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Dorota Masłowska, Alb\ cca ZZ\ppada [[i rro[u bbol[evic, traducere din polon\ de Constantin
Geamba[u, Editura Trei, 2008, 257 pag., 29,90 lei

MM asłowska s-a bucurat de un succes precoce [i întins în mai toat\ Europa: scris
la vîrsta de 19 ani, romanul Alb\ cca ZZ\pada [[i rro[u bbol[evic a devenit rapid
bestseller [i s-a tradus în 11 limbi. Secretul? O combina]ie fericit\ între tema
genera]iei pierdute [i dezabuzate gen Trainspotting [i tema Europei Centrale

drept un loc împ\r]it între Est [i Vest [i parc\ etern nea[ezat. În ce prive[te cartea în sine, e
scris\ cu umor, dar [i cu mult teribilism, iar dac\ ar fi r\mas la dimensiunile unei proze scurte,
ar fi fost cu siguran]\ mult mai reu[it. A[a, în cele peste 200 de pagini, devin redundante
atît povestea, cît [i tonul, în ciuda coeren]ei sale foarte bine controlate. Traducerea trebuie
s\ fi fost un adev\rat tur de for]\, mai ales pentru c\ limba român\ nu dispune înc\ de un
argou suficient de generos [i nici foarte accesibil; cu toate astea, Constantin Geamba[u a f\cut
o treab\ foarte bun\. (A.C.)

Zhuangzi, C\l\torie lliber\, traducere din chineza clasic\ de Lumini]a B\lan [i Tatiana
Segal, Editura Humanitas, 2009, 360 pag., 38 lei.

O carte foarte special\ pe care am citit-o de curînd, f\r\ s\ o las din mîn\, este C\l\torie
liber\, culegere de texte ale în]eleptului chinez Zhuangzi, una dintre sursele
neoconfucianismului. M-a impresionat în primul rînd r\bdarea celor dou\ traduc\toare,
Lumini]a B\lan [i Tatiana Segal, de a cizela timp de dou\zeci de ani o singur\ carte.

Apoi profunzimea deloc academic\ a înv\]\turilor cuprinse în aceste texte: cele mai multe
deduse din pilde rostite într-un limbaj cît se poate de simplu, dar reluate, reformulate, în
diferite contexte, generînd alte [i alte leg\turi. {i, nu în ultimul rînd, calitatea lor literar\,
de fapt poetic\, excep]ional\: nu trebuie neap\rat s\ fii specialist în filozofia chinez\ ca s\
cite[ti C\l\torie lliber\. Este suficient s\ ai pu]in\ lini[te, astfel încît s\ po]i gîndi singur, printre
rînduri, la ceea ce crezi c\ ai în]eles. (M.I.)
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Primesc un e-mail cu titlul: de dat foc la [coal\:
Pentru asta avem nevoie de un foc mare undeva
De un aparat s\ film\m focu’ cu pricina
De-un laptop pentru pus imaginea pe facultate
De surse pentru muzic\

~ntreb: ce-atzi dori s\ facem ca s\ v\ apuce o mare
pl\cere?
Mi se r\spunde:
Am putea v\rsa ap\ `n capul profesorilor ca [i cum ar fi
ni[te animale de la circ?
Cu ni[te pungi, ceva, [i s\-i p`ndim c`nd trec, `n grup, mai
multzi, s\ facem chestia asta [i s\ vedem ce se `nt`mpl\?

Un mesaj la dou\ noaptea:
S`nt deprimat.
De ce? zic.
P\i c\ pe semestrul I cam aveam note mai mari [i mi s-a
urcat la cap, c\ ce-are lumea cu mine?

Ne plimb\m.
Mi se spune: io vreau s-o tulesc 
`n Thailanda c\ am ceva de m\ plictisesc. 
M\ apuc\. ~mi vine a[a o chestie, ca io s\ nu stau pe loc.
{i ce-ai s\ faci `n Thailanda sau `n Africa, unde zici c\ vrei
s-o [tergi?
S\-mi cresc copilu’, c\ ce, acolo nu pot s\-l cresc, cu orice
b\rbat l-a[ face.
Io s`nt o printzes\. A[a m-a crescut mama.

al]i copii

R`de. A zis doctoru’ \la marele c\ adic\ io chiar iau toate
alea `n r`s, dac\ el mi-a zis c\ mai am cel mult trei luni de
tr\it? {i io i-am zis, ia statzi domne, c\ r`su m\ tzine, [i
dac\ Dumnezeu a dat asta p\ mine, e pentru c\ io pot s-o
duc, altzii nu poate.
Miha, stii ce mi-a raspuns doctoru ala?: r`de tu acuma, c\
n-o s\ mai r`zi mult.

Io am crescut la orfelinat [i lumea-mi zice c\ s-o ur\sc pe
mama. P\i de ce s-o ur\sc, c\ te-ntreb io p\ tine, dac\ nu
era ea, cum mai eram io?
C\ uite, io m\car am v\zut lumina zilei, altzii nici at`t, e o
chestie, nu?

E ora zece jumate, la spital `n fatz\.
Zice: a venit frate-miu s\ se pl`nga la mine, c\ nu are, c\
nu poate. Stau [i m\-ntreb: ce s\ zic. C\ nu poate s\ m-
accepte `n familia lui, s\-ntzteleg, c\ are copii, [i io-s
pericol mare.
Se uit\ la un b\iat care apare [i mi-l prezint\: el e
Georgian. St\ aicea de 20 de ani. L-a luat familia la 18 ani
pentru bani [i l-au b\tut c\ cerea. C\ [tii cum e: dac\
vorbe[ti, ceri, mai vrei un suc, mai vrei o aia. Frate-su nu
poate vorbi, adic\ g`ng\ve[te ceva, [i p\ el familia-l tzine.
Plus c\ nu-i d\deau actele [i-am zis s\ se duc\ m\ politzia
peste \[tia ai t\i s\-tzi ia buletinu’, c\ doar e buletinu’
t\u. Ce face un copil f\r\ actu’ lui?

C\ ce, n-a venit seceta `nc\, ca s\ pl`ngem noi, nu, Miha ?



Noam Chomsky, Interven]ii, traducere din englez\
de Bogdan Lep\datu, Editura Vellant, 2007, 300
pag., 37,99 lei

NN oam Chomsky este respectat ca lingvist
[i ca p\rinte al gramaticii transforma]ionale,
dar în ce prive[te analizele sale politice,
e considerat mai degrab\ un excentric.

Ave]i acum o parte dintre articolele care i-au f\cut
acest renume [i v\ pute]i convinge singuri dac\ eticheta
este just\ sau nu. Volumul Interven]ii însumeaz\ lu\rile
sale de pozi]ie pe tema invad\rii de c\tre SUA a Irakului
[i a Afganistanului, iar dac\ retragerea trupelor, promis\
de Obama, vi se pare c\ face lectura dep\[it\, v\ pot
asigura c\, dincolo de contextul pentru care au fost
scrise, textele cuprinse în Interven]ii sînt în primul rînd
un manual de gîndire critic\. În plus, traducerea semnat\
de Bogdan Lep\datu are meritul de-a fi bine informat\
[i excelent adaptat\ tuturor nuan]elor din tonul autorului.
(A.C.)

Will Self, M\re]ele mmaimu]e, traducere din englez\ de Ciprian
{iulea, Editura Polirom, Colec]ia „Biblioteca Polirom. Proza
XXI”, 2009, 470 de pag., 34,95 lei

UU ltima carte a lui Will Self tradus\ în limba român\,
M\re]ele mmaimu]e, este o combina]ie plin\ de
umor negru între Planeta mmaimu]elor [i Armata ccelor
12 mmaimu]e. Trezindu-se dup\ o noapte înecat\ în

alcool [i droguri, pictorul Simon Dykes descoper\ c\ ceva nu e
în regul\ cu lumea din jurul s\u: to]i cei pe care îi cuno[tea [i
oamenii în general s-au preschimbat în maimu]e. Cam a[a se întîmpl\
cînd amesteci Prozac cu alte pilule [i stingi totul cu cîteva pahare
de whisky. Dar totul pare cît se poate de real, iar Simon ajunge în
scurt timp la azilul de nebuni deoarece se crede [i se comport\ ca
un om. M\re]ele mmaimu]e este o satir\ condimentat\ la greu cu scene
dure, dar care nu fac decît s\ ne deschid\ [i mai bine ochii la lumea
în care tr\im, la obiceiurile noastre, la ce înseamn\ normalitate [i la
felul cum trat\m celelalte specii. Uneori este nevoie ca lumea s\ se
întoarc\ cu fundul în sus ca s\ o vezi mai bine, iar Will Self exact asta
face. (G.D.)

Martin Page, O ppoveste dde ddragoste, ppoate, traducere
din francez\ de Marioara Sima, Editura Humanitas,
2009, colec]ia „Cartea de pe noptier\”, 160 pag., 
22 lei.

O poveste dde ddragoste, ppoate, cel mai nou
roman al bine-cunoscutului scriitor francez
Martin Page, a fost tradus de curînd (la
numai un an de la apari]ia lui în francez\)

la Editura Humanitas, în colec]ia „Cartea de pe
noptier\”. Intriga, o... g\selni]\ tipic\ pentru stilul
lui Martin Page de a inventa pove[ti, poate fi
rezumat\ destul de u[or: Virgile, un angajat cu
totul atipic al unei agen]ii de publicitate, burlac,
încearc\ s\ dea de urma Clarei, o femeie necunoscut\
care îl anun]\, printr-un mesaj misterios pe
telefon, c\ îl p\r\se[te. Cartea merit\ citit\
mai pu]in pentru substan]a epic\ în sine, cît
pentru umorul [i pentru farmecul personajelor,
unul mai ciudat decît altul, la fel de ciudate ca
Parisul secolului XXI în care ele evolueaz\. Finalul,
rezolvarea deci a misterului, de[i marca Page,
nu m-a prea convins... (M.I.)
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CC el mai bun remediu împotriva intoxica]iei generate de o expunere prea îndelungat\
la lumea literar\: literatura. Se pare c\ se împlinesc exact 2000 de ani de cînd
poetul roman Ovidiu [i-a început exilul la Tomis (oricum, în toamna anului 8 d.Cr,
împ\ratul ia aceast\ hot\rîre, iar prim\vara anului 9 deja [i-o va petrece aici).

