar Sorin
era deja la a treia carte, adic\ se mi[ca mai bine în lumea
asta a editurilor, a trimiterii de texte, ne-a tras dup\ el.
Cumva, poate fi [i reconfortant, c\ dac\ ai mai pu]ine texte
sau mai pu]ine texte care ar merita s\ fie publicate, atunci,
al\turat cu 2-3 oameni, po]i s\ sco]i [i tu o carte, s\-]i
temperezi orgoliul \la, la cine exist\.

Gruia DDragomir: A fost cineva care s\ coordoneze tot
procesul?

C.T.: Cred c\ pe la ordinea textelor a mai umblat Sorin,
c\ el mai avea tenta]ia s\ umble, era o personalitate extrem
de puternic\ [i credea în ce f\cea, a[a c\ era [i normal s\
umble. Dar fiecare a f\cut cam ce l-a t\iat capul. Dup\ care
am prins [i eu curajul respectiv, am depistat cum se face,
î]i îns\ilezi un volum [i-l trimi]i la o editur\, mai afli c\
un prieten [tie pe nu [tiu care la alt\ editur\ sau c\ alta d\
r\spunsul mai repede sau c\r]ile apar mai frumos sau sînt
mai vizibile. Eu aveam mult mai multe texte, dar atunci
am început s\ le epurez. Asta a transformat în mine
publicarea: n-am mai p\strat tot ce scriam. Înainte nu prea
mi-aruncam foile, cumva credeam în tot ce scriam, dar
mi-am dat seama c\ nu e chiar a[a. A[a mi-a ap\rut {coala
de mmucenici, primul volum individual, unde nervii la stomac
în preajma apari]iei [i dup\ au fost mult mai mari decît
la ailalt\, unde m\g\rea]a mai c\dea [i pe ceilal]i. Acolo
se ocupau to]i de promovare, mai vorbea Sorin într-o parte,
mai cîntam eu, mai ap\rea cîte unul la radio, deci a fost
ceva mai u[or cu partea asta, de[i asta nu e ceva important,
dar nu po]i s\ zici c\ nu te intereseaz\. La mine a fost
mai greu atunci, ia-o tu în sarsanale, du-te, vorbe[te, poate
erau oameni cu care eu n-a[ fi vorbit sau locuri în care
nu m-a[ fi b\gat. Aici era alt\ diferen]\.

G.D.: Deci la Curtea VVeche a]i ajuns prin Sorin, apoi ai scos
[i un prim volum individual tot acolo, iar acum te vedem
publicat la Humanitas. Cum s-a f\cut schimbarea asta de
editur\?

C.T.: Cu {coala dde mmucenici am mers, din iner]ie, tot acolo,
fiindc\ sînt convins c\ unui scriitor ca mine nu i se pot oferi
nu [tiu ce fel de condi]ii [i în al doilea rînd nu m\ intereseaz\
aceste condi]ii, m\ mir\ îndeajuns de mult [i cumva m\
bucur\ faptul c\ am putut publica. Dup\ Povestiri mmici [[i
mijlocii, eram convins c\ la Curtea VVeche voi g\si u[ile
deschise, \[tia m\ [tiu, m\ public\, [i a[a s-a [i întîmplat.
Numai c\ s-au mai întîmplat [i ni[te chestii prea nelalocul
lor, contractual vorbind. Aveam deja vîrsta asta, scosesem
deja o carte, nu ]ineam neap\rat, nu eram ciupit a[a,
disperat, [i cînd am terminat Recycle bbun, am dat-o la
un moment dat [i acolo, pentru c\ m-am lovit [i aici de
ni[te refuzuri de la alte edituri. La Polirom am dat-o prima
dat\. Sorin [i Cosmin scriseser\ la EGO.Proz\ [i voiam s\
scot [i eu acolo.

A.C.: Î]i place  brand-ul EGO..Proz\?

C.T.: Nu am citit suficient cît s\-mi dau cu p\rerea. Mie
mi s-a p\rut interesant, pentru c\ a dat credit unor tineri
[i pu]ine edituri fac treaba asta. La fel am observat [i la
Humanitas. Sigur c\ o editur\ nu e un edificiu cultural, ci
o afacere, o tarab\, dar e reconfortant cînd anumite tarabe,
vînzînd ceea ce vînd, pentru c\ mai vînd [i bestseller-uri
despre cum s\ tr\ie[ti s\n\tos, cum s\ m\nînci pe
partea dreapt\, din banii \ia pun [i în alt\ parte, pentru
a face o alt\ afacere, pîn\ la urm\, dar cu scriitori locali.

A.C.: Dar pe cei din colec]ia de proz\ de la Humanitas îi
citisei? {tiai colec]ia?

C.T.: Am r\sfoit una dintre c\r]i, m-a entuziasmat, [i autorul
ei avea un fel de „CV roman]at”, cum i-am zis eu alui

meu, iar capitolele erau extrem de scurte. E vorba de
Gravur\ `̀n mmi bbemol, a lui Cristian Robu-Corcan. În rest,
nu mai [tiu pe nimeni.

A.C.: Contracul cu Humanitas e mai convenabil decît cel
de la Curtea VVeche?

C.T.: Teoretic, da.

O ppublicitate cca aa llui CC\rt\rescu 
cred cc\ mm-aar ssperia [[i nnu ccred 
c\ aa[ ffi îîn sstare ss-oo dduc îîn ccîrc\

G.D.: Lansarea la roman cum a decurs? Ai avut vreun fel
de publicitate, ]i-ai fi dorit a[a ceva? Ai ni[te pasaje în
roman în care spui c\ cititorii vor sta la coad\ la cartea
ta. Cam a[a s-a întîmplat la C\rt\rescu... ]i-ar pl\cea s\ ai
parte de publicitatea care i se face lui?

C.T.: Nu [tiu dac\ mi-a[ dori. Constat [i eu c\ apare peste
tot, iar lucrul \sta î]i fragilizeaz\ via]a intim\, ajung to]i
s\ numere cî]i copii ai, iar cei care scriu sînt, dimpotriv\,
ni[te oameni interioriza]i. O publicitate ca a lui C\rt\rescu
cred c\ m-ar speria [i nu cred c\ a[ fi în stare s-o duc în
cîrc\. Oricum, în sensul \sta, e mai reconfortant scrisul
decît muzica, pentru c\ la muzic\ intri în contact cu publicul,
emo]iile sînt cutremur\toare, cîntatul  live te distruge, cel
pu]in pe mine; aici m\car stai, scrii, apari, vorbe[ti despre
carte, nu [tiu de ce ai avea emo]ii. Nu prea sînt de acord
ca scriitorii s\-[i dea cu p\rerea despre buc\t\rie,
despre politic\, c\ nu prea are leg\tur\ una cu alta. Exist\
mul]i oratori buni care nu scriu. Scriitorul a devenit un
fel de serviciu de urgen]\, asta m\ cam enerveaz\. În fine,
C\rt\rescu are merite pentru a i se face a[a o publicitate,
eu nici nu le-a[ avea. 

A.C.: Tu nu ai  site, nici  blog. Ce faci tu pentru cartea ta?

C.T.: Uite, de pild\, cu exemplarele pe care le-am primit ca
autor, am tras la sor]i zece oameni din agenda telefonic\,
[i \lora le-am dat-o. Am nimerit [i 2-3 dintre prefa]atori,
care au crezut c\ e exemplarul care li se cuvine, dar de fapt
era rodul unei întîmpl\ri. O s\ mai iau ni[te c\r]i de la
editur\, c\ am reducere, [i o s\ le mai împart a[a, cu agenda
telefonic\.

G.D.: Cum se face c\ apar în roman ilustra]iile lui Andrei
Ciubotariu? V\ leag\ o prietenie, a fost op]iunea ta, a
editurii? O s\ mai colabora]i?

Elena DDr\ghici: E vorba de Ciubi?

C.T.: Da, Ciubi. Am tot vrut s\ arate cartea asta altfel. Am
zis [i pe parcurs c\ a[ fi vrut s\ apar\ pe hîrtie reciclabil\,
chiar din aia maro, de împachetat, s\ aib\ coper]i lipicioase,
s\ r\mîn\ jeg pe ea – plus c\ se lipe[te de cîte un Ple[u
de nu le mai po]i desp\r]i...

G.D.: Iar dac\ puneai mîna pe ea în libr\rie, trebuia s-o
cumperi, c\ nu mai puteai s-o dai înapoi.

C.T.: Exact. Dar lucrurile sînt destul de dificil de f\cut. De[i
nu erau sume colosale. M\ mai gîndisem s\ fie aduse cu
o ma[in\ de gunoi, s\ fie ni[te tomberoane mici prin libr\rii,
s\ fie luat\ de acolo. Aveam [i ni[te prieteni care îmi puteau
face asta. Variantele au c\zut rînd pe rînd. Mi-am p\strat
punga cu bile]elele despre care am scris [i a[ fi vrut ca fiecare
bilet s\ fie b\gat într-o pung\, s\ facem o expozi]ie, [i de
la expozi]ie s-a ajuns, uite, m\car s\ facem grafic\. Cu asta
au fost de acord. A[a am ajuns la Andrei Ciubotariu, tot
din agenda telefonic\, pentru c\ aveam mai mul]i prieteni
graficieni, dar, ne[tiind pe care s\-l aleg, am tras la sor]i.
El s-a bucurat, m-am bucurat [i eu, pentru c\ a fost
prima colaborare cu el. În toamn\ se poate s\ fie ceva la
C\rture[ti, pentru c\ lansarea propriu-zis\ în eter a fost la
tîrgul de carte, unde lucrurile sînt amestecate, cei de la
standurile din fa]\ r\cnesc ceva, mai r\cne[ti [i tu, sînt nu
[tiu cîte microfoane, totul e amestecat.

A.C.: Lansarea de la C\rture[ti o s-o organizezi tu?

C.T.: PR-ista lor e o prieten\ de-a mea, Luiza Zamora. Mi-ar
fi u[or, dar m-am cam s\turat de lans\ri la C\rture[ti, a[
vrea altceva. M-am gîndit s\ vorbesc cu conducerea REBU,
c\ nu le-a[ cere bani, decît o ma[in\ de gunoi cu care s\-
mi plimb prietenii, l-a[ pl\ti pe [ofer, i-a[ da [i lui un milion,
acolo, s\ ne plimbe prin ora[. 

G.D.: {i le-ai f\cut [i o favoare, c\ ai adunat hîrtiile de pe
jos.

A.C.: Colaborarea cu editura [i redactorul de carte, C\t\lin
D. Constantin,  cum a fost?

C.T.: Excelent\. Mi-a dat dou\ sugestii [i le-am respectat
pe amîndou\, fiindc\ aveam dinainte semne de întrebare
la ele. Una era o burt\ imens\ la mijlocul c\r]ii în care
îmi povesteam via]a de muzicant. Textul mai ap\ruse,
oricum, în revista muzeului, Martor, dar în englez\. Iar
redactorul mi-a zis c\ scrierea ar fi mai coerent\ f\r\
povestea asta. M-am cam sup\rat atunci, am zis, ce
naiba umbl\ \[tia în scrierile mele, am vorbit [i cu Cosmin,
care zice, da, a[a fac \[tia, m\, cosmetizeaz\ textul, da’ nu
te l\sa. Eu am venit acas\, am scos partea aia, într-adev\r,
se lega excelent. {i a doua sugestie a fost s\ renun] la
cuvintele triviale, s\ le zic, care nu ar fi chiar necesare.
Au fost vreo 5-6 locuri în care nu-mi mai pl\ceau nici
mie.

Am vvrut ss\ sscriu oo ccarte ccare ss\ ffie ccitit\
în ttren [[i ppasat\ dde lla uunul lla aaltul; ss\
fie rrelaxant\, ddar [[i uun ppic ggrav\

G.D.: Tu te ocupi [i de muzic\. Cum difer\ reac]iile primite
la concerte de cele primite la c\r]i?

C.T.: În plan muzical sînt mai vizibil, am tot ie[it, am cîntat,
[i în general am avut numai reac]ii pozitive. 

G.D.: Cei care te ascult\ te [i citesc?

C.T.: Sînt cî]iva prieteni apropia]i care vin [i la concerte
[i îmi citesc [i c\r]ile, dar \ia nu se pun. Dar s\ vin\ un
necunoscut s\ zic\, „b\i, ]i-am citit cartea“, nu.

A.C.: Dar ai primit vreo reac]ie memorabil\, bile]ele sau
ceva de genul?  Sms-uri [tiu c\ n-ai primit fiindc\ nu ai
mobil...

C.T.: S-au mai întîmplat lucruri de genul \sta, nu extrem
de des, pentru c\ totdeauna aveam cîte un dr\gu] în
forma]ie care se [i exhiba cît s\ atrag\. Eu fiind solist, am
în]eles c\ femeile sînt mai atrase de soli[ti... S-a mai întîmplat,
nu mai ]in minte cînd, dar [tiu c\ mai aveam scandaluri
[i cu nevast\-mea. Eu n-am prea dat curs, dar nu te po]i
comporta nici ca un s\lbatic. 

G.D.: La c\r]i ai avut ceva  feedback-uri memorabile?

C.T.: Mai mult din cercurile de prieteni. Am avut o
reac]ie memorabil\, anul \sta, la Recycle bbun: mama. A
citit-o [i a zis c\ n-a putut-o l\sa din mîn\. Iar cînd am scris
cartea asta a[a m-am [i gîndit, s\ scriu o carte care s\ fie
citit\ în tren [i pasat\ de la unul la altul. S\ fie relaxant\,
dar [i un pic grav\. {i cînd mi-a zis mama c\ n-a l\sat-o din
mîn\, m-am bucurat, pentru c\ asta îmi dorisem. Am
mai citit [i eu c\r]i de-astea sub]iri, te ui]i la ele [i zici,
uite pe ce-am dat banii, dar dup-aia vezi c\ fac din cele
100-200 de cuvinte pe care le folosim cu to]ii ceva incredibil.
Exact acest tip de scriitur\ îmi place. 

A.C.: So]ia ta te cite[te?

C.T.: So]ia mea nu se omoar\ cu cititul c\r]ilor mele. Nu
cred c\ a citit vreuna pîn\ la cap\t. Iar la Recycle bbun a fost
la început un mic cutremur prin cas\, fiindc\ ea se vede
mereu în personajul feminin din carte.

G.D.: ... care e un pic demonizat...

C.T.: Cîteodat\. Am [i eu accentele mele misogine, poate
e defectul vîrstei, fiecare ce experien]\ are, cred c\ e [i
normal, pîn\ la urm\, ca un b\rbat s\ fie misogin, dar nu
întotdeauna cei de lîng\ tine sînt modele sut\ la sut\ pentru
ce e în carte. Sigur c\ în carte totul, pîn\ la urm\, e autobiografic,
mai mult sau mai pu]in mascat, [i automat iei situa]ii care
]i s-au întîmplat [i pe care le po]i stîlci în chip [i fel. Iar ea
le ia extrem de personal [i, `n final, eu abdic, pentru c\ în
general nu prea cred c\ trebuie s\ explici o carte. 

A.C.: Ai ni[te pasaje misogine. E[ti tu misogin ca individ?

C.T.: Rela]ia b\rbat-femeie te scoate din min]i, ca
b\rbat, cel pu]in. M\ mir enorm c\ trebuie s\ tr\im împreun\
de[i sîntem extrem de diferi]i. Min]ile [i priorit\]ile noastre
difer\. N-am cunoscut un cuplu perfect. Familia mea,
p\rin]ii, au fost mult\ vreme un model pentru mine, ca
apoi, cînd am început s\ dau jos coaja alunelor, s\ aflu
c\ au mai fost [i unele rîncede, altele nes\rate. Deci n-a
fost chiar a[a cum am idilizat eu. {i toat\ suma asta de
imagini idilice, care s-au f\cut ]\nd\ri în timp, poate duce
la vitraliul \sta numit misoginism. 
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E bbine cc\ mmunca dde lla mmuzeu 
nu mmi-aa aafectat ggîndirea

A.C.: Muzeul apare destul de des în ce scrii. E  job-ul obsedant?

C.T.: Cred c\ da. M\ gîndesc c\ pot fi ni[te complexe ascunse,
adic\, am dat la facultate, s-a ales praful de ea, d\dusem
la Electrotehnic\, nici nu prea [tiam de existen]a altor
facult\]i, st\team în Drumul Taberei, am ie[it prima dat\
din cartier cînd am dat la liceu; am f\cut Laz\r, un liceu bun,
iar de acolo to]i intrau la facultate, majoritatea la Politehnic\.
Dac\ picai, urma armata de un an [i [ase luni sau traumatizantul
Canal, a[a c\ am dat la Electrotehnic\, s\ intru sigur. De la
noi din clas\ doar R\zvan R\dulescu a dat la Litere. Pe atunci
mi s-a p\rut... m\ gîndeam c\ \sta nici nu joac\ fotbal.

A.C.: R\zvan R\dulescu era altfel decît restul?

C.T.: Era categoric altfel. Citea mult, vorbea franceza cu
mult\ naturale]e, avea o exprimare care ̀ mi atr\gea aten]ia.
Un tip precoce. Curios [i inteligent.

A.C.: Mie mi-ai spus o poveste despre cum cîntai tu atunci
pe strad\ [i te-a g\sit Irina Nicolau...

C.T.: Da, cîntam [i întemeiasem deja Domni[oara Pogany.
Mama violoncelistului era vecin\ de cas\ cu Irina [i, la un
moment dat, am f\cut un schimb de caiete de poezii cu
el. Era un caiet în care nu [tiu dac\ mai sînt cinci la care s\
mai merite s\ m\ uit. Le-a citit [i mama colegului – erau
ni[te poezii edulcorate, cred c\ pot pl\cea unei femei de
50 [i ceva de ani. Caietul a ajuns la Irina, iar ei i-a pl\cut c\
scriam ordonat [i cred c\ a dibuit ea mai mult. Dar avea
nevoie de un arhivar care s\ scrie ordonat, de mîn\, [i
asta am f\cut vreo doi ani de zile la muzeu, ni[te ceasloave,
scrise în întregime de mîn\ – incredibil pentru anii în care
tr\im. La muzeu mi se p\rea cam ciudat – am [i eu
prieteni cu Hyundai, cu salariu mare, eu nu puteam s\ fac
nimic cu banii. 

A.C.: }i-ar fi pl\cut s\ lucrezi într-o firm\?

C.T.: Nu cred. La muzeu e excelent, e sanatoriu. Oameni
interesan]i, [i distru[i, [i inteligen]i. Plus c\ atunci lucram
în spa]ii foarte mari, care te readuceau cumva la dimensiunea
adev\rat\ a ceea ce e[ti, vedeam spa]ii mari pe geam; m\
uitam pe geam, vedeam Pia]a Victoriei, imens\, cu politicienii
acolo, exact cît s\ te scîrbeasc\, iar toamna m\ uitam la ploi,
la frunze, era o triste]e acolo, [i st\team singur toat\ ziua,
nimeni n-avea treab\ cu mine. Uneori, cînd se întuneca, nici
nu mai aprindeam lumina. Iarna f\ceam flot\ri [i genuflexiuni
din 20 în 20 de minute, s\ nu înghe]. Erau anii de început
[i credeam [i eu c\ tre’ s\ stau. Citeam [i scriam, atîta tot.
Cartea asta, Recycle bbun, am scris-o ca bibliotecar. Am avut
[i calculator de data asta. Aveam muzic\ în  winamp, abia
a[teptam s\ m\ duc la munc\. Totul e s\ faci ceva cu solitudinea
aia, nu s\ stai, s\ cite[ti numai Gazeta ssporturilor.

A.C.: Deci, ce e mi[to la muzeu [i ce nu e?

C.T. :  E bine c\ nu mi-a afectat gîndirea. M-a pus în
postura celui care st\ într-un col] [i prive[te lucrurile [i
începe s\ i se par\ c\ le în]elege mai bine. Nu m-am prea
implicat, nici nu sînt un tip care se bag\, m-a potolit singur\tatea
asta, pe care, altfel, e un lux s-o mai ai. Mai ales dac\ te [i
însori, ca mine, e tot mai greu s\-]i gestionezi singur\tatea
care, de altfel, e chiar necesar\. Deci am fost pl\tit ca s\
fiu singur. Eu repetam, scriam, m-am luptat un pic cu
singur\tatea, fiindc\ asta m-a preocupat cel mai mult, s\
fac ceva cu timpul pe care îl aveam. 

A.C.: Din imaginea voastr\, ca grup, [i a muzeului, ca institu]ie,
pare c\, dimpotriv\, n-ai fost singur deloc, c\ sînte]i chiar
un grup bine legat.

C.T.: |[tia au fost anii în care am lucrat ca arhivar – vreo
patru ani – [i ca bibliotecar – vreo doi. Acum sînt într-un
birou, nu mai pot face nimic, sîntem vreo 8 in[i. V\d cum
func]ioneaz\ asta la Cosmin, care tot încearc\ s\ mai
scrie [i n-are timp, se încing discu]ii, el e [i ceva mai implicat
decît mine, c\ e [ef de compartiment sau ceva. Sînt trei
calculatoare pe care stau ciorchine cîte 7-8 in[i care vor s\-[i
trimit\  e-mail-urile. Nu mai e ce-a fost. Acum scriu acas\,
noaptea, aici, în sufragerie, unde [i dorm. Dar deocamdat\
nu mai am planuri de scris, citesc [i a[tept s\ v\d dac\ m\
mai stîrne[te ceva, s\ vedem ce-o mai fi de spus. Deocamdat\
doar îmi vin idei. Deci tulburarea de la serviciu nu m\
afecteaz\ acum, c\ mi-am scos cartea [i acum stau. Mai r\u
de Cosmin. 

A.C.: A existat [i un fel de emula]ie între voi – voi patru, cu
Irina Nicolau?

C.T.: Cosmin [i Filo tot afirm\ chestia asta. Ei erau mai
mici [i veniser\ [i din provincie; eu aveam cas\, p\rin]i,
aveam la u[a cui s\ bat. Dar ei erau nevoi]i s\-[i cî[tige
lucrurile astea singuri, [i atunci normal c\ muzeul era o
prioritate. Dar munca mea, de arhivar, o poate face [i Petra,
fiica mea de cinci ani, nu era nimic foarte serios sau solicitant.
Sigur c\ o admiram pe Irina Nicolau, dar i-am citit c\r]ile
mult mai tîrziu [i am în]eles [i mai tîrziu despre etnologia
[i antropologiile ei. Dar erau subiecte de specialitate [i pe
moment nu m\ interesau c\r]ile ei. Acum poate o apreciez
mai mult decît o apreciam cînd era în via]\, atunci o apreciam

mai mult pentru spontaneitate, pentru bizarul apari]iilor
ei. Ea era heirupist\, avea nevoie de oameni voluntari, iar
eu m\ cam s\turasem de voluntariat, nu aveam chef s\ m\
mai voluntariez atîta, iar ea mi-a repro[at de multe ori treaba
asta. Nu [tiu nici cît pre] punea pe scrierile noastre, m-am
îndoit mereu c\ o interesau sau c\ nu le considera infantile,
ceea ce, în parte, chiar erau. Dar a contat pentru mine
cînd mi-a spus c\ povestirea Arhivarul e prima mea
scriere bun\. Mi-o manufacturasem. I-am pus ni[te coper]ele
[i am lansat-o la ’sBrot, festivalul de apartament pe care `l
organizez cu prietenii, i-am dat [i ei un exemplar, [i a zis
c\ i-a pl\cut. Cred c\ avea dreptate. Era altfel dec`t ceea
ce scrisesem pîn\ atunci. 

M\ dderanjeaz\ ggratuitatea

A.C.: S\ ne întoarcem la antologiile voastre. Nu ne-ai spus
cum a ap\rut ideea.

C.T.: Am dibuit to]i, u[or, c\ scriam. Mai întîi eu cu Cosmin
ne-am f\cut dezv\luirea asta, era un fel de „te iubesc”, nu
prea o spui oricui. Eu m\ învîrteam în cercuri mai mult de
fotbali[ti [i acolo mi se p\rea c\ s\ spui „m\, uite, eu
scriu” era o chestie de sl\biciune, ar fi zis \ia, uite, m\,
p\mp\l\u’. Am tot purtat stigmatul \sta. Acum, dimpotriv\,
scrisul mi se pare o activitate extrem de b\rb\teasc\ [i-mi
place literatura b\rb\teasc\ mai mult decît aia femeiasc\;
atinge alte corzi. Cu Cosmin m-am autoeducat s\ citesc ceea
ce mi se d\dea la citit. Nu prea am comentat între noi, am
fi vrut mai degrab\ s\ ne l\ud\m decît s\ ne critic\m, iar
cînd ai încredere în ceea ce faci, nu te perturb\ observa]ia
unuia [i a altuia. Dar e bine s\ te mai întrebi cîteodat\. E
posibil s\ ne fi influen]at reciproc. Apoi a venit Sorin, tai-
fun-ul nostru, care nu mai era nevoie s\ ne zic\ c\ scrie,
c\ [tiam, [i am început noi s\-i d\m lui. Apoi, Filo, [i el,
„c\ [ti]i,  c\ [i  eu...” –  [i  am început s\ ne citim. La
Povestiri mmici [[i mmijlocii ne-am mai dat între noi cu p\rerea...
ne-a mirat c\, fiind lucruri scrise independent unul de altul,
totu[i se reluau persoane, situa]ii. 

A.C.: Mai ave]i proiecte comune?

C.T.: Da, mai e ceva. Chestia a stagnat o vreme fiindc\ Filo
a început s\ aib\ alte idei,  nu se mai reg\sea în ce
scrisese. Cosmin are în continuare texte. Fiecare ne-am ales
cîte un domeniu [i s-au mai n\scut cîteva texte.

G.D.: Mai exist\ [i texte nepublicate ale lui Sorin Stoica pe
care a]i putea s\ le integra]i, ca s\ r\mîne]i în formula
asta de patru?

C.T.: Da, am vorbit [i cu mam\-sa, Cosmin se ocup\ mai
mult, el intermediaz\ [i rela]ia dintre mama lui [i editur\,
va ap\rea la Polirom o carte, Oameni dde bbine sau a[a
ceva, un soi de colec]ie de portrete. E una dintre ultimele
recuper\ri ale lui.

G.D.: C\ tot am adus vorba de Sorin Stoica, el zicea c\ tu
scrii „cu cu]itul între din]i”. Prozele tale sînt crude [i
cinice. E un cinism personal sau e o atitudine estetic\?

C.T.: Cred c\ sînt cinic. Sînt extrem de nemul]umit, dar nu
[tiu de ce, pîn\ la urm\, [i care e meritul meu, ce fac ca
lucrurile s\ fie îndreptate. M\ cam enerveaz\ totul. Sper s\
nu fie vreo hachi]\ psihic\ – m\ rev\d în timp ca un copil
extrem de docil; dar a fi docil nu înseamn\ s\ nu fii [i
cinic. Acum e de ajuns s\ fac un drum cu tramvaiul sau s\
m\ duc cu asta mic\ la gr\dini]\, s\ stau între mamele alea
jum\tate de or\ ca s\ simt c\ înnebunesc. Ce m\ deranjeaz\?
Gratuitatea, s\ zicem, a unui dialog, spre exemplu. De aici
cred c\ vin foarte multe probleme pe care le avem. Da’
nici s\ discu]i ca-n Patapievici... Nu caut solu]ii de mijloc.
M\ enerveaz\ [i una, [i alta. {i cînd îl v\d pe \la cu papionul
vorbind a[a cum vorbe[te, iar cuvintele alea de fapt sînt
sinonime ale unor cuvinte pe care le [tim cu to]ii... Iar
dac\ tot e persoan\ public\, ar trebui s\ se fac\ în]eles.
N-am nimic cu el, dar dac\-l v\d, simt c\ înnebunesc. Iar
astea de la gr\dini]\ – ni[te indolen]e imense care se revars\,
nu-[i iubesc nici so]ii, copiii sînt o povar\, au slujbe de c\cat,
nu v\d ce le-ar mai putea amuza. Poate, nici m\car, o
telenovel\, poate o vacan]\ de patru zile la mare. M\ uit
la fotbal. Îmi place foarte mult fotbalul. M-am uitat `ntr-o
asear\ la Gic\ Hagi. B\i, nu putea s\ îndruge ceva. De-aia
sînt cinic. Via]a e un lucru foarte grav, dup\ p\rerea mea,
ceva tulbur\tor. Cînd m\ gîndesc c\ o s\ mor, simt c\
înnebunesc. M\ mir\ anticamera asta în care st\m; dac\ o
mai [i l\b\re[ti, mi se pare inadmisibil. Dar sînt, totu[i, [i
pentru iner]ie. M\ enerveaz\ implica]ii social – facem mi[c\ri,
dregem, salv\m. Ce s\ mai salv\m? {i cu literatura e o chestie
– sco]i o carte, [i, ce? M\ gîndesc c\ poate chestia asta
religioas\ e o sc\pare, dar [i acolo e mult\ falsitate. Iar
din asta, multe lucruri ies pervertite. Sîntem o lume de
ucenici – nu mai avem mae[tri.

G.D.: Dar tu spuneai c\ nu-]i place [coala. Ori, acolo profesorii
asta sînt, sau vor s\ fie – un fel de mae[tri.

C.T.: Cred c\ sînt lucruri pe care sim]i c\ le po]i face bine
în via]\. Iar asta poate fi una dintre sc\p\ri. Dac\ ai declicul
\sta, începi s\ sapi [i asta î]i schimb\ modul de a în]elege
lucrurile din jur, î]i descoperi [i mae[tri, [i tot ce mai vrei.
De exemplu, scriitorii care scriu cum ]i-ar pl\cea ]ie s\ scrii.

Po]i deveni u[or mimetic în umbra lor, dar po]i s\ spui c\
n-ai tr\it degeaba [i nici \la n-a tr\it degeaba. Cînd tu ai
intrat în contact cu el ai fost fericit, ai sim]it c\ ai în]eles
ni[te lucruri. {i a în]elege lucrurile în esen]a lor ar putea fi
un cî[tig pentru via]\.

G.D.: În ce rela]ii e[ti cu lumea literar\?

C.T.: Cu lumea literar\ nu sînt în aproape nici o rela]ie.
Am fost, conjunctural, primind un premiu, fiind publicat
– iar \sta cred c\ e cel mai important raport – în rest, nu
prea cunosc oameni, n-am participat [i nu m\ v\d ducîn-
du-m\ la cenacluri. Nu v\d cum mi-a[ putea face prieteni
scriitori. Sînt genul de om care într-o libr\rie î[i cump\r\
numai c\r]i de autori str\ini. Cosmin cite[te foarte mul]i
români. Eu m-a[ bucura s\ mi se cumpere cartea. Eu, cînd
m\ v\d în fa]a unui, s\ zicem, Florin Ghi]escu, s\ dau un
nume fictiv, cu un titlu gen „Vara de anu’ trecut”, am senza]ia
c\ e o carte proast\ [i c\ nu [tiu de ce a[ citi-o. 

G.D.: Ce scriitori str\ini te inspir\? Ai unul preferat, un model?

C.T.: P\i, în primul rînd, îmi plac foarte mult scriitorii
cinici, \[tia care desfiin]eaz\. Îmi place s\ desfiin]ez societatea,
orice rela]ie superficial\ între oameni, s\ îi pun în adev\rata
lumin\ bizar\ a insuficien]ei în care se scald\. De aici am
ajuns la scriitorii existen]iali[ti. Îmi plac foarte mult pentru
frazarea aproape elementar\, pentru economia enorm\ de
cuvinte, de peisaje, de conjuncturi. Sînt ni[te situa]ii pur
umane acolo în ni[te dialoguri destul de credibile [i au [i
o poezie special\. A[a cum sînt ei de cazoni, cînd devin lirici
sînt mai lirici decît liricii. Îmi plac, tot din motive minimaliste,
scriitorii japonezi. Iar ultima carte care m-a dat pe spate [i
m-a bucurat în ultima vreme a fost Particule eelementare a
lui Houellebecq. Am fost extrem de satisf\cut de ea. M-a
mirat foarte mult cum a prezentat acolo curentul  hippie [i
toate alea care derivau dintr-una într-alta foarte coerent...
Mi-a mai pl\cut foarte mult Grea]a, a lui Sartre, tot a[a
desfiin]a [i el ni[te treburi, chiar ]in minte cum prezenta
el slujba într-o biseric\, îmi pl\cea estetic. Un om a intrat
într-o cl\dire întunecoas\, era r\coare, ni[te oameni în
genunchi beau vin [i m`ncau p`ine. Dup-aia am descoperit
Însinguratul, cartea lui Eugen Ionescu, care cumva mi-a
pl\cut mai mult decît Grea]a. Mi-au pl\cut c\r]ile astea
pentru c\ e acolo nimicnicia tipicului vie]ii.

A.C.: Te-a inspirat [i cartierul în care stai?

C.T.: Cred c\ da. E ceva de speriat. Cartier de muncitori care
se mul]umesc în ecua]ia asta: de Cr\ciun facem cozonaci,
dup-aia mucenici, mam\ ce le-a zis-o B\sescu; î[i cump\r\
Libertatea, to]i sînt dilii la cap. Dar par extraordinar de siguri
pe ei, eu nu îmi permit s\ am o siguran]\, eu tremur la orice
ca o piftie. {i f\r\ s\ vrei te sim]i cumva singur, nu [tiu, ai
nevoie de confirm\ri ca s\ te sim]i acceptat. E reconfortant\
confirmarea, nu cred c\ e cineva c\ruia s\ îi plac\ s\ fie
singur. 

E iimportant ss\-]]i ggestionezi 
propriile aacte aartistice

A.C.: Cam ce fel de recunoa[tere ]i-ai dori sau ce premii?

C.T.: Cred c\ mi-a[ dori, dac\ ar fi s\ îmi doresc ceva, respectarea
contractului în adev\ratul sens [i contracte, s\ zicem,
procentual mai pu]in jignitoare pentru \la care scrie. Pîn\
la urm\, o carte e produsul scriitorului, nu al editurii.

A.C.: Asta a fost problema cu Curtea VVeche?

C.T.: E cu toate editurile. Cu Curtea VVeche a fost o problem\
mai grav\ c\ au scos cartea f\r\ contract. Mi-au zis o facem,
o facem, mi-au scos cartea [i abia atunci mi-au zis, haide,
vino, c\ e cartea scoas\. La care eu, bineîn]eles, eram aproape
obligat s\ semnez contractul. Puteam, dac\ eram tare, s\
zic, b\ nu mai semnez nimic, retrage]i tirajul, d\-o-n m\-
sa... N-am avut t\ria. {i am semnat a[a, nici nu m-am uitat
pe ce am semnat. {i am semnat pe 10 ani drepturi de autor.
Plus c\ recunoa[terea asta ar fi cea mai onest\. S\ î]i dea
banii \ia, dar, oricum, la ce tiraj sco]i, nu e vorba de bani,
dar, na, s\ fie dou\ milioane, s\ te sune la sfîr[itul anului s\
î]i zic\ „uita]i cele dou\ milioane”, îi iau lu’ asta mic\ un
cadou de Mo[ Cr\ciun. {i dup-aia, cu drepturile de mo[tenire...
e[ti omorît, c\lcat de ma[in\, au r\mas în urma ta ni[te
texte. De ce s\ le gestioneze un director de editur\ pe
care nici nu-l cunosc [i poate fi un mîrlan [i nu doi, trei
am\rî]i care r\mîn dup\ mine, [i n-ai de unde s\ [tii, se face
un film dup\ una, alta intr\ într-o antologie sau se traduce?
Ajungi s\ nu-]i mai gestionezi propriile acte artistice.
Unul î[i face tabloul [i [i-l ]ine în cas\, dar la noi textele
circul\, sînt electronice. Ei mizeaz\ întotdeauna pe faptul
c\ te bucuri c\ apari. Da, hai, te bucuri c\ apari, gestul se
repet\ [i nu te po]i bucura la nesfîr[it de acela[i gest, c\
î]i apare o carte. Deja te întrebi, are rost, mai zic ceva, ajung
[i eu ca \ialal]i, m\ retrag? Ajungi foarte obosit, pe bune,
cu c\p\]îna, pentru c\ ziua ai activitate, în general mai scrii
seara, apropia]ii nu te citesc, au impresia c\ e[ti altfel...
Acolo e un consum energetic foarte mare [i cuvintele se
cheam\ unele pe altele, î]i place s\ bibile[ti orice, tot timpul
trebuie s\ gestionezi. E un efort. Asta-i singura recunoa[tere.
Pe mine personal premiile nu m-ar interesa. Nu-s omul, sînt
oameni n\scu]i pentru premii care sînt implica]i social
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sau oameni care au ceva de spus, eu practic o oratorie de prieteni, de [u[anea, nu cred c\ a[
putea spune coerent ni[te lucruri grave pentru c\ nu am o cultur\ de cititor în spate [i o
minte care s\-mi fi ordonat lecturile a[a cum trebuie. Nu cunosc nimic nici din r\zboaiele
mondiale, nici din istorie.

