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Sébastien Doubinsky, Cartea mmut\, Editura Humanitas, colec]ia „Cartea de pe noptier\”,
traducere de Daria-Laura Bârsan, 2008, 140 pag., 18 lei.

A lessandro Salomonsen, topograf (bolnav de cancer), este angajat s\ fac\ ni[te
m\sur\tori ale unui fel de teren-triunghi al bermudelor de pe o insul\ a arhipelagului
eolian, celebr\ [i pentru ruinele cet\]ii romane Césarée-la-Petite. Nevoit s\-[i
prelungeasc\ sejurul din cauza unei încurc\turi la livrarea instrumentelor de care

are nevoie pentru m\sur\tori, Alessandro se îndr\goste[te de Vera, sora proprietarei hotelului
în care locuie[te, [i, descoperind împreun\ cu aceasta [i cu t`n\rul Stefano, b\iatul proprietarei,
secretele [i farmecul insulei, pare s\ uite, în contrapondere, de boal\ [i, printr-un ciudat
experiment final (un salt riscant de pe o st`nc\ foarte înalt\ în r`ul ce traverseaz\ insula), chiar
s\ se vindece. Dac\ povestea, din cauza temei, aduce pu]in a  basm sau a film siropos, stilul
în care este scris\ e foarte reu[it, autorul evit`nd, de fapt, cli[eele periculoase [i p\str`nd mereu
o doz\ s\n\toas\ de ambiguitate [i de umor. Sébastien Doubinsky este considerat una dintre
vocile cele mai originale ale literaturii franceze contemporane. (M.I.)

Javier Sierra, Doamna îîn aalbastru, traducere din limba spaniol\ de Angela Lambru, Editura
Paralela 45, 2008, 376 pagini, 30 lei.

D ac\ ave]i chef de o carte neproblematic\, dar nu de tot superficial\ [i în nici un
caz prost scris\, doar foarte accesibil, cu o poveste care s\ v\ ]in\ cu sufletul la
gur\, dar con]inînd parc\ o doz\ mai mic\ de kitsch decît povestea lui Dan
Brown (de[i ceva lucruri în comun ar fi!), atunci Doamna îîn aalbastru de la

Paralela 45 este alegerea potrivit\. Se bazeaz\ pe o legend\ catolic\, cea a c\lug\ri]ei
franciscane care a reu[it s\ cre[tineze triburi din America Central\ f\r\ s\-[i p\r\seasc\ chilia
din Spania, prin a[a-numitul fenomen de biloca]ie. Traducerea este în general bun\, am g\sit
doar cîteva op]iuni prea comode, dar nu importante, iar povestea curge profesionist, chiar
n-o s\ [ti]i cînd trec cîteva zile de vacan]\. (L.M.)
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ochelarista 
[i efortul fizic

`ntr-o var\, ̀ n clasa a doua, cred, am
poposit la bunica la hu[i. dar asta nu era
orice fel de var\. a fost vara c`nd am avut
de citit romanul ion, de liviu rebreanu.
nu pricep nici acum din ce motiv era
lucrul \sta necesar la o v`rst\ at`t de
fraged\. 

m-am instalat gale[\ la fereastr\,
`ntr-un  fel de pozitzie contemplativ\ de
la moldova, [i anume cu capul oblic. am
inspirat  aerul din curte [i am decis s\
m\ dedic lecturii.

dup\ un capitol, mi s-a `ngreunat
capul [i m-a lovit o ap\sare care nu
[tiu de unde venea. m\ apucase brusc o
nefericire de-o viatz\, de[i io aveam doar
9 ani, ca [i cum dintr-odat\ a[ fi pus
cap la cap experientzele d\un\toare ale
unui bloc de cet\tzeni.

am r\bdat toate astea dintr-un motiv
banal. ̀ n sinea mea eram un copil sperios,
crescut `n umbra citatului celebru: `n
viatz\ nu facem ce ne place, facem ce
trebuie. 

p`n\ la urm\, bunica avea nevoie de
ajutor la str`ns via. m-am urnit aproape
cu entuziasm la g`ndul c\ scap de balamuc.
am `n[f\cat o oal\ [i m-am apucat de
cules. la-nceput a mers. dup\ un sfert de
or\ s-a dus pl\cerea pe motiv de ritm -
smulge, apleac\-te, du-te cu oala la
gr\mad\, ̀ ntoarce-te, [i tot a[a. ce-i drept,
ca [i acum, conditzia mea fizic\ las\ cel
putzin de dorit. 

a[a s-a sf`r[it cariera mea de agricultor.
din curte, masa mea cu l\mpitz\ p\rea
o feerie.

mi-am spus - nu e de mine. `napoi
la rebreanu. iar `n pauze reveneam la o
carticic\ de copil - djiling-ddjiling, ppe[ti[orul
de aargint. 

cartea vorbit`

c`nd te g`nde[ti la copil\rie, simtzi
nevoia s\ ̀ mpopotzonezi problema m\car
`n mintea ta. sau cel putzin eu a[a fac.
brusc am `nceput s\ scotocesc - unde-o
fi fost frumos, cam la ce v`rst\ [i de ce.
s-au fluturat multe: cartea cu veveritze
pe care-o citeam cu capul `nfipt `n
g`tul maic\-mii, cartea cu un mot\nel
p\tat, lizuca, dar mai abitir ca toate `mi
r\sun\ ̀ n cap vocea maic\-mii citindu-le
copiilor ei de clasa I.

citindu-le puiul, de br\tescu-voine[ti.
aveam vreo 27 de ani [i eram ̀ n vizit\

la ai mei la oradea. copila[ii clasei ascultau
cu ochii ie[itzi din orbite lucrurile grave
despre care se f\cea vorbire. picasem
acolo ca o repetent\. de la un moment

dat au `nceput s\ ofteze din r\runchi,
dup\ care s-au pus de-a binelea pe bocit.
ah, tovar\[a, ah tovar\[a. aoleu. tr\iam
senzatzia c\ mama e uciga[ul unor suflete
nevinovate [i `n mod obligatoriu eu
trebuia, ̀ n cel mai scurt timp, s\-i salvez.
le-am aplicat stinghere m`ng`ieri pe um\r.
situatzia continua s\ se agraveze. `mi
venea [i mie s\ pl`ng. dup\ pui, dup\
mama puiului, dup\ copil\ria mea expirat\,
dup\ mama care m\ l\sase la bucure[ti
ca s\ citeasc\ ea cu voce [optit\ `ntr-o
[coal\ din oradea. pric\jitzii deveniser\
nefericitzi la culme, a[a c\ eu am inventat
rapid un motiv [i m-am c\r\b\nit.

n-am de g`nd s\ povestesc [i despre
tineretze f\r\ b\tr`netze, c\ci nu am
viatz\ f\r\ de moarte. ̀ n schimb, mama
avea talent. incontestabil.

~n acest num\r apar ilustra]ii din albumul
Ora[ul `̀nfiat - oora[ul `̀nviat. UUn pportret dde ccetate
v\zut dde ccopii, de Maria Cosmina Dragomir,
Bucure[ti, 2007.



Doamna GGras\, Revist\ lunar\ de bun sim] [i
cultur\, anul I, nr. 1, martie 2009, 1,50 lei

M \ [i-ntrebam cînd o s\ mai apar\
o revist\ care s\ reînnoade (cum
altfel decît printr-o declara]ie de
divor]) tradi]ia „insucceselor trecute”

ale revistelor de la Litere. Studen]ii care pun la
cale Doamna GGras\ - Iulian Curuia, Radu Dima,
Irina Macedonski, plus colaboratorii Alina Apostu,
Sever Gulea, Adrian Haidu, Aura Mircea, Codru]a
Mari[, Dorina Maria Ivan, Andreea Breazu - anun]\
c\ nu-[i propun nici o direc]ie sau cel pu]in nu ader\
la nici una dintre cele cunoscute („nu e postmodernist\,
dou\miist\, fracturist\, elitist\”). În asta const\ o
parte din farmecul revistelor de la Litere. Exist\
îns\ cîteva direc]ii, reperabile, majoritatea, [i în revistele
studen]e[ti de pîn\ acum: eseurile [i analizele cu [taif
amestecate cu texte ludice, voin]a de dezinhibare cu
orice pre], vagi manierisme, interviuri pe mess, glumi]e,
cuget\ri. Tema num\rului este „Grafie [i pornografie”
- cu accent pe al doilea termen - [i am g\sit cîteva
texte care merit\ toat\ aten]ia: „Pornografie de grafie
veche”, de Iulian Curuia, [i „O fereastr\ de sexualitate
contemporan\...”, de Sergiu V. Vasile; acesta din urm\
semneaz\ [i un grupaj de poezii delectabile, a[ezate, la
rîndul lor, al\turi de alte cîteva poeme la fel de reu[ite,
dar ceva mai imponderabile, de Cristi Cotarcea. (A.C.)

William Faulkner, Sanctuar, traducere din
englez\ de Mircea Iv\nescu, Editura Rao,
Colec]ia „Biblioteca William Faulkner”,
2009, 284 pag., 29,99 lei. 

M alraux a spus despre Sanctuar
c\ „este o intruziune a tra-
gediei grece[ti în romanul
poli]ist”, al]ii spun c\ este

o analiz\ a naturii r\ului, în care se simt
influen]ele operelor lui T.S. Eliot [i Freud.
Îns\ nu trebuie s\-i citi]i pe Eliot, pe Freud
sau pe Malraux pentru a v\ da seama c\
Sanctuar este o carte incredibil de violent\,
cu o atmosfer\ ap\s\toare [i sumbr\, despre
r\pirea [i violarea unei fete. Nu ve]i g\si
sanctuarul din titlu în paginile c\r]ii, îns\,
pe m\sur\ ce ve]i r\mîne f\r\ foi de întors,
ve]i începe s\-l c\uta]i în\untrul vostru
pentru a v\ ascunde în el tocmai de acele
lucruri primitive care se g\sesc acolo. Dintre
toate c\r]ile lui Faulkner, Sanctuar este cartea
cu cel mai mare succes de public [i de vînz\ri,
dar [i cea mai [ocant\. (G.D.) 

Sara Gruen, App\ ppentru eeleffan]i, traducere din englez\
de Vali Florescu, Editura Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul
Denisei”, 2009, 356 pag., 38 lei.

„B
\trîne]ea e un tîlhar cumplit. Exact cînd
începi s\-]i dai [i tu seama ce-i cu via]a,
î]i subreze[te picioarele [i-]i încovoaie
spinarea. Te doare totul [i-]i înce]o[eaz\

mintea, [i r\spînde[te pe nesim]ite cancerul în tot
trupul so]iei tale.” Asta spune Jacob Jankowski, un
b\trîn care, la 90 de ani, a ajuns într-un azil.
Apoi, cînd în apropierea azilului se ridic\ corturile
unui circ, Jacob începe s\-[i aminteasc\ [i s\ ne
povesteasc\ tinere]ea pe care [i-a petrecut-o
al\turi de unul dintre cele mai faimoase circuri
din America: Fra]ii BBenzini - CCel MMai SSenza]ional
Spectacol dde ppe PP\mînt. Povestea este plin\ de
suspans, de exotism [i de str\lucire, dar vom
afla c\ în spatele acestei lumi colorate [i
atr\g\toare stau ascunse lucruri precum
cruzimea, mizeria [i violen]a. Nu mai pu]in
interesant\ este lumea din interiorul azilului
de b\trîni, îns\ este mai pu]in exploatat\
decît cea a circului. La circ, Jacob se ata[eaz\
de Rose, un elefant menit s\ atrag\ [i mai
mul]i curio[i, care îns\ are un secret ce-i
va schimba via]a lui Jacob. (G.D.)
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greut\]i, [i s\ impregneze poezia publicat\
în reviste cu un virus necunoscut, cu efecte
benefice. Critica era derutat\. Chiar corifeii
literaturii aservite, cei mai inteligen]i
dintre ei, ca Paul Georgescu sau Ovid
S. Crohm\lniceanu, p\reau cumva
impresiona]i de tinerii poe]i [i, cu bizantine
precau]ii, îi ap\rau. Era un dans aiuritor,
cu mi[c\ri fine, aproape imperceptibile.
Peisajul se schimba încet. Criticii tineri,
unii dintre ei, sprijineau înnoirea.
Al]ii, la fel de tineri, sperînd probabil
la o mai grabnic\ oficializare, manifestau
grotesc [i anacronic în ap\rarea realismului
socialist. Poe]ii se numeau Florin Mugur,
Matei C\linescu, Nichita St\nescu,
A.E.Baconsky, Petre Stoica. Scriau în legea
lor, for]înd barierele [i, cîteodat\, scriau
aparent la comand\. Nichita St\nescu
publica o poezie sub egida luptei antimonarhiste,
dar numai titlul era antimonarhist [i vaga
metafor\ a unui cerc de aur care se rostogolea
peste pietre. Textul era aproape barbian,
[i asta în 1957! Petre Stoica era unul dintre
cei mai rafina]i, poeziile lui, absolut toate,
publicate în Gazeta lliterar\, sînt insule de
desf\tare pur literar\ în mijlocul unui ocean
de omagii [i de temenele staliniste (da, se
practicau asiduu chiar [i dup\ moartea lui
Stalin!). Poeziile lui Petre Stoica sînt în general
evazioniste, intimiste (un cuvînt de ocar\ în
epoc\!), surprind mici gesturi cotidiene, st\ri
incerte, cu nota]ii surprinz\toare, acute [i simple
(f\r\ nici o leg\tur\ cu simplitatea retard\ a
poeziilor politice), cu un limbaj rafinat [i sofisticat
(dar f\r\ arabescurile cîteodat\ excesive ale lui
Nichita St\nescu sau ale oniri[tilor). În fine,
poeziile lui sînt marcate decisiv de o atitudine
profund original\, atît în structur\, cît [i în
limbaj. Cel mai bine se vede asta, în mod
paradoxal, atunci cînd poetul nu este liber,
pentru c\, a[a cum spuneam, periodic erau
necesare gesturi  de reveren]\ fa]\ de
comandamentele literaturii oficiale. Le f\ceau
[i ace[ti tineri, dar cum le f\ceau! Jucat, ironic
aproape, cedînd minimal, lipind de cele mai
multe ori cuvîntul compromi]\tor la vedere,
grosolan, parc\ pentru a sublinia trucul [i
pentru a l\sa corpul poetic independent
de acest adaos politic. Atunci cînd Maria
Banu[ scrie despre r\zboi, întreaga ei
poezie vibreaz\ de anti-fascism duduitor,
pîn\ la destr\marea iremediabil\ a
oric\rui efect artistic. Iat\ cum scrie
Petre Stoica despre r\zboi în Gazeta
literar\ nr. 25 din anul 1958: 

NN u l-am cunoscut pe Petre Stoica.
Mai auzeam din cînd în cînd pove[ti
despre el [i despre locul retras
în care tr\ia [i unde se pare c\ se

petreceau tot felul de minuni. Ne-a cerut la un
moment dat, prin intermediul Mihaelei {chiopu, o

revist\, pentru muzeu. A[a am aflat c\ se ocupa de
ani de zile de un muzeu al presei, pentru care strîngea

r\bd\tor materiale. Se pare c\ era deja o colec]ie
impresionant\. Ne tot promiteam s\ ne urc\m în ma[in\

într-o zi, toat\ redac]ia, [i s\ mergem s\-l vizit\m. {tiam
c\ e bolnav, dar niciodat\ nu-]i po]i imagina, cu convingere,

c\ oamenii pe care îi admiri ar putea s\ dispar\. {i totu[i
ei o fac, cu înc\p\]înare. Îl v\zusem la emisiunea lui
Eugen Negrici de pe TVR Cultural (nici aceast\ emisiune
nu mai exist\!) [i aveam în minte imaginea unui domn,
a[a cum sînt pu]ini în literatura român\, un domn
fermec\tor [i discret, ironic [i cu un umor subtil [i potolit,
un scriitor din stirpea acelora care te las\ vis\tor [i
doritor de a fi ca ei, cîndva. Un scriitor spaniol spune
aproape în fiecare carte a lui un adev\r simplu: literatura
se scrie din admira]ie, scrii pentru c\ î]i place cum scrie
altcineva [i vrei s\ fii scriitor, pentru c\, mai ales în
tinere]e, vrei s\ fii ca scriitorul pe care îl admiri.
Pu]ini sînt în România cei care î]i pot trezi asemenea
dorin]e fire[ti, pentru c\, dac\ scrisul lor î]i poate pl\cea,
comportamentul lor public este de cele mai multe ori
jalnic. {i cine spune c\ poate desp\r]i omul de oper\,
în cazul scriitorilor contemporani, e pur [i simplu
ipocrit. De[i nu l-am cunoscut direct, din felul de-a
vorbi, de-a r\spunde întreb\rilor gazdei din acea
emisiune [i din toate pove[tile pe care le-am auzit
despre el, Petre Stoica se contureaz\ ca un personaj
cu totul excentric fa]\ de modelul dominant în boema
scriitoriceasc\ a genera]iei sale. 

Venind la genera]ia sa [i la perioada în care
tîn\rul Petre Stoica începea s\ publice poezie în
gazetele vremii, pot spune c\ am început s-o cunosc
oarecum. Nu direct, nu pe terasele unde se
adun\ supravie]uitorii, ci în chiar cadrul lor de
manifestare literar\, în epoc\. În revistele anilor
’50-’60. Cine crede c\ totul a fost o ap\ [i-un p\mînt
se în[al\. La[it\]ile inutile, ca [i curajul, uman [i
artistic, se v\d acolo foarte bine. Este o pelicul\ în
mi[care care are nevoie doar de un spectator
r\bd\tor. S\ v\ spun pe scurt o mic\ poveste din
anii ’50, de la sfîr[itul anilor ’50, mai bine zis. Se
scria [i se publica înc\ mult\, mult\ poezie partinic\,
obedient\ ideologic. Mihai Beniuc era zeul absolut
în acest Olimp bolnav, al\turi de Veronica Porumbacu,
de Maria Banu[, de Nina Cassian (memoriile ei de
acum nu m\ impresioneaz\, biografia ei poetic\
se vede mult mai limpede în Gazeta lliterar\!), al\turi
de Demostene Botez, de Victor Eftimiu [i de
mul]i al]ii. Cî]iva poe]i tineri îns\, debuta]i mai ales
în revista Steaua, începeau s\ se strecoare, cu infinite

A[ vrea s\ fi vorbit cu Petre Stoica despre toate astea [i s\-i fi mul]umit pentru
aceste oaze de art\ adev\rat\ într-un de[ert p\tat de rou\ neagr\, pe
care atît de frumos a [tiut s\-l traverseze. 

„Cîndva ai ]inut o arm\ în mîini, 
Trimis într-un r\zboi nedrept
în fiecare clip\
trebuia s\ împu[ti propriul t\u chip. 
M\r[\luiai peste inima-]i care
sîngera în praful drumurilor. De sîrma ghimpat\
anina privighetoarea anilor t\i. Ochii
vegetau sub linti]\ [i mîl. Gura 
amar\ ca fumul exploziilor. 
Buzele însetate se ofileau p\tate de roua neagr\. 
Strigîndu-]i numele
R\spundea ultimul mort, chemîndu-te. 
Erai o mare durere: ai fi putut
s\-]i tai pielea l\sînd s\ picure
sarea zorilor peste carnea vie, alinîndu-]i durerea. 
Întîlneai cerul în apa st\tut\
Din urmele copitelor, ale [enilelor. 
Dormind lîng\ [an]uri, tîrîndu-te prin noroaie, 
agonizînd între pernele z\pezii
stelele î]i înghe]au umerii [i visele.”

Petre Stoica

lluummiinnii]]aa  
mmaarrccuu
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În BBucure[ti llipse[te sspiritul aantreprenorial

Ana CChiri]oiu: Povesti]i-ne un pic despre Hydra Society. Cum a
început, cum s-au legat lucrurile?

Rucsandra PPop: E o poveste veche care s-a întîmplat în mai
multe etape. Eu cu Vlad ne-am întîlnit prima dat\ într-o cîrcium\,
într-o perioad\ în care tot auzeam în jurul meu oameni vorbind
despre el. Iar cînd ne-am cunoscut am vorbit cinci ore încontinuu,
ca s\ facem download de informa]ie dintr-o parte într-alta, [i s-a
dovedit c\ aveam foarte multe în comun. Iar Alina a ap\rut cam
în aceea[i perioad\. Ne-am împrietenit mai încet, a[ putea spune
c\ `nt`i ne-am mirosit o vreme [i abia apoi ne-am dat seama c`te
lucruri avem în comun. Am dezvoltat atunci conceptul de social
double decker - care înseamn\ c\ într-o rela]ie de prietenie nu
exist\ un star [i un sidekick, ci c\ s`nt doi parteneri care se poten]eaz\
unul pe altul. 

Vlad TT\u[ance: Cînd ne-am cunoscut, a fost o chestie foarte On
the RRoad, ca atunci cînd se întîlne[te Sal cu Dean Moriarty [i discut\
dou\sprezece ore încontinuu. Cred c\ noi am ajuns la opt ore. A
fost un pol de interes faptul c\ amîndoi scriam [i aveam un
background oarecum comun, de[i ea crescuse la Bra[ov, în timp
ce eu mersesem la cenaclul lui C\rt\rescu. De exemplu, eu tocmai
descopeream literatura american\ [i eram foarte entuziasmat,
Rucsandra avusese contact cu ea în alte contexte. 

R.P.: Eu am înv\]at poezie american\ în anul patru, cînd am
f\cut cursul de poezie american\ cu Romulus Bucur. Recunosc c\
pîn\ la vîrsta aia nu [tiusem s\ citesc poezie, pentru c\ eram
traumatizat\ de „ce-a vrut s\ zic\ autorul cu «tîmpla alb\»...” [i de
tot felul de lucruri dintr-astea pe care n-ai cum s\ le-n]elegi cînd
e[ti copil. Am r\mas de-atunci fan\ a oamenilor de la Bra[ov tocmai
pentru c\ nu [i-au asumat un rol de maestru, cum se întîmpl\ în
Bucure[ti. Privind din afar\, diferen]a fundamental\ dintre Bra[ov
[i Bucure[ti ca [coli de literatur\, dar [i de management cultural
- pentru c\ la Bra[ov e foarte important\ [i latura asta -, este c\
la Bucure[ti se practic\ structurile reproductive. În Bucure[ti,
fiecare dintre profesori are orgoliul c\ vrea s\ ajungi ca el, s\ duci

ideile lui mai departe. Evident, \sta nu e un lucru general
valabil, dar cam \sta este stilul. La Bra[ov e mult mai liberal\ pia]a
ideilor. Erau trei discursuri paralele la fel de puternice - Cr\ciun,
Caius Dobrescu [i Mu[ina - [i nimeni care s\-]i spun\: „fii ca mine,
eu sînt c\pitanul t\u”. Pe cînd în Bucure[ti, primul lucru care m-a
[ocat a fost lipsa de fairplay [i lipsa obiceiului de-a purta un dialog
public. Aici nu exist\ polemic\. Aici nu e o lupt\ de idei, ci o
lupt\ de egouri. And no one has that much ego to spend - e un
vers care-mi place foarte mult, din muzica din Magnolia. Cînd intri
în facultatea din Bucure[ti se simte imediat c\ profesorii sînt
undeva mai sus, iar studen]ii mai jos, [i cel mai grav este c\ nu
exist\ linkuri între cele dou\ „caste”. Iar s\ accezi la casta de sus
înseamn\ de obicei s\ faci plec\ciuni, temenele... 

V.T.: E [i o chestie de atitudine. {tiu asta pentru c\ prin 2001, înainte
de începuturile „alian]ei” noastre, am f\cut o demen]\ cu un
prieten francez care avea un bar, La Grande Maguy, [i care mi-a
zis s\ facem un festival de poezie în România. Eu i-am zis: „Sun\
mi[to, dar î]i dai seama c\ e o nebunie”, el c\ nu, c\ Le Printemps
des Poètes, c\ bla-bla. Era cam mission impossible pentru c\
trebuia vorbit cu editurile active de poezie din România, care erau
urm\toarele: Vinea, cu seriozitatea caracteristic\, ca [i acum, adic\
haos, dou\ din Timi[oara, Brumar [i Marineasa, care scoteau în
perioada aia hardcore, [i Paralela 45. S\ aduci aceste patru edituri
în aceea[i sal\ p\rea dog fight. {i am mers cu ma[ina Bucure[ti-
Timi[oara, paisprezece ore pe cea]\, ne-am întîlnit cu oamenii,
am mers peste ei, cu mentalitate de buldozer, „eu sînt îndrept\]it
s\ fac asta pentru c\ eu sînt cititor”. Nu-]i trebuie legitimare mai
mare decît asta. Am reu[it s\-i aducem pe to]i la Bucure[ti, s\
citeasc\ [i s\ fac\ tot felul de evenimente. Deci pîn\ la urm\ s-a
putut, chiar dac\ n-a fost marele hit, dar cred c\ asta e faza [i cu
abordatul de profesori. Dac\ [tii cum s\ le vorbe[ti oamenilor [i
cum s\ le dai un scop comun, totul se poate. 

Gruia DDragomir: Deci sînte]i doi oameni care vin din ora[e diferite,
au educa]ii diferite, dar care au idei similare [i au venit s\  make
it happen în Bucure[ti. Cum a decurs rela]ia voastr\ cu Bucure[tiul?

R.P.: Un lucru care m-a uimit la Bucure[ti, [i a[ vrea s\ spun asta
cu cît mai mult\ delicate]e, pentru c\ nu este deloc ceva delicat,4

Cine eeste 
Hydra SSociety?

Preistoria HS
August 2001 - Alinax meets Rucs 
Aprilie 2002 - Rucs meets T\u[ance
Decembrie 2003 - Szilagyi meets Rucs
Aprilie 2004 - Fanzina A[ vvrea ss\ ffiu oo
g\rg\ri]\, proiect de reciclaj/colaj de
Andrea Szilagyi [i Rucsandra Pop 

Istoria HS
Toamna 2005 - ceaiuri la Madame Pop [i
Apocalipse party (cu mîncare de la armata
american\)
Ianuarie 2006 - se lanseaz\ în spa]iu virtual
Manifestul Hydra, un powerpoint din care
spicuim: Hydra society s-a n\scut spontan,
din necesitatea de a umple golul de
elegan]\, spontaneitate [i feelingeal\
format între oameni de aceea[i religie (nu
neap\rat), vîrst\ (nu neap\rat) [i orientare
sexual\ (nu neap\rat).
Februarie 2006 - Primul reading în Frame.
Back2back Vlad Ioan T\u[ance [i
Rucsandra Pop
Mai 2006 - lansare Portret Robot 5x5x5, un
film de Alina Floroi
Iunie 2006 - reading Frame Back2back
Jean-Lorin Sterian [i Philip Ó Ceallaigh
Octombrie 2006 - reading Frame
Back2back Miron Ghiu [i Drago[ Bucurenci
Noiembrie 2006 - reading Frame
Back2back Ioana Flora [i Drago[ Bucur 
Noiembrie 2006 - lansarea filmului The
Short aand HHappy llife oof MMarvin tthe BBear
(pe www.youtube.com)
Martie 2007 - reading Frame Back2back
Ilie[ Gorzo [i Ioan Es. Pop
Aprilie 2007 - Boutique efemer de pantofi
NES la galeria Hag
Vara 2008 - Story Time at Museo Cafe - o
serie de trei readinguri
Iunie 2008 - Let your bag be yours - pop-up
shop NES la Museo Cafe
Februarie 2009  - Conferin]a Revival of the
Fittest I - tema Cine cî[tig\ pe timp de criz\
în industriile creative
Februarie 2009 - Lansarea proiectului I
love Bucharest by Andrea Szilagyi
Februarie 2009 - Lansarea seriei de
Readinguri în Expirat Hydra Lit Nights.
Invita]i: Edi]ia 1 - autorii romanului Rubik,
Edi]ia 2 - Vlad Ioan T\u[ance [i Dan Sociu 
Martie 2009 - Conferin]a Revival of the
Fittest II - tema VISIONSHIP
Martie 2009 - Hydra Lit Nights. Invita]i:
Edi]ia 1 - George Vasilievici, Edi]ia 2 - Cristi
Neagoe
Martie 2009 – premier\ G\rg\land la
lorgean theatre

http://hydrasociety.blogspot.com 

Rucsandra PPop
S-a n\scut în 7 iulie 1976 în Bucure[ti.
A studiat: literatur\ de pl\cere la Bra[ov, jurnalism din
înt`mplare la Bratislava, sociologie din gre[eal\ la
Var[ovia. Acum studiaz\ etnologie [i antropologie
cultural\ la Bucure[ti de bun\ voie [i nesilit\ de nimeni. 
A lucrat ca reporter, rredactor [i editor la mai multe ziare
locale din Bra[ov [i apoi ca scenarist [i editor dde sscenarii
la diverse televiziuni bucure[tene. În ultimii 5 ani a fost
curioas\ s\ vad\ dac\ poate face carier\ îîn ccorpora]ie.
S-a dovedit empiric c\ da. Practic poate face carier\ cam
`n orice domeniu de activitate care implic\ creativitate,
disciplin\, rapiditate [i de care se simte atras\. Acum
încearc\ s\ fac\ numai cce-ii pplace: de la teatru [i film
documentar la bani. Proiectul central este Hydra
Society, un organism cultural cu mai multe capete
E interesat\ de limbile [i de culturile sslave [i vag
obsedat\ de g\rg\ri]e [i de Europa CCentral\ [[i dde EEst. A
fost unul dintre ini]iatorii proiectului
www.localminds.com. 
http://coxiclub.blogspot.com/

Proiecte care au contat pentru ea:
Audiobook - 2008
G\rg\land - Lorgean Theatre - 2009

VVllaadd IIooaann TT\\uu[[aannccee
S-a n\scut în 10 iulie 1979, la Timi[oara. S-a n\scut din nou în
1997, la Bucure[ti.
A urmat haotic [i sporadic cursurile Facult\]ii de {tiin]e Politice,
Universitatea Bucure[ti. A fost barman, DJ, PR, voce de radio,
facilitator comunitar, consultant în comunicare, buc\tar de
circumstan]\, scenarist din nevoie [i, în cea mai mare parte a
timpului, jurnalist. În acest moment este redactor-[ef al revistei
„pentru b\rba]i” MMaaxx, titlu interna]ional lansat anul trecut [i în
România. În ultimii 5 ani, a construit de la concept p`n\ la print
patru reviste [i a colaborat ca freelancer cu peste 10 titluri din
presa local\. 
Scrie poezie, proz\ [i, uneori, teatru. A citit în repetate r`nduri în
baruri [i cafenele. Pentru poezie a primit uneori încuraj\ri sub
form\ de b\t\i pe um\r, premii [i diplome. Crede c\ poezia
trebuie spus\ cu voce tare sau pus\ în drumul oamenilor, cu toate
riscurile [i avantajele ce rezult\ din performance-ul \sta. 
A fost finalist la prima edi]ie a concursului ddrraammAAccuumm cu piesa 3333
ddee ggrraaddee, pus\ în scen\ la Teatrul de Stat din Arad de c\tre
regizorul {tefan Iord\nescu. În prezent lucreaz\ la un spectacol
de stand-up poetry numit SSaaggaa, ce urmeaz\ s\ aib\ premiera în a
doua jum\tate a lui 2009. 
Este interesat de alternative publishing [i tactical media, SF
anglosaxon [i hip-hop european, gastronomie [i vin rosé. 
hhttttpp::////wwwwww..tteexxttee-ttaauussaannccee..bbllooggssppoott..ccoomm
hhttttpp::////ssaallvvaattii-aappaarreenntteellee..bbllooggssppoott..ccoomm

rucsandra 
pop &
vlad ioan 
t`u[ance
(HYDRA SOCIETY):
„nu credem c` scriitorul trebuie 
s` fie umil fa]` de stat [i societate”
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e pr\fo[enia intelectualului care trebuie s\ fie neap\rat prost
îmbr\cat, umil [i mul]umit de pateuri gratuite.  

V.T.: Nu cred c\ scriitorul trebuie s\ fie s\rac sau umil fa]\ de stat
[i de societate. M-am [i certat pe tema asta cu Marius Ianu[ de era
s\ ne batem, pe vremea cînd eu eram un tîn\r obsedat de
cultura american\, un t`n\r care voia s\ fac\ bani [i s\ fac\ lucrurile
s\ se întîmple. Asta e problema mea cu genera]ia 2000 din Bucure[ti,
c\ pe vremea aia erau ni[te puri[ti care prin modul lor de via]\
transmiteau c\ trebuie s\ tr\im umil [i trebuie s\ ne asum\m o
condi]ie de martiri...

A.C.: Era o estetic\ în asta. 

V.T.: ... pe care au tr\dat-o cu prima ocazie, pentru c\ n-au ratat
[ansa s\ devin\ ni[te institu]ii. {i tot ei erau sociali[tii, iar eu eram
burghezul [i liberalul care voia s\ se îmbog\]easc\ [i s\ fac\ bani.
Man, uite, eu nu m-am f\cut scriitor pentru c\ înc\ nu e rentabil.
Abia acum ne facem manageri de scriitori, încerc\m s\ ne lans\m
în zona asta [i credem c\ ne-am prins cum ar putea s\ fie
rentabil [i pentru noi, [i pentru al]ii. Pîn\ la urm\, am f\cut chestia
asta pentru c\ era nevoie de a[a ceva. Nu sîntem ambi]io[i, nu
vrem neap\rat niciunde, nu vrem c\r]i publicate, decît cînd o s\
fie momentul, pentru c\ treburile astea cresc organic. Cam a[a e
[i cu ceea ce facem. {i între timp vreau s\ fiu bine îmbr\cat [i s\
m\nînc mîncare bun\ [i nu vreau s\ beau votc\ ieftin\, nu vreau
s\ beau votc\ în general, a[ prefera s\ beau un vin bun. 

A.C.: Zice]i c\ a]i început povestea asta cu Hydra pentru c\ era
nevoie de a[a ceva. Asta îmi place mult la Bucure[ti, c\ „e nevoie”
de diverse lucruri; cum zicea [i Andra Matzal într-un interviu,
sînt multe goluri de umplut.

R.P.: Dar lipse[te exact spiritul antreprenorial. Noi vrem s\ brusc\m
într-un mod asumat ideea c\ „asta nu se poate face”, c\, vorba
ardeleanului, „girafa nu exist\”. Noi nu înghi]im chestia asta.

V.T.: Da, sîntem cet\]eni europeni, sîntem punki[ti în felul nostru,
avem o zon\ de underground dublat\ de o zon\ de educa]ie [i de
bune maniere, un fel de golani bine-crescu]i. Man, pe bune acum,
toat\ lumea care a venit la Bucure[ti a f\cut-o ca s\ se bat\. |sta
e locul în care se întîmpl\ lucruri. Acest ora[ profit\ de pe
urmele noastre, iar noi îl iubim [i profit\m de pe urma lui. E o
poveste de iubire. Eu unul m-am declarat bucure[tean. 

R.P.: Da, [i la mine e o poveste de iubire, de[i eu s\ zicem c\ sînt
mai prieten\ [i cu alte ora[e. Eu am povestea mea de iubire [i cu
Bratislava, povestea mea de love and hate cu Var[ovia, apoi
Bra[ovul a fost important, la fel [i Budapesta, în ultimii patru ani
am fost aproape în fiecare lun\ acolo, dar, cu toate astea, n-a[ vrea
s\ locuiesc în alt\ parte acum, în acest moment al vie]i mele. 

„B\i, nnoi ss`ntem ddin aaceea[i ggenera]ie?”

A.C.: Care sînt de fapt începuturile voastre? Pe unde v-a]i f\cut
[colile, unde-a]i copil\rit, ce-a]i mai muncit? 

R.P.: Familiile mele de pe partea tat\lui [i de pe partea mamei
vin din Bucure[ti. Eu m-am n\scut aici, dar am copil\rit la
Bra[ov, pentru c\ tata era inginer de avioane [i acolo am aterizat.
Am f\cut Liceul „Andrei {aguna”, iar dup\ liceu, timp de doi ani,
am tot dat la universitate în Bucure[ti f\r\ succes - cînd am picat
prima dat\, am citit trei s\pt\mîni Balzac, pentru c\ mi se p\rea
c\ de-aia picasem la facultate, pentru c\ nu-l citisem pe Balzac.
N-a[ putea spune nici c\ e scriitorul meu preferat, nici c\ am re]inut
prea multe din aceast\ experien]\. Apoi a trebuit s\ m\ angajez
la ziar pentru c\ trebuia s\ m\ între]in [i am lucrat la ni[te m\re]e
ziare de provincie, pe numele lor Observator [i Bun\ zziua, BBra[ov.
Dup\ aceast\ scurt\ carier\ în pres\ m-am dus la Facultatea de
Litere din Bra[ov, unde i-am cunoscut pe: Andrei Bodiu, Alexandru
Mu[ina, Virgil Podoab\, Gheorghe Cr\ciun, Caius Dobrescu. Mi-am
f\cut lucrarea de diplom\, coordonat\ de Cr\ciun, despre literatura
de închisoare, mai ales despre Procesul P\tr\[canu. Apoi am plecat
la Bratislava la o burs\ de jurnalism, pentru c\, de[i hot\rîsem s-o
termin cu jurnalismul, am zis s\ plec din breasl\ cu studii superioare.
Am f\cut deci acest inutil master de jurnalism la Bratislava, la o
facultate care se chema Academia Metropolitan\ Nova [i era un
fel de {coala de Dans [i de Frizerie de la Chi[in\u. Deja în semestrul
trei, cînd f\ceam televiziune, mergeam la [coal\ cam o dat\ pe
lun\ [i în rest z\ceam pe malul Dun\rii, citeam [i m\ uitam cum
trece apa. {i pentru c\ a fost destul de amuzant [i pentru c\ îmi
v\zusem visul cu ochii, s\ ies la pensie [i s\ nu mai muncesc, m-am
hot\rît s\ fac o carier\ de bursuc interna]ional [i s\ mai dau la o
[coal\. {i m-am dus la Var[ovia cu proiectul meu cu comunismul,
în care voiam s\ fac o paralel\ între Cehia [i România pornind
de la ideea c\ în România comunismul a însemnat uciderea elitelor,
iar în Praga nu, pentru c\ acolo existase [i un spirit de diziden]\;
mai f\ceam [i o compara]ie între Manolescu [i Havel ca oameni
politici... În fine, am ajuns la Var[ovia, la Central European University,
[i-am f\cut un master de sociologie, eu ne[tiind nimic despre
sociologie, ei ne[tiind nimic despre literatur\. {i era o [coal\ de
hard sociology. Nu prea aveam ce c\uta acolo. Aveam patruzeci
[i doi de colegi pe care-i vedeam în fiecare zi, majoritatea din
Uniunea Sovietic\, împ\r]eam casa cu o ucraineanc\ [i era foarte
frig. Astea sînt lucrurile pe care mi le amintesc. Am plecat de-acolo
foarte deprimat\ [i f\r\ s\-mi dau dizerta]ia, [i-am venit la Bucure[ti,
unde m-am angajat ca editor de scenarii la Prima TV dintr-o
întîmplare, nu mai f\cusem lucrul \sta niciodat\, scriam scenarii
pentru telenovele. {i T\u[ance scria acolo, era scenarist. Cred c\
atunci începeam s\ ne împrietenim, ne cunoscuser\m de pu]in
timp [i-l chemasem s\ scrie acolo. Atunci i-am cunoscut pe foarte
mul]i dintre prietenii mei. 

V.T.: Luam o sut\ de euro pe scenariu, care îmi lua cam 24 de ore
încontinuu s\-l fac. {i asta era pe vremea cînd o garsonier\ în

Bucure[ti costa foarte pu]in, cred c\ chiar o sut\ de euro. Am
cî[tigat foarte mul]i bani în perioada aia. Au fost ani în care am
tr\it într-un sitcom. Acum sîntem mai degrab\ în ceva cu reality
tv. {i aici o s\ m\ bag [i eu peste Rucsandra, pentru c\ de-aici
începe împreun\. Eu terminasem Liceul Francez din Timi[oara [i
am reu[it s\ intru primul la Facultatea de {tiin]e Politice. Mai
venisem [i cu ni[te poezii foarte proaste la Bucure[ti. {i mi-am dat
seama repede c\ facultatea nu e pentru mine [i m-am angajat
barman într-un club de jazz.

G.D.: Unde?

V.T.: În Big Mamou, a doua edi]ie. Eram coleg de tur\ cu Sorin
Chifiriuc, am înv\]at mult\ muzic\ de la el. Mi-am dat seama c\
facultatea nu e pentru mine [i am încetat s\ m\ mai duc la cursuri.
M\ duceam doar sporadic, cînd m\ mai apuca triste]ea [i depresia.
Apoi am început s\ m\ duc la cenaclul lui C\rt\rescu.

A.C.: C`nd era asta?

V.T.: Prin ’97, exact înainte de apari]ia volumului Ferestre ’’98,
am fost la party-ul de lansare [i aveam un exemplar cu semn\tura
lui Ianu[, care era „cu prietenie” pe vremea aia. 

G.D.: Ai ajuns [i la „Fracturi”?

V.T.: Da, ei m-au adoptat/recuperat, într-un fel f\r\ voia mea.
Îmi publicaser\ un text în revista lor prin 2002. Apoi am început
s\ m\ mi[c prin zona asta [i am avut un prieten care mi-a dat foarte
mult\ literatur\ american\. A[a am dat peste Bukowski [i asta a
declan[at tot haosul. Am încercat s\ traduc pe vremea aia un
pic, am publicat într-un fanzine pe care-l f\cuser\m pe undeva
prin 2000 cu cei de la La Grande Maguy, fiindc\ între timp m\
angajasem din nou ca barman. Au fost trei ani în care am fost
barman. {i am început s\ descop\r genera]ia beat; am înv\]at
englez\ încercînd s\ traduc Ginsberg. Dup\ care am ajuns redactor-
[ef la o revist\ de telefoane mobile. 

A.C.: Te-ai învîrtit [i pe la Cenaclul „Litere”, [i pe la „Fracturi”, dar
n-ai publicat cu nici unul dintre ele. De ce?

V.T.: Pentru c\ ce scriam eu nu era „pe canon” [i nici nu m\ interesa
prea tare s\ fie pe canon. Plus c\ nu-mi plac adun\rile de scriitori.
Mai degrab\ beau cu un barman decît cu un scriitor, pentru c\ nu
vreau s\ ne lu\m la b\taie la trei diminea]a fiindc\ avem p\reri
diferite despre Dostoievski. 

R.P.: Cred c\ e important pentru amîndoi faptul c\ n-am vrut
niciodat\ s\ juc\m într-o anumit\ echip\. Nu e o lips\ de
respect pentru ceilal]i [i pentru ce fac ei, dar noi din întîmplare
ne-am f\cut echipa noastr\ [i rîdem în continuare la gluma:
„b\i, noi s`ntem din aceea[i genera]ie?”

C\ut\m ooameni ccu oo îîn]elegere [[i ccu oo eetic\ uurban\

G.D.: De ce n-a]i publicat c\r]i pîn\ acum? 

R.P.: Nu vreau s\ scot o carte doar ca s\ fiu scriitoare. N-am scris
înc\ un roman cu care s\ bat la u[ile editurilor, am scris un
volum de poezie care e un obiect [i n-ai nici tu, nici împ\ratul bani
s\ mi-o tip\reasc\ a[a cum vreau eu. Pîn\ atunci, am f\cut un
audiobook care e mai digerabil pentru mul]i oameni decît dac\
ar fi existat sub form\ de carte. C\ut\m alternative.

V.T.: Eu n-a[ publica în momentul \sta. Toat\ lumea poate s\ ne
citeasc\ textele pe blog, eu am cam dou\zeci de vizitatori pe zi,
adic\ mai mult decît a[ avea la un tiraj de cinci sute de exemplare.
{i-atunci care-i combina]ia? Ce fel de legitimare e o carte?

R.P.: Iar noi n-avem neap\rat treab\ cu cultura, sîntem orienta]i
mai degrab\ spre media [i spre public. {i spre pornirile noastre
fire[ti. Hai s\ gîndim out of the box. Box-ul e o chestie pr\fuit\, de
care chiar n-ai nevoie ca s\ te sim]i împlinit. 

A.C.: Dar în România scriitorii înc\ se feresc s\ fie antreprenori,
fiindc\ par c\ [i-ar pierde ceva din statutul de scriitori, iar mult\
lume probabil c\ are prejudecata c\ un scriitor trebuie s\-[i
vad\ de scris [i s\ lase anima]ia cultural\ în seama altora. 

R.P.: Ne-am gîndit foarte mult la asta. Eu [i T\u[ance am vrut cîndva
s\ scoatem o carte [i voiam s\-l rug\m pe Mu[ina s\ ne gireze,
pentru c\ între managerii culturali de la noi, el ne e cel mai apropiat.
Dup\ care ne-am gîndit c\ nu vrem s\ ne mai gireze nimeni,
cred c\ trebuie s\ ne asum\m responsabilitatea lucrurilor pe care
le facem [i c\ nu trebuie s\ vrem s\ fim scriitori decît în m\sura
în care putem s-o dovedim. Oricum o s\ aflu c\ poeziile mele
sînt scrise în nu [tiu ce not\ citadin\ [i se vor g\si oameni care-mi
vor g\si influen]e de la scriitori la care eu nici nu m-am gîndit;
pe tema asta sînt convins\ c\ ne vom distra to]i. Da, vrem s\ fim
[i scriitori, [i antreprenori. De ce Sergiu Nicolaescu poate [i noi
nu?

Pentru cei care nu-i cunosc, Hydra Society
poate p\rea numele unei organiza]ii secrete,
ceva paramilitar poate, cu scopuri dubioase,
obscure. În realitate, dac\ cei de la Hydra
Society dau peste tine [i constat\ c\ e[ti
o persoan\ interesant\ [i c\ ai ceva de spus,
s-ar putea s\ te ia le ei acas\, s\-]i g\teasc\
[i, în intervalul cîtorva pahare de vin, s\
trage]i împreun\ liniile unui proiect. 

Nu este o societate pe ac]iuni, ci una pe
mai multe capete pline de idei, dintre
care cele care ies cel mai în fa]\ sînt capetele
numite Rucsandra Pop, Alina Floroi [i Vlad
T\u[ance. Ei au fost cei care-au spart ghea]a
[i-au f\cut ca lecturile publice s\ se întîmple
[i la noi. {i nu au f\cut-o oricum, ci cu un
foarte mare factor de coolness [i de dezinhibare:
în cluburi, cu DJ-i [i uneori VJ-i sau cu instala]ii.
Se mul]umesc s\-i promoveze pe scriitorii
despre care spun c\ sînt de aceea[i parte
a baricadei cu ei - „de cum intri într-un club
îi vezi pe cei cu care [tii c\ o s\ bei toat\
noaptea” spune T\u[ance la un moment
dat, doar c\ poate nu cu exact aceste cuvinte;
a[a st\ treaba cu scriitorii cu care rezoneaz\,
pentru care învîrt telefoane, pentru care
fac afi[e sau rezerv\ cluburi, DJ-i, [i mobilizeaz\
oameni tineri [i urbani ca s\-i aud\ citind.
Literatur\ live, f\r\ playback.