La recent încheiatul festival de la Neptun i-au fost dedicate texte [i lecturi. Cel mai mult
mi-a pl\cut scriitoarea american\ Sharon Mesmer, care nu a în]eles c\ i se ceruse s\ scrie ceva
dedicat lui Ovidiu [i a citit ni[te versuri din Ovidiu. Péter Esterházy, cel care a [i luat
Premiul Ovidius al festivalului, a povestit c\ i se zicea la [coal\ Naso, pentru înclina]iile lui
literare, dar [i pentru c\ avea deja de atunci nasul mare. Nimic nu-mi doream mai mult, în
mijlocul agita]iei [i al conversa]iilor, decît s\ citesc, în pl\cuta r\coare a casei, ceva de Ovidiu.
Iat\, dintr-un volum ap\rut exact la 2000 de ani de la na[terea poetului, cu texte traduse
de Teodor Naum: 

Ovidiu

Unei ppoete

Scrisoarea mea, solie a gîndurilor mele, 
Tu du-te la Perila din parte-mi s\ te-nchini.
O vei g\si al\turi de mama ei cea dulce, 
Ori, poate, printre Muze, cu c\r]ile ei dragi.
Cum va afla de tine, ea o s\-[i lase lucrul
{i va-ntreba îndat\ ce vrei [i eu ce fac?
S\-i spui c\ sînt în via]\, dar c\ voiesc mai bine
S\ mor, [i c\ durerea tot nu s-a alinat,
C\ m-am întors la Muze, de[i m\ v\t\mar\,
{i potrivesc s\ intre cuvintele-n distih.
Dar tu (s-o-ntrebi pe dînsa) te ]ii de arta noastr\?
Mai faci [i-acuma versuri savante de amor?
Ursitele [i firea ]i-au dat alese daruri
{i inim\ curat\, Perila, [i talent. 
Doar eu te-am dus la unda Pegasului pe tine, 
Spre-a nu-]i seca izvorul fecundei poezii.
Eu ]i-am v\zut talentul în anii tinere]ei
{i eu, ca un p\rinte, ]i-am fost îndrum\tor. 
În pieptul t\u mai arde v\paia poeziei?
Atunce numai Safo te va întrece-n cînt. 
Avîntul s\ nu-]i curme ursita mea de-acum, 
S\ nu te împietreasc\ nenorocirea mea!
Noi versurile noastre ni le citeam o dat\, 
Eu î]i d\deam [i sfaturi, tot eu te judecam,
La versurile-]i nou\ îmi aplecam urechea
{i cînd erau gre[ite, atunci te ru[inai!
Dar versurile mele pierdutu-m-au pe mine, 
{i poate c\ ]i-i fric\ de-o soart\ ca a mea?
n-ai team\! Doar atîta: în versurile tale
s\ nu-i înve]i iubirea pe fete [i b\ie]i. 
Nu sta în lenevire, copil\ iscusit\, 
{i muzelor închin\ viea]a ta din nou. 

Între bbarbari

Vrei tu s\ afli, poate, [i cine-s tomitanii
{i ce fel de n\ravuri se v\d în jurul meu?
Cu ge]ii în amestec sînt grecii de pe-aice
Dar ge]ii cei r\zboinici îi covîr[esc pe greci. 
C\l\ri pe cai puzderii, sarma]ii [i cu ge]ii
Tot mi[un\ pe drumuri: cînd vin, cînd iar se-ntorc!
Nici unul nu-i s\ n-aib\ la dînsul arc [i tolb\
{i cu venin de [arpe sînt unse-a lor s\ge]i. 
Au glas [i chip s\lbatic, aidoma lui Marte; 
Nici barba nu [i-o taie, nici p\rul de pe cap, 
{i mîna lor îndat\ te-njunghe cu cu]itul, 
C\ci tot barbarul are cu]it la coapsa lui. 
{i eu îi v\d de-aproape, îi aud, eu, c\l\re]ul
Iubirii de-alt\dat\! Cum am uitat de ea!
Azi eu tr\iesc cu dîn[ii! De n-a[ muri cu dîn[ii!
De locurile aceste departe umbra mea!

lumini]a 
marcu
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DD ac\ nu-l cuno[ti [i-l vezi bînd o bere la Motoare,
înso]it de o femeie frumoas\, discutînd relaxat
în englez\, cu tatuajele de pe bra]e la vedere,
a[a cum a f\cut dou\ nop]i la rînd, vei fi mai

mult decît tentat s\ crezi c\ este chitaristul vreunei trupe
str\ine ce a prins cîteva ore de plimbare prin Bucure[ti
înainte de concertul din Control. De fapt, este vorba despre
scriitorul spaniol Ray Loriga, care a ajuns prin Bucure[ti cu
ocazia lans\rii traducerii în limba român\ a romanului s\u
Eroi [i pe care am avut norocul s\-l cuno[tem [i s\
purt\m cu el discu]ii lungi [i pl\cute despre tot felul de
chestii, de la literatur\ la politic\ [i chiar fotbal - avînd în
vedere c\ am v\zut împreun\ finala Champion’s League
dintre Manchester [i Barcelona, la sfîr[itul c\reia Ray i-a
dat un sms lui Josep Guardiola, antrenorul Barcelonei,
pentru a-l felicita, de[i Barsa nu e tocmai echipa favorit\

a scriitorului madrilen. De altfel, terasa unde am urm\rit
finala Ligii Campionilor r\suna de uralele „Campeones,
campeones”, de parc\ am fi fost în inima Barcelonei, nu a
Bucure[tiului. Nu întîlne[ti prea mul]i scriitori care s\ fie
prieteni cu antrenori de fotbal din campionatul intern [i
nici care s\ apar\ în pictoriale în reviste glossy înconjura]i
de fotomodele. Adev\rul e c\, de[i este un scriitor tradus
în zeci de limbi str\ine [i care se bucur\ de un succes
interna]ional, Ray are mai mult alura unui rockstar decît
a unui intelectual as we know it. Probabil este de vin\ [i
faptul c\ numele s\u este legat de un regizor precum
Almodóvar, de lumea filmului, de o trup\ precum Sonic
Youth, cu care fosta sa so]ie a înregistrat cîteva albume,
[i de ora[e precum Madrid [i New York. Cu toate acestea,
nu exist\ nici cea mai mic\ urm\ de arogan]\ în comportamentul
s\u, ba dimpotriv\, a[a cum probabil se va vedea [i în

interviu. Este un tip cu care ai impresia c\ ai putea s\ te
împrietene[ti imediat [i cu care ai vrea s\ stai la pove[ti
toat\ noaptea în timp ce sticlele goale de bere se adun\
din ce în ce mai multe pe mas\. Î]i va spune cu non[alan]\
cum pentru Eroi s-a închis într-o camer\ timp de dou\ luni
cu o întreag\ galaxie de droguri, dar [i c\ nu recomand\
acest lucru celor care vor s\ se apuce de scris, deoarece a
fost doar o chestie trec\toare care a func]ionat la un moment
dat pentru el. 

Pentru interviu ne-am întîlnit cu Ray într-o dup\ amiaz\
tîrzie pe terasa hotelului la care era cazat, în ziua urm\toare
lans\rii c\r]ii sale, înainte s\ [tim toate astea, iar dup\ vreo
or\ de discu]ii am închis reportofonul [i am f\cut un
scurt pub crawling împreun\, pentru ca în noaptea urm\toare
s\ continu\m pove[tile pîn\ spre diminea]\ la Motoare.
(G.D.)

J
orge LLoriga TTorrenova, cunoscut sub numele Ray
Loriga, scriitor, scenarist [i regizor spaniol în vîrst\
de 42 de ani, n\scut la Madrid. La începutul
anilor ’90 a publicat în reviste spaniole underground,

f\cînd parte din „La Movida” madrilen\, [i a debutat în
1992 cu romanul Lo PPeor dde ttodo, care s-a tradus în numeroase
]\ri din Europa [i i-a adus faima de reprezentant al Genera]iei
X. 

În 1993 a publicat Eroi, tradus acum `n române[te de
Florin Gali[ la Curtea Veche Publishing;  în anul urm\tor a
mai scos un volum de povestiri, Días eextraños, iar în
1995 un alt roman, Caídos ddel ccielo. În 1997 semneaz\ dou\
scenarii de film, pentru Carne ttrémula (1997), în regia lui
Pedro Almodóvar, [i pentru La ppistola dde mmi hhermano,
pe care l-a [i regizat, adaptare dup\ romanul s\u, Caídos
del ccielo. 

În 1999 revine pe scena literar\ cu romanul Tokio yya nno
nos qquiere, apoi cu romanele Trífero (2000), El hhombre qque
inventó MManhattan (2004), Ya ssólo hhabla dde aamor (2008)
[i cu o povestire pentru copii, Los iindios nno hhacen rruido
(2006). A scris scenarii [i pentru filmele Todos llos
aviones ddel mmundo (2001), El sséptimo ddía (2004), Teresa,
el ccuerpo dde CCristo (2007) [i La mmujer ddel aanarquista (2008).
În 2007 a publicat volumul de povestiri [i articole Días aaún
más eextraños. 

Are doi copii [i locuie[te `n Madrid. 
~l g\si]i [i pe myspace: http://www.myspace.com/rayloriga.
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„E cceva îîn ttine ccare-]]i sspune 
c\ sscrisul nnu eeste ccea mmai bbun\
metod\ ss\ ccî[tigi bbani, 
c\ aar ttrebui ss\ ffaci aaltceva, cc\ 
nu aajungi nnic\ieri ccu sscrisul, ddar 
mai ee cceva îîn ttine ccare-]]i sspune
s\ lla[i nnaibii cchestiile aastea”

„„Pretutindeni `̀n rr`ndul ooamenilor iinteligen]i 
exist\ oo mmi[care `̀nspre `̀n]elegere ssocial\“
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Spaniolii ssînt pprintre sscriitorii mmei pprefera]i 
din ttoat\ llumea

Ana CChiri]oiu: Ce p\rere ai despre descrierea pe care a pri-
mit-o literatura ta ca apar]inînd Genera]iei X europene?
Crezi c\ eticheta asta face dreptate literaturii pe care o scrii?