A.C.: Trebuie s\ cuno[ti?

C.T.: Mi-e c\ m-a[ repeta [i c\ a[ spune acela[i lucru. |[tia cînd vin parc\ zic
lucruri mai grave. Ceva oricum s-a mi[cat. C\ unii oameni care n-au putut s\
publice, acum pot, c\ oricine poate publica pîn\ la urm\. V\d c\ au
început s\ apar\ grupuri de traduc\tori, c\ deja sînt autori tradu[i.

A.C.: Chestia asta î]i d\ speran]e, î]i creeaz\ ni[te a[tept\ri?

C.T.: Am intrat [i eu în leg\tur\ cu traduc\torii \ia. {i o traduc\toare croat\
lucreaz\ la Povestiri mmici [[i mmijlocii. {i va ap\rea o revist\ scoas\ de cel
care îi coordoneaz\ pe ace[ti traduc\tori care vin anual, cu extrase din
Cartea ccu EEURI. A tradus o americanc\ de origine coreean\. {i, da, nu
[tiu ce speran]e, adic\ textele mele, mai ales \sta din Recycle BBun, ar
pierde foarte mult la tradus. Sînt foarte atent la dialoguri s\ par\ cît mai
naturale. M-au enervat toat\ via]a dialogurile artificiale. Îmi place ca
personajele mele s\ vorbeasc\ la fel ca oamenii. 

A.C.: Dar chestia asta cu auzul e interesant\, de la urechea muzical\
]i se trage aten]ia de a asculta cum vorbesc oamenii? Nu sînt mul]i
scriitori care au sim]ul dialogului. E destul de ciudat c\ [i Sorin
Stoica avea chestia asta pentru, s\-i zicem, oralitate.

C.T.: Mi-a pl\cut întotdeauna s\ am priz\ la realitate, de[i îmi place
imaginarul, acolo sînt e[arfele alea de frumuse]e... Realitatea î]i ofer\
ni[te chestii absolut imaginare, o rîm\ care se urc\ peste o buburuz\...
V\d chestii pe jos sau chiar un geam care exprim\ altceva,
îmi aduce aminte de altceva, de alt\ asociere.

G.D.: E ciudat c\ {coala dde mmucenici e dedicat\ unei
proze pierdute, pe cînd Recycle bbun e dedicat\ unei
proze g\site. Ai c\utat s\ fie a[a sau a[a a ie[it?

C.T.: Da, ia uite ce chestie, nu m-am gîndit. Nu, nu am
c\utat, de-aia nu am pus nici o dedica]ie, m\ enerveaz\
dedica]iile extrem de mult. Mai ales \[tia care dedic\
mamei sau oamenilor care i-au ajutat. Scriitorul este  un
om destul de incomod [i de bizar, care spune multe în fa]\.
{i care nu aduce bani, deci e pur [i simplu o povar\ [i atunci oamenii
\ia oricum nu l-au ajutat, dar au ei puseele astea. Sau dedic\ iubitelor [i
de multe ori dedici unei iubite cu care dup\ un an nu mai e[ti. {i mai
r\mîne dedica]ia aia, ]i-e fric\ s\ mai ]ii cartea în cas\, rupi prima
pagin\ s\ nu se mai vad\. {i atunci nu o mai dedici nim\nui. Am fost
oarecum tentat s\ `mi dedic Recycle bbun, dar sînt convins c\ au mai
f\cut-o al]ii, plus c\ am zis c\ e chiar paranoia [i nu m-a mai interesat. {i
era [i la începutul c\r]ii, cînd vede \la c\ mi-o dedic mie o cite[te altfel. Dar
asta cu pierdutul [i g\situl e excelent\. Uite c\ poate s-a întîmplat în mod
incon[tient. Hmmm... chiar e o chestie...

A.C.: Dar ce se întîmpla în proza aia? S\ [tie posteritatea.

C.T.: Acolo era o tip\ care se întîlnea în Ci[migiu cu un tub imens de past\ de din]i.
{i era a[a un fel de ironie a rela]iei b\rbat-femeie. |la era un tub de past\ de
din]i foarte fermec\tor, î[i scotea dopul s\-[i bea vodca [i mai multe femei care
treceau zic „uaaau, mentolat” – c\ noi mînc\m tot timpul gum\, sîntem obseda]i
ca atunci cînd te s\ru]i s\ nu-]i miroas\ gura. Acu’ au ap\rut tot felul de
chestii, sînt ni[te foi]e mici pe care le m\nînc\ \[tia, bomboane, ne
hîrjîim dantura, facem gargar\, chestii amuzante, aberante pîn\ la
urm\. {i totul pentru dou\ limbi [i ni[te din]i plumbui]i, care se
unesc. {i m\ rog, cad alea pe spate, ei merg acas\, se culc\ unul
cu altul, [i asta îl strînge în bra]e, împr\[tie toat\ pasta aia de din]i
pe pere]i, peste tot, o ejaculare din-aia imens\ [i moare. {i 
dup-aia vin lucr\torii de la morg\ [i zic „mam\, ce b\rbat!”. S-o
rescriu, nu mai pot s\ o rescriu, e doar ideea, dar îmi pl\cuse [i
cum o scrisesem. Era a[a, foarte scurt\, cu propozi]ii de vreo 3-
4 cuvinte. 

G.D.: Poate a[a a început Recycle bbun. Erai sup\rat c\ ai
pierdut-o, ai început s\ o cau]i [i pe afar\ pe strad\...

A.C.: {i tu chiar ai punga aia cu bilete?

C.T.: Da, e în Drumul Taberei la ai mei. Mi-am mai f\cut
acuma ordine printre hîrtii [i am dat de ele. {i de poeziile pe
care le-am scris p`n\ acum c`]iva ani [i cu care vreau s\ fac un
mic volum manufacturat.

G.D.: Da, chiar se vede c\ tu ai scris poezii, se simte în ni[te
proze scurte din {coala dde mmucenici, care sînt ca ni[te mici
poeme în proz\. {i chiar am vrut s\ te întreb dac\ ai scris poezie.

C.T.: Da, am scris, dar uite c\ acum nu mai pot s\ scriu. Tot
auzeam de \[tia care scriu proz\, [i eu nu puteam s\ scriu
proz\. E ca berea cu votca, s\ zicem. Dac\ bei votc\, nu prea
î]i mai vine s\ bei bere. 

A.C.: {i acum vrei s\ sco]i un volum de poezii? Unde?

C.T.: P\i cu Gais [i cu Carla, sbroti[ti, prieteni graficieni, care
au o editur\ unde î]i fac de pe o zi pe alta 50 de exemplare,
cost\ foarte pu]in. Ei îmi vor face c`teva desene [i coperta.
Unele dintre poezii erau strînse într-un fel de voluma[e care
aveau nume [i m-am gîndit dac\ pe alea s\ le p\strez a[a, cum
scriu \[tia: „lirice” sau „de toamna pîn\ prim\vara” [i nu [tiu
dac\ s\ fac a[a sau s\ le las pe toate s\ curg\. C\ volumele erau
de 10 -11 poezii, ni[te foi capsate. Am unele pe aici, hai s\ vi
le-ar\t.       

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
Foto: Elena Dr\ghici
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L a sf`r[itul prim\verii, la o teras\ din apropierea Ci[migiului, Iuliana Alexa ne
vorbea, celor c`torva membri ai cenaclului Lovinescu care nu fugiser\m înc\
cu arme [i bagaje în vacan]\, despre o g\selni]\ a fran]ujilor. Personaje cheie
ale culturii contemporane din Fran]a se apuc\ s\ scrie evoc\ri ale unor mari

clasici, tot de stirpe francez\, se-n]elege. Nu de pu]ine ori, evoc\rile s`nt spectaculoase
[i surprinz\toare. S\-i auzi pe Robbe-Grillet sau Houellebecq vorbind despre Balzac
sau Racine nu-i pu]in lucru. M\ g`ndeam cum ar fi dac\ s-ar petrece [i la noi ceva
asem\n\tor, dac\ vedete ale lumii literare contemporane române[ti ar scrie despre
mari clasici pe care îi admir\. Am primit un r\spuns, mai repede dec`t m\ a[teptam,
odat\ cu lansarea la Bookfest a celei mai recente c\r]i a Ioanei Pârvulescu, În ]]ara
Miticilor.

Alfabetul ddoamenlor, Întoarcere îîn BBucure[tiul iinterbelic [i În iintimitatea
secolului 119 s`nt c\r]i prin care Ioana Pârvulescu a impus la noi un gen hibrid,
un soi de eseu de restaurare cultural\. Aparent f\r\ s\ ]inteasc\ foarte sus,
propun`ndu-[i mai mereu mize mici, Ioana Pârvulescu reu[e[te s\ scoat\ la
iveal\ detalii [i am\nunte, la prima vedere f\r\ prea mare însemn\tate, care
îns\, puse laolalt\, au for]a de a configura tablourile unor lumi. Lumea literar\
feminin\, lumea Bucure[tiului interbelic, lumea secolului 19, [i acum, }ara
Miticilor.

De la bun început trebuie s\ precizez c\ nu avem de-a face cu o carte
grea, ci una seduc\tor de u[oar\, nu cu o carte cu infinite note de subsol [i

bibliografii, ci cu una aerisit\ [i bine documentat\
dar în care referin]ele s`nt implicite [i se citesc
printre r`nduri, nu cu o carte scor]oas\ de critic\
hard, ci cu una  light, accesibil\, fascinant\.

Una din preocup\rile constante ale Ioanei
Pârvulescu este de a demola tot soiul de prejudec\]i.
În cazul c\r]ii de fa]\, în primele patru eseuri, ]inta
principal\ este un loc comun: proza lui Caragiale
este realist\ [i înf\]i[eaz\ lumea cu care scriitorul
e contemporan. Cu o r\bdare extraordinar\, Ioana
Pârvulescu demonteaz\ pas cu pas presupozi]ii
de acest soi, demonstr`nd nici mai mult nici
mai pu]in c\ lumea lui Caragiale, ]ara Miticilor,
nu e altceva dec`t un duplicat, o inven]ie. C\ e
literatur\. Sigur c\ în acest univers vom g\si reflexe
ale societ\]ii de la 1900, e firesc s\ fie a[a,
numai c\ ar fi o gre[eal\ enorm\ s\ suprapunem,
cum ar fi zis {tefan B\nulescu, la scara „1 pe 1”,
realul [i fic]iunea. Oric`t de natural\ [i de vie ar
p\rea, ]ara Miticilor este o scorneal\. Iat\ c`teva
posibile defini]ii, a[ternute metodic pe tapet la
sf`r[itul fiec\rui capitol: „]ara Miticilor nu e România
contemporan\ lui Caragiale, ci una din multiplele
ei dubluri fictive, care-[i joac\ rolul pu]in mai st`ngaci
dec`t protagonista din istoria real\” (p. 22); „]ara

Miticilor nu e România contemporan\ lui Caragiale. E România mofturilor
contemporane lui. {i a moftangiilor aferen]i” (p. 44); „]ara Miticilor nu e România
contemporan\ lui Caragiale. E România din gazetele contemporane lui Caragiale,
între care [i cele la care scrie el însu[i” (p. 55).

Mai e ceva ce individualizeaz\ scrisul Ioanei Pârvulescu. Autoarea lucreaz\ cu
metod\. Are r\bdare. Inventariaz\ cu aten]ie [i abia apoi trage concluzii. În cel de-al
patrulea eseu al c\r]ii, cu o perseveren]\ de detectiv [i întorc`nd sensurile pe toate
p\r]ile, s`nt urm\rite ocuren]ele felurite ale termenului de „comèdie”. Concluziile
anchetei s`nt surprinz\toare: „Capacitatea de adaptare la mediu a lui  comèdie, nu
primul [i nici ultimul cuv`nt proteic din Caragiale, e datorat\ omului de teatru. Comèdie
înseamn\, în lumea caragialesc\: amor, dar [i infamie, pericol, dar [i nostimad\, spectacol,
dram\ sau simpl\ ciud\]enie, înseamn\ politic\, peripe]ii, necazuri, crea]ie [i iar\[i amor.
Pe scurt, totul e  comèdie, chiar tragedia” (p. 70). Aceast\ anchet\, s\ o numim
semantic\, e urmat\ de o alta, mult mai înc\rcat\ de biografism de aceast\ dat\. În eseul
Ce ccaut\ GGrecu’ îîn GGermania? Ioana Pârvulescu încearc\ s\ explice misterul legat de autoexilul
lui Caragiale la Berlin. De ce tocmai acolo, de ce într-un spa]iu de limb\ german\? Dup\ ce
avanseaz\ tot soiul de ipoteze, Ioana Pârvulescu încheie cu o sinceritate dezarmant\: „Ce caut\
totu[i Caragiale tocmai în Germania? La fel ca la întrebarea lui Pampon, exist\ un singur r\spuns
onest: CR|C|NEL (dezolat): Nu [tiu!” (p. 83). 

Nu în ultimul r`nd cred c\ a[ mai putea face o observa]ie. Atunci c`nd un critic literar „se
specializeaz\” într-un anumit domeniu, `ntr-o anumit\ specie literar\ sau ajunge s\ cunoasc\ în
profunzime o perioad\ literar\ sau alta, exist\ pericolul de a intra într-un fel de rutin\. Tocmai de
aceea, încercarea abilit\]ilor critice într-un alt domeniu dec`t acela în care e[ti recunoscut drept
autoritate indiscutabil\ e un exerci]iu ce poate aduce o perspectiv\ nou\, proasp\t\ [i vie. Iat\ un temei
în plus prin care se poate explica originalitatea unei c\r]i despre Caragiale, scris\ de o autoare care nu
are aproape nimic caragialian în ea. Sensibilitatea Ioanei Parvulescu e de o cu totul alt\ natur\ (mai
apropiat\ de Caragiale fiul, bun\oar\), îns\ tocmai aceast\ discordan]\ aduce un atu în plus c\r]ii. În
fond, În ]]ara MMiticilor este un exerci]iu de admira]ie reu[it, o critic\ prietenoas\, o carte frumoas\ (PS: Apropo
de frumuse]e... privi]i atent coperta lui Aurel Jiquidi, se prea poate s\ v\ bucure mult).

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 22 de ani, a publicat în 2004 volumul de poezie JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree la Editura Metafora. Prezent în antologiile 99 ppooee]]ii
[i AAddaaggiioo mmaarriinn. Scrie cronic\ de întîmpinare la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\ [i mai colaboreaz\ cu analiz\ a traducerilor la revista CCoonnttrraaffoorrtt.

Ioana Pârvulescu, ÎÎnn ]]aarraa MMiittiicciilloorr..
DDee [[aappttee oorrii CCaarraaggiiaallee, Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 2007, 133p.
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red c\ am semnalat deja ce oroare îmi produce scriitorul angajat care nu este decît atît. În
general, n-am cunoscut niciodat\ un bun scriitor care s\ fie angajat în asemenea m\sur\
încît tot ce scrie s\ fie tributar acelei angaj\ri, f\r\ libertatea de a scrie [i alte lucruri.”

„Ludicul nu este un lux, o anex\ a fiin]ei umane care îi poate folosi ca distrac]ie: ludicul
este una dintre armele centrale prin care ea e manevrat\ sau poate manevra în via]\. Eu nu în]eleg
ludicul ca pe o partid\ de  truco, nici ca pe un  match  de fotbal; în]eleg ludicul ca pe-o viziune în
care lucrurile înceteaz\ de a mai avea func]iile stabilite pentru a-[i asuma de multe ori altele foarte
diferite, func]ii inventate. Omul care populeaz\ o lume ludic\ este unul implicat într-o lume
combinatorie, de inven]ie combinatorie, care creaz\ în mod continuu forme noi.”

„Aceast\ literatur\ e mult mai fecund\ pentru c\ deschide în fiecare individ o serie de
referin]e. Într-un cuvînt, [i o spun f\r\ nici o vanitate, îl îmbog\]e[te pe cititor, a[a cum
experien]a sa personal\ îl îmbog\]e[te pe scriitor. {i cred c\ e foarte bine s-o spun, pentru c\ nu
se mai termin\ chestia asta cu con]inutul [i cu realismul.”

„{i am s\ spun altceva, care nu este o r\utate, ci un adev\r: noi, occidentalii, sîntem mult
prea clasificatori, sîntem mult prea ata[a]i de genuri [i de etichete, situa]ie împotriva c\reia am
scris deseori. Individul odat\ definit, clasificat drept povestitor sau romancier, s-ar p\rea c\ nu-
[i poate permite [i altceva.”

„În plus, exist\ un anumit gen de critic pe care îl tratez uneori cu oarecare ironie: acel critic
care, în fond, nu este prea sigur c\ exist\ ceea ce se nume[te originalitate. Care se gînde[te
c\ tot ce se scrie se bazeaz\ pe ceva ce este deja scris. E un criteriu al criticii clasice acela c\
de îndat\ ce un scriitor englez din secolul XVII publica o carte, se n\pusteau s\ vad\ cît
exist\ în ea din Ovidiu, ce venea de la Suetoniu, cît de la Hora]iu. Pe atunci, influen]ele erau
mai vizibile, mai m\rturisite.”

„În ultimii ani s-au publicat în Argentina c\r]i pe care oamenii le citesc, iar unii le
consider\ un soi de eliberare de tip erotic, cînd, de fapt, nu sînt decît un salt spre
obscenitate, unde se fac descrieri erotice pentru activitatea în sine (...)”

„(...) exist\ scriitori care scriu opere cu un ton erotic foarte pronun]at, de parc\
singura modalitate de a face s\ func]ioneze ma[ina de scris este s\-]i dai drumul la
gur\ [i s\ te lansezi în ceva ce e mai degrab\ obscen decît erotic.”

„Se întîmpl\ îns\ c\ paricidurile nu sînt niciodat\ totale, nu cuprind integral
genera]ii anterioare de scriitori. {i mai ales exist\ scriitori care – din ra]iuni care ar

trebui analizate cu mult\ aten]ie – sînt deja plasa]i în viitor. (...) O genera]ie nu o
distruge pe cea anterioar\. Nu; inventeaz\, sau încearc\ s\ inventeze c\i noi, dar

salveaz\ o mul]ime de figuri ale trecutului sau continu\ s\ le men]in\.”
„M\ gîndesc c\ paricidul const\ mai degrab\ în lichidarea unui întreg

sistem de idei [i de sentimente, reflectat într-o anumit\ form\ literar\ [i în
substituirea ei prin ceva ce tinerii consider\ c\ e un progres, dar nu e

întotdeauna a[a, chestiunea progresului în literatur\ fiind foarte
discutabil\. Eu v\d mai degrab\ literatura ca pe un arbore, cu bifurca]ii

care semnific\ uneori progresul, alteori pur [i simplu explorarea unui gol
ce r\mîne de descoperit.” 1

___________
1 Fragmente din r\spunsurile pe care Julio Cortázar i le-a dat lui Omar Prego Gadea,

în cartea de interviuri  FFaasscciinnaa]]iiaa ccuuvviinntteelloorr, Ed. Fabulator, Bucure[ti, 2007, trad. Radu
Niciporuc.

TT..OO.. BBoobbee, 38 de ani,  poet, prozator [i  autor de scenarii  de film [i
televiziune. A debutat în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee, 1995, Editura Leka-

Brîncu[. A mai publicat volumul de poeme BBuuccllaa, 1999, reluat [i completat în
CCeennttrriiffuuggaa, ed. ro. 2005, tradus\ în german\ la Ed. Merz&Solitude,

Stuttgart, 2004, [i romanul CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\, ap\rut în
2004, în colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\ la Editura Polirom.
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nesigurantze
B\ntui]ii –

lectur` personal`

maria manolescu

D e aproximativ trei decenii, scriitorul englez Peter
Ackroyd se impune cu fiecare apari]ie drept fenomen
aparte al literaturii contemporane. Cele mai bine
de treizeci [i cinci de volume publicate stau m\rturie

unei excentricit\]i cultivate. Ele includ poezie, teatru, roman,
scrieri pentru copii, eseistic\/studii culturale [i biografii. În afara
celei din urm\ (care îl [i define[te), toate celelalte s`nt specii
abordate anterior cu acela[i non[alant aplomb [i de prin]ul
(auto)exilat al decaden]ei britanice, maestrul paradoxurilor [i
artizanul-spectator al propriei vie]i – Oscar Wilde. 

Nu înt`mpl\tor, romanul care îi aducea lui Ackroyd primul
premiu important (Somerset MMaugham, 1984) [i stabilea în mare
parte coordonatele a ceea ce avea s\ devin\ o adev\rat\ „marc\
înregistrat\” este Ultimul ttestament aal llui OOscar WWilde. Tradus\
recent la Humanitas de Sanda Aronescu, a doua lucrare de fic]iune
a autorului londonez se înf\]i[eaz\ cititorului drept jurnalul
închipuit al ultimului an din via]a unui artist-spectacol. În
acest sens, Ackroyd pare a renun]a cu bun\ [tiin]\ la sine,
identific`ndu-se total cu cel a c\rui personalitate o împrumut\
temporar. „Nu [tiu dac\ am o voce proprie”, spunea, de altfel,
într-un interviu. „Nu m\ v\d ca pe o persoan\ important\ care
are ceva de spus” 1.  

Fermeca]i de jocurile dedubl\rii practicate în roman, am
putea b\nui o poz\ me[te[ugit\, în pur\ not\ wildian\. Acest
lucru conteaz\, îns\, mai pu]in. Dac\ cel aflat în c\utarea unei
c\r]i pl\cute, incitante, umane are mari [anse de a fi pe deplin
satisf\cut de alegerea Ultimului ttestament, lucrurile se nuan]eaz\
în cazul fanilor devota]i ai lui Oscar Wilde. Ace[tia vor g\si motive
de fascina]ie mult mai complexe dec`t o poveste inedit\ spus\
cu har incontestabil. Cunosc\torii vor fi uimi]i de u[urin]a cu
care Ackroyd împlete[te datul istoric cu fic]iunea, de naturale]ea

echilibristicii pe care o face între realitate [i propria imagina]ie. 
Este evident c\ un asemenea „jurnal” nu putea fi dec`t rodul

unei cercet\ri înd`rjite a surselor. Se porne[te de la cele primare
(se pot identifica prelucr\ri de idei [i pasaje din scrierile notoriului
dandy, de la piese [i roman p`n\ la eseuri [i coresponden]\),
în care se studiaz\ detaliile menite s\ confere autenticitate
discursului: fraza ornamentat\ [i pre]ioas\ sau aforismele voit
provocatoare, patetismul [i candoarea confesiv\ sau ironia
mu[c\toare, motive consacrate sau simple aluzii ce permit
specula]ia. Ackroyd încearc\ s\ p\trund\ misterul unei min]i
str\lucite [i al unei existen]e devastate de pasiuni interzise. El
intr\ complet în rol, înf\[ur`ndu-se în mantia [ifonat\ a unui
Wilde dec\zut, deziluzionat, înfr`nt dar niciodat\ mediocru.

Sursele secundare î[i fac la r`ndul lor datoria de onoare.
Monografii, studii critice, memorii ale cunoscu]ilor [i apropia]ilor,
toate contribuie cu mici episoade pe care [i le „aminte[te” [i pe
care le comenteaz\ diaristul fictiv. Ackroyd se folose[te îndr\zne]
[i abil de masca lui Wilde pentru a reconstrui istoria, a satiriza
atmosfera victorian\, a formula proprii judec\]i de valoare [i
a-[i (re)pune protagonistul la loc de cinste literar\. În egal\
m\sur\, analizeaz\ deriva personal\ a scriitorului - fr\m`nt\rile,
dezam\girile, tr\d\rile, ru[inea, vinov\]ia. Substituindu-i-se,
încearc\ s\ îi penetreze mecanismele de g`ndire, ac]iune [i crea]ie,
d\ glas tabuurilor atent înv\luite de estet, se joac\ de-a geniul.
Se transpune într-at`t înc`t produce propriile pove[ti miniaturale
în numele [i spiritul lui Wilde. 

Ultimul ttestament aal llui OOscar WWilde este m\rturia empatic\
a unui admirator postmodern. Despre metoda lui Ackroyd s-au
scris multe, ea fiind etichetat\ drept „ventrilocism” literar, pasti[\,
metafic]iune istoriografic\ etc. Oricare ar fi op]iunea de lectur\,
pseudo-însemn\rile wildiene sun\ at`t de autentic înc`t te tenteaz\
s\ anun]i victorios descoperirea unui manuscris fabulos. Iscusin]a
„falsificatorului” te intrig\ [i te trimite înfrigurat la bibliotec\
spre a decanta adev\rul de inven]ie. Ca în orice fic]iune de
calitate, doza de real devine îns\ irelevant\ prin compara]ie
cu cele de emo]ie, frumuse]e, art\. Exploat`nd la maximum
atributele forte ale celebrei voci înt`i folosite, Ackroyd î[i pune
în valoare propriul talent de biograf inventiv, maleabil, non-
conformist. Dup\ Wilde, prin scrierile sale de fic]iune sau non-
fic]iune aveau s\ se perinde „personaje” precum Ezra Pound, T.
S. Eliot, Dickens, Blake, Thomas Morus, Shakespeare [i, nu în
ultimul r`nd, Londra îns\[i. Toate celebre, toate contribuind la
faima celui ce le-a (re)dat existen]e insolite, st`rnind deopotriv\
admira]ie [i controvers\.            

______________
1 Simon Hattenstone - TTaalleess ooff tthhee CCiittyy în TThhee GGuuaarrddiiaann, 11.08.2003

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 28 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a
Universit\]ii de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al
revistei OOrriizzoonntt, doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i
a trei c\r]i traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\.
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T ocmai m-am întors de la Londra de la o reziden]\
de dramaturgie la Royal Court Theatre. Mai
multe detalii în dosarul despre burse. Dar acum
vreau s\ vorbesc despre altceva. C`nd am aflat

c\ o s\ petrec o lun\ întreag\ cu al]i 10 dramaturgi
din diverse ]\ri ale lumii, mi-am zis: B`ntui]ii! Mi-am spus:
o s\ ne m`nc\m de vii unii pe al]ii, mai ales c\ se [tie –
teatrul e cea mai conflictual\ dintre arte. Aveam viziuni
despre m\celuri îns`ngerate, visam scene a la Titus
Andronicus, [i-mi f\ceam socoteala cum s\ bat B`ntui]ii
lui Palahniuk la auto-scenarii de auto-mutilare întru
gloria personal\. Mi-am f\cut strategii [i tactici, mi-am
exersat tot cinismul [i mi-am promis s\ fiu c`t pot de
egoist\, s\ m\ gandesc numai la piesa mea [i – Doamne
fere[te! – s\ nu m\ împrietenesc cu vreun scriitor,
[tiut fiind faptul c\ scriitorii s`nt fiin]e dubioase [i degrab\
v\rs\toare de s`nge nevinovat. Toate bune [i frumoase.
Acum s-a scurs fix o lun\ de c`nd am plecat. S`nt
înapoi acas\. {i îmi e dor de to]i 10. M-am împrietenit
cu ei. Suf\r din cauza cenzurii din Siria, a[ vrea s\ scriu
pentru democra]ia din Nigeria, m\ scoate din min]i
birocra]ia din Elve]ia, a[ vrea s\-i iau pe to]i aici cu mine
în România, unde totul e at`t de bine [i frumos. De
fapt a fost tot un fel de B`ntui]ii, numai c\ nu ne b`ntuiam
unii pe al]ii, ci ]\rile noastre ne b`ntuiau pe noi. Ur\sc
clasa politic\ din Liban [i ipocrizia spaniolilor fa]\ de
emigran]i. Sigur, ur\sc România. Înc\ nu pot ie[i pe
strad\ [i nu-mi plac fe]ele oamenilor [i m\ deranjeaz\
mizeria [i v\d totul dispropor]ionat [i a[ vrea s\ aud
„mind the gap” la metrou. Dar cu toate astea, c`nd Tom
Stoppard ne-a întrebat dac\ tr\im într-o ]ar\ liber\ în
care putem scrie orice f\r\ nici un fel de team\ – am fost
printre pu]inii care au ridicat m`na f\r\ [ov\ial\.
Sigur, tata a fost [ocat c`nd a v\zut în spectracolul Gianinei
C\rbunariu cu piesa mea (Sado-MMaso BBlues BBar) doi

b\rba]i s\rut`ndu-se. Numai c\ tata nu m-a omor`t – a[a
cum am în]eles c\ s-ar putea înt`mpla în Nigeria... Acum,
prin natura reîntoarcerii, s`nt sentimental\, [i nu vreau,
Doamne fere[te, s\ fac apologia libert\]ii de exprimare
în România. O prefer pe cea din Londra. Ce vreau s\
spun îns\ e c\ pentru mine luna asta a fost un exerci]iu
de umilin]\ – problemele mele nu s`nt at`t de mari precum
credeam, iar orgoliul meu nu e at`t de sacru înc`t s\
m\ împiedice s\ m\ împrietenesc cu... scriitori! Sigur,
la finalul zilei, s`nt tot singur\ acas\, b`ntuit\ de piesa
mea. {i cu toate astea... Se pare c\ mi-am pierdut [i
sim]ul umorului de dragul sentimentalismului. Oricine
poate avea prieteni, maneli[tii din blocul meu pot fi
sentimentali [i se pot ata[a de alte persoane [i pot
exprima asta cam la fel de bine cum am f\cut-o eu
mai sus... E preferabil s\ fii cinic [i s\ ai un supersim]
al umorului [i s\ fii faimos [i s\ vezi toat\ lupta asta
de orgolii artistice cu lipsa de inocen]\ pe care o invidiez
la Palahniuk. Dar o s\ iau o pauz\ de cinism [i o s\ m\
bucur de sentimentalismul meu. A[a c\ dragi scriitori
români – s`nt un scriitor foarte prost, sentimentaloid
[i cli[eistic [i scriu ca o femeie [i nu am nici o [ans\ s\
v\ b`ntui. {i, deci, neb`ntuindu-v\... v\ cer prietenia.:)
Remember clasa a 8-a? S`mb\t\, 13 octombrie 2007, la
ora 18, o s\ fiu în Rotonda Scriitorilor din Ci[migiu:)))))))))))).
Poate vrea vreun scriitor sau cititor român s\ se
împrieteneasc\ cu mine. Dac\ nu, o s\ m\ mul]umesc
cu Elie, Jean, Katerina, Lorenz, Noe, Olivier, Paul, Ram,
Vanessa [i Wael. 

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 26 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC.
Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006),
cu piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull
ddiinn VViittaann, Editura Polirom, 2006. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în
scen\ piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr în regia Gianinei C\rbunariu.
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M -am bucurat v\zînd titlul [i coperta ultimei c\r]i a lui
Ioan T. Morar, Cartea dde lla ccap\tul llumii. NNoua CCaledonie:
la uun ppas dde PParadis; speram s\ pot scrie c\, prin ea,
fic]iunea etnologic\ î[i deschide înc\ un teren în proza

contemporan\. A[tept\rile mele au fost încurajate [i de textul de clap\
semnat de Mircea Mih\ie[, care ne atrage aten]ia c\ autorul a încercat

„s\ în]eleag\ alteritatea absolut\”. Triburi, cutum\, globalizare, metisaj
– iat\ începutul unui jargon promi]\tor pentru o întreag\ direc]ie nou\

care, îns\, nu s-a deschis de aceast\ dat\. Cartea lui Ioan T. Morar r\mîne,
din acest punct de vedere, [i în ciuda a[tept\rilor mele, [i în ciuda

planurilor autorului, un jurnal de c\l\torie – e adev\rat, la cap\tul lumii,
ceea ce îi [i d\ exotismul care încurajeaz\ aparen]ele unei explor\ri antropologice

în proz\. Dar constat\rile se p\streaz\ la limita bunului-sim], împ\nat frecvent
de idiosincraziile autorului, precum aceea a refrenului  C’est la France qui paye!

– care vrea s\ spun\ c\ via]a din insule e sus]inut\ financiar de ]ara-mam\,
Fran]a, ceea ce n-are cum s\ nu-i convin\. Noua Caledonie are un statut administrativ

particular: este o colectivitate  sui-generis, care tr\ie[te în legea sa, dar nu e înc\
desprins\ de Fran]a. De altfel, în primele zile ale sejurului, Ioan T. Morar [i so]ia sa

chiar voteaz\ pentru „loialitate” (adic\ r\mînerea insulei al\turi de Fran]a) în  Rassemblement
pour la Calédonie, o forma]iune politic\ ata[at\ partidului  Rassemblement pour la République

(de care se leag\ numele lui Sarkozy), fiind numi]i „delega]i” (de[i excursia s-a f\cut pe
cheltuiala proprie [i la ini]iativa personal\). De asemenea, autorul încearc\ s\ conving\ c\

întreaga idee a „independen]ei” este o aiureal\ stîngist\, de provenien]\ ’68 („stînga
francez\ a pervertit mentalit\]ile acestor lideri tribali [i politici de origine kanak” – sigur c\ stînga

nu poate decît s\ „perverteasc\”, nu care cumva s\ „conving\”; în aceea[i ordine a ororii de stînga,
este remarcabil\ alitera]ia pe care Morar o las\ s\-i scape cînd vorbe[te despre Che Guevara: „asasin

sîngeros”), [i c\ „loialitatea” este un avantaj greu de declinat pentru insule; dac\ la mijloc ar fi doar
asta, probabil c\ ]ara [i-ar fi v\zut de mult independen]a pe care, de prea mult bine francez (un

miliard de euro anual), nici nu pare s\ [i-o doreasc\ prea mult. În Vanuatu, o insul\ care a ob]inut

reo 25 de ani m-am ocupat cu dragostea pentru cîini. Puteam s\ ]in la orice or\ o teorie despre
ce înseamn\ s\ comunici cu un cîine, s\ te ui]i în ochii lui [i s\ sim]i c\ e în stare s\ mearg\ cu
tine pîn\ la cap\t. Mi se p\rea c\ pot s\ recunosc oamenii-cîini [i oamenii-pisici… 

Am avut cî]iva prieteni patrupezi pe care îi pomenesc [i acum [i m\ gîndesc c\ trebuie s\ fi
ajuns în raiul canin. Într-o var\, m-am chinuit îngrozitor cu 11 c\]elu[i negri [i lucio[i doar de 2 zile, dup\
ce Nora a murit. I-am hr\nit din 3 în 3 ore ziua [i noaptea, cu un biberon minuscul, iar laptele de vac\, ca
s\ fie mai gras, îl amestecam cu un g\lbenu[ de ou [i o linguri]\ de zah\r. I-am v\zut pe mul]i dintre ei murind
f\r\ nici un motiv în s\pt\mînile care au urmat, dar am salvat cî]iva [i veterinarului nu-i venea s\ cread\ c\
am reu[it. Am sc\pat cu greu de scîncetele lor amestecate, le-am avut în urechi mult timp dup\ ce etapa
c\]eilor orfani se încheiase. 