Acolo unde editurile las\ goluri în
promovare, apar ei. Î]i bat la u[\. Pe vizor
vezi mai întîi capetele mari, deformate, sub
care se afl\ ni[te corpuri mici. T\u[ance
poart\ ochelari de soare [i fumeaz\ agitat,
le deschizi, iar Rucsandra î]i întinde o carte
de vizit\ [i-]i zice: „Salut, noi sîntem Hydra
Society [i am vrea s\-]i organiz\m o lectur\
public\”. T\u[ance î[i d\ jos ochelarii de
soare, stinge ]igara [i te prive[te serios. 

Am f\cut parte din public la cîteva dintre
lecturile lor. În club, T\u[ance e plin de
energie, face pe barmanul în spatele tejghelei,
pune muzic\, dispare pentru cîteva minute,
apoi apare de unde nici nu te a[tep]i.
Rucsandra [i Alina au grij\ ca totul s\ fie
organizat cum trebuie, ele sînt partea din
Hydra Society dotat\ cu Moleskine-uri, care
ordoneaz\, noteaz\ [i tempereaz\. Cînd
lectura ia sfîr[it, nu ei primesc aplauzele,
nu lor li se cer autografe, îns\ zîmbesc
mul]umi]i. Ei sînt oamenii care au f\cut totul
posibil. 

Rucsandra Pop [i Vlad T\u[ance nu sînt
înc\ scriitori publica]i, de[i scriu, au texte
tari, pe care le-au [i citit cu cîteva ocazii,
dar nu s-au f\cut scriitori pentru c\, zic ei,
înc\ nu e rentabil. Antreprenoriatul, îns\,
le iese de minune. O dat\ am f\cut [i noi
parte din lectura lor [i i-am v\zut în ac]iune,
i-am v\zut ridicînd [i coborînd cortina [i
tr\gînd multe alte sfori, f\cînd totul s\ se
întîmple. Ne-au pl\cut. A[a c\, într-o dup\-
amiaz\ de sîmb\t\, le-am b\tut [i noi la u[a
apartamentului spa]ios de pe lîng\ Armeneasc\,
în care tocmai se mutaser\. Rucsandra
ne-a f\cut turul casei [i ne-a ar\tat colec]ia
ei impresionant\ de g\rg\ri]e/buburuze,
dup\ care ne-am instalat în birou [i ne-
am întins vreo 4-5 ore la discu]ii. T\u[ance
g\tea, a[a c\ din cînd în cînd mai p\r\sea
camera pentru cîteva minute, apoi se întorcea
cu prosopul de buc\t\rie pe um\r [i cu o
alt\ sticl\ de vin în mîn\ sau cu un ibric cu
cafea. Pîn\ seara am umplut camera cu
farfurii, cu pahare, cu sticle de vin [i de
[ampanie, cu ce[ti de cafea, cu scrumiere
pline [i cu pachete de ]ig\ri goale. Am plecat
de pe Strada Latin\ exact la timp ca s\ ne
petrecem Ora P\mîntului pe str\zi ferite,
printre case vechi. Vocile celor doi, completîndu-
se unul pe altul, înc\ ne sunau în urechi, iar
energia lor benign\ ni s-a p\rut molipsitoare.
(G.D.)

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro

Rucsandra Pop [i Alina Floroi
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Ruxandra Pop 

Via]a ca sitcom 
sau vremea pisicii

Sitcom-urile [i girafele nu exist\. S-ar putea
ca afirma]ia mea s\ vi se par\ un pic bizar\, s-ar
putea s\ nu fi]i de acord cu ea. S`nt îns\ preg\tit\
s-o argumentez p`n\-n p`nzele albe. Cel pu]in
partea referitoare la sitcom-uri. C`t despre girafe,
cel mai bine ar fi s\ întreba]i un ardelean.

Ne-am mutat într-un apartament. M\ricel, în
zon\ central\. Doi b\ie]i [i dou\ fete. Fiecare
cu camera lui, cu tabieturile, c\r]ile, hainele [i
nelini[tile lui. Prietenii care veneau pe la noi ne
ziceau mereu - b\iiiii, voi tr\i]i aici ca într-un
sitcom. V\ lipsesc doar berile alea mici din frigider.
Dac\ o s\ urm\ri]i cu aten]ie, o s\ vede]i c\ în
orice sitcom care se respect\, în frigiderul care
de obicei ocup\ un loc central în decor se g\sesc
întotdeauna dou\ sau trei beri la cutie. {i adev\rul
e c\ asta era cam tot ce ne lipsea. În rest aveam
de toate - blonde, brunete, calculatori[ti, ma[in\
de sp\lat, aspirator, televizor, l\mpi, dulapuri,
l\m`i, farfurii, iaurturi de toate felurile, pahare,
multe petreceri [i mul]i musafiri. Episodic, ap\reau
[i berile mici, care îns\ disp\reau aproape
instantaneu. La fel [i sticlele de vin, care depozitate
pe balcon ajunseser\ s\ ocupe un spa]iu destul
de impresionant. Era o pl\cere s\ te treze[ti în
casa aia. Invariabil, cel mai matinal dintre noi
preg\tea cafeaua [i micul dejun pentru ceilal]i.
Ajunseser\m s\ m`nc\m to]i de diminea]\, în
ciuda faptului c\ unii dintre noi renun]aser\m
înc\ din copil\rie la acest obicei. CD-urile de trezit
se învîrteau, ne înghesuiam la baie, ne bu[eam
pe hol [i plecam care-ncotro destul de ner\bd\tori
s\ ne întoarcem, spre sear\, în sit com-ul nostru.

Piaza rea a fost o pisic\ pe care am cules-o

G.D.: Ce c\uta]i, ce v\ place, ce respinge]i la cei care citesc la
Hydra Lit Nights?

V.T.: E simplu, vrem contemporani, vrem s\ fie urban, vrem
o scriitur\ cinstit\, care s\ nu fie o masturbare.

R.P.: E la fel de simplu ca-n Seinfeld: „You like cherry soda, I
like cherry soda. Wanna be my friend?”. Ne ghid\m dup\
principii fire[ti. Sîntem foarte pop-art, foarte pop-up, pop-
culture [i popcorn. Cititorul nostru ideal nu este nici Manolescu
[i nici Mircea Martin, ci chelnerul pe care dac\-l facem s\
zîmbeasc\ la reading-ul pe care l-am organizat [i dac\ lui
am reu[it s\-i spunem o poveste, atunci e foarte tare. 

A.C.: {i, contrar prejudec\]ilor, a[ preciza c\ asta nu e o
coborîre a [tachetei, dar a[ vrea s\ [tiu ce rela]ie ave]i voi cu
mainstream-ul cultural al momentului.

R.P.: Iubim mainstream-ul atunci cînd el înseamn\ ceva.
Sînt o gr\mad\ de chestii care au devenit mainstream prin
puterea de push a editurilor. M\ gîndeam de exemplu la
Derapaj, care e un text solid, e mainstream, dar asta nu înseamn\
c\ e nasol. Noi nu lucr\m cu o barier\ mainstream/underground,
sau de vîrst\, de genera]ii, de ideologie literar\, ci cu una de
etic\/non-etic\. C\ut\m oameni cu o în]elegere [i cu o etic\
urban\, care s\ lupte de aceea[i parte a baricadei cu noi. Pentru
c\ avem nevoie de o luare de pozi]ie, nu de o revolu]ie cu
incendiat ma[ini de poli]ie etc., ci de-o chestie de solidaritate,
avem nevoie s\ facem lucruri unul pentru altul benevol, iar
dac\ se unesc toate triburile astea de aceea[i parte a baricadei
într-un scop comun, cred c\ am putea r\sturna mun]i. 

V.T.: Sîntem o for]\ de presiune. S-a terminat cu cele [ase,
patru, dou\ pîlnii care absorb tot ce înseamn\ cultur\, contra-
cultur\. Eu vreau s\ g\sim literatura pe care s-o citeasc\
rastamenii mici care jongleaz\ cu poiuri în parc. To]i \[tia mici
cînd î[i completeaz\ un profil pe Facebook spun c\ ur\sc
cel mai tare ipocrizia. Ei în]eleg foarte bine literatura. Am fost
la multe focus-grupuri pe segmentul \sta de vîrst\, iar ei ziceau
c\ nu citesc c\r]i pentru c\ sînt minciuni. Ei nu mai au un raport
normal cu literatura pentru c\ nu le vorbe[te despre nimic
din via]a lor. Iar eu cred c\ dac\ sînt scriitori care s\ vorbeasc\
cu genera]ia asta, atunci avem o [ans\ s\ comunic\m cu ea,
s\ cre\m ni[te repere, ni[te valori, s\ le spunem pove[tile
pe care to]i le-am primit la vremea noastr\. 

A.C.: Adic\ pove[tile trebuie recontextualizate sau adaptate
la noile media [i la mediul de via]\ de azi. 

V.T.: Exact. Publishing-ul se schimb\, se pot face multe lucruri.
C\r]ile nu mai s`nt suficiente, trebuie g\site platforme de
comunicare mai directe, mai subtile, mai complete. Ca DJ [i
jurnalist, am încercat permanent s\ stau de vorb\ cu copiii,
cu genera]ia de adolescen]i despre care lumea se pl`nge c\
nu cite[te, s\ le pun muzic\, s\ le spun ceva. N-am de ce s\ fiu
ipocrit apropo de ei [i de noi, sîntem în aceea[i poveste. 

R.P.: Separat niciunul dintre noi nu sîntem ambi]io[i, dar avem
o ambi]ie de grup: s\ spunem pove[ti. {i nu neap\rat pove[ti
urbane, ci pove[tile care trebuie în locul care trebuie, omului
care trebuie. În piesa pe care o fac la Lorgean Theatre, G\rg\land,
e o femeie care crede c\ nici un copil nu trebuie s\ se duc\
la culcare f\r\ s\ asculte o poveste, pentru c\ pove[tile-i feresc
pe cei mici de rubeol\, rujeol\, grip\ [i alte boli molipsitoare.
Cred c\ e un moment al întoarcerii la literatur\. Problema
pe care-o am cu oamenii din genera]ia mea [i cu un gen de
literatur\ pe care am practicat-o [i eu e c\ nu spunea o poveste,
c\ nu punea personajele în primul plan. 

Nu ee bb\tut îîn ccuie cc\ ttre’ ss\ ffim iintelectuali 
sau llideri dde oopinie

A.C.: Povesti]i-ne ce v\ place [i ce nu v\ place în literatur\,
c\r]i, scriitori, curente, grupuri...

V.T.: Cu riscul de a-mi atrage blamul public recunosc:
înainte ca F\nu[ Neagu s\-nceap\ s\ scrie prost, eu înc\ îl
citeam, cred c\ are ni[te romane din care putem s\ înv\]\m
multe. Sau Mircea Dinescu, de[i nu-mi place ce face acum.
Mu[ina r\mîne în continuare un poet mi[to, de[i nu
apreciez ce-a f\cut în ultimii cin[pe ani cu literatura lui. Într-
o sut\ de oameni la o petrecere, îi vezi pe \ia care sînt ca
tine din primele cinci secunde în care te plimbi pe-acolo. Nu
pot s\ zic exact grila dup\ care facem selec]ia asta, dar sim]im
cînd e cineva care se lupt\ de aceea[i parte a baricadei. Nu
conteaz\ nici vîrsta - Neagu Djuvara, de exemplu: we do
love him. De[i în via]a lui sînt destule pove[ti aiurea.

R.P.: Dac\ vrei s-o lu\m pe genera]ii, ne place Mircea Horia
Simionescu, care e [i un personaj, de[i povestea lui e un pic
prea baroc\ pentru mine. Îl iubim pe Radu Cosa[u, care
scrie o literatur\ minimalist\, bine închegat\. 

V.T.: Eu îl iubesc pe Iaru pentru Înnebunesc [[i-mmi ppare rr\u, e
o carte care a spus multe lucruri. Îmi place Mu[ina. Cred c\
Budila EExpress e una dintre cele mai importante chestii scrise
în literatura român\. Ne plac Cr\ciun, Caius Dobrescu cu
Deadev\, Ianu[ cu Manifestul aanarhist, mult\ poezie începe
de-acolo. Îmi plac la gr\mad\ Sebastian Corn, Ana Maria
Negril\, Dan Sociu, Vera Ion, Vasilievici... e mult shuffle în
ce citesc [i `n ce-mi place. 

R.P.: Dudu Crudu, cu poeziile lui. Mai avem [i ni[te feti[uri
venind din punk. Cu literatura din Bucure[ti am dou\ probleme:
autismul ei [i extraliteraturizarea sau supraliteraturizarea.
Dac\ e s\ faci reveren]e intertextuale, f\-o ca Gro[an, în
Tren dde nnoapte sau în Insula.

V.T.: Sau Tratament ffabulatoriu, una dintre cele mai între]esute
c\r]i pe care le-am citit. 

R.P.: Mai e Ioan Flora, despre care crezusem c\ e un poet minor,
[i nu e a[a deloc. Romulus Bucur. Sîntem multe lucruri care
ne plac dar [i lucruri care ne-au pl\cut dar pe care acum nu
le mai ducem.

A.C.: În total, face]i multe lucruri, unele foarte diferite între
ele. Cum reu[i]i s\ le ]ine]i la un loc? 

R.P.:Pot s\-]i ar\t to-do-list-urile mele de la spatele Moleskine-ului.
E ca la corpora]ie. Nu te a[tepta s\-njur corpora]ia, fiindc\
acolo am înv\]at cum s\ fac lucruri. {tiam dinainte ce trebuie
s\ fac. Corpora]ia a fost locul unde eu am înv\]at s\ m\
disciplinez, s\ respect deadline-uri. Pare c\ facem multe lucruri
[i-mpr\[tiate, dar ele se leag\: reading-uri pentru Expirat,
„Hydra Lit Nights”, reading-uri pentru Humanitas Fiction,
reading-uri pentru o campanie de con[tientizare împotriva
cancerului de col uterin, eu fac G\rg\land, o pies\ la Lorgean
Theatre, T\u[ance face un stand-up poetry de vreo 45 de
minute, mai preg\tim un festival al pantofilor, T\u[ance
particip\ cu o instala]ie textual\ la festivalul 7arte, promov\m
pantofii Andreei Szilagyi, încerc\m s\ scoatem cartea unui
prieten care-a fost plecat în tot felul de zone dubioase,
India, Pakistan, facem conferin]ele „Survival of the Fittest”,
eu fac documentarul cu bunicu-meu, T\u[ance e redactor-[ef
la revista Max [i în curînd o s\ scoatem un ziar de stînga,
Or\[enesc. Sper\m s\-i d\m drumul în mai, ca s\ comemor\m
revoltele de la Paris,  [i  o s\-l vindem pe strad\, prin
punki[ti. Vrem s\ facem [ase numere. {i de[i eu nu sînt
deloc de stînga [i avem viziuni politice diferite, eu o s\ fiu
redactor-[ef la primul num\r, ca s\ echilibrez pu]in
lucrurile. T\u[ance va fi publisher. {i mai facem proiectul cu
Strada Sforii. Cam astea sînt zonele în care ne mi[c\m. 

V.T.: Eu am în continuare un job care mi-aduce bani [i din care-
mi cî[tig existen]a. Mai fac ni[te chestii pe lîng\ ca s\ m\ simt
eu cu nervii la locul lor. Dar dac\ fetele reu[esc s\ mi[te lucrurile,
I’ll be there. E un ritm intens, dar e ritmul care ne ]ine-n
via]\. 

R.P.: Pentru mine e ritmul în care-am tr\it toat\ via]a. {i ce ne
ajut\ e c\ toat\ lumea cu care lucr\m are ni[te standarde de
profesionalism foarte ok. Eu nu mi-am b\gat picioarele nici
la corpora]ie din simplul motiv c\-]i ia la fel de mult timp s\
faci un lucru prost. 

A.C.: Ave]i [i zile de stat degeaba, la televizor? 

V.T.: Da, eu am uneori ni[te zile de pisic\. Nu e nimic
boemo-distructiv în chestia asta, sînt ni[te zile care-]i fac bine
la cap [i care te ajut\ s\ te-ntorci la ce faci. Dar nu po]i s\ fii
creativ 14 ore pe zi. Iar dac\ nu mai merge, facem oricînd
altceva. Nu e b\tut în cuie c\ tre’ s\ fim intelectuali sau
lideri de opinie.

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
Foto: GGeorge PPopescu - wwww.poqe.com

Rucs despre T\u[ance
E perfect de locuit cu T\u[ance. E foarte mi[to s\ tr\ie[ti
cu o wikipedia personalizat\-n cas\, pentru c\ T\u[ance
are atîta informa]ie-n el, încît e ca un jukebox. Nu e un
geniu în nici un domeniu, dar [tie foarte multe lucruri.
E ca [i cum ai locui în cas\ cu un om de[tept. E un fel de
crash test dummy pentru toate ideile mele cretine, pentru
c\ eu scot din mine cinci idei pe secund\ [i e suficient\
o privire de-a lui T\u[ance ca s\-mi dau seama dac\ e ok
sau nu. Ce m\ atrage la prietenii mei este inteligen]a. 

T\u[ance despre Rucs
Dac\ vine o apocalips\ cu zombies, a[ vrea s\ fiu cu Rucs
în ultima camer\, între \ia [apte supravie]uitori care s\
trag\ cu arma lor preferat\. Zona asta de prietenie [i
de alian]\ nu se judec\ din partea literar\. A[ vrea s\
supravie]uim împreun\ în cele mai nasoale situa]ii, s\
spunem o poveste împreun\.

num`rul 23..............................................................................................aprilie 2009..............................................................................................noua literatur`
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Vlad Ioan T\u[ance

Belele

6210. Nokia. Nokia 6210. Bipuri isterice. X files. Bezn\. O
secund\. Dou\ secunde. Trei secunde. Deschid ochii.
Bezn\. Ceva verde pîlpîie în dreapta. Dreapta? Verde? Nokia.
Nokia 6210. Închid ochii. Missed call. 

15 secunde [i termin recapitularea. Îmi amintesc destul
de clar cine s`nt [i ultimii 25 de ani din via]\, în flashuri puls`nd
odat\ cu durerea de cap. Asear\... Asear\? Ecran albastru.
Blanc. Nimic, da’ nimic de tot. Barul de la benzin\rie. Grasu,
Vlase [i Clax. Buuuun. P`n\ aici e OK. Red Bull [i Jamaica. Merge!
Clubul \la cretin, Clax la butoane, la bud\, eu z`mbind t`mp
oglinzii. Privirea fix\, bezn\ de bezn\. Acum dezbr\cat, întins
pe ceva, pat, saltea, ce drac’ o fi, m\ doare capul, am un
gust cretin pe limba uscat\ [i ruperi de film.

Tu[esc, deschid ochii, m\ întind dup\ telefon. Prost g`ndit:
brusc îmi vine s\ dau afar\ tot din mine. Stomacul îmi urc\
în g`t, capul d\ semne c\ ar vrea s\ explodeze, m\ r`c`ie
ceva în piept. Mi-e r\u, futuiguram\sii! Ajung totu[i telefonul.
16:34. Nimeresc pe verde [i pricep. Nr. 1!

Lumin\, repede, lumin\ - mahmureala intr\ în reflux,
creierul tureaz\, r\m\[i]e de adrenalin\ îmi pun genunchii
în mi[care. În picioare, mi[c\ fraiere, g\se[te comutatorul,
aprinde lumina, treze[te-te repede, bag\ o cafea, da’ repede,
sun\-l înainte de-a suna din nou. În jur prind contur patru
pere]i lumina]i slab, un calculator în standby, o saltea, un raft,
o mas\ joas\, perne, o veioz\. B`jb`i dup\ comutator, trag
un picior unei scrumiere ce zace în mijlocul camerei, fac doi
pa[i în spate, calc în scrum, m\ înv`rt pe loc [i sufl-un „b\gamia[[[”.
Pere]ii s`nt vopsi]i în negru [i ocru, geamurile f\r\ perdele
la fel. În c`]iva metri p\tra]i cineva a reu[it s\ închege un decor
ieftin de film cu droga]i: scrumiere v\rsate pe jos, peturi de
Cola r\sp`ndite la intervale regulate, dou\, ba nu, trei sticle
de Jidvei începute, tavanul m`zg\lit în c\rbune, dou\ fire
at`rn\ f\r\ bec, mormane de haine peste mormane de c\r]i,
reviste, ce[ti de cafea, Sartre, Baudelaire, Bukowski, casete
video cu desene animate, o saltea din burete, Mica SSiren\,
Pulp FFiction, Grea]a, markere [i o imprimant\ f\r\ capac.
Un sac de dormit mototolit, cutii de medicamente, o plac\ de
plastic negru pe o lad\ de bere în loc de mas\, furculi]e de
plastic, o lingur\ îndoit\, un borcan de 20 de litri cu conopid\
murat\, vrafuri de CD-uri f\r\ carcas\, sare, piper, pungi de
la Mac, o frapier\ plin\ de seringi sterile în pung\, o u[\ închis\
scrijelit\ cu semne m\runte, s`ngerii, JESUS WAS HERE, I’m
Jack’s total lack of surprise, o alt\ u[\ acoperit\ cu t\ieturi
din ziare [i band\ de caset\ f\cut\ ghem, leucoplast. Stop
cadru!

De pe un scaun de bar cromat îmi recuperez pen]ii, îi trag
pe mine, încerc s\ nu cad, îmi iese! Renun] momentan la tricou
[i ap\s clan]a u[ii închise. Buc\t\ria. E bine. E goal\, dac\
nu pui la socoteal\ frigiderul [i filtrul. Pe un raft, cutii de
medicamente, pungu]e de praf de copt [i de budinc\, un plic
de Jacobs. Bingo! Mecanic, pun de cafea [i m\ întorc în camer\.
Cealalt\ u[\ d\ spre un hol minuscul din care intri în baie.
Clic\i comutatorul în gol, mijesc ochii [i v\d cutii de chibrituri
[i o lum`nare scurs\ în savonier\. Aprind un chibrit, lum`narea,
m\ a[ez pe bud\ [i-mi iau capul în m`ni.

Vreau 15 secunde pentru a-mi epuiza stocul de înjur\turi.
Baia e pe m\sura camerei, du[ul e legat la dozele chiuvetei,
nu exist\ cad\, gaura de scurgere între picioarele mele, oglinda
vopsit\ în negru iar peste lipite poze cu Marlyn Manson.
Aceea[i poz\ de fapt tras\ la xerox în zeci de exemplare. În
rest, un tub cu spum\ de ras, lum`n\ri topite peste tot, [erve]ele
cu arom\ de ment\, un Opium pe jumate gol, 4 periu]e de
din]i într-o can\ cu Make love not coffee, un halat de spital
at`rn`nd de-o aplic\, evident, f\r\ bec. {i eu. Întreb`ndu-m\
ca ecoul cemor]iim\sii de via]\ caut aici, cine pa[tele cristo[iilor
lui poate s\ locuiasc\ în gaura asta, ce s-o fi înt`mplat de
fapt asear\. În clipa asta mi-a[ dori foarte tare de la via]\ c`teva
r\spunsuri [i o ]igar\. Intru din nou în camer\, g\sesc sub
mas\ tricoul [i pachetul de Lucky. Încerc vreo trei brichete de
pe jos, tu[esc, trag un fum [i o iau de la cap\t. Recapitulare.

Asear\ eram în Arad cu trei tovar\[i s\ recuper\m un
pachet din Germania. Toate bune [i devreme-acas\ p`n\
ne-am pus pe macheal\. Baie]ii pe bere, eu, ca de obicei, cu
rom [i Red Bull. Clax, care f\cea pe ghidul din partea
locului, ne-a convins s\-l vedem în ac]iune în clubul lu’
pe[te pr\jit. Big beat, electro [i alea-alea. Clax e DJ [i simte
nevoia s\ se comporte în consecin]\. Mare [mecher, de parc\
ar pune muzic\-n Berlin, Charlottenburg, nu într-o hal\ pentru
ni[te gher]oi cu gr`u în buletin. În clubul lu’ Clax totul a
mers strun\ p`n\ a venit Grasu cu ideea s\ b\g\m ni[te k.
Produc]ie proprie. Oka doka, la halul în care eram numa’ de
tras pe nas n-aveam chef dar p`n\ la urm\ ne-a convins. Texte
de-ale lui: „Ce faci, m\, o dai la-ntors, lasa vr\jeala, hai b\ s\
fim to]i pe felie odat\...” Oricum, orice-ar zice Grasu la alcooale
sun\ la fel. Fondul principal de cuvinte. Bun, am b\gat [i
ketamin\, pe mine m-a luat din nou senza]ia aia de aer v`scos
[i dup\ aia... Pauz\. Va urma. Parc\... am plecat cu ma[ina,
Grasu la volan, ceva gagice. Nu [tiu, nu [tiu frate, ce dracu’
a fost.

B\i, nu [tiu cum fac dup\ fiecare noapte de be]ie c\ ies
tot timpul cu urme pe m`ini. La ceilal]i se las\ cu cearc\ne,
cu ochi injecta]i, cu alergii sau mai [tiu eu ce. La mine po]i
s\ ghice[ti exact c`t de tare-am luat-o pe ulei dup\ arsurile de
]igar\ [i zdreliturile de pe pumni. La cea mai asprilia be]iveal\,
acu’ doi ani, m-am trezit diminea]a cu dreapta plin\ de s`nge
[i cu cioburi în buzunarele de la geac\. De-abia în dou\
s\pt\m`ni au prins t\ieturile cheag. Amicii ziceau c\ am spart
un geam cu pumnul [i am insistat s\-l iau acas\ c`nd m-au pus
barmanii s\-l pl\tesc. A fost paranghelie mare asear\ dac\ e
s\ m\ iau dup\ cum arat\ m`inile mele. Am trei arsuri de ]igar\
pe st`nga [i înc\ dou\ pe bra], chiar sub tatoo-ul cu maimu]a.
Tre’ s\ fi fost chiar în film dac\ am început din nou s\ m\
ard cu ]igara. {ou ieftin pentru tovar\[ii mei cretini. Dac\ mai
erau pe faz\ la ora aia.

În timp ce-mi torn ni[te cafea într-un fost\ halb\ de Hopfen,
m\ caut de bani în blugi. Sub]ire: o h`rtie motolit\ de 500,
c`teva de 50 [i m\run]i[. Telefonul e pe mas\. Dau s\-mi
scot cheile din buzunar [i g\sesc o brichet\. Masiv\, metal,
p\tr\]oas\. Se aprinde cu un clic care m\ zg`rie pe creier. Pe
fund, aproape [ters: Dupond, Paris, plaquee en argent. B\i s\
mor eu! Ce mor]ii m\sii, am ie[it la cump\r\turi sau la b\ut
asear\? Mi[to, lucrurile încep s\ se clarifice, r`njesc. De tot,
a[a ca în filme poli]iste. M\ caut mai temeinic prin buzunare
[i dau de o h`rtie colorat\. Un bilet de intare la Szighet
2000. Un num\r de telefon scris cu pixul [i un nume. Diana.
Frumos nume, frumos scris, p\cat c\ nu-i al meu. Se pare c\
totu[i au fost ceva tipe cu noi asear\. Sau poate c\ n-am dormit
singur. Nu [tiu cine era fata dar cred c\ s-a cam chinuit cu
mine dac\ s-o fi înt`mplat ceva. La c`te aveam pe ven\ pu]in
probabil s\ mai fi f\cut mare lucru. Treaba ei. Bag biletul înapoi
în buzunar, la un loc cu banii, sting ]igara pe jos [i încep s\
m\ uit dup\ geac\. Tira mo[ule, asta-i deviza, ce-i prea mult
e prea destul. Acas\.

Întorc pe dos mormane de haine murdare, b\rb\te[ti din
c`te v\d. Cine st\ pe aici n-are gusturi tocmai rele. Degeaba.
Geaca nu-i. {i nu-i a[a, vreo cinci minute. De-aici încep s\
transpir. R\scolesc restul camerei, m\ uit sub sacul de dormit,
pe hol, în buc\t\rie, pixu’. Geaca NU-I [i asta-i nu-i de bine.
E groas\, at`t de groas\ c\ uit de mahmureal\. Stai, f\r\ panic\,
calm, o fi în ma[ina b\ie]ilor. Sper. Sper pentru binele meu
[i-al lor. Pun m`na pe telefon. Calling Grasu. R\spunde într-un
t`rziu [i m\ surze[te:

- Jup`neee! În sf`r[it faci ochi. Începusem s\ ne îngrijor\m.
Bucuros ca de s\rb\tori Grasu, ca de obicei.
- Mai sub]ire c\-mi urli-n c\[ti, zi mai bine pe unde e[ti,

încerc eu s\-l calmez.
- Dou\ etaje sub tine, mane! Asta dac\ n-ai ie[it la plimbare.

De[i nu prea-mi vine a crede la cum î]i sun\ vocea la
telefon.

- În limba natal\, te rog. Ce-i sub cocina asta?
Pretenaru’ m\ îng`n\ [i se h\h\ie. Pe fundal se aud

r`sete întrerupte de tuse, muzic\ [i o voce de tip. 
- P\i, ce s\ fie jup`ne, clubul lu’ Clax. Coboar\ c\ s`ntem

aici grup la cafele. Baiz\uei, Clax zice s\ vorbe[ti frumos de
apartamentul lui. {i dac\ tot vrei s\-l alin]i zi-i Malibu, c-a[a-i
zice tot poporu’. Trage u[a dup\ tine [i mi[c\-]i curu-ncoace.

Lucurile se limpezesc oare[cum. Clax m-a cazat în garsoniera
lui de care tot auzisem prin pove[tile cu chefuri. Asta
explic\ seringile, medicamentele [i CD-urile. B\iatu-i DJ, s\
nu uit\m, artist, ce pana mea. At`t de artist c\ nu iese ziua din
cas\ f\r\ ochelari de soare. Se crede fotofob sau ceva. E alb
ca un cur [i pare c\-i place. D\ bine în neon. 

- Cobor. B\, zi-mi s\ m\ calmez, geaca mea-i la tine?
- Aia cu care a plecat femeia ta? o tr`nte[te meseria[u’.
Deci a fost cineva cu mine asear\. Diana, sau cum o fi

chem`nd-o. Nu m\ ]ine s\-l întreb dac\ e mi[to sau vreo str`mb\.
Oricum se pare c\ n-a mai contat. Oare ne-am pus-o? Parc\
mai aveam ceva gume la mine. Las\ asta, geaca, geaca!

- Las\ dumele, b\, te-ntreb de geac\. Genunchii încep
s\ m\ lase, a[a c\ m\ a[ez pe saltea. Frate, zi-mi c\ ave]i voi
geaca mea de piele.

- N-auzi [araimane, c\ ]i-a plecat femeia cu ea? Ne-a
l\sat vorb\ c\ o recuperezi tu acas\. }i-a l\sat la schimb bricheta
ei de-argint, de te-ai rugat toat\ noaptea s\ ]i-o dea ]ie. Gagica
a cobor`t pe la 12, a chemat un taxi de-aici de jos.

Genunchii mi se taie de tot. La fel [i filmul. Închid, scot
bricheta [i m\ holbez o vreme. Degeaba. Ridic ochii spre
u[\ [i recitesc. Jesus was here. Asear\, sigur n-a fost! A[ înjura
dac\ a[ mai avea cu ce.

Gagica Diana a tirat-o cu geaca mea. Geaca mea de
piele, geaca mea de motor pe care-o port dintr-a doi[pea.
Geaca mea care are ceva cusut în c\pu[eal\. Ceva din Germa.
Ceva pentru Nr. 1.

Am supt-o. Am supt-o r\u de tot. Doar dac\... dac\ proasta
aia r\spunde la telefon... G\sesc biletul de la Szighet,
formez tremur`nd [i aud ceva despre num\rul format care e
nealocat. {tiu. {tiam. Ap\s pe 1 [i îmi aprind o ]igar\. S\ m\
calmez. S\ pot vorbi normal. S\ nu m\ cac pe mine. Nr. 1
r\spunde imediat. În 5 minute de parlament\ri îl conving
c\ totul e OK, da, s`nt un handicapat, ajung la Bucure[ti m`ine
la pr`nz, s\ru’ m`na, te sun de pe drum. În urm\toarele 5
secunde am tr`ntit u[a de la intrare dup\ mine [i m\ împiedic
pe sc\ri spre b\ie]i.

Leg\tura-n studio.

din strad\. Odat\ cu ea responsabilit\]ile au crescut
considerabil. Pisica trebuia hr\nit\ în fiecare zi,
iar t\vi]a cu nisip din balcon care luase locul cutiei
cu sticle goale de vin trebuia [i ea schimbat\. Am
hr\nit eu pisica - a devenit în scurt timp form\ de
salut. Treptat s-a transformat într-o înjur\tur\:
B\iiii ,  a dat cineva de mîncare animalului
\stuia? Ce dracu’ s`nte]i în halul \sta de nesim]i]i
[i o l\sa]i s\ moar\ de foame? Trebuie spus c\
pisica, pervers\ ca orice pisic\, venea [i cer[ea pe
la fiecare u[\, st`rnind astfel vinov\]ii [i b\nuieli.

A cedat întîi unul dintre b\ie]i. A început prin
a nu mai veni la masa de diminea]\. Pîn\ la
urm\ a explodat: Nu [tiu ce s\ zic, pe mine chestia
asta cu pisica deja m\ scoate din min]i. Eu m\ mut.
Am încercat to]i trei s\-l convingem s\ r\m`n\.
Nici n-a vrut s\ aud\. Ne-am dat seama c\ - n-avem
încotro - trebuia s\ facem re-cast. Am dat anun]uri
[i am început s\ a[tept\m nelini[ti]i noul locatar.
Dintre to]i cei care ne-au vizitat, doar un b\iat era
cu adev\rat simpatic. M-a[ fi mutat cu pl\cere cu
voi dac\ n-ar fi fost pisica asta, ne-a spus. Nu-i
nimic, r\m`nem în trei, ne-am spus. Mai bine
a[a dec`t s\ vin\ cineva din alt desen animat.

Încet-încet, cealalt\ fat\ a început s\ dea semne
de oboseal\ [i de nervozitate necontrolabil\. În
mai pu]in de dou\ s\pt\mîni s-a mutat [i ea, l\sînd
un bilet pe masa din buc\t\rie: zice]i mersi c\ n-am
omorît-o.

Am r\mas eu cu unul dintre b\ie]i. Am început
s\ bem din ce în ce mai v`rtos. Pentru c\ berea [i
vinul nu ne mai satisf\ceau, am trecut destul de
repede pe t\rie. Într-o sear\, neîndr\znind s\ m\
priveasc\ în ochi, mi-a zis: Eu dac\ mai r\mîn mult
aici devin alcoolic. {i mai e [i pisica asta care m\
face s\ m\ simt neom. Am vorbit cu un amic de-al
meu. M\ mut la el.

A doua zi m-am trezit singur\ în cas\. Am
deschis frigiderul încercînd s\-mi încropesc un
mic dejun. Era totul plin cu conserve cu mîncare
de pisic\. O ultim\ glum\ a celui care tocmai
dezertase. M-am enervat în asemenea hal încît
am vrut s\ omor patrupedul. Ne-am întîlnit pe
hol. C`nd a venit s\ se gudure la picioarele mele,
am constatat surprins\ c\ are o burt\ c`t casa.
A[tepta pui. Destul de ciudat av`nd în vedere c\
noi eram convin[i c\ e motan. C`nd mi-am dat
seama c\ în noile condi]ii îmi va fi imposibil s-o
agresez, m-am dus val-v`rtej în camera mea [i
mi-am f\cut bagajele. Înainte s\ ies pe u[\ i-am
strigat: Hei, bor]oaso, vezi c\ ai mîncare în frigider.
E plin! Am încuiat u[a de trei ori [i am fugit pe
sc\ri în jos.

M-am gîndit mult dup\ aia care e secretul.
Oare de ce la noi totul s-a f\cut praf în cîteva
luni în timp ce sit com-urile rezist\ atîtea sezoane,
iar oamenii de-acolo se împrietenesc tot mai mult
[i glumele lor devin pe episod ce trece tot mai
bune? Greu de spus dac\ de vin\ e doar pisica.
Dar e foarte posibil. Nu [tiu dac\ a]i remarcat, dar
în genul \sta de seriale nu exist\ niciodat\ animale
de cas\. Bine, cu excep]ia lui Bundy. Dar Bundy
nu se pune.
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R eferin]a la Caragiale
din titlu (în minte îmi
r\sun\ insistent cu-
vintele ironic ap\sate

ale domnului profesor Mihai
Zamfir, bonom, jucînd seriozitatea
în prezentarea unuit text absolut
delicios) este nesemnificativ\.
Sensul este denotativ [i face
referire la o carte de istorie de
care m-am îndr\gostit la prima
citire: Thocomerius - NNegru VVod\
a lui Neagu Djuvara. 

Istoria este unul dintre
domeniile care s-au dovedit a
fi  cel mai dificil  de schim-
bat/influen]at/reformat dup\
1989. Singura amendare sem-
nificativ\ a canonului istoric
[colar ]ine de istoria modern\ [i
contemporan\. Cu cît ne înde-
p\rt\m îns\ mai mult de prezent
vom vedea c\ revizuirile sînt tot
mai pu]in numeroase. Un elev
din România european\ a anului

2009 înva]\ cam acelea[i lucruri despre Mihai Viteazul,
Mircea cel B\trîn sau Iancu de Hunedoara ca [i-un
elev care a tocit buchia c\r]ii în comunism. Mihai
continu\ s\ fie în mentalul colectiv un mare
patriot [i unificator într-o epoc\ în care statul na]ional
nu exista, iar Iancu e Iancu, nicidecum Janos. 

Cartea lui Neagu Djuvara este tocmai de aceea
o surpriz\ uria[\ [i pl\cut\. Istoricul merge pîn\ la
începuturile secolului al XIV-lea, în a[a-numita
perioad\ a alc\tuirii forma]iunilor statale medievale
române[ti, [i avanseaz\ (& argumenteaz\) cîteva
teorii aparent noi [i surprinz\toare, cu un poten]ial
uria[ de a]î]are a spiritelor patriotarde. Teza pe scurt:
voivodatul (respect aici grafia autorului, motiva]ia
pe larg a acestei op]iuni o pute]i citi la p. 9) }\rii
Române[ti a fost întemeiat de un cuman (popor
migrator din Asia) despre care avem motive serioase
s\ credem c\ este una [i aceea[i persoan\ cu legendarul
Negru Vod\. Numele „inculpatului”: Thocomerius
(în lucr\ri mai vechi este pomenit doar în treac\t
ca tat\ al lui Basarab, sub numele de Tihomir). 

De[i figuri istorice care au vie]uit într-o epoc\
veche [i întunecat\, nume precum Gelu, Glad,
Menumorut, Seneslau sau Litovoi s-au întip\rit
aproape ca o poezie în mintea fiec\ruia. {tim c\
au fost printre primii care au condus un soi de st\tule]e
române[ti. Carevas\zic\ erau români. Români verzi,
nu-ncape îndoial\. De fapt, datele istorice sînt extrem
de s\race iar argumentele (textele scrise, ra]ionamente
de ordin lingvistic) arat\ c\ dimpotriv\, numai despre
unii dintre ei putem crede c\ au fost valahi (descoperi]i
voi care). La fel stau lucrurile [i cu întemeietorii
dinastiei Basarabilor, cei care au pus bazele statului
românesc de la Sud de Carpa]i. 

Cartea lui Neagu Djuvara este îns\ mai mult decît

o pledoarie riguros argumentat\ [i documentat\.
Are forma unei investiga]ii captivante [i seduc\toare,
are un vag aer detectivistic în care deznod\mîntul
este de la bun început anticipat dar care se cite[te
cu sufletul la gur\ mai ales pentru a vedea ra]ionamentele
care conduc inevitabil c\tre el. Din acest punct de
vedere, construc]ia este perfect\. Neagu Djuvara nu
se c\zne[te s\ impun\ cu for]a o teorie (nu tocmai
u[or de digerat de c\tre cei care p\streaz\ reflexe
de na]ionalism primitiv sau care mai au iluzia c\
istoria este un dat iar cei care îndr\znesc s\ o rescrie
sînt ni[te falsificatori) ci o prezint\ subtil. Pe lîng\ o
analiz\ [i o reinterpretare serioas\ a pu]inelor surse
scrise (precum Diploma Cavalerilor Ioani]i), Neagu
Djuvara face o analiz\ etimologic\ exact\ [i edificatoare. 
Nu de pu]ine ori explica]iile [i ra]ionamentele pe
care autorul le avanseaz\ sînt elegante [i simple.
Dup\ o trecere în revist\ a unor posibile explica]ii
ale numelui Negru Vod\, explica]ii complicate [i
uluitor de elaborate (de exemplu aceea c\ voivodul
ar fi luptat împotriva t\tarilor [i este poreclit
Negru Vod\ dup\ culoarea tenului celor pe care i-a
alungat din ]ar\), Neagu Djuvara propune o versiune
de bun sim]: „Explica]iile care s-au c\utat pentru
porecla Negru Vod\ mi se par, a[adar, cu totul
nejustificate [i extraordinare, cînd exist\ mai multe
m\rturii str\vechi c\ i s-ar fi zis astfel pentru simplul
motiv c\ era negricios la fa]\. Astfel, dac\ lu\m
atest\rile în ordine cronologic\, patriarhul Macarie
al Antiohiei, care c\l\tore[te în Moldova [i-n Muntenia
între 1653 [i 1658 [i va l\sa o versiune arab\ a
Letopise]ului }}\rii RRomâne[ti, pesemne extras\ din
lecturi grece[ti, scrie: «Cel care a cucerit }ara Româneasc\
a fost Ankro voivod (Ankro înseamn\ pe limba
româneasc\ negru, c\ci era negru, de aceea s-a [i
numit pe turce[te ]ara Kara Falakh, sau Valahia
Neagr\, dup\ numele lui)»” (p. 117). Citarea surselor
[i argumenta]ia continu\ pe alte cîteva pagini.
Scriitura este curat\, direct\, limpede, f\r\ cuvinte
inutile sau pre]ioase dar bine alese [i puse în
fraz\. 

Cartea se încheie cu dou\ instrumente utile,
un tabel cronologic selectiv (extrem de succint, poate
una dintre pu]inele nereu[ite ale volumului) [i un
indice de nume (alc\tuit atent). 

{i mai e ceva. Thocomerius - NNegru VVod\ este
o carte frumoas\. Care se cite[te cu pasiune chiar
de c\tre persoane pentru care istoria este de obicei
un lucru anost, [i care în mod evident a fost scris\
cu pasiune. O carte în care ve]i g\si rigoare, elegan]\
[i mult\ minte, numai bun\ de citit ca antidot împotriva
prefabric\rilor, a scenariilor elaborate, a teoriile
consipira]ioniste, a na]ionalismului prost în]eles [i
afirmat în gura mare.  

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 24 de ani, absolvent al Facult\]ii de
Litere, Universitatea Bucure[ti, `n prezent masterand `n teoria [i
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]ine rubrica de cronic\ a traducerilor `n CCoonnttrraaffoorrtt.

cezar paul -
b`descu

deloc
literatur`

\n momentul acela

Neagu Djuvara, TThhooccoommeerriiuuss - NNeeggrruu
VVoodd\\ - uunn vvooiivvoodd ddee oorriiggiinnee ccuummaann\\
llaa îînncceeppuuttuurriillee }}\\rriiii RRoommâânnee[[ttii, edi]ia
a 2-a rev\zut\, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2007, 235 pag.

r`zvan mmihai 
n`stase
((((oooo))))cccchhhheeeeiiii   
ddddeeee  lllleeeeccccttttuuuurrrr `̀̀̀
„d`mult, mai d` d`mult”

u, nu se întîmpl\ ca în filme. Nu exist\ semne prevestitoare,
nici coloan\ sonor\ care s\ te pun\ în tem\ c\ urmeaz\
ceva teribil, nici film\ri în slow motion.

Eram cu taic\-meu în ma[in\ (Dacia 1300 pe care-o
avea pe vremea lui Ceau[escu). El conducea, eu st\team în
dreapta. Mergeam pe un drum care trecea, sinuos, peste ni[te dealuri.
La un moment dat, am prins din urm\ un camion hîrbuit, care se
tîra cu 30 km/h [i l\sa mult fum în urm\. Taic\-meu s-a a[ezat cuminte
în spatele lui, a[teptînd s\ aib\ vizibilitate [i s\-l poat\ dep\[i. Cînd
a vrut s\ intre în dep\[ire îns\, camionul s-a pus pe mijlocul drumului.
Taic\-meu l-a claxonat îndelung, dar degeaba: la fiecare încercare,
f\cea în a[a fel încît s\ nu putem trece pe lîng\ el. Cum drumul era
cu multe curbe, taic\-meu s-a resemnat [i a r\mas în urma camionului.
Dar fumul pe care-l scotea din bel[ug namila din fa]\ intra în
ma[ina noastr\ [i f\cea aerul irespirabil. Eu am început s\ tu[esc. „M\
înec, nu mai pot!”, i-am zis. Taic\-meu s-a uitat neputincios la mine,
apoi l-am v\zut cum se îndîrje[te. La o curb\, cînd hîrbul din fa]\
nu se a[tepta s\ fie dep\[it, a ap\sat pe accelera]ie. Ca prin
minune, camionul a r\mas pe partea lui. Am r\suflat amîndoi u[ura]i
- aveam s\ sc\p\m de co[marul cu gaze de e[apament... În momentul
acela, ca din p\mînt, a ap\rut din fa]\ un alt camion. Taic\-meu a tras
de volan, încercînd s\ intre înapoi, în spatele hîrbului care ne [icanase.
Am sim]it o lovitur\ în b\rbie, care m-a ame]it, apoi am auzit o
bubuitur\ [i-am v\zut cum parbrizul se sparge în buc\]ele mici. Cînd
m-am dat jos din ma[in\, pe trei c\r\ri, sim]eam un nod în gît [i aveam
impresia c\ înghi]isem un ciob din parbriz. Lui taic\-meu îi [iroia
sîngele pe mîna stîng\. Camionul care venea din sens opus lovise pe
partea lui, dar la cî]iva centimetri mai în spate. Jum\tate din
ma[in\ era f\cut\ praf, taic\-meu avea ni[te coaste rupte [i mîna
ferfeni]\, dar am sc\pat amîndoi cu via]\. Cei strîn[i la locul accidentului
se mirau c\ sîntem înc\ vii.