Ray LLoriga: Eu sper c\ e vorba despre mult mai mult de-atît.
De fapt, cînd am debutat eu, în Spania nu exista nici un fel
de Genera]ie X. Genera]ia X a fost definit\ de c\r]i precum
cea a lui Douglas Coupland, cu acela[i titlu. Dar cînd am
publicat eu prima carte, Douglas Coupland era înc\ la [coal\
- nu o spun cu arogan]\, e o constatare. A[a c\ eu nu m-am
pus niciodat\ în leg\tur\ cu eticheta asta. 

A.C.: Nu, dar a func]ionat retroactiv, b\nuiesc.

R.L.: Da, a fost o chestie retroactiv\. A fost o etichet\ care
a r\mas lipit\ de mine un timp. Uneori punem etichete,
iar ele fie r\mîn, fie se dezlipesc [i cad. Din fericire, munca
mea s-a schimbat mult de-a lungul timpului, a[a c\ nu
simt c\ fac parte din nimic altceva decît din scris. În]eleg
c\ atunci cînd studiezi literatura, î]i dai seama c\ sînt cîteva
aspecte care trebuie s\ se lege pentru a forma o genera]ie,
cum ar fi ni[te r\spunsuri la cîteva contexte istorice,
cîteva experien]e literare comune [i un anumit contact între
membri, cam asta s-ar chema o genera]ie. Eu nu am avut
a[a ceva. 

A.C.: Dar ai f\cut parte dintr-o mi[care underground.

R.L.: Da, dar oamenii \ia erau foarte departe de ceea ce se
în]elege prin Genera]ia X. Pe atunci mi[carea se numea La
Movida  [i era vorba despre un background diferit, a[a c\
nu poate exista o leg\tur\ între cele dou\, zic eu. 

A.C.: Despre primul t\u roman s-a spus c\, al\turi de cele
scrise de Jose Angel Mañas [i de Benjamin Prado, reprezint\
„realismul mizerabilist” („Realismo sucio” 1), caracterizat,
printre altele, de influen]a literaturii americane. Recursul la
americani a func]ionat ca un fel de manifest, ca [i cînd ai fi
spus c\ ai terminat-o cu cultura spaniol\?

R.L.: Deloc, eu n-am v\zut-o niciodat\ a[a [i nici nu am
fost perceput a[a atunci cînd am început s\ scriu. Îns\ odat\
cu succesul au început s\ apar\ [i cîteva reac]ii de genul „a,
îl prefer\ pe Raymond Carver în locul unui scriitor de-al
nostru”. Dar adev\rul e c\ n-a fost niciodat\ a[a, cunosc
foarte bine literatura spaniol\ [i am fost foarte bun la literatur\
spaniol\. Scriitorii spanioli sînt printre prefera]ii mei din
toat\ lumea. Ei sînt cei care m-au preg\tit s\ citesc mai mult.
Desigur, engleza a fost a doua mea limb\, pentru c\ am
crescut într-o [coal\ englez\, a[a c\ mi-a venit u[or s\ citesc
autori americani în original, în loc de traduceri. Iar
scriitura mea este ca scriitura oricui este influen]at de scriitori
ru[i, francezi, chinezi, belgieni, japonezi, adic\ de al]i scriitori. 

A.C.: În primul t\u roman, Lo ppeor dde ttodo, pe care înc\ nu
l-am citit, se spune c\ este vorba despre un adolescent care
lucreaz\ la McDonald’s, într-o societate care se mi[c\ repede
[i care se adapteaz\ consumismului. S-ar putea spune c\
acest roman are [i o latur\ de critic\ social\? Pentru c\
asta se simte pu]in [i în Eroi, atunci cînd vorbe[ti, în trecere,
despre copii care se plimb\ printre bombe [i despre copii
care sufer\ de foame?

R.L.: Probabil c\ da, dar, în mod ciudat, cred c\ m\ revoltam
împotriva propriei mele clase sociale. Pentru c\ eu provin
dintr-o familie dintr-o clas\ social\ înalt\. Nu e o familie
bogat\, dar e format\ din militari [i din preo]i - am doi
veri de vîrsta mea care sînt preo]i -, a[ putea spune c\
backgroundul meu este o familie nobil\, f\r\ bani, dar cu
mult\ clas\. Un fel de „noi sîntem mai buni decît ceilal]i”.
Am urît din tot sufletul atitudinea asta. Am urît ideea de
clas\ [i felul în care se uitau ei de sus la al]i oameni, a[a c\
m-am revoltat împotriva propriei mele clase. 

A.C.: Era [i un context politic în acel moment în Spania,
fiindc\, din cîte [tiu, dup\ moartea lui Franco a existat o
mi[care durabil\ de orientare spre socialism.

R.L.: Da, genul \sta de mi[care exist\ pretutindeni în
rîndul oamenilor inteligen]i, este o mi[care care te împinge
înspre idei sociale. Nu a[ numi-o socialism, ci în]elegere
social\.

A.C.: Sau umanism.

R.L.: Exact, umanism. Clasa nu reprezint\ nimic în mintea
unui om de[tept, a[ spune eu. Sau cel pu]in n-ar trebui s\
reprezinte. Dar de cele mai multe ori ea se face sim]it\. Eu
nu mi-am propus s-o d\rîm sau s-o distrug, dar era o lume
pe care n-o în]elegeam [i ale c\rei idei nu le împ\rt\[eam,
a[a c\ am vrut s\ scap de acolo. 

A.C.: Din cauza asta ai plecat de-acas\?     

R.L.: Nu, am plecat de acas\ cînd aveam [aptesprezece ani
fiindc\ a[a mi-a venit. Am o rela]ie foarte bun\ cu p\rin]ii
mei, care de fapt nici nu prea fac parte din descrierea de mai
`nainte. P\rin]ii mei au fost diferi]i, dar restul familiei mele
a fost destul de opresiv\ în acel sens. 

A.C.: P\rin]ii t\i sînt tot arti[ti. 

R.L.: Da, tata este caricaturist [i pictor, iar mama actri]\, a[a
c\ erau altfel de oameni.

A.C.: Pentru tine a fost important c\ ai crescut într-un astfel
de mediu? Presupun c\ aveai o cas\ plin\ de c\r]i.   

R.L.: Tocmai asta e chestia. Eu am avut c\r]i acas\, dar nu
toat\ lumea are. Eu am avut foarte multe c\r]i acas\, iar
acest lucru mi-a schimbat radical viziunea asupra lumii. Cînd
plou\, stai [i cite[ti [i e bine, pentru c\ asta î]i deschide multe
ferestre. A[a deprinzi pasiunea cititului [i inevitabil pe cea
a scrisului. 

A.C.: Poate nu ai fost de acord cu paralela care s-a f\cut între
tine [i scriitorii americani...

R.L.: Nu, sînt foarte fericit c\ sînt comparat cu ace[ti scriitori. 

A.C.: Dar cum ai ajuns s\-i cite[ti, ]i i-au împrumutat prietenii
sau aveai c\r]ile lor acas\... 

R.L.: Nu, a[a cum ]i-am spus, am plecat de-acas\ la [aptesprezece
ani, a[a c\ atunci am cam sfîr[it-o cu biblioteca p\rinteasc\
[i acela a fost [i începutul propriei mele biblioteci, care nu
era în conflict cu cea p\rinteasc\. Era o continuare logic\
[i fireasc\ a ei. Adic\ datorit\ c\r]ilor pe care le-am citit acas\
mi-am f\cut alegerile ulterioare. Mi-am cump\rat autori
precum Shakespeare [i Palahniuk f\r\ s\ v\d nici un fel de
conflict, nu am nici o problem\ cu amestecarea acestor
lecturi. 

Eroi nu ee nneap\rat oo ccarte ddespre mmuzic\, cci
despre ccum aatunci ccînd ccre[ti ee[ti ssingur ccu
muzica tta

A.C.: În leg\tur\ cu ce ai spus despre clas\, exist\ în Eroi
un fragment care zice a[a: „Bineîn]eles c\ vreau s\ fiu bogat
ca un star rock-and-roll dar asta e din vina pre]ului pe care
l-a]i pus voi lucrurilor.” 

R.L.: Da, adic\ n-ar mai avea nici un sens s\ fii bogat dac\
lucrurile n-ar fi scumpe. 

A.C.: Dar crezi c\ aspectul moral al unei pove[ti este important,
crezi c\ ar trebui s\ fie subversiv sau c\ tu doar î]i spui
povestea [i asta e, fiecare poate s\ cread\ ce vrea despre
ea?

R.L.: Nu vreau s\ ]in predici nim\nui. Citîndu-l pe Bukowski,
eu nu sînt acela care predic\, ci acela care se roag\. Tot ce
facem are o moral\ pîn\ la urm\. Ideea care st\ la baza unei
alegeri între dou\ lucruri este pîn\ la urm\ una moral\. 

A.C.: Este r\spîndit\ [i ideea c\ literatura nu trebuie s\ fie
critic\ la adresa sistemului sau a societ\]ii, ci s\ fie un fel
de amuzament superior, s\ se îngrijeasc\ doar de estetic\. 