Cînd locuie[ti la cas\, pisicile fac parte din peisaj, vin [i pleac\, fac pui în poduri, printre lucruri vechi [i
te sperie uneori, în nop]ile de prim\var\ cînd se împerecheaz\, cu mieun\turile lor. Le luam de pe strad\ pe
cele mai am\rîte, le sp\lam, le d\deam de mîncare [i dup\ aia disp\reau [i-[i vedeau de treburile lor complicate.
Cred c\ cel mai mult m\ enerva cum nu d\deau semne c\ le-ar p\sa nici cît negru sub l\bu]\ de afec]iunea
mea. Nu [tiam de unde s\ le apuc, îmi alunecau printre degete pentru c\ prea uitau, cu o unduire de coad\,
tot. 

Acum trei ani m-am mutat într-un bloc micu], la ultimul etaj. Prima dat\ cînd am ajuns aici m-a cucerit
definitiv faptul c\ po]i escalada geamul [i ajungi pe acoperi[. Cele dou\ pisici ale blocului, Vizi (Vizitatoarea,
pe numele ei întreg) [i Puck, ne-au ar\tat la scurt timp cum se face chestia asta cu stil. De atunci, pe peretele
alb s-au adunat multe urme mici de pisici. E dovada c\ ne-am împrietenit greu, dar definitiv.  

Vizi nu e anim\lu]ul cuiva, dar trece pe la mine cel pu]in de dou\ ori pe zi. Un pisi-cîine sadea, poate de
aia am o sl\biciune imens\ pentru ea [i o prefer bl\nosului negru, Puck, c\lduros [i mieunos. Vizi, urî]ic\ [i
t\rcat\ cum e ea, [i sa[ie pe deasupra, a [tiut cum s\ m\ vînd\ [i s\ m\ cumpere. {i-a pus în cap s\ m\
înmoaie [i i-a ie[it: farfuria ei e la mine în buc\t\rie, m\ îngrijorez dac\ o strig [i nu vine [i-mi repet de fiecare
dat\ cînd plec la cump\r\turi: „nu cumva s\ uit s\-i iau plicul cu somon!”.

Acum sînt fericita cî[tig\toare a unui întreg ritual „vizicesc”: sp\latul atent dup\ fiecare mas\, somnul
profund, cu l\bu]ele în sus, fr\mîntatul de cozonaci (figura aia cu mi[catul l\bu]elor, o [ti]i) etc. 

În epoca Vizi, a[ putea s\ v\ vorbesc despre cum oamenii stabilesc între ei rela]ii de tip pisicesc sau canin,
dup\ caz. {i amorurile pot fi a[a, cu declara]ii, lipituri cu superglu, dependen]e de tot felul, sau, din contr\,
cu lucruri nespuse, dar intuite, cotloane [i nesiguran]e infinit de tandre.

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 32 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk.. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt la Editura
Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann.. Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a ap\rut la
sfîr[itul lui 2006 la Polirom. A fost invitat\ s\ participe în cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la Budapesta, la First Novel Festival.
Romanul publicat de ea anul trecut la Polirom, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din Budapesta – prin
consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) – s\ reprezinte România
la acest eveniment.

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll
emisie \n direct de la
cap`tul lumii (reluare)
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independen]a fa]\ de Fran]a, locuitorii s-au întors la starea
de natur\, umbl\ despuia]i [i înapoierea lor e maxim\ –
deci privilegiile sînt reduse. Astfel filtrat\ de simpatiile de
dreapta ale autorului, informa]ia devine tenden]ioas\.
E dreptul oric\rui diarist – nu [i al unui cercet\tor al
„alterit\]ii absolute”.

Din contactul cu triburile se nasc dou\ preocup\ri
cultivate atent pe parcursul c\r]ii: contactul lumii triburilor
cu lumea globaliz\rii, a internetului [i a avioanelor, [i
metisajul. Prima devine subiect de dezbatere cu diver[i
interlocutori, majoritatea localnici, ale c\ror concluzii
sînt preluate ca atare, f\r\ problematiz\ri suplimentare:
noile genera]ii de indigeni sînt tenta]i s\ ias\ din
lumea cutumiar\, cum au ie[it, de altfel, [i cei dinaintea
lor,  care pot fi ,  în acela[i timp, [efi  de trib [i
directori de linie aerian\, o anecdotic\ bine surprins\,
care îns\ nu e dezvoltat\ într-o analiz\ articulat\.
Din cîte în]eleg din carte, de la cî]iva interlocutori
articula]i, lumea cutumiar\ a r\mas, de fapt, cu toate
presiunile civiliza]iei moderne, un element identitar
care nu se afl\ în niciun conflict cu lumea modern\,
fiindc\ s-a esen]ializat pîn\ la statutul simbolic,
nu mai con]ine nimic func]ional. Nu [tiu de ce
autorului i se pare, cum remarc\ într-un rînd, „ceva
p\strat artificial, numai pentru turi[ti”, care „se va
goli de con]inut, va fi un gest mecanic”; de ce ar fi
exclus ca, chiar [i la popoarele „exotice”, identitatea
cultural\ s\ aib\ [i alte valori decît cele de  branding
sau de propagand\ na]ional\?

A doua preocupare a lui Ioan T. Morar fa]\ de
lumea tribal\ este metisajul; din aceast\ preocupare
rezult\ o sum\ de considera]ii tr\dînd acela[i etno-
centrism subteran despre „rasa viitorului”, ob]inut\
din încruci[\ri cît mai diverse [i mai complete. La fel
ca reclama de la Coca Cola cu individul care pleac\ de
acas\ ca un om obi[nuit [i, tot intrînd în contact cu
alte creaturi, îl g\se[te seara cu cioc de pas\re, creast\
[i plete, picioare de stru], ten închis [i ochelari –
ideea metisajului universal pare o metafor\ a multi-
culturalismului. În antropologia contemporan\, termenul
[i-a pierdut sensurile mai vechi, de „ameliorare” a unei
rase; lui Ioan T. Morar îi mai scap\ îns\ cîte o impresie
despre cum metisajul face femeile mai frumoase.

Dac\ n-a fost s\ fie antropologic, proiectul lui Ioan T. Morar
promitea s\ fie, pe deasupra, un experiment: „literatur\ în
timp real”. M\rturisesc c\ nu am urm\rit  blog-ul autorului
ca s\ citesc cartea  in the making. Am auzit despre el [i am
citit urm\toarele la începutul însemn\rilor: „Experimentul
literar va fi scrierea unei c\r]i, transmise editurii pe m\sur\
ce ea avanseaz\, carte pe care o vom lansa la aeroport, la sosire.
Am numit acest experiment «literatur\ `n timp real»”. În ce
const\, deci, experimentul? Ioan T. Morar î[i posteaz\ însemn\rile
pe  blog [i, cînd se strîng mai multe pagini, le trimite la
editur\, f\r\ a mai avea posibilitatea s\ le modifice. Am reluat,
în paralel cu lectura c\r]ii, [i însemn\rile de pe  blog. {ansa oferit\
de mijloacele multimedia este c\, atunci cînd cuvintele se opresc,
vorbesc imaginile. O alt\ [ans\, foarte profitabil\ pentru scris,
este cea a interac]iunii cu cititorii, pe care autorul nu o folose[te
îns\ decît ca s\ mul]umeasc\ pentru laude [i s\ se r\steasc\ la cîrcota[i.
Experimentul const\, deci, în expedierea paginilor scrise pe internet [i
în postarea cîtorva impresii [i fotografii. Am putea spune c\ e un început...

Ce pot s\ afirm, f\r\ obiec]ii, despre Cartea dde lla ccap\tul llumii, este
c\ face un bun jurnal de c\l\torie. Autorul e con[tiincios, adun\ informa]ii,
date, surprinde mici portrete (nu lipsite de farmec) [i î[i poveste[te
destul de scrupulos cele dou\ luni petrecute acolo. Experien]e, întîlniri,
peisaje, plimb\ri – în care se amestec\ familiarul [i ineditul, obi[nuin]ele [i
noutatea – povestite de un narator amabil, care vrea s\ explice, s\ arate, s\
descrie, s\ ofere – alc\tuiesc un bun jurnal turistic, ceea ce se poate chiar s\
fie pe gustul multora.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti. Este prezent\ cu articole în aaLLttiittuuddiinnii
[i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee..

ra aproape de amiaz\. Soarele ardea, aerul frigea, iar lumina aprig\ v\t\ma ochii oamenilor.
În sta]ia de autobuz încins\ de soare ap\ru un b\trîn slab, cu pielea gri, pergamentoas\, de parc\

omul era în curs de mumificare. B\trînul avea în mîn\ o pung\ de plastic mare [i galben\ pe care scria
Billa. O ]inea cam cum ai ]ine gîtul unei sticle, de pe la mijloc. C\lca încet, u[or abulic, calculîndu-[i parc\

fiecare pas.
B\trînul era îmbr\cat într-un costum gri, cu sacoul mototolit, sub care se vedea o c\ma[\ alb\. Pe cap nu purta

nimic. Nu p\rea s\ sufere de c\ldur\. P\rul des îi lucea argintiu în b\taia soarelui, iar pe chipul ridat nu se vedea nici
un semn de transpira]ie.

Veni [i autobuzul. B\trînul urc\ f\r\ grab\, compost\ biletul [i r\mase în picioare. În autobuz era lini[te. Toropi]i
de c\ldura de-afar\, oamenii savurau r\coarea r\spîndit\ de instala]ia de climatizare. B\trînul se ]inea cu mîna stîng\
de o bar\ de deasupra capului. În mîna dreapt\ avea punga de plastic. Ochii i se oprir\ asupra unei pu[toaice a[ezate
pe un scaun din fa]a lui. Feti[cana purta un tricou alb peste sînii abia miji]i [i un [ort de blugi strîmt [i scurt, care îi l\sa
dezgolite picioarele lungi-lungi, frumos arcuite. Privirea b\trînului z\bovi pe pulpe, urc\ pîn\ la genunchi, apoi pe coapse
[i mai sus...

În  lini[tea din autobuz se auzi deodat\ un piuit slab, dar pe un ton îndîrjit. Apoi înc\ unul. Oamenii întoarser\ capul
spre b\trîn [i spre punga galben\ din mîna lui. Feti[cana de pe scaun se uit\ [i ea la el, ochind atent\ plasa. În spatele
inscrip]iei Billa fojg\ia ceva. Dar b\trînul nu se mi[c\ [i nici nu-[i mut\ privirea de la picioarele fetei.

Dup\ vreo dou\ sta]ii, în autobuz izbucni o voce ferm\:
— Biletele la control, v\ rog! Biletele la control!
B\trînul cu plasa tres\ri, parc\ trezit din somn, se scotoci în buzunar [i scoase biletul, înmînîndu-i-l controlorului

must\cios. Dup\ înc\ dou\ sta]ii coborî [i se îndrept\ la fel de lent, cu acela[i pas grijuliu, spre o teras\ ferit\ doar pe
jum\tate de soare. Se a[ez\ la umbr\, puse cu grij\ între picioare plasa cu Billa; turtindu-i u[or partea de sus, dup\ care
comand\ o halb\ de bere.

*   *   *
Peste vreo or\, masa la care se a[ezase b\trînul era invadat\ de razele aspre ale soarelui. B\trînul avea în fa]\ trei

halbe goale [i st\tea cu capul pe spate [i cu picioarele r\[chirate sub t\blia mesei. Adormise. Soarele îi ardea pielea
obrajilor.

Plasa de la picioarele lui se r\sturnase, iar pe paji[tea îngust\ din jurul terasei se împr\[tiaser\ patru pui de g\in\
galbeni [i g\l\gio[i, care ciuguleau gazonul. Clien]ii terasei îi priveau amuza]i.

Unul din pui ie[i pe trotuarul din fa]a terasei, îl travers\, apoi, plin de curaj, se strecur\ prin gardul de fier forjat
de lîng\ bordur\ [i se trezi pe [osea. }op\i u[or, piui de cîteva ori, apoi un autobuz n\v\li în mare vitez\ în fa]a lui.
Pe asfalt, în urma autobuzului, r\mase un petic galben [i pufos, bordat cu ro[u aprins.

B\trînul se trezi brusc, se îndrept\ de spate [i î[i [terse reflex, cu dosul palmei, un firicel de saliv\ de pe b\rbie.
Pip\i cu o mîn\ nesigur\ plasa r\mas\ la piciorul mesei, apoi se scotoci în buzunar [i scoase un bilet de autobuz folosit.
Se uit\ o clip\ nedumerit la el. Pe cer nu se vedea nici urm\ de nor.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 37 de ani scriitor, publicist [i umorist român. Redactor [i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele AAddiioo,, aaddiioo
ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa,, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii,, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\,, DDEEXX-uull [[ii sseexxuull..
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alex. cistelecan

C onform opiniei curente, terapia psihanalitic\ ar consta în îndep\rtarea
senza]iei de angoas\ a pacientului [i înlocuirea ei cu vina. Cu tot
aspectul s\u tehnic [i modern, psihanaliza n-ar fi, de fapt, prea
diferit\ de o d\d\ceal\ obi[nuit\, rolul analistului fiind tocmai cel

de a turna cenu[\ [i culpabilitate peste un subiect care se angoaseaz\
degeaba, refuz`nd s\ vad\ adev\rul evident: [i anume c\ el [i nimeni
altul este cauza propriei sale nefericiri. Pe scurt, psihanaliza, ca mai
toate practicile culturale [i de sublimare b\be[ti, ar presupune sacrificiul
necesar al subiectului [i asumarea din partea acestuia a propriei sale
responsabilit\]i imense. 

Nimic nu e mai fals. Pentru psihanaliza lacanian\, angoasa este
afectul central1. Departe de a fi o simpl\ derobare a subiectului în
fa]a responsabilit\]ii [i culpabilit\]ii sale, angoasa este chiar
singurul afect care exist\, singurul care nu ne în[eal\2. Rela]ia dintre
angoas\ [i vin\ este exact opusul celei pe care [i-o imagineaz\ opinia
curent\: nu angoasa este o încercare de a sc\pa de culpabilitate, ci,
invers, culpabilitatea este o fug\ din fa]a acestui „maître sans visage”
care e angoasa. Subiectul nu fuge  de culpabilitate, ci fuge  în
culpabilitate: dec`t s\ recunoasc\ inconsisten]a ordinii simbolice [i
angoasa care deriv\ de-aici, subiectul prefer\ s\ joace teatrul
propriului s\u sacrificiu [i a propriei sale mortific\ri, conserv`nd
astfel imaginea imaculat\ a garantului simbolic, a Celuilalt cu
majuscul\3. 

Dac\ vrem s\ scoatem în eviden]\ importan]a decisiv\ a angoasei
pentru teoria psihanalitic\, e suficient s\ ascult\m r\spunsurile pe
care aceast\ disciplin\ le d\ faimoaselor întreb\ri kantiene ce
deschid manualul de filosofie de clasa a XII-a: ce trebuie s\ fac?
Ce pot s\ [tiu? Ce-mi este permis s\ sper? R\spuns: inhibi]ie
(incapacitatea eului de a ac]iona sub presiunea supraeului [i a
subeului), simptom (dorin]a care a renun]at la cunoa[tere), respectiv
angoas\ (a[teptarea f\r\ speran]\, afluxul nimicului, non-evenimentul)4. 

Dar chiar [i dac\ toate astea s`nt adev\rate iar angoasa e 
într-adev\r un fenomen deloc de neglijat, r\m`ne o mic\ obiec]ie
istoricist\: oare se cuvine s\ mai vorbim despre angoas\ în epoca
noastr\ a „triste]ii lipsei de triste]e”, în care, vorba lui Sloterdijk,
singura aventur\ care ne-a mai r\mas accesibil\ e cea de a ajunge
cu înt`rziere? Ce relevan]\ mai are angoasa într-o lume în care
marile afecte au disp\rut [i ele odat\ cu marile povestiri, locul lor fiind
luat de ni[te m\runte irit\ri [i enerv\ri cotidiene? Oare pun`nd accentul
pe angoas\ nu risc\m s\ relu\m, în interiorul psihanalizei, o metafizic\
a prezen]ei pure [i dure de care p`n\ [i filosofii au ajuns s\ se jeneze?

A[ spune c\ nu. Fapt e c\, p`n\ [i în filosofie, angoasa nu relev\ de
o prezen]\ ap\s\toare [i inconturnabil\, ca [i cum ar fi o rud\ mai
s\rac\ a epilepsiei, ci de absen]\. Deja la Heidegger, angoasa se deosebea
de fric\ prin faptul c\ e lipsit\ de obiect. Dar chiar aceast\ absen]\ îi d\dea
angoasei rolul s\u fenomenologic decisiv, pe care l-au mai jucat, la Heidegger,
plictisul (ceva mai devreme) [i  Gelassenheit-ul (ceva mai t`rziu): cel de a
oferi o prim\ dezv\luire a lumii „a[a cum este”, independent de proiectul
[i preocuparea  Dasein-ului. 

Teoria lacanian\ a angoasei aduce acestei interpret\ri heideggeriene o
mic\ r\sturnare dialectic\: angoasa nu e lipsit\ de obiect; dimpotriv\, ea are,
bine-mersi, obiectul ei; doar c\ acest obiect este nimicul, sau, mai exact, obiectul
a.  Iar cum obiectul  a este obiectul psihanalizei, e limpede de ce, a[a cum spuneam,
angoasa este afectul central al acesteia. Concret, angoasa este reac]ia de panic\
a subiectului vizavi de o apropiere prea mare de obiectul  a, l’objet-cause-du-désir.
Ceea ce marcheaz\, astfel, angoasa este o dereglare a dialecticii dezirante: în condi]ii
normale, prin aportul imaginarului, subiectul reu[e[te, de bine de r\u, s\-[i semnifice
dorin]a celuilalt. {i [tim doar c\  le désir este întotdeauna  le désir de l’autre
(genitiv subiectiv [i obiectiv, a[a cum am înv\]at de la Heidegger). Angoasa
intervine atunci c`nd aceast\ dorin]\ a celuilalt devine opac\ [i, implicit, ap\s\toare,
insuportabil\. De-aici, reac]ia alarmat\ a subiectului, cuprins\ în întrebarea „che vuoi?”.
În angoas\, subiectul descoper\ c\ tocmai el era cel care asigura consisten]a celuilalt,
investindu-i dorin]a cu semnifica]ie. Odat\ ce obiectul  a se desprinde de scenariul imaginar
care sus]inea dialectica dorin]ei [i devine flotant, subiectul trece de la sentimentul de vinov\]ie
(care presupune întotdeauna o datorie moral\ inepuizabil\ fa]\ de cel\lalt) la angoas\ (efectul
imediat al inconsisten]ei celuilalt). Iat\ de ce angoasa poart\, în negativ, toate semnele terapiei
psihanalitice reu[ite: eliberarea obiectului  a [i realizarea faptului c\  l’Autre n’existe pas. Din
acest motiv, angoasa este singurul afect care nu ne în[eal\: ea este semnalul c\ momentul final
al curei este aproape, semnalul c\  we may have something here. Practic, subiectul angoasat
este deja „vindecat”. Mai trebuie doar s\-[i dea seama. 

__________
1 Cf. Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII:: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee (1969-1970), Seuil, Paris, 1991, p. 168.
2 Cf. Jacques Lacan, DDeess NNoommss-dduu-PPèèrree, Seuil, Paris, 2005, p. 92.
3 Cf. Slavoj Zizek, LL’’iinnttrraaiittaabbllee.. PPssyycchhaannaallyyssee,, ppoolliittiiqquuee eett ccuullttuurree ddee mmaassssee, Anthropos, Paris, 1993, p. 22.
4 Cf. *, LLaakkaanntt, École de la cause freudienne, Paris, 2003, pp. 54-57.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i Editura IIddeeaa.

Drag\....,

În leg\tur\ cu intelighen]ia, despre care tot vorbim în ultima perioad\, o s\-[i spun cîteva opinii
legate de incapacitatea critic\ a intelighen]iei române, [i mai ales despre incapacitatea ei critic\

fa]\ de putere.
Tradi]ional, intelectualitatea român\ nu are nici un apetit fa]\ de gîndirea de stînga. Stînga a

fost [i este tratat\ ca o „gîndire de ocupa]ie”. Intelectualitatea român\ are cîteva tr\s\turi
esen]iale, care de altfel se reg\sesc la multe ]\ri din Europa de Est: intelectualitatea lucreaz\ pe un

principiu corporatist, de la construc]ia re]elei pîn\ la principiile de func]ionare. Intelectualitatea român\
a avut nu numai rolul unei autorit\]i în domeniul cîmpului cultural, cît, mai ales, preten]ia unei autorit\]i

morale. În România comunist\, chiar [i în perioadele de represiune maxim\, cînd exista un num\r mare
de intelectuali parveni]i, societatea [tia care erau  „adev\ra]ii intelectuali”. O bun\ parte din ei tr\iesc
înc\ din aura creat\ în acea perioad\ [i repus\ acum pe o filier\ de descenden]\ interbelic\. Îns\, prin
toate acestea, intelectualitatea nu a f\cut decît s\ se pun\ într-o  pozi]ie de impostur\   care o delegitimeaz\.
Impostura const\ în faptul c\, de[i în via]a privat\ avea o atitudine critic\ fa]\ de regim, în via]a
public\ accepta tacit (sau nu) privilegiile oferite de regim, f\r\ a încerca o atitudine critic\ fa]\ de acesta.
În perioada post-comunist\ îns\, ea a reu[it s\-[i dovedeasc\ de o manier\ exemplar\ ineficien]a, sau,
vorbind în termenii noii ideologii, ea a devenit  neproductiv\  [i  neprofitabil\. Mai întîi, nu a reu[it s\
contribuie la crearea unei opozi]ii func]ionale, a unui discurs critic eficient [i a unei societ\]i civile, totul
reducîndu-se la gesturi de tip „pupat pia]a Universit\]ii” sau a însu[irii tehnicilor de consum [i a fondurilor
occidentale. Iar în al doilea rînd, odat\ cu venirea la putere a celor din „tab\ra noastr\”, ineficien]a  s-a
dovedit falimentar\: intelectualitatea a acceptat posturi de conducere în orice condi]ii, a renun]at
total la discursul critic, a f\cut jocul delegitimant de sus]inere a puterii de pe pozi]iile unui intelectual
„critic”, f\cînd parte în acela[i timp din structurile ei. Puterea financiaro-politic\ a în]eles foarte
repede strategiile de  pozi]ionare oportun\ a inteligen]iei [i a jucat cu ea aceast\ carte. A[a c\ i-a
oferit remuner\ri simbolice [i finaciare, fiind de fapt foarte pu]in interesat\ de adev\ratele probleme
ale culturii, educa]iei, cercet\rii etc., dovad\ bugetele execrabile alocate acestor domenii.  

Unul din principiile tari ale  establishment-ului intelectual românesc, de factur\ corporatist\, se
reg\se[te în modul în care ea reu[e[te s\ se grupeze [i s\ ia atitudine (sau s\ tac\) atunci cînd sînt în
joc „oamenii no[tri”. Indiferent de situa]ie, cînd „oamenii no[tri” din politic\ sau din lumea cultural\
sînt în pericol, facem mobilizarea general\ pentru cauza trustului  Intelectualitatea român\. Iar gre[elile,
deseori flagrante, ale „oamenilor no[tri”, fie le trecem cu vederea, fie le g\sim o scuz\, c\ci
supozi]ia „de beton” a corpora]iei intelectuale este: indiferent ce fac, ei sînt de „partea cea bun\”.
Iar partea ce bun\ sîntem, fire[te, „noi”. 

VVaassiillee EErrnnuu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al
masterului de Filosofie (Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor
asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat în cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în cadrul
Editurii PPoolliirroomm. În prezent ]ine o rubric\ de opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\ [i una în s\pt\mînalul SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\. A debutat
cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (PPoolliirroomm 2006) care a fost distins cu  Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu  Premiul
pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.
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E rai în p\dure, de fapt un mal împ\durit. Trupul ei z\cea întins, într-o c\dere încremenit\
impecabil din care îi puteai distinge foarte clar anatomia. Î]i devenise limpede însu[i
scenariul întoarcerii ei demult a[teptate. Se certase cu p\rin]ii vo[tri [i a fugit de
acas\. Dup\ mult timp a vrut s\ se întoarc\ la ai t\i, la tine, fratele ei. Nu mai trebuia

decît s\ treac\ de acest mal ca s\ poat\ ajunge. Acum, în fa]a ta, cadavrul ei st\tea întins,
iar ni[te lupi înc\ mai tr\geau din el. E sora ta, [i ai început s\ plîngi. Dup\ un timp s-a apropiat
sora ta de tine, nu mai plînge, nu sînt eu. {i ai v\zut prin ]\rîna argiloas\ cercelul ei. Ai început
s\ plîngi [i mai mult, îns\ ea nu mai venea s\-]i spun\, nu sînt eu, nu mai plînge. Acum, dup\
ce te-ai trezit, a[tep]i telefonul ei. 

Acesta este un fragment dintr-un discurs îndr\gostit, asem\n\tor cu cele pe care le pune
în scen\ Roland Barthes în Fragments dd’un ddiscours aamoureux (1977), îns\ este unul exemplar
de sincer, singur [i cumplit. La fel ca Roland Barthes, nu po]i vorbi despre discursul t\u decît
la persoana I, treci, f\r\ s\-]i dai seama de la  el la  eu, cu o u[urin]\ care nu te mir\ [i care
î]i pare fireasc\ precum fenomenele fizice. Ceilal]i nu au cum s\ te în]eleag\, pentru c\
„discursul îndr\gostit este ast\zi de-o  singur\tate cumplit\“. E[ti doar tu [i cu sentimentele
tale de o logic\ ce frizeaz\ fractalul, îns\ mereu subjugat\ de normalitatea care ]ie î]i este
evident\, o po]i pîn\ [i transforma, asemenea lui Roland Barthes, într-un dic]ionar al st\rilor
tale.

Vei scrie: „A SE AFUNDA. Senza]ie subit\ de pierdere a fiin]ei proprii, care cople[e[te
subiectul îndr\gostit fie din disperare, fie din prea mult\ fericire.” Cînd st\teai atunci,

lîng\ lupi [i cadavru, sim]eai c\ te afunzi, c\ te pierzi
în ceva ml\[tinos [i irespirabil. Dac\ te-ar suna acum,
cînd tu înc\ mai a[tep]i telefonul ei, ai sim]i c\ te afunzi
în mult\-mult\ fericire. Poate vei scrie în dic]ionarul
t\u „A PLÎNGE”, dar nu vei [ti prea bine ce trebuie s\
notezi aici, poate cel mult c\ e o form\ „cu totul [i cu
totul special\ a subiectului îndr\gostit”. O form\ a ce?
Nu prea [tii cum s\ continui. O form\ de a lua amin-
te de st\rile prin care treci, o form\ de a striga dup\
ajutorul ei, sau dup\ ajutorul celorlal]i? O form\ de
[antaj? Uite ce mi se întîmpl\ dac\ tu nu apari s\-mi
spui c\ acest cadavru nu este al t\u! E inacceptabil!
Ce dac\ e doar un vis?!

{i atunci vei scrie: „FADING. Încercare dureroas\
înl\untrul c\reia fiin]a iubit\ pare s\ se sustrag\ oric\rui
contact, f\r\ ca aceast\ indiferen]\ enigmatic\ s\
fie îndreptat\ împotriva subiectului îndr\gostit sau
datorat\ oricui altcineva, lume sau rival.” Discursul
t\u devine din ce în ce mai amplu, sacrificînd nemilos
teoria în numele dorin]ei inexprimabile de a te face
auzit, în]eles, de a da celuilalt cît mai pu]in senza]ia
c\ nu e[ti nebun. Renun]i f\r\ scrupule, precum Roland
Barthes, la rigiditatea de sîrm\ a demersului ursuz-
[tiin]ific în favoarea unei cavalcade autofic]ionale
despre cel\lalt. Limbajul t\u se transform\ într-o piele
[i scrii „îmi frec limbajul de cel\lalt. E ca [i cum a[ avea
cuvinte în loc de degete sau degete la vîrful cuvintelor. Limbajul meu tremur\ de
dorin]\.” Î]i dai seama c\ „a vorbi îndr\gostit înseamn\ a te d\rui f\r\ limite, f\r\
dezechilibre; înseamn\ a practica un raport f\r\ orgasm”.

Prins pîn\ la urm\ în chingile defini]iei de dic]ionar, în[irînd pe zeci de pagini
exemple [i defini]ii subiective, construind la infinit situa]ii narative general-
identificabile, alternînd confesiunea cu referin]ele culturale alese galant, Roland
Barthes scruteaz\ iar [i iar evolu]ia îndr\gostitului, discursul acestuia, milimetru
cu milimetru. 

Aceast\ carte nu va fi totu[i pentru tine un re]etar de  self-help, de[i este blindat\
de capcane textuale în care nu e greu s\ cazi, dar nici un text de  relache în genul
stendhalienelor  de l’amour, este o încercare  de a substitui descrierii discursului
îndr\gostit simularea sa, „redîndu-i persoana fundamental\, adic\  eu (...)”. „Cu
alte cuvinte - zice Roland Barthes - ceea ce propunem este mai degrab\ un
portret, nu psihologic, ci structural, el impune spre citire un loc de vorbire: locul
cuiva care, îndr\gostit, vorbe[te înl\untrul s\u, în fa]a celuilalt (obiect iubit) care
tace.” Fragmente ddintr-uun ddiscurs îîndr\gostit este o carte ce singularizeaz\ în
interiorul unui ciudat discurs pe care nu se poate s\ nu-l fi experimentat fiecare
m\car o dat\ în via]\, singur, doar cu lupii înfulecînd din absen]a celuilalt.

IIggoorr MMooccaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a Universit\]ii din Bucure[ti.
Colaboreaz\ la revistele CCoonnttrraaffoorrtt [i OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii. Mai colaboreaz\ cu articole la Radio
România Cultural.igor mocanu
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maria
manolescu
Royal Court’s International
Residency for Emerging
Playwrights

Reziden]a asta a devenit un fel de tradi]ie la noi. Andreea
V\lean, Gianina C\rbunariu, Peca {tefan [i al]i tineri dramaturgi
români au fost deja aici [i se pare c\ le-a prins foarte
bine. O s\ încep prin a mul]umi Institutului Cultural Român
din Londra, care mi-a sus]inut participarea [i mi-a dat
senza]ia c\ orice s-ar înt`mpla, am o cas\ acolo. E ciudat
s\ scriu despre asta, pentru c\ abia m-am întors (dup\ o
lun\ în care am tr\it doar teatru) [i totul e vrai[te în capul
meu. Dar, în mare, ar fi patru aspecte: 1. Cei de la Royal
Court s`nt ni[te oameni de o impecabil\ polite]e britanic\
[i de-a lungul unei luni întregi ne-au dat senza]ia c\ nu
au alt scop în via]\ dec`t s\ ne fie nou\ bine. {i ne-a fost
foarte. 2. Workshop-urile au fost de toate felurile: i-am
ascultat pe Harold Pinter, Tom Stoppard [i David Hare, am
lucrat cu Simon Stephens, Martin Crimp etc. etc. Deci
inspira]ie [i me[te[ug direct de la surs\. 3. Am avut o echip\
format\ dintr-un regizor excelent (Clare Lizzimore) [i patru
actori super profi care m-au ajutat s\ descop\r sl\biciunile
piesei mele, s\ o verific „pe scen\” [i s\ o fac mai teatral\.
4. Am cunoscut 10 dramaturgi din toat\ lumea, am schimbat
insight-uri de breasl\ [i de frustr\ri na]ionale, am b\ut [i
ne-am împrietenit. Ce e tare la ei, la englezi? La ei e tare
faptul c\ dramaturgii [i, în general, scriitorii s`nt aprecia]i
[i respecta]i. Spectatorul, regizorul [i actorul britanic [tiu
s\ respecte cuv`ntul scris (respect însemn`nd aici [i dorin]a
de a-l face mai bun, nu adula]ie lene[\). Ce a fost tare la
mine? La mine a fost tare faptul c\ veneam dup\ o experien]\
similar\ cu Gianina C\rbunariu [i Radu Apostol (ambii
regizori dramAcum) [i c\ procesul \sta de lucru pe text îmi
era foarte familiar [i mi-a fost u[or s\ m\ adaptez [i s\ iau
experien]a la maximum. {i s\ apreciez ce-am avut acas\,
pentru c\ nici unul din dramaturgii interna]ionali nu avusese
parte de o asemenea experien]\ în ]ara sa. Care e diferen]a
între ce e tare la ei [i ce e tare la noi? Diferen]a e c\ la ei s`nt
mai mul]i oameni care se bucur\ de ce e tare. {i se bucur\
at`t de tare, c\ dau [i bani pentru treaba asta, [i se mai [i
m`ndresc c\ au dat bani [i s-au bucurat. Probabil c\ e mai
u[or s\ te bucuri c`nd ai o tradi]ie de zeci de ani de
bucurii. Dar uneori e mai mi[to [i mai intens s\ te bucuri
dup\ ce ai fost foarte trist, [i de-asta nu în]eleg io de ce
nu se bucur\ mai mult\ lume pentru ce fac cu mult\ abnega]ie
cei din dramAcum. {tiu, nu prea m\ prinde tonul \sta,
dar m\ simt mai bine acum. Experien]a asta m-a înv\]at
despre mine c\ s`nt românc\ p`n\-n m\duva oaselor: tre

s\ se bucure al]ii înainte ca s\ m\ pot bucura [i eu. Ok. Deci:
cred c\ a fost o experien]\ super tare [i m-a ajutat mult la
scris. R\m`ne de v\zut dk s`nt obiectiv\ :). O dat\, c\ te sim]i
mult mai responsabil de scrisul t\u atunci c`nd Harold Pinter
g\se[te de cuviin]\ s\-]i dea sfaturi [i s\-[i petreac\ timpul
cu tine numai pentru c\ e[ti mic [i vrei s\ scrii. Apoi te sim]i
[i mai responsabil c`nd ni[te regizori [i actori te supun 3
zile f\r\ oprire unui tir de întreb\ri despre piesa ta. Nu po]i
s\ te deprimi [i s-o arunci la gunoi [i nu po]i nici s\ taci,
pentru c\ oamenii \ia s`nt at`t de porni]i s\ te ajute [i s\-]i
salveze piesa înc`t e[ti pur [i simplu obligat s-o faci mai
bun\. Cam asta.

robert 
[erban
dou` bursulici [i-o burs`

Am r\sfoit acum c`teva clipe cotidianul elve]ian Tages-
Anzeiger unde am g\sit o pagin\ `n care era anun]at\ o
lectur\ a scriitorului canadian Michael Ondaatje, `n data
de 10 septembrie, `n Zurich. Rezerv\ri se fac la telefonul
0848849848. A, `nainte de a suna s\ v\ spun c\ pre]ul
biletului este de 25 de franci, adic\ vreo 50 de lei.
Anun]ul este pe ̀ ntreaga pagin\, scris cu litere de-o [chioap\.
V\ pute]i imagina o pagin\ dintr-un important cotidian
rom<nesc, `n care se veste[te c\ un scriitor va citi dintr-o
carte? Nu, pentru c\ la noi nu exist\ practica asta. O [ti]i
prea bine, ̀ n Occident lecturile publice s`nt precum vernisajele
de art\, proiec]iile de filme, audi]iile muzicale, spectacolele
de teatru etc. Oameni de toate v`rstele pl\tesc un bilet
(pu]in mai mic dec`t pre]ul c\r]ii, dar nu `n cazul autorului
Pacientului eenglez, care e o vedet\), se a[eaz\ pe scaun [i
ascult\ o or\. De regul\, lectura este din cel mai recent
volum al scriitorului, care se g\se[te ̀ n libr\rii. Sau pe care,
dac\ ]i-a pl\cut ce ai auzit, `l po]i cump\ra la ie[ire.