Plecasem de la serviciu [i m\ gr\beam s\ m\ întîlnesc cu
cineva. Mergeam pe trotuar, pe Bulevardul Dacia [i, în dreptul liceului
Cantemir, m-am decis s\ traversez pe trecerea de pietoni. Cînd s\
p\[esc pe zebr\, v\d c\ se apropia o ma[in\ pe banda întîi. R\mîn pe
trotuar [i a[tept s\ treac\. {oferul se opre[te îns\, îmi zîmbe[te [i-mi
face semn cu mîna s\ trec. O iau pe trecerea de pietoni, în timp ce m\
uitam la el [i-i zîmbeam recunosc\tor. Gr\beam pu]in pasul, s\ nu-l
fac pe om s\ m\ a[tepte prea mult... În momentul acela, v\d cu coada
ochiului cum pe banda a doua venea în vitez\ o alt\ ma[in\. Nu am
mai avut timp s\ m\ feresc [i m-a luat `n plin. M-am trezit proiectat
pe parbriz, care s-a spart, apoi stînd în echilibru pe capota ma[inii.
Nu [tiu cum am reu[it performan]a statului în echilibru, poate pentru
c\ frîna. Oricum, mi s-a p\rut c\ am r\mas acolo foarte mult - timp
în care mi-au trecut prin cap nenum\rate gînduri, de la „Cum de mi
s-a întîmplat tocmai mie chestia asta?” pîn\ la „Oare \sta nu are de
gînd s\ opreasc\ odat\?”. Cînd, în fine, a oprit, am c\zut în fa]a ma[inii.
M-am cules cu greu de pe jos, mi-am pip\it picioarele s\ v\d dac\ nu
le am fracturate, apoi am privit c\tre ma[ina care m\ lovise. Era o
Dacie veche, cu portbagaj [i cu sarsanale deasupra, care acum
ar\ta înc\ [i mai r\u: avea bara îndoit\, unde îmi cosise picioarele,
capota ondulat\ [i parbrizul spart. {oferul se uita în ce hal e ma[ina
lui [i nu-i venea s\ cread\ c\ sînt întreg. Dup\ ce a v\zut c\ m\ ]in
pe picioare, a [ters repede putina (eram atît de ame]it încît l-am l\sat
s\ se duc\). Apoi am [chiop\tat cîteva s\pt\mîni. Dar am sc\pat cu
via]\.

Din fericire, nici unul dintre acestea ([i altele similare, cu care
nu v\ mai plictisesc) nu a fost de fapt „momentul acela”. Oare, cînd
va fi s\ fie, voi beneficia de semne prevestitoare, de coloan\
sonor\ care s\ m\ pun\ în tem\ sau de filmare în slow motion? Nu
pot decît s\ a[tept cu interes.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 40 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 AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii
aarrttiissttiicc. 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).

c`
r]

i

8

num`rul 23..............................................................................................aprilie 2009..............................................................................................noua literatur`

N



c`
r]i

9

bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
ecouri, umbre, reveniri

cristina 
chevere[an

Michael
Ondaatje,
DDiivviissaaddeerroo,
Editura Univers,
Colec]iile
„Cotidianul“,
2008.

M ichael Ondaatje este un scriitor canadian
cu nume olandez, n\scut în Sri Lanka
[i crescut în Anglia. Venit de pretutindeni,
pare predestinat a ajunge peste tot.

Are în sînge o sum\ de culturi [i în minte o mie
de pove[ti. A[a poate ar\ta portretul-robot al celui
care, la începutul anilor ’90, cî[tiga premiul Booker
cu o carte a c\rei ecranizare avea s\ devin\ un film-
cult al deceniului: Pacientul eenglez. Intriga romantic\
se deruleaz\ pe mai multe planuri [i în mai multe
loca]ii (Italia [i nordul Africii), aparen]ele în[al\
(pacientul este, de fapt, maghiar), apartenen]a na]ional\
a protagoni[tilor (britanici, canadieni, italieni, indieni)
se dovede[te insignifiant\ în fa]a dramelor r\zboiului [i a
profunzimii tr\irilor.

Tot despre chipurile f\r\ nume [i num\r ale dragostei vorbe[te
cel mai recent roman al lui Ondaatje, Divisadero (2008), tradus
în colec]ia „Cotidianul”. Structurat în trei p\r]i, el se prezint\ mai
degrab\ drept o succesiune de secven]e într-un scenariu misterios,
cunoscut pe de-a-ntregul numai autorului ce alege s\ dezv\luie,
aparent aleatoriu, por]iuni. Pagina care preced\ primul capitol
ofer\ indiciul ini]ial referitor la liantul istoriilor de via]\ din roman.
Ea apar]ine Annei, venit\ s\ anun]e ferm liniile de for]\ [i de
confruntare ale pove[tii: trecut vs prezent, realitate vs art\,
asumare vs irosire.

Se creeaz\ un orizont de a[teptare legat de destinele triunghiului
de personaje anun]at f\r\ echivoc: Anna, Claire [i Coop. Un
tat\ generos îi cre[te ca fra]i, dar lucrurile nu stau chiar a[a. Anna
e singura fiic\ natural\ a fermierului din nordul Californiei; mama
îi moare la na[tere iar Claire, orfan\ de vîrst\ apropiat\, este
adoptat\ [i îi devine sor\. Li se adaug\ Coop, b\iatul ceva mai
mare din vecini, ai c\rui p\rin]i sînt omorî]i. Rezult\ o familie
experimental\ într-o epoc\ a c\ut\rilor: anii ’70 americani. Rezult\
[i inevitabilul: atrac]ia fetelor pentru „fratele” al\turi de care
locuiesc [i alegerea pe care acesta o face. În urma ei, c\minul se
destram\, drumurile se despart, urmele se pierd în lume.

Divisadero: explicat în text, cuvîntul poate veni de la termenul
spaniol pentru desp\r]ire, dar [i de la cel ce indic\ efortul de a
discerne lucruri de la distan]\. În cazul romanului, distan]ele sînt
spa]iale, temporale, mentale, emo]ionale. Îndep\rtarea fizic\ e
cea mai concret\, mai u[or de realizat ori de surmontat. Cînd
protagoni[tii revin în obiectiv, Anna (rezident\ american\ a
simbolicei Str\zi Divisadero) locuie[te în Fran]a, Claire lucreaz\
în avocatur\ la San Francisco, iar Coop colind\ cazinourile din
Nevada. Înc\ un prilej pentru Ondaatje de a cerceta arii geografice
[i culturale diferite, dar [i de a jongla cu discursuri, cu naratori,

cu perspective [i cu raport\ri personale.
Bazîndu-se pe cunoa[terea marilor

r\scruci [i redefiniri identitare, î[i urm\re[te
personajele pe parcursul destr\m\rii
nucleului tare ce le unise cîndva.
Nonconformist [i abil în a-[i tachina cititorii,
nu ]ine la rotunjirea destinelor. Odat\
protagoni[tii plasa]i într-un prezent al

maturit\]ii, prozatorul pare a-[i pierde
interesul [i recurge la un truc pentru a putea

redirec]iona aten]ia. Anna, care tr\ie[te
fugind de trecut, este fascinat\ de via]a

scriitorului francez Lucien Segura. Pentru a-l
în]elege [i, implicit, pentru a-[i ordona propria

rela]ie cu sine [i cu ceilal]i, ajunge la Dému pe urmele
lui. Urmeaz\ proiectarea hipnotizant\ a Annei în arhivele [i în
frînturile de adev\r descoperite.

Ondaatje î[i transfer\ cititorii într-o lume apus\, sus]inut\
în echilibru prin acest sub]ire fir narativ. Fereastra deschis\ brusc
dezv\luie farmecul inegalabil al Fran]ei rurale de început de secol
XX, recreat\, din fotografii în sepia [i din drame nespuse, cu
arta [i cu r\bdarea ceasornicarilor de mod\ veche. Scriitorul
compune un portret de epoc\ din umbre f\r\ chip [i din t\ceri
pe via]\. M\[ti se suprapun, poteci neumblate se intersecteaz\,
secrete supravie]uiesc amintirii [i boli f\r\ leac r\v\[esc
trupuri, min]i, suflete. Este por]iunea în care poetul (prim\ voca]ie
a lui Ondaatje) are primul [i ultimul cuvînt.

Îmbinarea imaginilor, a frazelor, a caden]elor pasionale dar
iremediabil melancolice transform\ al doilea mare plan al c\r]ii
într-o declara]ie de dragoste fa]\ de scriitura frumoas\. Simultan
seduc\toare [i devastatoare este varianta biografiei lui Segura
oferit\ de Anna, care o reconstruie[te creativ, umplînd golurile
faptice cu fic]iune, dînd via]\ trecutului din reac]ii, din traume
[i din dorin]e intuite. Tipice pentru Ondaatje, glisarea între timpuri,
spa]ii [i voci, coinciden]ele [i discontinuit\]ile, tr\d\rile [i momentele
de gra]ie ale memoriei, medita]iile asupra naturii [i asupra
mecanismelor scrisului ]in cartea în mi[care [i cititorul în suspans.
Expunîndu-se criticilor, mimînd neglijen]a [i renun]înd la preten]ia
omniscien]ei, Ondaatje las\ romanul deschis pentru tot ce va
urma; amintirile au recuperat [i recolorat trecutul, viitorul r\mîne
de scris, de tr\it, de imaginat.

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 31 de ani, este lector 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, ultima
împreun\ cu {erban Foar]\.

A cum un an [i ceva am reu[it s\ sl\besc 20 de
kilograme. Nu c\ acum a[ fi vreo silfid\, dar
oricum, diferen]a e semnificativ\. Cum m-am
îngr\[at e alt\ poveste. Acum lumea s-a obi[nuit

cu mine, dar cînd abia sl\bisem, surpriza era destul de mare
[i to]i cei cît de cît interesa]i de subiect m\ întrebau cum
am reu[it s\ sl\besc. Îmi f\cusem chiar mai multe tipuri de
r\spuns, în func]ie de cei cu care vorbeam: r\spunsul pe
scurt, r\spunsul detaliat, r\spunsul pentru intelectuali,
r\spunsul pentru ecologi[ti, pentru pragmatici, ideali[ti,
fete sau b\ie]i. {i la un moment dat m-a b\tut gîndul s\
scriu o carte despre asta. La urma urmei, e un aspect important
al vie]ii, nu? La urma urmei, mie mi-a schimbat via]a sau,
m\ rog, felul în care m\ percep oamenii [i felul în care urc
sc\rile, mai mult decît a f\cut-o orice frumos roman pe care
l-am citit vreodat\. Cine neag\ treaba asta ori e ipocrit,
ori s-a n\scut perfect. {i atunci de ce nu scriu cartea
asta? Probabil c\ s-ar vinde foarte bine. Probabil
c\ mul]i oameni mi-ar fi recunosc\tori. Probabil
c\ mi-ar fi foarte u[or s-o scriu. M-am întrebat
dac\ nu vreau s-o scriu pentru c\ este
un subiect frivol. Sau pentru c\ de fapt
nu sînt specialist\ [i ce a mers la mine
poate c\ n-o s\ mearg\ [i la al]ii. Sau
pentru c\ am preocup\ri mai înalte.
Sau pentru c\ nu vreau s\ fiu asociat\
la nesfîr[it cu aia care „a fost gras\ [i
a sl\bit”. Pîn\ la urm\, am sl\bit tocmai
pentru c\ vreau ca lumea s\ uite c\ am
fost gras\, nu? {i tot a[a. Dar e mai
interesant cum m-a schimbat pe din\untru
povestea asta. Poate c\ din cauza asta,
în loc s\ scriu o carte de self-help despre

cum am sl\bit 20 de kilograme, am scris un roman cu un
personaj supraponderal cu care am empatizat la maximum.
O s\ apar\ în vara asta. Dar ce voiam s\ spun de fapt: nu-mi
mai vine s\ rîd a[a de tare de c\r]ile de self-help [i de
oamenii care le citesc. {i în general nu prea-mi mai place
s\ fac mi[touri accesibile [i s\ rîd de etichetele „safe”. Cred
c\ dac\ rîd de manualele de self-help [i dac\ îi dispre]uiesc
pe oamenii cu nevoi mai „mici” decît ale mele, asta nu
m\ face s\ par mai de[teapt\ sau mai îndrept\]it\ s\ tr\iesc,
s\ scriu, s\ m\ exprim. Cred c\ mi[toul [i ironia sînt ceva
ce po]i s\ faci cu prietenii [i cu oamenii care gîndesc ca tine.
C\rora le vrei cu adev\rat binele [i cu care po]i dialoga [i
de la care ai speran]e c\ simplul t\u mi[to îi va face s\
realizeze [i s\ se schimbe. Sau s\ r\spund\ cu mi[to [i s\
te schimbe ei pe tine, dac\ dreptatea e la ei. Dar cu
ceilal]i cred c\ e mai uman [i mai eficient s\ empatizezi [i

s\ vorbe[ti altfel. Pentru c\, altfel, am face pres\ [i am
scrie c\r]i numai pentru prietenii no[tri. Ceea ce

nu e pu]in lucru, dar lor le-am putea scrie [i
e-mailuri [i am pr\p\di mai pu]in\ hîrtie,

nu? {i uite-a[a, voiam s\ scriu despre cum
am sl\bit 20 de kilograme [i am reu[it
s\ scriu despre cum am îmb\trînit.
Pentru re]etele de sl\bit, r\spund la
mariapursisimplu@yahoo.com. Nu
uita]i s\ preciza]i dac\ sînte]i intelectuali
sau nu.

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 28 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, la Teatrul
foarte Mic s-a pus în scen\ piesa SSaaddoo-MMaassoo BBlluueess BBaarr,,

în regia Gianinei C\rbunariu.

maria 

manolescu
nesigurantze

cum am sl`bit 20 de kilograme
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Î
n intervalul în care am citit M\cel îîn GGeorgia s-au
înghesuit în prime time cîteva evenimente
consistente care mi-au dublat lectura cu o senza]ie
de hiperrealitate: scriitorul Alexandru Vakulovski

a fost expulzat din România - gest al unui stat discre]ionar,
a c\rui singur\ logic\ pare s\ fie sintagma „pentru c\
pot” -, prin Londra au m\r[\luit zile întregi zeci de
mii de activi[ti anti-globalizare, anti-înarmare [i anti-
capitalism înaintea [i în timpul summitului G20, iar în
Republica Moldova sînt sfida]i [i intimida]i cu armata
oamenii tineri care au avut în sfîr[it curajul s\ spun\
c\ s-au s\turat de regimul Voronin [i de a[a-zisul s\u
comunism. Romanul lui Dumitru Crudu nu respir\ deloc
acela[i aer revolu]ionar precum evenimentele amintite,
dar nici nu e lipsit cu totul de a[a ceva. Revolu]ia lui Crudu
e latent\ [i se g\se[te nu atît în relatarea propriu-zis\,
cît în mijloacele ei, între care un loc de cinste îl ocup\ ironia:
o conven]ie solid\, total\, poate singura nepus\ la-ndoial\
de cinicul autor.

De fapt, M\cel îîn GGeorgia este un roman post-revolu]ionar,
scris dup\ ce iluziile revolu]iei ([i-ale scrisului) s-au dezvr\jit

[i pot fi luate în r\sp\r. Revoltele de strad\ din Tbilisi la
care particip\ protagoni[tii sînt veritabile scene de carnaval,

lipsite de orice feeling autentic; na]ionalismul e o distrac]ie
de umplut timpul liber, atît la Chi[in\u, unde protagoni[tii

agreseaz\ rusofoni, cît [i la Tbilisi, unde sînt agresa]i ei în[i[i
fiindc\ nu vorbesc georgiana; cariera universitar\ [i publicistic\

a lui Angelo respect\ în detaliu toate tribula]iile editoriale de
provincie; prieteniile legate de solidarit\]i conjuncturale, minate

de promiscuit\]i c\ministe [i stropite cu foarte mult alcool nu
sînt decît triste cópii dup\ natur\; iubirea lui Angelo pentru

Georgiana e mai mult decît un film prost, este mai degrab\ o
necesar\ anex\ discursiv\ a personajului, care se repet\ în gol la

nesfîr[it; umanul e degradat, [arjat [i caricatural (e excelent\ intui]ia copertei, semnat\ de Carmen
Parii); în fine, limbajul, cultivat cu o rar\ minu]ie (ceea ce nu exclude cîteva erori stilistice, lexicale [i

temporale pe care le-ar fi putut rezolva o redactare mai aplicat\), nu este decît un simulacru de
limbaj, împ\nat cu neologisme nea[teptate [i cu colocvialisme care uneori par inventate de autor -

limbajul crizat e [i primul semn al farsei [i-al neîncrederii în conven]ie. Puse cap la cap, e de mirare c\
toate acestea reu[esc s\ compun\ un roman care s\ poat\ trece drept o fic]iune încheiat\ la to]i

nasturii, cînd el de fapt este transcrierea înc\ unei dezvr\jiri, cea a scrisului. Pe care Crudu are îns\ inteligen]a
s-o exprime altfel decît în posibile experimente sau textualisme, cum te-ai putea a[tepta de la un scriitor

atît de critic în privin]a iluziei [i-a conven]iei literare. Crudu î[i comunic\ neîncrederea în literatur\ prin
scrierea unei c\r]i care nu e de fapt decît parodia unui roman [i neîncrederea în revolu]ie prin dublarea uneia

reale - c\derea URSS - de c\tre una carnavalesc\, cu tr\s\turile îngro[ate dincolo de recunoa[tere. 
Ar fi cazul s\ precizez c\ ironia lui Dumitru Crudu nu e nici b\[c\lie sudist\, nici cochet\rie

scriitoriceasc\, ci e stra[nic\, pe via]\ [i pe moarte; ca s\ r\mîn în imaginarul revolu]ionar, M\cel îîn GGeorgia e
mai degrab\ un fel de kamikaze literar, care risc\ totul, nu un cocktail Molotov obosit, aruncat cu precau]ie

de pe geamul unei ma[ini în mers, cum par ironiile literare în majoritatea romanelor care se ocup\ de ele. Dumitru
Crudu nu este unul dintre autorii care-[i ironizeaz\ personajele de mucava în timp ce-]i fac complice cu ochiul

[i nici un alerg\tor pe cîmpii alegoriei; la el, starea de asediu e dus\ pîn\ la cap\t. Iat\ un fragment în care ironia
ca device total func]ioneaz\ impecabil:

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll   

Dumitru Crudu, MM\\cceell `̀nn GGeeoorrggiiaa, 
Editura Polirom, colec]ia „EGO.Proz\“,
2008, 344 pag.

D e fiecare dat\ cînd sînt invitat\ la discu]ii literare am emo]ii. Întotdeauna
mi s-a p\rut c\ nu vorbesc bine, c\ n-o s\ [tiu ce s\ zic, c\ mai bine a[ înv\]a
s\ refuz [i mi-a[ vedea de treab\. M\ fascineaz\ scriitorii care pot s\
povesteasc\ ore-n [ir despre ei [i despre ce scriu. Asta fac [i eu, în fond, în

rubrica de-aici, dar f\r\ un public viu în fa]\. Doar eu, computerul [i-o pisic\ „de mare”
care doarme [i care-mi arunc\, din cînd în cînd, ni[te priviri somnoroase sau, cînd n-o

bag în seam\, î[i plimb\ l\bu]ele gri pe taste.
În momentele astea m\ gîndesc la Salinger, a împlinit de curînd
90 de ani [i n-are nici o leg\tur\ cu obsesia pentru imagine.

A zis „nu, mersi” [i a[a a r\mas. C\r]ile lui au via]a lor
palpitant\ în continuare, dar el a ales s\ nu fac\ frumos

la [edin]ele foto, s\ nu mearg\ în turnee ca sfintele
moa[te. 

Cum nu pot s\-mi scot din cap nici imaginea
lui Doris Lessing la aflarea cî[tig\rii Premiului
Nobel pentru literatur\: o b\trînic\ senin\ care
se întoarce de la cump\r\turi [i toat\  lini[tea
aceea i-a fost aruncat\ dintr-odat\ în aer de-o
armat\ de fotografi care s-au bulucit pe sc\rile
casei ei. Mi s-a p\rut extrem de emo]ionant [i
de neverosimil momentul. Revistele de
femei nu mai aveau de ce s\ se întreac\ s\ fac\
pictoriale cu ea, în sfîr[it nu mai încerca nimeni

s\ vînd\ o fic]iune despre un scriitor, ci o realitate
despre o oper\ impresionant\. 

Poate \sta este avantajul b\trîne]ii, bruiajele
se estompeaz\, nu mai vrei s\ fii altul [i nici nu-i

mai la[i pe al]ii s\ cread\ asta. 
Toat\ diminea]a m-am gîndit la tema discu]iei la

care trebuie s\ m\ duc - realitate [i fic]iune - [i mi s-au
învîrtit prin minte tot felul de lucruri. Mi-am amintit, nu

[tiu de ce, de eseul Cum ttrebuie ss\ ccitim oo ccarte? al Virginei Woolf
[i l-am recitit. Mi-a prins bine, m-a lini[tit cumva [i m-a ajutat s\-mi pun în ordine
gîndurile pe care n-o s\ reu[esc niciodat\ s\ le verbalizez la un microfon. Ea l-a
scris pentru o întîlnire cu elevii, în 1916. Nu se simte secolul care a trecut
peste rîndurile ei:

„Totu[i, cine cite[te cu scopul atingerii unui scop anume, oricît de atr\g\tor
ar fi el? Oare nu practic\m unele îndeletniciri din convingerea c\ ele sînt bune
[i nu c\ut\m unele desf\t\ri intuind c\ ele sînt de o importan]\ vital\? {i
nu este lectura una dintre acestea? Uneori, îmi închipui cel pu]in c\, atunci
cînd va sosi Judecata de Apoi [i cînd marii cuceritori, oamenii legii [i politicienii
vor veni s\-[i primeasc\ r\splata - coroanele, laurii, numele gravate pentru
totdeauna în marmur\ nepieritoare -, Atotputernicul se va întoarce c\tre
Petru [i va spune, nu f\r\ o anume invidie, v\zîndu-ne cum ne înf\]i[\m
cu c\r]ile sub bra]: Iat\, ace[tia nu au nevoie de nici o r\splat\. Aici nu
avem nimic s\ le d\m. Lor le-a fost drag s\ citeasc\.” (Eseuri aalese. AArta
lecturii II, Editura Rao, 2005).

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani. 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, ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Editura
Polirom, 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 Tîrgul Interna]ional de Carte de la Budapesta, `n
cadrul First Novel Festival. 

ana maria 

sandu
obi[nuin]e

realitate, fic]iune 
[i alte m`run]i[uri
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no revolution



„Am scos e[arfa din geant\, era o e[arf\ aleas\ pe unghie, am legat-o de o
creang\ [i mi-am aprins o ]igar\, propunîndu-mi s\-mi recapitulez via]a tr\it\,
dar nici un gînd mai ac\t\rii nu mi-a trecut prin cap. Dup\ ce am supt ]igara, mi-am
b\gat gîtul în la]. Voiam s\ scap de toate lucrurile ru[inoase pe care le f\cusem
cîndva; voiam s\-mi scot din memorie fapta aia inexplicabil\ din trecutul meu
care-mi bulise somnul; voiam s-o rup definitiv cu literatura [i cu biografia mea;
voiam s\ trag apa dup\ tot ce f\cusem [i mi se-ntîmplase [i s\ nu mai v\d privirile
alea suspecte [i ucig\toare care m\ luau la refenea; [i, în sfîr[it, voiam s\-mi recap\t
lini[tea. Am urcat într-un copac, iar cînd am vrut s\ m\ arunc în gol, o cioar\ mi s-a
g\in\]at pe vîrful nasului, ridiculizîndu-mi încercarea de-a m\ spînzura, ca în nu [tiu
ce roman celebru pe care nu l-am citit sau, poate, în vreo carte de nuvele faimoas\,
pe care, din p\cate, înc\ nu am r\sfoit-o, dar despre care mi-a vorbit Leo Iv\ne]
cînd sugeam a cincea sticl\ de Savetskaia {ampanskaia în spatele casei în care se
n\scuse poetul Leonard Tuchilatu, care s-a întors iradiat din armat\ [i a murit la dou\zeci
[i patru de ani dar care, cînd înc\ mai era în via]\, arunca cu precizie milimetric\ cu]itele
în u[\, de la o distan]\ de vreo zece pa[i, împlîntîndu-le în dreapta sau în stînga celor
care-l vizitau, la o dep\rtare de doar cî]iva milimetri de nasul sau urechile acestora, îns\
f\r\ s\-i ating\.” (pag. 213-214)

Iar cînd am spus c\ ironia func]ioneaz\ impecabil nu voiam s\ spun [i c\ ea n-ar fi
la vedere, fiindc\ nu e loc de nici o iluzie în acest roman. Nu [tiu ce convingeri l-au
f\cut pe Dumitru Crudu s\ aleag\ ironia drept conven]ie de c\p\tîi a romanului s\u,
dar mi se pare o alegere compatibil\ cu specia de roman pseudo-politic pe care o practic\
aici. Epurarea romanului politic de emo]ii este, sper, un deziderat apus. Oricine a participat
la mi[c\ri de protest [tie c\ for]a acestora rezid\ în mare m\sur\ în reac]iile afective (mai
pu]in Voronin, care acuz\ România de lovitur\ de stat în cazul revoltei de la Chi[in\u,
f\r\ s\ ia în calcul varianta unei reac]ii genuine a popula]iei). Probabil c\ asta le [i face atît
de angajante într-un sens sau în altul, chiar [i pentru martorii din fa]a televizorului, [i de
vulnerabile în fa]a confrunt\rii cu modele pur cognitive. În timp ce-am urm\rit protestele
sus]inute la Londra la începutul lunii aprilie, m-a emo]ionat în primul rînd încrederea democratic\
- înc\ exprimat\, împotriva multor eviden]e care arat\ c\ manifest\rile puterii nu sînt întotdeauna
democratice - a oamenilor care sperau c\ ie[ind în strad\ se vor face auzi]i. Protestele civile
sînt un pas firesc în negocierea cu puterea, pe care-l fac doar cei care cred în negocierea cu
puterea; sun\ a truism, dar faptul c\ în România oamenii nu ies în strad\ decît cînd sînt
instrumenta]i de lideri de sindicat, nu dintr-un impuls extravertit de a obliga puterea la
dialog arat\, de fapt, c\ ei nu cred în disponibilitatea de dialog a puterii. Etatismul românesc
are [i aceast\ consecin]\ trist\, a infantiliz\rii popula]iei: oamenii î[i reprim\, de fric\ [i din
comoditate, nevoia de protest, iar atunci cînd nu mai pot s\ rabde (exact ca-n poeziile lui Co[buc,
chiar [i azi), izbucnesc juvenil, teribilist, ca ni[te copii vexa]i care sparg o vaz\. Cînd
extravertirea [i dialogul se manifest\ nu sub forma unui mar[ de protest, ci a unei revolu]ii, cum
se întîmpl\ în Republica Moldova, mi[carea e cu atît mai mult afectiv\ [i neîncrederea în dialog,
pe bun\ dreptate, e mai mare. M\ tem c\ aceea[i neîncredere în dialog, dar [i în revolu]ie,
justific\ [i ironia din M\cel îîn GGeorgia - cadrul repetitiv al mi[c\rilor de strad\ n-are nimic eroic,
protagoni[tii nu sînt mîna]i de nici un spirit revolu]ionar, nici m\car cel pe care-l cheam\ Che Guevara,
fiindc\, pare Dumitru Crudu s\ spun\, a[a ceva fie nu exist\, fie degeaba exist\. M\celul din titlul
romanului nu se refer\ la cine [tie ce eveniment istoric, ci cred c\ are mai degrab\ o rezonan]\
colocvial\: ni[te unii [i-au luat m\cel prin Georgia, cic\ voiau s\ fac\ revolu]ie.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA. Coautoare
a romanului colectiv RRuubbiikk (Polirom, 2008). Este prezent\ cu articole în revista aaLLttiittuuddiinnii .

c`
r]i[tefania 

mihalache

D ap, [i eu am rîs întîi cînd mi-a sugerat Mircea s\ scriu a[a ceva. Ca la clasa a cincea,
a[a? am întrebat. Dar tu e[ti acum o femeie de treizeci de ani [i prim\vara tot a venit,
mi-a replicat el. Am înghi]it pu]in în sec. În fond, to]i ne bucur\m c-au înflorit copacii
[i c\ ciripesc p\s\relele, dar e penibil s\ scriem despre asta. E trivial [i nu e cool [.a.m.d.

Totu[i, partea cu treizeci de ani mi-a atras aten]ia. A venit prim\vara, [i eu am treizeci de ani [i abia
dac\ am observat chestia cu prim\vara, a[a c\ mi-am propus s\ v\d cu ce-oi fi fost ocupat\ în
cele cîteva zile cît le-a luat copacilor s\ înfloreasc\ în anul în care eu tr\iesc aceast\ frumoas\ vîrst\.

În primul rînd am fost foarte ocupat\ s\-mi caut ni[te teni[i. Ar fi trebuit s\ fie conver[i, dar
erau foarte scumpi [i m-am fr\suit prin magazine pîn\ am renun]at. Mi-am potolit ambi]ia cu o
pereche de Dockers, negri cu dungi ro[ii, foarte frumo[i. Am r\mas înc\l]at\ cu ei. Mult timp. A[
fi vrut s\ nu mai vin\ niciodat\ zilele urm\toare cînd trebuia s\ m\ opintesc din greu la un scenariu
care m\ chinuia de multe s\pt\mîni. Singura consolare era c\ m\car puteam s\ merg înc\l]at\
cu aceia[i Docker[i pîn\ în zona Operei unde lucrez la scenariu cu Ana. E înc\
rece, dar Docker[ii sînt buni. Merg [i pe cald, [i pe rece. Cred c\ m-am uitat
prin copaci dar n-am v\zut nimic deosebit. Orele trec, triste. Nu cred c\ sînt
creativ\, nu-mi iese scenariul, s-ar putea, Dumnezeule, s\ nu fiu creativ\.
Ce m\ fac dac\ nu sînt creativ\? Ce m\ fac dac\ nu sînt nici m\car
de[teapt\? M\ uit în jos, pe geam, cum curge Dîmbovi]a. De la Ana
se vede Dîmbovi]a. De la mine se vede fabrica Faur, Poarta 4. De
fapt, hei, e dr\gu], fabrica e vopsit\ în alb [i în fa]\ avem un p\rcule],
în fine...

Se face sear\, plec spre sta]ia de metrou Eroilor, cu laptopul
greu, capul greu, sufletul greu, scenariul n-a ie[it nici azi, n-o s\
am bani, n-o s\ am bani, n-o s\ am bani... Traversez pe trecere,
dar tot vin ma[ini în vitez\ de pe Kog\lniceanu [i ni[te b\ie]i r\i
se fac c\ vor s\ treac\ peste mine, dau înainte [i înapoi în func]ie
de direc]ia în care m\ duc eu, se amuz\ [i ei, eu nu rîd. La Eroilor
se urc\ întotdeauna mul]i japonezi sau coreeni, vorbesc repede
[i tare [i neîn]eles, eu m\ str\duiesc s\ ]in pasul cu Angot din
Rendez-vvous. Am deadline. Ajung acas\, e aproape 10 p.m. Traduc
dintr-o carte despre moarte. M\ culc pe la 1 a.m. cam cînd se culc\
[i Berti (în caz c\ m\ cite[te cineva, e cel din primul articol). Aceast\
sincronizare ne face bine. 

Vine o zi ploioas\, Dîmbovi]a e gri de tot [i curge oarecum repejor, o ra]\
alb\ se înc\p\]îneaz\ s\ înoate contra curentului [i-a vremii nasoale. {tiu c\-i la prima
mîn\, dar m\ simt exact ca ra]a aia. Mai simt [i-un fel de fr\mîntare f\r\ nume, parc\
trebuie s\ se schimbe ceva important, din cînd în cînd îmi vine s\ plîng, m\ întreb ce e
mi[to în via]\, a[a, ca s\ fac [i eu ceva, ca s\ m\ alint pu]in. Stau iar la trecere la Eroilor.
Lîng\ mine o fat\ cu p\rul blond, prins în coad\, cu blugi strîm]i [i pardesiu ro[u cu
alb, strîns pe talie. Trec unii [i-o claxoneaz\. Eu m\ uit la mine. Bocanci, veluri vi[inii,
pardesiu verde, p\rul zburlit, sînt nemachiat\. Era o vreme cînd to]i m\ claxonau pe
mine. Era o vreme cînd poate m-a[ fi sim]it jignit\, s\ stau a[a, lîng\ o alt\ fat\, [i
ni[te cretini s-o claxoneze pe ea. Acum ridic din umeri [i-mi tîr[îi bocancii la urm\torul
stop. A[ vrea s\ stau pe lîng\ Oper\. A[ vrea s\ stau mai în centru, cei care m\
cunosc [tiu. A[ merita s\ stau mai în centru, am zis odat\. {tiu, e nazist. Sînt sigur\
c\ pîn\ la momentul \sta al tribula]iilor mele înc\ n-au înflorit copacii. Dac\ v-a]i
plictisit, cu atît mai r\u. Dac\ v\ întreba]i ce naiba e pîn\ la urm\ cu femeia asta,
nici asta nu [tiu. O fi efectul de prim\var\ asupra nervilor femeii de treizeci de ani. 

M\ întorc la cartea mea despre moarte. Îmi face bine s\ [tiu c\ [i al]ii au angoase,
crize, chestii. De parc\ asta ar rezolva totul. Ce s\ rezolve? Nu [tiu. Chestia asta,
lucrurile pe care le avem de f\cut, povestea pe care trebuie s-o spunem, mam\,
ce patetism. Chiar cred c\-i din cauza prim\verii [i o s\ v\ [i demonstrez. Pentru
c\ da, în sfîr[it au înflorit copacii. Merg cu Mircea prin parc, ne-a chemat Alex Matei
la el s\ vedem meciul. N-am prins momentul exact, dar uite copacii, gata înflori]i.
Sub unul dintre ei, cu floricele alb-roz, o pereche îmbr\]i[at\. Ea plînge: „Vor s\
m\ despart\ de tine...” Trecem de ei [i izbucnim în rîs. Exact. Prim\vara e patetic\,
[i patetic e atunci cînd te alin]i, cînd e[ti tu bun cu tine [i te la[i în voia cuvintelor
mari, cînd la[i garda jos [i-]i plîngi de mil\ sau de bucurie, [i nu ]i-e team\ c\
e[ti vulnerabil, te exprimi a[a cum î]i vine, e[ti a[a cum î]i vine, f\r\ s\-]i pese
c\ exist\ ni[te coduri socio-culturale dup\ care e[ti patetic [i ridicol. Cam a[a
[i cu prim\vara, e penibil s\ zici „copacii au înflorit, p\s\relele ciripesc”, dar
ele chiar asta fac [i fac foarte frumos, natura e, dac\ pot s\ zic a[a, bun\ cu
ea îns\[i, f\r\ s\-i pese c\ exist\ ni[te rigori culturale care o g\sesc patetic
de exprimat. A[a c\ s-ar putea ca eu s\ nu fi ratat prim\vara anul \sta. 

{{tteeffaanniiaa MMiihhaallaacchhee, 30 de ani, n\scut\ în Bra[ov, emigrat\ la Bucure[ti. A debutat în
volumul colectiv JJuunniiii 0033,, AAnnttoollooggiiaa ttiinneerriilloorr pprroozzaattoorrii bbrraa[[oovveennii, iar în 2004 a publicat romanul
EEsstt-ffaalliiaa, la Editura Paralela 45. Romanul a fost nominalizat la Marile Premii Prometheus, edi]ia
a IV-a, categoria Opera Prima. În 2008, un fragment din EEsstt-ffaalliiaa a fost tradus [i publicat în
num\rul special dedicat literaturii române al reviste poloneze LLaammppaa, num\r ap\rut cu sprijinul
Institutului Cultural Român. A colaborat cu eseuri [i cu cronici de carte în VVaattrraa, OObbsseerrvvaattoorr
CCuullttuurraall, iar în prezent colaboreaz\ la TTiimmee oouutt [i la DDiilleemmaatteeccaa. De curînd a terminat al doilea
roman, din care au ap\rut cîteva fragmente în foileton în revista PPaannaa mmeeaa.
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ccccaaaarrrrtttteeeeaaaa  
ddddeeee  ppppooooeeeezzzz iiiieeee
o c`ru]` \nc`rcat` 
cu nimic

marieva
ionescu

12

Ioan Es. Pop, Peter Sragher [i Robert {erban, OO
cc\\rruu]]\\ îînncc\\rrccaatt\\ ccuu nniimmiicc//EEiinn kkaarrrreenn bbeellaaddeennmmiitt
nniicchhttss, Editura Brumar, 2008.

S cotocind prin raftul de poezie din
C\rture[ti, am dat peste un titlu care
mi s-a p\rut întîi pu]in preten]ios,
c\utat: O cc\ru]\ îînc\rcat\ ccu nnimic.

Apoi m-am gîndit la personajul Nimeni din
Odiseea, alias Ulise, p\c\lindu-l pe uria[ul
Polifem, ca s\ scape de furia lui. {i apoi mi-am
mai adus aminte [i cum povestea Gellu Naum
c\-[i verifica în fiecare zi c\su]a po[tal\,
de[i [tia c\ nu are ce s\ primeasc\ nou, doar
ca s\ vad\ nimicul. Am luat deci din raft cartea
cu copert\ ro[ie, curioas\ totu[i s\ v\d despre
ce fel de nimic este vorba. O cc\ru]\ îînc\rcat\
cu nnimic/Ein kkarren bbeladenmit nnichts (Editura
Brumar, 2008) este o antologie bilingv\ avîn-
du-i ca autori pe Ioan Es. Pop, Peter Sragher
[i Robert {erban. Titlul, am aflat apoi de pe
net, este acela[i cu numele unei serii de lecturi
la care au participat în noiembrie trecut cei
trei autori, organizate de Literaturhaus din
Graz, Austria, cu ]\ri invitate din Europa de
Est, prima fiind chiar România.

Criteriile al\tur\rii textelor celor trei poe]i
într-o antologie au fost, probabil, chiar
participarea la lecturile din Austria [i prietenia,
pentru c\ stilurile lor sînt foarte diferite.
Poemele lui Ioan Es. Pop, antologate din volume
mai vechi, sînt t\ioase, critice, uneori suferind
de pesimismul boln\vicios al celui care „nu
mai a[teapt\ nimic”, dar [i cu sclipiri de genul:
„spune-mi, z\u, ce organ/ ne porunce[te s\
bem, pentru c\/ presimt c\ acolo e [i centrul
visatului.// ah, dac-a[ disp\rea acum,/ ce de
lucruri a]i putea afla!”. Printre cele mai puternice
poeme mi s-a p\rut cel care deschide grupajul,
intitulat 12 ooctombrie 11976, în care imaginea
central\ (foarte potrivit\ pentru epoca în care
a fost scris) este cea a pîrîului cu sînge întunecat
care curge prin spatele casei [i nu trebuie
descoperit: „în timpul \sta, pe pîrîu se scurge
o [uvi]\ de/ sînge întunecat, îl acoperim de
ani [i ani cu/ paie [i frunze,/ nu-i bine s\ afle
vecinii ce curge acolo,/ trebuie s\ p\rem [i noi
în rînd cu lumea.” Excelent [i un poem în care,
într-o combina]ie de vis-realitate, sau într-un
vis în vis, mama î[i treze[te copilul [i îi
spune s\-l ajute pe tata s\-l aduc\ dintr-un
sat de departe, unde fusese g\sit mort de trei
zile. Mai citez [i versurile care mi-au pl\cut cel
mai mult, un fel de manifest al celui ce s-a
hot\rît s\ fie infans, adic\ t\cut, pe totdeauna,
înconjurat de rizibili arlechini: „nu i-am iertat

nici pentru faptul/ c\ m-au dat la [coal\,/ unde
a trebuit s\ vorbesc,/ iar mai tîrziu s\ m\
str\duiesc s\ le sem\n/ celorlal]i, care vorbeau
de zor/ [i d\deau din mîini [i din picioare,/
n\ucindu-m\ cu via]a lor.// [...] n-am nimic de
spus în vorbire uman\,/ unde totul este
întîmplare [i zarv\.”

Poemele lui Peter Sragher mi s-au p\rut
mai pu]in inspirat alese: toate par a se
învîrti în jurul cîtorva „refrene” cam prea
comode, prea previzibile, de genul: „o cerule/
cînd o s\ ajung/ la tine/ ca s\ m\ înec/ în
albastru/ ca-n trupul meu/ u[or”. Zborul, trupul
u[or, contopirea cu cerul [i elementele înrudite
(stele, vînt, nori), poetul-pas\re Phoenix,
plasarea tragic\ a omului în timp etc. mi-au
adus prea mult aminte de elanurile unor poe]i
la început de drum, ner\bd\tori [i de aceea
r\mînînd doar la suprafa]a a ceea ce vor cu
adev\rat s\ spun\. M-a surprins totu[i un
poem, Glon]ul îîndr\gostit, de un cinism
macabru, dar foarte percutant: „pu[ca e casa
mea/ primitoare/ din ]eava prin care fug/ ca
uns în fiecare diminea]\/ iubesc chipurile/
nevinovate/ nu [tiu de ce oamenii/ se tem
de mine pentru c\/ sînt singurul care/ [tiu
s\ le iubesc/ trupurile/ pîn\ la moarte”. La
fel de întunecat\ [i de percutant\ este [i
imaginea „cuptorului din gusen”, spa]iu al
crimelor naziste, „c\l\u” nescutit nici el de
moarte. În registru opus, luminos, g\sim o
defini]ie frumos formulat\ a vie]ii prenatale
ca lips\ a con[tiin]ei timpului: „o s\ m\sor
cu aten]ie/ de cît timp/ mai am nevoie/ ca totul
s\ fie ca la/ începuturi/ cînd timpul trecea/ pe
lîng\ mine/ ca o suflare/ [i nici nu [tiam/ c\
este”. Se vorbe[te [i despre dragoste, despre
suflet, în cîteva poeme, îns\ din p\cate tot cu
un apel în exces la imagini comune, deja
cli[eizate legate de aceste teme „mari”: „spre
tine îmi bate inima/ face valuri cu sîngele meu/
pîn\ la ceruri” sau „trupul \sta/ carne [i oase/
n-o s\ mai fie/ [i-o s\ r\mîn\/ sufletul gol/
tem\tor de noapte”.

Ca [i în grupajul lui Ioan Es. Pop, [i în cel
al lui Robert {erban primele poeme sînt foarte
bine alese: Peisaj mmarin ccu uun cc\lu] dde mmare,
Amintire ddin ccopil\rie [i Ziua mmea lliber\. Exact
genul de poezie care pe mine m\ face s\ regret
c\ n-am scris-o eu: sub aparen]a unor pove[ti
din copil\rie (de exemplu „uram dunga lini[tit\
a m\rii/ cînd eram copil/ fiindc\ [tiam c\

apa se umple de meduze otr\vitoare/ ce te
puteau chiar omorî/ dac\ te mu[cau mai multe
deodat\// îns\ p\rin]ii doar atunci m\ îndemnau
s\ intru”) se spun, de fapt, în t\cere, la mai
mare adîncime, mult mai multe lucruri; sub
aparen]a scrisului degajat, a lipsei podoabelor
stilistice din „marea” poezie [i a cuvintelor
„mari”, textul are totu[i o structur\ atent
mig\lit\ [i cap\t\ tensiune natural, nefor]at\,
a st\rilor mai degrab\ decît a cuvintelor.
Urmeaz\ cîteva poeme scrise ailleurs (Vene]ia,
Portugalia), cu aer de vederi trimise celor
de-acas\, dar deloc formale [i pline de cli[ee,
ci juc\u[-resemnate, exprimînd exact bucuria
efemer\ a c\l\torului care [tie c\ biletul e dus-
întors: „ce via]\ a[ putea s\ am aici/ mi-am
spus la plecare/ ce via]\ la discre]ie a[
avea”, „în drum spre hotel/ pe sub nu-mai-
[tiu ce biseric\ din alfama/ portocalii [i l\mîii
aveau fructe coapte [i flori înflorite/ pe acelea[i
ramuri/ încît ne-am f\cut repede cîteva cruci/
[i am tras în pl\mîni mirosul \la nelumesc//
în portugalia/ n-am scris decît trei vederi/ dar
erau foarte/ foarte frumoase”. {i, în sfîr[it,
poemul care mi-a pl\cut cel mai mult, Portret
cu ppip\ [[i bbarb\, din care citez doar începutul:
„cînd voi ie[i la pensie/ o s\-mi las barb\ îmi
voi lua o pip\/ [i m\ voi apuca de pictat”;
a[a cum tat\l î[i face (privit de fiu) la fiecare
dou\ zile, cu p\m\tuful [i cu tubul de spum\
de ras, cîte un autoportret în oglind\. Cred c\
alte comentarii ar fi de prisos.

A[a cum m\ a[teptam, nimicul din c\ru]a
înc\rcat\ cu nimic nu e deloc nimic. Dar a[
putea vorbi, totu[i, în leg\tur\ cu acest volum,
despre un nimic, defect [i în acela[i timp calitate
a lui: cei trei poe]i nu au aproape nimic în
comun, nimic pe care se poate baza o antologie.
[i totu[i, vorba lui Ioan Es. Pop (în poemul
12 ooctombrie 11992), „cînd or s\ se de[arte
toate-n curtea noastr\ [carele-nc\rcate cu
nimic aduse din Bucure[ti]/ nimeni n-o s\ aib\
atîta nimic ca [i noi“.

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu, 24 de ani, masterand\ `n Studii literare
române[ti la Facultatea de Litere din Bucure[ti. Este prezent\
în antologiile RRiimmbbaauudd 22000066 [i RRiimmbbaauudd 22000077 ale tinerilor
poe]i de expresie francez\, publicate la MMaaiissoonn ddee ppooééssiiee,
Paris. A tradus din limba francez\ romanele IInncceesstt [i RReennddeezz-
vvoouuss, de Christine Angot. Coautoare a romanului colec-
tiv RRuubbiikk..

„E
nun]urile hegeliene,
chiar [i r\m`n`nd
fidele textului lor,
s̀nt propice pentru

a spune întotdeauna altceva.
Altceva care s\ le corecteze
leg\tura de sintez\
fantasmatic\, p\str`nd în
acela[i timp efectul lor de a
denun]a identific\rile ca iluzii.
Acesta este Aufhebung-ul
nostru, care-l transform\ pe cel
al lui Hegel, iluzia sa, într-o ocazie
de a scoate la iveal\, în locul salturilor
unui progres ideal, avatarurile unei
lipse”1. 