R.L.: În zilele noastre a[a este, îns\ în trecut literatura obi[nuia
s\ fie o art\. Acum a devenit divertisment. Exist\ o latur\
negativ\ a divertismentului, dar exist\ [i nenum\rate moduri
de a distra pe cineva. Sînt dou\ chestii diferite. De exemplu,
sexul este divertisment, iar mul]i oameni aleg s\ fac\ sex în
diferite moduri. Adic\, unii prefer\ piticii, al]ii animalele,
al]ii prefer\ b\rba]ii, chiar dac\ sînt b\rba]i, unele femei
prefer\ femeile, î]i poate pl\cea a[a sau altfel, exist\
atîtea c\i de a aborda aceea[i experien]\. Literatura a fost
dintotdeauna dublat\ de divertisment, a[a s-a petrecut
cu toate artele. Cel mai plictisitor lucru e s\ tr\ie[ti f\r\ art\.
Dar felul în care faci acest lucru [i preferin]ele oamenilor
pot varia atît de mult încît este nevoie de o panoram\ larg\
ca s\ le poat\ cuprinde pe toate. Nu cred c\ literatura ar
trebui s\ fie doar istoric\ sau doar poli]ist\ sau a[a [i pe
dincolo, toate tipurile au locul lor. 

A.C.: Dar, cel pu]in în Eroi, eu am sim]it un echilibru între
divertisment, poezie [i moral\.  

R.L.: Eu cred c\ o carte ar trebui s\ fie ca o salat\. Are nevoie
de tot felul de chestii pentru a fi o salat\, ceva picant, ceva
dulce, ceva crocant. A[a c\ faci chestii din tot felul de alte
chestii. Întotdeauna îi sf\tuiesc pe scriitorii mai tineri s\
nu scrie dou\ pagini f\r\ s\ bage o poant\. E o re]et\ care
nu d\ gre[ niciodat\. 

A.C.: În timp ce scriai Eroi erai un scriitor în devenire, dar
eroii personajului din carte nu sînt scriitori, sînt rock staruri.
E un fel de a transmite lumii literare c\ ar trebui s\ acorde
mai mult\ aten]ie culturii pop? 

R.L.: Da, dar nu chiar în modul frenetic pe care-l practic\
mass-media din zilele noastre, ci mai degrab\ în ce prive[te
rela]ia adolescen]ilor cu idolii lor, care sînt pentru ei o familie
alternativ\. Sînt oameni care î]i sînt al\turi [i care-]i sînt
apropia]i - de multe ori mai apropia]i decît î]i este propria
familie -, care au devenit un fel de familie subtil\ [i paralel\
pentru tine, chiar dac\ una imaginar\. Am ales acest tip
de art\, muzica, în detrimentul dansului, al arhitecturii
sau al literaturii, pentru c\ mi se p\rea c\, atunci cînd cresc,
copiii nu au decît albume de muzic\, asta [i înainte de
computere. Toat\ averea lor era colec]ia de albume de
muzic\. 

A.C.: Poate [i c\r]ile.

R.L.: Da, dar, din diverse motive, copiii de-atunci nu prea
citeau. Eu citeam, dar ceilal]i nu prea. A[a c\ m-am hot\rît
s\ surprind acest sentiment pe care îl au pu[tii care nu fac
nimic altceva toat\ ziua, a[a cum le spun p\rin]ii: „Cum po]i
s\ stai toat\ ziua [i s\ ascul]i muzica aia dat\ tare?”. P\rin]ii
au impresia c\ pu[tii nu fac nimic, dar gre[esc, pentru c\
mintea lor lucreaz\, e un întreg proces interior. Despre asta
am vrut s\ vorbesc. În alte c\r]i vorbesc despre lucruri total
diferite, dar în asta am vrut s\ vorbesc despre ce face un
copil în camera lui toat\ ziua. Ei, bine, se gînde[te,
viseaz\, crede.

A.C.: E [i o parte din adolescen]a ta acolo? 

R.L.: Nu prea. De fapt, eu am crescut ascultînd mai mult jazz
decît rock. Sigur c\ am ascultat [i rock, dar nu prea mult. 

A.C.: Dar nu ai men]ionat acest lucru în carte. 

R.L.: Nu, pentru c\ am ales o alt\ perspectiv\. Cartea nu e
neap\rat despre muzic\, ci despre cum atunci cînd cre[ti
e[ti singur cu muzica ta. Am vrut s\ folosesc toate aceste
iconuri pentru adolescen]a pop a unui pu[ti. A[a c\ am
men]ionat trupele despre care vorbe[te toat\ lumea. Eu
mi-am petrecut mult timp în adolescen]\ citind [i scriind,
dar nu am spus nic\ieri c\ personajul ar fi scriitor. Este un
eu fic]ional. 

Am lluat ttoate aalbumele dde mmuzic\ [[i ttoate
drogurile ppe ccare aam pputut ppune mmîna [[i
m-aam îînchis ddou\ lluni îîntr-oo ccamer\

A.C.: În Eroi spui o poveste într-o manier\ neobi[nuit\, în
doze mici, ca ni[te pastile. Ai sim]it c\ aceast\ abordare
stilistic\ era mai fidel\ st\rilor pe care voiai s\ le redai?

R.L.: Da, cred c\ da. A[a cum spuneam, tot ce scrii ]ine de o
decizie pe care o iei. Lucrul normal ar fi s\ nu scrii nimic. Dar
odat\ ce te apuci s\ scrii, faci diferen]a. E ca [i cînd ai g\ti,
trebuie s\ [tii cînd [i ce s\ pui. Trebuie s\ folose[ti
anumite instrumente, s\ alegi ingredientele - la fel se întîmpl\
[i în scris. Cînd m-am apucat de cartea asta am vrut s\ ating
acest sentiment de a cre[te f\r\ s\ [tii de ce [i încotro te
îndrep]i. Iar aceste sentimente sînt haotice, nu sînt niciodat\
puse într-o ordine. E un fel de memorie aleatorie a lucrurilor.
{i treci foarte u[or de la euforie la depresie, \sta a fost
sentimentul meu atunci cînd am crescut. E ca [i cînd ai fi
un c\l\re], dar nu [tii numele calului [i nici nu prea po]i
s\-l strune[ti, tot cazi de pe el [i tot încerci s\ te ridici la
loc în [a. Am vrut s\ transform acest sentiment într-o
carte. Iar forma în care am scris-o are leg\tur\ cu forma în
care am vrut s\ fie sim]it\. N-am vrut s\ spun povestea cuiva
care crede c\ gre[e[te [i ascult\ muzic\, pentru c\ asta s-ar
fi îndep\rtat prea mult de subiect. Uneori vrei s\ te îndep\rtezi
de subiect, dar în acest caz am vrut s\ m\ afund în mintea
tipului \stuia. 

A.C.: {i ai folosit cumva [i însemn\ri de cînd erai tu adolescent?

R.L.: Nu. Cartea asta a fost un fel de experiment. Mai scrisesem
o carte înainte, aceasta era a doua. Ideea era s\ m\ închid
într-o camer\ [i s\ ies de-acolo cu o carte scris\. Am luat
toate albumele de muzic\ [i toate drogurile pe care am putut
pune mîna [i c\rora s\ le fac fa]\ [i am încercat s\ m\ întorc
la experien]a de atunci [i s\ notez toate lucrurile pe care
le tr\iam. Era ca [i cînd a[ fi jucat un joc. Nu c\ n-a[ fi avut
antrenament. Fiindc\ trebuie s\ te antrenezi înainte s\ joci
jocul. Dar odat\ intrat în joc, trebuie s\ joci dup\ ureche.
Improvizezi, joci orice î]i vine atunci. 

A.C.: Cît timp ai stat închis în camer\?

R.L.: Cred c\ am f\cut primul draft în dou\ luni, care mi s-au
p\rut cît patru ani, pentru c\ eram în marea parte a timpului
pe amfetamine, deci nu dormeam prea mult. P\rea o ve[nicie
[i în acela[i timp o secund\. Pierdusem no]iunea timpului.
Apoi m-am a[ezat la o mas\, fiind treaz sau, m\ rog, aproape
treaz, [i m-am apucat s\-mi cizelez textul. Acestea fiind
spuse, trebuie s\ adaug c\ nu recomand drogurile celor care
vor s\ se apuce de scris, dar dac\ scrii despre droguri, s-ar
putea s\ te ajute. Nu ajut\ în procesul scrierii, dar eu am vrut
s\ scriu exact despre aceast\ experien]\.

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro
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A.C.: Sun\ un pic asem\n\tor cu ce a f\cut Johnny Depp
înainte de a-l juca pe Hunter S. Thompson în Fear aand
Loathing iin LLas VVegas.  

R.L.: Da, cuno[team opera lui Hunter S. Thompson [i pe
cea a lui William Burroughs [i am vrut s\ încerc exact
experien]a aceea. Acum nu m\ mai ocup de a[a ceva
pentru c\ sînt prea b\trîn [i prea obosit, la mine nu
mai func]ioneaz\. Iar mintea mea se duce în acelea[i
locuri tot timpul, deci probabil c\ a[ ajunge s\ scriu
acelea[i lucruri. Nici nu e prea s\n\tos, am doi copii, în
via]a mea nu mai exist\ loc pentru a[a ceva. Nu po]i
pune scrisul în rela]ie cu alcoolul, dar foarte mul]i scriitori
beau. Îmi amintesc c\ l-am întrebat pe un prieten de-al
meu - un foarte bun poet, mult mai b\trîn decît mine,
care venea dintr-o alt\ genera]ie de poe]i care chiar
beau la greu - într-o zi cînd eram prin Ohio la un festival
de literatur\ [i beam înc\ de la [apte diminea]a: „De
ce crezi c\ bem atît de mult?”. Iar el mi-a r\spuns: „Poate
pentru a-l omorî pe omul acela din noi care ne opre[te
s\ scriem”. Dar eu i-am spus c\ noi doi sîntem ni[te
scriitori deja cunoscu]i, c\ am reu[it, l-am omorît. Iar
el mi-a zis: „S\ nu ai încredere niciodat\ în individul \la,
s-ar putea s\ se întoarc\ oricînd”. M\ rog, ideea e c\ e
ceva în tine care-]i spune c\ scrisul nu este cea mai bun\
metod\ s\ cî[tigi bani, c\ de fapt ar trebui s\ faci altceva,
c\ nu ajungi nic\ieri cu scrisul, dar mai e ceva în tine
care-]i spune s\ la[i naibii chestiile astea, la naiba cu
toate, du-te [i scrie - [i de obicei cel care zice toate astea
e cel beat. Desigur c\ exist\ [i scriitori excelen]i care
nu beau. Îns\ pentru unii dintre noi este necesar\ aceast\
împingere de la spate. 