~n 2002, `mpreun\ cu Nora Iuga [i Ioan Es. Pop, am
fost beneficiarul unui fel de burse `ntr-un sat din partea
francez\ a Elve]iei. Spun „un fel“ fiindc\ a durat cam
s\pt\m`n\. ~n trei din acele zile am f\cut un experiment
literar, noi, triunghiul rom<nesc, al\turi de doi poe]i elve]ieni,
Werner Lutz [i Kurt Aebli: am scris un poem `n lan].
Renga, pe japonez\, renshi `n... elve]ian\. Am lucrat cam
dou\ ore pe zi, c`t era intervalul `n care fiecare trebuia s\-[i
scrie partea sa. ~n total, cinci ceasuri. ~n rest, plimbare, uitat
pe pere]i, pe geam, povestit, citit, m`ncat [i b\ut vin. Ro[u,
foarte bun. {i am mai primit [i bani pentru munca noastr\.
Apoi, am participat cu to]ii la un mare festival de literatur\,
din Solothurn. Ora[ul era plin de oameni care veniser\ s\

asculte proz\ [i poezie, timp de trei zile, de diminea]a p`n\
seara. La or\ c`nd a avut loc lectura poemului nostru (or\
care coincidea cu a altor lecturi, `n alte spa]ii), sala a fost
plin\, aproape 400 de... pl\titori de bilete. La final, ne-au
aplaudat minute `n [ir, c\ ne-au dat lacrimile. S\ mai zic
c\ lectura ne-a fost remunerat\ cu un gr\m\doi de franci
(nu spun c`t, c\ ro[esc [i acum, dup\ at`]ia ani...)? A fost
prima mea experien]\ literar\ occidental\.

~n 2005 am c`[tigat (cu un set de poezii traduse [i un
CV) o burs\ oferit\ de LiteraturHaus din Krems – un
or\[el austriac de pe malul Dun\rii. Dou\ luni am stat
`ntr-o camer\ mare, dotat\ cu buc\tarie [i baie, cu ferestre
uria[e spre fluviu. ~n Krems, ̀ ntr-o cafenea, am scris majoritatea
poeziilor din volumul Cinema lla mmine-aacas\. Am citit
mult atunci (m\ trezeam [i la 3 noaptea ca s\ citesc, fiindc\
dormeam c`t [i c`nd vroiam), m-am plimbat, am visat, am
g\tit, am ascultat muzic\. Mi-am f\cut prieteni noi. Au fost
zile grozave, `n care am avut, dup\ ani buni, timp pentru
mine. Pentru scrisul... lung, ore `n [ir. A fost a doua mea
„desc\lecare“ `n Vest. 

Acum s`nt de trei s\pt\m`ni `n Elve]ia, iar de dou\
`ntr-un or\[el din Alpi, Thusis. O asocia]ie cultural\, Alpine
Kulturtage, a organizat, la sf`r[itul lui august, o ac]iune
intitulat\ „Bine ai venit, Rom<nia!“. Asta a ̀ nsemnat proiec]ia
c`torva filme rom<ne[ti, un moment muzical folcloric, un
bufet cu specialit\]i rom<ne[ti (g\tite de c`teva doamne
elve]iene, printre care [i gazda mea), un spectacol de teatru
[i o important\ secven]\ literar\, unde, al\turi de romancierul
elve]ian de origine rom<n\ C\t\lin Dorian Florescu [i de
traduc\toarea Mariana B\rbulescu, am fost protagonist.
Alpine Kulturtage mi-a oferit posibilitatea de a sta trei
s\pt\m`ni `n aceast\ superb\ zon\ [i de a scrie. Nu m\
controleaz\ nimeni, puteam s\ vin cu marfa de-acas\,
dar c`nd s\ scriu, dac\ nu acum? Acas\ nici nu mai am...
marf\. ~n schimb, o am pe fiic\-mea care a ̀ mplinit 6 luni ̀ n
timp ce eu s`nt aici, [i a c\rei zi onomastic\, Maria, a fost
`n timp ce eu eram la pozat marmote prin mun]i. {i o am
pe so]ia mea, Diana, care cu o m`n\ o leagan\ pe aia
mic\, iar cu cealalat\ `mi traduce mie textele `n german\,
ca s\ le ar\t elve]ienilor c`t de interesant\ este literatura
rom<n\ contemporan\. Dac\ o s\ mai fie vreo burs\, `mi
asum toate riscurile... nelini[tii [i ̀ mi iau cu mine familionul.
Mi-e at`t de dor de fetele mele, ̀ nc`t cu greu ̀ mi vine inspira]ia.
Se vede, nu?

P.S.: Minunata mea gazd\, Annelies, a ajuns ̀ n Rom<nia
datorit\... literaturii. Impresionat\ de romanul autobiografic
Vremea mminunilor al lui C\t\lin Florescu, cititoarea s-a dus
pe urmele scriitorului. A vizitat blocul din Timi[oara unde
a copil\rit prietenul meu, [coala, parcurile, str\zile [i pie]ele
ora[ului. {i fiindc\ tot a fost p`n-acolo, a f\cut o c\l\torie
la Moneasa, unde l-a `nt`lnit pe Ioan Palatinus, maseurul
[i librarul orb, personajul ultimului roman al lui C\t\lin,
ce st\ s\ apar\, `n traducere, la Polirom. De atunci – s\ tot
fie trei ani – Annelies poveste[te prietenilor ei ce fain\-i
Rom<nia [i ce oameni mi[to s`nt acolo. 

scriitori pleca]i 
cu burse 
de crea]ie

Am auzit mul]i scriitori, [i consacra]i, [i în
devenire, spunînd c\ o burs\ de crea]ie, un
loc în care s\ stea, departe de vie]ile lor
cotidiene, adesea agitate, [i s\ se
gîndeasc\ doar la scris, s\ se întîlneasc\ cu
confra]ii [i – uneori – cu cititorii ar fi cea
mai mare bucurie a vie]ii lor. P\rerile difer\
dac\ selec]ia într-un asemenea program
]ine de baft\, prietenii sau contexte, ori se
datoreaz\ unui program serios de self-
promoting. În tot cazul, echivalat\ cu un
soi de recunoa[tere [i valorificat\ ca o
distinc]ie, bursa de crea]ie, al\turi de
premii [i de traducerea în alte limbi, pare
s\ fie înc\ unul dintre lucrurile care
dinamizeaz\ via]a cultural\. Nu m\
îndoiesc c\ a-]i petrece ani peste ani în
re[edin]e alese de prin toat\ lumea este
o mare fericire [i nici c\ condi]iile de acolo
sînt foarte propice crea]iei. Dincolo de
acestea, a fi plecat cu o burs\ de crea]ie
este, foarte clar, [i un must al vie]ii
literare de azi. Am strîns, în acest dosar,
impresiile cîtorva scriitori care au
beneficiat – o dat\ sau de mai multe ori,
mai demult sau mai recent – de asemenea
burse, dar [i o list\ cu locuri deschise
plec\rilor, cu tot cu condi]iile de îndeplinit
pentru a ajunge acolo. Precis c\ lectura
acestora v\ va da idei. (A.C.)
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t.o. bobe
Unul dintre marile inconveninete ale burselor de crea]ie,
cel pu]in pentru mine, este acela c\, dup\ terminarea
lor, la intervale de timp neregulate, astfel încît efectul s\
fie cît mai devastator, sînt întrebat „cum a fost acolo”.
M\ supun [i de data aceasta [i r\spund, cu nostalgia celor
cîteva zeci de kilometri care se întindeau dincolo de valea
de sub fereastra mea: a fost bine. Vreme de cîteva luni
n-am f\cut altceva decît s\ citesc, s\ scriu [i s\ m\ gîndesc
la ce scriu. Bilan]ul e pozitiv: în cele nou\ luni petrecute
la Akademie Schloss Solitude am scris Cum mmi-aam ppetrecut
vacan]a dde vvar\, am v\zut Centrifuga publicat\ între
coperte nem]e[ti [i, mai cu seam\, am tr\it izolat de
lumea de afar\, laolalt\ cu înc\ vreo cincizeci de arti[ti
din cele mai diverse domenii [i din ]\ri aflate pe patru
continente. Astfel de via]\ bogat\, cine pe ea n-ar da
bursa lui toat\?

daniel 
vighi
descul] [i \n costum

Nu scriu cu pl\cere despre burse literare pentru c\
discu]ii de felul acesta par mai degrab\ afaceri personale
care ]in de „siviul” propriu, cum se spune ast\zi. Am avut
prea pu]in a face cu lumea concuren]ial\ a burselor [i a
bursierilor, a celor care se bat „cu folos” pe pia]a literar\.
Spun asta ca un alibi, a[a cum o fac mai to]i confra]ii
scriitori de la genera]ia ’80 în jos, cu mici excep]ii. Dispre]uim
sub]ire marketingul, a[tept\m s\ vin\ al]ii, cine o fi [i
s-ar putea, s\ ne g\seasc\ [i s\ se minuneze de ceea ce
facem. Ca s\ reu[e[ti în lumea burselor literare [i a tot
ceea ce rezult\ mai apoi de aici, trebuie s\ ai o serie de
calit\]i de auto-promovare în lipsa altor institu]ii care s\
fac\ ele ceea ce trebuie s\ faci tu ca scriitor. Numai c\
înainte de a fi priceput în auto-marketing, în auto-public
relations, în auto-promotion sau auto-advertising, e
nevoie de oper\. De calitatea ei, altfel e a[a cum zice
mama mea de la Lipova, de pe malul Mure[ului: reclam\
prea mult\, ceva scîr]îie la calitate. Un caz ferice în lumea
literar\ este Mircea C\rt\rescu, el are [i oper\, are [i
recunoa[terea ei. Dar mai sînt [i al]ii care avînd una, nu
o au pe cealalt\. Spre exemplu, {tefan Agopian. El are
oper\ [i nu are, probabil, marketingul adecvat ei. Mircea
Nedelciu a sc\pat de toate astea. Spre deosebire de al]ii,
eu cred în opera lui, dar la noi mor]ii, cu mausoleele

literare, iar vii, cu auto-marketingul. Nu mi-e drag\ lumea
literar\, numai c\ este inevitabil\ precum fenomenele
meteo, a[a c\, în ce m\ prive[te, o amîn în ideea c\ ar
trebui s\ ai oper\ [i dup\ aia marketing. Ca în orice pia]\
adev\rat\. Acest alibi îmi ofer\ confortul de a sta mai
degrab\ acas\. Dac\ nu, atunci marketingul este,
vorba maic\-mii de la Lipova, imoral. Prin urmare, a vorbi
despre burse literare în asemenea situa]ii, [i dup\ ani
în care n-ai f\cut tot ce se putea, sau puteai face
pentru opera proprie, nu e în regul\. Ce vor zice cei care,
asemenea lui Agopian, au oper\ [i nu au burse? A[a c\
nu am umblat neap\rat dup\ burse [i nici de acum înainte
nu o voi face. La Akademie Schloss Solitude din Stuttgart
am ajuns din întîmplare. Am fost la o lectur\ de proz\
la Graz, ca prozator timi[orean, al\turi de Herta Müller,
din nevoi de reprezentare literar\ a ora[ului. Herta mi-a
propus bursa din prietenie din vremi ceau[iste: am fost

printre cei care au stat al\turi (m\car omene[te, dac\ nu
pe fa]\) de Aktionsgruppe Banat cînd au fost h\r]ui]i de
securitate. A[adar Herta m-a întrebat dac\ nu vreau o
burs\ în care nu mi se cerea nimic. Asta m-a atras, [i
m\rturisesc c\ a fost o experien]\ despre care a[ putea
spune multe. Herta a decis s\ nominalizeze, de asemenea,
pe Nora Iuga [i T. O. Bobe din literatura noastr\, al\turi
de al]i scriitori din Germania, din India [i din Europa de
est. În ce m\ prive[te a fost o întîmplare. Noroc, [i
nimic mai mult. Au mai dobîndit burse din alte surse,
mult mai obiective probabil, Rodica Dr\ghincescu înaintea
noastr\. Ea este un fenomen de marketing, de  promotion,
de  advertising, de lupt\ neobosit\. A mai avut burs\
singurul dintre noi care este scriitor în sens european,
e vorba de Mircea C\rt\rescu, [i din Basarabia, Nicoleta
Esinencu, autoarea poemului dramatic Fuck yyou, EEuropa!
care a pl\cut cuiva din juriul interna]ional exigent al lui
Akademie. Am cunoscut acolo o lume a bursierilor, a unor
oameni care tr\iesc din a[a ceva, merg din ora[ în ora[,
din continent în continent, [i r\zbesc cu greu. Tr\iesc din
stipendii precare, se bat pentru orice expozi]ie,
concert sau vernisaj. O lume de calitate artistic\ înalt\,
obligat\ s\ se chinuie, s\ lupte, s\ fie prezent\ tot timpul
unde trebuie, s\ glumeasc\ la timp cu directorii culturali,
s\-[i administreze carne]ele cu numere de telefon [i c\r]i
de vizit\, s\ se între]in\ plurilingvistic despre nimicuri
„mi[to” cu mai marii din administra]iile culturale. Am
cunoscut in[i care practicau compromisuri la fel de
gre]oase ca cele de pe vremea lui Ceau[escu, al\turi de
arti[ti  underground [i boemi care îmi pl\ceau mult, dar
nu le puteam sta mereu al\turi deoarece nu o mai duc la
b\utur\. Îmi erau dragi, dar îi evitam, cu toate c\ am avut
destui prieteni. Îmi amintesc de un z\ltat alcoolic [i
opioman din America de Sud, un plastician care a prezentat
un fel de videoinstala]ii cu triburile din jungla amazonian\
[i drogurilor lor din ciuperci care au f\cut deliciul genera]iei
hippy.  Ciupercii îi zice Mescalina de San Pedro. Am
mai fost în rela]ii amicale cu un vecin de apartament din
castel, un sexagenar poet neam] care se plimba diminea]a
prin p\dure pentru c\ era ornitolog, iar ziua se îmb\ta
stra[nic [i umbla în costum demodat [i descul] pe la
vernisajele elegante de la Akademie. Am încercat s\
fac fa]\, s\ fiu pu]intel boem, s\ fiu [i oleac\ arivist, s\
fiu din toate cîte pu]in cu mari cheltuieli de energie. T.
O. Bobe a fost mai pragmatic, nu se uita la asemenea
chestiuni. Nu m\ mai atrage nimic ca s\ repet experien]a.
Biologic, am un alibi. Este lumea celor mai tineri, burse
exist\, trebuie c\utate pe  net [i, dup\ ce cî[tigi una, te
po]i specializa. E nevoie de înc\p\]înare [i energie. Eu
nu le mai am, s-ar putea s\ nu le fi avut niciodat\, chiar
dac\ acum caut alibiuri. În tot cazul, exist\ oportunit\]i
care nu trebuie ratate, numai c\ înainte de marketing e
nevoie de oper\ – \sta e un alt alibi posibil pentru faptul
c\ nu m\ mai înghesui. Îmi [tiu, sau pretind c\ îmi [tiu,
locul. Poate mai tîrziu, cîndva. În literatur\ nu po]i s\
renun]i. E a[a ca patima alcoolic\ a poetului aceluia
neam]. Descul] [i în costum la vernisaje.
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Burse [i reziden]e 
de crea]ie:

Academia SSchloss-SSolitude
Î[i are sediul în Stuttgart, Germania; este deja binecunoscut\

scriitorilor români; o dat\ la doi ani, funda]ia ofer\ în
total 50-60 de burse de [ase sau dou\sprezece luni (în
mai multe domenii) [i un stipendiu lunar de 1000 de euro
pe lun\; în afar\ de specifica]ia ca aplican]ii s\ nu aib\ peste
35 de ani sau s\-[i fi terminat studiile cu maxim 5 ani înainte
de aplicare, criteriile de selec]ie nu sînt publice – juriul î[i
asum\ selec]ia individual\ [i subiectiv\.

„Heinrich-BBöll” – Haus Langenbroich, Germania 
Ofer\ reziden]\ scriitorilor persecuta]i sau celor care

nu pot crea din cauza unor condi]ii nefavorabile precum
cenzur\, mi[c\ri sociale sau o situa]ie economic\ precar\.
Reziden]a dureaz\, în general, 4 luni, timp în care scriitorul
în cauz\ prime[te aproximativ 950 de euro lunar; sînt
acoperite [i cheltuielile de transport. Vor fi favoriza]i, în
cadrul selec]iei, autorii din ]\ri ale c\ror medii politice
sau economice le îngreuneaz\ scriitorilor accesul la publicare.
Aplica]ia const\ într-o mostr\ de manuscris de maxim 20
de pagini, preferabil în german\, englez\ sau francez\, plus
una sau dou\ pagini de prezentare. Tot aici trebuie specificat\
[i perioada în care scriitorul dore[te s\ vin\ la Langenbroich.

Funda]ia KKünstlerdorf SSchöppingen – Germania 
Prime[te pîn\ la 12 scriitori în fiecare sezon; durata

maxim\ a [ederii este de [ase luni; în plus, scriitorilor li se
ofer\ un grant de 1.025 de euro, din care, îns\, trebuie s\-
[i achite cazarea (între 90 [i 200 de euro). Funda]ia este
deschis\ cooper\rii dintre scriitori [i arti[ti. Urm\torul
termen pentru aplica]ii este 15 ianuarie 2008, iar informa]iile
privitoare la aplica]ie vor fi disponibile începînd cu octombrie
a.c.

DAAD BBerlin – Germania
Programul Arti[ti îîn BBerlin î[i propune s\ ofere un forum

dedicat schimburilor culturale [i dialogului artistic, încurajînd
libertatea de crea]ie. Reziden]a dureaz\ un an sau, în cazuri
excep]ionale, 6 luni, [i este înso]it\ de un stipendiu,
nespecificat. Sînt acoperite, de asemenea, cheltuielile de
c\l\torie – inclusiv ale familiei – [i asigurarea medical\.
Termenul pentru aplica]ii este 1 ianuarie al fiec\rui an. La
scurt timp dup\ aceast\ dat\, un juriu selecteaz\ 20 de
participan]i (din literatur\, muzic\ [i film). Scriitorii aplic\
prin trimiterea c\r]ilor lor, dar în german\, englez\ sau
francez\, [i a recenziilor. Nu se primesc manuscrise. (Cu alte
cuvinte, se adreseaz\ scriitorilor deja tradu[i într-una dintre
limbile men]ionate.)

Stiftung SStarke –– Löwenpalais, Berlin, Germania. 
Aici se pot depune aplica]ii oricînd, condi]ia fiind ca

scriitorul în cauz\ s\ aib\ sub 35 de ani; în formularul de
aplica]ie se cere, pe lîng\ c.v.  [i  recomand\ri,  [i  o
descriere a proiectului în care este implicat cel în cauz\.
Reziden]a dureaz\ între 3 [i 12 luni. Nu se ofer\ granturi.

Baldreit-SStipendium – Baden-Baden, Germania 
Sînt eligibili pentru reziden]\ cu durata de un an [i burse

de 760 de euro, plus 60 de euro pentru cheltuieli auxiliare,
scriitorii str\ini vorbitori de limb\ german\.

Künstlerhaus LLukas – Ahrenshoop, Germania 
Reziden]\ de una/dou\ luni, cu o burs\ lunar\ variind

între 500 [i 1.000 de euro; o condi]ie de eligibilitate este
cooperarea între arte [i crearea unui context relevant pentru
statele baltice învecinate (Ahrenshoop este în nordul
Germaniei).

Künstlerhaus SSchloss – Wiepersdorf, Germania 
Reziden]a dureaz\ pîn\ la cinci luni, iar bursa este de

aproximativ 1.200 de euro; o condi]ie pentru a fi ales const\
în de]inerea unei diplome artistice, cu doi ani de experien]\
în domeniu, [i scrierea unui raport la sfîr[itul perioadei
de reziden]\. Nu exist\ condi]ion\ri legate de vîrst\.
Urm\toarea rund\ începe în februarie 2008, iar întreb\rile
legate de aplica]ie se adreseaz\ în scris funda]iei.

KulturKontakt – Viena, Austria
Reziden]a, înso]it\ de un grant (nespecificat) dureaz\

dou\ luni [i este deschis\ scriitorilor [i traduc\torilor din
centrul [i estul Europei; urm\toarea selec]ie se face în cursul
lunii septembrie, de c\tre un juriu interna]ional, dar aplica]iile
se depun în fiecare toamn\, pentru anul urm\tor.

Cove PPark – Sco]ia, Marea Britanie 
Este deschis\ pentru scriitorii interna]ionali din mai

pîn\ în iulie, dar este nevoie [i de invita]ie, pe lîng\ aplica]ia
propriu-zis\; urm\toarea rund\ vizeaz\ arti[ti care fie
locuiesc în Argyll and Bute sau care lucreaz\ la un proiect
care are leg\tur\ cu aceast\ zon\. În acest an, între mai [i
august a fost perioada dedicat\ unui scriitor interna]ional.
Programul [i criteriile de selec]ie variaz\.

Programul dde vvar\ JJohn WWoods, PPraga
Programul se deruleaz\ în colaborare cu West University,

Michigan, [i se adreseaz\ scriitorilor care nu au mai mult
de o carte publicat\. Aplica]iile se depun online [i
trebuie înso]ite de 10 pagini de proz\/scenariu sau 5 pagini
de versuri. Termenul limit\ pentru depunerea candidaturilor
este începutul lunii aprilie. Durata programului este de o
lun\ [i granturile variaz\ între 750 [i 1.000 de dolari. 

Phillips EExeter FFellowship, MMarea BBritanie
Durata bursei este de un an, pentru întreaga perioad\

se asigur\ un grant de 10.000 de dolari [i cazare în
Exeter. Scriitorii sînt implica]i, pe toat\ durata reziden]ei,

în diverse proiecte adresate diferitelor organiza]ii literare
[i studen]ilor interesa]i de  creative writing. De asemenea,
li se interzice s\ lucreze, fie [i  part-time, sau s\ fie implica]i
în programe academice. Pentru a aplica, trebuie f\cut\
dovada unui manuscris început sau în lucru, fie [i în absen]a
unui contract cu o editur\. Sînt prefera]i autorii de fic]iune,
cei de non-fic]iune fiind eligibili numai dac\ lucrarea lor se
adreseaz\ unui public larg. Candidaturile se pot depune
anual, pîn\ la 1 decembrie. 

Funda]ia RRobert BBosch
În colaborare cu Colocviul LLiterar ddin BBerlin, funda]ia

ofer\ burse pentru autori care abordeaz\ tematica Europei
Centrale [i de Est. Bursele acordate sînt pentru proz\ literar\,
eseuri, scenarii, reportaje radio [i alte produc]ii similare.
Bursa acoper\ cheltuielile de c\l\torie, cazare, interpre]i [i
traduc\tori. Cei care nu au un venit regulat pot aplica pentru
o aloca]ie suplimentar\ de 1.000 euro/lun\. În afar\ de
burs\ [i reziden]\, funda]ia ofer\ scriitorilor [i sprijin în
editarea c\r]ii. Na]ionalitatea nu este un criteriu de selec]ie.
Dosarele se depun prim\vara [i toamna (termenele limit\
sînt 30 aprilie/30 octombrie).

Funda]ia CCamargo, CCassis, FFran]a
Funda]ia Camargo este un centru interdisciplinar [i

multicultural ale c\rui programe se adreseaz\ scriitorilor,
regizorilor [i arti[tilor (pictori, sculptori, foto, new
media) care abordeaz\ teme legate de Fran]a [i de culturile
francofone, dar [i profesorilor [i studen]ilor care studiaz\
aceea[i tematic\. Reziden]a dureaz\ un semestru [i este
înso]it\ de un grant – suma este nespecificat\. Pentru
înscriere, trebuie depus un proiect privind activitatea pe
care urmeaz\ s\ o desf\[oare cel care aplic\. Aplica]iile se
depun  online, urm\torul termen, pentru toamna 2008/prim\vara
2009 fiind din septembrie 2007 pîn\ pe 12 ianuarie 2008. 

Central EEuropean IInitiative FFellowship
Bursa este acordat\ în colaborare cu Asocia]ia Scriitorilor

din Slovenia ca parte a Festivalului Vilencia. Scopul ei
este de a încuraja colaborarea între tinerii scriitori din Europa
Central\ [i de Est [i de a spijini promovarea acestora în
special în state care nu sînt membre ale Uniunii Europene.
Reziden]a dureaz\ 3 luni, în oricare dintre statele CEI [i
suma acordat\ este de 5.000 de euro. 

International WWriters’ aand TTranslators’ 
Centre oof RRhodos
Centrul este situat chiar în ora[ul Rhodos, o cl\dire

impresionant\ cu vedere spre Marea Egee. Ofer\ reziden]e
între 2 [i 6 s\pt\mîni, scriitorilor [i traduc\torilor, indiferent
de limb\ [i na]ionalitate. Înscrierea se face completînd
un formular, iar decizia se ia de c\tre comitetul director al
centrului, format din intelectuali greci. Reziden]a nu acoper\
îns\ decît cazarea – în cele zece camere ale centrului, dotate
cu baie [i o buc\t\rie comun\ – f\r\ a pl\ti cheltuieli de
mas\ sau altele. Nu se asigur\ nici transportul rezidentului. 

cezar paul-b`descu
Mesaje dintr-o alt` lume. 
Una (aproape) normal`.

C`nd m-am trezit ̀ n  Inbox cu un  e-mail care m\ invita la o burs\ de crea]ie ̀ n Germania,
unde s\ mi se pun\ la dispozi]ie toate condi]iile ca, timp de un an, s\ nu am „grija zilei
de m`ine” [i s\ pot s\-mi scriu c\r]ile, mi-am zis c\ trebuie s\ fie vreun  spam, de tipul
celor care-]i promit marea cu sarea [i-]i cer contul unde s\-]i verse – chipurile – banii.
Chestia cu „grija zilei de m`ine” era chiar formularea lor. P\rea ceva venit de pe o alt\
lume pentru mine, care-mi iroseam toat\ energia taman animat de aceast\ grij\:
aveam dou\  job-uri, ca s\-mi pot pl\ti chiria pentru garsoniera unde st\team [i celelalte
angarale, job-uri care nu-mi mai l\sau deloc vreme s\ respir [i dup\ care ajungeam seara
acas\ fr`nt de oboseal\. A[a st`nd lucrurile, `mi pierdusem orice speran]\ c\ voi mai
avea vreodat\ timp s\ scriu [i altceva dec`t, cel mult, articole de pres\.

Ei bine, mesajul respectiv nu era un  spam [i a fost urmat de o invita]ie scris\ din
partea Ministerului Culturii din Bavaria, institu]ia care oferea bursa. Mai t`rziu, am dezlegat
[i misterul invit\rii mele acolo. Ministerul Culturii bavarez administreaz\ o cas\ de crea]ie,
Villa Concordia din ora[ul Bamberg, unde invit\ anual [ase arti[ti dintr-o anumit\ ]ar\
[i [ase arti[ti germani. ~n total 12: patru scriitori, patru arti[ti plastici, patru muzicieni (doi
[i doi, din fiecare categorie). {i cum, `n 2005, au decis ca ]ara invitat\ s\ fie Rom<nia, au
apelat pentru recomand\ri la cei care aveau habar de cultura rom<n\. Pentru
literatur\, l-au contactat pe Ernest Wichner, poet care a f\cut parte din Aktionsgruppe
Banat  [i care acum este director la Literaturhaus Berlin. Ernest Wichner (pe care l-am
cunoscut apoi, `n Germania), ne-a recomandat pe mine [i pe Caius Dobrescu. A[a am
ajuns eu `n Germania, al\turi de al]i cinci rom<ni - Caius Dobrescu, compozitorul Dan
Dediu, pianistul clujean Daniel Goi]i, pictorii Ioana B\tr`nu [i Miron Smückle. Cu ace[tia
[i cu al]i [ase arti[ti germani am petrecut un an `ncheiat `n ora[ul Bamberg, din aprilie
2005 p`n\ `n aprilie 2006.

Condi]iile erau ideale pentru a scrie (sau picta, compune etc.): nu existau constr`ngeri
[i fiecare bursier era l\sat s\ fac\ ce voia. Singura obliga]ie era s\ locuim acolo [i s\ ne
str`ngem cu to]ii c`te o zi pe s\pt\m`n\, `n a[a-numita  Jour fixe a Villei Concordia, c`nd

se organizau concerte, vernisaje sau lecturi publice. Altfel, puteam s\ st\m toat\ perioada
cu burta la soare, c\ nu ne-ar fi cerut nimeni socoteal\. Eu nu am f\cut-o [i am scris cartea
Lumini]a, mmon aamour – c\ci ar fi fost o prostie s\ nu profit de o asemenea ocazie, cu
care cine [tie c`nd aveam s\ m\ mai `nt`lnesc.

Dac\ pentru mine, ca rom<n, o astfel de burs\ este un lucru ie[it din comun, pentru
nem]i e ceva c`t se poate de obi[nuit – acolo, arti[tii o duc din burs\ `n burs\ ([i s`nt o
groaz\ de stipendii pentru ei, oferite de tot felul de institu]ii, de la cele federale, la cele
locale sau private). Iat\, de exemplu, o categorie de burse foarte interesante:
„Scriitorul ora[ului X”. ~n Germania, multe ora[e ofer\, timp de un an, astfel de burse
scriitorilor. Am aflat asta de la un poet care era, `n anul acela, scriitorul unui ora[ de
care nici nu auzisem. Pe chestia asta, el primea c`teva mii de euro lunar [i singura lui
obliga]ie era s\ mearg\ `n or\[elul respectiv de vreo [ase ori [i s\ ]in\ c`te o conferin]\
despre cum vede el via]a sau despre literatura lui. ... {i nici m\car nu era unul din scriitorii
de prim rang.

Bun, revenind la bursa de la Villa Concordia, avantajul pentru mine a fost, dup\
cum spuneam, c\ ̀ n timpul ei am putut s\ mai scriu o carte – ceea ce mi-ar fi fost imposibil
`n condi]iile de la Bucure[ti. Teoretic, `ns\, scopul acestei burse era [i s\ favorizeze
schimburile culturale dintre Germania [i ]ara invitat\. Lucru care nu s-a ̀ nt`mplat. Sistemul
este ideal, dar, din p\cate, e pus `n aplicare de oameni – care s`nt, ca peste tot, cu
plusuri [i cu minusuri. Directorul Villei Concordia, un anume Bernd Goldman, era, ca mul]i
bavarezi, un na]ionalist f\r\ prea mare dragoste pentru str\ini [i, `n timp ce f\cea totul
pentru nem]ii lui, pentru rom<nii invita]i aproape c\ nu mi[ca un deget. De parc\ scriitorii
germani mai aveau nevoie de promovare `n cadrul culturii germane, Villa Concordia le-
a organizat acestora turnee de lecturi publice prin alte ora[e sau le-a tip\rit c\r]i. Noi,
rom<nii, nu am avut parte de a[a ceva. Deutschland, Deutschland, über alles... Prin urmare,
aceast\ burs\ nu a contribuit deloc la ie[irea noastr\ `n lume – a[a cum s-a `nt`mplat,
de exemplu, cu participan]ii la programul Les Belles Etrangères, c\rora le-a pus cu adev\rat
Dumnezeu m`na-n cap.

~n fine, [tiu c\ bursele st`rnesc invidii ̀ n lumea noastr\ d`mbovi]ean\ [i mul]i se ̀ ntreab\
cu ce e mai breaz dec`t ei cel care a beneficiat de o burs\. Nici eu nu consider c\ am fost
mai breaz [i cred c\ exist\ destui care puteau fi ale[i `n locul meu. Pe de alt\ parte, n-am
tras sfori s\ ob]in aceast\ burs\, nici m\car n-am aplicat pentru ea, am fost doar pu]in
norocos. Norocul acesta nu mi-a adus ̀ ns\ mari beneficii, ci doar o carte (la care am muncit
din greu). {i mi s-a mai oferit ceva: o gur\ de oxigen, f\r\ de care m-a[ fi sufocat cu siguran]\
`n mizeria cotidian\ `n care m\ zb\team la Bucure[ti.
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Am primit în ultimii ani [ase burse de crea]ie: trei în
Germania [i c`te una în Austria, Sco]ia [i Elve]ia.

Prima invita]ie a venit în 2002 din partea funda]iei
germane Heinrich Böll, iar recomandarea poetei Ana
Blandiana a fost esen]ial\ în decizia juriului. M\ v\d [i
acum aterizat la Amsterdam, apoi la Köln, ame]it de emo]ii.
Cele patru luni în casa din Langenbroich a laureatului
Nobel au însemnat enorm pentru mine, pentru c\ a fost
perioada în care am luat contact, cum se spune, cu Occidentul:
oameni prieteno[i [i interesan]i, locuri minunate, zile
întregi de lucru pe manuscrise, explorarea regiunii pe
biciclet\, discu]ia incredibil\ de dou\ ore cu Anne-
Marie Böll, scrierea volumului Himerus AAlter îîn RRheinland,
înt`lnirea cu Anne Cerbe [i  Achim Jaeger (viitori
prieteni [i traduc\tori ai unor texte ale mele în german\)
[i nu în ultimul r`nd faptul c\ aveam parte de o pre]uire
f\r\ dubii pentru calitatea de scriitor.

Un an mai t`rziu, în 2003, prin aprilie, pe c`nd lucram
ca asistent medical la un cabinet de cardiologie [i încercam
s\ avansez de unul singur în asimilarea englezei [i germanei
în pauzele dintre doi pacien]i, primeam un telefon din
aceea[i Germanie generoas\ prin care eram anun]at c\
fusesem selectat pentru o burs\ de cinci luni la Künstlerdorf
Schöppingen. Vara aceea a fost fabuloas\ pentru c\ am
cunoscut o mul]ime de arti[ti [i scriitori din diferite locuri
de pe P\m`nt, am rev\zut Langenbroichul, am citit poeme
la Festivalul Interna]ional de poezie de la Bredevoort din
Olanda, am c\l\torit prin Germania [i am scris volumul
de povestiri Punctul dde pplecare.

2004 a fost un an mai românesc, dar în 2005, o scrisoare,
tot din Germania, de data asta din fosta RDG, îmi
spunea c\ primisem din nou o burs\ de cinci luni, la
Denkmalschmeide Höfgen, pentru un proiect care îmbina
poezia [i fotografia. Invita]ia suna excelent. Din p\cate,
staful institu]iei nu [i-a respectat oferta financiar\ din
invita]ie, iar eu, dezam\git [i nedumerit, g`ndindu-m\ c\
în ]ar\ îmi luasem concediu f\r\ plat\ de la serviciu, am
decis s\ fac imediat cale întoars\ acas\. A fost o experien]\
aiuritoare în care Kafka, Ionescu [i Orwell se amestecau
r`z`nd. Comunismul f\cuse ravagii [i printre nem]ii din
Est.