Raportarea lui Lacan la Hegel este pu]in
spus turmentat\. Acolo unde ne-am fi a[teptat
la o respingere tran[ant\ a dialecticii hegeliene,
pe baza faptului c\ nimic nu poate fi mai
îndep\rtat de teoria incon[tientului dec`t
panlogicismul hegelian, descoperim în schimb
o strategie de lectur\ asem\n\toare mai
degrab\ deturn\rilor situa]ioniste. Practic,
Lacan îi serve[te lui Hegel propriul s\u Aufhebung,
dispozitivul dialectic fiind recuperat în întregime
doar pentru a fi suspendat înaintea finalului
s\u grandios. Contrar a[tept\rilor [i lecturilor
curente în cheie relativist\, psihanaliza lacanian\
salveaz\ din construc]ia hegelian\ tocmai
piesa de rezisten]\ a acesteia, elementul
s\u cel mai faimos [i totodat\ cel mai blamat
de c\tre critici: identitatea dintre particular [i
universal. At`ta doar c\, pentru Lacan, aceast\
identitate infam\ se realizeaz\ pe la spatele
subiectului, mai exact, la nivelul structurii
de semnifican]i a incon[tientului. 

În formularea acestei strategii de lectur\
lacaniene un rol decisiv a jucat mediatorul
evanescent numit Kojève. Celebra sa Introduction
à lla llecture dde HHegel opera deja o reconfigurare
major\ a temelor hegeliene, deplas`nd accentul
pe conceptul de dorin]\: acesta din urm\ se
transforma, dintr-un simplu element pasager

în desf\[urarea Feno-
menologiei sspiritului,
în adev\ratul s\u nucleu
de sens. Automat, dia-
lectica st\p`n-sclav,
expresie imediat\ a
mecanismului dorin]ei
[i episod intermediar
corelat certitudinii de

sine, era ridicat\ de
c\tre Kojève la rangul

de element central [i
decisiv, revelator al întregii

desf\[ur\ri dialectice. 
La r̀ndul s\u, teoria lacanian\

aplic\ [i ea alte dou\ reconfigur\ri
asupra acestui Hegel à la Kojève. Mai înt`i,
dorin]a hegelian\ de recunoa[tere se r\stoarn\,
pentru Lacan, în problema mult mai important\
a recunoa[terii dorin]ei. În fond, afirm\ Lacan,
dorin]\ de recunoa[tere nici nu exist\: putem
vorbi eventual despre o solicitare de recunoa[tere,
care ]ine esen]ialmente de registrul imaginarului.
Toat\ dialectica hegelian\ st\p`n-sclav va fi
astfel interpretat\ de Lacan ca o desf\[urare
mitic\ a unui conflict imaginar, care mascheaz\
îns\ existen]a unei structuri simbolice prealabile.
Tocmai aceast\ dimensiune simbolic\ a luptei
imaginare pentru recunoa[tere e cea care
reu[e[te s\ converteasc\ impasul inevitabil
al acestei scene originare într-o reu[it\: mai
exact, acolo unde, la nivel imaginar, victoria
st\p`nului nu reu[e[te s\-i aduc\ acestuia
satisfac]ia sperat\ - faptul c\ este recunoscut
de c\tre sclav fiindu-i, cum s-ar zice, perfect
egal -, e[ecul sclavului este în schimb prilejul
unei sublim\ri simbolice fericite, în care
satisfac]ia rezult\, în autentic spirit protestant,
tocmai din travaliul negativului pe care sclavul
îl duce mai departe în munca sa. Mai mult:
„acest domeniu al simbolicului nu se g\se[te
aici într-un simplu raport de succesiune fa]\
de nodul imaginar al situa]iei constituite prin
rela]ia mortal\... Dac\ aprofunda]i mitul, ve]i

vedea c\ el nu poate fi conceput dec`t ca fiind
marcat de registrul simbolic, deoarece situa]ia
nu poate fi întemeiat\ pe nici un fel de panic\
biologic\ vizavi de ceva ce, în fond, n-a fost
nicic`nd experimentat, nicic`nd real, [i anume
moartea... Exist\ deja în constitu]ia originar\
a mitului st\p`nului [i sclavului o regul\ de
joc. Ceea ce e esen]ial”2. 

A doua modificare operat\ de Lacan
iese din cadrul circumscris dialecticii st\p`n-
sclav, viz`nd în mod direct conceptul hegelian
de dorin]\. Acolo unde, pentru Hegel, dorin]a
era un element-cheie în constituirea subiectului
[i a certitudinii de sine, pentru Lacan acest
concept pare s\ joace în direc]ia opus\,
conduc`nd în final la o „subversiune a subiectului”
[i la o constitutiv\ incertitudine de sine. Cum
dorin]a nu este dec`t traducerea ontologic\
a fenomenului semnificantului, a[adar aspectul
existen]ial al structurilor incon[tiente, dialectica
ei nu se poate realiza dec`t ferit\ fiind de
reflectoarele con[tiin]ei. Iat\ de ce, pentru
Lacan, cunoa[terea hegelian\ absolut\, acea
cunoa[tere care se [tie pe sine, este imposibil\.

Mai mult, e chiar de nedorit: pentru subiectul
uman, cunoa[terea nu are sens dec`t prin
dialectica sa cu juisarea, sau, altfel spus,
cunoa[terea [i dorin]a, universalul [i particularul
nu se pot înt`lni dec`t în incon[tient, f\c`nd
nod în simptom. Dialectica dorin]ei este, a[adar,
pentru Lacan, [i în flagrant\ opozi]ie fa]\ de
Hegel, un veritabil „proces f\r\ subiect”. Cu
precizarea suplimentar\ - pe care o avans\m
cu tot riscul de a r\sturna înc\ o dat\ construc]ia
[i de a-l arunca pe psihanalistul francez înapoi
în bra]ele lui Hegel - c\ acest proces pare s\
fie, pentru Lacan, deja, în sine, subiect3.

_________
1 Jacques Lacan, EEccrriittss, vol. 2, Seuil, Paris, p. 202.
2 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree II:: LLeess ééccrriittss

tteecchhnniiqquueess ((11995533-5544)), AFI, pp. 372-373.
3 Cf. Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy,

LLee ttiittrree ddee llaa lleettttrree ((UUnnee lleeccttuurree ddee LLaaccaann)), Galilée,
Paris, 1973, p. 128.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 29 ani, doctorand  ̀ n Teorie politic\.
A publicat volumul de eseuri VViiaa]]aa ccaa ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee
LLaaccaann, Editura Aula, 2007, care a ob]inut Premiul pentru
debut al revistei OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall .
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D e fiecare dat\ cînd particip la o discu]ie despre rolul c\r]ilor care
trateaz\ perioada comunist\ în literatura român\ de ast\zi, m\
întîlnesc cu ideea c\ acestea tind s\ devin\ un cli[eu sau cel pu]in
c\ nu mai aduc nimic nou. Probabil c\ este adev\rat; exist\ o tendin]\

inerent\ a literaturii de a fi atras\ de mari suferin]e, de momente de mare
încordare. În plus, perioada comunist\ a generat atîtea experien]e
personale dramatice încît era inevitabil\ transformarea acestora în numeroase
volume de toate felurile. Totu[i, nu cred c\ aceast\ tendin]\ este de blamat [i
cumva putem privi si dincolo de rolul strict artistic al diverselor romane, filme
sau memorii. S\ mai scriem [i noi pu]intic\ istorie, nu sînte]i de acord? Decît
un subiectivism mascat în „obiectivitatea” unor manuale, mai bine unul asumat
cultural.

Dup\ ce-am citit romanul Doinei Ru[ti, Fantoma ddin mmoar\ (Editura
Polirom, 2008), sînt cu atît mai dispus s\ sus]in c\ se pot înc\ scrie c\r]i foarte bune
pornind de la aceea[i tem\ a comunismului românesc. Fantoma ddin mmoar\ este o
rememorare ampl\, detaliat\ [i subiectiv\ a aproape tuturor nedrept\]ilor, absurdit\]ilor
[i restric]iilor vie]ii sub regimul comunist. Ac]iunea se petrece într-un mic sat din
sudul Olteniei, unde traiul oamenilor st\ atît sub semnul s\r\ciei [i-al dificult\]ilor
cunoscute ale regimului comunist, cît [i al unei prezen]e supranaturale - o fantom\
ce s\l\[luie[te în moara abandonat\ a satului. Romanul este împ\r]it în dou\ p\r]i.
În prima, personajul Adela Nicolescu g\se[te o carte publicat\ care, în mod inexplicabil,
detaliaz\ copil\ria ei în satul Como[teni. Pornind de la textul acestei c\r]i, Adela

rememoreaz\ toate experien]ele acelei perioade, legate la
fiecare pas de prezen]a malefic\ a fantomei. Cum povestea
porne[te din perspectiva micului copil Adela, relevan]a
comunismului pentru subiectul c\r]ii [i pentru semnifica]ia
fantomei nu apar clare de la începutul c\r]ii. Preocuparea
Adelei pentru joac\ este treptat înlocuit\ cu ap\sarea prezen]ei
fantomei, care îi domin\ [i îi terorizeaz\ via]a adolescent\, iar
ulterior, dificult\]ile pe care le întîmpin\ datorit\ regimului se
întrep\trund ostentativ cu apari]iile fantomei. Partea a doua preia
tensiunea în cre[tere a nefericirii Adelei [i o extinde asupra întregului
sat, urm\rind zeci de oameni din sat, cu suferin]ele lor. Pe lîng\ acestea,
fiecare dintre personaje are un mod propriu de-a sim]i sau de-a vedea
fantoma, dar vie]ile tuturor sînt profund afectate de ea. Finalul culmineaz\
tensiunea emo]ional\ în mod dureros, plin de repro[uri [i poate chiar
de ur\ la adresa unor vremuri inumane [i nemeritate.

Odat\ terminat\ cartea, mi-am dat seama c\ pe parcurs încetasem s\
mai fiu preocupat de aspectele stilistice ale scrierii [i deja nu o mai
priveam ca pe un roman, ci ca pe un dosar, dac\ vre]i, o arhiv\ detaliat\ [i
dur\ a tuturor cruzimilor [i nedrept\]ilor cîtorva decenii, o imens\ enumerare
acumulativ\ a tuturor suferin]elor unor oameni. Am admirat subiectivismul
necru]\tor al textului [i curajul asumat al autoarei de a nu prezenta deloc vreo
parte pozitiv\ a întregii perioade. Unele texte sau filme de ast\zi au tendin]a
de-a nuan]a via]a sub comunism, transformînd-o într-o experien]\ personal\,
cu bune, cu rele, în care oamenii s-au format [i [i-au tr\it vie]ile într-un fel sau altul.
Fantoma ddin mmoar\ evit\ ostentativ aceast\ abordare, ignorînd inten]ionat orice
aspect pozitiv [i reu[e[te s\ fac\ asta într-un mod foarte conving\tor. Eu am citit
întregul roman cu din]ii involuntar încle[ta]i [i cu pumnii strîn[i. Cred c\ este aproape
imposibil pentru orice om, oricît de sceptic în ce prive[te regimul dinainte de 1989,
s\ nu r\mîn\ revoltat [i încrîncenat rememorînd fapte despre care [tim cu to]ii c\ au
fost adev\rate.

Din punctul acesta de vedere, cartea î[i îndepline[te scopul de-a provoca cititorul, chiar dac\ nu o face cu mijloace
stilistice spectaculoase sau cu construc]ii literare originale. Adev\rul simplu, prezentat foarte subiectiv, este în
sine o arm\ emo]ional\ foarte puternic\, lucru care pentru mine este o lec]ie [i literar\, dar în primul rînd politic\.
{i nu mi se pare deplasat s\ c\ut\m o lec]ie politic\, avînd în vedere atît subiectul c\r]ii, cît [i evenimentele anului
2009 în Republica Moldova.

RRaadduu NNeeddeellccuu]], 26 de ani, absolvent al Universit\]ii Politehnica Bucure[ti, coautor al romanului RRuubbiikk.
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look back in anger
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Not\: acest material poate fi folosit în mod public, f\r\ acordul autorului.

1. L\ptuci [[i ppachiderme: v\d aceast\ carte avînd nu mai mult de 50 de pagini. Coperta
principal\ ar putea fi foarte viu colorat\ [i ar putea reprezenta g\rg\ri]e. Multe g\rg\ri]e.

Intriga este relativ simpl\: dou\ pachiderme se înfrupt\ cu l\ptuci, dup\ actul sexual abia
încheiat. În urma acestei duble comuniuni, legum\-animal [i animal-animal, rezult\ o cufurenie
de zile mari, dar [i un mic elef\n]el, Jumbo. De sex masculin. El va fi personajul principal al c\r]ii
care poate impresiona prin frumoase pagini pitore[ti (apusuri africane, descrieri de faun\ [i
vegeta]ie), dar [i prin dramatismul destinului unui elefant african, altul decît cel al unui
elefant indian. Pe scurt, Jumbo va fi r\pit de doi trafican]i unguri, Imre [i Boszo, pentru a fi vîndut
unui circ din estul Europei. Elefantul î[i va pierde identitatea de-a lungul cîtorva capitole, pentru
c\ va fi rebotezat Sandor. Va ajunge pîn\ la urm\, printr-un delicios concurs de împrejur\ri, expus
ca schelet în Muzeul Antipa. Povestea lui va fi ref\cut\ de c\tre un scenarist labil, apoi va fi montat\
în filmul de mare succes Filde[ ccroitorul, care se va turna concomitent la Buftea [i pe platourile
de la Bollywood. Mara va fi singurul personaj feminin al c\r]ii, un soi de Robinson Crusoe
contemporan.

Cartea se va încheia cu replica acid\ a lui Johnson, îngrijitorul de balene de la facultatea de
neurochirurgie din Israel: De-acum, m\ duc [i eu. Vom face altul pe rîu în jos. Smîntîn\.

2. În ttimpul zzilelor dde pprim\var\: roman de dragoste. Mitea Freoniu, frînar la c\ile ferate, îl
cunoa[te pe Gellu Panduru, liber profesionist [i sionist. Între cei doi apare idila, ca un ghiocel
care str\punge z\pada. Vreme de zeci de pagini cei doi î[i împ\rt\[esc pasiunea comun\:
vivicultura. Au loc dialoguri spumoase, care pentru a fi credibile pot fi pigmentate cu limbaj
obscen. Prin interven]ii insistente, Mitea reu[e[te s\-i rezerve o cu[et\ iubitului s\u, una
permanent\, în care Gellu va c\l\tori de-a lungul [i de-a latul ]\rii. Tot aici se va consuma [i
partea trupeasc\ a rela]iei, pu]in sordid\, din cauza lipsurilor inerente unor c\l\torii cu trenul.
Atunci cînd Mitea este surprins pi[îndu-se în chiuvet\, Gellu trage semnalul de alarm\ [i, în
stare de [oc, se arunc\ în rîul Prahova. Decedeaz\.

Romanul poate beneficia de fonduri europene, avînd în vedere tematica homosexual\.
Dac\ de-a lungul pove[tii poate fi inserat [i personajul Avamia, un c\lug\r moralizator
dar pederast, suma alocat\ pentru carte poate spori. Va rezulta în consecin]\ o copert\
mai bun\ [i un tiraj sensibil mai generos. Mare grij\ la gestionarea subiectului sionist.

3. Chiftele: carte de bucate. O carte cu re]ete exclusiv vegetariene. Pîn\ la urm\, orice
legume ai amesteca între ele, nu are cum s\ ias\ ceva r\u. Strope[ti bine cu l\mîie sau
cu o]et, torni ni[te ulei de m\sline, presari piper, ceva fire de m\rar [i salata este
gata. A[a c\ întreaga carte poate fi scris\ într-o singur\ zi. Se pot n\scoci
instantaneu re]ete:

salat\ Bichon - por]ie pentru 4 persoane: 5 cepe, 6 p\stîrnaci, o gulie, 3 ridichi,
8 c\]ei de usturoi, o jum\tate de morcov, 1 kilogram de ro[ii, sare, piper

mod de preparare: se arunc\ ro[iile în ap\ clocotit\, dup\ care se descojesc,
adic\ se despieli]eaz\. Se dau pe r\z\toare, împreun\ cu 4 cepe [i jum\tatea de
morcov. Cealalt\ ceap\ se fierbe o or\ în saramur\, al\turi de gulie, de p\stîrnaci
[i de ridichi. Toat\ t\r\[enia asta se toarn\ într-un castron înc\p\tor, dup\ care
se revars\ mujdeiul f\cut din cei opt c\]ei de usturoi. Se pune l\mîie sau
o]et, ulei de m\sline cu ghiotura, piper, ceva fire de m\rar [i sarea, dup\ gust.

Cartea poate fi distribuit\ împreun\ cu una dintre revistele glossy, pentru
femei. Al\turi de un chilot tanga [i, eventual, de un horoscop. Unul croit
special pentru vegetarieni.

4. Medeea SSpirulete: o femeie de 38 de ani arat\ de 48. Este corporatist\
într-un ora[ european. În Buz\u. Urî]enia îi este dublat\ de o singur\tate
greu de dus, a[a c\, la fiecare sfîr[it de s\pt\mîn\, Medeea iese cu rolele
prin parcul Crîng. Sperînd s\-l g\seasc\ pe Iason. Dup\ o var\ întreag\
[i o jum\tate de toamn\ luminoas\ mustind de sport, personajul
îmb\trîne[te, paradoxal, cu înc\ 2 ani. Este acum o respectabil\
femeie de 50. Disperat\, apeleaz\ la produsele naturiste distribuite
în singurul magazin local Ayurveda, dup\ care bea pi[at, îl
cite[te pe Osho, ca s\ ajung\, într-un final disperat, pe mîna
chirurgului estetician M\neas\. |sta o opereaz\, îns\ rezultatul
interven]iei nu este cel scontat. Medeea arat\ acum de vreo
60 de ani. Este imediat pensionat\, dup\ care se arunc\ cu furie
în paginile ziarelor de mic\ publicitate. A[a ajunge s\-l cunoasc\
pe nonagenarul Vasile Piteac, care î[i tîr\[te zilele [i
b\[inile la 69 de kilometri de Buz\u, în Nehoiu. Ora[ [i el. Înc\
din 1989. Un ora[ european. Bo[orogul moare la pu]in timp
dup\ nunt\, Medeea mo[tene[te casa, dup\ care pune pe
picioare o afacere cu stru]i.         

CC\\lliinn TToorrssaann, 39 de ani, arhivar [i bibliotecar la Muzeul }\ranului Român,
prozator, muzician. A publicat volumele individuale {{ccooaallaa ddee mmuucceenniiccii,
Curtea Veche Publishing, 2005, RReeccyyccllee BBUUNN, Editura Humanitas, 2007, [i
a participat la volumele colective PPoovveessttiirrii mmiiccii [[ii mmiijjlloocciiii (împreun\ cu
Sorin Stoica, Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche,
2004, 2007, CCaarrtteeaa ccuu EEUUrrii (împreun\ cu Roxana Moro[anu, Sorin Stoica,
Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche, 2005. Cînt\
la fluiere tradi]ionale, flaut, mandolin\ [i voce în trupele DDoommnnii[[ooaarraa
PPooggaannyy [i EEiinnuuiieeaa.

suta de grame
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A lchimistul. De ce nu? Am în]eles c\ este unul dintre cele mai
vîndute audiobook-uri, deci de ce s\ nu-l încerc [i eu. Pîn\ la
urm\, am citit [i cartea [i am v\zut [i piesa de teatru, deci de
ce s\ nu adaug [i audiobook-ul pe list\. Coelho nu m\ irit\ foarte

tare, decît cînd îl v\d în reclama de la Orange sau pe la diverse emisiuni
tv. E drept c\ nici nu alerg s\-i cump\r ultimele apari]ii; în general, îi ignor
c\r]ile, dar cifrele uria[e de vînz\ri n-au cum s\ nu te pun\ pe gînduri.
Alchimistul nu este o poveste life changing, a[a cum o recomand\ prezentarea,
îns\ este o poveste frumoas\, numai bun\ de tras pe un audiobook pentru
copii, dar nu numai. În plus, faptul c\ este citit\ de Florian Pitti[ o transform\
din start într-o carte audio reu[it\. 

E adev\rat, ca pu[ti care a crescut cu Teleenciclopedia, nu am cum
s\ nu am un sentiment straniu atunci cînd îl aud pe Pitti[ citind anumite
buc\]i din Alchimistul cu aceea[i intona]ie, a[teptînd din clip\-n clip\ s\
spun\: „dar, despre asta, în episodul viitor” [i s\ înceap\ un alt grupaj
cu nume precum „Maimu]ele url\toare” sau „Delta Nilului”. Dar Pitti[
cite[te excelent aici, nu transform\ lectura într-un discurs plat, neutru,
în genul celui cu care ne-a obi[nuit la emisiune. Dialogurile sînt citite cu
intona]ie, jucate, iar textul nu este alergat, astfel încît nu-[i obose[te
ascult\torul. Nu-mi pot imagina o poveste [i o voce mai cald\ pe care s\
vrei s\ adormi sau s\-]i adormi copiii. 

Un lucru care poate deranja este lungimea de o or\ [i dou\zeci de
minute - cam mult, dac\ vrei s\ ascul]i tot odat\ [i nu pe reprize. Un
altul, care ]ine de text, este repetitivitatea: „ascult\-]i inima”, „fii atent
la semne”, „legenda personal\”, „totul este posibil”, „totul este un
singur lucru” etc., iar la un moment dat devine iritant s\ auzi acela[i lucru,
ca într-un banc prost. Dar o lectur\ pl\cut\ poate face suportabil\ o carte
slab\, cu care altfel ]i-ai pierde u[or r\bdarea [i, în plus, în form\ de
audiobook î]i po]i da seama u[or ce poten]ial de fantasy în genul Harry
Potter sau Narnia are Alchimistul.     

Paulo Coelho,
AAllcchhiimmiissttuull, în lectura
lui Florian Pitti[,
Editura Humanitas
Multimedia, 2005. 

P entru Lewis Alridge copil\ria se sfîr[e[te
la vîrsta de zece ani, odat\ cu moartea
mamei. În decembrie 1947, b\iatul î[i
s\rb\torise ziua de na[tere iar tat\l

s\u, Gilbert Alridge, închinase un pahar de brandy
cu [eful s\u, domnul Dicky Carmichael, în cinstea
noului an.  „Pentru anul care vine; cele rele s\ se
spele, cele bune s\ se-adune”, intonaser\ ei încrez\tori.
Dar cîteva luni mai tîrziu, ie[ind la un picnic unde
se cam întrece cu b\utura, Elizabeth moare înecat\,
un accident stupid petrecut sub privirile îngrozite
ale micu]ului Lewis care asist\ neputincios la dispari]ia
femeii. Este o scen\ cheie a romanului, care va
persista nu doar în memoria protagonistului dar [i

în cea a cititorului. 
Astfel, timp de zece ani,

urarea amintit\ mai sus va
continua s\ se adevereasc\,
dar complet de-a-ndoaselea.
Cele rele se vor aduna, din
ce în ce mai multe [i mai
greu de suportat, iar cele
bune se vor sp\la, nel\sînd
nimic benefic în urma lor.

Gilbert î[i va schimba
via]a rec\s\torindu-se
repede cu Alice, o femeie
mult mai tîn\r\ decît el, dar
atitudinea sa indiferent\
fa]\ de Lewis nu se va
schimba. Sau, mai bine zis,
nu se va schimba decît în
r\u, metamorfozîndu-se
cînd în obtuzitate, cînd în
acuza]ii [i în repro[uri
complet nefondate.  

Lewis, traumatizat,
neglijat, persecutat, nu
poate s\ treac\ peste moartea
mamei la fel de u[or precum

trecuse Gilbert peste moartea so]iei. Într-o zi, b\iatul
descoper\ cu surprindere c\ sentimentul puternic
de vin\ [i de inadecvare pe care-l resimte atît de
pregnant, atît de constant, poate fi u[or comb\tut
cu alcool. Cu alcool [i cu o doz\ consistent\ de
violen]\, îndreptat\ spre ceilal]i dar mai ales
c\tre propria persoan\. La numai cincisprezece ani,
Lewis se apuc\ vîrtos de b\ut [i ulterior începe s\
se cresteze pe bra], t\ieturi la început ezitante, apoi
din ce în ce mai neînduplecate, mai adînci [i mai
dese - direct propor]ionale cu ura de sine, experimentat\
tot mai acut - care-i provoac\ pl\cere [i repulsie
în egal\ m\sur\.

Dar în Waterford, s\tucul în care tr\ie[te
disfunc]ionala familie Alridge, nu doar Lewis are
porniri agresive. Respectabilul domn Dicky Carmichael,
pater familias [i proprietar al unor cariere de piatr\,
î[i bate sistematic atît so]ia, cît [i fiica mai mic\,
Catherine, alintat\ Kit. Violen]a îl excit\, îi pune
în mi[care adrenalina [i cine n-ar vrea ca Dicky s\
fie fericit? Nimeni, poate cu excep]ia lui Lewis care,
din momentul în care afl\ despre abuzurile b\rbatului,
va încerca din r\sputeri s\-l deconspire în fa]a
întregii comunit\]ii. 

Prologul din debutul romanului ni-l înf\]i[eaz\
pe Lewis proasp\t ie[it din închisoare [i, pe m\sur\
ce înaint\m în lectur\, tindem s\ credem c\ motivul
arest\rii sale a fost comiterea unei crime. Oare l-a
omorît Lewis pe Carmichael, acest monstru deghizat
în tat\ [i so] responsabil? Dac\ ar fi f\cut-o, ar fi
avut parte de toat\ în]elegerea noastr\, dar
Sadie Jones are alte planuri pentru protagonistul
ei. Pe m\sur\ ce Lewis se afund\ tot mai mult în
mocirla existen]ial\, [i în timp ce fo[tii prieteni din
copil\rie îi întorc, rînd pe rînd, spatele, iar adolescentul
devine din ce în ce mai izolat, mai interiorizat [i mai
neputincios în lupta cu propria-i degradare, ne d\m
seama c\ ceva foarte r\u este pe cale s\ se-ntîmple:
iminentul apogeu al întîlnirii nefaste dintre durere,
frustrare [i angoas\. Îns\ Lewis nu poate deveni,
pe lîng\ tot ceea ce este deja, un uciga[ cu sînge
rece, a[a încît spargerea b\[icii cu puroi din psihicul

infectat al tîn\rului se concretizeaz\ doar prin
incendierea bisericii locale, pentru care judec\torul
îl va condamna la doi ani [i jum\tate de închisoare.
La numai [aptesprezece ani, Lewis Alridge a devenit
proscrisul din titlu. 

Reîntors în societate, dup\ isp\[irea sentin]ei,
Lewis porne[te s\ se r\zbune, dar nu în varianta lui
Monte-Cristo. De altfel, nici n-ar avea cum. La ie[irea
din pu[c\rie nu este nici putred de bogat, nici
irecognoscibil pentru restrînsa dar nefasta comunitate
din Waterford. Aici, aparent, nimic nu s-a schimbat.
Oamenii continu\ s\-l ocoleasc\ [i-l vorbesc pe la
spate. Lui taic\-s\u îi este, pe mai departe, ru[ine
cu el [i nu înceteaz\ s\-l desconsidere, chiar dac\
b\iatul îi spune c\ vrea s\ se-ndrepte. Dicky Carmichael
persist\ s\-[i agreseze familia, impenitent [i f\r\
s\ fie pedepsit în vreun fel pentru abuzurile sale.
Exist\ îns\ [i un element pozitiv în toat\ aceast\
serie a continuit\]ilor. De[i paradoxal, Lewis se
bucur\ de aten]ia mai multor femei, mai ales dup\
ie[irea din închisoare (Alice se va culca cu el, f\r\
ca Gilbert s\ afle vreodat\, în timp ce fiica cea mare
a familiei Carmichael, frumoasa dar vanitoasa
Tamsin, se va mul]umi doar c-un s\rut, pentru care,
de altfel, va pl\ti cu vîrf [i-ndesat de la sceleratul
ei tat\), dar singura care continu\ s\ fie realmente
îndr\gostit\ de Lewis este Kit, cea care l-a iubit
dintotdeauna, de cînd erau mici [i el a urcat-o pe
bara bicicletei [i împreun\ au coborît abruptul New
Hill, sincronizîndu-[i mi[c\rile [i formînd un echilibru
perfect astfel încît s\ poat\ ajunge teferi în vale.
Mai mult, tot Kit este [i singura care crede în bun\tatea
lui Lewis, în „str\lucirea” sa, investindu-l cu încredere
[i în acest fel condi]ionîndu-l pozitiv. Lewis va realiza
c\ [i el este mînat de acelea[i sentimente, epifanie
ce-l va n\uci poate mai tare decît loviturile primite
în cap de la Dicky Carmichael, de care tîn\rul se las\
desfigurat spre final pentru ca mai apoi s\-i dema[te
perversitatea în chiar biserica pe care odat\ o
incendiase, [i de fa]\ cu toat\ congrega]ia aflat\ la
slujba de duminic\. 

Finalul, oarecum cli[eistic prin loca]ia aleas\,
oarecum melodramatic prin schimbul de cuvinte
dintre îndr\gosti]i, evit\ în ultima clip\ c\derea
în derizoriu [i aduce mult a[teptata raz\ de speran]\
pentru personajele sale. Cît despre cititor, lectura,
odat\ terminat\, îi instaureaz\ acea stare de bine
proprie unei experien]e estetice de calitate.

Cu Proscrisul, roman de debut premiat cu mult
rîvnitul premiu Costa (fost Whitbred), Sadie
Jones reu[e[te s\ dovedeasc\ de la bun început
calit\]ile unei scriitoare talentate, cu resurse creative
demne de toat\ considera]ia. Autoarea surprinde
cu subtilitate lucr\turile min]ii, felul în care se
instaureaz\ atît prejudecata cît [i complexul,
caracterul insidios al traumei dar [i neajunsurile
unor vremuri cînd problemele de natur\ psihic\
erau desconsiderate sau, dimpotriv\, considerate
prea ru[inoase pentru a fi recunoscute ca atare.
Adeseori în roman, Lewis se va referi la el ca fiind
„stricat”, dar adev\rata putreziciune se reg\se[te
în îns\[i ipocrizia societ\]ii care se gr\be[te s-acuze
ca s\ nu poat\ fi acuzat\, se precipit\ s\-nfiereze
ca s\ nu poat\ fi, la rîndul ei, înfierat\. P\strarea
aparen]elor cu orice pre] [i dorin]a de-a nu-[i
complica via]a par a fi devizele comunit\]ii din
Waterford, în general a societ\]ii britanice postbelice,
care este dispus\ mai degrab\ s\-l sacrifice pe Lewis,
s\-l acopere metodic, asemenea albinelor din stup,
cu ceara stigmatului, decît s\-[i recunoasc\ propriile
vicii [i imperfec]iuni. 

Traducerea lui Adrian Buz red\ calitatea scriiturii
lui Jones, de[i abunden]a de [i-uri,  într-adev\r
foarte frecvente în englez\ dar care deranjeaz\
în t\lm\cirea româneasc\, ar fi putut fi u[or evitat\. 

FFlloorriinn IIrriimmiiaa, 33 de ani, asistent doctor la Catedra de limba
[i literatura englez\ a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i.
~i place s\ scrie [i s\ citeasc\. Uneori s\ traduc\. Colaboreaz\ la
DDiilleemmaatteeccaa,, DDiilleemmaa VVeecchhee,, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i SSuupplliimmeennttuull ddee
ccuullttuurr\\.

florin irimia

cccc `̀̀̀rrrr]]]] iiii   ttttrrrraaaadddduuuusssseeee

traum` din tram`

Sadie Jones, PPrroossccrriissuull,, traducere
din limba englez\ de Adrian
Buz, Editura Leda, 2009, 368
pag., 31 lei

ggrruuiiaa  ddrraaggoommiirr  
ccccaaaarrrrtttteeeeaaaa  aaaauuuuddddiiiioooo
o poveste frumoas`, 
cu poten]ial de fantasy
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L
a c\r]ile copil\riei ne gîndim de
obicei pentru a ne m\guli genealogia
literar\ sau imagina]ia precoce [i
pentru a ne idiliza rela]ia cu c\r]ile;
e aceea[i înfrumuse]are care ne viruseaz\,

de obicei, amintirile despre întreaga copil\rie. O copil\-
rie serafic\ [i aseptic\, asezonat\ cu cele mai bune c\r]i

posibile. Din cele ce urmeaz\ se va vedea c\ lucrurile n-au
stat mereu a[a. C\r]ile citite în copil\rile ne-au format
ca cititori [i ca scriitori într-o m\sur\ mai mare decît las\
s\ se-n]eleag\ aceast\ perspectiv\ infantilizant\, chiar
dac\ pe-atunci nici noi, nici p\rin]ii sau fra]ii care ni le
puneau în bra]e (sau ne l\sau s\ le sustragem din
bibliotec\) nu ne gîndeam la asta. Am întrebat cî]iva

scriitori despre c\r]ile copil\riei lor, iar r\spunsurile,
înainte de a fi surprinz\toare sau amuzante, sînt

sincere, f\r\ cosmetiz\ri [i f\r\ false dr\g\l\[enii.
Unii citeau abulic, al]ii selectiv, al]ii nu

citeau deloc. Mai r\mîne de v\zut, în
num\rul viitor, ce citesc copiii

de azi. (A.C.)
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Amestecat ppe
nemestecate

Robert {erban

Cred c\ primele c\r]i
importante ale copil\riei
mele au fost cele de tabinet.
Bunicul dinspre mam\ 
m-a înv\]at s\ joc tabinet
ca s\ cunosc, înainte de
a merge la [coal\, arit-
metica elementar\, ca
s\-mi pot cump\ra gogo[i
f\r\ s\ fiu în[elat la primi-
rea restului. Dar mai mult
decît atît, s\ [tiu c\ atunci
cînd ating c\r]ile trebuie
s\ fiu curat pe mîini. A[a
c\ seara, dup\ ce scotea
pachetul din sertarul de la
mas\, m\ trimitea s\ m\
sp\l pe mîini. Deprinderea
mi-a r\mas [i cînd am dat cu
nasu-n c\r]ile de citit: înainte
de-a le lua din rafturile bibliote-
cilor, treceam pe la chiuvet\. Ori
pe la fîntîn\. Cum tata citea întruna,
asta am f\cut [i eu, de cînd am înv\]at
alfabetul. E adev\rat c\ nu imediat dup\ „Ana are
mere” a urmat Anna KKarenina, [i nici nu chiuleam cu
orele ca s\ citesc Cuore-le (c\ci o f\ceam chiar în timpul
lor!), dar îmi amintesc c\, printr-a IV-a, dup\ Crima dde
la eetajul 331 a fost Crim\ [[i ppedeaps\. Primii au fost,
în clasa a V-a, Fra]ii JJderi, iar dup\ ei, rapid - Fra]ii
Karamazov. Dup\ Singur ppe llume am ales Singur pprintre
poe]i. Lucrurile s-au complicat ni]el la lectura din Cei
trei mmu[chetari, c\ci în timpul ei s-au lansat, în Republica
Socialist\ România, „Cei trei R”. Adic\, Recuperare,
Recondi]ionare, Refolosire. {i, în loc s\ m\ afund în
poveste, m\ „duelam” prin debaraua familiei cu sticle

[i cu borcane goale, cu ziare îng\lbenite
[i cu alte „produse” folositoare economiei

patriei noastre de-atunci. 
Recunosc, am citit amestecat

pe nemestecate. Dar eram fericit.
Acum citesc Cenu[\reasa [i Cum
s\ uui]i oo ffemeie, Fratele uurs [i
Zalmoxis dde lla HHerodot lla MMircea
Eliade, Scufi]a RRo[ie [i Arhipelagul
Gulag. Unele (b\nui]i care?) cu
voce tare [i de nenum\rate ori.

Dar sînt tare fericit!

13 rrafturi

C\lin Torsan

Am crescut într-un apartament de bloc [i al\turi, de
fapt vizavi, de cele treisprezece rafturi cu c\r]i din cas\. Pentru
c\ atunci nu prea citeam. M\ mira fervoarea cu care se manevrau
pe sub mîn\, cumva ilicit, c\r]i cu care puteai deschide u[a
medicului, poarta aprozarului, cu care puteai gîdila
orgoliul, stîrni aten]ia [i generozitatea mai [tiu eu cui mare
coaie. Cel mmai iiubit ddintre pp\mînteni, Shogun, cam a[a au fost
vehiculate. Era o nebunie s\ faci rost de ele. De o calitate
îndoielnic\, oricum cu con]inuturi care mi-au îndoliat speran]ele
copil\riei, au fost dou\ volume pline de cruzime - uite c\ setea
dup\ [tirile ProTV sau dup\ balamucul na]ional organizat de
Dan Diaconescu are r\d\cini anterevolu]ionare -, unul editat

de Institutul de Medicin\ Legal\, iar altul avîndu-l ca
autor pe generalul Vochin\, sau colonel, nu mai

[tiu, cel care a adunat în paginile unei c\r]i
pove[tile celor mai dure accidente de circula]ie
din epoc\.

Îmi mai aduc aminte de Pisica îîn ccizme,
o a[a-zis\ carte porno. Aveam prieteni care
se l\udau pe scara blocului c\ au r\sfoit-o.
Miza ei era pe text, iar asta m\ mira cumva.

Era altceva decît revistele ungure[ti pline cu
femei dezbr\cate pe care le mai aducea unul

sau altul pe la [coal\. Pisica îîn ccizme era o carte
[i, neavînd poze, impunea cumva respect.

P\strez în memorie mai mult
întîmpl\rile legate de anumite c\r]i
decît pove[tile spuse între coperte.
Pentru c\ pe atunci nu prea citeam.
Dar asta dovede[te înc\ o dat\ c\ ele
au vie]ile lor, existen]e pr\fuite, destine
pline de energie, care transcend textul,
împlinindu-l cumva.

{i acum, în cele treisprezece rafturi
din apartamentul în care am tr\it zac
cam acelea[i c\r]i de pe vremea cînd
eram copil: Trei ssaga iislandeze (colec]ia
„Clepsidra”); multe volume din colec]ia
„Romanul de dragoste”, editat\ la
Editura Eminescu, unde mai puteai
g\si ceva faze tocmai bune pentru o
minim\ ini]iere erotic\: Béatrix, de Balzac, Pontiful, de Henriette
Yvonne Stahl, o carte scris\ de Henry James, Portretul uunei
doamne se nume[te, o alta de Daniel Defoe, Moll FFlanders.
Pe majoritatea acestor c\r]i le-am z\rit [i în bibliotecile mai
multor prieteni. Dar chiar mul]i. De parc\ p\rin]ii se
sf\tuiau înainte de a merge la libr\rie. Chiar dac\ unii erau
ingineri iar al]ii [oferi pe TIR.

George C\linescu, Cartea nnun]ii. }in minte c\ pe asta
am frunz\rit-o. {i m-au mirat cîteva scene deocheate. Finalul
mi-a r\mas cumva întip\rit în minte [i îl citez acum din aceea[i
memorie, a copil\riei: „Dup\ care cei doi f\cur\ ceea ce de
mii de ani femeile [i b\rba]ii care se iubesc o fac”.

{i oare ce fac de mii de ani ace[ti oameni care ]in unii la
al]ii? Probabil citesc acelea[i c\r]i. Nu [tiu.

C\r]ile ccu ccare aam ccrescut

Ioana Nicolaie

În cas\ aveam cîteva c\r]i, ordonate pe etajer\. Mama,
tîn\r\, în pu]inul ei r\gaz, le citea. Într-un roman a g\sit nume

pentru primul ei fiu. Prin altele a trecut
repede, ca s\ afle sfîr[itul. Din Biblie
ne povestea uneori tata. Celelalte
c\r]i veneau [i plecau, împrumutate
de la bibliotec\ de fra]ii [colari. Uneia,
v\zute pe la cinci ani [i niciodat\ citite,
îi datorez Aventurile llui AArik. Altora
le datorez un început de roman, scris
la nou\ ani, într-o vacan]\. Era despre
un copil care fuge de-acas\ [i pleac\
pe mare. Trecusem, deci, de Robinson
Crusoe. Jules Verne am citit mult,
fiindc\ se g\sea. În clasele mici, era
favorit [i la premii. Mi-au pl\cut Insula
Misterioas\ [i Hector SServadac...

Aventurile llui TTom SSawyer a ajuns la mine f\r\ primele pagini.
Am citit volumul de cîteva ori. Am c\utat [i comori, dar
degeaba. Huckleberry Finn e un prieten la care am ]inut
foarte mult. Mai erau [i al]ii, pionieri, din c\r]ile ruse[ti. Îmi
pl\ceau numele lor, m\ fascina cuvîntul taiga. Mai tîrziu,
am plîns cînd a murit Winetou. {i-am împrumutat tot ce-am
g\sit de Karl May. M-a impresionat Morcovea]\, dar Cuore
nu am putut s\ citesc. Mi-au pl\cut Prin] [[i ccer[etor [i
David CCoperfield. C\l\toriile llui GGulliver mi s-a p\rut foarte
stranie. F\t-FFrumos ddin LLacrim\ m-a însp\imîntat. Am citit
multe volume din colec]ia „Pove[ti nemuritoare”. Unele,
africane, mi-au r\mas mult timp în minte. Au mai fost Basme
populare rromâne[ti, Fram, uursul ppolar, Cîntecul nnibelungilor,
Chemarea sstr\bunilor, Col] AAlb, Cei ttrei mmu[chetari,
Contele dde MMonte CCristo, Dup\ ddou\zeci dde aani, c\r]ile
cu Pardallian [i Fausta etc. Apoi, cî]iva ani, am citit
science-fiction. Picnic lla mmarginea ddrumului, de fra]ii
Struga]ki, [i Sfîr[itul eeternit\]ii, de Isaac Asimov, sînt
reperele mele. {i-n tot acest timp m-au bucurat
poeziile de: Alecsandri, Co[buc, Topîrceanu, Otilia
Cazimir etc. La treisprezece ani mi-am cump\rat
un volum din Arghezi [i unul din Nichita St\nescu:
au fost o revela]ie. Pesemne c\ m\ f\cusem mare.
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Cu ccititul 
lucrurile nn-aau mmers ddin pprima

Ana Maria Sandu

Primele c\r]i despre care îmi amintesc aveau ni[te
desene în relief foarte spectaculoase [i eram în
stare s\ le privesc ore-n [ir. Apoi, ]in minte unele
prostu]e, Alunel [[i ppofta dde mmîncare [i una cu o albin\
uria[\ pe copert\, la care am sim]it nevoia s\ contribui
[i le-am mîzg\lit artistic.

Cu cititul, îns\, lucrurile n-au mers din prima, nu
s-au urnit. O b\team sistematic pe mama la cap s\-mi
citeasc\ pove[tile lui Creang\ [i volumele de pove[ti
nemuritoare, chiar [i dup\ ce a[ fi putut s\ fac singur\
oficiile. 

Îi cam speriasem pe ai mei. A existat o perioad\
în care tam-nesam aduceau vorba despre cum alte
odrasle de vîrsta mea citeau nu [tiu ce chestii sofisticate
[i c\ numai eu o s\ r\mîn de c\ru]\ [i tot felul de prostii
dintr-astea, pe care le spun oamenii mari ca s\ te
impresioneze. M\ întreb [i acum de ce nu în]elegeau

un lucru simplu: cînd e[ti
copil nu ai niciodat\ timp s\
te joci destul!

N-a mers chestia cu cititul
nici cu vorba bun\, nici cu
cea dur\, pîn\-ntr-o zi cînd
mi s-a lipit de degete o carte
groas\, Singur ppe llume a
lui Hector Malot. Prima, de
altfel, pe care am citit-o în
via]a mea cap-coad\! Se `n-
tîmplase ceva, cuvintele s\reau
din pagin\, nu mai apucam
s\ le num\r, ca alt\dat\, cu
rigla. Cîteva zile am plîns [i
am rîs în hohote, f\r\ s\ m\
mai intereseze nimic altceva.
M\ mutasem cu totul între

coper]ile ei verzi [i cartonate.
A urmat Dickens, cred, [i Dumas. Pe Jules Verne

l-am ratat, în sensul c\ a început s\-mi plac\ mai tîrziu
decît ar fi fost cazul.

C\r]ile ccopil\riei

{tefania Mihalache

S-a întîmplat relativ recent s\-mi amintesc de o carte
foarte drag\: o edi]ie realmente frumoas\ a Pastelurilor lui
Vasile Alecsandri, frumoas\ pentru c\ poemele erau înso]ite
de reproduceri din diver[i peisagi[ti români. Am reg\sit-o
în casa unei bune prietene, avînd un loc [i un scop bine definit
- în buc\t\rie, ca bonus pentru b\ie]elul ei de trei ani, dac\
mînca tot. L-am urm\rit pe Mihnea luînd cîte-o înghi]itur\
din linguri]\ [i plimbîndu-[i mînu]ele pe desenele care m\
încîntaser\ [i pe mine acum vreo dou\zeci de ani. I-am
spus Melaniei, prietena mea, c\ [tiu cartea, mi-o luase tata
cînd eram mic\. Ea mi-a spus c\ [i ei la fel, apoi i-a explicat
lui Mihnea cuvîntul „coviltir”. M\ uitam cu drag la carte [i-n
acela[i timp m\ întrebam la ce mai e bun azi cuvîntul „coviltir”. 

La fel, ]in minte În[ir-tte mm\rg\rite, a lui Eftimiu, împrumutat\
de la vreun copil de prin vecini, destul de rupt\, cu care m\
ascundeam verile în [opron, la bunica mea ([opronul era
denumirea pe care i-o d\duser\ buc\t\riei de var\, c\ruia eu
de fapt îi spuneam „[otron”, neîn]elegînd, pe de alt\ parte,
cum poate acela[i cuvînt s\ însemne [i un fel de cl\dire, [i
desenul unui joc pe asfalt). 

Alte dou\ volume care m-au înso]it mult timp au fost
Balade [[i iidile [i Fire dde ttort, ale lui Co[buc, g\site în bibliotec\
la ai mei. L-am luat pe primul, a[teptîndu-m\ la poezii de
dragoste, în loc de asta am dat îns\ peste Fulger care murea,
peste mama lui care plîngea cutremur\tor [i peste un în]elept
care o certa pentru c\ plînge. Mie mi se p\rea nedrept, femeia
avea tot dreptul s\ plîng\, [i asta c\ trebuie s\ te supui
destinului un fel de, cum i-a[ zice azi, bullshit. Mai era
acolo [i El-ZZorab, pe care l-am plîns mult, poate c\ ar fi trebuit
s\ fie calul lui Fulger. Am trecut apoi la al doilea [i am
recitat cu patos O sscrisoare dde lla MMuselim-SSelo în timp ce tata
m\ înregistra pe radiocasetofon. Pe aceea[i caset\ m-am
manifestat [i mai [i, cu Noi vvrem pp\mînt!. Aveam vreo zece
ani [i strigam cu voce sub]iric\ „S\ nu dea Dumnezeu cel
sfînt, s\ vrem noi sînge, nu p\mînt (...)/ Hristos s\ fi]i, nu
ve]i sc\pa nici în mormînt!”. Caseta mai exist\, este
genial\. 