A[ pputea ffi ggras [[i cchel, 
f\r\ ttatuaje [[i îîmbr\cat îîn ttrening, 
[i ttot aa[ sscrie aacelea[i llucruri

A.C.: Almodóvar a spus la un moment dat c\ la începutul
anilor ’80 Spania era una dintre cele mai libere ]\ri din
lume. Tu ai sim]it la fel?

R.L.: Au avut loc ni[te lucruri incredibile în acea perioad\.
Era o petrecere continu\. De luni pîn\ duminic\ toate
localurile erau deschise pîn\ la [apte diminea]a, iar
oamenii plecau din cluburi direct la munc\. Erau cantit\]i
imense de droguri [i de alcool [i foarte pu]ini bani. Moda
pe atunci însemna s\ te îmbraci din dulapul bunicului,
fiecare avea propriul stil, compus din haine g\site pe-aca-
s\. Nu existau magazine scumpe. Era mai mult un fel de
bal mascat. Era o chestie destul de naiv\, dar avea [i acel
entuziasm crud, cînd dup\ 40 de ani de dictatur\... de
fapt [ti]i [i voi cum este. Dictatorii sînt acei oameni care
privesc trandafirii colora]i [i ar vrea ca ei s\ fie gri. Iar
într-o ]ar\ însorit\ ca a voastr\, unde nu exist\ nici un
motiv ca lucrurile s\ fie urîte, cineva hot\r\[te c\ totul
trebuie s\ fie urît [i întunecat [i c\ toat\ lumea trebuie
s\ fie trist\. A[a c\ dup\ o astfel de perioad\ te
treze[ti brusc, bunicul a murit, iar tu ai toat\ via]a înainte.
Acel entuziasm era ca un virus, a[a c\ zilele alea au
fost ceva incredibil. Pe atunci Madridul era o loca]ie atît
de hot încît toat\ lumea venea aici. David Bowie
venea la Madrid s\ se distreze, pictorul Francis Bacon
avea un iubit chiar într-un bar de lîng\ casa mea. Oamenii
din afar\ [tiau c\ se întîmpl\ ceva incredibil în Madrid.
Nu era ca acum, adic\ Madrid nu era un loc tare
pentru c\ luase Scarlett Johansson cina acolo, n-avea
nici o leg\tur\ cu faima sau cu banii, nimeni nu [tia cine
sîntem, ci pentru c\ era un loc plin de energie. Desigur
c\ a trebuit s\ pl\tim [i pre]ul pentru asta, fiindc\ [i
peste noi a venit moartea - supradoze, ur\, boli - iar
petrecerea a trebuit s\ se termine. 

A.C.: Deci, într-un fel, v-a]i trezit brusc în lumea vestic\.

R.L.: Da, încercam s\ ajungem din urm\ lumea vestic\.
Eram cu vreo 40 de ani în urm\. 

A.C.: Cred c\ [i noi sîntem în aproape aceea[i situa]ie,
tr\im o petrecere continu\, Bucure[tiul devine un loc
cool, dar [i tot mai „civilizat”, iar în acela[i timp exist\
sentimentul c\ pierdem anumite lucruri odat\ ce devenim
parte din lumea globalizat\.

R.L.: Da, întocmai. Nu este un drum u[or, pentru c\
pierderea identit\]ii este întotdeauna ceva foarte r\u.
Adic\ nu prea vrei s\ devii înc\ un mall, iar lumea
exact asta devine, un foarte mare shopping mall. Eu
nu vreau s\ tr\iesc într-un shopping mall. Dar pîn\ [i
mallurile au alei [i u[i dosnice. Eu cred c\ ne învîrtim
în jurul mallului încercînd s\ g\sim ceva pe care s\-l
putem numi al nostru. Întotdeauna exist\ o fisur\ în
perete. A existat o fisur\ în zidul dictaturii, exist\ o fisur\
în zidul libert\]ii, exist\ o fisur\ în zidul consumismului
[i al mass-media, exist\ o fisur\ chiar [i în zidul internetului,
pentru c\ eu nu v\d deloc internetul ca pe o lume perfect\. 

A.C.: Da, nu este atît de democratic pe cît vor oamenii
s\ cread\. 

R.L.: Nu este atît de liber pe cît viseaz\ oamenii c\
este. Am avut [i eu doza mea de internet, dar am ajuns
s\-l ur\sc. Ur\sc Facebook, am via]a mea [i nu vreau
s\ poat\ oricine s\ trag\ cu ochiul la ea. {tiu unde am
fost sau ce am f\cut ast\zi, dar nu simt nevoia ca întreaga
lume s\ [tie cum a fost petrecerea [i cine a mai fost acolo.
{tii, devenim proprii no[ti paparazzi, ceea ce e complet
aiurea. 

A.C.: }ii detaliile personale departe [i de romanele tale
sau de ceea ce scrii prin reviste?

R.L.: Un roman este o oper\ de fic]iune, oricît de sincer
încerci s\ fii sau chiar dac\ folose[ti persoana întîi, a
doua sau a treia. E o oper\ de fic]iune cu propriile ei
reguli, e ca un obiect. Trebuie s\ aib\ o form\, o anumit\
lumin\ etc., a[a c\ atunci cînd iei aceste decizii faci [i nu
faci parte din ea. E[ti creatorul ei, nu e[ti personajul
principal. Totul e fic]iune. Chiar dac\ te alegi pe tine
ca personaj principal [i alegi s\ spui povestea vie]ii tale,
tot fic]iune e. Simplul fapt c\ scrii ce-ai f\cut azi transform\
totul în fic]iune. A[a c\ literatura nu va fi niciodat\ ca
via]a real\ sau ca lumea real\. 

A.C.: Poate c\ la fel st\ treaba [i cu Facebook: nu e vorba
despre realitate, ci despre fic]iune. 

R.L.: Da, singura diferen]\ este c\ Facebook nu va fi
niciodat\ art\. 

A.C.: Am putea s\ încheiem a[a, dar a[ vrea s\-]i pun o
întrebare personal\, dac\ se poate. Exist\ vreo poveste
în spatele tatuajelor tale?

R.L.: Cel de-aici este în mod evident numele fostei
mele so]ii, Christina. Nu l-am [ters înc\. Iar celelalte au
fost f\cute mai mult în ideea c\ tatuajele sînt o
metod\ de r\zvr\tire interioar\. Cînd am început s\
fiu cunoscut, oamenilor nu prea le pl\ceau tatuajele.
Apoi, în anii ’90, au devenit ceva comun. Dar eu
aveam o gramad\ de prieteni care erau tatua]i, majoritatea
arti[ti. Era un fel de metod\ de-a ne picta în culorile
noastre, un fel de expresie a personalit\]ii noastre. Nu
e ceva ce te face mai scriitor sau mai artist, în nici un caz.
A[ putea fi gras [i chel, f\r\ tatuaje [i îmbr\cat în trening,
[i tot a[ scrie acelea[i lucruri. În acea perioad\ tatuajele
erau o metod\ foarte inocent\ de-a te prezenta în fa]a
lumii. {i ideea asta a imaginii de rock star, care este de
fapt o deghizare, avea de-a face [i cu tatuajele. David
Bowie era un tip obi[nuit, un tip foarte frumos, dar
obi[nuit. E o tîmpenie s\ te crezi un star rock-and-roll.
A[a c\ î]i construie[ti un personaj [i, atunci cînd te
urci pe o scen\, acel personaj va face treaba în locul t\u. 

A.C.: E ca un fel de masc\ de r\zboi contemporan\. 

R.L.: Absolut. Nu trebuie decît s\ te ui]i la echipele de
fotbal [i la culorile lor - [i aia e o deghizare, politicienii
au costumele [i cravatele lor, au o imagine, joac\ un rol.
Orice facem în via]a asta vine cu un ambalaj. Botezuri,
înmormînt\ri, nun]i, negru pentru o ocazie, alb
pentru alta. Oricît de alternative sau de avangardiste ar
p\rea, rock-and-rollul, rockul, punk-ul fac parte din
acela[i joc. Dar nu e[ti punk numai pentru c\ te îmbraci
într-un fel.

A.C.: Da, dar nu vezi prea mul]i scriitori cu tatuaje, cel
pu]in nu la noi. 

R.L.: Nu, nici în alte ]\ri nu prea vezi, dar eu a[ spune
c\ nu este esen]ial. Este doar o alt\ parte a mea.
Cartea asta are mai mult\ leg\tur\ cu tatuajele mele,
dar dac\ te ui]i la celelalte c\r]i ale mele - una e
despre o femeie îndr\gostit\ din secolul al XIX-lea - o s\
vezi c\ nu prea au de-a face. Nu lucrez tot timpul în acela[i
domeniu. Am f\cut un film despre religie [i despre
concep]ia noastr\ despre Dumnezeu. A[a c\ uneori
tatuajele mele se potrivesc cu contextul, alteori nu. Iar
cînd nu se potrivesc, îmi pun o c\ma[\ [i le acop\r. 

A.C.: {i ultima întrebare: cum de ai ajuns s\ tr\ie[ti la
New York?

R.L.: Fosta mea so]ie lucra pe atunci cu trupa Sonic Youth,
preg\teau un album, de fapt au înregistrat împreun\
trei albume, a[a c\ ne-am hot\rît s\ ne mut\m acolo.
Este un ora[ foarte frumos, m-am plimbat mult prin el
[i am fost publicat în State. A[a am ajuns s\ stau acolo
[ase ani. M-am întors la Madrid la un an dup\ 11 septembrie.    