C`nd m-am întors acas\, o invita]ie de la Viena, din
partea Kulturkontakt Austria, m-a consolat total de

dezam\girea est-german\. Au urmat, la începutul anului
2006, dou\ luni în care am v\zut comorile din muzeele
Vienei, dou\ luni în care am visat în voie pe str\zile
pline de rezonan]\ istoric\ [i în cafenelele celebre, în care
am tr\it pur [i simplu  live fic]iunile mele „himeriste”.

În prim\var\, dup\ dou\ luni de tihn\ în familie, centrul
reziden]ial pentru arti[ti [i scriitori Cove Park din Sco]ia
îmi oferea, de asemenea, o burs\. Aproape uitasem c\
le trimisesem o aplica]ie prin decembrie. Într-o s\pt\m`n\
aveam [i biletele de avion [i viza în pa[aport. Au fost dou\
luni sco]iene cu seri prelungite în discu]ii interminabile
cu arti[ti [i scriitori britanici, cu munc\ pasionant\ la
volumul de poezie început la Viena, cu plimb\ri pe malurile
lacurilor [i c\l\torii la Helensburg, Glasgow [i Edinburgh. 

M\ înv\]asem oarecum cu Europa. În var\, din economiile
de la bursa sco]ian\, am plecat cu familia în Italia. Am fost
at`t de fericit v\z`ndu-i ferici]i pe ei de ie[irea în Occident,
înc`t toat\ c\l\toria p`n\ la Napoli [i înapoi, cu popasurile
ei prin locuri [i ora[e cu aspect de ilustrate, a fost o înc`ntare
imens\. 

Abia ne întorsesem din Italia c`nd o alt\ invita]ie, de
data asta din Elve]ia, din partea Kunstlerwohnung
Chretzeturm, a poposit în cutia mea po[tal\. Au urmat
trei luni la Stein am Rhein în care am terminat volumul
de poezie (publicat doar par]ial prin reviste), am v\zut
ora[ele importante ale Elve]iei, am cunoscut ni[te oameni
extraordinari [i m-am deconectat înc\ o dat\ de la multe
din lucrurile f\r\ rost cu care ne consum\m noi aici, în
România. 

Toate aceste „ie[iri” în lumea liber\ au însemnat ni[te
confirm\ri, fire[te, cu at`t mai mult cu c`t mi-au fost oferite
dup\ selec]ii riguroase, în cadrul unor concursuri interna]ionale
cu participarea a sute de candida]i. Ele au mai însemnat
[ansa extraordinar\ de a-mi îmbog\]i experien]a literar\,
de a lua contact cu lumea liber\ [i pur [i simplu de a scrie.
Între timp, aceste burse m-au impulsionat tot mai mult
s\ scriu [i în englez\. A[a am publicat în zeci de reviste
din SUA, Anglia, Canada, Noua Zeeland\, a[a am publicat
în America, împreun\ cu doi poe]i americani, cartea
Transatlantic CCrossings, a[a am tradus poeme ale unor
poe]i britanici [i americani de azi pe care i-am prezentat
cititorilor români prin reviste, a[a am devenit redactor al
unui  website de poezie american, a[a mi-am f\cut prieteni
în toat\ lumea, oameni cu care comunic zilnic ast\zi [i
care îmi îmbog\]esc sufletul cu preaplinul lor sufletesc. 

În final, nu pot s\ nu observ faptul c\ toate aceste
recunoa[teri „de afar\”  mi se înt`mplau în timp ce autorii
celui mai larg dic]ionar de scriitori „de acas\”, cel
ap\rut sub auspiciile Academiei, îmi refuzau includerea
în paginile lui. 

Povestea continu\...

22 aaugust 22007

Casele de crea]ie 
ale Uniunii Scriitorilor:

Casa de crea]ie „Zaharia Stancu” – Neptun
Casa de crea]ie de la Sovata
Casa de Crea]ie de la Valea Vinului – jude]ul
Bistri]a N\s\ud

Accesul la casele de crea]ie ale U.S.R. nu este
restric]ionat membrilor uniunii, dar cei care
vor s\-[i încerce puterile creatoare într-una
dintre aceste re[edin]e [i nu sînt membri
U.S.R. vor avea de pl\tit tariful integral.
Membrii beneficiaz\ de o reducere. Date
despre aplica]ie, tarife [i sejururi se pot afla la
sediul Uniunii.
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D
ESPRE TAURU NU SE POATE
SCRIE DEC~T CU LITERE MARI.
DIN DOU| MOTIVE. UNUL, PENTRU
C| TAURU ERA O IMENSITATE
DE OM. UN TIP ÎNDESAT, CU
M~INI {I PICIOARE C|LITE PRIN
S|LI DE HALTERE, VE{NIC
MESTEC~ND C~TE CEVA. CU O

VOCE CARE F|CEA S| REVERBEREZE GEAMURILE BLOCURILOR
DIN CARTIER. AU FOST ANI ÎN TIMPUL C|RORA MAMA ÎMI
INTERZICEA S| MAI IES CU EL, PENTRU A M| CONCENTRA
MAI BINE PE EXAMENELE DE ADMITERE. {I ATUNCI, TAURU
AP|REA LA PARTERUL BLOCULUI MEU – IAR EU LOCUIAM
LA OPT – {I R|CNEA DIN TO}I BOJOCII „C|LINUUUUU{”,
DOAR-DOAR OI IE{I S| M| JOC CU EL.

AL DOILEA MOTIV PENTRU CARE FOLOSESC MAJUSCULELE
ACUM, C~ND STAU {I ÎMI AMINTESC DE EL, ESTE C| TAURU
A REPREZENTAT COPIL|RIA MEA. A TUTUROR CELORLAL}I
COPII DE LA BLOC. A ÎNC| DOU| GENERA}II DE PU{TI, CEI
MAI MARI DEC~T MINE {I CEI CARE MI-AU URMAT.

TAURU A FOST UN  BABY-SITTER, PE VREMEA C~ND
ACEST CUV~NT NU REPREZENTA NIMIC PENTRU ROMÂNI.
O BON| MASCULIN|, O PRELUNGIRE A AUTORIT|}II
PATERNE, COBOR~T| ÎN STRAD|. C~T| VREME ERAI CU
TAURU NU PUTEAI S| P|}E{TI CEVA. ERAI ÎN SIGURAN}|.

CU ZECE ANI MAI MARE DEC~T MINE, TAURU ERA ATRAS,
ABSORBIT CHIAR, DE JOCURILE CARE M| FASCINAU LA
ACEA DAT|. 

CU EL AM ORGANIZAT PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL
DE FOTBAL CARE S-A }INUT ÎNTR-O PARCARE. ÎN PARCAREA
BLOCULUI OS-1. TREMURAM DE FRICA S| NU {UT|M
MINGEA ÎNSPRE GR|DINA DIN COL}, ACOLO UNDE O
A{TEPTA, CU CU}ITUL ÎN M~N|, CA PE PORCUL DE CR|CIUN,
MAMA LUI VICEN}IU, CEL CARE MURISE ÎNECAT ÎNC| DIN
CLASA ÎNT~I. {I MI S-A P|RUT C| ÎNCEP~ND CU ACEA ZI
NEAGR|, MAM|-SA NU A MAI IUBIT COPIII. NE-A T|IAT
ANI DE ZILE MINGILE, CA PE PEPENI.

CU TAURU AM ÎNFIIN}AT UN CLUB DE FOTBAL, FLAXMAN
SE NUMEA – AM TRAS NUMELE |STA LA SOR}I, DIN
DIC}IONARUL EXPLICATIV, ÎMPREUN| CU COMI, C|PITANUL
ECHIPEI, IAR FLAXMAN ERA UN ARTIST PLASTIC CUNOSCUT
PENTRU C~TEVA MONUMENTE FUNERARE PE CARE LE
L|SASE ÎN URMA LUI –, CARE AVEA PROPRIA SIGL| {I
NE-O COSEAM PE TRICOURILE DE JOC, CU CARE AVEAM
DOU| ANTRENAMENTE PE ZI {I SCHEME TACTICE PRESTABILITE.
REZULTATELE AU FOST ADMIRABILE. 34 DE MECIURI F|R|
ÎNFR~NGERE. {I }IN MINTE UNELE DINTRE ACESTEA, ÎN
CARE AM F|CUT MINUNI CA S| OB}INEM REMIZA.

ÎL INVIDIAM PE TAURU, PENTRU C| VIA}A LUI ERA O
VACAN}| VE{NIC|. DE{I LA V~RSTA LA CARE M| JUCAM
CU EL AR FI TREBUIT S| AIB| O SLUJB|, NU AVEA NICI
UNA. ERA PENSIONAT MEDICAL. CIRCULA O LEGEND|,
CUM C| ÎN URMA EXPLOZIEI CARE AVUSESE LOC LA {COALA
NOASTR|, ATUNCI C~ND EL ERA ÎN CLASA ÎNT~I, CA URMARE
A UNEI SCURGERI DE GAZE, LUI TAURU I-AR FI C|ZUT O
C|R|MID| ÎN CAP. {I C| ASTA ÎI ZG~L}~ISE PU}IN MIN}ILE.
CRED, TOTU{I, CA FIIND MULT MAI PLAUZIBIL| VARIANTA
PE CARE AM AFLAT-O LA O V~RST| LA CARE PUTEAM
ÎN}ELEGE C~TEVA NO}IUNI MEDICALE, C| STAREA SA, DE
U{OAR| GRIZARE PSIHIC|, ERA URMAREA UNEI DEREGL|RI
HORMONALE. HIPER, SAU HIPOTIROIDISM.

PENTRU MIHAI ILIESCU, C| |STEA-S NUMELE DE
CONVENIEN}| ALE SALE, VIA}A ERA UN JOC F|R| LIMITE.
O VE{NIC| ÎNFRUNTARE ÎNTRE RIVALII S|I FICTIVI ÎL
CONECTA RITMURILOR COTIDIENE. ÎL }INEA TREAZ. ÎL
BUCURA. ÎI D|DEA SENS.

CU CLASAMENTELE PENTRU FOTBALUL CU NASTURI
UMPLUSE, ÎN ANI BUNI DE ZILE, O STIV| DE CAIETE. LE
}INEA PE DOU| RAFTURI ALE BIBLIOTECII. ÎNG|LBENITE
DE TIMP {I DE DRAMELE PETRECUTE ÎN NUMAI EL {TIA
CARE MECIURI.

ÎNTR-O ZI, S-A ÎNT~MPLAT {I CEEA CE TREBUIA S| SE
ÎNT~MPLE. DUP| ZECI DE DISCU}II {I TATON|RI ÎN CEEA
CE PRIVE{TE TACTICA JOCULUI DE FOTBAL, TEHNICILE
GENERALE {I PERSONALE DE AC}IONARE A JUC|TORILOR
DIN PLASTIC CU AJUTORUL JETONULUI DIN INVENTAR {I
REGULILE DE DISPUTARE DECENT| A UNUI MECI, MAI
MULT SAU MAI PU}IN ASEM|N|TOARE CELOR DIN FOTBALUL
REAL, S|-I ZICEM – {I SPUN ASTA, PENTRU C|, PENTRU
NOI, REALITATEA SE SUCISE, SE CUIB|RISE ÎN CLASAMENTELE
NOASTRE BIZARE, ÎN CARE STEAUA {I DINAMO SE B|TEAU
DE MULTE ORI PENTRU EVITAREA RETROGRAD|RII – TAURU
M| PROVOAC| LA UN MECI DE FOTBAL CU NASTURI.

M-AU ÎNCERCAT, ATUNCI, SENTIMENTE CONTRADICTORII.
BUCURIEI DISPUTEI SPORTIVE I-A LUAT LOCUL O EMO}IE
COV~R{ITOARE, ACEEA PE CARE O ARE EMULUL CARE
TREBUIE S|-{I ÎNFRUNTE MAESTRUL. Pentru c\, f\r\ t\gad\,
Tauru era pentru mine un Maestru. La c`t de mult m\
t`mpise la cap cu pove[tile sale despre finale de Campionate
Mondiale, la care nu asistasem pentru c\ nici nu m\
n\scusem înc\, despre clasamentele sale ciudate [i
organiz\rile extrem de interesante ale diviziilor din
campionatele pe care [i le gestiona, despre fazele memorabile
petrecute la lumina unei veioze cu bec de 50 de wa]i, în
urma c\rora reu[ea s\ marcheze golul calific\rii, chiar în
ultima secund\ de joc, nici nu aveam cum s\ nu îl admir,
eu, un alt nebun dup\ fotbal [i clasamente, prunc copil\rit
în jurul unui carton verde, de vreo 500 de centimetri p\tra]i,

jocul de fotbal cu nasturi.
A[adar, ziua meciului. Ziua marii înfrunt\ri. 
Nu pot spune c\ nu am dormit noaptea, de emo]ii, dar

[tiu c\ g`ndurile pe care le pritoceam în momentul în care
m-a prins somnul erau în leg\tur\ cu meciul pe care îl
aveam de disputat.

M-am sculat diminea]a, proasp\t, ca orice copil s\n\tos,
m-am sp\lat, am chinuit-o pe maic\-mea cu micul dejun
– m`ncam înfior\tor de prost pe atunci, nu-mi pl\cea nimic,
ajunsesem s\ m\ anemiez at`t de mult înc`t am fost suspectat
de leucemie, toate m`nc\rurile mi se p\reau sc`rboase,
cremvur[tii \ia c`t pula de cal, plini de zg`rciuri, telemeaua
ocn\ de s\rat\ –, dup\ care am jucat c`teva meciuri, ca
antrenament pentru dup\-amiaza zilei, atunci c`nd aveam
confruntarea cu Tauru.

Dup\ corvoada mesei de pr`nz – c\ nu-mi pl\ceau nici
m`nc\rurile g\tite, de fapt era un amestec de lene, de poft\
nebun\ de a m\ juca, de unul singur, t`r`ndu-m\ în genunchi
prin cas\, ca un c\piat, toate în detrimentul meselor, a
timpului alocat acestora, chestii pe care le dibuiesc acuma
la fiic\-mea, care ar tr\i numai cu ap\ [i dulciuri – am
rezolvat dilema pe care o aveam întotdeauna, atunci c`nd
jucam fotbal cu nasturi cu vreun alt copil: ce echip\ s\ bag
în teren? Pentru c\ aveam dou\ loturi. Unul alb, cel\lalt
verde. De obicei, preferam albii. Atunci c`nd jucam cu
frate-meu, asta era o regul\. Nu [tiu de ce, juc\torii verzi
se p\straser\ mai bine. Ca s\ zic a[a, erau într-o form\
sportiv\ pe care albii ar fi trebuit s\ o invidieze. Nu erau
at`t de toci]i, ca \[tialal]i. Alunecau mai bine la contactul
cu jetonul care îi punea în mi[care. Pe cutia jocului – n-o
mai aveam de mult, dar o tot z\ream la unii sau la al]ii care
î[i cump\rau jocuri noi – erau prezentate tot felul de reguli
care ar fi trebuit s\ asigure cursivitatea meciurilor. Printre
ele, una, înso]it\ de un desen explicativ, era menit\ a
sugera pozi]ia optim\ de ac]ionare a juc\torului-fis\ de
plastic cu ajutorul jetonului. O abera]ie, sau o gre[eal\ de
reprezentare grafic\, pentru c\ nu [tiu nici un copil care
s\ fi mi[cat juc\torii în aceast\ manier\, ]in`nd jetonul
într-un plan perpendicular pe terenul din carton.

Am ales, p`n\ la urm\, s\ m\ prezint la meciul de peste
vreo dou\ ore cu juc\torii verzi, lucru pe care, cel pu]in în
deplasare, nu prea obi[nuiam s\ îl fac. Eram destul de
supersti]ios pe atunci, a[a c\ mi-am spus: „s\ vezi, dac\
pierd, e din cauz\ c\ nu am ales s\ joc cu albii”. În prelungirea
acelora[i idei nefondate am avut b\garea de seam\ ca,
p`n\ la blocul lui Tauru, s\ nu calc, cumva, vreun canal
cu patru g\uri. |stea aduceau ghinion. La fel, s\ ]in degetele
îmb`rligate, ar\t\torul [i mijlociul m`inii drepte, ca la un
jur\m`nt str`mb, dac\ ar fi trecut vreo ma[in\ a Salv\rii,
uruind din siren\ [i s\-mi spun u[or, în g`nd, stop salvare,
Doamne.

Am ajuns în scara blocului OS-1, în  fief-ul lui Tauru.
M-a[tepta, punctual ca de fiecare dat\. Mi-am scos terenul
dintr-o paporni]\ de rafie, de-a maic\-mii, dup\ care punga
de plastic plin\ cu juc\tori.

– Nu, a zis el. Ast\zi juc\m pe terenul meu. Data viitoare,
c`nd om juca returul, la tine pe scar\, vom juca pe al t\u.

Bine, am spus [i am început s\-mi scot juc\torii din
pung\, unul c`te unul, cu aceea[i bucurie [i emo]ie cu care
g\inile scot ou dup\ ou. Din starea asta de gra]ie m-a scos
Tauru, cu terenul lui. O plan[\ imens\ de placaj, de
dou\ ori mai mare dec`t terenul pe care îl cump\rai din
comer], un spa]iu de joc pe care mi-ar fi fost imposibil
s\ m\ desf\[or. Nu-mi venea s\ cred! {i lucrurile nu s-au
oprit aici. N-am apucat s\ îngaim ceva, care s\-i acuze
atitudinea, c\ Tauru a început s\ î[i etaleze juc\torii. Cu
mijloca[ii [i atacan]ii nu am avut nici o problem\. Dar c`nd
a început s\ î[i aranjeze ap\r\torii în teren, în pozi]iile
clasicului 4-4-2, am izbucnit, scandalizat de ro]ile de
ca[caval pe care le tot manevra cu degetele lui butuc\noase.

– Ce-s \[tia, b\, Taure?! Nu se poate a[a ceva! Cum
crezi c\-]i pot da eu vreun gol cu \[tia ai mei?

Am protestat [i mai vehement atunci c`nd [i-a pus
portarul pe linia por]ii. O c\r\mid\ de lemn, pe l`ng\ care
nu aveai cum s\ strecori mingiuca de plastic. De nervi, i-am
r\v\[it întregul lot cu palma, a[a cum str`ngi miezurile de
pe mas\. A reac]ionat imediat [i firesc, înro[indu-se la fa]\,
pi]ig\indu-[i vocea [i b`lb`indu-se, a[a cum o f\cea de
fiecare dat\ la nervi.

– Nu-]i convine, nu mai juc\m! Ai dreptul [i tu, pe
terenul t\u, s\ faci ce vrei! În retur!

– B\, Mihaie, [i în retur ce s\ fac, s\-mi bag pulurile de
table în loc de ap\r\tori?! D\-o-ncolo de treab\! Nu mai
zic de teren, c\-i c`t o p\l\laie, de n-ajungi nici dintr-o sut\
de pase la poart\!

N-am mai jucat nici un meci. Toat\ afacerea asta se
f`s`ise, a[a cum se f`s`ie o înt`lnire de amor din cauza
unei ejacul\ri precoce. Îmi p\rea foarte r\u. A[teptasem
meciul \sta cu sufletul la gur\. Nu eram obi[nuit pe atunci
s\ m\ bucur de experien]e, în sine. A[teptam finaliz\ri,
confirm\ri [i continuit\]i. Drumurile f\cute p`n\ la jum\tate
nu reprezentau absolut nimic pentru mine. Aveam energie,
eram liber [i, a[ spune, fericit. M\ defineam, a[a cum bobul
de fasole pe care îl udam didactic, în fiecare zi, se
definea în germen, apoi într-o pl\ntu]\ ginga[\ – de mult
nu am mai v\zut un verde at`t de ginga[ –, ca s\ ajung\
apoi un vrej anemic, de apartament, împu]it [i g\lbejiu,
tocmai bun de aruncat la gunoi. ta
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coande
c`l`toria diletantului

Din cîte îmi amintesc, ideea cu bursa literar\ de la
Böll Foundation a avut-o Vasile Baghiu. Cred c\ Vasile se
plictisea la Piatra Neam] s\ fie b\gat în seam\ de [efii literari
de la Ia[i sau de la Bucure[ti [i a avut ideea, dup\ eclipsa
de soare din 1999, s\ caute în Europa ceva ce poate oferi
timp liber [i bani unui scriitor care vrea s\ ias\ din circuitul
na]ional al retez\rii aripilor [i al «t\ierii voii». Mi se pare
c\ el era deja la Schöppingen, undeva prin sud-vestul
Germaniei ([i Nimigean, dar [i B\nulescu au fost acolo),
la a doua burs\ oferit\ lui de teutoni, c`nd mi-a scris c\ a[
putea încerca s\ trimit o «aplic\]iune» celor de la Funda]ia
Böll, c\ nu m\ cost\ nimic. Într-adev\r, în 2003, vara, pluteam
înc\ în efuziunea premiului acordat de USR c\r]ii mele de
poezie, «fund\tura homer» [i fund\tura na]ional\ îmi rînjeau
în nas: afaceri nu [tiam s\ fac, de furat nu eram bun, politica
o comentam, ca tot natu’, de pe margine, la ziaru’ lui Can]\r
salariul era cît boieria unuia care s\rise din «{tefan Gheorghiu»
direct în Jean-François Revel f\r\ s\ se de[tepte, iar din
premiul acordat de USR (colosala sum\ de 13 milioane
de ROL!) nu se putea tr\i prea mult. L-am ascultat pe Vasile
[i am trimis la sediul funda]iei din Köln o duzin\ de poeme
traduse în german\ de Cosmin Dragoste [i alte cîteva în
englez\ de Adrian Buz. Vasile era sigur c\ voi fi primit acolo
unde, zicea el, sînt încuraja]i s\ vin\ scriitori tineri, necunoscu]i
establishment-ului cultural european, din ]\ri s\race [i care
îi mai [i persecutau pentru delictul de gîndire liber\. Nu
(mai) era cazul românilor, de[i în România lui Iliescu – revenit
la putere dup\ interregnul Constantinescu – pedeapsa asta
luase, cu cî]iva ani în urm\, amploarea unor v`n\tori de
vr\jitoare drapate în ceea ce istoria va re]ine drept mineriadele
tranzi]iei de la comunism la capitalism. Trebuie s\ iei b\taie
mult\ ca s\ te întorci de unde ai plecat…

Dup\ cîteva luni de a[tept\ri nu mic\ mi-a fost mirarea
s\ aflu de la Sigrun Reckhaus, managerul de proiect de la
Böll Foundation, c\ am fost acceptat pentru patru luni!
Ce mai, mi se p\rea c\ s`nt cineva, mai ales c\ nu mai ie[isem
niciodat\ în Occident! Din accident în occident… Mai tîrziu
am aflat c\ ei, jurorii de la Köln, nu au fost atît de clar convin[i
de poeziile mele [i c\ Sigrun a întrebat-o pe Ana Blandiana,
la o reuniune literar\ de la Köln, dac\ a auzit de unu’ Coande
în România. Am avut norocul prostului: Ana Blandiana
m-a elogiat într-un fel de care mi-e ru[ine [i azi [i nem]ii
chiar au crezut c\ vine acolo cel pu]in egalu’ lu’ C\rt\rescu!

Dar s\ las b\tutul cîmpilor – în care, al\turi de cel al

carpetelor prin spatele blocurilor, sîntem exper]i europeni
– [i s\ spun ce este cu funda]ia asta. Böll Stiftung ]ine de
Partidul Ecologist, ca atîtea funda]ii culturale care tr\iesc
sub aripa marilor partide din Germania, [i are filiale în
aproape toate cele 17  land-uri ale Germaniei. De pild\,
Funda]ia Adenauer, care ]ine de CDU, este cam ca
Soarele pe lîng\ P\mînt, comparativ cu Funda]ia Böll. Dup\
moartea lui Heinrich Böll, laureatul cu Nobel pentru literatur\
în 1972, casa din Langenbroich, o a[ezare de cîteva zeci de
propriet\]i cochete din ]inutul Eiffel, în Westfalia
istoric\, a fost transformat\ în loca]ie pentru bursierii care
urmau s\ vin\ din toate col]urile p\mîntului. Casa este
proprietatea lui René Böll, fiul cel mare al scriitorului [i,
la data cînd am ajuns eu acolo (octombrie 2003), so]ia lui

Böll înc\ mai tr\ia, chiar dac\ undeva spre Bonn, într-o
micu]\ localitate unde-[i avea re[edin]a René. De altfel,
Annemarie Böll, traduc\toare a lui Salinger în limba german\,
avea s\ moar\ în noiembrie 2004, supravie]uindu-i timp
de peste 19 ani celebrului s\u so].

Am stat acolo patru luni, p`n\ în martie 2004 (adic\ doi
ani, ve]i conceda aritmeticii mele speciale!), al\turi de cî]iva
bursieri din Nigeria, Ucraina, Turcia [i Cuba. Sînt oameni
[i arti[ti despre care am scris cîte ceva în c\r]ulia mea,
Fereastra ddin aacoperi[, a[a c\ nu mai revin.

A fost mi[to, f\r\ exagerare, cu 950 de euro lunar în
buzunar, vizitînd str\vechea Cologne, cu Filarmonica [i
muzeele ei formidabile (inclusiv Schokoladenmuseum!),
flanînd pe lîng\ Rin, cu ale sale poduri [i vapora[e care-l
str\b\teau frenetic sau intrînd tiptil, pe lîng\ japonezii
clasici, în nava uria[\ care este Domul. C\l\toream, al\turi
de „fran]uzoaica” Marga Fraikin, ghid de n\dejde [i posesoare
de Renault Megane, prin Cologne, Aachen, Monschau,
Düren [i prin alte or\[ele ale Westfaliei, cu a sa iarb\ verde
[i iarna, c\ci acolo nu ningea decît foarte pu]in [i prim\vara
p\rea c\ iese direct din p\durile ei. Apropo de p\duri: frau
Ludwig, voluntara intendent\ a casei, îmi spunea c\ aici ar
fi vrut cîndva s\ cumpere teren pentru o re[edin]\ însu[i
Michael Schumacher, dar renun]ase pentru c\ nu putea
s\-[i fac\ [i loc de aterizare pentru elicopter…

Am avut [i întîlniri cu cititori (într-o [coal\ din Aldenhoven,
la 30 de kilometri de Aachen), am stat de vorb\ cu Rodica
Binder la Deutsche WWelle, în Bonn, am scris ce mi-a trecut
prin cap (un fel de jurnal, ni[te poezii, dar destul de slabe
[i nu e o minciun\ c\ poe]ii resimt primii trecerea dintr-o
]ar\ în alta: limba r\m`ne acas\, orice ar zice cosmopoli]ii
care cred c\ scriitorul profesionist poate scrie la fel de bine
oriunde. Poate prozatorii s\ se descurce altfel, dar ei pot
transporta limba în  laptop-uri pe care poe]ii nu le posed\).
Ubi patria ibi bene nu este dictonul [i nici destinul scriitorului,
oricît de mult s-ar sup\ra Gabriela Melinescu pe Nichita c\
nu a vrut s\ r\mîn\ în Vest. De[i, uite, Vasile Baghiu m-ar
putea contrazice, el care-[i scrie poeziile azi direct în englez\
[i este editor la o revist\ american\ de poezie. Poate c\
se poate scrie oriunde, dar nu oricum. Ceea ce mi s-a înt`mplat
mie acolo, îns\, a fost ceva de alt ordin decît bun\starea
material\ pe durata acelui anotimp westfalic: o bun\ stare
sufleteasc\, petrecut\ la mii de kilometri dep\rtare de
România, un fel de proiectare a mea într-o alt\ «via]\»,
un fel de dedublare, de[i, vorba poetului, eram tot eu, un
altceva-acela[i, îmbog\]it [i s\r\cit dup\ cum fiin]a mea
traversa praguri de auto-cunoa[tere, mai lent sau mai
intens. O c\l\torie a diletantului, ca-n Okudjava. Cînd am
plecat de acolo, prim\vara, mi-am promis s\ revin, dar de
atunci n-am f\cut-o. Poate am visat, poate-am citit din
C\rt\rescu…

Résidences 
internationales 
aux Récollets

Centre IInternational 
d’accueil eet dd’échanges 
des RRecollets àà PParis

- burs\ de crea]ie rezident\ propus\ de Prim\ria Parisului
[i de Ministerul Afacerilor Externe din Fran]a scriitorilor
[i arti[tilor str\ini

- bursa se adreseaz\ scriitorilor [i arti[tilor consacra]i
care sînt selecta]i de c\tre un juriu pe baza unui proiect pe
care scriitorii [i arti[tii îl vor realiza la Paris de-a lungul
reziden]ei lor acolo

- acest proiect poate rezulta în urma invita]iei unei
institu]ii artistice pariziene sau poate fi o ini]iativ\ personal\

- cei care ob]in aceast\ burs\ vor lucra timp de 3 luni
în cîte unul din cele 6 ateliere-locuin]\ puse la dispozi]ia
lor de prim\ria Parisului [i a c\ror arie variaz\ de la 50 la
85 m2

- bursierii mai beneficiaz\ [i de suma de 500 euro,
Direc]ia Afacerilor Culturale din Paris fiind institu]ia
mediatoare între ei [i institu]iile culturale pariziene

- bursierii anului 2007 pe literatur\: Bogdan Ghiu,
România, Octombrie - Decembrie, literatur\; Régis Jr (Baka
Ròklò) Guy, Haiti, Iulie - Septembrie, literatur\; Federico
Nicolao, Italia, Ianuarie - Martie, literatur\; Cecilia {tef\nescu,
România, Iulie - Septembrie, literatur\.

Burse ooferite 
de IInstitutul CCultural RRomân 
din PParis

- bursa este destinat\ profesioni[tilor români din diferite
domenii umaniste 

- ace[tia pot beneficia de p`n\ la dou\ luni de reziden]\
de crea]ie la Institutul Cultural Român din Paris

- programul se adreseaz\ cet\]enilor români cu domiciliul
permanent în România, cu v`rsta maxim\ de 45 de ani,
cunosc\tori ai limbii franceze [i/sau engleze

- solicitan]ii vor prezenta un pre-proiect care trebuie
s\ se înscrie în unul sau mai multe dintre domeniile: arte
plastice (pictur\, sculptur\, grafic\, design, fotografie,
instala]ii); arhitectur\; literatur\; critic\ literar\ [i critic\ de
art\; jurnalism; film; teatru; muzic\; dans contemporan;
management cultural; muzeologie; patrimoniu 

- c`[tig\torii beneficiaz\ de un bilet de avion dus-întors
Bucure[ti-Paris, o burs\ de reziden]\ în valoare de 1000
euro/lun\, cazare pe o perioad\ de 1-2 luni într-o garsonier\
în incinta Palatului de Béhague, precum [i de logistica [i
re]eaua profesional\ a ICR Paris 

- durata reziden]ei va fi stabilit\ în func]ie de natura
proiectului prezentat 

- bursierii au obliga]ia de a finaliza, la sf`r[itul perioadei
de reziden]\, un proiect care va fi remis ICR Paris

- concursul se va organiza de dou\ ori pe an. În luna
mai, pentru perioada iulie – decembrie, în luna noiembrie,
pentru perioada ianuarie – iunie. În acest an termenul limit\
de depunere a dosarelor este data de 1 august,  pentru
perioada de reziden]\ cuprins\ în intervalul 1 octombrie
– 31 decembrie 2007

- dosarul de înscriere la concurs este disponibil la adresa
http://www.icr.ro/filiale/index.php?cod_filiala=10

- formularul se completeaz\ în limba francez\ sau
englez\, [i se trimite fie prin po[t\ la adresa: ICR Paris,
Concurs reziden]e de crea]ie, 1, rue de l’Exposition, 75007
Paris; fie prin e-mail la adresa: institut@institut-roumain.org

- lista cî[tig\torilor pe 2007 nu a fost f\cut\ public\
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D
ESPRE TAURU NU SE POATE
SCRIE DEC~T CU LITERE MARI.
DIN DOU| MOTIVE. UNUL, PENTRU
C| TAURU ERA O IMENSITATE
DE OM. UN TIP ÎNDESAT, CU
M~INI {I PICIOARE C|LITE PRIN
S|LI DE HALTERE, VE{NIC
MESTEC~ND C~TE CEVA. CU O

VOCE CARE F|CEA S| REVERBEREZE GEAMURILE BLOCURILOR
DIN CARTIER. AU FOST ANI ÎN TIMPUL C|RORA MAMA ÎMI
INTERZICEA S| MAI IES CU EL, PENTRU A M| CONCENTRA
MAI BINE PE EXAMENELE DE ADMITERE. {I ATUNCI, TAURU
AP|REA LA PARTERUL BLOCULUI MEU – IAR EU LOCUIAM
LA OPT – {I R|CNEA DIN TO}I BOJOCII „C|LINUUUUU{”,
DOAR-DOAR OI IE{I S| M| JOC CU EL.

AL DOILEA MOTIV PENTRU CARE FOLOSESC MAJUSCULELE
ACUM, C~ND STAU {I ÎMI AMINTESC DE EL, ESTE C| TAURU
A REPREZENTAT COPIL|RIA MEA. A TUTUROR CELORLAL}I
COPII DE LA BLOC. A ÎNC| DOU| GENERA}II DE PU{TI, CEI
MAI MARI DEC~T MINE {I CEI CARE MI-AU URMAT.

TAURU A FOST UN  BABY-SITTER, PE VREMEA C~ND
ACEST CUV~NT NU REPREZENTA NIMIC PENTRU ROMÂNI.
O BON| MASCULIN|, O PRELUNGIRE A AUTORIT|}II
PATERNE, COBOR~T| ÎN STRAD|. C~T| VREME ERAI CU
TAURU NU PUTEAI S| P|}E{TI CEVA. ERAI ÎN SIGURAN}|.

CU ZECE ANI MAI MARE DEC~T MINE, TAURU ERA ATRAS,
ABSORBIT CHIAR, DE JOCURILE CARE M| FASCINAU LA
ACEA DAT|. 

CU EL AM ORGANIZAT PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL
DE FOTBAL CARE S-A }INUT ÎNTR-O PARCARE. ÎN PARCAREA
BLOCULUI OS-1. TREMURAM DE FRICA S| NU {UT|M
MINGEA ÎNSPRE GR|DINA DIN COL}, ACOLO UNDE O
A{TEPTA, CU CU}ITUL ÎN M~N|, CA PE PORCUL DE CR|CIUN,
MAMA LUI VICEN}IU, CEL CARE MURISE ÎNECAT ÎNC| DIN
CLASA ÎNT~I. {I MI S-A P|RUT C| ÎNCEP~ND CU ACEA ZI
NEAGR|, MAM|-SA NU A MAI IUBIT COPIII. NE-A T|IAT
ANI DE ZILE MINGILE, CA PE PEPENI.

CU TAURU AM ÎNFIIN}AT UN CLUB DE FOTBAL, FLAXMAN
SE NUMEA – AM TRAS NUMELE |STA LA SOR}I, DIN
DIC}IONARUL EXPLICATIV, ÎMPREUN| CU COMI, C|PITANUL
ECHIPEI, IAR FLAXMAN ERA UN ARTIST PLASTIC CUNOSCUT
PENTRU C~TEVA MONUMENTE FUNERARE PE CARE LE
L|SASE ÎN URMA LUI –, CARE AVEA PROPRIA SIGL| {I
NE-O COSEAM PE TRICOURILE DE JOC, CU CARE AVEAM
DOU| ANTRENAMENTE PE ZI {I SCHEME TACTICE PRESTABILITE.
REZULTATELE AU FOST ADMIRABILE. 34 DE MECIURI F|R|
ÎNFR~NGERE. {I }IN MINTE UNELE DINTRE ACESTEA, ÎN
CARE AM F|CUT MINUNI CA S| OB}INEM REMIZA.