Cu Eminescu a fost o alt\ poveste. {i el a fost de g\sit,
cuminte, în aceea[i bibliotec\ respectabil\. C\ mi-am f\cut
- ca to]i copiii considera]i de[tep]i în vremea aia - damblaua
s\ înv\] Luceaf\rul pe de rost, n-a fost mare lucru. Dar, într-o
zi de 8 Martie, mie îmi trebuia de urgen]\ un text de pus pe
felicitarea cu floricele adresat\ mamei. {i-am luat volumul [i
m-am oprit la poezia al c\rei titlu suna atît de frumos O, mmam\,
dulce mmam\... Am copiat totul cît am putut de caligrafic [i
i-am dat-o mamei, foarte mîndr\. Cînd a ajuns pe la versurile
(citez din memorie) „Deasupra criptei negre a sfîntului mormînt/
Se scutur\ salcîmii de ploaie [i de vînt (...)/ Mereu se vor tot
bate, noi vom dormi mereu”, a rîs
cu lacrimi, l-a chemat [i pe tata
[i a rîs [i el. Muream de ciud\
[i n-am acceptat explica]iile
lor; ce-are a face ocazia,
dac\ poezia e frumoas\?

Apoi, am fost mult
timp cadîn\, [i i-am sedus
pe to]i sultanii [i califii
Orientului. Îmi f\ceam
rochii din basmalele bunicii
[i confiscasem un capot
din zanana (material lucios)

al m\tu[ii mele, cu care îl înnebuneam pe Harun-al-Ra[id. 
Cam tot pe-atunci aveam nevoie de ni[te nume de prin]ese,

într-un joc pe care-l jucam cu prietena mea Daniela, fata de
vizavi de casa bunicii. Ea [i-a luat Odiseea, eu m-am mul]umit
cu Eneida; Iliada suna chiar nasol. 

Next level dup\ ce-am fost cadîn\,
am fost Milady [i apoi marchiza de
Pompadour. Mîncam o budinc\ de gri[
cu lapte [i caramel f\cut\ de mama [i
îl serveam ceremonios [i pe Ludovic,
aflat de partea cealalt\ a mesei, în timp
ce toate intrigantele de la curte mureau
de ciud\ c\ Regele-Soare lua masa cu
mine. 

Au urmat Cire[arii, unde eram Lucia
[i m\ îndr\gosteam de Ursu cel puternic.
Îmi pl\cea prin pe[teri [i pe unde mai
mergeau ei, în timp cei noi pe la bloc
pierdeam vremea jucînd „scunsea” [i
s\rind elastic. 

A[a c\ m-am apucat, într-o vacan]\
de var\ (cred c\ treceam într-a cincea),
s\ scriu [i eu Cire[arii mei. Aveam o
agend\ cu coper]i maro. Ziua scriam
[i seara ie[eam pe palier unde se adunau
to]i copiii, [i chiar fete mai mari, într-a
[aptea sau într-a opta, [i le citeam.
St\teau smirn\ [i, odat\, una dintre
fetele mai mari a zis c\ sun\ ca o
carte adev\rat\. Dup\ aceea î[i aduceau
aminte c\ eu sînt „tocilara” [i nu trebuie
s\ se simt\ bine cu mine, a[a c\ m\
trimiteau în cas\, „c\ e tîrziu”.

În sfîr[it am considerat c\ sînt destul
de mare s\ citesc La MMedeleni. Am luat-o
din bibliotec\ f\r\ s\ mai cer voie. Ursu
\sta o fi fost el puternic, da’ pe lîng\ sensibilul [i cultivatul
D\nu] n-avea nici un haz. A v\zut [i mama c-am luat cartea
[i n-a zis nimic nici ea. 

Ca s\ r\mînem la Teodoreanu, pot s\ spun c\ am tocit
volumul În ccasa bbunicilor. M\ înfiora atmosfera str\du]elor
t\cute de ora[ cum nu mai exist\ ast\zi, [i a bunicilor de ora[
care fac din via]\ un hedonism cu dulce]uri rafinate, cu
parfumuri dulci [i cu cadouri speciale. Am iubit casa lor, un
univers ritualizat în care zgomotele vie]ii de afar\ se aud ca
prin vat\. {i-n care se presimte încet aura adolescen]ei
tale. 

Revin la lumea aventurilor [i-l descop\r pe Jules Verne.
Am cîteva veri miraculoase al\turi de el. Întoars\ acas\ din
ultima vacan]\, pun mîna pe Alexandru Mitru, Legendele
Olimpului. {i m\ ]ine muuult. Cred c\ am un relapse de la
vremurile cu cadîna. Sînt în primul rînd Afrodita, pe urm\
Hera, Atena, [i cîteodat\ Diana. 

Dup\ aceea, schimbare de decor: Pe aaripile vvîntului [i
Coliba UUnchiului TTom, a[a aflu despre r\zboiul de secesiune.
Lucrurile devin cam serioase. {i dac\ tot am devenit serioas\,
ia s\ v\d ce-i cu Jane Austen asta, M\n\stirea NNorthangere.
{i Stendhal, Ro[u [[i NNegru. Dup\ aceea, salt mortal la R\zboi
[i ppace. Nu, prea greu pentru 14 ani. 

Descop\r îns\ un alt deliciu - Cezar Petrescu, Calea VVictoriei
[i Carlton - continuu s\ m\ îndr\gostesc de interbelicul
românesc, de[i nu [tiu înc\ s\-mi explic fascina]ia, de altfel
sînt prea mic\ [i ca s\ judec scriitura. Le iubesc pur [i simplu.

Corpuri îîn
mi[care

Cosmin Manolache

Adev\rul e c\ nu prea
am avut eu de-a face cu 

de-alde Arpagic, Habarnam,
Apolodor, Alice, Guliver, Cip,

Pif, Tarzan, Rahan, Peter Pan, Tom
Dege]el, Gargantua [i ceilal]i n\stru[nici

despre care aflam unele lucruri prin rico[eu. Cu mine s-a
întîmplat altfel, de[i mi s-au mai citit [i mie unele pove[ti. Eu
am dat de mic de fotbal [i m-au atras mai degrab\ pove[tile
corpurilor în mi[care de pe terenul de fotbal. Aveam o mul]ime
de c\r]i despre fotbal, c\r]i cu multe poze, în care legea nu
o f\cea un singur erou, cît s\-i dedici o carte întreag\. Excep]ia
a fost totu[i Pele, BBrazilia, ffotbalul [[i ssamba, c\reia i-am rupt
pagina a doua pe care era reprodus\ dedica]ia lui pentru
microbi[tii din România, iar dedesubt autograful. Pe autograf
am intervenit cu stiloul meu [i am pus [i o [tampil\ f\cut\
de mine care imprima un pre] de 7 lei. Îmi intrase-n cap c\ pot
vinde pagina aia. Acum m\-ntreb [i m\ mir de ce oare nu
ad\ugasem acelui 7 un zero. De ce am avut o miz\ atît de
mic\... Pozele din c\r]i, cu corpul plutitor al lui Uwe Seeler,
detenta lui Boninsegna, intrarea pe teren a lui David al nostru,

zis Il Dio, pozi]ia drep]i,
la centrul terenului,
al\turi de na]ionala
noastr\, a lui Virgil
Economu, cu ochelarii
[i figura à la Per-
pessicius [i poze
fascinante cu cî]i
al]ii a[ fi vrut s\
le multiplic [i s\
le vînd la bîlci,
a[a cum al]i luau
stop-cadre din
filmele cu Bruce
Lee [i f\ceau bani
buni. Asta e par-

tea negustoreasc\ a fotbalului pe care l-am
degustat eu din c\r]i, pentru c\, altfel,
citeam [i despre filosofiile de joc ale diver[ilor
manageri, despre observa]iile f\cute de
Cern\ianu în fotbalul englez. Cît despre titluri,
cum s\ le po]i face fa]\? Pe mmarile bbulevarde
ale ffotbalului, {i nnoi aam ffost ppe CConte VVerde, De
]i-aar sspune ppoarta mmea, P\pu[arii, Frumoasele
noastre dduminici... Ce copil\rie! Eu m-am visat
fotbalist, unul f\r\ noapte, gata s\ intre pe teren oricînd,
gata s\ sacrifice visele [i reveriile pentru o minge. Noroc
cu c\r]ile-astea!
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TITLU

Lumini]a Marcu

E[ti ceea ce cite[ti în copil\rie. Un pic melodramatic\,
poate cîteodat\ în marginile isteriei, [i te lup]i cu asta din
greu, s\ nu la[i, s\ nu cedezi, apelezi la antidot (antidotul
e Caragiale pe care îl [tii aproape pe dinafar\, în idiolectul
c\ruia p\trunzi cînd vrei s\ te ameliorezi psihologic, „c-e[ti copil”),
pentru c\ ai citit cîndva, probabil în gimnaziu (anii tulburi, urît\
vîrst\, unii n-o dep\[esc niciodat\!), de vreo trei ori, Pe aaripile
vîntului. E [i mîine o zi [i d\-i [i plîngi... [i iat\ o femeie frumoas\
[i simpatic\, care se lupt\ cu greut\]ile vie]ii, e puternic\ [i face
dintr-un gater o surs\ de profit [i Rhett care n-o aude cînd îl strig\

în timpul bolii [i pleac\ [i iubirea lor, iubirea
adev\rat\, nu cea pentru famelicul Ashley...
[i [tie s\ fie frumoas\ [i în vremuri de criz\
[i s\-[i fac\ o rochie magnific\ dintr-o
perdea [i d\-i [i plîngi! Dar... întotdeauna
exist\ Povestea ttîrgove]ei ddin BBath, salvatoarea,
terapeuta prin excelen]\, citit\ tot pe la
vîrsta aia, redescoperit\ în facultate [i
înv\]at\ pe dinafar\ (extraordinar\ traducerea
lui Dan Du]escu!). Caragiale [i nevasta din
Bath, zeit\]ile anti-melodramatice, c\ci
întotdeauna se poate glumi. Cînd î]i
cau]i o cas\ nou\ [i te enervezi la culme,
[tii de la Caragiale c\ mai binele e du[manul
binelui, iar cînd securitatea afectiv\ ]i-e
amenin]at\, te gînde[ti la Alison care zice
voioas\: de cinci ori dat mi-a fost s\ fiu
mireas\/ [i tot b\rba]i de soi avui în cas\/
venire-ar s\n\tos [i-al [aselea/ c\ci n-am
s\ tot postesc, pe legea mea. C\ci ea e
împ\cat\ cu sine [i cînd competitivitatea
bolnav\, isteric\, româneasc\, ajunge s\
te doboare, te po]i opri [i spune, ca ea,
cu relaxant\ resemnare: eu nu-s dintre ale[i,
sl\vite fe]e. Iar cînd trebuie s\ fii o femeie
perfect\, [tii c\ m\car una dintre condi]ii
o îndepline[ti: Femeii îi dete f\c\torul/
în[el\ciunea, plînsul [i fuiorul/ drept pentru
ce m\ pot f\li cu una. Cu care? |sta e secretul
t\u [i al prietenei din Bath. Ce-[i dore[te o
femeie în primul [i în primul rînd? Tot de
la Chaucer [tii [i recuno[ti, împreun\ cu
nefericitul june cavaler, victima unui pariu:

Femeile, sl\vita mea st\pîn\/ Ar vrea-ndeob[te a struni în mîn\/
Z\balele din gura so]ilor,/ S\-i st\pîneasc\ pe iube]ii lor./ Aceasta
vi-i dorin]a cea mai mare;/ Acuma moarte da]i-mi sau iertare.

E[ti cumva ipohondr\? Caut\ în ultimul volum din La MMedeleni,
citit la 13 ani, [i vei afla cauza. {tii [i acum fraze de-acolo care
descriau suferin]a fizic\ a Olgu]ei, dar nu le mai citezi, c\ci unele
cuvinte nu trebuie pronun]ate niciodat\ (tabu lingvistic, m-am
l\murit la maturitate, dar asta nu înseamn\ c\ l-am dep\[it). }i-e
fric\ de p\s\ri [i de furnici? Undeva în copil\ria ta ai citit o poveste
cu o privighetoare mîncat\ de micile insecte. S\ nu insist\m. Nu
crezi c\ vei fi niciodat\ vegetarian\ [i î]i place mult vînatul? Probabil
te-a enervat Labi[. M\nînc [i îmi place, carnea de c\prioar\ bine
g\tit\ nu se compar\ cu nimic. Îl m\nînci pe Bambi? Nu te-ai dat

în vînt niciodat\ dup\ desenele animate
duioase, cu ochi mari [i apo[i de animal
cam prostu]. 

Î]i place Topîrceanu? Sora ta înv\]a
pentru treapta I o poezie despre cucurbitacee.

Tu aveai 5 ani. Ai înv\]at-o [i tu, pe furi[,
pentru c\ modelul fratelui mai mare e de

nezdruncinat. Ce scriitor Topîrceanu...
extraordinar, de[i nu e în canonul literaturii

române, din p\cate. Tot pe sora ta ai stresat-o cu o
poveste cu Piotr. Era]i la mare, to]i patru într-o camer\,

[i mama ta ]i-o citea în fiecare sear\. Lui Piotr îi  pl\ceau
pove[tile. Ceilal]i membri ai familiei îl urau pe Piotr. 

Cite[ti tot ce prinzi din zona romanelor istorice. Ai vrea s\ scrii
asta într-o zi. Ai o curiozitate teribil\ pentru tot ce înseamn\ aparat
de c\l\torit în timp. Speri s\ apuci acest pas tehnologic [i s\-l
experimentezi tu îns\]i. Ultima carte pe care ai citit-o con]ine un
cronovizor func]ional, care aduce sunete [i imagini din vechime.
În prima carte pe care ai citit-o era o feti]\ care ajungea în
vremea lui Mihai Viteazu. {i în alte vremuri. De Marta Cozmin
sau de Elena Drago[. E imposibil de g\sit. Ai r\scolit toate bibliotecile.
Î]i amintesc doar imaginile [i un fel de c\ldur\ interioar\, ca o
îndr\gostire, feti]a aceea, care erai tu, desigur, care devenea tu
atunci cînd deschideai cartea, c\l\torea în timp [i vedea cele
mai mari minun\]ii. C\dea o draperie [i iat\ str\lucirea pietrelor
pre]ioase [i catifelele miraculoase...

Nu [tii dac\ vei încerca s-o faci pe feti]a ta s\ citeasc\ [i ea o
carte, o carte ciudat\ [i periculoas\ [i neîntrecut\ pîn\ azi de
nici una: O mmie [[i uuna dde nnop]i. Crezi c\ o vei l\sa pe undeva, la
vedere, [i dac\ ea va vrea... Un volum dup\ altul, cu floare de
granat\ [i zîmbet de lun\ [i {eherezada care v\zu zorii mijind [i,
sfioas\, t\cu. Dar nu de tot, c\ci, ciudat, n-ai citit înc\ nici acum
ultimul volum. {i {eherezada tot poveste[te. Despre amor, despre
cum, exact, se iubesc oamenii, mult înainte ca tu s\ [tii ce înseamn\
asta. Iar în basmele române[ti nu se vorbe[te despre asta, se
zice doar, cu o pudibonderie foarte cre[tin\ [i aproape înfrico[\toare,
c\ fata de împ\rat purcese îngreunat\. Niciodat\ în O mmie [[i uuna
de nnop]i nu s-ar spune ceva atît de grotesc, de[i acolo se dau
am\nunte anatomice, dimensiuni, se fac compara]ii, se spune
totul, absolut totul, dar se spune altfel. 

O mmie [[i uuna dde nnop]i te poate duce la erotomanie sau la
rafinamente. E o loterie. Citit\ repetitiv, aproape maniacal, O
mie [[i uuna dde nnop]i î]i deschide un fel de chakre ale senzualit\]ii.
Lingvistic, te face con[tient de eufemisme, de minciuna frumoas\.
Î]i spune sintetic, exact, la ce e bun\ literatura: {eherezada, povestirile
acestea sînt cum nu se poate mai pilduitoare. {i
pe deasupra, mi-au odihnit gîndurile a[a
de frumos... Te sensibilizeaz\ pentru
totdeauna fa]\ de arabesc, fa]\ de
interioarele orientale (am v\zut
de curînd Alhambra [i mi s-a p\rut
familiar\!), te înva]\ c\ vorba
frumoas\ te scap\ de moarte,
î]i d\ un fel de moliciune
adaptativ\, înv\luitoare.
Cî[tigi mult, dar r\mîi [i cu
un ciudat reflex de-a te min]i
frumos. În copil\rie, tot ce
cite[ti  se transform\ în
tine însu]i, cel de mai tîrziu.
În copil\rie nimic nu e gratuit.

Lecturile ne-obligatorii

Ruxandra Ana

Mi-ar fi pl\cut s\ citesc Hobitul lui Tolkien în copil\rie. De fapt, a[ fi vrut s\ m\ împrietenesc
cu Tolkien mai devreme, probabil pîn\ acum a[ fi vorbit fluent cel pu]in o limb\ elf\, în
loc s\ bat pasul pe loc, în stadiul în care abia articulez cîteva cuvinte. Mai sînt curioas\
dac\ în copil\rie a[ fi putut s\ citesc mai mult de cîteva pagini din Harry PPotter. În

schimb, n-a[ fi vrut s\ copil\resc cu surogatele colorate [i frumos
ilustrate care se vînd acum cu titlul de  „c\r]i de pove[ti”. Ar fi fost ca

[i cum a[ fi mîncat toat\ copil\ria la fast-food. M\ bucur c\ am crescut
cu pove[tile în variant\ neprescurtat\. 

Imediat dup\ ce-am înv\]at s\ citesc, am devenit fan\
Habarnam (în continuare cred c\ Habarnam e foarte cool, are
o energie inepuizabil\ [i o naivitate pentru care n-ai cum s\
nu-l iube[ti), am devorat C\r]ile cu Apolodor, [i cred c\ asta
e de fapt singura lectur\ din copil\rie care e înc\ vie, e altceva
decît o amintire, o am [i-acum în bibliotec\. Mult\ vreme nu
m-am dezlipit de c\r]ile lui Charles Perrault [i ale Fra]ilor
Grimm. Volumul meu de Pove[ti de Fra]ii Grimm era o ditamai

c\r]oaia, cu copertele zdren]uite, destul de [ubred\, cu paginile
îndoite pe la col]uri [i cu desenele mele în completarea ilustra]iilor

cam abstracte [i care nu-mi inspirau mare lucru. Era un fel de
Biblie, pe care o c\ram dup\ mine peste tot, din care îmi citeam [i

mi se citea în fiecare sear\, f\r\ excep]ie. Pîn\ cînd am intrat în clasa I.
Nu concepeam s\ nu îndes [i cartea mea de suflet printre caietele de scriere

[i de citire, cred c\ de pe-atunci am r\mas cu prostul obicei de a-mi supraînc\rca
gen]ile, dar [i cu bunul obicei de-a c\ra o carte dup\ mine, pentru orice eventualitate.
Împr\[tiat\ din fire, înc\ din fraged\ pruncie, mi-am uitat cartea în pupitru. M-am
întors, evident, prea tîrziu, plînsete, sup\r\ri, isterii, primele nop]i nedormite, încerc\ri
nereu[ite de a-mi g\si un alt somnifer. O vreme n-a mers, dac\ eram mai mare a[ fi sus]inut
c\-s deprimat\, ce bine c\ la 7 ani n-aveam habar ce-i aia depresie [i pîn\ la urm\ mi-am
revenit pe c\i naturale. {i a[a am intrat în perioada Legendele OOlimpului. Care m-a
]inut, cred, vreo trei ani, la sfîr[itul c\rora nu numai c\ [tiam to]i zeii, semizeii, nimfele,

muzele [i argonau]ii, dar reu[isem
s\-mi contaminez [i cî]iva dintre
prieteni, a[a c\ drumurile de la
[coal\ spre cas\ aduceau destul de
mult cu ni[te show-uri de televiziune
care aveau s\ devin\ populare peste cî]iva
ani, ne întreceam în întreb\ri [i r\spunsuri, f\ceam
pariuri, ne contraziceam, de fapt înv\]am, încet-încet, s\ dialog\m,
s\ ne construim argumente. Tot cam pe-atunci am încercat s\
citesc Iliada, dar m-am l\sat repede p\guba[\ [i-am revenit la
sentimente mai bune pentru Homer abia cînd am mai crescut, [i
l-am citit cu pl\cere, dar niciodat\ cu aceea[i pasiune cu care citisem
Legendele. Cînd am ajuns prima dat\ în Atena, pe la 16 ani, m-am
dus ]int\ pe Acropole, unde-am stat gur\-casc\ o zi întreag\ la
vreo 40 de grade, dorindu-mi s\ m\ fi plimbat printre ruine cu
feti]a de 9 ani care cu siguran]\ ar fi [tiut mult mai multe pove[ti
decît mine [i ar fi reu[it s\ dea via]\ r\m\[i]elor de temple. 

M-am potolit cu Legendele OOlimpului [i, cînd am coborît cu
picioarele pe p\mînt, am început s\-l cutreier în lung [i-n lat cu
Gulliver, cu Robinson Crusoe [i cu my all time favorite, Don Quijote. 

N-am reu[it s\ termin nici un Jules Vernes, La MMedeleni l-am
citit pe jum\tate, n-am avut o rela]ie prea bun\ cu Tom Sawyer
[i cu Huck Finn, despre Nic\ am înv\]at la [coal\ c\ ar fi copilul
universal [i nu m-am dat niciodat\ în vînt dup\ copil\ria lui
universal\, am avut toat\ admira]ia, dar nici un strop de în]elegere,
pentru prietenii mei care-l citeau pe Dickens [i-mi turuiau
despre Oliver Twist. În schimb am vrut s\ fiu, pe rînd, Alice [i
Dorothy, [i cel mai probabil din cauza lor am r\mas cu un fel de
sl\biciune pentru wonderlands over the rainbow, cu convingerea,
pe care mi-am explicat-o ra]ional mult mai tîrziu, c\ realitatea e
mai simpatic\ [i mai prietenoas\ dac\ e condimentat\ cu o

doz\, cît de mic\, de fic]iune. Cred c\ de la Dorothy mi s-a transmis [i obsesia pentru
pantofi, dar asta e doar o b\nuial\. 

Pe la 14 ani m-am îndr\gostit de Edgar Allan Poe. Am citit tot ce mi-a picat în mîn\,
inclusiv cursurile de literatur\ comparat\ ale unei prietene mai mari care pe vremea aia
era student\ la Litere. De-atunci lucrurile au început s\ arate altfel.



Rafturile mele eteroclite nu m-au înv\]at mai nimic

Ana Chiri]oiu
Chiar [i dup\ ce-am citit textele al\turate, scurte insight-uri delectabile în copil\ria

cîtorva scriitori care-mi plac, în ce m\ prive[te, mi-e greu s\ m\ refer doar la miza nostalgic\
[i simpatic\ a rememor\rii c\r]ilor copil\riei. {i eu am crescut sub rafturile pline cu te
miri ce titluri ale unei familii obi[nuite, cu acces aproape nelimitat la c\r]ile înghesuite
în biblioteca tip „Drobeta”, de sufragerie. {i eu am scotocit prin depozitul pr\fuit al
bibliotecii municipale - mai ales al celei aproape p\r\site din sta]iunea în care-mi petreceam
vacan]a de var\. {i eu mi-am completat listele de lecturi suplimentare [i le-am povestit
cu lux de am\nunte în caiete pe care-a[ da orice s\ nu le fi pierdut, ba am f\cut [i exces
de zel, în a doua jum\tate a caietului mereu plin, unde povesteam c\r]ile pe care le citisem
f\r\ s\ mi le fi indicat nimeni. {i eu a[ putea s\-mi închipui o copil\rie idilic\ [i pu]in cool,
dezv\luind cum am citit cu sufletul la gur\ aproape tot ce-am g\sit de Ionel Teodoreanu
([i-mi amintesc c\, atunci cînd am dat peste o carte ilizibil\, Cr\ciunul lla SSilivestri sau a[a
ceva, am fost convins\ c\ era vorba despre cu totul alt autor, despre o coinciden]\ de
nume) sau cum am respins tot ce era semnat de Jules Vernes, fiindc\ adormeam invariabil
dup\ maximum dou\ pagini, dar am savurat Oliver TTwist (sau s\ fi fost David CCopperfield?
Era vorba despre un copil b\tut de soart\) [i am citit pe sub plapum\ Manon LLescaut
(n-am priceput nici pîn\ azi de ce n-aveam voie s-o citesc), [i cum am sim]it clar [i ferm
c\ m-am rupt de lecturile copil\riei odat\ ce l-am citit, la 15 ani, pe Max Blecher. Tot atunci
am cunoscut o fat\ de vîrsta mea care citea Nina Berberova, în timp ce eu bifam Educa]ia
sentimental\, [i mi-a intrat în cap c\ cititul poate fi o ocupa]ie competitiv\ (idee p\guboas\,
n\sc\toare de complexe). N-am citit niciodat\ c\r]i SF, m\ uimea pasiunea prietenei
mele pentru Dune, toate volumele, dar nici n-am dus la cap\t Mizerabilii, de[i i-am
tot reluat, am închis Anna KKarenina dup\ prima pagin\, am plîns la Descul] [i
am început s\ intuiesc c\ via]a este complex\ dup\ ce-am dat gata
Amintiri ddin CCasa MMor]ilor ([i m-am oprit aici cu Dostoievski, din nici un alt
motiv decît c\, dintr-a noua încolo, se vorbea prea mult despre el, ca [i
despre Coelho). Mi-am încle[tat din]ii proletar cu Copil\ria uunui nnetrebnic
[i cu poeziile lui Co[buc [i am priceput f\r\ mari tulbur\ri posibilitatea
lesbianismului cînd am citit Fata ddin ZZlataust. Am priceput c\ e musai s\
citesc Legendele OOlimpului, prietena mea se d\dea-n vînt dup\ ele, dar
n-am reu[it, o fi fost de vin\ edi]ia prescurtat\, BPT, cert e c\ n-am prea
reu[it s\ re]in zeii decît foarte tîrziu. Am citit Elevul DDima ddintr-aa [[aptea

de trei-patru ori [i am crezut c\ am în]eles cum e cu amorul, p\rea ceva simplu [i mizer,
am citit primul volum din Morome]ii de dou\ ori succesiv, cînd m-am îmboln\vit de
varicel\ [i-am stat închis\-n cas\ nu mai [tiu cît\ vreme, reproduceam dialoguri întregi
cu colega mea de banc\, iar într-o zi am dat peste Joyce, edi]ia neagr\ de la Globus a
Portretului..., despre care n-am mai spus nim\nui, am r\sfoit volume minuscule de
Veronica Porumbacu [i de Nina Cassian [i m-am convins c\ poezia nu-i de mine, c\
prea suna greoi, [i-mi amintesc ca prin vis despre Motanul Arpagic, care
cumva s-a f\cut nev\zut („L-a luat gaia”, mi-au spus, dar nici eu n-am
insistat). Pove[ti nemuritoare n-am citit prea multe, fiindc\ n-aveam decît
un volum [i nu m\ puteam apuca la-ntîmplare, am fost dintotdeauna
meticuloas\ cu lucrurile lipsite de importan]\.

Am citit c\r]i frumoase, [i cu poze [i f\r\, am început s\ citesc pe la
patru ani, pentru c\ înv\]asem pe dinafar\, în urma lecturilor succesive
sus]inute de bunicul meu, cîteva c\r]i precum Mo[ BB\rbu]\ aani oo ssut\, la
gr\dina c\ruia visam zi [i noapte, sau Capra ccu ttrei iiezi, care m-a enervat
dintotdeauna pentru c\ iezii se dovedeau atît de pro[ti. Dar c\r]ile pe care
le-am citit nu m-au înv\]at nimic, nu m-au ajutat s\ scap de tîmpeniile
copil\riei, de cruzimea [i de ridicolul ei, ba dimpotriv\, din cauza lui Tom
Sawyer [i-a aburilor pubert\]ii am s\rit o var\-ntreag\ pe geam, noaptea,
ca s\ stau la col], la semin]e [i la glume proaste, cu copiii mai mari, iar
din cauza c\r]ilor lui Sven Hassel am desenat pe b\ncile [colii cîteva svastici
strîmbe (îmi amintesc de-o prof\ ultragiat\, abia atunci am avut
senza]ia c\ nu e doar o joac\, motiv pentru care am mai desenat cîteva,
mai ales c\ se dovedise un gest sfid\tor - dar [i de fe]ele alor mei cînd au
aflat cu ce-mi ocupam pauzele [i de cum mi s-a p\rut c\ povestea cu

exterminarea evreilor, pe care-am aflat-o atunci, nu putea fi decît o
poveste), din cauza lui am avut reverii r\zboinice, în parte b\ie]oase,

în parte feminine, slav\ Domnului c\ n-am r\mas cu nici o
sl\biciune pentru b\rba]ii în uniform\, fiindc\ uneori î]i poate

lua o via]\-ntreag\ s\ scapi de ceva ce ]i-a intrat în cap cu
ocazia unei lecturi tîmpite din copil\rie, [i tot din cauza lui
Sven Hassel mi-am cump\rat, din primii bani, Mein KKampf,
pe care am abandonat-o dup\ cîteva pagini, fiind plictisitoare,
dar care a stat frumos în biblioteca mea din noptier\
înc\ vreo cî]iva ani, pîn\ cînd am început, probabil, s\ separ
realitatea de literatur\, dar nu pîn\ la cap\t, [i c\r]ile bune

de c\r]ile ne-bune, de asemenea nu pîn\ la cap\t.

TITLU

Gruia Dragomir 

Cele mai importante c\r]i, cele pe care le purt\m dup\ noi toat\ via]a [i pe care le
p\str\m ascunse pe undeva prin camerele noastre ca pe ni[te adev\rate comori, nu sînt
nici pe departe nume grele din domeniu, bestselleruri sau cine [tie ce filozofii existen]ialiste
în coper]i din piele. Sînt c\r]ile cu care am copil\rit, pe care le-am înv\]at pe de rost cînd
aveam vreo 10-11 ani sau poate [i mai mult. Nuvelele pentru copii, pove[tile nemuritoare,
c\r]ile ilustrate, autorii obscuri, benzile desenate cu coper]i colorate, personaje care o
s\ ne r\mîn\ ve[nic imprimate pe retin\ - Mo[ B\rbu]\, Doctorul Aum\doare, Apolodor,
Leul Amedeu etc. -, acestea sînt parte din noi fie c\ ne place sau nu, ne definesc în
aceea[i m\sur\ în care ne recomand\ gusturile actuale. 

Întotdeauna este un exerci]iu pl\cut s\ te ui]i în urm\ la primele contacte pe care le-ai
avut cu c\r]ile. Eu, de exemplu, eram îndr\gostit de volumele de pove[ti nemuritoare,
îns\ nu suportam s\ le citesc eu. Cînd lectura trebuia s-o fac singur, îmi pierea imediat
r\bdarea [i cheful, cititul era greu, ca o problem\ de matematic\ - no fun. A[a c\ mi-am
îndreptat repede aten]ia spre c\r]ile ilustrate de orice fel, de la atlase de zoologie, de unde
am înv\]at despre animalele cele mai ciudate cum ar fi ornitorincul, facocerul, lamantinul,
nandu, condorul etc. (animale chiar mai ciudate [i mai fantastice decât multe dintre
personajele basmelor), pîn\ la benzi desenate, mai colorate decît desenele animate de
pe vremea aceea. 

Una dintre primele c\r]i de benzi desenate pe care mi-a cump\rat-o mama a fost
Almanahul VVacan]a ccutez\torilor (1989). Pe lîng\ benzile desenate (Victoria, Nuf\rul de
aur, Expedi]ia, Ultima curs\, Puiul de elefant, Secretul plantelor din Fiji, Comoara etc.)
pe cele mai diverse teme (curajul [i onestitatea românilor din al doilea r\zboi mondial,
patriotismul, corectitudinea [i spiritul de exploratori ai pionerilor etc.), existau [i pagini
literare, concursuri, pagini de umor, diverse jocuri [i înc\ o selec]ie de benzi desenate din
reviste pentru copii din alte ]\ri: O zi neobi[nuit\ (Misa - URSS), Antrenorul (Pif - Fran]a),
Computerul (Giornalino - Italia). E u[or de spus care dintre benzile desenate îmi pl\cea
cel mai mult: era vorba despre cea cu solda]ii (Victoria) care f\ceau RATATATA!!! PAC! POC!
[i din cînd în cînd BUUUUM!!! Aveam [i o colec]ie impresionant\ de sold\]ei cu care
reconstituiam scene din carte. Acum, cînd o r\sfoiesc din nou, mi se pare la fel de mi[to,
chiar pop-art în stilul Roy Lichtenstein.

Prin 1991 ap\ruse [i un fel de Rahan românesc: Andro [[i GGera (de Valentin T\nase [i
Stelu Petre). De fapt era o carte-joc, cu un poster mare la mijloc, cu un fel

de joc în genul „Nu te sup\ra, frate” personalizat cu întîmpl\ri din poveste,
plus multe altele [i informa]ii de DIY, cum s\-]i faci singur juc\rii. Benzile

desenate îi urm\reau pe cei doi eroi preistorici care în urma unei erup]ii
vulcanice fuseser\ separa]i de tribul lor, iar acum trebuiau s\-l
g\seasc\ într-o lume plin\ de primejdii: dinozauri, insecte uria[e
etc. Nu a ap\rut decît un num\r. Dar l-am citit de sute de ori, f\r\
s\ m\ plictisesc niciodat\. Aveam [i un Rahan în francez\ de care

am reu[it s\ fac rost dînd la schimb doi sold\]ei, un pre]
destul de mare pentru o carte pe care n-o puteam citi.
Îns\ urm\ream desenele, [i replicile le inventam eu. Tot
la categoria benzi desenate autohtone mai intrau [i
Cowboy DDog, un western, un fel de Lucky LLuke, în care
personajele erau cîini. Era foarte bine desenat, petreceam
ore întregi în fa]a lui studiind desenele [i încercînd s\
înv\] [i eu s\ desenez. Mai erau Apolodor ddin LLabrador [i
Amedeu, ccel mmai ccumsecade lleu, ale lui Gellu Naum, c\r]i care
m\ f\ceau s\ plîng, cu o poveste foarte frumoas\, dar [i cu o grafic\
pe m\sur\. Mai erau Muzican]ii ddin BBremen a Fra]ilor Grimm, întotdeauna geniali, o c\rticic\
cu ilustra]ii ap\rut\ prin 1987. Animalele alea personificate mi-au r\mas în cap pe via]\:
coco[ul, m\garul, ogarul [i pisica - nu atît povestea, cît desenele. I-am invidiat întotdeauna
pe prietenii mei care citeau Jules Verne, c\r]i cu titluri precum 20.000 dde lleghe ssub mm\ri
sau Insula mmisterioas\, eu pur si simplu nu aveam r\bdare, dup\ primele 3 pagini începeam
s\ m\ uit pe pere]i.  

Apoi la [coal\ am început, de nevoie, s\ citesc lecturile obligatorii, încercînd pe cît
posibil s\ le fentez pe cele care nu m\ prindeau de la început. De pl\cere nici nu se
punea problema, nu exista a[a ceva. Abia în clasa a XI-a, cînd am g\sit în camera surorii
mele o carte care se numea Abatorul ccinci, am descoperit cît de pl\cut poate fi cititul [i
de-atunci am devorat tot ce a semnat Vonnegut. Tot de la ea, în perioada aia, am mai furat
[i William Golding, Împ\ratul mmu[telor, [i Magicianul lui John Fowles, c\reia i-am f\cut
[i coloan\ sonor\ din Dead CCan DDance. De-atunci m-am apucat s\ citesc romane, c\r]i f\r\
poze, cu un num\r absurd de mare de pagini. Este în totalitate meritul surorii mele c\
am pus mîna pe c\r]i, tot de la ea am aflat [i despre al]i autori interesan]i, de obicei str\ini,
care mi-au deschis apetitul pentru lectur\. Tot cu ea am înv\]at s\ fac comentarii
literare [i s\ scriu corect pentru a putea intra la Litere [i nu la ASE-ul pentru care m\
preg\tise profilul de mate-info-bilingv din liceu. {i cînd am intrat, ultimul, a fost una dintre
cele mai mari victorii, pentru c\ în urm\torii patru ani aveam s\ citesc...          

Vr\jitorul

Maria Manolescu

Cire[arii. Doctorul AAum\doare. Aventurile llui HHabarnam. Pove[ti nnemuritoare.
La MMedeleni. Amintiri ddin ccopil\rie. Pove[tile lui Tolstoi. Luna-BBetiluna [[i DDora-MMinodora.
Motanul AArpagic. C\r]ile cu Apolodor. 

Dar vreau s\ vorbesc despre alt\ carte. O carte ruseasc\, jerpelit\, mo[tenit\ din
copil\ria lui tata. Cartea se numea Vr\jitorul [i am uitat numele autorului. Cred c\ este
cea mai subversiv\ [i mai amuzant\ carte pe care o putea citi vreodat\ un pionier. Povestea
e a[a: un eminent pionier rus g\se[te o lamp\ fermecat\ din care elibereaz\, f\r\ s\ vrea,
un duh. Care, fire[te, se pune imediat în slujba pionierului. Problema e c\ duhul fusese

închis de cîteva mii de ani în lamp\, drept pentru care nu e familiarizat cu valorile
socialismului. O alt\ problem\ e c\ nici nu prea vrea s\ le-nve]e. A treia problem\ e c\ e
un duh proactiv, care-[i ofer\ ajutorul cînd nu e deloc nevoie de el. A[a se face c\, atunci
cînd pionierul e ascultat la geografie ([i [tie, evident, lec]ia la perfec]ie), duhul îi pune
st\pînire pe cuvinte [i-l face s\ spun\ lec]ia a[a cum [tie el c\ e bine: India e locuit\ de
furnici uria[e care scot aur din p\mînt, P\mîntul e plat [i st\ pe patru elefan]i care stau
pe-o broasc\ ]estoas\. {i tot a[a. Cele mai tari scene sînt cele în care duhul îi
r\spl\te[te pe cei binevoitori cu pionierul (binevoitori din spirit camaraderesc, pur
socialist, pur dezinteresat), umplînd Pia]a Ro[ie cu turme de c\mile, de elefan]i, [i cufere
cu cele mai str\lucitoare comori ale Orientului. Cam asta este cartea. Dar crede]i-m\,
merit\ citit\ sau recitit\. Atîta doar c\ am citit-o acum 20 de ani, am pierdut-o [i am uitat
numele autorului.
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«Î
n 1954 s-a înfiin]at primul club columbofil pe Prahova, adic\ pe Regiunea
Ploie[ti - la Mizil a fost. Primul din ]ar\ a fost la Bucure[ti, imediat dup\
r\zboiul al doilea, pe timpul lui Gheorghiu-Dej. Colonelul Popescu
Georgic\ a adus primii porumbei adev\ra]i, din Belgia. Pe urm\ s-a

r\spîndit columbofilia la Mizil, Bra[ov, Buz\ul mai tîrziu. Mizilul e indicativ
030, Ploie[tiul 050, Rîmnicu-S\rat 034 sau 032, Buz\ul 031, Bucure[tiul era
pe sectoare - 01, 02 [i tot a[a. La Mizil, întemeietorul a fost Traian Popescu.
Mai e unu’ în Mizil, Nicu Popescu, care are [i p\uni, dar nu sînt fra]i, n-au nici
o leg\tur\. Pre[edintele Federa]iei Columbofile din România este chiar un b\iat
de-aici din Mizil, Cezar Sinca. E nepotu’ lu’ nea Romu Cu]itaru, care era [i el columbofil.
B\iatu’ \sta e acolo în Bucure[ti [i are [i o revist\ columbofil\ trimestrial\. {i mai
sînt dou\ federa]ii dintr-astea în ]ar\, dar noi avem baz\ juridic\, avem avocatu’ nostru
care ne sus]ine. Înc\ mai am p-aici, prin cas\, [i [tampilele alea vechi, de-i zicea
Asocia]ia „23 August” Mizil, de pe vremea RPR, dup\ ce s-au desfiin]at denumirile cu
indicative. Nea Traian Popescu st\tea la ie[irea din Mizil spre S\h\teni, era dintr-o familie
de chiaburi, avea cram\ pe timpuri, cei mai pricopsi]i din Mizil. Eu prima oar\ de la
Romu Cu]itaru am luat porumbei. Am luat de pe cîmp spice de grîu [i de orz, le-am
b\tut [i-am f\cut cinci duble de boabe, pe urm\ ne-am dus la nea Romu [i ne-a dat...
porumbelu’ era argintiu, porumbi]a vîn\t\. Primul pui a fost argintiu, dar între timp
începusem s\ avem [i al]i porumbei, gu]ani, juc\tori, [i pe urm\ am început s\ facem
treab\. Am deschis ochii pe porumbei pe la vreo doi[pe ani [i m-am înscris în asocia]ie
la nea Traian Popescu, ]in minte c\ aveam reducere, c\ eram elev, [i pe timpurile alea îi
duceam la zbor cu trenul, îi ]ineam la mesagerie. Mergeam prin partea Moldovei, cîte doi,
c\ erau cu[ti multe. Pentru antrenament f\ceam Pa[canii, Suceava, [i peste hotare mergeam
la Var[ovia. La începuturi mai erau Toni Eparu, unu’ Miron, Nelu {tef\nescu, Hurduc, Sandu
Apostol. Sediul era chiar la Traian Popescu, în casele lui, c-a avut cîteva rînduri de case -
lîng\ restauranul Istri]a, la pod, unde s-a d\rîmat acum de curînd. La locu’ \la îi zicea Z.
Popescu, dup\ taic\-su. F\ceam [edin]e, iarna f\ceam planul de zbor pe etape, care încep

prin aprilie [i se termin\ prin octombrie. Prin august începem cu tineretul,
puii sco[i din anul respectiv, dup\ ce ne lini[tim cu \[tia mari, dup\ ce

vin de peste grani]\. Cu tineretu’ facem tot a[a, pe etape. Prima dat\
în jurul casei, apoi mergem la 10-15 kilometri, [i tot a[a m\rim

distan]ele. Unii mai modific\ traseul de la an la an, dar în mare
e acela[i. Dac\ e vreo localitate pe traseu [i porumbeii nu vin
bine, înseamn\ c\ e ceva acolo, vreun releu. Nu-i bine s\-i lansezi
pe unde-s aeroporturi, pentru c\ se zice c\ ei se ghideaz\ dup\
undele electromagnetice - porumbeii. Au ei un instinct. Dragostea
de cas\, a[a se nume[te. Unii columbofili îi joac\ la v\duvie,
adic\ cum: îi bagi la pereche, separa]i, ei s\ se vad\, dar s\ nu

poat\ s\ se-mperecheze, [i ei se-agit\ unul dup\ altul, pe
urm\ îl bagi în concurs pe el, [i el se gr\be[te s-ajung\ repede

la porumbi]\, acas\. E o metod\, înainte de concurs - asta de-i
spune la v\duvie. {i mai e la natural, adic\ sînt ni[te perioade cînd

porumbelul are pui, a[a ca pumnul, [i e mai atras s\ se întoarc\.
Atunci cînd sînt puii mai mici, de au lapte-n gu[\, p\rin]ii nu sînt buni de

concurs, în special porumbi]ele, care au o past\ în gu[\, ca laptele, timp de [apte zile, [i
abia apoi se-ncepe cu semin]e, porumb, grîu, floarea-soarelui. De-aia o [i iei încetul cu
încetul, pîn\ cînd începi cu etapele mai serioase. O distan]\ Sighi[oara-Mizil un porumbel
o face în 2 ore jumate, iar la peste grani]\ î]i vine în 7-8 ore. S\racii se mai abat, dac\
simt vreun [oim, dac\ e un nor de ploaie în fa]\ îl ocole[te - vai de capul lor -,
întotdeauna evit\ norii negri, pe timp de cea]\ se ridic\ deasupra ce]ii. Dar conteaz\ [i
din ce p\rin]i sînt. De obicei, o pereche, p\rin]ii adic\, se formeaz\ din aceea[i linie, adic\
aceea[i ras\, [i îi la[i s\ vezi ce rezultate dau puii lor, [i dac\ la general puii lor au rezultate
bune în procent de 70%, aia e o pereche reu[it\ [i merit\ s\ mergi pe ea. Dac\ nu ies
rezultate a[a bune, îi schimbi, bagi alt\ porumbi]\. Cel mai bine e s\ nu amesteci rasele.
De exemplu, dac\ porumbi]a e în etate, o faci cu un porumbel tîn\r, [i invers. Dac\ te
]ine buzunarul po]i s\ ]ii [i 300 de porumbei, [i îi tot încerci între ei. Dar e mai bine s\ ai
mai pu]ini, ca s\ nu ai nevoie de îngrijitor. Trebuie s\ petreci mult timp
între ei, s\-i cuno[ti bine, [i cînd vin de la zbor s\ po]i s\ tragi
concluzii, s\ analizezi, s\ vezi ce porumbei cuplezi. Mai ales
c\ perechile scot pui cam de patru ori pe an, dar numai
seria 1 [i 2 sînt bune, de performan]\, doar astea au etatea
necesar\ pentru a intra la tineretul de toamn\. Atunci
po]i s\ ai o preten]ie la ei. Acuma, l\sîndu-i la o parte pe
întemeietori, mai în putere venim din urm\ eu, F\nic\
Bustea, B\ncil\ Ion, care sîntem în prezent, adic\ în
etate, care sîntem pe duc\, cum s-ar spune. {i mai sînt d-\[tia
mai mici, mai la [coal\. Eee, [i ca s\-]i spun [i cum e cu

cosmin 

manolache
mizilicuri

Nea CCostic` 
al pporumbeilor

traseele, prima etap\ mergem la F\g\ra[, a doua la Agnita,
a treia tot Agnita se face - astea sînt etape concurs -, apoi
Cîmpia Turzii, Lipova [i în loc de Beiu[ s\ vedem, ori Valea
lui Mihai, ori b\g\m tot la Arad-Lipova, c\ Beiu[ul e o zon\
muntoas\, un pic mai... Lipova asta oricum o facem de vreo
patru-cinci ori. Pe urm\ ie[im afar\, avem o dat\ Kosice [i eu
le-am mai zis s\ facem Poprad, avînd în vedere c\ mai cunosc cît
de cît relieful, apoi Ruzonberog, Zilina [i Ostrava. Porumbeii pe care-i
am eu, o pereche, de la Ostrava îi am, [i una o am de la Praga. Astea-s etapele. I-am
luat p-\[tia pentru c\ am dat odat\ la porumbeii mei ni[te gr\un]e tratate, le-am
sp\lat eu în [apte-opt ape, dar degeaba. La o s\pt\mîn\ a-nceput s\-[i fac\ efectul.
Veneau de la zbor, c\deau pe lîng\ cas\. Orbiser\. Unii le dau fel de fel de medicamente
ca s\ reziste la ap\, ca la dopaj, se mai dau [i ni[te semin]e de cînep\, de in, care sînt exact
ca [i drogurile. Pastilele le mai vomeaz\, le-am v\zut eu, c\ sînt [oferul asocia]iei pe
Prahova [i eu merg cu camionul în ]ar\ [i în str\in\tate. Le zic, b\i b\ie]i, nu-i mai chinui]i
a[a. Dar \[tia dopa]i nu merg la zbor decît doi-trei ani [i nici buni reproduc\tori nu
sînt. |[tia sînt epuiza]i, sînt termina]i. Adev\ratul sport e pe mîncare bun\ [i s\ le faci
iarna tratamentele de care au nevoie. {i iarna sînt în pauz\, cînd trebuie s\-i ]ii perfect
s\n\to[i. Mai sînt [i braconieri care ]i-i ademenesc pe drum. Dar prin partea
Ardealului, pe unde zbur\m noi, sînt oameni serio[i. La inelul porumbelului mai pui [i
num\rul t\u de telefon, [i dac\ porumbelul se r\t\ce[te, \la care ]i-l g\se[te te anun]\
[i apoi îi d\ drumul. |[tia din Oltenia au etape de zbor spre Moldova. La noi, la Mizil,
vin s\ lanseze asocia]iile din Pite[ti, Slatina, Craiova, Gorj, Dîmbovi]a, profesioni[tii
din Prahova care merg pe Moldova. În general cam to]i cei de la Gorj încoace. Dar, de
fapt, cei mai buni porumbei sînt \ia care vin din Ardeal, c\ sînt mai multe obstacole în
drum. Cînd dau de mun]i, trebuie s\ aleag\. Ori se las\ pe Cîmpulung Muscel, ori pe

Întorsura Buz\ului. Rar s\ vin\ pe Cheia. Pe Moldova e un traseu mai ferit de [oimi.
S\ v\ zic o chestie, am avut un porumbel care mi-a venit de la Zilina dup\ doi

ani de zile. Ori l-o fi prins careva [i-o fi zis c\ dac\-l ]ine mai mult\ vreme uit\
de cas\, ori i-a t\iat sau smuls pana. Cine [tie... Braconieri sînt pe partea

Moldovei, începînd cu Buz\u, cu Rîmnicu-S\rat. Au sisteme cu gheare,
le pun clei sub aripi, au toate nenorocirile - \[tia nu sînt oameni. Mai
sînt d-\[tia [i la noi, e unu’ pe [osea. Acum eu am cam pe la 82-84 de
porumbei. Dar columbofilii din Ardeal nu lanseaz\ de-aici. În 2006,
asocia]ia din Satu-Mare a lansat de la Constan]a vreo 900 de porumbei
[i li s-au întors vreo 70. A fost o catrastrof\. Au prins [i vreo trei zile de

ploaie, una dup\ alta, [i pe ploaie mai intr\ pe sub stre[ini, îi prinzi mai
u[or. Ardelenii fac dou\-trei etape în ]ar\ [i apoi merg afar\, din Ungaria

pîn\-n Germania, astea-s traseele de tradi]ie la ei. Cam 1.000-1.100 de
km. Noi am avut pîn\ la Praga 1.150 de km. |[tia de la Ploie[ti, de la profesion[ti,

zic c\ merg [i în Ucraina, dar eu nu cred. E nenorocire acolo. P\i, într-o zi e[ti
obligat s\ traversezi Ucraina. Dac\ te-au prins a doua zi cu porumbeii nelansa]i,

nimeni nu-]i garanteaz\ securitatea, e jale. Te atac\. Cînd mergem în Polonia c\ut\m
s\ prindem cît mai pu]in din teritoriul Ucrainei. Eee, [i cum ajung acolo dau telefon în
]ar\ la cine m\ trimite de la noi, [i-mi spune s\ sun la translator [i-l sun pe translator.
De exemplu, vine la ma[ina mea delegatul columbofil din Cehia, s\ spunem, [i nu m\
`n]eleg cu el. Îi dau telefon translatorului, translatorul îi transmite delegatului din Cehia,
[i a[a purt\m dialogul, eu cu delagatul ceh fa]\ în fa]\, [i la telefon translatorul. Ne mai
în]elegem [i prin semne, scriem pe ma[in\ ora la care trebuie s\ lans\m... Prin Cehia [i
Slovacia au început s\ m\ cunoasc\. De obicei ajung pe la 3-4 dup\-amiaza, c\ merg
încontinuu, [i pe traseul \sta am etape unde le dau porumbeilor ap\ [i mîncare, c\ avem
locurile noastre unde avem surs\ de ap\, se odihnesc 2-3 ore, mînc\m [i noi, ne odihnim
un pic [i plec\m mai departe. Cînd am ajuns, s\ zicem, la Ruzonberog, pe locul lans\rii,
unde e o ap\ curg\toare, dau telefon în ]ar\ c\ am ajuns [i primul lucru este s\ d\m
ap\ [i mîncare la porumbei. Pîn\ a doua zi diminea]\ lu\m leg\tura cu delegatul lansator
din ora[ul respectiv [i le spun la ce or\ s\ vin\ a doua zi, s\ lans\m porumbeii.
Vine, controleaz\ sigiliile la ma[in\ precum c\-s intacte, pentru c\ totu-i
sigilat, apa [i mîncarea le-o d\m prin ni[te jgheaburi, [i dup\ lansare
facem un proces verbal cu ziua lans\rii, ora, cum era timpul [i cî]i
porumbei erau. Fac [i poze, ca s\ nu se spun\ c\ nu am ajuns acolo.
Pîn\ acum am avut trei ma[ini cu care am tot f\cut deplas\ri.
Un SAVIEM, un MAN, un IVECO... Am poze cu fiecare.»