Interviu realizat de Ana Chiri]oiu
Foto [i traducere din limba englez\ 

de Gruia Dragomir

__________
1 Christine Henseler, Randolph D. Pope, GGeenneerraattiioonn XX rroocckkss:: ccoonntteemmppoorraarryy
ppeenniinnssuullaarr ffiiccttiioonn,, ffiillmm,, aanndd rroocckk ccuullttuurree, Vanderbilt University Press,
2007, 264 pag., disponibil pe Google books.

C artea lui Ray Loriga, Eroi, este un text
atipic. Nu este nici roman, nici poezie,
nici proz\ scurt\, ci o combina]ie ame]itoare
între toate acestea. Rezultatul este o

ciud\]enie care aduce aminte de acele felicit\ri care
încep s\ cînte cînd le deschizi. Senza]ia este aceea[i
[i cînd deschizi Eroi, doar c\ de data asta melodia
nu este un colind l\l\it, ci un playlist lung, de 180
de pagini, cu Bob Dylan, Jim Morrison, Billie Holiday,
David Bowie, Keith Richards, Lou Reed, John Lennon
etc. 

Eroi are o scriitur\ care nu prinde chiar pe oricine,
la fel cum rock-n-rollul nu e nici el o muzic\ chiar
pentru toat\ lumea. Cei care se simt pierdu]i atunci
cînd firul narativ [i structura solid\ lipsesc probabil
c\ nu vor în]elege nimic din Eroi [i o vor expedia
rapid. Textul lui Ray Loriga este compus din episoade
scurte, împ\r]it în pastile pe care s\ le po]i lua din-
tr-o înghi]itur\ [i care de multe ori au un efect nar-
cotic. Nu este o descriere exagerat\, avînd în vedere
c\, pentru a scrie aceast\ carte, Loriga s-a închis
într-o camer\ timp de dou\ luni luînd cu el toate
drogurile pe care a putut pune mîna [i c\rora le
putea face fa]\. De fapt, scopul c\r]ii este tocmai
s\ te fac\ s\ experimentezi acea senza]ie pe care
o ai în adolescen]\, atunci cînd cel mai mult timp
îl petreci închis în camer\ [i ascultînd muzic\, muzica
ac]ionînd asupra ta întocmai ca un drog. „Aveam
bere, coca, marijuana [i heroin\. Era greu s\ ie[i
de-acolo cu aceea[i moac\ cu care intrase[i. La radio
cînta Jimi Hendrix. De la ferestrele camerei
puteai cuprinde cu privirea jum\tate din Los Angeles.
Întreaga înc\pere cu noi cu tot în ea plutea deasupra
ora[ului.” Pe lîng\ mixul de stiluri [i de rock staruri
cu care sînt pres\rate paginile c\r]ii, în Eroi se
mai simte [i un mix inedit de influen]e ale unor
scriitori americani pe care Ray le recunoa[te [i [i le
asum\. Pasajul de mai sus nu are cum s\ nu-]i aduc\
în cap un pasaj similar din Spaime [[i sscîrbe îîn LLas
Vegas: „Aveam dou\ pungi de iarb\, [aptezeci [i
cinci de pilule de mescalin\, cinci buc\]i energizante
de sugativ\, o solni]\ plin\ pe jum\tate cu cocain\
[...] Nu c\ am fi avut nevoie de toate alea pentru
c\l\torie, dar, odat\ ce e[ti prins în verva achizi]ion\rii
drogurilor, tendin]a e s\ împingi treaba cît de
departe po]i”. De asemenea, pe parcursul c\r]ii îi
ve]i sim]i în vocea lui Loriga [i pe Kerouac, pe
Bukowski sau pe Burroughs. 

Ray Loriga reu[e[te s\ scrie o carte despre
adolescen]\, nu neap\rat cu cele mai frumoase
cuvinte [i gînduri, dar pe bune. Este o carte care î]i
vorbe[te direct, atît de direct încît te po]i trezi cu
dou\ sticle de bere în frigider, chiar dac\ de obicei
nu bei bere, a[a cum a recunoscut traduc\torul
Florin Gali[ c\ i s-a întîmplat. Asta nu pentru c\ ar
exista un mesaj subliminal ascuns în carte, ci pentru
c\ felul în care Ray Loriga scrie despre lumea starurilor
rock-n-roll, a eroilor copil\riei urbane din anii
’80-’90, dur [i cuceritor în aceea[i masur\. Î]i
arat\ spectacolul, dar [i culisele, iar cititorii se
transform\ în groupies. Iar berile care ]i se adun\
în frigider sînt probabil semnul c\ ai vrea s\ fii unul
dintre b\ie]ii de pe gardul de piatr\: „St\team
a[eza]i pe un gard de piatr\ înalt de doi metri.
Aveam cam cîte opt-nou\ beri fiecare. Nu eram
prieteni buni. Niciunul dintre noi nu se sim]ea în
largul lui. Într-un fel eram prea duri ca s\ st\m
coco]a]i acolo cu picioarele atîrnate în gol.
Treaba e c\ el era unul dintr-\ia de care toat\ lumea
vrea s\ se apropie, a[a c\ pentru mine asta era un
fel de mare onoare.” 

Literatur\, bberi [[i rrock-nn-rroll

Gruia Dragomir

Ray Loriga, EErrooii,
traducere din

spaniol\ [i note de
Florin Gali[, Curtea

Veche Publishing,
colec]ia „Byblos”,

180 de pagini, 
20 lei
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Fic]iune cca lla ccarte

Ana Chiri]oiu

R omanul Sora KKatiei pare lucrarea de absolvire
magna cum laude a unui curs de scriere creatoare,
un roman pe care orice cursant [i-ar dori s\-l
poat\ scrie, pentru c\ bifeaz\ mai toate principiile

de ag\]are [i de fidelizare a cititorului, f\r\ s\ le lase,
îns\, la vedere. De la un cap\t la altul povestea curge f\r\
cusur, clasic, reu[ind s\ angajeze cititorul atît în lumea ei
fic]ional\, cît [i în cîteva aspecte extraliterare, cum ar fi
lumea prostitu]iei, a pornografiei, a femeilor din clasa de
jos, a inocen]ei copil\re[ti duse la extrem. 

Dac\ a[ avea prejudec\]i literare, a[ zice c\ este o carte
curios de clasic\ pentru vîrsta la care a fost scris\, dar pentru
c\ încerc s\-mi deconstruiesc ideile preconcepute, n-am
s\ spun decît c\ Sora KKatiei e o demonstra]ie ambi]ioas\
de fic]iune pur\, cu structur\, cu conflict, cu ac]iune, cu
personaje [i cu tot tacîmul. N-am citit alte c\r]i ale lui Andrés
Barba, de aceea n-a[ vrea s\-mi generalizez observa]iile,
dar romanul de fa]\ pare mai ales o oper\ de virtuozitate
decît o r\bufnire de talent. 

Barba are o bun\ intui]ie literar\, [tie exact cînd s\
opreasc\ o descriere sau un schimb de replici, iar stilul
indirect liber al nenumitei surori mai mici a Katiei treneaz\
rareori. În plus, situa]iile sînt rotunde, cauzalit\]ile sînt
fire[ti, parcursul personajelor e verosimil: Katia, cea care-[i
sacrific\ frumosul trup pe altarul pornografiei pentru a-[i
permite o c\l\torie la Pisa, unde se afl\ iubitul ei cunos-
cut în vacan]\, se treze[te p\r\sit\, cînd deja drumul pe
care pornise e f\r\ întoarcere, apoi se împac\ scurt cu el,
pentru a fi p\r\sit\ din nou, se apuc\ de droguri, aproape
c\ moare dintr-o supradoz\, via]a e crud\ cu ea; bunica tot
mai bolnav\ moare, nu înainte de a-[i confunda fiica cu o
alt\ fiic\, moart\ în copil\rie, [i de a stîrni tensiuni în familie;
mama las\ prostitu]ia pentru o via]\ tranchil\ cu m\celarul
Jorge [i se îndep\rteaz\ de cele dou\ fete; iar sora Katiei
se îndr\goste[te, timid, de un predicator american pe care-
l sperie cu apuc\turile deprinse de la sor\-sa. Dar
lucrurile nu r\mîn în mizerie, ci se rotunjesc la final, cum
îi st\ bine unei fic]iuni încheiate la to]i nasturii: dup\
supradoza Katiei, totul pare s\ se întoarc\ la normal, mama
[i Katia se împac\, cele dou\ surori dorm din nou îmbr\]i[ate
[i goale, ca în vremurile bune. La construc]ia fic]ional\ ca
la carte se adaug\ [i coeren]a intern\ f\r\ gre[eal\ a
vocii personajului central, ingenuitatea ei emo]ionant\,
inocen]a ei - neatins\ nici de filmele porno în care joac\
sora mai mare, nici de poruncile cam aride ale Celui de Sus,
cu care îi face cuno[tin]\ predicatorul John Turner -, plus
mici sugestii implicite, precum erotismul latent dintre cele
dou\ surori, niciodat\ enun]at, dar aproape mereu prezent
în privirea surorii mai mici, sau o critic\ social\ vag\, sugerat\
în descrierea lumii interlope a bordelurilor, în referin]a
repetat\ la „turi[ti” [i la mecanica lor impersonal\ (pentru
sora Katiei, turi[tii sînt înc\ o specie de insecte sau de
animale, precum acelea pe care le urm\re[te la televizor,
omniprezen]i în Plaza Mayor [i în Plaza Cibeles, unde-i place
s\ se plimbe) sau în u[urin]a cu care personajele „normale”
uit\ de moartea bunicii. Nu lipsesc din fundal nici cîteva
teme cu poten]ial filosofic, cum ar fi conven]iile despre
bine [i r\u, despre inocen]\ [i normalitate, despre iubire
etc., filtrate de sensbilitatea aproape epidermic\, marginal\
[i neadaptat\ a adolescentei, care nu poate s\ le scape
firilor impresionabile (ca dovad\ suprem\ st\ poemul scris
de un cititor pe blogul emisiunii Timpul pprezent: „Fiicà
,….de prostituatà [i,…. sora de dansatoare/ Multumeste
,totusi , vietii ; care….. i-a ramas, …datoare !”). Toate acestea
fac din Sora KKatiei în primul rînd un tur de for]\ scriitoriceasc\,
o demonstra]ie de ambi]ie care nu pot decît s\ sper c\ se
estompeaz\ în romanele ulterioare ale lui Andrés Barba,
fiindc\ mi-ar pl\cea s\ le citesc. 