ÎL INVIDIAM PE TAURU, PENTRU C| VIA}A LUI ERA O
VACAN}| VE{NIC|. DE{I LA V~RSTA LA CARE M| JUCAM
CU EL AR FI TREBUIT S| AIB| O SLUJB|, NU AVEA NICI
UNA. ERA PENSIONAT MEDICAL. CIRCULA O LEGEND|,
CUM C| ÎN URMA EXPLOZIEI CARE AVUSESE LOC LA {COALA
NOASTR|, ATUNCI C~ND EL ERA ÎN CLASA ÎNT~I, CA URMARE
A UNEI SCURGERI DE GAZE, LUI TAURU I-AR FI C|ZUT O
C|R|MID| ÎN CAP. {I C| ASTA ÎI ZG~L}~ISE PU}IN MIN}ILE.
CRED, TOTU{I, CA FIIND MULT MAI PLAUZIBIL| VARIANTA
PE CARE AM AFLAT-O LA O V~RST| LA CARE PUTEAM
ÎN}ELEGE C~TEVA NO}IUNI MEDICALE, C| STAREA SA, DE
U{OAR| GRIZARE PSIHIC|, ERA URMAREA UNEI DEREGL|RI
HORMONALE. HIPER, SAU HIPOTIROIDISM.

PENTRU MIHAI ILIESCU, C| |STEA-S NUMELE DE
CONVENIEN}| ALE SALE, VIA}A ERA UN JOC F|R| LIMITE.
O VE{NIC| ÎNFRUNTARE ÎNTRE RIVALII S|I FICTIVI ÎL
CONECTA RITMURILOR COTIDIENE. ÎL }INEA TREAZ. ÎL
BUCURA. ÎI D|DEA SENS.

CU CLASAMENTELE PENTRU FOTBALUL CU NASTURI
UMPLUSE, ÎN ANI BUNI DE ZILE, O STIV| DE CAIETE. LE
}INEA PE DOU| RAFTURI ALE BIBLIOTECII. ÎNG|LBENITE
DE TIMP {I DE DRAMELE PETRECUTE ÎN NUMAI EL {TIA
CARE MECIURI.

ÎNTR-O ZI, S-A ÎNT~MPLAT {I CEEA CE TREBUIA S| SE
ÎNT~MPLE. DUP| ZECI DE DISCU}II {I TATON|RI ÎN CEEA
CE PRIVE{TE TACTICA JOCULUI DE FOTBAL, TEHNICILE
GENERALE {I PERSONALE DE AC}IONARE A JUC|TORILOR
DIN PLASTIC CU AJUTORUL JETONULUI DIN INVENTAR {I
REGULILE DE DISPUTARE DECENT| A UNUI MECI, MAI
MULT SAU MAI PU}IN ASEM|N|TOARE CELOR DIN FOTBALUL
REAL, S|-I ZICEM – {I SPUN ASTA, PENTRU C|, PENTRU
NOI, REALITATEA SE SUCISE, SE CUIB|RISE ÎN CLASAMENTELE
NOASTRE BIZARE, ÎN CARE STEAUA {I DINAMO SE B|TEAU
DE MULTE ORI PENTRU EVITAREA RETROGRAD|RII – TAURU
M| PROVOAC| LA UN MECI DE FOTBAL CU NASTURI.

M-AU ÎNCERCAT, ATUNCI, SENTIMENTE CONTRADICTORII.
BUCURIEI DISPUTEI SPORTIVE I-A LUAT LOCUL O EMO}IE
COV~R{ITOARE, ACEEA PE CARE O ARE EMULUL CARE
TREBUIE S|-{I ÎNFRUNTE MAESTRUL. Pentru c\, f\r\ t\gad\,
Tauru era pentru mine un Maestru. La c`t de mult m\
t`mpise la cap cu pove[tile sale despre finale de Campionate
Mondiale, la care nu asistasem pentru c\ nici nu m\
n\scusem înc\, despre clasamentele sale ciudate [i
organiz\rile extrem de interesante ale diviziilor din
campionatele pe care [i le gestiona, despre fazele memorabile
petrecute la lumina unei veioze cu bec de 50 de wa]i, în
urma c\rora reu[ea s\ marcheze golul calific\rii, chiar în
ultima secund\ de joc, nici nu aveam cum s\ nu îl admir,
eu, un alt nebun dup\ fotbal [i clasamente, prunc copil\rit
în jurul unui carton verde, de vreo 500 de centimetri p\tra]i,

jocul de fotbal cu nasturi.
A[adar, ziua meciului. Ziua marii înfrunt\ri. 
Nu pot spune c\ nu am dormit noaptea, de emo]ii, dar

[tiu c\ g`ndurile pe care le pritoceam în momentul în care
m-a prins somnul erau în leg\tur\ cu meciul pe care îl
aveam de disputat.

M-am sculat diminea]a, proasp\t, ca orice copil s\n\tos,
m-am sp\lat, am chinuit-o pe maic\-mea cu micul dejun
– m`ncam înfior\tor de prost pe atunci, nu-mi pl\cea nimic,
ajunsesem s\ m\ anemiez at`t de mult înc`t am fost suspectat
de leucemie, toate m`nc\rurile mi se p\reau sc`rboase,
cremvur[tii \ia c`t pula de cal, plini de zg`rciuri, telemeaua
ocn\ de s\rat\ –, dup\ care am jucat c`teva meciuri, ca
antrenament pentru dup\-amiaza zilei, atunci c`nd aveam
confruntarea cu Tauru.

Dup\ corvoada mesei de pr`nz – c\ nu-mi pl\ceau nici
m`nc\rurile g\tite, de fapt era un amestec de lene, de poft\
nebun\ de a m\ juca, de unul singur, t`r`ndu-m\ în genunchi
prin cas\, ca un c\piat, toate în detrimentul meselor, a
timpului alocat acestora, chestii pe care le dibuiesc acuma
la fiic\-mea, care ar tr\i numai cu ap\ [i dulciuri – am
rezolvat dilema pe care o aveam întotdeauna, atunci c`nd
jucam fotbal cu nasturi cu vreun alt copil: ce echip\ s\ bag
în teren? Pentru c\ aveam dou\ loturi. Unul alb, cel\lalt
verde. De obicei, preferam albii. Atunci c`nd jucam cu
frate-meu, asta era o regul\. Nu [tiu de ce, juc\torii verzi
se p\straser\ mai bine. Ca s\ zic a[a, erau într-o form\
sportiv\ pe care albii ar fi trebuit s\ o invidieze. Nu erau
at`t de toci]i, ca \[tialal]i. Alunecau mai bine la contactul
cu jetonul care îi punea în mi[care. Pe cutia jocului – n-o
mai aveam de mult, dar o tot z\ream la unii sau la al]ii care
î[i cump\rau jocuri noi – erau prezentate tot felul de reguli
care ar fi trebuit s\ asigure cursivitatea meciurilor. Printre
ele, una, înso]it\ de un desen explicativ, era menit\ a
sugera pozi]ia optim\ de ac]ionare a juc\torului-fis\ de
plastic cu ajutorul jetonului. O abera]ie, sau o gre[eal\ de
reprezentare grafic\, pentru c\ nu [tiu nici un copil care
s\ fi mi[cat juc\torii în aceast\ manier\, ]in`nd jetonul
într-un plan perpendicular pe terenul din carton.

Am ales, p`n\ la urm\, s\ m\ prezint la meciul de peste
vreo dou\ ore cu juc\torii verzi, lucru pe care, cel pu]in în
deplasare, nu prea obi[nuiam s\ îl fac. Eram destul de
supersti]ios pe atunci, a[a c\ mi-am spus: „s\ vezi, dac\
pierd, e din cauz\ c\ nu am ales s\ joc cu albii”. În prelungirea
acelora[i idei nefondate am avut b\garea de seam\ ca,
p`n\ la blocul lui Tauru, s\ nu calc, cumva, vreun canal
cu patru g\uri. |stea aduceau ghinion. La fel, s\ ]in degetele
îmb`rligate, ar\t\torul [i mijlociul m`inii drepte, ca la un
jur\m`nt str`mb, dac\ ar fi trecut vreo ma[in\ a Salv\rii,
uruind din siren\ [i s\-mi spun u[or, în g`nd, stop salvare,
Doamne.

Am ajuns în scara blocului OS-1, în  fief-ul lui Tauru.
M-a[tepta, punctual ca de fiecare dat\. Mi-am scos terenul
dintr-o paporni]\ de rafie, de-a maic\-mii, dup\ care punga
de plastic plin\ cu juc\tori.

– Nu, a zis el. Ast\zi juc\m pe terenul meu. Data viitoare,
c`nd om juca returul, la tine pe scar\, vom juca pe al t\u.

Bine, am spus [i am început s\-mi scot juc\torii din
pung\, unul c`te unul, cu aceea[i bucurie [i emo]ie cu care
g\inile scot ou dup\ ou. Din starea asta de gra]ie m-a scos
Tauru, cu terenul lui. O plan[\ imens\ de placaj, de
dou\ ori mai mare dec`t terenul pe care îl cump\rai din
comer], un spa]iu de joc pe care mi-ar fi fost imposibil
s\ m\ desf\[or. Nu-mi venea s\ cred! {i lucrurile nu s-au
oprit aici. N-am apucat s\ îngaim ceva, care s\-i acuze
atitudinea, c\ Tauru a început s\ î[i etaleze juc\torii. Cu
mijloca[ii [i atacan]ii nu am avut nici o problem\. Dar c`nd
a început s\ î[i aranjeze ap\r\torii în teren, în pozi]iile
clasicului 4-4-2, am izbucnit, scandalizat de ro]ile de
ca[caval pe care le tot manevra cu degetele lui butuc\noase.

– Ce-s \[tia, b\, Taure?! Nu se poate a[a ceva! Cum
crezi c\-]i pot da eu vreun gol cu \[tia ai mei?

Am protestat [i mai vehement atunci c`nd [i-a pus
portarul pe linia por]ii. O c\r\mid\ de lemn, pe l`ng\ care
nu aveai cum s\ strecori mingiuca de plastic. De nervi, i-am
r\v\[it întregul lot cu palma, a[a cum str`ngi miezurile de
pe mas\. A reac]ionat imediat [i firesc, înro[indu-se la fa]\,
pi]ig\indu-[i vocea [i b`lb`indu-se, a[a cum o f\cea de
fiecare dat\ la nervi.

– Nu-]i convine, nu mai juc\m! Ai dreptul [i tu, pe
terenul t\u, s\ faci ce vrei! În retur!

– B\, Mihaie, [i în retur ce s\ fac, s\-mi bag pulurile de
table în loc de ap\r\tori?! D\-o-ncolo de treab\! Nu mai
zic de teren, c\-i c`t o p\l\laie, de n-ajungi nici dintr-o sut\
de pase la poart\!

N-am mai jucat nici un meci. Toat\ afacerea asta se
f`s`ise, a[a cum se f`s`ie o înt`lnire de amor din cauza
unei ejacul\ri precoce. Îmi p\rea foarte r\u. A[teptasem
meciul \sta cu sufletul la gur\. Nu eram obi[nuit pe atunci
s\ m\ bucur de experien]e, în sine. A[teptam finaliz\ri,
confirm\ri [i continuit\]i. Drumurile f\cute p`n\ la jum\tate
nu reprezentau absolut nimic pentru mine. Aveam energie,
eram liber [i, a[ spune, fericit. M\ defineam, a[a cum bobul
de fasole pe care îl udam didactic, în fiecare zi, se
definea în germen, apoi într-o pl\ntu]\ ginga[\ – de mult
nu am mai v\zut un verde at`t de ginga[ –, ca s\ ajung\
apoi un vrej anemic, de apartament, împu]it [i g\lbejiu,
tocmai bun de aruncat la gunoi. ta
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Augusten Burroughs -
umorul ca mecanism defensiv

lorgean travel

jean-lorin

sterian
cum am dat eu
m\na cu un om
care a dat
m\na cu
Mircea Eliade

„Well,” my mother said heavily, „it’s her husband, Ed, too. He’s not all that
supportive of Fern’s relationship with me. And that just creates additional stress. Fern

refuses to leave here family. Even though they’re all old enough to take care of
themselves. I mean, her youngest daughter is almost your age.”

Augusten Burroughs 

T imp de o s\pt\mîn\ am mers pe pilot automat: deadline  dup\  deadline, nici o
clip\ de odihn\, am func]ionat la tura]ie maxim\, ca o ma[in\ de scris care ajunge
la cap\tul unui rînd, scoate acel zgomot de clopo]el [i o ia de la cap\t, articol
dup\ articol. Cînd lucrurile decurg astfel, trebuie neap\rat s\ iei o pauz\. Sau

poate c\ nu. Poate trebuie s\ te înc\p\]înezi s\ mergi mai departe, s\ duci totul la bun
sfîr[it, pîn\ cînd r\mîi f\r\ hîrtie pentru ma[ina de scris sau pentru imprimant\. Îns\ [i
în aceast\ situa]ie se g\se[te cineva care s\ î]i întind\ o mîn\ de ajutor, un teanc de hîrtii.
A[a s-a întîmplat [i în noaptea în care m-am întîlnit cu un  guest al acestei reviste. Se
apropia un  deadline [i r\masesem f\r\ hîrtii despre care s\ scriu, iar el mi-a întins o mîn\
de ajutor în care ]inea de cotor un Augusten Burroughs, Running wwith SScissors. Punct
[i de la cap\t. 

A[a cum zice [i titlul, umorul e un mecanism defensiv, la fel [i autoironia. Cea mai
bun\ solu]ie pentru a sc\pa dintr-o situa]ie jenant\ este s\ nu te iei prea în serios.
Dac\ nu ai avut un trecut prea fericit, nu dramatiza, poveste[te totul ca [i cînd ]i-ai face
o caricatur\. La fel face [i Augusten Burroughs în amintirile despre copil\ria sa
absurd\ [i traumatizant\. Running wwith SScissors este biografia fic]ionalizat\ a lui Augusten,
care este nevoit s\ treac\ printr-o mul]ime de experien]e sordide: asist\ la certurile
violente dintre p\rin]ii s\i (tat\ alcoolic, mam\ isteric\&egocentrist\), mama cea nebun\
îl las\ în custodia psihiatrului ei, dr Finch, [i Augusten locuie[te o vreme cu familia acestuia
(o combina]ie între familia Adams [i The Bundies, un fel de  circus freaks), la 14 ani
descoper\ c\ este  gay [i are [i prima experien]a sexual\. Primele pagini ale c\r]ii anun]\
c\ ceva nu e în regul\ (Something isn’t right e [i titlul primului capitol), c\ nu avem în
fa]\ o carte despre o familie fericit\ care are ni[te probleme, iar finalul rezolv\ totul [i
este un  happy end. Mama lui Augusten, Deirdre, viseaz\ s\ devin\ o mare poet\ – You
know, Augusten. Your mother was meant to be a very famous woman, îi spune ea la
un moment dat – [i, în urm\rirea acestui vis, Deirdre î[i rateaz\ întreaga via]\: se desparte
de so]ul ei, îl îndep\rteaz\ pe Augusten, devine o legum\ dependent\ de antidepresive
[i descoper\ c\, de fapt, este lesbian\. Tat\l lui Augusten, Norman, este un personaj
secundar, un alcoolic c\ruia nu îi pas\ deloc de fiul s\u, singura activitate pe care o fac
împreun\ fiind s\ duc\ gunoiul la groapa de gunoi. În cele din urm\, Augusten
sfîr[e[te în custodia dr Finch. Nici acesta nu e prea s\natos la cap. Descrierea casei [i a
familiei Finch este spectaculoas\. Aici are loc [i prima experien]\ sexual\ a lui Augusten,

AA uu gg uu ss tt ee nn   BB uu rr rr oo uu gg hh ss     

M \rturisesc c\ nu am mai citit o carte de Eliade de mai mult
de cinci ani. {tiu c\ sun\ antilivresc, dar am fost fan Eliade.
~n anii liceului m-am identificat cu adolescentul miop, de[i
pe vremea aia nu purtam ochelari. Am savurat Huliganii n\zuind

s\ scriu la r`ndul meu un roman al genera]iei mele, care o fi aia. Prima mea
[edere mai `ndelungat\ `n Bucure[ti s-a petrecut pe strada M`ntuleasa. M\
plimbam seara cu sentimentul c\, dac\ intru `ntr-una dintre cur]ile vechi, ar
fi foarte posibil s\ mi se `nt`mple ceva ciudat, demn de transformat `ntr-o
povestire fantastic\. Locuiam la un prieten care st\tea `n chirie la o bab\ cam
oarb\, `ntr-o cas\ construit\ la `nceputul secolului. Era foarte b\tr`n\ [i, dac\
Eliade f\cuse  research pe M`ntuleasa, d\duse cu siguran]\ peste ea, pe
vremea c`nd era `nc\ f`[nea]\. Acum, fiind ramolit\, nu-[i prea `[i d\dea seama
c\ `n casa ei locuiesc doi oameni. C`nd m\ sim]ea, mi se adresa cu „Cornel” [i
cam \sta a fost cel mai fantastic lucru care mi s-a `nt`mplat `n s\pt\m`na `n care
am locuit acolo. C\ut`nd fantome, am devenit eu una. Din Eliade am citit [i o
bun\ parte din opera [tiin]ific\, dornic c`ndva s\ studiez Istoria rreligiilor, dar
universit\]ile din Rom<nia nu ofereau, ca [i ̀ n prezent, o astfel de op]iune. Am f\cut
facultatea de jurnalistic\, m-am angajat la reviste  glossy [i, `ncet- `ncet, nume ca
Gina Pistol sau Mutu le-au ̀ nlocuit pe Una, Dragu sau David. C\r]ile de istoria religiilor
au r\mas `n rafturile din categoria „va veni [i r`ndul t\u”. Abia `n prim\vara asta,
printr-o prieten\, am ajuns s\ frecventez cursurile de Zoologie mitic\ de la Facultatea
de Litere [i mi s-a rede[teptat un interes  light pentru aceast\ disciplin\. Poate [i
pentru c\ nu mai lucrez `n pres\. Am scris prolegomenele nu pentru a bate c`mpii
despre mine [i nici pentru a-mi dovedi ata[amentul fa]\ de Eliade, devenit acum un
nume ca oricare altul din bibliotec\, ci pentru c\ introduc urm\toarea `nt`mplare,
petrecut\ ̀ n aceast\ var\, ̀ ntr-un mic or\[el din Germania. La ora 9 diminea]a dejunam
cu poft\ ̀ n restaurantul hotelulului Merll-Rieff, construit ̀ n 1899, din localitatea Merzig.
Chestii simple: omlet\, br`nz\ topit\, salam, ca[caval, ba chiar [i parizer, la care nu
am c`rmit niciodat\ din nas. Toate alimentele astea m\ cam deprim\ c`nd le m\n`nc
la mine acas\, dar acolo erau de-a dreptul gustoase. O doamn\ amabil\ mi-a pus
pe mas\ un ̀ ntreg termos cu cafea, lichidul esen]ial pentru a m\ ̀ mprieteni cu o nou\
zi. ~n sal\ mai erau trei oameni, un cuplu t`n\r [i cam t\cut, dar senin, [i un b\tr`nel
chel cu o musta]\ de  kaiser, ale c\rei v`rfuri se `ndreptau viguroase c\tre tavan.
Al\turi de farfurie aveam agenda `n care-mi notez de obicei impresiile de
c\l\torie. M`ncam [i scriam. Descriam locul, care respira a bun\stare burghez\,
neschimbat\ de o sut\ de ani: perdele de p`nz\ verde, b`rne de lemn negru,
scaune masive, cuiere de fier `n c`rligele c\rora at`rnau umera[e acoperite cu
piele. B\tr`nul s-a ridicat [i a pornit spre ie[ire. Dup\ cum se vede ̀ n poza al\turat\,
nu am deloc mutr\ de neam], a[a c\, dup\ ce i-am z`mbit, mi s-a adresat direct cu
„good morning”. M-a ̀ ntrebat de unde s`nt [i, c`nd a auzit c\ s`nt rom<n, i s-a luminat
fa]a. M-a `ntrebat ce caut acolo, i-am r\spuns [i, cum conversa]ia tindea v\dit s\
se prelungeasc\, l-am invitat s\ se a[eze la masa mea. Ceea ce a [i f\cut, cu un
oftat de u[urare. C`nd mi-a spus c\ este profesor la universitatea din Chicago, din
feliu]ele de ca[caval [i aburul de cafea s-a `ntrupat numele: „Mircea Eliade! L-a]i
cunoscut pe Mircea Eliade?” a ]`[nit din mine `ntrebarea. A z`mbit: „Am fost
prieteni... Eu am fost cel care l-a ̀ nt`mpinat c`nd a venit ̀ n Chicago”. A urmat mai
mult de o or\ de conversa]ie ̀ nc`nt\toare, ̀ n care, f\r\ a neglija s\ se intereseze
despre rosturile mele, a povestit despre [ederile lui `n Rom<nia [i Yugoslavia,
`n perioada ̀ n care era preocupat de limbile balcanice. Din c`nd ̀ n c`nd, pronun]a
c`te un cuv`nt rom<nesc cu un accent perfect. Mi-a spus c\ e prea b\tr`n ca
s\ mai ajung\ `n Rom<nia, f\r\ a-[i dramatiza condi]ia. I-am propus s\ ne
revedem dup\-amiaz\, dar p\r\sea Merzigul `n c`teva ore pentru a sus]ine
o conferin]\ ̀ n Köln. I-am str`ns cu emo]ie m`na, m`na care str`nsese la r`ndul
ei o alt\ m`n\ celebr\, [i am spus am`ndoi „la revedere”. Eu `n englez\, el
`n rom<ne[te. Ajuns acas\, i-am  google -it numele [i am descoperit c\
Eric P. Hamp are 87 de ani, este un lingvist renumit mai ales pentru studiul
limbilor indo-europene, scriind c\r]i cu titluri gen Indo-EEuropean oo-ggrade
deverbal tthematics iin SSlovene sau Chronological mmarriage ppatterns iin
Resia [i `nc\ sus]ine conferin]e `n toat\ lumea. Am socotit `nt`lnirea
noastr\ drept un fel de epifanie, chiar dac\ ne-a desp\r]it o mas\ pe
care se aflau feliu]e de parizer. M\ tot g`ndesc c`t de eliadesc ar fi fost
dac\ a[ fi g\sit pe Wikipedia c\ Eric P. Hamp, n\scut pe 16 noiembrie
1920, a murit acum zece ani. 

Jean-Lorin Sterian, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist. A publicat
volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995), SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee
(2002) [i LLoorrggeeaann (2007). A f\cut parte din forma]ia Grupul Sanitar. A regizat scurtmetrajul
PPrriinncciippiiuull ddrraaggoosstteeii ccoommuunniiccaannttee [i un documentar despre homosexualitatea din
Romania. Editorialist pentru 2244FFuunn.
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cu Neil Bookman, fiul adoptiv, schizofrenic, în vîrst\ de 35 de ani, al lui dr Finch. De-a
lungul c\r]ii, Augusten dezvolt\ o rela]ie strîns\ cu Natalie, una din fiicele dr Finch,
care la rîndul ei a fost abuzat\ sexual la o vîrst\ fraged\. Este singura rela]ie care reu[e[te
s\ îl ]in\ la suprafa]\ [i care îi mai ofer\ din cînd în cînd o doz\ de optimism.   

Running wwith SScissors este o lectur\ care reu[e[te s\ fie în acela[i timp tulbur\toare
[i nostim\. Augusten încearc\ s\ se deta[eze de copil\ria lui ciudat\ prin umor, nu
acuz\ pe nimeni, îns\ dup\ ce te amuzi citind anumite pasaje, exist\ [i pauze în care
]i se face pielea de g\in\. E ca [i cînd ai citi William S. Burroughs combinat cu Woody
Allen. 

În 2006 cartea a fost pus\ pe marele ecran de c\tre regizorul Ryan Murphy, cu Joseph
Cross, Alec Baldwin [i Annette Bening în roluri principale. Filmul Running wwith SScissors,
ca [i povestea, poate fi pus pe acela[i raft cu alte filme care trateaz\ cam acelea[i subiecte
în aceea[i manier\: The VVirgin SSuicide, Imaginary HHeroes sau The RRoyal TTenenbaums.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere din Bucure[ti, ]ine rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii,
scrie ocazional în ZZiiuuaa [i pe site-ul MMeettrrooppoottaamm [i este  logo-designer la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.

SSeelllleevviissiioonn (2000) – (fic]iune) prima carte publicat\ de Augusten Burroughs;
RRuunnnniinngg wwiitthh SScciissssoorrss (2002) – (memorii) cel mai bine vîndut roman al lui Augusten, bestseller NNeeww YYoorrkk
TTiimmeess;
DDrryy (2003) – (memorii) romanul care vine în continuarea RRuunnnniinngg wwiitthh SScciissssoorrss; 
MMaaggiiccaall TThhiinnkkiinngg (2004) – o colec]ie de 27 de eseuri;
PPoossssiibbllee SSiiddee EEffffeeccttss (2006) – o colectie de pove[ti adev\rate; 

ion
manolescu

C ine spune c\ românii nu sînt un popor cu chef de via]\ înc\
n-a apucat-o vara pe drumul spre mare. În fiecare diminea]\,
cîteva mii de ma[ini de pe geamurile c\rora atîrn\, dup\ caz,
bra]e p\roase, umbrele, casetofoane portabile, c\]ei, perne,

colaci, p\l\rii de soare, prosoape sau snopi de degete de la picioare, cu
cearc\nele zîmbindu-]i frumos [i p\mîntiu, se încoloneaz\ pe Autostrada

Soarelui. Dou\ benzi de asfalt, de pe marginea c\rora s-a furat tot ce era la
îndemîn\, de la cutiile de metal ale telefoanelor de urgen]\, la pastilele

fluorescente de semnalizare pe timp de noapte, se întind pe vreo o sut\ patruzeci
de kilometri, bîntuite de apari]ii stranii, cu înf\]i[\ri [i nume extraterestre:

Logan, Matiz [i Oltcit, pe dreapta; X 5, M 6 [i Q 7, pe stînga. Unele par s\ stea
pe loc, amor]ite în fî[ia de asfalt [i r\coare a Cîmpiei Române, altele te

dep\[esc fulger\tor, clipind de departe din luminile lor astronaute.
Din cînd în cînd, spectacolul cosmic e întrerupt de cîte un s\tean r\t\cit,

care încalec\ balustradele de protec]ie din mijloc cu tot cu biciclet\, pentru a trece
în partea cealalt\ a cîmpului. Sîmb\ta, invazia mai e oprit\ [i de agen]ii de circula]ie
care, surprin[i c\ miri[tea tocmai s-a aprins [i un fum acru [i cafeniu îmbrac\
autostrada pe cî]iva kilometri, î]i fac ni[te semne ciudate din mîini: unele, ca [i cum
ar trebui s\ te a[ezi pe jos, cu tot cu ma[in\; altele, de parc\ ]i-ar spune s\
vorbe[ti mai încet sau, în orice caz, mai rar. Doar indianul Talp\-Iute le-ar putea
în]elege...

Dup\ autostrada cea bine numit\ (soarele î]i intr\ tot timpul în ochi, indife-
rent de or\ [i direc]ia în care mergi), [oseaua se îngusteaz\ brusc, încol\cindu-se
în jurul reactorului de la Cernavod\ [i ie[ind în localit\]i cu nume str\mo[e[ti [i
fior patriotic: Mircea Vod\, {tefan cel Mare, Valu’ lui Traian. O saraband\ de eroi
na]ionali te p\zesc, înc\ de pe vremea cînd [oselele [i na]iunea nu existau, de
relele drumului [i ale vremurilor nerecunosc\toare de azi. Asta nu împiedic\ plopii
de pe margine s\ mai cad\ din cînd în cînd în drum (am luat [i eu pe capot\ o jum\tate
de crac\, acum cî]iva ani) [i nici pe [oferii gr\bi]i s\ for]eze dep\[irea în curb\,
zdrobind s\pt\mînal unul sau mai mul]i motocicli[ti. E suficient s\ vezi coloanele
de ma[ini oprite în deal [i o casc\ bleumarin-str\lucitor decapitat\ pe asfalt, ca
s\-]i treac\ cheful de glume.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 38 de ani [i este lector doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat în teorie
cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului românesc. Romancier prin voca]ie,
instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura
Polirom, 2006).
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Dac\ în ultima vreme ne-am
obi[nuit cu diverse proiecte care
problematizeaz\ transferul artei
din spa]iul institu]ional în cel
public, cu încerc\ri ale arti[tilor
[i curatorilor de a lua în posesie
un spa]iu înc\ prea pu]in
explorat, la Centrul Na]ional al
Dansului s-a pus în scen\ , la
începutul lunii august, reversul
medaliei. Expozi]ia de  street art
Common PPlayground,
organizat\ de Asocia]ia Grup
A[A, propune un alt tip de
transfer, aducînd în aten]ia
publicului lucr\ri realizate de trei
arti[ti din Marea Britanie, SUA [i
Belgia – Sinboy, Ripo [i Obes. 

j
de-a efemerul

oAc a

Collective bus with Ripo and Obes for the expo. Retarded pose and bendy knees for
the amusment of the commuters.

www.fotolog.com/sinboy
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RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 36 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al
Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\

eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat
OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa 

mmiinnee-aaccaass\\, 2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

robert
[erban

CC
onceptul expozi]iei este unul cît se poate de simplu: „Common PPlayground este
numele unui proiect care sus]ine un stil de exprimare artistic\ tipic culturii de
strad\: graffiti-ul. Cultura de strad\ are la baz\ transformarea spa]iului înconjur\tor
în suport de lucru pentru arti[ti, care îl folosesc pentru a re-estetiza peisajul urban.
Asemeni conceptului lui Duchamp sau al lui Manzoni, de  ready-made, cl\dirile
[i spa]iile pe care le picteaz\ devin galerii sau muzee în sine, f\r\ a fi institu]ionalizate,
destinate publicului larg. Esen]a  graffiti-ului se refer\ la posibilitatea imens\ pe
care orice cet\]ean o are de a folosi spa]iul public care îi apar]ine [i a c\rui monotonie
impus\ este rupt\ de prezen]a acestor lucr\ri inserate în aria urban\. Proiectul
vorbe[te despre spa]iul public comun, locul de joac\ al tuturor, pe care îl putem

înfrumuse]a [i re-estetiza chiar [i într-un mod efemer”.
Expozi]ia de la CND nu e o tentativ\ de institu]ionalizare a  underground-ului, ci pare s\ fie,

mai degrab\, o încercare de legitimare, prin schimbarea cadrului, a unei  forme de art\ al c\rei poten]ial
artistic e privit adesea cu scepticism. Astfel, galeriile [i muzeele devin spa]ii de consacrare a unei
modalit\]i de exprimare care a stîrnit nenum\rate polemici, fiind de multe ori considerat\ o form\
de non-art\. Common PPlayground încearc\ s\ familiarizeze publicul din România cu ideea c\  graffiti-
ul [i  stencil-ul nu sînt incompatibile cu arta în accep]iunea larg\ a termenului, c\ sînt altceva decît
o form\ de vandalism. În multe dintre muzeele [i galeriile din Europa sau din Statele Unite, asemenea
expozi]ii au devenit o practic\ obi[nuit\, facilitînd accesul publicului la astfel de manifeste urbane. 

În Bucure[ti, Galeria Streetwise (str. Aurel Vlaicu nr. 146) promoveaz\ o concep]ie asem\n\toare,
fiind un spa]iu de proiect pentru arti[ti graficieni [i persoane care, în practica lor artistic\, au o
puternic\ leg\tur\ cu mediul urban. Ini]iatorul acestui proiect, Vlad Nanc\, explic\: „Streetwise nu
este un spa]iu destinat exclusiv celor care fac  street art sau  graffiti. Streetwise este o platform\
de expunere pentru cei care î[i exprim\ creativitatea în mediul urban sau folosesc ora[ul ca surs\
de inspira]ie”.

Cei trei arti[ti [i-au realizat desenele [i instala]iile pe pere]i, pe u[i, pe panouri, pe monitoare
de calculator [i pe oglinzi: elefan]i colora]i [i creaturi pe jum\tate mitologice, pe jum\tate desprinse
din benzile desenate, jum\t\]i de p\pu[i ruse[ti însîngerate, un raft cu conserve cu imagini morbide
sau cu etichete înf\]i[înd alte rafturi cu conserve, figurine din lut [i inscrip]ii funerare – Death is
the only thing that keeps me alive. Proiectul a dep\[it grani]ele celor dou\ s\li puse la dispozi]ie
de CND: un troleibuz pictat de cei trei arti[ti la depoul Vatra Luminoas\, cu o zi înainte de
vernisajul expozi]iei, a circulat prin Bucure[ti în data de 8 august, cu oprire în fa]a Teatrului Na]ional
la ora deschiderii... oficiale a „locului de joac\”. 

Sinboy, artist de origine britanico-spaniol\, este deja un personaj cunoscut publicului din Bucure[ti
prin desenele din zona Lipscani (un proiect în colaborare cu Institutul Francez, în încercarea de a
revitaliza vechiul centru istoric al Bucure[tiului), din Web sau de la Teatrul Desant, pentru a aminti
doar cîteva dintre ele. A fost  freelance illustrator pentru Converse, Peroni, British Council
Bucure[ti [i Centrul Ceh, revistele Wad [i Omagiu. Este co-fondator al primei edituri de  comics
din România, Hardcomics. Belgianul Obes a fost prezent cu numeroase expozi]ii personale [i de grup
nu numai în galeriile [i muzeele din Bruxelles, ci [i în Praga, Fran]a [i Uruguay. Proiectele sale,
majoritatea cu o problematic\ social\, au fost incluse în studii de specialitate despre arta de strad\
[i  graffiti. Ripo este pentru a treia oar\ implicat într-un proiect artistic în România, dup\ participarea
în cadrul expozi]iei „Ne plac\ ce faci” (Galeria Nou\) [i Puzzle Project (atelier urban – tab\r\ de crea]ie
desf\[urat\ pe terasa La Motoare). 

In my head the elephant has been captured by the evil circus skeletons. For years he has been tied to this
desolate landscape, giving rides to littluns and getting pelted with rancid peanuts. He has two choices: To WIN
his freedom by ripping his own leg off. Or to Lose and stay in the Circus of Lethargy. He obviously chooses the
prior, which scares the circus skeleton saint and leader into eating his hand off. As I say... in my head... (sinboy)

elegie urban\
via]a într-un ora[ 
în care nu te cunoa[te nimeni
nu are inim\
singurele b\t\i pe care le auzi
s`nt ale clopotelor ce anun]\ ora exact\
[i ale ceasului – c`nd îl duci precipitat
la ureche
de team\ c-a stat [i te-a l\sat singur

nu te [tie nimeni aici
iar cei care-]i z`mbesc
s`nt doar veseli sau pro[ti
[i nici m\car nu-]i z`mbesc ]ie

de c`te ori tai ora[ul în dou\
creierul ]i se-nmoaie încet
[i uit\ drumul înapoi
a[a cum asfaltul topit pe care calci
nu ]ine minte nici m\car o urm\ a ta
oric`t de ap\sat\ ar fi
oric`t de sigur\
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Afrim simte tare.
Afrim iube[te sl\biciunile puternice.
Afrim are în grij\ eprubete cu b\trînei chi]ibu[ari,

b\g\cio[i, amnezici, pu[i pe har]\ [i sex, nostalgici,
parazitari [i inepuizabil de haio[i. B\trînei vitali care-[i
anesteziaz\ singur\tatea [i se joac\ de-a v-a]i
ascunselea. Care nu-[i fac asigurare pe via]\. Care o
iau la s\n\toasa printre anii mul]i la num\r, f\r\
num\r, depu[i în ghemurile de riduri ale fe]ei, în
memoria care înscrie autogol dup\ autogol. B\trînei
în-copil\ri]i, cu proteza oriunde  - numai în gur\ nu -,
cu degete scîlciate [i noduroase, cu ochi care clipesc
non-stop, cu moacele lor imposibil de uitat. Sînt
moacele unui teatru care extrage din gesturi tic\ite,
din s\ruturi accelerate [i brusc uitate, din lovituri
repetat tatuate pe corpuri ghemuite tot ce e mai
dramatic cu putin]\. 