În timpul înregistr\rii cu nea Costic\ Vasilescu, Costi (nepotul
lui [i fratele lui Mitu) mi-a f\cut un semn spre televizor. Imaginile
rulau o transmisie de pe Realitatea, un soi de Breaking News.
Sonorul fiind la minimum, nu ne-am dat seama din prima despre
ce era vorba. Am descifrat pe scrol abia cînd nea Costic\ a f\cut
o pauz\ [i ne-a umplut paharele cu vin, c\ handbalistul Marian
Cozma murise în noaptea care tocmai trecuse. Oamenii din
studioul televiziunii p\reau a se agita, imaginile se repetau hipnotic,
în vreme ce noi vorbeam despre porumbei. Abia la o s\pt\mîn\ am aflat c\
lui Marian Cozma i se spunea [i P\s\ril\, pentru c\, vezi Doamne, în copil\rie ar fi crescut
porumbei. Galeria de fotbal a lui Dinamo chiar arborase, la nu mai [tiu ce meci, un ditamai
banerul cu porecla P|S|RIL|. Mi-am zis, uite ce coinciden]\ nefericit\, s\ fac înregistrarea
cu un p\s\rar taman în timpul transmisiei mute despre moartea altui p\s\rar. Tocmai în
ziua în care aflasem despre porecla lui Marian Cozma s-a-ntîmplat s\ m\ sune Mitu,
a[a cum o face deseori, imprevizibil. Îmi zice, vezi c\ Cezar Sinca st\ în Bucure[ti, poate
iei leg\tura cu el. Pentru monografie. E mizilean de-al nostru. {i columbofil. Zic, eee, ce
fel mizilean trebuie s\ fie Cezar \sta, dac\ a plecat la capital\ înc\ din anii ’80? Chiar [i
eu, în doar zece ani, m-am bucure[tenizat cît de cît... Îmi zice, eu sînt de p\rere s\-l
suni, totu[i. Am auzit c\-[i cre[te porumbeii pe balcon. Î]i dai seama ce interesant! E o
chestie. Nepotu’ lu’ Romu Cu]itaru care duce mai departe tradi]ia de columbofil mizilean...
{i dai [i u[or de el, st\ vizavi de stadionul Rapid. Nu [tiu ce i-am mai zis, cred c\ am
sc\ldat-o eu cumva. {i abia acum, dup\ aproape dou\ luni, mi-am dat seama. Aveam
povestea asta cu columbofilii mizileni, un soi de confrerie desacralizat\, dar oricum o
poveste cu un oarecare farmec provincial, [i eu fac ce fac [i tot nu reu[esc s\ scap de
fotbal, fie c\-i vorba despre Dinamo sau despre Rapid. Sau poate c\ fotbalul trage la
mine. Nu [tiu. Oricum, la halul în care merge Steaua, mai bine-mi fac în ciud\ [i m\
apuc de crescut porumbei. Poate a[a redevin [i eu mizilean.

CCoossmmiinn MMaannoollaacchhee, 35 de ani, scriitor, muzeograf la Muzeul }\ranului Român. A publicat romanul CCee ffaa]]\\ ccuummpplliitt\\
aamm, Editura Polirom, 2004, [i a colaborat la volumele colective AArrccaa lluuii NNooee.. DDee llaa nneeoolliittiicc llaa CCooccaa-CCoollaa (2002,
2008); AAnniiii ''8800 [[ii bbuuccuurree[[tteenniiii (2004); PPoovveessttiirrii mmiiccii [[ii mmiijjlloocciiii (2004) - al\turi de Sorin Stoica, C\lin Torsan [i Ciprian
Voicil\; CCaarrtteeaa ccuu EEUUrrii (2005) - cu Sorin Stoica, C\lin Torsan, Roxana Moro[anu [i Ciprian Voicil\; Înnggeerrii,, zzmmeeii [[ii
jjooiimm\\rrii]]ee.. MMiittoollooggiiee ppooppuullaarr\\ ppee îînn]]eelleessuull ccooppiiiilloorr (2008) - al\turi de Carmen Mihalache, Ana Pascu [i Ciprian
Voicil\. A coordonat o serie de c\r]i tematice editate de M}R. În septembrie 2007 a fost invitat, al\turi de Dan
Sociu, la Festivalul Interna]ional de Literatur\ de la Berlin.
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A nother BBullshit NNight iin SSuckcity. De cîte ori nu
m-am trezit stînd la tejgheaua vreunui bar, în
fa]a unui pahar gol, pe la dou\ noaptea, spunînd
acela[i lucru, doar c\ nu cu exact acelea[i cuvinte

sau probabil c\utînd exact aceste cuvinte ca s\ i le
arunc barmanului ca semn de la revedere. Era o expresie
cu care rezonam la maximum în momentul în care m\
trezisem în libr\rie cu cartea în mîn\ [i tocmai terminasem
de scanat titlul. Finders, keepers!, mi-am zis. 

Începutul este destul de greu, un pic haotic, dar
bine scris. Î]i trebuie cîteva zeci de pagini ca s\ te obi[nuie[ti,
s\ intri în ritm [i s\-]i dai seama cum se leag\ totul. Another
Bullshit NNight iin SSuckcity sînt memoriile lui Nick Flynn,
dozate în capitole scurte, care alterneaz\ [i ca ordine
cronologic\, dar [i ca stil. Capitolele sînt scrise cînd la
persoana I, cînd la persoana a III-a, sub form\ de pies\ de
teatru, de poezie în proz\, de interviuri sau de flux al
con[tiin]ei; sar de la un an la altul dup\ alte reguli decît
cele cronologice, sîntem cînd în 1989, cînd în 1984, cînd
în 2000, cînd `n 1960. Apoi unele capitole sînt poetice,
altele sînt pur informative, aproape telegrafice. 

Nick scrie în paralel povestea sa [i pe a tat\lui s\u,
pe care nu l-a cunoscut decît la vîrsta de 27 de ani, cînd
lucra la un ad\post pentru homeless, iar tat\l lui a ap\rut
la u[\ s\ cear\ un pat. Via]a f\r\ tat\ a fost aproape
traumatizant\ pentru Nick, crescut doar de mam\, obligat
s\ se mute în nenum\rate case [i s\-i transforme pe
nenum\ra]ii prieteni ai mamei sale în father figures. Unul
este un psihopat, fost soldat în Vietnam, cu probleme
de adaptare la via]a normal\ - la un moment dat împu[c\
pe cineva pentru c\ se iau la ceart\ în trafic, apoi poli]ia
îl aresteaz\ la cîteva str\zi distan]\ în timp ce mînca un
hamburger într-un fast-food. Altul este mafiot, iar Nick
ajunge pentru o perioad\ s\ lucreze [i el pentru mafie
[i s\ fie supravegheat de FBI. 

I crawl toward my
father’s face as we lay on the
grass beside a whitewalled
tire – a snapshot, an artifact –
evidence that at some point,
at least once, I was an infant
in his arms. The father as
ship, as vessel, holding the
child afloat. But there was a
parallel father as well – the
drunk, the con, the paranoid.
The father as ship, but taking
on water, going down. 

[…]
One man speaks through

a hole in his throat. Several
are blind, many deaf or near-
ly deaf. The junkies have
holes in their arms that won’t
heal. A cotton wick needs to
be inserted daily, to drain the
pus, and most days they for-
get to have it done. The
epileptics need their meds or
they seize -  if they drink on
their meds they seize worse.
Men come through the door
with limps and canes, with
walkers, crutches, in wheel-
chairs, and crawling.    

- Nick Flynn

\ntre memorii, documentar [i poezie
- un roman despre un tat` 

homeless

O bun\ perioad\, via]a mea nu p\ru afectat\
de copil\ria de b\legar. M\ jucam cu al]i copii,
stricam ma[inu]e, omoram insecte, mîncam
lipici ca to]i ceilal]i. Am devenit un [colar

mediocru, inteligent, dar nemotivat la înv\]\tur\. În primii
ani de [coal\ am început s\-mi dau seama de incapacitatea
mea de a face un lucru perfect. Eram genul de elev care
nu ia note sub 7 [i arareori 10. Nu eram niciodat\ în stare
s\ fac un exerci]iu de matematic\ f\r\ s\ gre[esc cînd m\
apropiam de solu]ie. Ra]ionam corect, dar clacam la
punerea în practic\. Nu reu[eam s\ înv\] un text integral.
Un vers sau un paragraf î[i luau zborul de fiecare dat\.
Cele cîteva note maxime pe care le-am primit s-au
bazat pe spontaneitate în momentele cînd profesorul
avea nevoie de un r\spuns intuitiv [i nu de demonstrarea
unei teorii. La orele de lucru manual, obiectele ie[ite
din mîna mea aveau întotdeauna un defect. 

A[ fi fost un Dumnezeu lamentabil. 
Profesorii au pus inabilitatea mea pe seama lipsei

de concentrare, dar eu b\nuiam c\ [ederea mea prelungit\
în ordur\ îmi estropiase definitiv existen]a. Certurile cu
p\rin]ii care erau obseda]i de posibila mea carier\ [colar\
ne-au îndep\rtat definitiv. N-am sim]it niciodat\ c\ fac
parte din familia c\reia îi purtam numele. Am plecat
de-acas\, urmînd, paradoxal, o carier\ universitar\. Am
ales aurea mediocritas c\ci, mediocru fiind, e[ti foarte

potrivit s\ faci o facultate. M-am cufundat
cu entuziasm într-un domeniu de

cercetare mai pu]in cunoscut [i
de cîteva ori am fost foarte

aproape s\ ob]in, dup\ cum
spuneau colegii, ni[te rezul-
tate senza]ionale. 

Dar fiecare sector al
vie]ii mele fusese afectat
de acest sindrom al
imperfec]iunii, dup\ cum
îl denumise Giordano
Linetti, un savant italian

care-mi studiase cazul. Cei
aproape [apte ani în plus

de fericire fetal\ fuseser\ un
afront adus divinit\]ii [i eram

pedepsit pentru toat\ via]a pentru
îndr\zneala de a-mi fi prelungit pre-

existen]a. O perioad\ am suferit pentru
c\ eram considerat superficial de c\tre cei din jur. Nu
reu[eam s\ termin nimic din ceea ce îmi propuneam. Via]a
mea sentimental\ era un chin. În dragoste, ca [i în credin]\,
iube[ti sau nu iube[ti. Nu po]i iubi pu]in sau cu 75% din
fiin]a ta. Cînd am în]eles acest lucru, am vrut s\ m\ sinucid,
dar am renun]at la idee, de team\ s\ nu dau gre[ [i s\
nu ajung într-un scaun cu rotine.

Mi s-a p\rut c\ nu am auzit bine.
- Cu rotile?
- Damian oft\ [i, f\r\ s\ mai scoat\ un cuvînt, goli

paharul umplut între timp. 
Mi-am dres glasul înainte de a începe cu o voce gîtuit\

care, pe m\sur\ ce înaintam în m\rturisire, devenea tot
mai grav\ ajungînd ca într-un final s\ aib\ rezonan]a unui
clopot. 

- Înc\ din liceu îmi scrisesem primul testament, din
ziua cînd am împlinit 17 ani. Îmi propusesem s\ mai tr\iesc
doar 6 luni. L-am scris pe o foaie de caiet de matematic\
[i nu avea mai mult de zece rînduri. L\sam tot ce aveam
unei fete cu care nu vorbisem niciodat\ [i pe care o z\ream
în timpul recrea]iilor. Dup\ jum\tate de an, mi-am prelungit
termenul cu înc\ o lun\. A fost cea mai intens\ lun\ din
via]a mea. La sfîr[itul ei m\ îndr\gostisem de altcineva
[i mi-am prelungit contractul cu via]a pentru cel pu]in un
an. Am f\cut alt testament. Fiind o fire strîng\toare, aveam
deja mai multe bunuri [i, inevitabil, mai mult de l\sat [i
de scris. A început s\-mi plac\ s\ scriu [i am redactat
testamente tot mai literare, în care descriam am\nun]it
portretele beneficiarilor lucrurilor mele. Mi-am imaginat

cum, dup\ moartea mea, se întîlnesc [i discut\ un timp
despre mine [i aceast\ interac]iune le schimb\ cursul
vie]ii. Am notat în lungi addende autentificate la notar
despre posibilele întîlniri între ei [i am acordat bonusuri
celor care-mi respectau dorin]ele. Am vrut s\ cunosc
tot mai mul]i oameni, ca s\-i pot introduce în viitoarele
mele testamente. Firea mea t\cut\, empatia înn\scut\,
m-au ajutat s\ devin un confesor perfect. O ureche.
Cînd mi-am dat seama în ce m\ transformasem, a fost
prea tîrziu. Am început s\ c\l\toresc.  

- Nu [tiu dac\ s\ iube[ti de trei ori în via]\ e mult
sau e pu]in, a vorbit Damian. Am iubit de patru ori, am
fost iubit de trei ori. E un procent bun, cred. Cu prieteniile
e mai u[or. Marea lor majoritate sînt superficiale. Nu
trebuie neap\rat s\ te implici.

- Am vrut s\ m\ fac preot, dar îmi lipse[te credin]a.
Din acest motiv, nu vizitez niciodat\ bisericile din ora[ele
în care merg. Respect prea mult ideea de divinitate ca
s\-i întinez l\ca[urile cu bocancii mei.

- Roxana mi-a spus c\ m\ prime[te înapoi dac\-l arunc.
M-am gîndit m\car s\-l vînd negustorilor din strada T\cerii.
Dumneavoastr\ ce sfat îmi da]i? se auzi de undeva vocea
malacului de mai devreme.

- În urm\ cu doi ani m-am decis s\-mi asum soarta [i
nu mai sînt obsedat s\-mi ias\ totul perfect, a rostit Damian.
Las toate treburile neterminate, dar e propria mea voin]\.
Nu citesc niciodat\ o carte pîn\ la cap\t [i tot ceea ce
fac e aproape bine. Aproape m-am împ\cat cu mine însumi.
M\ simt ca un om care tr\ie[te minunat cu un singur
rinichi.

- Într-unul dintre cele mai de succes testamente ale
mele, scris cu doi ani în urm\, am folosit numai personaje
fictive, n\scute în zodia Gemenilor. Sînt cei mai noroco[i
[i cei mai chinui]i dintre oameni. A]i studiat vreodat\
zodia asta?

- Cu toate astea, înc\ petrec foarte mult timp la toalet\,
în amintirea vremurilor de odinioar\. De[i modern\,
toaleta mea este f\cut\ toat\ din lemn, ca o saun\. Nu
suport gresia [i faian]a, m\ constip\ [i-mi dau senza]ia
c\ m\ aflu într-un laborator. Pe jos am pus mochet\ groas\,
în care ]i se afund\ picioarele. Mi-am montat [i o linie
hi-fi.

- Dorin]a mea de a scormoni în sufletul oamenilor
m-a pierdut. Solitarii, ciuda]ii, suferinzii, neferici]ii, sînt
atra[i de mine ca rechinii de sînge. Oriunde m-a[ duce,
nu pot sc\pa de ei.  M-am s\turat de glasurile lor
smerite [i plictisitoarele biografii care mi-au distrus-o pe
a mea. Am ascultat atîtea istorii personale încît memoria
mea a devenit un palimpsest în care s-au amestecat
sute de nume de persoane [i de ora[e astfel încît a devenit
neutilizabil [i povestea unui om a devenit a tuturor. 

Toate astea le-am rostit atît de lent încît a[ fi avut
nevoie de subtitrare.

- J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.
Discu]ia noastr\ se transformase într-un dialog al

surzilor. Am t\cut. T\cerile sînt de mai multe feluri. Cea
de acum era una dintre cele îndîrjite, f\r\ feedback, în
care interlocutorul simte mai devreme sau mai tîrziu c\
nu-l ascul]i. 

Întîlnirea cu Damian a fost semnul c\ trebuia s\ p\r\sesc
ora[ul. Mi-am luat la revedere de la prietenul care m\
g\zduise [i, din obi[nuin]\, am ie[it pe furi[ din apartament.
M-am pref\cut c\ dorm tot timpul drumului, ferindu-m\
ca nu cumva cineva s\-mi prind\ privirea [i s\ înceap\ s\
vorbeasc\.

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 33 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist.
A publicat volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1997), SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree
(2000), PPoossttuummee (2004) [i LLoorrggeeaann (2007) [i î[i preg\te[te volumul de
AAnnttuummee. A regizat cîteva scurt-metraje [i documentare dintre care unul
despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar, intitulat LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk.
Scrie texte pentru benzi desenate. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 4 (edi]ia 2008). Din decembrie 2008 [i-a deschis teatru în
propriul apartament. Masterand în antropologie, editorialist 2244FFuunn,
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Îns\ personajul principal pare s\ fie nu atît Flynn,
cît Jonathan, tat\l lui. Menirea lui Jonathan, a[a cum
sus]ine acesta de-a lungul întregii sale vie]i, este de a
deveni cel mai mare scriitor american de dup\ Mark
Twain. O spune tuturor, se laud\ cu fiecare ocazie c\
Vonnegut l-a recomandat anumitor edituri, c\ publici[ti
celebri i-au promis c\-i vor tip\ri cartea [i c\ va
ob]ine pe ea dou\ milioane de dolari. De asemenea,
Jonathan le spune tuturor c\ se trage din familia regal\
Romanov, î[i face datorii în stînga [i-n dreapta, ajunge
s\ scrie cecuri f\r\ acoperire [i s\ jefuiasc\ b\nci. Este
arestat [i, la ie[irea din pu[c\rie, devine alcoolic [i,
inevitabil, homeless. Povestea lui Jonathan e trist\, este
un om care se lupt\ cu morile de vînt, care minte pe
absolut toat\ lumea, chiar [i pe sine, nu are familie, este
m\cinat de alcolism, [i în final ajunge s\ locuiasc\ pe
str\zi. De[i trist în ratarea sa aproape inten]ionat\,
Jonathan este, pe alocuri, deranjant de amuzant.  

Momentul în care cei doi se descoper\ unul pe altul
este [i el un punct în care totul ia o alt\ întors\tur\. Nick
are sentimente contradictorii, dar cei doi înnoad\ pîn\
la urm\ o rela]ie de love and hate reciproc benefic\.
Nick înva]\ despre trecutul s\u [i vede în tat\l s\u
poten]ialul s\u distructiv, lucru care îl face s\ reun]e la
b\utur\, iar Jonathan se vede r\zbunat de fiul s\u care
public\ [i are succesul pe care el [i-l dorise toat\
via]a. Totu[i este o rela]ie la distan]\, precaut\, nu este
nicidecum vorba despre primirea unui tat\ sau a unui
fiu r\t\citor: If I let him inside I would become him,
the line between us would blur, my own slow-motion
car wreck would speed up. Apoi întîlnirile dintre cei doi
sînt întotdeauna incomode: I find him sitting naked
in a galvanized tin tub in the center of his room, bathing
and drinking straight vodka from a silver chalice, like
some demented king from in the Middle Ages. As I push
the door open wider, still standing off to one side,
still thinking of the shotgun, he rises from the bath and
stands befor me naked. His breasts sag, suds funnel off

his cock.
Nick cre[te s\-i semene tat\lui s\u: o ]ine dintr-o

be]ie într-alta, într-o excursie în Maroc î[i cheltuie to]i
banii pe droguri [i doar printr-o minune mai reu[e[te
s\ se întoarc\ acas\, locuie[te prin tot felul de squat-uri
sau închiriaz\ cu un prieten o barc\ pe care s\ locuiasc\,
are [i el înclina]ii de scriitor. Impresionante, mai ales
pentru am\nunte [i pentru descrierile pline de
detalii, sînt capitolele în care Nick poveste[te zilele
de la ad\postul de homeless.  

Un alt moment care marcheaz\ puternic memoriile
lui Nick este sinuciderea mamei sale, cînd el avea 22 de
ani. Chiar dac\ deprimant\ [i înecat\ în alcool, cartea
este plin\ de speran]\, fiindc\ de[i Nick pare a deveni
imaginea în oglind\ a tat\lui s\u [i ai impresia c\ oricînd
din supraveghetor la ad\post se poate transforma
într-unul dintre cei care caut\ aici ni[te a[ternuturi
curate [i o mas\, el reu[e[te totu[i s\ fac\ ceea ce ta-
t\l lui nu a reu[it: s\ scrie [i s\ publice. 

Another BBullshit NNight iin SSuckcity este [i o form\
prin care Nick î[i pedepse[te [i-[i iart\ tat\l pentru c\
a ales ratarea în locul familiei. Altfel nu l-ar fi transformat
în personajul memorabil [i în punctul central al memoriilor
sale. De asemenea, este o carte rar\, în sensul c\ nu cred
c\ mai exist\ multe altele (la noi în nici un caz!) care
s\ vorbeasc\ despre homeless cu atît de mult\ dezinvoltur\,
f\r\ s\ cad\ în patetism sau în penibil. Nothing in the
shelter makes more sense to me, makes me understand
mz purpose more, than to kill bugs on a homeless man’s
flesh, to dress him well in donated, cast-off clothes,
to see him the next day, laughing besides a burning
barrel. 

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 24 de ani, este absolvent al Facult\]ii de Litere din
Bucure[ti, masterand la departamentul de American Studies din
Facultatea de Limbi Str\ine, ]ine rubrica DDrr GGoonnzzoo în revista aaLLttiittuuddiinnii
[i scrie constant pe site-ul MMeettrrooppoottaamm. Coautor al romanului colectiv
RRuubbiikk.
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Nick FFlynn are 49 de ani, s-a n\scut în Scituate, Massachusetts. A avut mai multe joburi pîn\ s\ ajung\ s\
lucreze la un ad\post pentru oamenii str\zii din Boston, unde la vîrsta de 27 de ani l-a întîlnit pentru prima dat\
pe tat\l lui homeless. Flynn a publicat în reviste precum The NNew YYorker, The NNation, Fence, The NNew YYork
Times [i The PParis RReview. A scris dou\ volume de poezii: Blind HHuber (2002) [i Some EEther (2000). Poemul
s\u Bag oof MMice a cî[tigat premiul The Discovery/The Nation în 1999. Some EEther a cî[tigat premiul
PEN/Joyce Osterweil [i a fost finalistul premiului L.A. Times Book Prize. În 2001 a cî[tigat bursa Amy Lowell
Poetry Travelling Scholarship. În 2004 [i publicat memoriile Another BBullshit NNight iin SSuck CCity. În prezent pred\
la The University of Houston Creative Writing Program.
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Drag\ A.I.,

Ieri deschid adreasa de e-mail [i iat\ mesajul pe care-l
g\sesc. Îl citesc [i r\mîn [ocat de ceea ce i s-a întîmplat amicului
meu Sandu Vakulovski. 

Frate-meu de peste Prut, la propriu
„Dac\ îl suni pe frate-meu pe telefonul celular î]i r\spunde

o voce feminin\: «Ocupat-Zaniato». Asta pentru c\ de
ast\zi frate-meu nu mai e în România - a fost amendat, expulzat
[i interzis - ca om, nu neap\rat ca scriitor. Existen]ialism
românesc (pe modelul „postmodernismului românesc”),
un exemplu crud [i concret de fr\]ie româno-român\. 

Frate-meu, Alexandru Vakulovski, român, scriitor român,
a publicat doar în România, a fost co-fondatorul revistei web
Tiuk! - www.tiuk.reea.net, a absolvit Facultatea de Litere în
România (Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj-Napoca), apoi
a muncit [i a locuit în Cluj, în Bucure[ti [i-n Bra[ov (din 1996),
lucrînd ca ziarist, a tradus [i publicat c\r]i în român\ (3 c\r]i
de Vladimir Sorokin, jurnalul lui Venedikt Erofeev, romanul
Fra]ilor Presniakov, texte din muzica rock ruseasc\), a scris
în român\, a vorbit în român\... A debutat în 2002 cu Pizde]
(roman, Editura Aula, Bra[ov), Oedip rregele mmamei llui FFreud
(poezie, Editura Aula, Bra[ov) [i Ruperea (teatru, Biblioteca
de Poezie, Bucure[ti). A mai publicat LETOPIZDE}. Cactu[i
albi ppentru iiubita mmea (Editura IDEA Design & Print, Cluj,
2004), ecstasy (poezie, Editura Pontica, Bucure[ti, 2005),
TU (Biblioteca de Poezie, Bucure[ti, 2002) [i BONG (roman,
Editura Polirom, 2007). Piesele sale de teatru s-au jucat în
România, în Germania [i în Anglia; prezent în antologii [i în
dic]ionare din România [i din str\in\tate cu poezii, proz\,
teatru, eseuri. 

N\scut în Basarabia (1978), p\rin]i, bunici, str\bunici, str\-
str\-str\-str\bunici români, a[teapt\ cet\]enia român\ de
mai mult de 4 ani (a ap\rut o dat\ în Monitorul OOficial).
Între timp a absolvit facultatea, lucreaz\, lucreaz\, lucreaz\
[i a[teapt\ cet\]enia român\. A a[teptat-o pîn\ acum
cîteva zile, dar pe 9 aprilie, ziua lui de na[tere, îi va expira
pa[aportul moldovenesc, a[a c\ s-a dus la Poli]ia din Cluj-
Napoca s\-[i pl\teasc\ amenda (inevitabil\) pentru c\ i-a
expirat „[ederea temporar\”. Verdictul a fost acesta: 12 mln.
lei vechi amend\, expulzarea din România (în maximum 15
zile) [i interdic]ie de a intra în România în urm\torii 2 ani [i
jum\tate. Doar pentru c\ scriitorului român i-a expirat „[ederea
temporar\” [i tot n-a ob]inut cet\]enia român\, aceast\
doamn\ Godot. Asta cu cet\]enia e super dur\ pentru cei
cinsti]i (material didactic: Mito[ Micleu[anu - T\rîmul llui KKafka,
poate fi citit în nr. 21 din Tiuk!). Dac\ te ui]i pe lista noilor
cet\]eni români g\se[ti aproape doar nume str\ine (mai ales
arabe). Cît despre basarabeni, nu [tiu cum se întîmpl\, dar
cel mai u[or î[i iau cet\]enia român\ basarabenii de limb\
rus\... Frate-meu a[teapt\ de ani de zile cet\]enia, iar al]ii
pun mîna pe ea într-o s\pt\mîn\. Vorbesc despre cazuri de
mit\, dar exist\ [i un exemplu public, recent, cu fotbalistul
Maximilian Nicu. Maximilian Nicu s-a n\scut în Germania, a
tr\it toat\ via]a în Germania, dar [i-a ob]inut cet\]enia român\
în cîteva zile, iar la jur\mînt a vorbit doar în german\. N-am
nici o treab\ cu omul, dar e un exemplu. 

Azi diminea]\ am primit un mesaj de la frate-meu: «am
trecut vama. sal».”

Acum sîntem în situa]ia în care semn\m peti]ii [i scriem
în disperare în pres\. Ce va ie[i din toat\ acest\ poveste, nu
[tiu.

v.e.

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 Idea. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom.
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 (Editura Polirom,
2006) care a fost distins cu Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu
Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.

Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie

(XXIII)

vasile ernu

Nick Flynn
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~
n prima zi, cînd am intrat, era plin de oameni pe care-i
admiram. Pe pere]i. Atunci mi-am zis c\ editorii-s
ni[te belferi, ni[te chiria[i de lux ai literaturii, ni[te
hermeneu]i care zboar\ [chiop\tînd între Olimpul Casei

Presei Libere [i Hadesul tîrgurilor de carte. Pe scurt, c\
sînt verigile secrete dintre o carte care poate schimba viziunea
despre lume [i publicul ei. Sau oameni care-[i tr\iesc
entuziasmele erotice în cuibul conjugal, a c\ror so]ie le e
[i amant\. Oameni care fac ce le place. Oameni pl\ti]i s\
citeasc\. 

În aceea[i zi, cînd am ie[it, m\ hot\rîsem: hermeneu]ii
mai schimb\ [i scutece, mai [i d\d\cesc, mai [i pun cartea
pe um\r [i o bat grijuliu pe spate, a[teptînd s\ eructeze. E
o îndeletnicire meticuloas\, atotr\bd\toare, m\moas\,
aristocratic\, subtil orgolioas\, ca o femeie superb\ care
merge nemachiat\ la petreceri luxoase. Ce înseamn\ asta?
Totul începe cu alegerea unei c\r]i, pe care - din n motive
- vrei s-o împar]i cu al]ii. N.B.: De[i, de cele mai multe ori,
e[ti îndr\gostit de ea. Urmeaz\ o negociere, eventual o
licita]ie, apoi un contract. Dup\ care te treze[ti cu un bebelu[
în bra]e. Care nici m\car nu e al t\u, iar tu te afli în parte

responsabil pentru educa]ia lui. Pentru fiecare virgul\,
c\ciul\ de pe |, contrasens, calchiere, gre[eal\ conceptual\,
titlu nefericit, prezentare fad\, promovare slab\. E[ti
responsabil dac\ acea carte nu ajunge la oameni. Dac\ nu
ajunge la oameni în forma cea mai bun\. Dac\ nu ajunge la
oamenii care trebuie. Dac\ e nociv\. Dac\ e avortat\.
Dac\ traducerea nu face cinste originalului. Dac\ originalul
nu face cinste lumii pe care o va locui. 

Uneori, e ca [i cum ai alege garderoba mintal\ a unui
om. Trebuie s\ te pui în locul lui, dar prin prisma gustului
t\u, a flerului t\u, a experien]ei tale. La modul ideal, editarea
unei c\r]i este parte dintr-un proces alchimic, bazat îns\ pe
o tehnic\ mereu perfec]ionabil\ a ter]ului inclus. 

Cînd m\ gîndesc la meseria mea, îmi vin în minte trei
personaje. Primul e Raimundo Silva al lui Saramago, care
schimb\ istoria Lisabonei ad\ugînd, în centrul cel mai erogen
al textului, cuvîntul ,,nu”: crucia]ii nu i-au ajutat pe portughezi
la cucerirea cet\]ii. Raimundo fusese, pîn\ în momentul
cu pricina, culmea purismului redac]ional (m\ rog,
era corector): obsedat de etimologii, de rime
interne, vigilent pîn\ la fanatism. Pîn\
într-o zi cînd va schimba cursul lucrurilor,
pragmatic [i simbolic, înc\lcînd cel
mai mare tabu: va altera textul, a[a,
de capul lui, ca un Moise cuprins
de nebunie temporar\. În romanul
lui Saramago, mecanismul hybris-
ului e întors pe dos: în urma
faptei lui, Raimundo nu e pedepsit
de zei, ba chiar g\se[te dragostea,
pentru c\ a reinterpretat cu
succes lumea. Ce vreau s\ spun
e c\ tenta]ia exist\, tenta]ia
de-a te infiltra pe tine, mica
fantom\ a textului, în chiar
miezul lui. N-o s\ [ti]i niciodat\
adev\rul despre c\r]ile pe
care le citi]i :). Iar teoriile despre
expirarea suprema]iei autorului
s-ar putea citi [i altfel, mult mai la
propriu. Al doilea personaj semnificativ
este Bartleby al lui Melville, care admite
nici o variant\ existen]ial\ (prietenii [tiu
de ce n-am pus dubla nega]ie), în afara
celebrei formule ,,a[ prefera s\ nu”. Asta-mi
aminte[te mult de negocierile dintre editor [i
autor, dintre redactor [i traduc\tor. E un dans cu multe
c\lc\turi pe bombeuri. Acest ,,aleg s\ nu aleg” al lui Bartleby
deschide un teren de fuziune înc\ neexplorat, considerat
imposibil în logica binar\ a ter]ului exclus. Alchimia edit\rii
include îns\ tocmai ter]ul. Autorul, traduc\torul [i redactorul
ajung la ni[te intimit\]i neb\nuite, pe care nu le vor recunoa[te
niciodat\ în public. Într-un anume sens, care poate fi
fertil, toate c\r]ile sînt ciorne. Al treilea personaj este Ahab,
tot al lui Melville, c\pitanul mort dup\ balena alb\, la propriu
[i la figurat. Fiecare text, poten]ial\ carte, are o balen\ alb\
care, înainte de-a fi vînat\ de cititor, e specie protejat\ de
redactor. 

Apropo de harpoane, rela]iile pe axa sus-pomenit\ au

un mare poten]ial de conflict. Dac\ n-ar fi fost redactat,
un text ar fi putut suna cam a[a: ,,St\tea acas\ [i slaloma
printre canale. N-avea chef s\ mai citeasc\ la lumina puilor.
În general, cînd p\r\sea blocul scriitorului, se ducea la
Galeriile lui Tata. V\zu deodat\ c\ avea covorul plin de oi.
Începu s\ se al\ture verbului a se învîrti, gîndindu-se la
mi[carea de rota]ie în jurul Soarelui. ‹}i-a pl\cut?› zise ea
brusc, balansîndu-se gînditoare în carici.” V\ las pl\cerea
de a face singuri arheologia gre[elilor de traducere, imaginîn-
du-v\ cum suna originalul. V\ dau doar un indiciu: lumina
puilor este echivalentul lui chick lit (literatur\ pentru femei),
iar Galeriile lui Tata sînt de fapt Tate Gallery. {i, crede]i-m\
pe cuvînt, toate exemplele sînt REALE - e drept, am f\cut
un colaj, montînd cîteva perle de traducere mai suculente. 

FAQs: Care sînt c\r]ile pe care le-am redactat [i le iubesc?
Mai bine v\ spun autorii: John Updike, Will Self, Jeanette
Winterson, Gonçalo Tavares, Douglas Coupland, T.S.

Eliot. Ce mi-a[ dori s\ se întîmple pe pia]a editorial\ din
România? S\ se dea premiile pe bune, mai

ales cele de traducere, eventual cu manuscrisul
prim [i manuscrisul editat în fa]\, pentru

compara]ie. S\ se diferen]ieze tarifele
traduc\torilor [i, astfel, s\ creasc\

[i calitatea traducerilor. S\ existe
traininguri, workshop-uri, cursuri

de specializare pentru editorii
tineri, s\ nu mai fie considerat\
o meserie „de maturitate”. Ce
iubesc cel mai mult la meseria
asta? Balenele albe. {i pe
prietenii mei de la editur\,
scriitori laten]i sau cunoscu]i,
cu care vorbesc despre
psihanaliz\, despre fotbal,
despre Dumnezeu, despre
ultima colec]ie de la Bershka

[i despre engambament cu
aceea[i bucurie feroce. Ce nu

pot s\ suport? Urgen]ele;
traduc\torii cu renume de grei [i

gre[elile de încep\tor; c\r]ile bune
cu receptare proast\ [i  invers;

promovarea ca în Cretacic. Cel mai
amuzant moment? Au fost sute, dar mi-

aduc aminte de lectura unei Miori]e SF. Ce
ascult cînd lucrez? Pink Martini, Nirvana, Postal

Service. Viziunea mea asupra acestui job? Cinic-idealist\,
cu un mic detaliu grunge. 

Alexandra Rusu este redactor la Editura Humanitas din
2005, a doua zi dup\ licen]\, unde a început prin a coordona
o colec]ie de carte str\in\, „Raftul întîi”. A tradus Paul Auster,
În cc\utarea uultimelor llucruri. În paralel a f\cut televiziune
(rubric\ de prezentare de carte la TVR Cultural) [i a scris
recenzii de carte în Evenimentul ZZilei (rubric\ s\pt\mînal\),
New YYork TTimes BBook RReview (rubric\ bilunar\), Cosmoppolitan,
Luceaff\rul, Via]a rromâneasc\. În prezent, lucreaz\ la Humanitas
Fiction, unde se ocup\ în principal de literatur\ anglo-saxon\.
Preg\te[te un blog de ,,gusturi dobîndite”, bookinista.ro.

ion manolescu

O pre[te-te un minut [i prive[te în jur. Nimic
nu mai arat\ familiar. De Cr\ciun, Mo[ul
a devenit activistul ecologic al lunii noiem-
brie: ]i-a trîntit la hipermarket bradul

pliabil [i gata uscat. De Pa[te, Iepura[ul [i G\ina
de Aur s-au apucat de treab\ înc\ din martie: doar
întinzi mîna la raft [i dai peste cutiile cu ou\ plesnind
de vopsea sau de spum\ de ciocolat\. Totul e preg\tit
dinainte, ambalat frumos, ca blocurile comuniste
care n-aveau buc\t\rie. La urma-urmei, Ceau[escu
nu era lipsit de intui]ii: la ce mai poate folosi azi o
buc\t\rie?

G\se[te-]i timp [i scoate privirea din p\mînt. Pe
drum, nu mai e[ti singur. DN 1 are radare cît
pentru [ase ]\ri: pe stîlpi, dup\ stîlpi, în stîlpi. Asfaltul
te mîngîie sub ro]i, cu mii de fire de induc]ie. Totul
poart\ [i-o denumire, gen Alias sau Mission IImpossible:
Monitorizare Trafic. În Bucure[ti, Big Brother clipe[te
din sute de ochi: ma[ina Google Earth î]i pune strada

([i casa) pe Net la 360 de grade, iar camerele din
intersec]ii î]i trimit ma[ina (cu tot cu cine mai e[ti în
ea) direct la dispecerat. Pe stopuri au crescut antene,
lentile [i senzori, ca iedera pe casa bunicilor. 

Ai r\mas acela[i? Doar gînde[te-te. Telefonul
mobil arat\ oricui unde e[ti  (precizie de-un
metru). Pa[aportul arat\ cine e[ti (precizie de-o
amprent\ [i-un iris). Cardul bancar spune [i cine e[ti,
[i ce faci, [i cînd exact. Iar ma[ina, dac\ ai de gînd s\
]i-o iei dup\ 2013, o s\ povesteasc\ singur\ la poli]ie
pe unde umbli. 

Pun pariu c\ acum 20 de ani, cînd ai ie[it la Roman\
în fa]a solda]ilor, nu te-ai gîndit la toate astea.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 40 de ani [i este conferen]iar 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).

derapaj
ma[ina timpului

Alexandra RRusu, 
rreeddaaccttoorr llaa EEddiittuurraa HHuummaanniittaass FFiiccttiioonn:: 
„Autorul,  ttraduc\torul [[i
redactorul aajung lla nni[te iintimit\]i
neb\nuite, ppe ccare nnu lle vvor
recunoa[te nniciodat\ îîn ppublic”
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Urmeaz\ s\ soseasc\ o nou\ serie de traduc\tori str\ini la Institutul
Cultural Român, dar nu puteam s\ trecem mai departe f\r\ s\ prezent\m
un fragment dintr-un roman românesc tradus în neerlandez\ [i pe
traduc\torul s\u, Wim Trok, din promo]ia precedent\ de traduc\tori în
formare, n\scut [i crescut în Amsterdam, dar îndr\gostit de Bucure[ti
[i de limba român\. 

Wim TTrok 
adic\ Hendrik Roelof Willem Trok, are 26 de ani [i, cel pu]in pîn\ ast\-
iarn\, era un fan necondi]ionat al Bucure[tiului, în care se afla pentru
a treia oar\, de data asta cu ocazia bursei pentru traduc\tori în formare
de la ICR. Dup\ o scurt\ escal\ aici în 2002, a revenit cu o burs\ Erasmus
în 2006, cînd ne-am [i întîlnit prin facultate; nu mi-a venit s\ cred cînd
am auzit c\ este un olandez care face cursuri aici [i cînd l-am auzit vorbind
române[te, cu un accent moale, pu]in peltic, sau cînd i-am citit textul
pentru volumul 1984: uultima ggeneratie aa ccomunismului rromânesc,
coordonat de Ion Manolescu (Editura Universit\]ii din Bucure[ti, 2008).
Pe-atunci locuia în Berceni, pleca peste tot, la munte sau prin sate, cu
bicicleta (a vizitat mult mai mult decît un turist con[tiincios), [i urma
s\ plece în Republica Moldova ca s\ se documenteze pentru licen]\
(„Conflictul de pe Nistru. Interese ascunse într-un r\zboi etnic”). Între
timp a mai fost plecat în Tibet, în Coreea de Nord [i în America de Sud,
iar verile [i le-a petrecut pe un vapor care c\l\torea prin Marea
Baltic\. Toamna trecut\ s-a întors la Bucure[ti  cu o burs\ de
traduc\tor [i cu chef de citit.

„Mi-am dorit s\ `nv\] române[te 
imediat ce-am ajuns `n România“
Cum aai îîncepput ss\-nnve]i llimba rromân\?? 
Mereu am vrut s\ studiez o limb\ est-european\, pentru c\ era o zon\

despre care nu [tiam nimic. {i, cum [tiam limba spaniol\ - am fost în Mexic
cîteva luni, am înv\]at-o acolo [i am studiat-o apoi în Olanda -, m-am hot\rît
s\ studiez limba român\. Înainte de asta f\cusem o c\l\torie în care am trecut
pe-aici. Dup\ ce-am terminat liceul am început s\ lucrez în Fran]a, am
cules struguri, [i cu banii pe care i-am cî[tigat acolo am plecat cu un
prieten într-o c\l\torie c\tre Turcia [i am coborît în România, în Bra[ov;
mi-a pl\cut mult ce-am v\zut. Mi-am dorit imediat s\ înv\] române[te [i
s\ în]eleg de ce este o limb\ latin\ în zona asta. Asta era în 2002. Cînd m-am
întors în Olanda, am dat la facultatea de limba român\ din Amsterdam [i
am terminat [i un masterat, iar între timp am fost [i în Bucure[ti ca bursier
Erasmus. 

Sînt [[i llucruri ccare nnu-]]i pplac aaici??
Nu locuiesc aici, cînd locuie[ti undeva e normal s\ te enerveze unele

lucruri. Tu cînd vezi ma[inile parcate pe trotuar sau str\zile cu gropi te
enervezi; eu rîd, pentru c\ nu locuiesc aici. Pentru mine România este o
experien]\, nu tr\iesc aici, de-asta nu m\ enerveaz\ nimic. 