E un adev\rat eveniment - unul de care
n-avem parte prea des în România - s\
asi[ti la o discu]ie public\ între doi scriitori
str\ini. E aproape ca [i cum ai pleca din

]ar\ pentru cîteva ore. Un astfel de eveniment a
fost masa rotund\ sus]inut\ de Ray Loriga [i Andrés
Barba, împreun\ cu traduc\torii lor, Florin Gali[ [i
Lumini]a Voina-R\u], [i moderat\ de Lumini]a
Marcu, pe 28 mai, la sub_C\rture[ti - un spa]iu
despre care Loriga a spus c\ e cea mai frumoas\
libr\rie pe care a v\zut-o vreodat\. Mi s-a p\rut
ciudat s\ nu v\d prea mul]i scriitori români la aceast\
discu]ie; ar fi avut multe de auzit despre o pia]\
cultural\ pe deplin profesionalizat\ [i func]ional\
cum este cea spaniol\ [i despre munca unor scriitori
nu doar de succes, ci [i foarte serio[i în privin]a artei
lor. Ar mai fi fost de urm\rit [i interac]iunea agreabil\
dintre cei doi, cu toate diferen]ele dintre ei, ca model
de comportament în str\in\tate. De[i e evident
c\ nu fac parte din acelea[i grupuri literare [i c\ sînt
departe de-a avea mize comune, Loriga [i Barba
nu s-au în]epat unul pe altul nici m\car o dat\, ba
chiar s-au completat reciproc ori de cîte ori au avut
ocazia. Poate c\ observa]ia sun\ ca un truism,
dar am ]inut s-o enun] pentru c\ o bun\ parte dintre
scriitorii români nu pierd ocazia s\-[i trimit\ s\ge]i
unii altora dac\ se întîmpl\ s\ reprezinte grupuri,
ora[e, teme sau vîrste diferite, inclusiv cînd
joac\-n deplasare, în fa]a unui public str\in [i, cel
mai probabil, necunosc\tor al luptelor noastre
culturale interne. De data aceasta, cele trei ore de
dialog au fost cît se poate de vii [i de pl\cute; probabil
c\ to]i cei prezen]i au plecat de-acolo cu un binevenit
sentiment de normalitate, exact ca dup\ o c\l\torie
într-o ]ar\ civilizat\. 

Debutul îîn ggrup vvs. ddebutul ssolitar

Cei doi [i-au povestit înainte de toate începuturile
literare, Loriga vorbind mai ales despre Madridul
primei sale tinere]i, cel din anii ’80, cînd a avut
norocul s\ se întîlneasc\ cu un artist foto care
preg\tea o revist\ underground de gheril\, apoi
cu al]i oameni din La Movida madrilen\, împreun\
cu care a început s\ fac\ pres\ [i s\ scrie. A
insistat asupra întîlnirilor umane, n\scute din cultura
str\zii, care presupuneau multe ore petrecute prin
cafenele, nop]i pierdute, mult fum de ]igar\ [i mai
ales un entuziasm nem\surat; a[a au ajuns s\
fac\ împreun\ o revist\ scris\ de mîn\, care, în ciuda
aspectului neconven]ional, a devenit repede
cunoscut\ în mediile culturale. Loriga î[i aminte[te
c\ scria acolo despre c\r]i poli]iste [i SF [i c\
f\cea interviuri cu scriitori; exerci]iul de critic\
literar\ a fost o experien]\ util\, spune el, din
care a înv\]at cum s\ construiasc\ un text.
Andrés Barba a m\rturisit c\ a fost solitar în aventura
sa scriitoriceasc\ [i c\ nu i-a ie[it niciodat\ din
cap fabula unui om care a scris toat\ via]a, dar n-a
reu[it s\ scape de teama c\ la un moment dat va
veni cineva care-i va spune c\ e farsor. Dar a ad\ugat
c\ „atunci cînd descoperi c\ po]i s\ faci ceva [i te
angajezi s\ faci acel lucru, decizi implicit c\ a[a
va fi via]a ta”. Întrebat cum s-a petrecut exact debutul
s\u, Barba a evitat r\spunsul,  preferînd s\
lanseze o glumi]\ de gust îndoielnic, de efectul
c\reia ne-a salvat Loriga, ad\ugînd c\ în Spania nu
exist\ re]ele ai c\ror membri s\ se sprijine reciproc
întru publicare ([i întru succes), [i c\ la primele c\r]i
e destul de important s\ ai noroc. Mi s-a p\rut
relevant pentru normalitatea rela]iei pe care o au
cei doi cu propriul scris faptul c\, atunci cînd a venit
vorba despre institu]ia premiilor literare în Spania
- probabil ]ara cu cele mai multe premii de acest
fel -, scriitorii nici nu s-au l\udat cu numeroasele
premii ob]inute, nici n-au manifestat un mare interes
fa]\ de subiect, comentînd c\, fiind atît de multe,
distinc]iile literare [i-au pierdut din relevan]\, mai
ales c\ exist\ vîn\tori „profesioni[ti” de premii,
nominaliza]i de toate prim\riile municipale, specie
cu care un scriitor onest cu sine însu[i [i cu arta sa
nu poate avea prea multe în comun. Barba a re-
cunoscut îns\ c\, atunci cînd l-a sunat editorul s\u
s\-i spun\ c\ unul dintre romanele sale fusese so-
licitat pentru traducere în Germania, mai întîi nu i-a
venit s\ cread\, apoi s-a îmb\tat de bucurie.

Scriitorii sse ffac ddin cc\r]i

Pentru c\ între cei doi scriitori exist\ o mare
diferen]\ privind educa]ia institu]ionalizat\, Loriga
abandonîndu-[i studiile dup\ terminarea liceului,
iar Barba fiind, dimpotriv\, nu doar absolvent de
Complutense, ci [i profesor acolo, urm\torul subiect

a fost atitudinea fa]\ de înv\]\mînt [i relevan]a
acestuia pentru traiectoria unui scriitor. Loriga a
precizat c\ e fundamental s\ mergi la [coal\, cel
pu]in pîn\ la vîrsta la care po]i s\ faci alegeri, f\r\
ca studiile s\ fie neap\rat un avantaj sau un dezavantaj
pentru cariera de scriitor; dincolo de asta, îns\,
mi-a r\mas în minte ca o sentin]\ enun]ul s\u simplu,
dar pe care rareori l-am auzit din gura vreunui scriitor
român, c\ „scriitorii se fac din c\r]i”; f\r\ s\ fac\ nici
o clip\ parad\ de lecturi, Loriga a confirmat cu
fiecare ocazie c\, înainte de a fi scriitor, e un citi-
tor pasionat. Andrés Barba a spus c\ o carier\
universitar\ poate fi un inconvenient pentru un
scriitor, discu]iile din catedra de literatur\ fiind în
primul rînd „un festival al umorului”, iar cursurile
de literatur\ fiind mai ales cursuri de istoria literaturii;
de aceea, cît\ vreme a fost profesor, s-a str\duit s\
fac\ ore de comentariu de text [i de lectur\ cu voce
tare, descoperind în felul acesta [i c\ „literatura
se ap\r\ singur\”. A mai spus îns\ c\ în SUA,
unde de asemenea a predat o vreme, sistemul e
mai activ, are leg\tur\ cu via]a [i cu realitatea. {i
c\ facultatea e totu[i un loc bun în care po]i s\
întîlne[ti oameni de vîrsta ta, dac\-]i împar]i timpul
între bibliotec\ [i bar.

Cînd ee[ti sscriitor, 
nimic nnu tte ssepar\ dde mmunca tta

Despre ritmul lor de lucru, amîndoi au spus c\
este important s\ scrii [apte-opt ore pe zi, s\ duci
o munc\ constant\, continu\, cu noti]e, cu rescrieri
[i cu reveniri. Loriga a detaliat: „a fi scriitor nu e
ca un halat pe care ]i-l pui sau îl dai jos ca s\ fii medic;
cînd e[ti scriitor, nimic nu te separ\ de munca ta,
o duci cu tine tot timpul”. Barba a ad\ugat c\, din
experien]a lui, pentru poezie sau pentru proz\
scurt\ sînt necesare dou\-trei [edin]e, pe cînd
„romanul e ca o rela]ie” c\reia i te dedici zilnic.
Acestea fiind spuse, a completat Loriga, „privit\
din afar\, via]a scriitorului e plicticoas\. Stai închis
în camer\ ore întregi, apoi te duci s\ bei cu scuza
c\ ai lucrat. De-asta filmele despre scriitori nu
sînt foarte interesante, pentru c\ nu prea e loc de
scene de ac]iune. Dar e o munc\ interesant\
din\untru.” Andrés Barba a ad\ugat [i el c\, dup\
[tiin]a lui, chiar [i cei mai be]ivi scriitori din
istorie scriau zilnic.

Cu ocazia acestui subiect am aflat cîte ceva [i
despre cum au lucrat cei doi traduc\tori la c\r]ile
spaniolilor: Florin Gali[ a m\rturisit c\-[i propusese
ini]ial s\ traduc\ un capitol în fiecare sear\ (fiindc\
rar i se întîmpl\ s\ traduc\ în timpul zilei), apoi a
lucrat în puseuri intense, dar neregulate. Lumini]a
Voina-R\u] a spus c\ nici ea n-a lucrat zilnic, ci în
momentele de lini[te, în vacan]e [i în weekenduri,
l\sîndu-[i un r\gaz de o lun\ pentru finisare; am
mai aflat de la ea c\, în timp ce a lucrat la versiunea
româneasc\ a romanului Sora KKatiei, a sim]it nevoia
s\ citeasc\ un alt roman al lui Barba. 