Acum patru ani, la Sfîntu-Gheorghe, Radu Afrim o
punea pe grunjoasa Nata[a (TTrreeii ssuurroorrii) s\ fac\ pipi în
samovar. Criticii s-au zburlit [i l-au mu[truluit pe
ro[catul care sfida patriarhul samovar, transformîndu-l
într-un pisoar. Simbolul-cult rusesc era redus la un
recipient fiziologic, la containerul unui impuls
anatomic. Oare personajele nu fac pipi? Nata[a a f\cut,
Anfisa a b\ut [i Afrim a pus la b\taie mitoc\nizarea
instant a unui spa]iu care p\rea imun la orice toc/loc
vulgar. De fapt, regizorul a în]eles perfect timpul
spa]iului biodegradabil. Cine vine abrupt, distruge
mediul nostalgezic murd\rindu-l. TTrreeii ssuurroorrii a fost
spectacolul asan\rii miturilor, pe care teatrul cinic, r\u
[i inocent,  îl propune perfect asumat. 

IIII mm aa gg ii nn ee   dd ii nn   ss pp ee cc tt aa cc oo ll uu ll EEEE   dd oo aa rr   ss ff `̀rr [[ ii tt uu ll   ll uu mm ii ii

mihaela michailov

Regizorul 
cu piele 
de copil
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Imagerotica afrimian\ cre[te un teatru sangvin corporal, tandru [i violent, care nu
poate tr\i decît din-în extreme [i dincolo de ele. Afrim detoneaz\ sim]urile, fragilizeaz\
fantasmele, asfalteaz\ obsesiile, las\ loc zbaterilor [i golurilor din stomac. Regizorul zeilor
str\zii, copiilor [i adolescen]ilor t\v\li]i în pumni [i c\lca]i în picioare, concepe spectacole
hipersenzoriale, care dau teatrului [ansa umaniz\rii [i vulnerabiliz\rii lui, care  de-decrepit-
izeaz\ conven]iile printr-o terapie de personalizare a discursului. Un teatru dup\ teatrul-
insectar, rece, inhibant [i auster, autist [i serial, care conserv\ nemi[carea [i distan]area.
Teatrul lui Afrim e cald, te doare, te poate irita dac\ intri în sal\ cu spectacole preformatate,
te bulverseaz\, î]i d\ dependen]\ pentru c\ are o lume a lui, recognoscibil\ prin
semnale epidermice, prin atitudini cinic-candide, prin cicluri de simboluri. {i mai ales prin
copyright. Afrim se vede, se simte, se identific\ f\r\ s\-[i anuleze nici o clip\ gramajul
imprevizibilelor rupturi de ritm dramatic, fiind în acela[i timp consecvent cu imaginarul
senzual pe care îl propune.

Spectacolele încep înaintea ta, î[i prelungesc atmosfera stranie pe m\sur\ ce intri în
sal\. Ac]iunile sînt acolo [i se mi[c\ exact cînd tu te mi[ti. Conven]ia nu are niciodat\ un
început clar delimitat, ca [i cum orice start programat ar strica transferul înainte-acum
[i ar perverti curgerea fireasc\. Afrim d\ startul începutului recept\rii spectacolului cu o
secund\ înaintea venirii spectatorilor, provocîndu-i s\ gîndeasc\ parcursul unor efecte
care se rotunjesc abia la sfîr[it. Înainte de început [i dup\ sfîr[it: atunci se integreaz\ firesc
un spectacol în experien]a celor care îl v\d. Actorii joac\ dinainte. Nu te a[teapt\ niciodat\,
te iau din mers. Anfisa (Trei ssurori) aranjeaz\ borc\na[ele cu fotografii îng\lbenite într-o
ordine de care nici un spa]iu [i nici un timp nu mai ]in cont, poate doar funia groas\ de
care e legat\ Moscova-cea-iluzorie. Trupurile chircite din fa]a plantelor î[i a[teapt\ trezirea,
care anun]\ un lung [ir de traume (Adam GGeist), p\rul suspendat al mamei [i rochi]a
portocalie a feti]ei ghemotocite de fric\ stau la rînd la un trapez nev\zut, sim]it mereu
aproape în cel mai tragic  show, cu plasa de siguran]\ a circului la vedere – De cce ffierbe
copilul îîn mm\m\lig\. 

Tu ccî]i aani mmai [[tii cc\ aai?

Radu Afrim e creatorul unei  vîrstologii înscrise în matca oric\rui teatru vital. Timpurile
din spectacolele afrimiene sînt întotdeauna vîrste cu circuit intern permutabil. Copila[ii
[i b\trîneii lui Afrim joac\ ping-pong la fileul tocit de atî]ia ani ̀ ncît au uitat [i g\urile lips\.
Regizorul corporalizeaz\ hipersenzorial vîrsta candorii amputate brutal, a loviturilor f\r\

mil\, fizice – Maxim din Plastilin\ [i psihice – Dora din Nevrozele ssexuale aale pp\rin]ilor
no[tri [i vîrsta alungit\ a b\trîne]ii pontoase, cl\mp\nite [i triste pe care gagicile neb\bite,
nefosilizate, înc\ sexoase [i pofticioase din joi.mega JJoy o tr\iesc dezinvolt cu miros de
piftie în n\ri [i cîte-o floare la ureche. Orizontul acestor vîrste atît de intens palpate d\
dimensiune esteticii antropologice, fragilei umanit\]i mereu amenin]ate, mereu în defensiv\
din spectacolele lui Afrim. Zonele erogene afrimiene sînt pun]i între o vîrst\ [i alta, întîlniri
care mediaz\ copil\rii aruncate în aer [i b\trîne]i niciodat\ sfîr[ite, mereu pe sfîr[ite.

Afrim face un teatru care ia din plin pumni în plex, crampoane în emo]ii [i t\ieturi pe
pielea cu porii larg deschi[i. Un teatru care nu are cum s\ nu te loveasc\ exact acolo
unde e[ti mai sensibil. Pentru c\ vulnerabilitatea plastic\ a lui Afrim stoarce pîn\ la ultima
pic\tur\ vulnerabilit\]i afine.

Între lascivitatea atemporal\ din 2046 (Wong Kar Wai) [i adolescen]a post-virginal\
din Ken PPark (Larry Clark), între fantomele vii ale lui De Chirico [i organismele minusculoide
ale lui Miró, [i prin ambientul din fotogramele lui Matthew Barnes, Afrim sta]ioneaz\ ca
s\ încarce bateriile copiilor cu impulsuri erotice, adul]ilor care iubesc cînd pe fug\, cînd
în timpi tihni]i [i b\trînilor cînd istovitor de senili, cînd crud de inocen]i.

Lumea mea afrimian\ e ca un ciorchine din care un copil pe-o biciclet\ cu o roat\
înghite cîteva boabe. Restul îl las\ unui [ir indian de b\trîni care la 9 diminea]a fac  jogging
pe o plaj\ pustie. Se deschide o fereastr\ p\tat\ de urmele degetelor: Anfisei, care
mototole[te în pumn o fotografie cu str\zi moscovite, Irinei, care î[i aduce aminte cu greu
cum se spune în italian\ la fereastr\ – Trei ssurori

mamei acordeoniste – No MMom’s LLand
Evei, care na[te [i tot na[te gramofoane, ca pe ni[te copii muzicali într-un sanatoriu

cu atît de multe r\ni deschise – Inimi ccicatrizate
lui Maxim – pu[tiul din plastilin\ modelat\ de unghii care rîcîie în carne vie -

Plastilin\
proprietarului ghebo[at într-un colac de salvare – Plaja
lui Tugati, debilul care-[i implor\ lacrimile sugrumate s\ plîng\ - Krum
bîntui]ilor de moarte, îndr\gosti]i printre morminte  – Vis. TToamn\
lui Louis, care-[i prizeaz\ ultimele clipe de via]\ printre negativele unor juc\rii [i

inimioarele rostogolite pe ecran – E ddoar ssfîr[itul llumii. 
Ei to]i i-ar scrie lui Afrim cam a[a:

To: radu_afrim yahoo.com
Subject: te s\rutez. 

{i-atît.
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neori se întîmpl\ s\ vrei s\ poveste[ti un lucru, dar s\ sim]i c\ trebuie s\ vorbe[ti
despre altul. Dou\ etape ale aceluia[i moment. În cele din urm\ semnifica]ia celei
de a doua cî[tig\. 

A[ fi vrut s\ povestesc cum am reu[it s\ fac un interviu cu Bret Easton Ellis, senza]ia
pe care am avut-o în fa]a unui autor cu o oper\, ciudat cuvînt în acest context, ecranizat\
integral, în fa]a unui autor care cu adev\rat [i-a marcat timpul, care a f\cut ca literatura lui s\
fie mai mult decît relevant\ (fiind sus]inut\ de mize dure, radiografii crude ale epocii), s\ fie
un fel de fenomen social, în fa]a unui autor r\stradus [i al c\rui volum de c\r]i vîndute ar mai
scufunda înc\ o dat\ Titanicul… Destul c\ a aruncat în aer cu  neonihilismele  lui agresive
(dar  fucking entertaining & funny) reduta conservatoare a zilei. Oricît de mult nu am vrea s\
recunoa[tem, aceste lucruri conteaz\, sînt impresionante [i, exprimate cu m\sur\, sînt o form\
de respect firesc. A[ fi vrut s\ vorbesc despre felul în care, în timpul interviului consumat
telefonic, a trebuit s\-mi ajustez din mers toate prejudec\]ile n\scute de c\r]ile pe care i le-am
citit [i de informa]iile pe care le-am aflat despre el, pentru c\ m-am trezit în fa]a unui
personaj  atît de civilizat, încît am rezistat cu greu dorin]ei lui de a fi chiar atît de banal, îns\ a
trebuit s\ i-o respect [i unele întreb\ri nu i le-am mai pus. A[ fi vrut s\ spun c\ acesta a fost
primul interviu pe care l-am luat vreodat\ [i c\ am avut senza]ia c\ am zburat direct pe
Lun\, dar f\r\ navet\. Dar cred c\ voi p\stra toate aceste lucruri pentru jurnalul meu [i sper
doar s\ nu m\ ating\ nevroza, s\ nu cad sub hipnoza propriului meu buric [i s\ nu reiau povestea
cert\re], tr\nc\nind ridicol de dispropor]ionat [i de lipsit de argument despre  pu]oismele
altui american care de fapt are statura unui mit. Altul decît Henry Miller. Asemenea performan]e
paranoic-narcisiste se pot declan[a de la ness, m\ gîndesc. 

Bun… G\sesc c\ ce s-a întîmplat dup\ ce interviul s-a consumat e mai important. Am
descoperit ce înseamn\ scriitorul ca o institu]ie în sine, scriitorul înconjurat de un sistem în
care toat\ lumea face exact ce trebuie pentru a-i servi intereselor sale. Pentru ca interviul s\
apar\ în Re:publik, aveam nevoie de cîteva fotografii ale autorului. Dar Ellis m-a pasat spre
oamenii care au grij\ de el, mi-a recomandat s\ încerc la editur\. Pentru c\ el nu de]ine poze
de autor. Probabil, cel mult, mi-ar fi putut trimite o poz\ de vacan]\ cu el pe un [ezlong în
Acapulco, sorbind dintr-un cocktail cu umbrelu]\. De pozele de autor se ocup\ altcineva. I-am
scris lui Daisy Meyrik, agenta lui, cea care a [i facilitat interviul. Daisy m-a pasat mai departe
spre publicista autorului, Sloane Crosley. Care, la rîndul ei, mi-a trimis mai departe rug\mintea
Juliei Baxter de la Vintage/Anchor Publicity - Knopf Publishing Group. Tot acest carambol s-a
produs extrem de politicos [i de rapid. Mesaje scurte, directe, oameni pl\ti]i s\ fac\ o treab\
pe care o fac foarte eficient, nici unul din ei nu mi-a gre[it numele, nu mi-a l\sat senza]ia c\
îmi face un  favor. În cele din urm\, mi-a venit întrebarea: oare chiar era nevoie de atîta zarv\
pentru cîteva fotografii amarîte? În fond, ceea ce era mai important se consumase deja.
Nedumerirea mea româneasc\ e îndrept\]it\. M\ gîndesc la scriitorul român, disputat f\r\
voia lui ca obiect al muncii de o serie de institu]ii culturale, f\r\ un agent, ce s\ mai spunem
de un publicist, nevoit s\ scormoneasc\ singur presa, dorind s\ [tie dac\ exist\. Dac\ în România
se poate vorbi de un sistem literar, el nu se afl\ în centrul lui, ci completeaz\ marginal un tablou

încropit strîmb. Iar dac\ vreun func]ionar precipitat nu-i gre[e[te titlul c\r]ii atunci cînd trebuie
s\ alc\tuiasc\ un catalog cu care patria s\ se prezinte pe la cine [tie ce tîrg interna]ional, e lucru
mare. Aproape c\ ajunge s\-i fie team\ s\ cear\ textul care îl prezint\ într-o astfel de fi]uic\
inutil\ – inutil\, adic\ f\r\ alt scop decît justificarea salariului celui care o face. De poze de autor
nici nu se pune problema – vorbim de poze f\cute profesionist, eventual de un fotograf de
renume. Iar de consultat editura în pricini care ]in de un volum ale c\rui drepturi de autor le
de]ine… ce s\ mai vorbim. De[i în teorie exist\ ceva care ar putea s\ ne fac\ s\ privim cu
încredere viitorul, practica ei ]ine de vechile boli române[ti. Toate aceste rudimente de sistem,
care într-un organism s\n\tos se formeaz\ [i func]ioneaz\ de la sine, sînt subminate de orgolii
de un ridicol aproape comic, de inadecvarea la sau neputin]a de a trata onest anumite situa]ii,
de interese c\c\cioase, niciodat\ recunoscute. Pîn\ la urm\, de nevroza simpl\ a unor oameni
care în subcon[tient încaseaz\ un adev\r dur: pur [i simplu nu exist\. Nu exist\, dar m\car o
fac strivi]i de propriul geniu. Iar dac\ apar critici, indiferent cît de argumentate sau îndrept\]ite,
ele alimenteaz\ resentimente care dureaz\ ani. Cel care le emite e, bineîn]eles, un individ
nerecunosc\tor. Care oricum nu are un public, un fotograf, are bani pu]ini [i c\ruia oamenii
care se ocup\ de receptare îi explic\ în baza aceleia[i nevroze cum se scrie în lume. {i care pîn\
la urm\ trebuie s\ se descurce pe barba lui.

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autorul volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee, ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\ la
Editura Polirom, în 2005. A tradus din William Burroughs, John Dos Passos [i Neil LaBute.
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Festivalul de la Sighi[oara
Exist\, din cîte [tiu, oameni care frecventeaz\ constant

Festivalul de Art\ Medieval\ de la Sighi[oara. Eu nu sînt
printre ei. Aceast\ edi]ie, a XV-a, Trubadurul îîndr\gostit,
a fost, pentru mine, prima. {i, mai mult, a fost [i prima dat\
cînd am v\zut ora[ul Sighi[oara. Pentru c\ nu m\ dau în
vînt nici dup\ mindframe-ul medieval, nici dup\ hoarde
de rockeri [i hipio]i destr\b\la]i – cum p\rea s\ se reconstituie
din cli[ee acest festival – ani întregi i-am ignorat existen]a
[i, probabil, a[ fi f\cut la fel [i în acest an, dac\ nu m-a[ fi
trezit cu o invita]ie ap\rut\ aproape din senin, intermediat\
de Gruia, de la Radu R\descu, unul dintre organizatorii
festivalului din acest an, care promitea spectacole nemaiv\zute,
de muzic\, teatru [i poezie [i prezen]a prefera]ilor
no[tri, Einuiea, trupa în care cînt\ C\lin Torsan ([i al]ii, dup\
cum urma s\ afl\m). Trei zile de spectacol perpetuu n-or
s\ ne strice, m-am gîndit. Nimic mai adev\rat.

Sighi[oara e un fel de Praga a României, mai pu]in
recondi]ionat\ – în acest an erau în curs diverse amenaj\ri
–, mai mic\ [i mai pestri]\. Dup\ num\rul de limbi
str\ine auzite în cele trei zile, a[ zice c\ aceast\ imagine se
difuzeaz\ bine în Occident. Participan]ii veneau din diverse
p\r]i ale continentului (în afar\ de România: Polonia, Italia,
Spania, Marea Britanie, Lituania, Croa]ia, Olanda). Spectatorii,
cam la fel. Plus c\ se g\seau reprezentan]i ai tuturor

sub-/contraculturilor cunoscute: rockeri, hipio]i, motocicli[ti,
alternativi, famili[ti, vîrsta a treia, reporteri [i turi[ti. Genurile
cuprinse în program î[i asigurau spectatori diver[i – de
la muzic\ religioas\ la commedia dell’arte, de la film mut
(cu acompaniament  live – iar aici intr\ în scen\ Einuiea),
la concerte  folk [i spectacole cu fl\c\ri [i steaguri. Probabil
c\ obi[nui]ii festivalurilor de acest fel î[i au preferin]ele
lor clare, de[i, judecînd dup\ valurile de oameni, afla]i într-
o mi[care perpetu\, se pare c\ nu e neap\rat o regul\. În
tot cazul, noi nu aveam o preferin]\, a[a c\ am alergat
dintr-o pia]\ în alta, de la concert la spectacol [i invers. Am
descoperit cu pl\cere c\ pot s\ stau cuminte în stran\ [i
s\ ascult, o jum\tate de or\, un concert de muzic\ instrumental\
din Evul Mediu [i Rena[tere [i chiar s\ aplaud încîntat\ la
Aman]ii îînsîngera]i, un spectacol din dramaturgia medieval\
japonez\, sus]inut de Ansamblul FFree SSound din Bucure[ti.
Din Biserica Romano-Catolic\ în plin\ Curte a comedian]ilor,
din Sala festiv\ a prim\riei pîn\ sus, prin tunelul de
lemn, la Biserica din Deal, [i din Pia]a R\]u[telor în Pia]a
Cet\]ii. Singura constant\ a fost c\ în dou\ dintre cele trei
seri petrecute acolo, ne-am reg\sit suflul, dup\ cîte o zi de
asemenea alerg\tur\ dup\ [i prin varietate, în Pia]a Cet\]ii,
a[eza]i pe jos, la vizionarea filmelor mute de Murnau,
Nosferatu [i Faust, acompaniate de cei de la Einuiea cu
improviza]ii muzicale live. Cît de  improviza]ii erau, nu
[tiu, dar  live erau cu siguran]\. Un film clasic (de prin
anii ’20) cu o muzic\ în timp real e o combina]ie destul
de interesant\, care a ar\tat c\ poate ]ine sute de

oameni în pia]\ [i dup\ miezul nop]ii. Acest gen de eclectism
în mic e valabil [i pentru eclectismul general al festivalului
din acest an. Einuiea au deschis [i ziua de sîmb\t\, cu un
concert de muzic\ nipon\. Absolut recomandabil pentru
un late morning coffee într-o pia]et\. Acela[i lucru se poate
spune [i despre spectacolul de duminic\, de muzic\ veche
româneasc\, La ppor]ile OOrientului, al Ansamblului TTrei
Parale.

Fiindc\ nu pot face o constatare comparativ\, voi face
una pur&simplu: probabil c\ tr\s\tura definitorie a acestui
festival este eterogenitatea lui. De genuri, de specii, de
„cultur\ înalt\” [i cultur\ de mas\ – adic\ o reconstituire
cît se poate de veridic\ a atmosferei medievale. Stegule]ele
cu blazoane, vînz\torii ambulan]i de br\]\ri, vestitorii cu
trîmbi]e, recitalurile din Petrarca, scenetele de teatru,
concertele de muzic\ balcanic\/medieval\/renascen-
tist\/clasic\/bisericeasc\ [i func]ionarii Prim\riei îmbr\ca]i
în haine de epoc\ [i defilînd cu tor]e – n-ar fi f\cut, puse
cap la cap, un adev\rat festival, în lipsa acestei coeziuni
date, curios, de eterogenitatea bine g\sit\ a întregului
concept. Cît despre loca]ie [i împrejurimi, voi cita exclama]ia
unor americani cu care am împ\r]it o vreme compartimentul,
la întoarcere: „Bram Stoker never was here”. (A.C.)

Foto: Mircea {tef
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31. molar disperat

Un nou [i nepl\cut ingredient ad\ugat la
aceast\ tocan\ [i a[a indigest\.

— Jurnal, 15 octombrie 1992

—Cunoa[te]i scena aceea din Ziua ccea mmai
lung\, a întrebat pre[edintele, c`nd cei doi nem]i
din bunc\r privesc afar\ [i v\d tot orizontul
acoperit de vapoare? A[a vreau s\ fie.

Amiralul Boyd, ursuz dup\ patru ani de
reduceri ale bugetului Ap\r\rii, a replicat:

— Nu [tiu dac\ ne-a mai r\mas suficient\
Marin\ pentru a acoperi orizontul.

— Atunci folosi]i petroliere sau altceva [i
vopsi]i-le gri. Vreau s\ se uite pe fereastr\
diminea]a [i s\ se scape în pantaloni.

Amiralul a subliniat c\, pentru a fi vizibil\
de la fereastra dormitorului lui M’duku, flota
trebuia pozi]ionat\ deasupra unui recif de corali.

— Atunci pozi]iona]i-o astfel înc`t s-o vad\
de la geamul sufrageriei.

Au fost consultate fotografii de supraveghere,
d`ndu-se la iveal\ c\ geamul de la sufrageria
lui M’duku avea vedere spre gr\din\. Pre[edintele
a declarat c\ dorea s\ fie desfrunzit\ toat\
gr\dina.

Ne aflam în Sala de Strategie. Era trecut
de patru diminea]a, eram foarte obosit, dar era
foarte mult de lucru. Feeley împrumutase un
aer mar]ial din cauz\ c\ petrecuse at`t de mult
timp în compania amiralilor [i a generalilor
de marin\, [i începuse s\ se plimbe prin înc\pere
cu pixul s\u telescopic, în felul în care se plimba
un ofi]er britanic. Repeta la nesf`r[it „Americanii
iubesc crizele“. Era un fel de mantra pe care o
concepuse special pentru aceast\ ocazie.

De-a lungul întregii nop]i se discutase despre
trimiterea unei „echipe de recuperare“ de la
Fort Bragg pentru a-i salva pe Marvin [i pe
adjunc]ii lui, ghinioni[tii Cromattie [i Baum.
Dar nu exista consens. M-and-M nega acuza]iile
noastre c\ i-ar fi ]inut ostatici, spun`nd c\, din
moment ce era imposibil s\ se ajung\ la pista
aeroportului, pe care o asediau solda]ii lui,
Marvin [i adjunc]ii vor r\m`ne „onora]ii s\i
oaspe]i“ la Casa Poporului pe durata „nepl\cerilor“.
Din c`nd în c`nd se ridica la suprafa]\ [i fostul
Cedric Pudlington din ad`ncurile lui Makopo
M’duku.

Telefoanele, bineîn]eles, nu func]ionau –
erau dereglate de Comandourile Imperialiste
Americane de elit\, dup\ cum sus]inea BUPI –,
din acest motiv neexist`nd comunicare cu Marvin,
iar agen]ii lui Clanahan raportau despre Casa
Poporului c\ ar\ta mai mult a fort\rea]\ dec`t
a re[edin]\ de guvernator.

Nu se [tia cu siguran]\ dac\ un raid de
recuperare ar agrava sau ar u[ura situa]ia.

Existau unii care doreau s\-l lase pe Marvin
unde era. Generalul Gilhooley repeta încontinuu:
„Ei bine, dac\ e  oaspetele lor…“. Feeley a
început s\ r`d\. C`nd pre[edintele l-a întrebat
ce era a[a nostim, Feeley a spus c\ era cu g`ndul
la Marvin c\ruia i se smulgeau, una c`te una,
unghiile de la degetele picioarelor. Toat\ lumea
care a fost atunci în înc\pere neag\ acum c\ ar
fi r`s, îns\ adev\rul e c\ numai Lleland  nu  a r`s.
Dar el oricum nu r`dea niciodat\.

Acela a fost momentul în care pre[edintele
a decis s\ aprobe misiunea de recuperare cu
numele de cod Molar Disperat. E posibil ca
gluma lui Feeley s\ fi fost involuntar responsabil\
pentru ob]inerea aprob\rii. Cred c\, în ciuda
a tot ceea ce s-a înt`mplat, pre[edintele a fost
deranjat de imaginea mental\ a smulgerii
unghiilor lui Mavin.

Continuau s\ soseasc\ emisari din partea
secretarului de stat Holt. Acesta î[i d\duse
seama c\ Orientul Mijlociu ar putea supravie]ui
cam o s\pt\m`n\ f\r\ aten]ia lui constant\ [i
binevoise s\ acorde o parte a timpului s\u r\z-
boiului iminent din nordul Atlanticului. Bineîn]eles,
Holt se opunea oric\rei ac]iuni pentru solu]ionarea
situa]iei.

— Nu exist\ solu]ii imediate, i-a spus el
pre[edintelui. 

Am crezut c\ urma o scen\, dar pre[edintele
i-a zis cu un glas sc\zut „~]i mul]umesc, Darius“
[i apoi a început s\-l întrebe pe amiral cam
c`]i solda]i din comandouri ar putea fi para[uta]i
la Hamilton.

~n jurul orei cinci, fuseser\ puse la punct
toate elementele „interfe]ei uscat-ap\“ –
cum o numea amiralul. Boyd i-a spus pre[edintelui
c\ opera]iunea urma s\ implice peste 30.000
de oameni. „Cam tot ce ne-a mai r\mas“, a
murmurat el.

— V\ mul]umesc, domnule amiral, a zis
pre[edintele. O s\ încerc s\ vi-i restitui în stare
bun\.

Pentagonul a dat opera]iunii numele de
cod Furie Sigur\, dar pre[edintele a preferat
Nepl\cere Extrem\ – considera c\ era un nume
mai modest, dar la fel de emfatic. El a renun]at,
de asemenea, s\ insiste pentru desfrunzirea
gr\dinii lui M’duku.

— Nu doresc s\ par r\zbun\tor, a spus el.
Trebuie s\ ne g`ndim [i la istorie.

Cu acestea, [edin]a s-a sf`r[it. Am aruncat
o privire ceasului de deasupra u[ii. Ar\ta
5:45. Aveam sentimentul istoriei tr\ite, dar [i
o u[oar\ durere de cap.

Dup\ c`teva ore de somn pe canapea, m-am
t`r`t p`n\ la birou [i am petrecut o mare parte
a dimine]ii verific`nd ciorna lui Charlie pentru
discursul adresat na]iunii din seara respectiv\.
Trebuia s\ i se reduc\ intensitatea. Charlie
spumega. Erau prea multe citate din discursul
despre desp\r]ire al lui Henry al V-lea. {i oricum,
limba pre[edintelui nu reu[ea s\ se plieze pe
Shakespeare. De asemenea, l-am rugat pe Charlie
s\ eviden]ieze referirile binevoitoare la Marvin.
Prima sa ciorn\ nici m\car nu-l men]iona dup\
nume, referindu-se doar la „personalul american“.

Charlie n-a primit bine sugestiile mele
privitoare la discurs. Problema era c\ [tiam mai
multe dec`t el despre opera]iunea Nepl\cere
Extrem\, clasificat\ STRICT SECRET/Nivel de
securitate TAIFUN, dar nu aveam voie s\ discut
ce [tiam. Dup\ ce ne-am zbor[it unul la altul
cincisprezece minute sau o jum\tate de or\,
am rezolvat problema inform`ndu-l c\ nu mai
„sugeram“ schimb\rile.

M-a f\cut „mototol“.
Nu eram dispus s\ accept s\ mi se vorbeasc\

a[a de c\tre un scriitor de discursuri. I-am amintit
ce-i spusese John Ehrlichman unuia dintre
scriitorii de discursuri ai lui Nixon: „Voi, genul
\sta de scriitori, s`nte]i un cent duzina“.

— La fel erau [i discursurile lui Nixon, a m`r`it
el. Cel pu]in Ehrlichman avea coaie.

— Uite ce-i, Charlie…
— Hai, d\-i-l lui Peterson. O s\-i confere

tenta pl\cut\, afabil\, care î]i place ]ie.
Mi-am notat s\-i verific medica]ia lui Charlie.

Presupuneam c\ nu-i d\deau destule calmante.
La 15:10 am fost sunat de Clay Clanahan.
— Tocmai a ap\rut ceva, a zis el. Nu vreau

s\-i spun eu [efului.
{tiam c\ trebuia s\ fie ceva nepl\cut.
— Ghici cine e în Bermude? a întrebat el.
Habar n-aveam.
— Primul Frate.
Nici eu nu eram sigur c\ doream s\-i dau

aceast\ veste pre[edintelui. Dan Tucker ajunsese
pe insula controversat\ cu barca.

Oamenii lui Clanahan îl ]ineau sub observa]ie.
Se p\rea c\ se dusese direct la cl\direa Tribunalului
de pe strada principal\, care servea ca Birou
Politic al BUPI. Clay nu [tia ce f\cea Primul Frate
acolo, dar avea anumite b\nuieli.

Pre[edintele tocmai îi punea la curent pe
Ferraro, pre[edintele Camerei, [i conducerea
Congresului în privin]a opera]iunii Nepl\cere
Extrem\ c`nd m-am strecurat în Biroul Oval
pentru a-i da vestea.

Dup\ expresia de pe fa]a doamnei Ferraro,
informarea nu mergea bine. Am reu[it s\ prind
privirea pre[edintelui [i s\-i transmit c\ aveam
ceva important pentru el.

— Ei bine? a zis el dup\ ce au plecat ceilal]i.
I-am spus. S-a retras la biroul lui [i  a

r\mas t\cut c`teva momente.
— Aminte[te-mi, Herb. E înc\ musulman?
— Nu, domnule. Tr\ie[te de ceva timp în

Michigan cu Bhagwanii.
— A, da, a oftat el. A[a e. Mi-a trimis ni[te

br`nz\ de-a lor la Cr\ciun. N-a fost rea. Cam
multe cocoloa[e. Pe etichet\ scria c-o ob]in din
boabe de fasole.

Mi s-a f\cut mil\ de el.

Fragment din volumul Deranj lla CCasa AAlb\, în curs de apari]ie la Editura Humanitas,
colec]ia „Rîsul lumii”, în traducerea Ruxandrei Popu.
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CHRISTOPHER BBUCKLEY ((n. 11952, WWashington),
scriitor [[i eeditor lla FForbes, eeste uun ssatirist ppolitic ccum
America aare ffoarte ppu]ini îîn pprezent. CC\r]ile llui
pornesc dde lla ssitua]ii aaproape iimplauzibile [[i ddescriu
în rregistru ccomic vvia]a dde ppe ccoridoarele pputerii, lla
Casa AAlb\ ssau ppe CCapitol HHill. TTalentat, ccu aaplecare
spre pportrete aacide [[i ddialoguri sspumoase,
Christopher BBuckley sscrie rromane, eeseuri [[i
editoriale ccitite nnu ddoar dde ppublicul aamerican. ÎÎn
România, HHumanitas ii-aa ppublicat ddeja ddou\ ttitluri
(Nu tte ppor]i aa[a ccu PPrima DDoamn\ [[i FFlorence aa
Arabiei) [[i ppreg\te[te aalte ddou\ ((Fumatul sstrict
permis [[i DDumnezeu mmi-ee  broker). FFost cconsilier
politic îîn aadministra]iile rrepublicane, BBuckley ppierde
rareori oocazia dde aa-[[i llua ppeste ppicior rrivalii
democra]i. ÎÎns\ oo fface îîntotdeauna ccu uun uumor dde
clas\.
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b`descu

E ram `n Germania [i st\team la o mas\ `ntr-o ber\rie. Flec\ream `n fa]a
unei halbe de  Rauchbier cu un pictor neam], Mike, [i la un moment dat
observ c\ de masa noastr\ se apropie un tip `mbr\cat cam excentric. Purta
o basc\ verde, pus\ pe o parte, ca barbizoni[tii, o c\ma[\ galben\, o vest\

ro[ie [i ni[te pantaloni `n carouri. La prima vedere, ai fi zis c\-i `mbr\cat ca o sorcov\,
dar, dac\ te uitai mai bine, `]i d\deai seama c\ lucrurile puse pe el nu d\deau deloc
r\u `mpreun\. Ajuns la masa noastr\, l-a salutat pe amicul meu [i a `ntrebat dac\
poate s\ se a[eze. Cum n-am avut nimic `mpotriv\, s-a a[ezat [i a `nceput un dialog `n
german\ cu Mike. Acesta i-a r\spuns la c`teva `ntreb\ri, apoi, [tiind c\ eu nu vorbesc
germana, a f\cut prezent\rile `n englez\: Thomas Weiss – Cezar Paul-B\descu, scriitor
din Rom<nia.

– S`nte]i [i dumneavostr\ pictor, nu?, l-am `ntrebat eu, `n timp ce-i `ntindeam m`na
s\ d\m noroc.

Omul s-a uitat la Mike z`mbind, apoi s-a `ntors c\tre mine:
– Nu, nu s`nt pictor.
– Sau, `n orice caz, artist – am insistat eu.
– Nu, nici artist.
– Dar atunci cu ce v\ ocupa]i?
– Cu nimic.
Citisem c\ germanii se confruntau `n ultima vreme cu serioase probleme legate de

[omaj.
– Am `n]eles: s`nte]i [omer – am tras eu concluzia, preg\tindu-m\ s\ ascult un

discurs despre „cum s-au stricat lucrurile `n ]ara asta” (mai auzisem astfel de
discursuri, de la oameni revolta]i c\ ajutorul de [omaj tocmai sc\zuse sub o mie de
euro pe lun\).

– Nu, nici [omer nu s`nt.
– P\i cum a[a?
– P\i a[a...
Omul a mai l\sat s\ se prelungeasc\ suspansul c`teva secunde, apoi a

continuat:
– Nu s`nt nici [omer, pentru c\ n-am lucrat niciodat\. Idealul meu `n via]\ a

fost s\ nu fac nimic. {i n-am f\cut nimic.
I-am spus c\ nu-l cred, pentru c\ nu ar\ta ca un homeless, la care el m-a

`ntrebat foarte mirat: „dar de ce trebuie s\ fiu  homeless dac\ nu lucrez
nimic?!...”. Nu p\rea pus pe glum\. ~n mod clar, la mijloc era o
ne`n]elegere datorat\ diferen]elor culturale. Care s-a dovedit, de fapt,
una datorat\ diferen]elor economice.

Omul nu lucrase, `ntr-adev\r, niciodat\ nimic, iar prim\ria `i
pusese la dispozi]ie o locuin]\ decent\, unde nu trebuia s\
pl\teasc\ nici apa sau lumina, [i `i d\dea o rent\ de c`teva sute de
euro lunar. Condi]ia era s\ nu fi avut niciodat\ `n via]a lui vreun
venit. Dac\ ar fi c`[tigat chiar [i un euro, ar fi pierdut totul. La fel
ar fi pierdut [i dac\ [i-ar fi cump\rat televizor sau telefon –
pentru c\ acestea l-ar fi `nscris `ntr-un alt standard de trai.