Cînd tte îîntorci îîn OOlanda vvrei ss\ mmai ttraduci lliteratur\ rromân\??
Da, a[ vrea, dar aici sînt mai inspirat pentru traduceri decît acolo, pentru

c\ vorbesc în român\, aud român\, citesc în român\. Sigur c\ vreau, dar
nu [tiu dac\ o s\ reu[esc. 

Ce cc\r]i ssau cce aautori ]]i-aau ppl\cut ddin ccît aai ccitit ppîn\ aacum??
Îmi place cultura român\ în general, nu doar literatura. M\ intereseaz\

mai ales c\r]ile despre epoca comunist\. În Olanda am avut un curs
despre comunismul românesc cu Dennis Deletant. Mi-au pl\cut mult cursurile
lui.

De cce tte iintereseazz\ ccomunismul??
E ceva despre care nu [tiu nimic [i ceva ce n-am avut ocazia s\ cunosc

[i a[ vrea m\car s\ citesc despre asta. Sînt curios cum putea toat\ ]ara s\
participe la sistemul de-atunci. Voiam s\ [tiu cum au reu[it, cum au tr\it. 

Ce cc\r]i aai ccitit ppe ttema aasta??
C\r]ile scrise în comunism nu erau neap\rat despre comunism. Am

citit Sadoveanu, Marin Preda. Acum am început s\ citesc Derapaj de Ion
Manolescu, care mi-a fost profesor la Facultatea de Litere din Bucure[ti. Am

Ion Manolescu, Derapaj
I. Roemenië. 2005
Ik liet het communisme achter me met het

gevoel alsof ik een held was, een kleine tegenstander
van het regime, van wie niemand nooit gehoord
had, maar die juist daarom meer respect verdient.
Van binnen protesteerde ik al jaren tegen de
kou en honger, luisterde ik met een mengsel van
trots en voldoening naar honderden grappen
over ome Nicu en tante Leana Ceau[escu en ging
ik dankzij de onbezonnenheid van de leeftijd
volledig op in de meest gewaagde dromen, die
goed verstopt waren in de uithoeken van mijn
geheugen. Ik had deze graag uitgevoerd en
dan doorgegeven aan het nageslacht: de Donau
oversteken naar Joegoslavië bij Calafat, dit terwijl
ik niet kon zwemmen en ook niet eens het plaatsje
Calafat op de kaart kon aanwijzen; ’s nachts de
kruidenier leegroven, waar ik weg zou gaan met
een rugzak met „Zarea” champagne en Vietnamese
kroepoek; en boven alles, zou ik Ceau[escu
toestemming vragen voor een levenslang abonnement
op stripboekjes Pif die uitgegeven werden door
de officiële krant van de Franse Communistische
Partij.

Wanneer ik er goed over nadenk leek mijn
leven als bewoner van het communisme absurd,
maar het gaf me een gevoel van een richting
die ik diende te nemen. Opgesloten in mijn schild
van een opstandige leerling en vervolgens als
eigenwijze student, voelde ik me nuttig en belangrijk:
met mijn klikkende klasgenoten had ik lol, maar
de voor de partij werkende leraren bekeek ik met
afschuw en ironie: „ik had waarde”, ik zweefde
boven hen en dát telde. Beiden versterkten ze
mijn wens om naar de bibliotheek te gaan en
de boeken van de non-conformistische schrijver
Monciu-Sudinski te lezen, het weinige dat nog
overgebleven was nadat zijn boeken in beslag
genomen of verbrand waren. 

Het leek erop dat het anders was dan in de
gedichten met wilde zwijnen en reeën uit de
leerboeken waar de rode foto’s van Ceau[escu
pronkten op de eerste pagina (de schoolboeken
uit die tijd hadden een foto van de president op
de eerste pagina). Ik wist wat me te wachten stond.
Ik slijmde niet bij de communisten en ik schaamde
me ook niet om in de spiegel te kijken: de
communistische jeugdlegitimatie kwam van de
lopende band, ik ontving hem met mijn handteking
door iemand anders gezet, terwijl een partijpas
voor niemand iets meer betekende aangezien er
waren al ongeveer vier miljoen mensen in dezelfde
situatie waren. Gestimuleerd door de algemene
apathie en klikcultuur, bereidde ik me voor om
in gedachten de heldendaden te verplaatsen
van de straat en de stad naar het platteland,
naar het bergdorpje waar ik als leraar
Roemeens heengezonden werd. Daar,
in ruil voor de alfabetisering van de vele
kinderen uit arme plattelandsgezinnen
in lange onderbroeken en schoeisel
van varkenshuid, zou ik het respect

krijgen dat me
toebehoort en had
ik, als een echte
leraar in wording,
het volle recht om
te verlangen naar:
flessen ]uic\ (Roe-
meense jenever) en
rakija, een wit huisje
met een houten dak en
open deur, de dochter van
de burgemeester achter
die deur.

Ik zou met eer de dromen van de helden
van het TV-theater van dinsdagavond vervuld
hebben: vroli jk zitten ze thuis naast de
waterkrachtcentrale die net gegraven is door
ongeveer tien ploegen arbeiders met achthoekige
helmen die ze scheef op het hoofd droegen. Ze
zagen er zo nep uit dat je ze een laxeermiddel zou
geven om te humaniseren. Vloeibaar gemaakt
door de sterke lucht van dennenbomen en diesel,
zou ik verliefd geworden zijn op de bouwplaats,
op het ga-weg-kom-terug van de kiepwagen, van
het trillen van de kettingzagen die als een gek
door het bos gestuurd worden, onder een warm,
vragend en toeziend oog van de hoofdingenieur.

„Zeg het eens Robe, wat is er aan de hand?”
„Mijn dochter, kameraad Andrei. Ik weet niet

meer wat ik met haar aanmoet. Ze wil naar de
universiteit....”

„Stuur haar morgen naar me toe, hier op de
bouwplaats, ik praat wel even met haar.”

Ik was de acteur die de hoofdbrigadier op
de bouwplaats van idioten naspeelde en die
gekomen was om persoonlijke problemen te
bespreken met de andere acteur, de begrepen
activist, die meteen een vaderlijke hand op je
schouder legt en die met een subtiel
meerwaardigheidsgevoel raad gaf aan degenen
voor wie het leven, na langdurige decennia van
politieke wijsheid waarin ze soms ook gewerkt
hebben, geen geheimen meer bevat. Ik keek door
Mongoolse spleetogen, die dankzij de alcohol
onderstreept waren door wallen, vrolijk, levendig,
oprecht bezorgd over het lot van mijn dochter.
Het enige was dat ik helemaal geen dochter had.

Ik nam het systeem voortdurend in de maling.
Tegelijkertijd bedroog ik ook mezelf, met groot
succes.

(pag. 15-16)

citit [i O llume ddisp\rut\ [i am tradus
un fragment din ea. Am mai tradus din
Vasile Ernu un fragment, pentru Observator
cultural, [i un eseu despre Mircea Nedelciu.
Am mai tradus [i un fragment din Plicul
negru de Norman Manea. De fapt, nu e
a[a u[or, sînt de dou\ luni aici [i abia acum
m\ orientez în legatur\ cu ce-a[ vrea s\ citesc
[i s\ traduc. Am început deja cîteva c\r]i pe
care vreau s\ le termin: Plicul nnegru, Întoarcerea
huliganului, Miruna, oo ppoveste (din asta înc\ n-am
citit nici un fragment, dar am auzit c\ este o carte
pl\cut\). O s\ mai iau c\r]i cu mine, deja am trimis
un pachet acas\. Vreau s\-mi mai iau Iepurii nnu
mor, de {tefan Ba[tovoi, fiindc\ vreau s-o compar
cu amintirile române[ti din comunism. M\ intereseaz\
mai ales amintirile. 

Crezzi cc\ eexist\ eedituri îîn OOlanda iinteresate dde
literatura rromân\??

Sigur c\ da. S-a tradus pu]in din român\,
dar a ap\rut acum o culegere de povestiri române[ti
tradus\ de Jan Willem Bos, a fost tradus Travesti,
s-au mai tradus Eliade, Norman Manea, Ana
Blandiana. Dar eu i-am citit în române[te, pentru
c\ puteam s\ [i înv\] limba mai bine; cînd
citesc, prefer s\ citesc în alt\ limb\. Citesc mai

degrab\ în alt\ limb\, în român\, în spaniol\, în
german\ sau în francez\, ca s\ împu[c doi
iepuri dintr-un foc - nu a[a se spune?

Ce aautori oolandezzi ccontempporani îî]i pplac?? LLa
noi ss-aau ttradus ffoarte ppu]ini ddeocamdat\...

La voi contemporani înseamn\ sub cincizeci
de ani, nu? A[a cum din literatura român\ îmi
place comunismul, din literatura olandez\ îmi
plac epoca colonialist\ [i al doilea r\zboi mondial. 

Ion Manolescu, DDeerraappaajj,,
Editura Polirom, 2006, 
colec]ia „Fiction. Ltd“
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Ben Lewis [i capul lui Maurizio Cattelan © benlewis.tv

Ben Lewis tatuat de Wim Delvoye © benlewis.tv
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[erban
RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 38 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, OOcchhiiuull ccuu ssttrreeaa[[iinn\\ ,2007, volum de
publicistic\; coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

SSoorraannaa MMuunntteeaannuu, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Istoria [i Teoria Artei din cadrul Universit\]ii de Arte din Bucure[ti. A
lucrat ca asistent curator la Galeria H'art, iar `n prezent este curator la MNAC.

Cam cce mmerit\ vv\zut pprin BBucure[ti:

Centrul CCultural PPalatele BBr`ncovene[ti ((Mogo[oaia), „„Arta [[i RRomânia îîn aanii ’’80-’’90: {{tefan BBertalan,
Florin MMitroi, IIon GGrigorescu”, ccurator EErwin KKessler, 55 aaprilie - 115 mmai 22009, îîn iintervalul oorar 110 - 118 ((luni
închis)

IVAN GGallery ((str. MMaria RRosetti 553), CCristian OOpri[ „„Comments oon aa FFamous PPortrait”, 99 aaprilie - 110
mai 22009, dde mmiercuri pp`n\ vvineri îîntre 118-221 [[i ss`mb\ta îîntre 114-118

Anaid AArt GGallery ((str. SSlobozia 334), „„Generation DDjihad” ssemnat\ TTara, 119 mmartie - 117 aaprilie 22009, dde
luni pp`n\ vvineri îîntre oorele 111-119, ss`mb\ta îîntre oorele 110-118.

H’art GGallery ((str. MMihai EEminescu 1105-1107), AArantxa EEtcheverria ,, „„01”, 112 mmartie - 224 aaprilie 22009,
luni-ss`mb\t\ 114-118
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A cum vreo lun\ [i jum\tate mi-a venit ideea
crea]\ de a scrie despre un statement pe
care îl aud tot mai des în jurul meu, anume
„Bucure[tiul este noul Berlin”, îns\ singurul

rezultat al acestei antreprize a fost o u[oar\ depresie
[i nicidecum un text. Ini]ial, voiam s\-l argumentez
prin efervescen]a cultural\ actual\, prin num\rul în
cre[tere de evenimente mai mult sau mai pu]in
underground, mai mult sau mai pu]in private, din tot
mai multe spa]ii alternative (celor 5 galerii deja
consacrate [i muzeului). Apoi, mi-am dat seama c\
s`ntem mici copii pe l`ng\ ora[e ca Var[ovia sau
Ljubljana, care chiar ar putea aspira la acest titlu, dac\
centrul artei contemporane s-ar muta vreodat\
spre est, c\ evenimentele din Bucure[ti s`nt sezoniere
[i exclusiviste, c\ underground înseamn\ c\ facem
expozi]ii noi între noi sau pentru c`]iva prieteni [i c\
singurele lucruri parc\ rupte din Berlin s`nt M`ndru
[i cei trei prieteni ai lui, pe care e imposibil s\-i
ratezi la orice vernisaj, dj-al\ sau yard-sale. {i astfel,
am r\mas cu o ton\ de documenta]ie despre spa]iile
[i evenimentele toamn\-iarn\ 2008, anume Laika
(artist-run space al lui Mircea Suciu [i {erban Savu),
Galeria 29 (din sufrageria lui Mircea Nicolae), ParadisGaraj
(garajul-atelier al lui Claudiu Cobilanschi), teatrul
Lorgean (din sufrageria lui Jean-Lorin Sterian) sau
Apartamentul 17 – {coala General\ (cu loca]ie variabil\,
aciuat în ultimul timp la CNDB), care va fi poate
fructificat\ în vreun articol viitor [i am decis s\ m\
retrag în c\m\ru]a mea s\ m\ uit la ni[te filme. 

Am ales s\ rev\d o serie de documentare, numit\
Art Safari (http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/
features/art-ssafari1.shtml) [i produs\ de BBC în 2003-
2006, conceput\ [i  prezentat\ de Ben Lewis
(http://www.benlewis.tv/), un absolvent de istoria
artelor al universit\]ilor Cambridge [i Freie Universität
Berlin, care a lucrat pentru MTV [i care vorbe[te fluent
patru limbi europene. Aceast\ serie prezint\ [apte
dintre cei mai importan]i arti[ti ai momentului, Gregor
Schneider, Maurizio Cattelan, Matthew Barney, Santiago
Sierra, Takashi Murakami, Wim Delvoye [i Sophie
Calle [i una dintre cele mai vehiculate teorii actuale,
„arta rela]ional\” a lui Nicolas Bourriaud (publicat\
[i în române[te la Editura Idea, Cluj-Napoca, 2007).
S`nt priviri critice, dar extrem de relaxate [i ludice,
asupra paradoxurilor artei contemporane [i a principalilor
ei reprezentan]i, arti[ti, curatori, colec]ionari [i
teoreticieni. 

Sebastian Smee spune într-un Cultural TTourist de
prin 2005 c\ Lewis are o fa]\ demn\ de mil\, mai ales
datorit\ expresiei t`mpe pe care o afi[eaz\ atunci c`nd
a[teapt\ r\spunsuri la întreb\rile lui semi-tembele.
Tind s\ nu fiu de acord cu aceste afirma]ii [i g\sesc
întreb\rile lui Ben absolut adecvate în contextul artei
contemporane. Is tthis sshit aart?, titlul filmului despre
Wim Delvoye, de exemplu, are un dublu în]eles. Poate
fi o referin]\ la Cloaca - o lucrare care imit\ sistemul

digestiv uman [i care produce fecale v`ndute ca opere
de art\ - [i la predecesorii ei (Manzoni, Artist’s SShit,
1961), sau la starea decadent\ a artei contemporane.
Cred c\ termenul cu care a[ putea defini cel mai bine
întreb\rile lui Ben ar fi witty, un amestec de cultur\
solid\, cu jocuri de cuvinte, cu ironie [i cu auto-ironie,
cu curiozitate copil\reasc\ [i cu un umor teribil.

Toate filmele eviden]iaz\ foarte bine [i personalitatea
arti[tilor implica]i, caracterul întreprinz\tor [i managerial
al lui Takashi Murakami (ale c\rui lucr\ri s`nt produse
în fabric\ [i în serie), introvertirea lui Gregor Schneider
prin t\ceri lungi, needitate, deschiderea [i pl\cerea
de a povesti a lui Wim Delvoye sau caracterul de
arlechin, de farseur al lui Maurizio Cattelan, pentru
c\ unul dintre scopurile declarate ale realizatorului
este s\-i în]eleag\ pe arti[tii contemporani.

Pentru asta, Ben este obligat s\ foloseasc\ tot
soiul de strategii: flirteaz\ [i îi scrie scrisori cu propuneri
de jocuri lui Sophie Calle (una dintre cele mai importante
artiste franceze, care încep`nd cu anii ’80 a inventat
un nou tip de art\ conceptual\, în egal\ m\sur\
intelectual\ [i sentimental\, teoretic\ [i romantic\,
pentru a vorbi despre dezam\girile ei în dragoste,
despre b\rba]ii care au r\nit-o, despre pierdere [i
triste]e, dar urm\rind ni[te reguli, o schem\ a jocului
prealabil\, impus\ de ea sau de al]ii) sau pune sculpturile
lui Maurizio Cattelan s\-l intervieveze, pentru c\
artistul refuz\ orice declara]ie (singurul mod în care
a reu[it s\-i atrag\ aten]ia, f\r\ un rezultat important
îns\, a fost purt`nd o masc\ Maurizio Cattelan
supradimensionat\ la Bienala de la Vene]ia din 2003).

Cred c\ scena mea preferat\ din toat\ seria este
cea în care o b\tr`nic\ într-un frigider, aluzie la faimoasa
sculptur\ „Betsy” a lui Cattelan, îi ia un interviu sosiei
acestuia, un curator italian, a[ezat pe un soclu. Este
o inversare de roluri care pune în discu]ie ([i numai
la nivelul scenografiei) modul în care func]ioneaz\
arta conceptual\, în]elesurile acesteia, rolul artistului
[i chiar faptul de a fi art\ sau doar o fars\. De asemenea,
în episodul despre Wim Delvoye, Ben se las\ tatuat
de c\tre artist în atelierul - ferma acestuia din China
(o cresc\torie de porci tatua]i, a c\ror piele este ulterior
v`ndut\ de marile case de licita]ii. Una dintre aceste
lucr\ri a fost prezentat\ [i la MNAC în cadrul
Animations/Fictions în 2008) pentru a pune sub semnul
întreb\rii pia]a de art\ [i sistemul economic în care
arta contemporan\ este profund implicat\. 

În concluzie, trebuie s\ recunosc dou\ lucruri:
primul, c\ aceste filme îmi par mai relevante dec`t o
carte de istoria artei pentru c\ te înva]\ s\ g`nde[ti
arta contemporan\, s\ pui întreb\ri tembele sau foarte
inteligente ca s-o întelegi, s\ te ui]i la contextul [i la
premerg\torii artei actuale, s\-]i dai seama de sensul
sau de nonsensul ei [i de modul în care func]ioneaz\
ea în societate, [i al doilea, c\ nu am reu[it s\ le surprind
la adev\rata valoare, a[a c\ trebuie neap\rat urm\rite.

\ncotro

se închina în fiecare intersec]ie
nu [tiam cum o cheam\
f\cuse autostopul [i o luasem fiindc\ mi s-a p\rut s\rac\

m\ privea cu coada ochiului
m\ scana de fapt
fie îi era fric\
fie era curioas\
a[a c\ am început s\ vorbesc despre mine
vorbesc bine
de[i nu m\ cunosc la fel de bine
am început cu copil\ria
firesc
cu pove[tile alea formidabile de printre cl\ile de fîn 
aracii de fasole
de prin pod 
lanul de porumb
ori din m\rul ciupercinesc
m\ însufle]eam
luam mîinile de pe volan ca s\-i ar\t 
cît de mare fusese mreana pe care goric\ 
o prinsese în apa jiului
ori cît de lung\ s\geata de prun
cu care tr\geam dup\ iepurii din capul meu de copil

n-a privit nici o clip\ la mine
ci doar înainte
iar la intersec]ii î[i f\cea cruci
dup\ vreo patru ceasuri
am întrebat-o încotro merge

Cristian Opri[ „Comments on a Famous Portrait”, 
IVAN Gallery

Sorin Tara,  „Generation Djihad”, 
Anaid Art Gallery

Arantxa Etcheverria , „01”,
H’art Gallery
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CC ristian Buricea-Mlinarcic este tipul de dramaturg-filtru care
face inhala]ii cu realitatea aburit\ pe care o tr\im. Buricea-
Mlinarcic prizeaz\ realitatea [i o transform\ în pist\ de decolare
a temelor acut contemporane, recognoscibile în [tirologia

cotidian\, pe care dramaturgul o asimileaz\ perfect, integrînd-o într-un
sistem de referin]e complexe. Exploateaz\ dramaturgia transversal\,
resursele de teatralitate din carcasa în care tr\im zilnic. Tipul de atitudine
dramaturgic\ profesat\ mizeaz\ pe efectul de implicare în distan]are.
Pe de o parte, dramaturgul este pupila din interiorul realit\]ii, observatorul
cald, pe de alt\ parte, este retina sarcastic\, vizualizatorul rece, care-[i
men]ine permanent distan]a de luciditate. 

Dramaturgia lui Buricea-Mlinarcic ia pulsul cotidianului, e o sintez\
a zilei inteligent conceptualizate. 

Cine ssînt bbuldogii zzilei? CCe ccaut\
buldogii îîn ccasa ccîinilor dde rras\?
Cine ssînt iinadapta]ii zzilei?
Cine ssînt ccriminalii zzilei, ccu mmorga
lor dde iinocen]i hh\itui]i?
Cine ssînt ddisp\ru]ii zzilei?
Cine ssînt vviolatele [[i vviolatorii
zilei?

Lumea lui Buricea-Mlinarcic este împ\r]it\ în cîini care sfî[ie [i
cîini mult prea de ras\ ca s\-[i g\seasc\ locul între ratele de trucare a
realit\]ii. 

Exist\ fo[tii meseria[i [i actualii meseria[i. Cei care cîndva au fost
ceva [i cei care acum sînt ceva, parte din sistem, parte de parte, parte
din p\r]ile care se autorecicleaz\. Urm\rind calific\rile personajelor,
po]i face o fresc\ a joburilor postrevolu]ionare, joburi de tranzi]ie care
atest\ mitul recoversiei profesionale dintr-o etern\ Românie în standby.
Pastorii devin sound-designeri, securi[tii  ajung [mecheri de
România.

Supratema piesei Ciornîi tterrier este vîn\toarea, comportament
na]ional de supraveghere perfid\.

Exploratorii urbani, scormonitorii prin gunoaie, oamenii care
supravie]uiesc din resursele pubelelor, cei care consum\ ceea ce ceilal]i
arunc\, cei care strîng resturile celorlal]i sînt haita gata oricînd s\ atace.

Un avocat cre[te porci, o creatoare de mod\ militeaz\ pentru
drepturile animalelor, exasperat\ de ocupa]ia so]ului ei - doctor în drept
cosmic. 

Conceptul parodic de scriitur\ î[i pune amprenta pe tot ce scrie
Buricea-Mlinarcic. Pe reflec]iile [i pe studiile critice (Tragicul && aalte nnote
subiective este unul dintre cele mai competente [i inteligent scrise
studii teatrale din România), pe dramaturgia în care parodia nu mai
este doar un procedeu stilistic, ci devine metodologie de lucru.

Reflexul de parodie prin investi]ia în teatralitatea obiectului parodiat
func]ioneaz\ la toate etajele scriiturii.

Evolu]ia strategiei de parodiere este controlat\ perfect de un
dramaturg care [tie s\ construiasc\ cele mai tensioante momente prin
aportul de contrapunct subversiv. De la parodierea unor camapanii eco
la parodierea sistemelor politice [i a hibridiz\rii stilistice - postmodernism,
intertextualism -, Buricea-Mlinarcic g\se[te tonul dramaturgic potrivit
pentru fiecare registru.

Psihologia „mîn\-n mîn\”, concubinajul criminal, clanicizarea politicii
[i afinitatea pentru lan]ul celor puternici, care-[i permit absolut orice,

BB un, ai la tine o valiz\ de lemn cu cîteva
lucruri personale, dar care arat\ mai
degrab\ impersonal, ca [i cum ai fi f\cut
un pariu cu cineva c\ po]i deveni invizibil.

O realizare deloc remarcabil\ în anul de gra]ie
1989. Nelini[tea e mai degrab\ team\. Se zice c\
armata face din tine b\rbat, numai c\ î]i vine

foarte greu s\ în]elegi în baza c\rui
fenomen se întîmpl\ un

asemenea lucru. Se zice,
nu te a[tep]i ca lucru-

rile s\ stea neap\rat
a[a, dar e bine s\

î]i ]ii mintea des-
chis\. Niciodat\
nu po]i s\ [tii.
E[ti tuns foarte
scurt [i foarte
urît, dar \sta
e ultimul lucru
care te preo-
cup\ acum.  

O-o-o,
you’re in the

army now, zice
melodia. Îns\ me-

lodia mea e f\r\ o-
o-o, e doar you’re in

the army now, a[a c\ nici
melodie nu prea e. Pentru

c\ în anul 1989, treaba asta sun\ mai
degrab\ ca o fatalitate, orice mascul care a împlinit
optsprezece ani e înrolat. Statul comunist a hot\rît
c\ e obligatoriu [i nici m\car un ulcer, epilepsia
sau orice alt\ boal\ cronic\ ce nu e o infirmitate
evident\ nu te poate împiedica de la aceast\
datorie de onoare. }\rii cît mai mul]i osta[i. 

Exist\ dou\ feluri de armat\. Una cu termen
redus, pentru studen]i. }ine [ase luni [i solda]ii
au un regim lejer, fac instruc]ie doar cît s\ nu zic\
cineva c\ s-au deranjat degeaba plecînd de acas\.
Regimul de permisii [i învoiri e mult mai relaxat.
Caz\rmile se afl\ în ora[e mari, ai, prin urmare,
un spital la îndemîn\, iar cadrele militare sînt
ceva mai civilizate. Armata, în cazul viitorilor
studen]i e un fel de tab\r\. Nu e povestea mea.
Pe mine m\ a[teapt\ versiunea dur\, ceea ce
înseamn\ un an [i patru luni de frecu[, permisiile
dese ies din discu]ie, exist\ riscul s\ nimere[ti
la o unitate care poate fi deta[at\ s\ fac\ agricultur\
în Dobrogea sau s\ lucreze pe [antier la vreuna
dintre ctitoriile ceau[iste, iar despre instruc]ie
nu se spun multe, pentru c\ supravie]uitorii sînt
prea traumatiza]i s\ vorbeasc\ despre asta.
Legendele [i pove[tile care circul\ pe marginea

subiectului fac ca nelini[tea s\ o coteasc\ spre
team\. Pe parcursul unui an se întîlnesc dou\
cicluri de solda]i, iar „veteranii” se pare c\ pot
dispune de „r\cani” dup\ chef. În plus, amestecul
uman e mult mai neomogen, astfel c\ po]i da
peste tot felul de oameni, în nici un caz studen]i.
Dormitoarele sînt comune [i noaptea se petrec
abuzuri, de obicei ultimii veni]i sînt deposeda]i
de pachetele pe care le primesc de acas\ sau
de alte bunuri mai r\s\rite, li se cere s\ fac\
bocancii unuia sau altuia sau s\ calce sau alte
servicii unele umilitoare, f\r\ alt motiv decît acela
de a umili. 

Ei, poate c\ aceste lucruri chiar se întîmpl\
sau poate c\ sînt exager\ri. R\mîne de v\zut. 

Cert e c\ nu m\ simt deloc lini[tit, în ma[ina
tat\lui meu, care conduce t\cut pe [oseaua plin\
de serpentine, spre Ha]eg, micul ora[ din
mun]i unde am fost repartizat - se pare c\ e vorba
despre o unitate mic\ de artilerie. Nu e de felul
lui un vorb\re], dar acum parc\ mai mult ca
alte d\]i îmi simte agita]ia [i m\ las\ s\-mi v\d
de gîndurile mele. E septembrie, destul de rece
[i, de[i peisajul spectaculos func]ioneaz\ terapeutic,
nu poate face minuni. M\ simt ca greierul din
fabul\, dar morala contribuie [i ea la starea mea
destul de proast\: regretele sînt tardive, da, poate
c\ ar fi  trebuit s\ fiu mai pu]in greier [i s\-mi
asigur un destin mai prielnic, acum m\car a[ fi
avut o armat\ mai u[oar\. Dar m\ voi descurca,
chiar [i în creierii mun]ilor unde am fost trimis,
tîrîndu-m\ cu nasul prin b\ltoace, în timp ce un
caporal imbecil r\cne[te de undeva comenzi,
îmb\tat de un sentiment de putere cu care probabil
c\ n-o s\ mai aib\ ocazia se mai întîlneasc\ toat\
via]a lui. Îmi tot repet treaba asta, c\ în cele din
urm\ o s\ m\ descurc. Dar mintea nu st\, îmi
saboteaz\ încercarea de a r\mîne calm [i deruleaz\
necontrolat amintirea înc\ foarte vie a zilelor
petrecute la Praga, imagini de la mare, din vacan]a
plin\, îmi aminte[te de micul meu confort de
acas\, de muzica [i de c\r]ile mele, de prietenii
mei, cei mai mul]i dintre ei studen]i, de faptul c\
apa cald\, chiar [i a[a ra]ionalizat\ cum era în
acele vremuri, de acum înainte va fi un lux. A[a
c\ nelini[tea e o u[oar\ team\, plus o mie de
regrete, plus senza]ia din ce în ce mai acut\ c\,
de fapt, habar nu am ce m\ a[teapt\. O s\ m\
descurc.

AAddrriiaann BBuuzz, n\scut `n 1971, autor al 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, Neil LaBute, Hunter S. Thompson [i Bret Easton Ellis.
Coordonator al colec]iei „Byblos“ la Editura Curtea Veche.
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care taie [i spînzur\ într-un tomberon al [p\gii [i-al furtului na]ional devin
mitosul dramaturgiei autorului. Naratema grea. 

Reconstituierea crimei este construit\ ca un montaj cinematografic parodiat
pîn\ cînd, în final, filmul bate via]a, pu[ca se descarc\ [i cel care a fentat
moartea o dat\ n-o mai rateaz\ a doua oar\. {i cum o moarte pare prea pu]in,
creatoarea de mod\ pierde copilul. 1 plus 1 egal 2. Deocamdat\.

Nu lipse[te, din nici una dintre piese, pedala pe teatru, accelerat\ [i ea
prin marcajele proprii dramaturgului: „O regin\ î[i omoar\ so]ul [i î[i aduce
amantul pe tron pentru ca mai tîrziu fiica ei s\ vin\ [i s\-[i h\cuiasc\ mama
cu amant cu tot; un tip care-[i omoar\ tat\l [i pe urm\ î[i fute mama [i-i face
ni[te plozi pentru ca pe urm\ s\-[i scot\ ochii… |sta e teatrul…’’.

R\mîne]i cconecta]i lla rrealitate: ddisp\ruta
se îîntoarce!

În Penthouse, Buricea-Mlinarcic pune lupa pe mediatizarea-show a unei
dispari]ii: la Vadul lui Pazvante, lumea se adun\ ca la o s\rb\toare
na]ional\ [i comenteaz\ dispari]ia Siminei, olimpica la religie, care r\mîne în
memoria bunicii [i a satului cu eseul {i nnu nne dduce ppe nnoi îîn iispit\. 

Personajele î[i construiesc fic]iuni paralele, spa]ii care seduc prin simbolistica
medieval\, cad în gol [i ajung la urgen]\, totul într-o suprapunere de referin]e
care demonstreaz\ abilitatea permut\rilor [i a combina]iilor de formule. 

Lumea e plasma pe care curge dramatica realit\]ii: dispari]ii, danezi r\ma[i
izola]i lîng\ Pe[tera Liliecilor, plonj\ri de pe bloc. Viitorul este al celor ale[i:
montaniarzii, bikerii [i salvamarii.

Ce eeste îîn sspatele ffe]elor rrealit\]ii?
Cît\ cconstruc]ie nnarativ\ ee îîn zzona
fierbinte aa [[tirilor-bbomb\?

În Playlist, undergroundul dictaturii, bomboanele de ciocolat\, Vîso]ki
[i somonul se insinueaz\ în griul omniprezent. Casa familiei Pog\ceanu devine
un fel de minimarket pe sub mîn\, o gur\ de oxigen rapid în\bu[it\ de anchet\.
O profesoar\ de pian este subiectul unui interogatoriu stupid [i pervers,
mostr\ de viol retoric, combinat\ cu strategii de pervertire a realit\]ii. Schimbarea
la fa]\ a României este sloganul care condenseaz\ perfect r\sturn\rile de
comportament din Playlist, negarea unui trecut [i du[ul prezentului care pare
s\ spele toate amprentele securiste. Mutan]ii prezentului sînt ling\ii trecutului,
ini]iatorii democra]iei fripte în hrana buldogilor de odinioar\. 

Exist\ cîteva dominante de con]inut care revin în structurarea pieselor:
raportarea la religie, for de manipulare ironizat, deconstruc]ia unei mitologii
teatrale - personajele arunc\ undi]a în scen\ [i adulmec\ piese-mit pe care
le interpreteaz\ la nivelul primar (Hamlet, De[teptarea pprim\verii), prezen]a
reporterilor în miezul întîmpl\rilor, transmisiunea live, spectrele securit\]ii,
supravegherea ubicu\, c\utarea terori[tilor.

Exact ca în compozi]ia scenariilor filmelor lui Iñárritu (Amores PPerros,
Babel), personajele se leag\ în final [i formeaz\ o mare familie. Cea a locuitorilor
realit\]ii proxime. 

Ne lipsesc - cu cîteva exep]ii, bineîn]eles - dramaturgii de profunzime care
s\ scoat\ realitatea din ]î]îni, care s-o toace m\runt-m\runt [i s\-i activeze
plenar dramatismul [i derizoriul, crusta cotidian\ b\[c\lioas\ [i con]inutul
dur, metalic, contrariant [i trist. Cristian Buricea-Mlinarcic este unul dintre ei.
El face parte din specia rar\ a cîinilor de ras\.  

Îi ppute]i cciti ppiesele ppe hhttp://regizorcautpiesa.ro/autori/C-CC-BBuricea-
Mlinarcic-11266.html

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 31 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare a bursei
de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\ [i a Premiului UNITER pentru
piesa CCoommpplleexxuull RRoommâânniiaa. Public\ `n SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,, aaLLttiittuuddiinnii,, {{aappttee sseerrii..

Drag\ mam\,

A fl\ despre mine c\ sînt bine s\n\tos,
care s\n\tate ]i-o doresc din toat\
inima [i dumitale [i tatei, mai
întîi de la bunul Dumnezeu [i apoi

de la mine.
Ionic\ scrise formula de început dintr-o

suflare, dup\ care se opri, cu pixul ridicat,
[i zîmbi slab. A[a [tia mama lui c\ trebuie
s\ înceap\ o scrisoare [i a[a începeau toate
scrisorile lui c\tre ea.

Drag\ mam\, s\ [tii c\ mie mi-e tare
dor de dumneata [i de tata. Voi cum o mai
duce]i? Ce mai e nou prin sat? S\ [tii c\ mie
cu [coala îmi merge bine [i m-am obi[nuit [i
la internat. Dar tot m\ gîndesc cu bucurie c\
peste trei s\pt\mîni primim vacan]a de Pa[te
[i atunci o s\ vin [i eu acas\. Doamna dirigint\
a zis c\ pîn\ atunci sigur o s\ primesc [i eu
bursa pentru lunile care au trecut.

Pu[tiul î[i aminti de chipul dirigintei, care
îl privise cu mare aten]ie, cumva sup\rat\,
[i-i spusese r\stit:

- {i tu, Bolboac\, s\ ai grij\, c\ de [ase
luni stai aici pe banii [colii!

- Dar e bursa de la minister... îng\imase
el, ridicîndu-se încet în picioare.

- Care burse? }i se pare c\ ]i-a pl\tit careva
vreo burs\? A[teapt\ tu mult [i bine! Crezi
c\ \ia de la guvern grija ta o au? N-au ei
alt\ treab\, numai s\ stea s\ se socoteasc\
acolo cum s\ fac\ s\-i pl\teasc\ bursa lui
Bolboac\. Tare m\ tem c\ la anul te lu\m [i
te trimitem pachet înapoi la tine în sat, cît
e[ti tu de superdotat.

Ultimul cuvînt sunase ca o acuza]ie. Ionic\
plecase capul, umilit, [i se crisp\ [i acum, cînd
î[i aminti. Dar despre asta nu putea s\-i scrie
maic\-sii.

Cu colegii m\ în]eleg bine. Ne ajut\m unii
pe al]ii la ore [i vorbim de tot felul de lucruri.
La început mi-a fost mai greu, c\ ei sînt to]i
de la ora[ [i se cunosc din general\, dar cred
c\ o s\ m\ împrietenesc repede cu ei.

- }\rane! B\i ]\rane! îl strigase Darius.
Ia zi, c\ e[ti de-\la cu capul mare, tu [tii ce-i
\la iPhone?

Ga[ca de b\ie]i strîns\ în jurul lui Darius
rîse. Ionic\ în\l]\ capul.

- {tiu, dar n-am v\zut de-adev\ratelea,
r\spunse el încet.

- P\i, atunci vino pîn\-aici s\ vezi unul,
s\ nu mori prost.

Ionic\ se ridic\ silnic [i se apropie de
banca lîng\ care st\teau aduna]i cei patru-
cinci [mecheri.

- Hai, m\i Darius, las\-l în pace! Ce-ai cu
el? întreb\ unul dintre ei, un brunet pe nume
Hora]iu.

- Las\-l s\ se uite, c\ altfel în via]a lui nu
mai ajunge s\ pun\ mîna pe a[a ceva! r\spunse
Darius, un pu[ti blond, tuns periu]\ [i îmbr\cat
dup\ ultima mod\. Ia-l! îi întinse el lui Ionic\
telefonul mobil.

Ionic\ îl prinse cu grij\ în mîn\. Era mai
greu decît crezuse.

- Bau! ]ip\ brusc Darius [i pu[tiul de la
]ar\ tres\ri speriat.

Fusese gata-gata s\ scape din mîn\
gadgetul cu ecran colorat. Îl strînse în pumn
[i i-l întinse lui Darius.

- Da, mi[to, îngîn\ el, pref\cîndu-se calm,
de[i inima îi b\tea s\-i sparg\ pieptul.

- Ia uite, c\ era s\-l strici, arunc\ Darius.
Vindea m\-ta vaca [i tot nu pl\tea cît face!

Copiii izbucnir\ în rîs. Ionic\ roti privirea
prin clas\ [i o v\zu pe Irina, care în\l]ase [i
ea capul s\ vad\ scena. Pu[tiul d\du din mîn\
a lehamite [i se îndep\rt\ demn de ga[ca lui

Darius. Sim]ea c\ îi ard urechile. Era a[a de
frumoas\ Irina...!

Cu [coala îmi merge foarte bine. Am luat
note mari la aproape toate materiile [i merg
[i la olimpiad\ la istorie, la matematic\ [i la
român\.

„Dar nu [i la fizic\“, î[i aminti el.
La ultima or\ de fizic\ profesorul le adusese

un set de extemporale corectate.
- Bolboac\, slab. {apte! spuse el ap\sat,

apoi ad\ug\: M\ gîndesc s\ nu-]i mai dau
subiect separat. V\d c\ degeaba se zice c\
e[ti superde[tept, c\ tot nu e[ti în stare.

„Dar nici n-am cerut“, se revolt\ b\iatul,
dar numai în gînd.

- Naumescu, zece! Foarte frumos! anun]\
profesorul.

Ionic\ tare ar fi vrut s\ vad\ extemporalul
lui Naumescu, adic\ Vlad, colegul lui de banc\,
fiindc\ el îi rezolvase, ca de obicei, toate
problemele. Pentru zece lei noi. {i de data
asta, fiindc\ avea el de ceva vreme anumite
b\nuieli, Ionic\ strecurase o gre[eal\ la
una dintre solu]ii. Dar, din cîte se vede, tot
degeaba.

- {i s\-i spui la t\ticu' c\ l-am v\zut la
Realitatea în emisiune cum a vorbit despre
înv\]\mînt, relu\ profesorul cu o voce dulce.
Bine le mai zicea! Are toat\ admira]ia mea!
S\-i spui asta, Naumescule.

- Sigur, dom' profesor.
... Ionic\ se uit\ gînditor la foaia de hîrtie.

Ce s\ mai scrie? Sim]i dintr-odat\ cum îi
chior\ie ma]ele [i se dezmetici.

Mîncarea la cantin\ e bun\ [i cîteodat\,
dac\ le cer, doamnele de acolo îmi
mai dau [i supliment. La c\min
e cald [i în camer\ e bine.
Stau cu înc\ trei b\ie]i,
dar pot s\ înv\] foarte
bine aici. S\ nu v\ face]i
griji.

Ionic\ ad\ug\ [i
cîteva rînduri cu
întreb\ri despre
rude, cunoscu]i
[i prieteni, a[a cum
se cuvenea, apoi
trecu la un alt
paragraf pe care-l
scrise dintr-o suflare:

Acestea fiind
spuse, închei mica
mea scrisoare, dorin-
du-v\ înc\ o dat\ s\n\-
tate, mult\ bucurie [i s\
ne vedem cu to]ii s\n\to[i
de Sfintele S\rb\tori de Pa[te.
V\ s\rut\ cu mult drag [i dor,

Al vostru fiu,
Ionic\.

B\iatul vîrî scrisoarea în plic, scrise adresa
de acas\, apoi stinse lumina [i se strecur\
în pat. Afar\ se întunecase demult, iar în
c\minul nu prea populat era lini[te deplin\.
Dup\ cîteva minute nu se mai auzeau decît
ni[te icnete de plîns.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo, redactor de carte [i traduc\tor la Editura
Polirom, este membru al Uniunii Scriitorilor din România
[i al PEN Club România [i membru fondator al Clubului 8
din Ia[i. A publicat [apte volume personale: VVaalleeaa CCeerruulluuii
SSeenniinn (proz\ scurt\, 1997), DDeesspprree sscciieennccee-ffiiccttiioonn (studii
critice, 2001; 2007), AAddiioo,, aaddiioo,, ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu
ââ ddiinn aa, (eseuri, 2003; 2004); RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii (eseuri,
2004; 2005), FFaaiirriiaa –– oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\ (roman, 2004),
DDEEXX-uull [[ii sseexxuull (eseuri, 2005), NNuummeellee mmiieerrlleeii (proz\ scurt\,
2008). Este inclus în cîteva antologii de proz\ [i eseistic\,
iar o serie de texte i-au fost traduse în str\in\tate. A
scris o pies\ de teatru, HHoolldd-YΠΠAAkkbbaarr ssaauu TToo]]ii îînn AAmmeerriiccaa,
pus\ în scen\ la Teatrul Na]ional din Timi[oara în vara lui
2007. A tradus din englez\ optsprezece volume de Leo
Strauss, Mary Douglas, David Lodge, John O’Brien, Ernest
Hemingway [.a.
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I au autobuzul din aeroport [i a[tept s\ ajung în Charlottenburg,
unde o s\ cobor ca s\ caut hotelul. Afar\ ninge. În
sfîr[it o zi de iarn\, undeva în Europa. N-am avut nici
m\car o fulguial\ în Bucure[ti. Nici anul \sta. {i pentru

c\ totul este alb [i frumos, nu mai cobor unde trebuie, ci m\
duc cu autobuzul pîn\ la Zoo, sta]ia de la cap\t.

Biletul meu de c\l\torie e valabil dou\ ore [i pîn\ aici am
f\cut doar un sfert din timp. M\ învîrt prin zon\ tîrînd valiza
prin stratul mic de z\pad\, apoi m\ hot\r\sc s\ iau autobuzul
meu preferat, 100, din care po]i vedea Estul. Stau la etaj [i în
fa]a mea se afl\ un cuplu de francezi într-o parte [i un domn
cu, probabil, fiul lui, italieni, în cealalt\. Cei cî]iva tineri din
spate sigur nu sînt din Berlin, dup\ bagajele care-i înso]esc.
{tergem, pe rînd, geamul interior care se tot abure[te, întîi
fran]uzoaica, folosindu-[i m\nu[a, apoi iubitul ei, cu mîna,
b\iatul italian cu fularul [i tat\l lui (sau ce-o fi) cu un [erve]el.
Intervin [i eu cu m\nu[a mea. Scoatem deodat\ sunete de
bucurie [i surpriz\ cînd [oferul î[i aminte[te de noi [i las\
[terg\torul de parbriz s\ mearg\. Trecem pe lîng\ coloana cea
înalt\ deasupra c\reia se afl\ îngerul, plec\m capetele, ca s\
vedem mai bine, trecem pe lîng\ p\durea din Tiergarten. La
un moment dat v\d un afi[ mare, mare cît o cl\dire. 20 de ani
de la c\derea comunismului, sau a[a ceva, [i o list\ de capitale.
Nu v\d [i Bucure[tiul. Ciudat. Se zice c\ acolo, la Bucure[ti, ar
fi fost o revolu]ie sîngeroas\. Dar poate n-am în]eles eu bine
ce scrie pe afi[, din goana ma[inii.

Rev\d locuri atît de familiare, doar c\ acum e iarn\, nu var\.
M\ opresc la Alexanderplatz, de unde iau S-Bahn-ul care întîrzie,
neverosimil, peste 20 de minute, probabil din cauza z\pezii
(sau a crizei!). Din tren, de sus, v\d Berlinul cel alb, alb [i cuminte.
La un moment dat m\ aflu deasupra unui spa]iu enorm, imaculat,
la cap\tul c\ruia se vede cupola Reichstagului. Z\pada,
albul, puritatea frigului dau alt con]inut departelui, aproapelui.
Traversez zone [tiute, rev\d cu bucurie gr\dinile cu c\su]e
de juc\rie din apropierea sta]iilor de tren. A[ avea timp s\
m\ duc pîn\ în Wanssee, s\ trec prin p\dure, s\ v\d cum e acolo
iarna, dar m\ r\zgîndesc [i cobor, totu[i, în Charlottenburg.

Pe sear\, cobor în holul în care urmeaz\ s\ ne întîlnim
noi, invitatele cazate la hotelul Art, de unde vom porni împreun\

simona 
popescu

A lbastru [i bej, culori predominante pe strada
principal\ din Yazd. Albastrul cerului de de[ert
care sear\ etaleaz\ frumoasa Mahe Yazdi (Luna
de Yazd), cîntat\ în poemele persane [i cu care

se asemuie frumuse]ea feminin\ iranian\, [i bejul prafului
fin [i al c\r\mizilor construc]iilor din acest ora[ de de[ert.
Seara era departe [i, împreun\ cu un prieten, îmbr\ca]i
în pantaloni albi belouchi croi]i din bumbac într-o dup\-
amiaz\ la un croitor local, încin[i cu un brîu împletit care
se termin\ cu o broderie în culori vii, c\utam o ceain\rie
r\coroas\ s\ ne ad\postim. El, cipriot de fel, se afla în
Iran de ceva timp, fiind plictisit de presiunea familial\
de acas\. Eu eram la sfîr[itul unei incursiuni prin ]ar\
în c\utare de arhive fotografice vechi. Amîndoi c\utam
ceva departe de locurile de ba[tin\. 

Strada principal\ a ora[ului, pe care mergeam cu
pa[i lenevi]i de soare, este de fapt un bulevard larg
m\rginit de case cu un etaj sau dou\, cu o arhitectur\
rectilinie, din caramid\ ro[ie, aproape toate cu parter
comercial. În spatele lor se z\resc vechile construc]ii
pentru care Yazdul este recunoscut [i listat în patrimoniul
UNESCO. Particularitatea lor o constituie turnurile de
aer, construc]ii în sec]iune p\trat\ de obicei, înalte de
aproximativ 10 metri, goale pe din\untru [i care se
termin\ cu fante verticale. Aceste turnuri sînt piesa de
baz\ din sistemul de aer condi]ionat natural, bazat pe
captarea brizei [i pe conducerea ei prin canale din
interiorul pere]ilor în toate înc\perile caselor. Zeci de
camere sînt astfel aerate [i, cînd afar\ temperatura la
sol dep\[e[te 40 de grade, în cas\ ai o constant\ de
19-21 de grade Celsius... Ne trebuia o astfel de înc\pere.
O g\sim intrînd într-un gang aflat ̀ ntre dou\ magazine
care ne-a condus în ceain\ria mult c\utat\. Pere]i scoroji]i
pe care se puteau z\ri picturi [i versuri ale poe]ilor [i ale
gînditorilor populari în Iran, Shariati fiind la loc de cinste.
Divanurile pe care ne-am a[ezat, acoperite cu covoare
- evident persane -, erau mai degrab\ murdare dup\
orice standard, îns\ în astfel de locuri întîlnirile sînt dintre
cele mai nea[teptate. Un tîn\r vine cu o tav\ de alam\
imens\ pe care erau a[ezate dou\ vase de ceai, dou\
pahare ca acelea pe care le putem cump\ra [i în Istanbul
din bazar, [i dou\ farfuriu]e cu curmale proaspete.

Camera nu avea ferestre, becurile chioare [i lumina ce
se strecura din gang pe u[\ - a[a cum am f\cut-o [i noi
- accentuau atmosfera dec\zut\, insalubr\, vecin\ cu
halucina]ia. De fapt, ceaiul negru concentrat [i
zah\rul induc împreun\ un sentiment de desprindere
de realitate destul de puternic dublat de o u[oar\ ame]eal\
euforic\. 

Pe divanul vecin, doi tineri - cei din poz\ - î[i sorbeau
ceaiul vorbind un dialect ce-mi era mai greu de
în]eles. Am interac]ionat din priviri iar amicul meu a
început în joac\ s\-[i balanseze capetele brodate ale
centurii, ceea ce le-a provocat un hohot de rîs celorlal]i
[i f\cînd posibil\ conversa]ia. Ni s-au al\turat [i s-a
adeverit c\ erau din Belouchistan, veni]i s\-[i încerce
norocul în Yazd. Pe cînd centurile noastre erau cump\rate,
ale lor erau brodate de mama fiec\ruia, iar motivele
broderiilor însemnau apartenen]a la un clan familial sau
la altul. M-am oferit s\ le pl\tesc ceaiul [i nu s-au opus
- semn c\ finan]ele lor erau mici. Am plecat împreun\
cu ei s\ ne prezinte unui amic de-al lor care vindea pepeni
în pia]a central\. Am cump\rat un pepene [i ne-am dus
în spatele magazinului pentru a-l mînca împreun\: l-am
sacrificat ritualic pe o tav\ de aluminiu, groas\, cu un
diametru de vreo 70 de centimetri, aproape cît o
mas\. Ne-au înv\]at s\ st\m ca ei, pe vine, f\r\ scaune,
o pozi]ie de fapt foarte odihnitoare [i care-]i ]ine coloana
dreapt\. Ne-au întrebat despre pia]a muncii [i despre
produse care se caut\ în ]\rile noastre [i noi i-am întrebat
despre via]a lor în Iran. Ne-am r\corit împreun\ cu
pepenele acela dulce [i zemos, ascultînd pove[tile
celorlal]i. Le-am f\cut poze. Ne-am dat mîna [i apoi
ne-am desp\r]it. Au plecat ]inîndu-[i spatele [i coloana
drepte, a[a cum au înv\]at de mici.    

AAlleexxaannddrruu BB\\ll\\[[eessccuu, 34 de ani, antropolog, specializat în antropologie
politic\, cu expertiz\ în Orientul Mijlociu (Iran) [i Islamul contemporan,
de]ine un doctorat în Antropologie la Universitatea din California, Irvine
(UCI, 2004). A predat la: American University din Paris, University of California,
Irvine, Critical Theory Center din Paris [i la RUW Bahrain.

În prezent, Alec B\l\[escu se afl\ în Bucure[ti, este cercet\tor independent
[i lector asociat la {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative [i
[ef de cabinet al ministrului Culturii.
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Î
n esen]\, nimic nou
[i r\v\[itor de original.
Sînt puse în practic\
ni[te formule destul

de cunoscute, dar impactul
lor este mare pentru c\ exist\
constan]\, perseveren]\ [i
organizare. A[a c\ succesul re]etei
e oarecum garantat.

Ingredientul principal, care d\ consisten]\
întregii strategii de promovare a literaturii,
este Institutul C\r]ii. Exist\ de cinci ani [i
are ca scop popularizarea literaturii polone
în ]ar\ [i în str\in\tate. Nimic mai simplu,
la prima vedere. În realitate, lucrurile sînt
ceva mai complicate [i atît de bine organizate
încît am putea b\nui c\ e vorba despre o
institu]ie cu tradi]ie [i cu o îndelungat\
experien]\ în domeniu. Pentru a-i face
cunoscu]i pe cei mai buni scriitori polonezi,
Institutul organizeaz\ anual cîteva campanii
mari, foarte atr\g\toare [i prietenoase, dar

[i dezbateri, conferin]e, lan-
s\ri de carte [i întîlniri

cu scriitorii, propunîn-
du-[i astfel, [i reu[ind

cel mai adesea
(dovada e num\-
rul mare de par-
ticipan]i la astfel
de evenimente),
s\-i apropie pe
cititorii din ]ar\

de literatura [i de
autorii contem-

porani. Programul
Tu CCyztamy! (Aici ccitim!)

este descris de organi-
zatori ca fiind o „parol\”

care pune accentul pe pl\cerile adiacente
lecturii: implicarea în via]a literar\, participarea
la workshop-uri [i la discu]ii cu scriitori dar
[i cu al]i cititori pasiona]i, posibilitatea
de a „da glas” experien]ei dobîndite pe
urma lecturii. Mai presus de orice, ini]iatorii
proiectului declar\ c\ vor s\ fac\ din citit
o mod\, iar metoda cea mai simpl\ este
asocierea cu [colile [i cu bibliotecile locale,
unde Institutul î[i poate pune în practic\
proiectele. Festivalul 4 PPory KKsiazki (4
anotimpuri aale cc\r]ii) este singurul festival
de literatur\ care dureaz\ tot anul [i cuprinde
întreaga Polonie. Prima etap\ a festivalului,
Anotimpul poeziei, s-a încheiat în luna
martie, dup\ un tur de for]\ în peste dou\zeci
de ora[e, unde s-au organizat nu doar

seri de lectur\ [i întîlniri
cu scriitorii, ci [i concerte,
seri de poezie cîntat\ [i

concursuri de slam poetry.
În aprilie am intrat în

Anotimpul POPLIT, adic\ al
literaturii populare, care devine

[i mai popular\ dac\ este citit\
în locuri mai pu]in conven]ionale,

de exemplu în tramvai. În Gdansk a fost
improvizat\ o astfel de „sta]ie a c\r]ilor”,
de unde curio[ii puteau pleca într-o plimbare
pe parcursul c\reia se citeau fragmente de
proz\. Serile de literatur\ prin cluburi [i
cafenele sînt completate cu happeninguri
în plin\ strad\, astfel încît e aproape imposibil
s\ nu [tii c\ la tine în ora[ se-ntîmpl\ ceva
cu proz\ [i cu scriitori (asta [i mul]umit\
unei campanii de promovare foarte bine
gîndite, care-a avut [i rezultate pe m\sur\,
publicul fiind mult mai numeros decît la
edi]iile precedente). Va urma Anotimpul
prozei, în octombrie. Anul trecut, printre
invita]ii speciali s-au num\rat Marija Kneževic,
Bora Cosic, David Albahari (Serbia), Nenad
Velickovic (Bosnia) [i Dubravka Ugresic
(Croa]ia). Pîn\ anul trecut, ultimul anotimp
fusese dedicat romanului criminal. Din 2009,
aceast\ ultim\ perioad\ a festivalului se va
concentra asupra reportajului/eseului. 

Institutul C\r]ii nu este doar un organizator
de evenimente, ci [i cea mai complet\ [i
mai bine organizat\ baz\ de date despre
pia]a editorial\ polonez\. În plus, editeaz\
bianual cataloagele New BBooks FFrom PPoland
(în englez\ [i în german\), în care sînt
prezentate cele mai importante c\r]i ale
ultimelor luni, într-o form\ cît mai atractiv\
[i mai conving\toare pentru editorii str\ini.
Din 2006 organizeaz\, la Cracovia, întîlniri
cu editori din str\in\tate, al c\ror scop
principal este - desigur - promovarea literaturii
poloneze contemporane. {i dac\ tot am
ajuns la capitolul traduceri, Institutul este
foarte atent [i generos [i cu traduc\torii.
În primul rînd, pe site-ul IC exist\ o sec]iune
dedicat\ traduc\torilor, unde se g\sesc tot
felul de informa]ii despre burse, premii,
concursuri [i reziden]e, atît în Polonia cît
[i-n afara ei. În plus, Institutul finan]eaz\
traducerea cîtorva mostre de literatur\
polon\ în mai multe limbi, pentru a le
face accesibile editurilor din str\in\tate
[i organizeaz\, începînd cu anul 2005, un
Congres Interna]ional al Traduc\torilor de
Literatur\ Polon\. De trei ani func]ioneaz\

programul Kolegium TTłumacyz (Colegiul
Traduc\torilor), o reziden]\ pentru traduc\torii
de literatur\ polon\, [i tot din 2005 se acord\
premiul Transatlantyk pentru „ambasadorii
literaturii polone în str\in\tate” (fie ei
traduc\tori, critici sau istorici literari). În
colaborare cu Institutul Cultural Polonez
din Londra [i cu cel din New York se acord\
în fiecare an premiul Found iin TTranslation,
pentru cea mai bun\ traducere în limba
englez\. 

Premiile literare sînt un al doilea ingredient
esen]ial. {i nu pentru c\ ar stabili ierarhii
[i ar scoate în fa]\ ni[te nume în defavoarea
altora, ci pentru c\ în Polonia premiile literare
servesc nu atît orgoliilor, cît c\r]ilor. Ecua]ia
este destul de simpl\: o carte care a
primit un astfel de premiu, l-a primit, cel
mai probabil, pe merit. Adic\ primeaz\
criteriul scriiturii, dincolo de ambi]ii [i de
g\[ti [i de prietenii (la cel mai înalt nivel
literar & academic, f\r\-ndoial\).

În 1962 a fost înfiin]at premiul Funda]iei
Koscielskich, despre care se vorbe[te adesea
ca fiind „Nobelul polonez” pentru scriitori
sub 40 de ani. Printre cî[tig\tori, de-a lungul
timpului, s-au num\rat Zbigniew Herbert,
Sławomir Mrozek, Olga Tokarcyuk sau
Andrzej Stasiuk. Premiul Nike a fost acordat
pentru prima dat\ în 1997 [i de atunci a
devenit un fel de trademark, o asigurare -
un laureat al premiului Nike va scrie, cel
mai probabil, o carte foarte bun\. În concurs
intr\ toate speciile literare (sînt acceptate
[i autobiografii, eseuri, jurnale) [i dintre
cele 20 de nominaliz\ri ini]iale r\mîn în joc
[apte finali[ti. În ultimii ani, premiul a mers
la Olga Tokarcyuk, Dorota Masłowska,
Andrzej Stasiuk sau Wojciech Kuczok.
S\pt\mînalul Newsweek acord\, de [ase
ani încoace, premii pentru literatur\ [i
reportaj, precum [i un premiu al cititorilor.

Dintre editurile prestigioase poloneze,

cel pu]in dou\ sînt edituri
specializate, care [i-au
f\cut un scop din pro-
movarea literaturilor
mai pu]in cunoscute.
Este cazul editurilor
Czarne [i Pogranicze,
care public\ autori
contemporani central [i
est-europeni. Programele
lor editoriale au avut curajul
s\ mizeze în întregime pe
altceva decît pe mainstream
(în cazul altor edituri, este destul de greu
s\ g\se[ti m\car o colec]ie care s\ se ocupe
de literatura acestei regiuni), reu[ind astfel
nu doar s\ popularizeze ni[te autori
pu]in cunoscu]i, ci [i s\ promoveze literatura
contemporan\ polonez\ într-un context
bine definit.

În sfîr[it, pentru c\ dincolo de întîlniri,
dezbateri, premii, lans\ri [i festivaluri,
importante r\mîn c\r]ile în sine, exist\ - cel
pu]in în Var[ovia - o mod\ în deschiderea
de cafenele literare, de[i denumirea este
mult prea preten]ioas\ pentru ceea ce sînt
locurile astea, de fapt. Tarabuk, Kafka, Czuły
Barbarzynca sînt ni[te cîrciumioare vesele
[i colorate, ticsite cu c\r]i, cu mobile
desperecheate [i cu ferestre mari, ceva între
anticariat, sal\ de lectur\, loc de întîlnire
cu prietenii [i Internet-café, unde po]i pierde
ore în [ir citind, po]i s\ cumperi c\r]i, s\ faci
schimb de c\r]i [i, nu de pu]ine ori, s\
întîlne[ti, din întîmplare, scriitori cu chef
de citit [i de-o cafea, în afara oric\ror
conferin]e, ateliere [i seri de lectur\.

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 24 ani, înva]\ limba polon\. Acum, la
Universitatea Silezian\ din Katowice, dup\ un an la
Limbi [i Literaturi Str\ine în Bucure[ti. A terminat
Facultatea de Litere, a fost PR la OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall,
iar acum î[i împarte timpul între cursuri, joburi studen]e[ti,
scris [i traduceri. 

spre recep]ia care se d\ în cinstea noastr\ la Stiftung
Brandenburger Tor, funda]ia care m-a invitat acum 7 ani la
Berlin. În hol sînt trei doamne cu [aluri, stînd în fotolii largi,
într-o lumin\ frumoas\, dat\ de un lampadar. Parc\ e o
scen\, a[a, de teatru rusesc... Pu]in mai departe, lîng\
fereastr\, la o m\su]\, alte dou\ femei, una dintre ele foarte
tîn\r\, tuns\ scurt, b\ie]e[te. M\ îndrept spre Slavenka
Drakulic, una dintre cele trei doamne cu [al. O recunosc
dup\ fotografii. Îi spun asta, c\ o recunosc dup\ fotografii,
în timp ce-i întind mîna [i m\ prezint. De fapt, eu o [tiu
din fotografiile în care are p\rul negru [i lung. Acum
p\rul ei e deschis la culoare, scurt. Diferen]a dintre
femeia din fa]a mea [i cea din fotografie e probabil o diferen]\
de peste 10 ani, poate chiar 20. Totu[i, m-am îndreptat f\r\
ezitare spre ea. Apari]ia mea le-a antrenat [i pe cele dou\
femei de lîng\ fereastr\ în discu]ie, Eva Karadi [i Noemi Kiss
din Ungaria. Cu Eva m-am v\zut în Polonia, acum 7 ani, la
o întîlnire despre nostalgie [i
comunism organizat\ de Editura
Czarne. Îmi aduc aminte de un
drum pe care l-am f\cut cu ea,
cu Bogdan [i cu un scriitor din
Albania care st\tuse nu [tiu cî]i
ani în închisoare înainte de
1990. Era un om înc\ tîn\r,
vorbea o englez\ frumoas\.
Pentru mine, el este, definitiv,
Albania, indiferent ce zic al]ii.
Fiecare cu Albania lui. Nu-mi
amintesc cum îl chema, a[a c\
nu mai [tiu nimic despre Albania.
Cu Eva Karadi schimb dou\
vorbe, o întreb ce mai face
b\iatul ei, pe care l-am întîlnit
la Cluj acum 10 ani, poate
mai mult. Fusese invitat, împreun\
cu un prieten, tot poet, al\turi
de mine, s\ avem o lectur\ în
fa]a publicului clujean de limb\
maghiar\. Îmi ap\ruse Xilofonul

în maghiar\. Ei veniser\ din Ungaria. Mai ]in minte [i acum
c\ purta un T-shirt pe care scria mare „Brodski”. A[a c\
am întrebat-o ce mai face Daniel. Daniel Varro, completez
mecanic. Cred c\ e surprins\ c\-mi amintesc tot numele lui.
[i eu sînt surprins\, pentru c\ Varro mi se impusese, pur [i
simplu, lîng\ prenumele Daniel. Pe Eva o cheam\ Karadi.
A doua zi, îmi dau seama de unde mi-a venit, automat. Îi spun
Evei c\ exist\ cineva care se ocup\ de un fanclub care-mi poart\
numele, cineva care [tie destule despre spa]iul cultural din
Ungaria [i c\ acolo, pe Internet, printre imaginile care se
deruleaz\ se afl\ [i o fotografie a lui Daniel, b\iatul ei, poetul
Daniel Varro, care, iat\, coinciden]\, face parte dintre
preferin]ele persoanei care se ocup\ de fanclub.

A doua zi, spre bucuria mea, intr\ în sala în care urmeaz\
s\ aib\ loc toate evenimentele zilei Monika Snejdermann,
editoarea mea polonez\, so]ia lui Andrzej Stasiuk. E o
surpriz\, pentru c\ în]elesesem c\ nu mai vine, c\ e plecat\

în... Albania. Spre sear\ ne hot\rîm
amîndou\ s\ s\rim peste ni[te
lecturi în german\ [i s\ ne întoarcem
la hotel. Cum taxiul nostru întîrzie,
intru pentru o clip\ pe o u[\ lateral\
a cl\dirii în care ne-am petrecut
toat\ ziua. V\zusem un afi[ cu un
sfinx care-[i ]inea degetul pe buze
[i cuvîntul scris mare: „SILENCE”.
A[adar, intru. În\untru e o doamn\
care-]i arat\ cu mîna „camera
pentru lini[te”, adic\ un cub mare
cu pere]i de sticl\ fumurie. Intri
în camer\ [i tot ce ai de f\cut e s\
taci. Sigur c\ era legat\ de ceva
t\cerea asta, era o form\ de reac]ie
la ceva, dar eu aveam s-o leg de
altele. Berlinul î[i începuse jocurile,
ca acum 7 ani. {i eu intram în ele.
De ce nu? Ajunse la hotel, ne
decidem s\ ne plimb\m, pu]in
mai tîrziu, prin cartier. Avem tot
timpul pîn\ la 10, cînd ne vom

întîlni cu ceilal]i la nu [tiu ce restaurant. Trecem pe lîng\
casa în care st\ Jachym Topol, scriitor ceh, prieten al Monik\i,
al lui Andrzej, pe care l-am întîlnit cîndva la Amsterdam. Nu
r\spunde la sonerie. Nici la telefon. El, în general, nu r\spunde
la telefon, ne spusese cineva din Berlin, o „stipendiatoare”.
Lîng\ numele lui vedem [i numele Dorotei Maslowska. Pe
Dorota tocmai am început s-o citesc, din cauza lui
Stasiuk, care-mi spusese acum cî]iva ani c\ tipa e
„power”. Monika îi las\ lui Jachym un bilet în grilajul u[ii
de la intrare. Pu]in mai departe, îmi arat\ casa cea frumoas\
în care st\ Iuri (Andruhovîci), acum plecat pentru scurt timp
în Anglia, parc\. Ajungem la o cafenea fran]uzeasc\.
St\m la o m\su]\ [i convers\m în francez\ cu un chelner
amabil. Deasupra noastr\ e o fotografie mare a lui Yves
Saint-Laurent, cu semn\tura lui undeva. 

A doua zi urmeaz\ s\ particip la o mas\ rotund\ în casa
LCB (Literarisches Colloquium Berlin), unde am locuit în
2002 aproape o lun\. Celelalte invitate sînt Kathrin Roggla
[i Antje Ravic Strubel. Kathrin a venit cu b\ie]elul ei, la un
moment dat se retrage ca s\-i dea s\ sug\. Antje e tuns\
scurt [i cînd o întreb dac\ are vreo leg\tur\ cu Fräulein...
scutur\ decis din cap. LCB e sub z\pad\. M\ extrag din
mul]ime [i m\ duc pe sc\ri în sus pîn\ în dreptul u[ii cu
num\rul 10, unde am stat, apoi fac o plimbare pe-afar\,
pîn\ spre lac. Lacul e acum înghe]at. Nu mai [tiu despre
ce-am vorbit, despre ce-au vorbit Kathrin [i Antje. Antje a
citit ceva. Veniser\ amîndou\ cu cîte un estic dup\ ele, cu
cîte o carte. Kathrin cu o carte a lui Iuri. Antje nu mai [tiu cu
ce. E mai familiarizat\ cu americanii. A stat ceva timp în
America. M\ întreb dac\ chiar o intereseaz\ povestea
asta cu Vestul [i cu Estul. Din cauz\ c\ am impresia c\ se
vorbe[te, cu polite]e, despre Est [i despre Vest ca despre
dou\ lucruri diferite, îmi vine în minte cuvîntul OKAPI.
Dar despre okapi, data viitoare.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 43 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).
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Î
]i faci un blog. Nu r\storni guverne, nu pui la cale
revolu]ii, nu faci dezv\luiri senza]ionale. E un blog
despre c\r]i, unde scrii ce ai citit, impresii sincere despre
literatur\, f\r\ a vrea s\ fii critic, ci doar cititor. În timp,

cape]i notorietate pentru c\ scrii bine, blogul e credibil,
echilibrat, p\rerile sînt argumentate, oneste. Doar c\ sînt
anonime, pentru c\ de la început ai ]inut foarte mult la
intimitatea ta, nu ai vrut s\ te expui, s\ devii o vedet\ a
blogosferei.

Dup\ un timp, apar jignirile. Urîte, r\spîndite prin
comentarii pe diverse bloguri. Doi oameni, dintre care unul
celebru, te caracterizeaz\ în fel [i chip, ba, mai mult decît
atît, îi caracterizeaz\ cu acelea[i „epitete elogioase” [i pe
comentatorii t\i al c\ror p\cat capital este c\ te citesc [i
te plac. Nu au ceva personal cu tine, ci doar se distreaz\. Au
spus-o de multe ori. Dup\ un timp, apare [i teoria conspira]iei.
{i se atribuie un chip, se trîmbi]eaz\ sus [i tare c\ au aflat
cine e[ti, c\ uite ce interese meschine sînt la mijloc [i ce tari
sîntem noi c\ le-am descoperit. Î]i închizi blogul.

Am cunoscut-o pe Luciat acum vreo doi ani cred,
chiar mai mult, dup\ ce am vorbit pe net o gramad\ [i am
convenit s\ ne vedem la o cafea. Poate o s\ v\ surprind\,
dar e un om normal, atît de normal. Tocmai de-aia m\ revolt\
ce se întîmpl\ acum. Nu pentru c\ a[ fi fost mereu de acord
cu cronicile ei, cu p\rerile ei despre literatur\. {i [tiind ce

scrie pe blog, [i cunoscînd-o, [i v\zîndu-i biblioteca
pe care se urc\ motanul, am v\zut c\ era un om
pasionat de c\r]i. Atît, f\r\ alte interese obscure
la miloc. Luciat era imaginea cuiva care a reu[it
s\ se fac\ remarcat în afara mediului literar, în afara
luptelor dintre g\[ti, în afara revistelor [i a editurilor,
scriind despre literatur\. Nimeni nu [tia cine e [i, totu[i,
datorit\ perseveren]ei cu care scria despre c\r]i [i a
felului în care o f\cea, a ajuns o voce credibil\. Cî]i critici
literari se pot l\uda cu asta? {i cî]i critici se pot l\uda cu sute
de cititori zilnic?

Este pur [i simplu o persoan\ care cite[te [i scrie despre
c\r]i. Nu e celebr\, n-a fost niciodat\ celebr\, n-a vrut s\ fie
celebr\. Dac\ cei care spumeg\ acum c\ au aflat cine este
terorista ar vedea cu adev\rat cine e, ar fi „u[or surprin[i”.
{i dezam\gi]i. Cum, nu e nici o teorie a conspira]iei la mijloc?
Chiar e un om normal care scrie despre c\r]i? Ce surpriz\.
Incredibil, dar adev\rat, via]a bate netul. Terorista nu e nici
Vali Florescu, nici T.O. Bobe, nici o armat\ de critici, scriitori
seta]i pe promovare de c\r]i [i pe interese personale.

De ce deranjeaz\ anonimatul Teroristei într-un mediu
unde a-]i p\stra identitatea ascuns\ nu e o noutate? Sînt
o gr\mad\ de bloguri anonime, comentatori s\ nu mai
vorbim, sînt profile false în re]ele sociale, se trimit e-mailuri
cu expeditor necunoscut. Cred c\ în primul rînd este pentru
c\ ajunsese prea cunoscut\. A trecut [i dincolo de mediul
blogurilor, nu mai era doar o prezen]\ cunoscut\ în virtual,
ci o prezen]\ cunoscut\ în mediul cultural. Era privit\ ca un
critic literar „pe bune”, în ale c\rui p\reri aveai la fel de
mult\ încredere sau mai mult\ decît în cele de la revistele
culturale. Scriind bine [i constant, s-a legitimat dincolo
de spa]iul blogosferei, iar asta a enervat. Reac]ie româneasc\:
„cine e domne asta de ne d\ nou\ lec]ii?”.

Nu în]eleg nici acum încrîncena]ii, troll-ii. E foarte
bine c\ nu-]i place un blog. Nu e[ti de acord cu ce scrie.
Perfect! Po]i combate argumentat p\rerile de acolo sau
po]i, cel mai bine, s\ nu-l mai cite[ti. De ce atîta energie
s\ distrugi ceva ce nu ar trebui s\ te intereseze e greu de
priceput. Da, pentru amuzament, cum spuneau cei doi
„detectivi”. Se pare c\ au ap\rut dou\ p\cate ale blogosferei
- s\ fii prea cunoscut [i s\ ai cititori fideli sau fani.

Uite cum anonimatul pe net nu a dus de data aceasta
la nimic pozitiv, nu a protejat, din contr\, a aruncat cu
suspiciuni asupra unor oameni care nu aveau nici cea mai
mic\ leg\tur\. Cum te aperi, atunci cînd ai bunul sim] s\ nu
faci acela[i scandal repetat? Din p\cate, în cazul Luciatei,
ap\rarea (a ei, a comentatorilor ei [i a celor acuza]i c\ ar fi
ea) a însemnat închiderea blogului.

CCrriissttiinnaa FFooaarrff\\, 26 de ani, a absolvit Facultatea de Litere a Universit\]ii
Bucure[ti [i masteratul de Teoria [i practica edit\rii la aceea[i facultate. În
prezent este  content editor pe site-urile MMeettrrooppoottaamm, CCoooolliioo [i UUrrbbeeee.
Coautoare a romanului colectiv RRuubbiikk (Editura Polirom, 2008).

cristina foarf`
terorizarea Teroristei 
sau cum a renun]at 
Luciat la blog

bbbblllloooogggg  rrrreeeevvvviiiieeeewwww
cine intr`-n cartiere 
Gruia Dragomir 

A m dat de curînd peste un blog care m-a amuzat
teribil, scris cam în acela[i stil cu deja celebrele
simonarrr.ro sau princartier.com, despre care
am mai vorbit cu entuziasm. Se nume[te

leuldeoras.ro/blog. Dac\-l ve]i r\sfoi ve]i da [i peste o
gr\mad\ de prostii [i tîmpenii, fiindc\ din p\cate cele
mai bune piese sînt bine ascunse printre zeci de posturi
care pot trece neobservate. Dar merit\ s\ pierde]i ceva
timp pe-aici pentru a da peste cîteva posturi care, dac\
ar fi continuate [i retu[ate un pic, ar putea chiar face parte
dintr-o antologie de proz\ despre periferie adunat\ de pe
bloguri (c\ tot i-am men]ionat mai devreme pe simonarrr.ro
[i princartier.com). Iat\, de exemplu, un fragment din Drujba
magic\ ddin GGhencea dde ddincolo dde ccurcubeu:  

*** Mama, catai titlu! Eu stau cam la granita dintre
Drumul Taberei si Ghencea, un fel de “no man’s land” al
Bucurestiului. Ei bine, aici lucrurile normale se intampla
rar. The zone where normal things don’t happen very
often.
Eram ieri pe o terasa, ma uitam in berea mea si ma
gandeam la vodka, femei si shaorma. Si cum stateam eu
si cugetam cu patos, imi trece prin fata ochilor o drujba.
Ridic ochii din bere si vad ca de drujba era atasat un
oarecare cocalar.
Terasa fiind frecventata de tot felu de dubiosi, imi zic ca
o fi vreun brotac de vagauna, fauna zonala. Dar gresesc -
omu venise sa vanda drujba, pe terasa! La altii vin tot
felu de ciudati sa vanda ursuleti de plus, flori, pixuri si
brichete. La noi se vand drujbe!

Alt fragment dintr-o poveste din cartier, despre
col]ul blocului Club BBar\: 

Scuip\m semin]e pe jos [i înfund\m bara cu

ambalaje. Când nu avem semin]e doar scuip\m, pân\
facem ni[te b\ltoace dizgra]ioase. De obicei avem
c\teva sticle de cola sau de bere pe care le po[tim f\r\
niciun fel de re]inere. Cum unii fac sharing de fi[iere noi
facem sharing de bere la PET, asta ne leag\ mai mult
decât orice.
Club Bar\ este locul unde o s\ auzi: “B\, ia scoate]i
m\runtu, c\ strângem bani de ]ig\ri!” sau “B\, tireaz\ [i
tu berea aia c\ trece garda!”. Suntem mereu pu[i pe
caterinc\ [i când nebunu din blocu de vizavi arunc\
dup\ noi cu cartofi, îi cerem [i ulei, s\ îi pr\jim.
Club Bar\ este un loc al socializ\rii, unde toat\ lumea se
împrietene[te cu toat\ lumea, iar uneori vine chiar [i
garda s\ se bage în seam\, cu un “ASL PLS”.

De[i cele mai multe dintre blogurile care povestesc
despre via]a de cartier nu reu[esc s\ evite umorul
evident, s-ar putea g\si destule însemn\ri pitore[ti, bine
scrise [i cu un nepre]uit aer al locului cît s\ se adune o
antologie de proz\ fresh [i contemporan\, care s\
respire aerul vremurilor de azi [i s\ nuan]eze defini]ia
urbanului românesc. Cartierele nu fac înc\ obiectul
niciunei c\r]i de fic]iune de pe la noi, de[i au multe
pove[ti de spus, iar ele ar putea interesa atît literatura,
cît [i sociologia [i antropologia. 

În aceast\ not\, nu m\ pot ab]ine s\ nu pun aici [i un
post al „fetei din Ferentari” pentru a v\ face [i voi o
imagine cam cît de bine ar da texte de genul acesta
adunate într-o antologie, deci iat\ în continuare
Beyonce llocuieste iin FFerentari: 

In urma cu doua seri am venit acasa cu 323.
Langa mine, pe scaun, o gagica miniona, bruneta,
sucara, cu cercei covrig, vorbeste la telefon. Handsfree. Ii
suna telefonul. Ii spune tipei cu care vorbeste sa ramana
putin la telefon. Curioasa si fara alte preocupari, ma uit
pe display-ul telefonului ei. O suna Beyonce.
- Da, sunt in 323. Mai am un pic si ajung. Cum? Bine, ma
astepti in statie, da?
Apoi, isi da o suvita de par dupa ureche si isi continua
cealalta convorbire.
- Da, nebuno. Pai fa-te si tu alta culoare. Rosie, spre
exemplu. Am tuns una azi… Sa vezi ce misto a iesit. Da,
fata. Sa vezi ce i-am facut lu’ Robert al tau. Mi-a trimis el

sms ca ma iubeste. Eu i-am zis ca il ador. Acu’, fata, sa ii
zic ca era teapa de 1 aprilie, ha? Nebuno.
Rade. Ma uit la ea si mi se pare draguta tipa. Din alt film,
fireste, dar mistocuta.
Cobor din autobuz si o urmaresc cu privirea. Intr-adevar,
in statie o astepta Beyonce, in pantaloni de trening, cu
vesta de fas si gluga hanoracului in cap. Beyonce tine de
mana un copil de vreo patru anisori. A dracu ‘
celebritatea asta!

{i, dac\ fragmentele de mai sus nu v-au convins de
oportunitatea unei antologii de proz\ despre cartiere,
mai adaug unul, scris pe tramvaiul21.blogspot.com,
pu]in cam pre]ios pe alocuri, dar care, dac\ ar sc\pa de
voin]a expres\ de-a trece drept literatur\, ar suna ceva
mai firesc:

Cristoffor
În blocul de vizavi este mereu lumin\ la etajul 6. Dar nu
de la veioz\, ci de la televizor pentru c\ lumina e slab\ [i
color. Într-o sear\ am v\zut dou\ perechi de picioare la
maginea patului, a[a c\ am dedus c\ trebuie s\
locuiasc\ acolo un cuplu care seara adoarme cu
televizorul aprins. {i pentru c\ blocul e interbelic [i
central, cu siguran]\ trebuie s\ fie ceva arti[ti care au
prins o chirie ieftin\ [i duc o via]\ boem\, seara mai ales
`n fa]a televizorului.
Într-o zi am adus binoclul s\-i vedem mai în detaliu. Am
luat un caiet [i din 5 în 5 minute, notam cât mai exact ce
observam la ferestra de vizavi.
Nu erau doi, ci era unul. {i nu era nici artist. Era un nene
gras [i chelios care mânca salat\ de vinete din casolete
de plastic [i mu[ca dintr-o pâine alb\. 
Avea degetele groase [i un tricou ro[u de bumbac.
Chilo]ii nu se puteau vedea de burt\, iar televizorul era
lâng\ un fotoliu maroniu de catifea roas\ pe care erau
aruncate haine pr\fuite. Avea [i un telefon din-\la vechi
cu roat\, la care a vorbit 20 de minute cu o rud\. Mama
nu putea fi pentru c\ trebuie s\ fi murit ca el s\
mo[teneasc\ apartamentul de pe Calea Victoriei. {i nici
vreo so]ie c\ nu p\rea nervos.
L-am botezat Cristofor. {tiu c\ merita mai degrab\ un
nume ca Jean, Stelic\ sau Marcel, dar ar fi p\rut [i mai
pu]in interesant decât era.
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George VV., ffrizer, 228 dde aani

Astea par scoase din capetele \stora de îi tund eu. To]i
cic\ sînt emo, cu probleme cu p\rin]ii, f\r\ pic de veselie în ei.
Sînt stresa]i. P\i nu e p\cat de ei, a[a tineri s\ stea sup\ra]i pe
via]\? P\i ce-a]i p\]it m\ mînca-v-a[. {i-o fac cu mîna lor, pîn\
la urm\. To]i vor s\-i tund cu breton în ochi, a[a, modern, ciufulit
în vîrfu’ capului, am v\zut [i eu, cunosc meserie, da’ m\ uit c\
cine se mai uit\ la ei, n-au fete, iubite, de-aia o fi sup\ra]i a[a.
Nu sînt nici io manelist, pe cuvînt, ascult toate felurile de muzic\,
mie-mi place via]a, s\ m\ simt bine, s\ tr\iesc. De-aia zic io c\
mai bine un popor de maneli[ti care [tie s\ petreac\ [i s\ se
veseleasc\ cu un pahar de vin, decît to]i emo \[tia, cu cercei
peste tot [i care fac cum zice autoarea asta OD. Io [tiu c\ e greu
s\ cre[ti f\r\ p\rin]i, dar asta nu e o scuz\, te rog s\ m\ crezi.
Mi-a pl\cut asta cu vorba frizerului c\ n-o [tiam. E tare, o s-o ]in
minte [i cînd m\ mai roag\ unu’ s\ îl tund la zero o s\-i zic [i
io a[a. În rest, nu, io, n-a[ citi a[a ceva. Mai bine m\ uit la televizor,
sincer acuma, de ce s\ te mint. 

Ana TT., ccopywriter, 223 dde aani

Cum s\ zic, pare, a[a, un fel de Requiem ffor aa DDream.
Adic\ mai ales faza cu mîini cangrenate. Aia e o faz\ din film pe
care nu o ui]i toat\ via]a [i de fiecare dat\ cînd dai peste ceva
similar zici c\ e á la Requiem ffor aa DDream. {tiu c\ e dup\ o carte,
da’ cartea nu am citit-o [i nu [tiu dac\ fragmentele astea sînt
scrise ca s\ imite într-un fel povestea, stilul de acolo. Nu [tiu,
pare oricum o poveste dur\, trist\, deprimant\, destul de tragic\.
Din ce mi-am dat seama din recapitularea asta scurt\, cartea
e despre o pu[toaic\ care a crescut f\r\ p\rin]i, pe la alte
rude, pentru c\ maic\-sa a plecat s\ fac\ bani în str\in\tate, iar
acesta pare a fi motivul rat\rii ei [i probabil [i motivul pentru
care a ajuns dependent\. Mi se pare un lucru bun c\ se scrie
despre cazurile astea, care din p\cate sînt o realitate trist\ [i
destul de r\spîndit\. Am v\zut c\ în unele cazuri copiii se [i
sinucid, au tot felul de probleme, se bat pe la [coal\, fug de-acas\.
Dar în leg\tur\ cu felul în care e scris textul eu una am o problem\
cu stilul \sta confesiv în limbaj de blog [i messenger care e
totodat\ simplist - un cli[eu care m\ calc\
pe b\t\turi în leg\tur\ cu tîn\ra
genera]ie. Dar asta e poate [i
pentru c\ petrec eu prea mult
timp în fa]a calculatorului [i
sînt pur [i simplu sastisit\
de limbajul [i stilul \sta,
încît nu îl mai suport [i
în c\r]i. 

Domnul AAndrei
S., iinginer ppro-
iectant, 556 dde aani 

Uite, vezi, lucrurile
astea îi fac pe oamenii
mai în etate s\ zic\ de tinerii
de azi c\ sînt a[a [i pe dincolo.
P\i, reflect\ foarte bine vocea
tineretului de azi. Droguri, b\utur\,
destr\b\lare, lipsa de respect pentru
p\rin]i. Eu cînd eram la liceu nici nu
[tiam de droguri, c\ exist\ a[a ceva, ce-mi trebuia
mie. {i Obregia era pentru \ia cu boli la ultimul nivel, nu pentru
droga]i. Ce crezi tu, c\ atunci cînd a f\cut Carol I Obregia s-a
gîndit el c\ o s\ vin\ droga]ii acolo, nici vorb\. Dar ce s\ faci,
e adev\rat e [i vina p\rin]ilor c\, virgul\, copiii au ajuns a[a cum
sînt, c\ uite, cum zice [i aici, dac\ pleac\ în Italia sau Spania

s\ lucreze [i î[i las\ odraslele pe-aici de izbeli[te f\r\ supraveghere,
la ce s\ se a[tepte, s\-mi zici tu? {i oricî]i bani ar face acolo,

cînd vin aici [i-[i g\sesc copilul în halul \sta, nu le mai trebuie
nimica. P\cat, c\ uite a[a a devenit ora[ul \sta a[a de
periculos de ]i-e fric\ s\ mai ie[i seara din cas\. Da’ ce c\
situa]ia în toat\ ]ara e a[a. Ce s\ faci? 

Cum mi se pare textul? Nu e prea str\lucit, adic\ se
vede c\ e scris de cineva care nu are mîn\ de scriitor, de
un încep\tor, amator, ceva. Nu are for]a unui scriitor
des\vîr[it sau poate a[a s-o scrie acum, nu [tiu. Dar dac\
asta e ce se public\ acum nu e deloc bine, pentru imaginea
]\rii zic. Asta scoatem noi în fa]\? Droga]ii, problemele,
drojdia societ\]ii? Astea ar trebui s\ r\mîn\ la [tirile
de la ora cinci, ce, nici acolo dac\ s-ar putea, c\ de-
acolo cre’ c\ se [i inspir\ unii [i al]ii, nu vede]i c\, virgul\,
cre[te criminalitatea. Literatura ar trebui s\ se ocupe de

alte teme, mai înalte, mai frumoase, nu s\ se coboare la
nivelul \sta. S\ scrie despre istorie, a[a scrie un scriitor

adev\rat, Sadoveanu, Rebreanu, pe mine m\ pasioneaz\
istoria, chiar dac\ sînt inginer, c\ pe vremea mea nu ajungea

oricine ingineri, profesori, doctori, acum fac facult\]i cu plat\
[i cînd colo ei nu leag\ dou\ vorbe [i nu cunosc nimic despre

trecutul ]\rii \steia, s\ nu-i întrebi de domnitori, de voievozi,
de r\zboaie, c\-]i rîd în fa]\. P\cat.

Pagin\ realizat\ de Gruia Dragomir
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spunem uun ssingur

lucru:  [[i nnelitera]ii ccitesc, ccu ssiguran]\
citesc lliteratur\ nnou\, ddar nnu lle ccunoa[tem

p\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo
carte pproasp\t aap\rut\, vvom mmerge ddin
cas\ `̀n ccas\, ddin sstrad\-nn sstrad\, dde lla
facultate lla ffacultate, dde lla mminister lla

minister, vvom cciti uun ffragment, vvom
înregistra pp\rerile aascult\torilor/

cititorilor [[i vvi lle vvom ttranspune
aici, îîn „„Populi box”.

„Da, deci recapitulare, sînt la Obregia, am
ie[it dintr-un sevraj, am f\cut OD1 la ]ar\ lîng\
casa lu’ bunicu’... Da nu OD, c\ OD a[a am mai
f\cut io în via]\, nu, asta a fost mama [i tata OD-
urilor.

Maic\-mea care a plecat din ]ar\ cînd io
aveam 3 ani s-a întors acuma, pentru c\ m\tu[\-
mea a avut un atac cerebral. M\tu[\-mea e
paralizat\ [i nu mai poate vorbi. Bunic\-meu e
aproape senil. Unchi-meu vrea s\ îi fure casa lu’
bunic\-meu. Eu care fugisem de peste 3 ani
de acas\ m-am trezit din nou în aceast\ ciorb\.
Nervii mei nu au rezistat. Mama insist\ nu [tiu
de ce s\ m\ vad\ [i s\ vorbeasc\ cu mine. Iar
prietenul meu Glontz nu îmi r\spunde la telefon. 

A, uitasem, prietenul meu Glontz are o datorie
de 10 000 de euro la unu din cei mai mari dealeri
din Bucure[ti. Motiv pentru care [i-a luat-o grav
s\pt\mîna trecut\ în pasaj la Universitate, adic\
i-au spart unii fa]a în bud\ în pasaj. {i de ieri
de cînd l-am v\zut aici ultima oar\ la vizit\ nu-mi
mai r\spunde la telefon. 

Iar eu stau într-o camer\ într-un spital [i
m\ întreb dac\ e un trip prost sau asta chiar e
ce mi s-a întîmplat în ultima s\pt\mîn\. 

Cred c\ o variant\ mai bun\ este totu[i c\
nu aude telefonul.

Aici e super. Cel mai bun mediu s\ te la[i
de heroin\. Unii pacientzi url\ majoritatea se
bat [i în general dac\ ie[i la plimbare în curtea
interioar\ ai toate [ansele s\ dai printre pacientzi
de un dealer cu vreo trei bile în chilotzi. Dar pîn\
la urm\, cum zice domnul doctor, pentru care
chiar am respect, e o chestie de ce vrei tu s\ faci
în viatz\.

Am v\zut pe net mîinile altora care bag\ la
modu’ mîini cangrenate. Am v\zut [i unii care
î[i b\gau în p**\, c\ nu mai g\seau locuri. Sexy,
ce s\ zic. 

Eu mi-am b\gat în picior, în mîn\ normal,
dar cel mai des în picioare c\ nu se vede, [i e
adev\rat de cîteva ori în gît. Da acum la ce pizd\
mi-am f\cut pe mîn\, chiar nu sînt deloc mîndr\.
Doctoru face - semne de bun\ purtare... N-am
v\zut numa pe net, adic\ am avut [i prieteni
care se f\ceau grav de tot, gen nu mai vedeai
nici un loc liber pe mîini, da pe net am v\zut
chiar mîini cangrenate în puii mei... {i aici am
v\zut unu aproape cangrenat care nu cred c\
mai scap\. La modu’ c\ probabil o s\-i taie mîna.
Fraier. Adic\ nu l-am v\zut, mi-a zis asistenta
de el. M-a[ sinucide direct. De fapt, nu m-a[
sinucide niciodat\. Asta e o dum\ genu’
amintiri dup\ sevraj. Î]i vine s\ te sinucizi
la modu’ pe bune de cel putzin zece ori
pe zi da pîn\ la urm\ îtzi dai seama c\
era doar un trip.                

Mintea mea e mai de[teapt\ decît
nevoia. Pumnii mei minte nu are. 

Ce probleme am eu [i cum cred
c\ s-ar putea rezolva...

Dependen]a.
Banii. 
Casa. Cred c\ în ultimul an am

schimbat 6 case per total. Deci c\ la
modu’ propriu-zis îmi trebuie o cas\.   

C\ nu pot s\ stau cu Andreea mea
cît de mult vreau, adic\ 48 de ore pe
zi. 

{coala. Nu suport [coala. Deci nu m\
duc la [coal\, deci nu pot s\ m\ angajez.

C\ nu pot s\ îmi st\pînesc nervii dac\
v\d pe cineva [i m\ enerveaz\. C\ din cauza
asta am intrat de 100 de ori în probleme cu
gaborii. 

Ceea ce m\ duce în mod logic la problema

num\ru’ 7: gaborii. C\ i-a[ împu[ca practic pe
totzi? 

Maic\-mea. O ur\sc.
Unchi-miu [i toat\ familia lor de handicapatzi.

{i pe ei îi ur\sc. 
Taic\-meu. Îl ur\sc maxim.”

(pag. 14-16)

[…]

„Acum cînd o am pe Andreea lîng\ mine [i
cînd chiar a[ putea s\ ies din toat\ voma asta
de vizit\ [i s\ tr\iesc cu ea, chiar îmi pare r\u da’
nu pot s\ refuz oferta. 

Cic\ o s\ le spun\ \lora din Spania de
mine, familie gen. S-a decis ea la asta s\ fac\
marea confruntare. Cic\, ce ne-ai adus din
România? O sticl\ de tzuic\, o pl\cintzic\
ceva, o strachin\ de lut, o ie? Nu, v-am adus o
fat\ heroinoman\ [i pe fiic\-sa direct de la
orfelinat. Bun\ ziu\, face]i cuno[tintz\, ola, ola,
senora. Sau pe noi o s\ ne ]in\ separat, în carantin\,
cine [tie... Lol. S\ ne tzin\ mai întîi la desp\duchere
dou\ s\pt\mîni [i dup\ aia s\ putem intra [i noi
în lumea bun\. Vorba frizerului - «Te tund la
piele/ Seara s\ se uite totzi p\duchii la stele.»2

Plm. O s\ vedem.”  

(pag. 124) 
_____________
1 OD, din engl. overdose, supradoz\.
2 Deceneu, Dacian, Piele, Vexx - „Vorba frizerului”
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