– Dar ce nevoie am eu de televizor sau telefon?, mi-a zis
lini[tit omul nostru. M\ descurc foarte bine [i f\r\ ele.
Via]a mea e perfect\. {i – uite – `mi pot permite s\ ies
seara [i s\ beau, de exemplu, c`teva beri cu voi.

{i, ca s\ `nt\reasc\ cele spuse, a ridicat halba s\
d\m, din nou, noroc. Apoi a golit-o cu poft\ [i i-a f\cut
semn chelneri]ei s\ aduc\ `nc-un r`nd.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 38 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i
audio-vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall,
AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent
este redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la suplimentul
MMeeddiiaa&&CCuullttuurr\\ al ziarului CCoottiiddiiaannuull. A debutat în 1995 în
volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei
de publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45,
Pite[ti, 1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004)
[i LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).

f e s t i v a l  dd e

SS CC UU RR TT
MMEETTRRAAJJEE
Date: 225.07.2007 
Dear FFriends,
congratulation, yyour mmuuuvi/muuuvis eentered tthe ccompetition. PPlease llet
us kknow iif yyou wwant tto ccome tto tthe ffestival .. UUnfortunately wwe ccannot
cover yyour ttravel eexpenses, bbut wwe ccan ooffer aaccomodation/meals aand
free eentry ppass. AATTENTION, uunfortunately, tthe nnumber oof pplaces ffor
accomodation iis LLIMITED.
Best wwishes,
Aaron BBalazs
art ddirector - mmuuuvi - iinternational sshort ffilm ffestival
www.muuuvi.ro

C
u  mail-uri con]in`nd acest gen de texte `ncep festivalurile de film.
Muuuvies este la cea de-a treia edi]ie, se petrece `ntr-un sat frumos
din jude]ul Harghita, L\zarea, iar vizion\rile, masa [i dansul au loc
`ntr-un castel. Mascota festivalului este o v\cu]\ pe nume Viola. ~n
diminea]a deschiderii oficiale, a beneficiat de aten]ia [i pre]uirea

juriului, adus cu [areta din Gheorgheni, ora[ul aflat la mai pu]in de 10 minute
distan]\ [i unde se poate ajunge cu trenul din Bucure[ti. Muuuvies este axat
pe scurt-metraje care nu dep\[esc 12 minute, c`t [i pe filme de anima]ie. Cu
excep]ia mea, a unui american [i a unei finlandeze, toat\ lumea vorbea `n
ungure[te, astfel c\ am avut permanent senza]ia c\ m\ aflu `n alt\ ]ar\. Ceea
ce, `n cazul meu, este un sentiment foarte pl\cut. Pentru competi]ie au fost
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ÎÎ
n anul Domnului 1986, imediat dup\ un cutremur care adusese roiuri de fluturi
de noapte în stomacurile rezistente ale unor preacinsti]i moldoveni din Vrancea,
Costelu[ sau Costi[or sau cine mai [tie în cîte feluri îl strigau rudele ca s\ îi
fac\ tot felul de perversiuni – untur\ de pe[te, pastile mari cît pumnul de bebelu[

sau injec]ii dureroase -, a plecat de mînu]\ cu tat\l lui la Bucure[ti pentru a vedea
Capitala minunat\ [i o parte din rudele care locuiau în ea. A fost primul contact al
copilului ochios [i sl\b\nog cu romantismul capitalei care fusese [i avea s\ fie
cîntat de mari c\rturari. Un singur exemplu ar fi de dat. În timp ce un mare om cu
imagina]ie, cu talent serios, în care fermentau cele mai nebune[ti vise scrise de
mîna omului, vedea cum creierul se desface ca un fluture în capul unui om sau cum
st\ ghemuit ca un foetus sau cine [tie cîte alte minun\]ii, Costi[or a crezut prima
oar\ cînd a v\zut un creier în manualul de biologie al m\tu[ii sale c\ vede acea pung\
nedefinit\ de viscere pe care le scotea bunicul din porc, în Ajunul Cr\ciunului. 

Cu un bagaj imaginativ atît de primitiv, Costi[or [i tat\l s\u au pornit din Gara de
Nord spre casa unuia dintre unchi. Cu un ocol: trebuia atins ochiul ciclopului,
cl\direa hipnotizant\ a pove[tilor copil\riei, locul minunilor, o chestie numit\ magazinul
Bucur. Tat\l nu a reu[it s\ se urce în nici un troleu, toate erau ocupate pîn\ la ultimul
centimetru p\trat de bucure[teni agili, oameni iu]i, de[tep]i, aluneco[i [i grabnici la
mînie. A[a c\ au mers pe jos pe {tefan cel Mare spre Obor. Tata a g\sit de cump\rat
trei treninguri cu dungi laterale, unul mare [i albastru închis pentru el, unul ro[u pentru
Costi[or [i unul, verzuliu parc\, pentru copilul cel mic. A luat [i pentru mama o
po[et\ frumoas\, iar la ie[ire [i-a deschis aripile înf\]i[înd ni[te plase din pînz\ cu mîner
de plastic pentru a-[i lua zborul spre Berceni. Tot pe jos, pentru c\ nu vroia s\-[i striveasc\
urma[ul în tramvai, printre bucure[teni prea ascu]i]i în coate. 

Drumul a fost lung, pres\rat cu tot felul de miracole. Se b\gau portocale, banane,
lucruri care în Moldova disp\ruser\ de prea mult timp în frigiderele activi[tilor [i
primsecretarelor. Costi[or a spus c\ [i-ar da via]a pentru o portocal\. Tat\l lui a încercat
s\ cumpere una sau m\car jum\tate de la o doamn\ care tocmai era f\tat\ de un
puhoi de lume, cu hainele complet anapoda [i p\rul ud de transpira]ie, purtînd o
plas\ în mîn\. S-a uitat urît la tat\l b\iatului care a[teapta cu papilele gustative
dilatate ca ni[te uria[i pl\mîni, [i i-a spus ceva despre accentul lui. Tat\l [i-a cerut
scuze [i, dup\ vreo sut\ de metri, [i-a dat o mare parte din banii pe care-i mai
avea pe o revist\ cu Rahan, pus\ la dispozi]ie de un domn lunguie] îmbr\cat în
blugi. Blugi!

Marea c\l\torie a neamului vr`ncenilor a continuat prin intestinele Bucure[tilor
pîn\ la un chio[c unde se g\sea bere, undeva l`nga un parc. Costi[or a luat o
gur\ din halb\ ca s\-[i fac\ musta]\ din spum\, iar apoi a început s\ r\sfoiasc\
aventurile primitive ale fran]uzului Rahan. I-a pl\cut o faz\ în care o femeie foarte
frumoas\ îl îmbr\]i[a pe Rahan. Înc\ o dovad\ de maximum ]\r\nism în capul
acestui b\ie]el care înlocuia imediat portocala cu o tip\ preistoric\ mi[to în
inventarul lui primitiv de dorin]e. Un copil f\r\ imagina]ie care nici nu [tia pe
ce min\ de aur literar calc\ pe lîng\ stadionul Dinamo. 

În Berceni, unchiul îi a[tepta în fa]a blocului cu un zîmbet elegant [i un
grai foarte ciudat, cam ca al crainicilor de la televizor. La fel [i so]ia lui, [i
chiar fiica lor de vreo trei ani cînd îng\ima cîte un cuvînt p\rea c\ face lec]ii
de dic]ie. A[a vorbesc bucure[tenii adev\ra]i, avea s\-i explice tata copilului,
mai tîrziu, în tren. Costi[or s-a dat mare cu faptul c\ [tie s\ citeasc\, iar
unchiul i-a dat o carte cu pove[ti de Petre Ispirescu. A doua zi, cei doi
aveau s\ plece ca ni[te ignoran]i din centrul lumii, din locul în care oamenii
pot na[te prin cap [i sînt plini de fluturi. Nu s-au lipit de ei decît cele
dou\ treninguri, pe care le-au [i îmbr\cat pentru drumul înapoi. Atît.
Imediat cum au ajuns în inima ]inutului moldovenesc neguros [i complet
lipsit de poezie, Costi[or a auzit c\ are de strîns pentru [coal\ dou\
plase cu frunze de dud pentru fluturii de m\tase ai patriei. Cînd le-a
spus acas\ p\rin]ilor, Costi[or l-a auzit prima dat\ în via]\ pe tat\l
lui înjurînd [i pe mama lui repetîndu-i s\ nu mai fac\ politic\ „de
fa]\ cu copilu’”.

__________
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare

cu persoane reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt cel care le compun m\rturiile,
momentele crude de sinceritate. Pentru c\ ei singuri n-o vor face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 29 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri la RRoommâânniiaa
lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-
[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente editorialist la

CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006, la Editura
Polirom.

autofic]iuni*
Costi[or la micul Paris

costi
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selec]ionate 85 de filme, din care am apucat s\ v\d mai pu]in de un sfert. Am
lipsit chiar [i de la vizionarea filmului meu (care avea 39 de secunde `n plus,
fa]\ de cele 12 minute regulamentare, dar n-a observat nimeni), moment `n
care m\ aflam `n casa unde eram g\zduit [i `mi f\ceam somnul de dup\-
amiaz\. Am prins `ns\ c`teva filme bune, ungure[ti [i multe anima]ii delirante,
la care s-a aplaudat. Filmele din programul de concurs au fost proiectate
simultan în trei loca]ii diferite din Bastionul de Intrare din castel. ~n fiecare
sear\, `n curtea castelului s-a performat la platane. Lui DJ Vasile i-a pl\cut at`t
de mult locul `nc`t a revenit [i `n ultima sear\, a[a c\ am a avut cine s\ m\ duc\
a doua zi spre cas\.  Tot `n ultima zi a avut loc o proiec]ie a filmelor Super 8 în
Sala Cavalerilor, `n care DJ-ii invita]i au mixat  live pe filmele mute. Radu
Vasile IIgazság a prezentat O sscurt\ ppoveste despre istoria anima]iei din
România [i Boborul, un excelent film bazat pe textul lui Caragiale, iar de la
Matei Branea am (re)v\zut colabor\rile sale cu Planeta Moldova. Am mai aflat
de la Deák DDániel de  site-ul www.daazo.com (European Short Film Center) în
cadrul unei proiec]ii Best OOf. Filme, m`ncare ungureasc\ la cazan, muzic\
mult\ [i bun\, aer curat (Harghita este jude]ul cel mai pu]in poluat din
Rom<nia), verdea]\, bere ieftin\, oameni minuna]i, relaxare, iat\ re]eta unui
festival f\cut, [tiu, e un cli[eu, cu mult suflet [i pu]ini bani. Cu sau f\r\ film `n
competi]ie, la anul voi fi din nou acolo. (J.-L.S.)
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DD e aproape o lun\ [i jum\tate nu mai am computer.
Mai întîi, am aflat c\ s-ar putea s\ se fi ars hard-
ul. Am acolo, aproape terminat\, o carte la care
lucrez de cî]iva ani. Bizar: am mai pierdut-o o

dat\ acum un an, printr-o simpl\ ap\sare aiurea pe cine
[tie ce combina]ie de clape de pe tastatur\. M-am trezit
în fa]\, în loc de text, cu o gr\mad\ de dreptunghiuri mici,
frumos aliniate, c\rora nimeni nu le-a mai dat de cap\t,
nici m\car prietenul nostru Florin Iaru, la care apel\m cînd
avem probleme de acest fel. Un alt prieten m-a ajutat s\
recuperez cîte ceva. A fost, m\ gîndesc [i azi consolator,
o pierdere fertil\. Prin rescriere, paginile despre Berlin-
Merlin s-au transformat în ceea ce sînt sigur\ c\ trebuia
s\ fie de la bun început – o carte despre „str\in\tate”
(literalmente [i în toate sensurile, cum ar spune Rimbaud
– mai mult în toate sensurile decît literalmente!).

Dar iat\ c\, dup\ un an, cartea se pierdea din nou. {i
nu doar ea, ci o gr\mad\ de alte lucruri aflate în diverse
faze de lucru. Trecuse ceva vreme de la zguduitoarea veste
cînd am aflat c\, pentru cîteva ore, computerul [i-ar fi
revenit, dup\ care a intrat în colaps. Oricum, memoria a
putut fi salvat\.

A[adar, de aproape dou\ luni sînt complet debran[at\.
Cu pu]in înainte de întîmplare scrisesem, premonitoriu,
chiar pentru Noua lliteratur\, c\ tot caut de ceva vreme
Walden a lui Thoreau, ca pe un antidot la dependen]a
computeristic\ de care chiar vreau s\ scap. M\car recitirea
lui Thoreau m-ar fi putut lecui. Sau o retragere ca a lui,
t\m\duitoare, în inima p\durii.

Dac\ tot mi-a murit computerul [i n-am g\sit Walden-
ul, am plecat într-o vacan]\ lung\ [i profund\, ca-n copil\rie.

Stau la marginea unei p\duri. În fa]a mea e o livad\
de pruni. Nu mai navighez demult (sic!) pe Internet, nu
mai [tiu nimic despre  blogger-i, n-am mai v\zut nici o
revist\  on-line (pe cele pe hîrtie oricum le-am cam
abandonat). E foarte bine a[a. Din ce în ce mai bine. Strîng

lemne pentru foc, culeg mure, smulg buruieni, m\ uit la
cîte o cioc\nitoare harnic\. Am încercat s\ cosesc, am
greblat, am vopsit garduri, am b\tut cuie, am f\cut gem
de prune ca bunica mea, la foc de lemne. Am la mine doar
un volum de teorie a literaturii, exact lectura mea preferat\
pentru vacan]\. N-am nici o obliga]ie, o citesc pe s\rite,
la întîmplare, m\ distreaz\ sîrgul inutil al unor autori prea
serio[i, aici doar personaje. Citit a[a, volumul e un [ir de
short-stories despre cuvinte [i no]iuni. Mie-mi place, kind
of easy literature, nu trebuie s\ urm\re[ti nimic, nici
dialoguri, nici nara]iuni. Ar mai fi [i Mary PPoppins, pe care
o împart cu fiica mea, [i o revist\ în care am g\sit un articol
despre Julius Shulman, arhitect, [i despre una din
casele lui (de sticl\, construit\ în p\dure, cu întrerup\torul
pentru lumin\ prins într-o stînc\ apar]inînd peisajului –
dar, acum, [i casei!). S\ adaug [i cele dou\ c\rticele despre
Mitteleuropa (despre care trebuie s\ vorbesc prin septembrie).
N-am chef de scris, nici de citit. Am chef s\ m\ uit la nori,
s\ privesc sc\p\r\rile minuscule [i ro[ii ale avioanele care
trec pe cer la miezul nop]ii, s\ a[tept, ca un pescar f\r\
undi]\, cu privirea în sus [i nu în jos, apari]ia vreunei stele
c\z\toare, s\ ascult vîntul cel mare, ca în poezia slovenului
Kosovel, sau greierii, s\ simt cum se las\ încet-încet r\coarea
de sear\, s\ stau a[a în aburi de gem de prune, s\ arunc
cîte un lemn în foc [i s\ m\ gîndesc la bunica, la to]i cei
l\sa]i departe, în trecut, s\ încremenesc în densitatea asta
atît de asem\n\toare cu aceea a copil\riei mele. Toat\
rumoarea (politic\, literar\, cotidian\) e departe, inofensiv\,
[i nimic nu mi se pare mai important acum decît somnul
motanului Moti pe perni]a lui galben\.

Stau la marginea unei p\duri [i îmi aduc aminte c\
peste nu foarte mult timp trebuie s\ vorbesc despre mine
[i Europa Central\. La piciorul meu, o furnic\ mare duce
în spate o furnic\ [i mai mare. C\rata e moart\ [i are, în
plus fa]\ de c\r\u[\, aripi. M\ întreb dac\ furnicile se
m\nînc\ între ele – asta dup\ ce mi-a trecut prin cap [i

gîndul caraghios c\ prima [i-ar putea duce în spate,
îndurerat\, prietenul mort. P\durea este foarte central-
european\. Indiferent unde se afl\ ea, dac\ e întunecoas\.
Sînt eu oare o scriitoare central-european\? Acum cî]iva
ani, Adriana Babe]i, care f\cea un dic]ionar (sau o antologie?)
de autori Mittel, îmi spunea c\ s-a gîndit [i la mine (ca
ardeleanc\), dar c\ eu m-am mutat de mult\ vreme la
Bucure[ti [i atunci… Eu îmi amintesc de Klara, care a avut
grij\ de mine cînd eram mic\-mic\, [i de b\trîna Piroska,
de primul b\iat de care m-am îndr\gostit, Erhardt, apoi
de Uwe [i de Jürgen, eu îmi amintesc de cocoana Kiso [i
de domnul Merjanov, eu îmi amintesc cum am început
singur\ s\ înv\] limba german\ ca s\ vorbesc cu Elke de
la etajul trei [i îmi amintesc primele trei cuvinte pe care
le-am citit în limba german\ – rot, gelb, blau. N-am înv\]at
niciodat\ ca lumea limba german\. |sta sigur e un
motiv al non-central-europenit\]ii mele. Eu îmi amintesc
cît de str\in\ m\ sim]eam fa]\ de ei, fa]\ de toat\
lumea. Poate con[tiin]a asta, extins\ azi, c\ e[ti str\in
oriunde ai fi în lume (mai ales la tine acas\), poate fi „miezul”
central-europenit\]ii mele, dac\ ea exist\. Altfel, abia
a[tept s\ dau de volumul lui Vollmann, celebrul, deja,
autor american care tocmai a publicat (a[a cum am citit
într-un  Lire estival, înainte s\ plec din Bucure[ti) un roman
de vreo 800 de pagini care se nume[te Central EEurope.
{i m\ mai întreb cîte scaune avea Thoreau în casa lui. Doar
unul?

14 august 2007

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 41 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca
membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee
în 1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee ppooeemmee
- 1990, JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii - 1997) [i
eseuri (VVoolluubbiilliiss - 1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).  

volubilis
vacan]a

simona popescu

ara asta nu a fost ca celelalte veri. A fost
mai cald ca niciodat\ (dar mie mi-a pl\cut), Manic
Street Preachers [i-au scos un album nou (Send AAway tthe
Tigers), am luat licen]a, unele colege s-au m\ritat, altele s-au f\cut

profe, eu m-am angajat [i nu am plecat nic\ieri în „vacan]\”, a[a cum f\ceam
de obicei vara. |sta nu a fost neap\rat un lucru r\u. Am cunoscut un colectiv nou, am
v\zut pe viu ce fac de fapt oamenii atunci c`nd s`nt „la birou”. Tot timpul am fost curioas\:
ce fac oamenii c`nd s`nt la birou? P`n\ acum acest „la birou” era pentru mine o entitate…
pe care mi-o imaginam ca pe înc\perea în care JR din Dallas î[i primea asocia]ii cu care f\cea
„afaceri” [i pe care îi servea cu jum\tate de deget de  scotch. Poate c\ tr\iesc în filme, sau nu, treaba
e c\ am observat ce fac tinerii jurnali[ti „la birou” între dou\ articole despre T\riceanu sau înt`mpl\rile
fantastice din via]a vreunei vedete: stau pe Internet. Unii se joac\  online un joc stupid cu bilu]e, al]ii
împu[c\ inamicul sau î[i ajut\ personajele s\ ias\ din situa]ii limit\, al]ii caut\ pe YouTube clipuri cu
Vacan]a Mare, din perioada lor „bun\”. În asemenea circumstan]e, adic\ „la birou”, am descoperit  site-
ul Metropotam. Site-ul îl [tiam de mai mult timp, cam de vara trecut\, dar numai acum m-am uitat mai atent\
pentru c\ m\ privea direct pe mine. {i spun c\ m\ privea direct pe mine pentru c\ este un  site despre Bucure[ti,
ora[ul în care mi-am petrecut aceast\ var\. Nu c\ nu l-a[ cunoa[te, dar am vrut s\ citesc [i opiniile altor oameni
despre Bucure[ti [i s\ v\d ce descriere fac unor locuri pe care eu le cunosc de c`nd eram mic\.

Site-ul are ca  logo un hipopotam tare simpatic, cu casc\ de aviator [i ceea ce se remarc\ de la primul
click este c\ redactorii s`nt egali cu toat\ lumea. Prin asta vreau s\ spun c\ nu se încadreaz\ în seria  site-urilor
despre Bucure[ti, dar dedicate „urbanilor”, unde ni se aduc la cuno[tin]\ numai anumite evenimente (cele
underground). Am putea spune c\ Metropotam e un fel de salat\ pentru tipele care s`nt la diet\, dar [i pentru
cele care nu s`nt la diet\ [i î[i permit s\ m\n`nce [unc\, ou\, antricoate, maionez\ cu cartofi pr\ji]i, chiftele, o
salat\ (în cazul de fa]\) cu filme [i cronici de filme, la care se adaug\ treptat cronici de restaurante, cronici de
cluburi [i cafenele, cronici de locuri, interviuri, fotografii, profiluri.

Din  click în  click am ajuns la magazinele „cool ” din Bucure[ti: cutare adidas cost\ at`t, tricoul at`t… dac\
ad\uga]i o br\]ar\, look-ul este des\v`r[it… [i nu uita]i în cele din urm\ c\ este sezonul reducerilor. Tot
a[a am aflat c\ toamna asta e plin\ de concerte, încep`nd cu Deep Purple, Chemical Brothers, Jethro Tull
[i termin`nd cu Ellen Allien [i Pink Martini.

La categoria restaurantelor, mai toate au  ok-ul redac]iei [i la toate se poate m`nca :). {i
interviurile acoper\ o palet\ larg\ de personaje din diferite domenii: C\lin Torsan vorbe[te despre
cum a început s\ cocheteze cu literatura, Ionu] Cicoan\ ne spune de ce nu este de acord cu demol\rile
din Bucure[ti, iar Rea Garvey, solistul de la Reamonn, poveste[te festivaluri [i turnee.

Oric`t de mult am vrut s\ m\ pierd prin  site, nu am putut, pentru c\ am avut la
îndem`n\ pe tot timpul navig\rii harta Bucure[tiul [i informa]ii esen]iale despre starea
vremii [i data curent\.

Dilema care s-a n\scut pe parcursul articolului este unde stau oamenii din
spatele  site-ului?

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  22 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i
colaboreaz\ `n calitate de fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

elena
dr`ghici

eu \n Bucure[ti
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{tefan, sstudent lla AArhitectur\: 

Luni, 27 august 2007, ora 5.53 A.M.

M\ numesc {tefan [i…
Trebuie s\ `ncep acest text cu o m\rturisire. Eu…

eu n-am citit prea mult din opera domnului C\rt\rescu. De
fapt, dac\ stau bine [i m\ g`ndesc… mai nimic :(. 

Am citit acest fragment (Mircea C\rt\rescu, Orbitor. AAripa
dreapt\, Editura Humanitas, 2007, pp. 67-68.) [i mi-a pl\cut!

Mi-a topit realul. 
Iar amestecul de basm [i erotism mi-au atras `n mod deosebit aten]ia c`t [i felul… fragil `n care

elementele delicate s`nt al\turate celor dure.

M-am scurs instantaneu, aproape, printre  atla[ii transparen]i, printre mu[chii lor de cristal,
printre mon[trii mitici, cu to]ii adu[i la via]\, crea]i [i anima]i de voin]a scriitorului. 

M-am l\sat prad\ orgiei cu trupuri goale de piatr\, cu  cumshot-uri eterne, `nghe]ate `n timp,
`mpietrite ca `ntr-un film „erotic”.

~n acela[i timp mi-am adus aminte de Cronicile ddin NNarnia `n care vr\jitoarea cea rea a z\pezii
`mpietrea f\r\ mil\, cu ajutorul baghetei magice, pe oricine `ndr\znea s\-i calce porunca. 

Mi-am amintit de adolescen]\, c`nd `mi doream s\ ating s`nii lui Venus din Milo sau
abdomenul lui Heracle `n Le Louvre. C`nd c\utam s\ v\d dac\ sub faldurile Hermesului `mpietrit,
pe cl\direa de vizavi a B\ncii Na]ionale, este sculptat sexul, am fost dezam\git c`nd, pe furi[ uit`n-
du-m\, am realizat c\ lipse[te. Am r\mas uluit v\z`nd c\ toate statuile ecvestre s`nt cu cai, nu cu iepe. 

Mi-am imaginat cum ar fi s\ atingi trupul aproape dezgolit al lui Isus din Pietà lui Michelangelo
de la Vatican. Sau cum ar fi s\-l po]i atinge pe David, un b\iat de 4m `n\l]ime – mi-am imaginat c\
a[ sim]i c\ldura pielii.

Am cules c`teva „bobi]e limpezi, ca de r\[in\ de prun” de pe „frunzele bosche]ilor” [i, ajuns acas\,
m-am `nchis cu ele-n debara ca s\ v\d „cum lumineaz\ pe `ntuneric”.

~n spatele meu am sim]it o mi[care str\in\.
De[i nu se putea distinge nimic, nici o siluet\ `n bezna debaralei, m\ `ntorc [i… 
Un fulger de lumin\ str\punge `ntunericul (mama aprinsese lumina `n buc\t\rie), iar dunga de

fotoni l\sat\ de fanta dintre u[\ [i perete `i lumina acum ochii.
Tu e[ti, Mircea? `ntreb timid, `n [oapt\…
Da! r\spunse tot `n [oapt\.
Ochii lui dispar, odat\ cu sunetul `ntrerup\torului de la buc\t\rie.
Ia-m\ `n bra]e [i spune-mi o poveste. ~l rog `n `ntuneric.
M\ aplec `n fa]\, [i-mi simt trupul ancorat `n bra]ele lui, [i simt cum m\ ridic spre cer 

spre cer 
spre cer.                                                                                                                                             

„…printre cupolele ora[ului”
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Populi  box: Mircea C\rt\rescu, Orbitor. AAripa ddreapt\, Editura
Humanitas, 2007, pp. 67-68.

„Zborul lui Mircea printre cupolele ora[ului trezea un
popor întreg de statui: atla[ii de sub balcoane deveneau
transparen]i ca ni[te radiografii, li se z\reau coastele,
sternurile [i oasele iliace prin carnea lor de cristal, prin
mu[chii de cristal încorda]i de povar\, planturoasele femei
goale pres\rate peste tot sub mii de pretexte, o dat\ [i
jum\tate cît statura unui om, întindeau bra]ele c\tre cer,
l\sînd s\ se vad\ delicata lor pilozitate axilar\, mirosind
pl\cut a c\ldur\ [i transpira]ie, cherubinii de ghips cu
nasurile mîncate [i obrajii scoroji]i deveneau pentru
cîteva clipe copii buc\la]i, somnoro[i, cu pieli]a obr\jorilor
îmbujorat\ [i sub]ire. Pîn\ [i mascaroanele [i gorgonele
de piatr\ ce-nzorzonau vreo cas\ veche, negustoreasc\,
prindeau via]\ pe zidurile devenite cumva organice, [i
care pulsau lent în ritmul arterelor unei unanime inimi
subterane. Statuile ora[ului, dezn\d\jdui]ii, mu]ii,
neconsola]ii s\i locuitori, de la b\rba]ii de stat de prin
pie]e, acoperi]i de g\ina] de porumbel, pîn\ la embrionii
monstruo[i din ou\le de piatr\, a[teptau, infinit
r\bd\toare, nop]ile în care zborul lui Mircea le-
nsufle]ea pentru un sfert de ceas. Atunci, în
lumina mistic\ a trenei sale fotonice, coborau, de
pe fa]ade [i socluri, b\rba]i [i femei în falduri de
piatr\, de aram\ sau de ipsos lepros, se-mbr\]i[au
cu priviri tragice cînd, grupuri-grupuri, se-ntîlneau
pe str\zile t\cute [i pustii, pentru ca apoi, în bezna
parcurilor, s\ se dedea unui desfrîu f\r\ limite,
unei obscenit\]i disperate, avide de via]\ [i
sex, unei risipe de sperm\ mineral\ ce, ]î[nit\
pe iarb\ [i pe frunzele bosche]ilor, cristaliza în
bobi]e limpezi, ca de r\[in\ de prun, pe care
copiii le g\seau în dimine]ile urm\toare [i,
ajun[i acas\, se-nchideau cu ele-n debara ca

M.I., ggrafician:

M-auzi? A[a… hai c\ am citit aia. Frate, nu `n]eleg nimic din textul \sta. M\ rog, io n-am nici
specializarea ta, dar î]i zic, a[a, dup\ ureche. Deci, l-am citit de vreo trei ori [i uite c\ mai simt
nevoia s\-l citesc înc\ o dat\. Nu în]eleg cine e Mircea [i de ce zboar\. Adic\ îmi dau seama c\ e vorba
de autor, c\ pe amîndoi îi cheam\ Mircea, dar nu îmi dau seama cum st\ treaba cu el, adic\ ce
puteri speciale are de zboar\, în fine, chiar nu îmi dau seama ce e cu b\ie]elul \sta. Bine, io n-am
în]eles mai multe, de exemplu, ce-i cu cupolele ora[ului [i de ce se treze[te la via]\ un ora[ întreg.
Eu mai v\d filme d’astea: X-mmen, Fantastic ffour, Transformers etc. [i pot s\ în]eleg efectele
speciale, dar aici cred c\ e vorba de un tip care a b\ut o doz\ de  burn cu ceva votc\ [i probabil
ceva Regenoane [i astea l-au f\cut s\ o ia la fug\ pe str\zi, a[a de nebun [i s\ aiureze. De ce rîzi? 
M-auzi? 

A[a, [i b\nuiesc c\  atla[ii  \[tia s`nt ni[te b\rba]i care ]in ni[te balcoane pe umeri, ca \la cu globul
p\mîntesc, doar c\ mai sl\bu]i. Adic\, mai [tiu [i io d’astea, c\ am înv\]at la nu mai [tiu ce materie,
cu legendele Olimpului, dar mi se pare ieftin s\ le folose[ti a[a. Uite [i tu, imagini ca asta cu carnea
care ajunge de cristal, asta e  cheap. Acu’ încerc s\ îmi dau seama cum sare de la  atla[ii \[tia la
„planturoasele femei goale” (rîde), m\ rog, nu e greu, adic\ merge pe un fel de scenariu de film
porno, cu  atla[i  care trag de fiare [i „femei planturoase”, retu[ate [i siliconate. Sînt [i ni[te chestii
morbide. Ini]ial am crezut c\ e toat\ treaba într-un cimitir. {i mai e [i asta cu mirositul pilozit\]ilor,
frate, mie îmi treze[te oroare. E  freaky. Deci cum pot s\ miroas\ cl\dirile a transpira]ie… (rîde).
Îmi treze[te [i o curiozitate de a citi mai departe. De[i, de aici înainte, în genu’ \sta a[ putea s\
scriu [i io. S\ scriu despre pietricele [i c\ldura lor. Ultima chestie pe care am citit-o de \sta a fost
R.E.M. [i mi s-a p\rut mult mai tare... [i statuile astea venite una peste alta [i frazele astea interminabile
venite una peste alta [i elevate, pe deasupra. Nu [tiu, nu îmi place. |sta se crede un fel de
Eminescu, de Zbur\torul. E [i el un fel de zbur\tor, m\ gîndesc io. 

Hai c\ mai citesc o dat\, s\ î]i mai zic ni[te chestii c\ m\ seac\. Aaaa, care e treaba, frate, cu sperma
mineral\? C\ toate statuile astea se freac\ pe acolo [i arunc\ o gramad\ de sperm\ mineral\. {i,
b\i, ce naiba, o g\sesc copiii diminea]a? Cîh… e bolnav. Mai departe, uite trece de la sperm\ la r\[ina
de prun [i copiii se duc cu ea în debara (rîde destul de mult). Sînt total indignat. Sînt acolo ni[te
chestii obscene, de-a dreptul. De ce? P\i, pentru faptul c\ transform\ ceva simplu [i nevinovat în
ceva sexual. {i în loc s\ le dea o via]\ normal\, transform\ totul într-o orgie. Eu nu s`nt pudic, ce
naiba, dar mi se pare o chestie exagerat\ ca orice chestie s\ devin\ ceva sexual… poate ca s\ îl
citeasc\ to]i pu[tanii de liceu, nu [tiu. Bolnav, oricum. La el toate chestiile astea misterioase exist\
pentru a trezi o fascina]ie sexual\, nu e ceva gen  fantasy, ceva gen Lord oof tthe RRings, nu e un
quest. Eu v\d ora[ul \sta, al lui Mircea, destul de gol. Dup\ fragmentul \sta, am impresia c\ romanul
s-ar putea s\ fie de neîn]eles [i tocmai pentru treaba asta s-ar putea s\ prind\ la public. Eu citesc aici
[i am impresia c\ e vorba de un ora[ pustiu, ca în filmul \la, 28 DDays LLater, [i Mircea \sta o ia razna
pentru c\ se simte foarte singur [i î[i creaz\ prieteni imaginari. Dar tipu’ tot bolnav r\mîne, a[a c\
prietenii lui imaginari fac sex (rîde, din nou). Deci cred c\ \sta e un personaj
care lucraz\ la calculator foarte mult [i iese noaptea tîrziu [i cînd
iese el nu mai are timp de nimic. {i se uit\ la statui. {i e [i frustrat
sexual. Dar el î[i dore[te o via]\ normal\… uite acu’ mi se
pare foarte trist omul \sta. Nu are timp s\ ias\ nici cu b\ie]ii
la o bere, deci munce[te foarte mult. El face ni[te bani,
dar nu mai are ce s\ fac\ cu banii. {i astea 15 minute,
timpul în care trece el pe acolo, printre toate statuile
alea, e  his quality time. Bolnav, oricum… [i tipele
astea care întind bra]ele spre cer, e a[a o imagine,
un fel de pictur\ de B\la[a. Deci, ca s\ m\ la[i în pace,
Mircea \sta nu e un om violent, ci un romantic
obsedat. M\ rog, nu e stilul meu, da’ asta nu înseamn\
c\ altora nu tre’ s\ le plac\. Mi se pare cam de duzin\
[i, sincer, nimic interesant.

D
e aceast\ dat\, ne-am gîndit c\ ar

fi o idee mai bun\ s\ nu mai ie[im
din cas\ pentru aceast\ rubric\ –
]inînd cont de c\ldura de afar\.

Am deschis  messenger-ul [i am c\utat în list\
dou\ persoane dispuse s\ ne ofere c`teva
cuvinte despre un fragment din ultimul OOrrbbiittoorr
al lui Mircea C\rt\rescu. Am l\sat reportofonul
s\-[i odihneasc\ bateriile [i am organizat o
„conferin]\” audio, cu M.I.; {tefan a preferat s\
r\spund\ pe  mail. Deci s\ le d\m cuvîntul...

C
u aaceast\ ppagin\ vvrem ss\

spunem uun ssingur llucru:  [[i
nelitera]ii ccitesc, ttrebuie cc\ ccitesc
literatur\ nnou\, ddar nnu lle

cunoa[tem pp\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo
carte pproasp\t aap\rut\, vvom mmerge dde lla ccas\ lla
cas\, ddin sstrad\-nn sstrad\, dde lla ffacultate lla ffacultate,

de lla mminister lla mminister, vvom cciti uun ffragment,
vom îînregistra pp\rerile aascult\torilor/cititorilor

[i vvi lle vvom ttranspune aaici, îîn „„Populi bbooxx”,
nefalsificat, aautentic 1100%.
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