Înainte de a r\spunde întreb\rilor publicului,
cei doi au citit fragmente din cîte o carte netradus\
în român\: Ray Loriga din ultima sa carte, Los ooficiales
y eel ddestino dde CCordelia, [i din romanul Caídos
del ccielo, `n curs de traducere `n române[te, iar
Andrés Barba din romanul Ahora ttocad mmúsica
de bbaile (Acum iinterpreta]i mmuzic\ dde ddans - 2004),
traducerile fiind semnate ([i citite) de aceia[i
traduc\tori, plus Alina Cantacuzino. Inutil s\ mai
spun c\ amîndou\ textele, de[i foarte diferite [i ele,
mi-au r\mas în cap, fie c-au fost bine alese, fie c\
fac parte din dou\ c\r]i foarte bune, ca [i vocile
celor doi citindu-le într-o spaniol\ melodioas\, f\r\
s\ dramatizeze artificial textele [i f\r\ grab\, dedica]i
publicului [i propriului scris. 

Ana Chiri]oiu

Andrés Barba, 
SSoorraa KKaattiieeii,
traducere din
spaniol\ de
Lumini]a Voina-
R\u], 2009, Editura
Vellant, 182 pag.,
29,90 lei.

O mmas\ rrotund\ ddespre sscris [[i ccitit 
cu RRay LLoriga [[i AAndrés BBarba
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Prima ddat\ ccînd aam mmers lla bbordel 
aveam 115 aani

Ana CChiri]oiu: În timpul lans\rii c\r]ii tale ai spus ceva ce
mi s-a p\rut interesant: c\ în timp ce-ai scris romanul
Sora KKatiei, ai stat vreme de trei luni într-un bordel. Crezi
c\ un scriitor are nevoie de documentare pentru ce scrie?

Andrés BBarba: Nu, nu cred asta. Nu mergeam la bordel
pentru c\ voiam s\ v\d cum arat\ lumea aceea, fiindc\
într-un fel eram familiarizat cu lumea prostituatelor înc\
din adolescen]\, într-un fel firesc sau nefiresc, dar nu era
o lume necunoscut\ pentru mine, deci nu m\ duceam acolo
ca [i cum a[ fi fost curios, ci pentru c\ nu aveam unde s\
scriu. Plecasem de-acas\ la 17 ani, dar nu aveam bani, a[a
c\ dup\ un an m-am întors, fiindc\ nu mai aveam unde s\
dorm...

A.C.: De ce ai plecat de-acas\?

A.B.: Fiindc\ a[a am vrut. În nici un caz din cauz\ c\ mi-a[
fi urît p\rin]ii sau ceva de genul \sta. Oricum m-am întors
dup\ un an, fiindc\ nu aveam unde s\ dorm, dar nu

scriam acas\, a[a c\ ie[eam în ora[ ca s\ scriu. 

A.C.: Deci ai scris romanul acesta cu mult timp înainte s\ fie
publicat, l-ai scris pe la 17 ani, nu?

A.B.: Da, pe la 17-18 ani. Aveam cam patru-cinci romane
scrise, iar cînd m-am hot\rît s\ debutez, mi-am contactat
editorul [i i-am ar\tat tot ce scrisesem, iar el a ales s\ debutez
cu El hhueso qque mmás dduele. Iar dup\ vreo trei ani am rescris
unele p\r]i din Sora KKatiei, adic\ pe la 21 de ani. 

A.C.: Dar l-ai publicat la 26 de ani. 

A.B.: Da, între timp am mai scris [i alte lucruri, dar pe acesta
nu voiam s\-l public înc\ fiindc\ nu eram mul]umit de el.
Romanul \sta a fost mai mult ca un antrenament pentru un
alt roman pe care voiam s\-l scriu, despre un divor], un
roman la care am scris timp de trei ani, dar care mi-a ie[it
atît de prost încît nu l-am publicat. Ba chiar am distrus
manuscrisul. 

A.C.: Care crezi c\ este cel mai bun roman al t\u - dintre cele
pe care le-ai publicat, cel pu]in? Care e preferatul t\u?

A.B.: E dificil s\ r\spund, fiindc\ te ata[ezi mai mult de
romanele la care lucrezi cel mai mult [i care nu sînt neap\rat
cele mai bune. Cel mai greu mi-a fost s\ scriu Versiones
de TTeresa. L-am rescris de trei ori. 

A.C.: Dar cred c\ cel mai tradus a fost acesta, Sora KKatiei.
Ai avut reac]ii diferite de la publicul din ]\ri diferite,
Italia, Fran]a, Olanda? 

A.B.: Singura diferen]\ pe care am sim]it-o a fost reac]ia
cititorilor olandezi, fiindc\ pentru ei subiectul prostitu]iei
nu era atît de neobi[nuit, era o tem\ familiar\. Cumva, în
acest roman, felul în care tratez subiectul nu e senza]ionalist,
nu e nici tragic, nici ciudat sau neobi[nuit. Prima dat\
cînd am mers la bordel aveam 15 ani [i de la început m-am
sim]it foarte bine acolo. Nu c\utam decît compania femeilor.
{i nu doar în sens sexual. M\ în]eleg foarte bine cu prostituatele,
nu [tiu de ce. 

A.C.: A existat [i vreo inten]ie de-a atrage aten]ia asupra
abuzurilor la care sînt supuse femeile din bordeluri în timp
ce-ai scris acest roman?

„În ggeneral nnu-mmi pplace llumea lliterar\”
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L -am întîlnit pe scriitorul spaniol Andrés Barba cu cîteva ore înainte de lansarea
traducerii romanului s\u, Sora KKatiei¸ pe terasa hotelului unde era cazat; tocmai
terminaser\m interviul cu Ray Loriga pe aceea[i teras\ [i ne îndreptam cu to]ii
spre Motoare. Ray [i Andrés s-au salutat cordial, a[a încît am crezut c\ Andrés,

c\ruia înc\ nu-i aflasem numele, e vreun spaniol aflat prin Bucure[ti (nu sînt pu]ini),
unul dintre cei care asistaser\ poate la lansarea c\r]ii lui Loriga din seara precedent\ [i
trecuse apoi s\-l salute. Nici dup\ ce s-a recomandat, simplu, Andrés, [i m-a salutat cu
¿Como estas, nu mi-a picat fisa, a[a c\ i-am r\spuns firesc Bun\, îmi pare bine, f\r\ s\ m\
mai aventurez s\-i explic c\ No hablo español sau ceva. Am plecat f\r\ el la Motoare. Dup\
o or\, la C\rture[ti, ne-am salutat din cap [i în sfîr[it am f\cut leg\tura, cînd l-am v\zut
a[ezat la masa invita]ilor. L-am ascultat apoi vorbind despre cartea sa, plasîndu-[i personajul
în galeria ilu[trilor idio]i, despre fascina]ia sa pentru lumea feminin\, despre cum [i-a scris
cartea într-un bordel, unde fetele încercau s\ exorcizeze teribilul situa]iei printr-o vorb\rie
interminabil\, semn c\ femeile sînt capabile s\ transforme orice sentiment în cuvinte,
despre nota fals\ în care sînt trata]i de obicei copiii în c\r]ile care-i au ca personaje, despre
cre[tinism [i sfin]enie, despre inocen]\, despre bine [i r\u în literatur\. În timp ce-l ascultam,
mi-au venit în minte cîteva întreb\ri pentru interviul pe care urma s\ i-l iau peste dou\ zile
- e drept c\ nu foarte multe, fiindc\ autorul n-a l\sat prea multe piste neelucidate, încercînd
s\ explice minu]ios fiecare subtem\ [i fiecare trimitere a c\r]ii. Pe majoritatea le-am compus
acas\, dup\ ce-am terminat de citit romanul pe care tocmai îl lansase [i i-am urm\rit pe
net biografia.

Înc\ din seara lans\rii, Andrés Barba mi-a f\cut impresia unui scriitor tîn\r foarte con[tient
de [armul s\u - de care, e drept, nu face caz, dar de care nici nu se îndoie[te. Am b\nuit înc\
de pe-atunci c\ are un fel de-a fi sigur pe sine [i greu de provocat prin întreb\ri; de fapt,
b\nuiam c\, indiferent care-ar fi fost întreb\rile mele, r\spunsurile lui ar fi urmat în
primul rînd firul demonstra]iei pe care p\rea cu tot dinadinsul c\ vrea s-o fac\. Cînd ne-am
întîlnit, vineri, dup\ o lung\ sear\ petrecut\ de data asta cu to]ii la Motoare (un loc de
care Ray [i iubita lui erau deja cuceri]i), lucrurile nu s-au petrecut tocmai a[a: de cele mai
multe ori, Andrés s-a ar\tat dispus la negocieri [i la schimb\ri de perspectiv\, f\r\ s\ se
îndep\rteze îns\ prea mult de lucrurile pe care voia s\ le spun\ f\r\ ca noi s\ le fi întrebat.
Discu]ia a durat aproape o or\ [i poate s-ar fi prelungit [i mai mult, îns\, cum scriitorul avea
stabilit\ o întîlnire cu traduc\toarea sa [i deja întîrziase, n-am mai apucat s\ tragem concluziile
tuturor subiectelor pe care le deschiseser\m - dar poate c\ genul \sta de suspensie se
potrive[te mai bine personajului Andrés Barba. (A.C.)

Andrés BBarba, 33 de ani, scriitor spaniol, licen]iat în filologie spaniol\ [i filosofie al
prestigioasei universit\]i madrilene Complutense [i, pîn\ de curînd, profesor acolo. A
predat [i la Bowdoin College din Maine, SUA, a beneficiat de cîteva reziden]e de crea]ie
[i scrie ocazional în pres\, inclusiv în cotidianul El PPaís. A debutat la 22 de ani, în 1997, cu
romanul de mici dimensiuni El hhueso qque mmás dduele, care a primit premiul Ramón J. Sender. 

Barba este autorul a nou\ volume, majoritatea cî[tig\toare ale unor importante premii
spaniole: La rrecta iintención (2002) este al treilea volum, compus din patru nuvele; urm\torul,
Ahora ttocad mmúsica dde bbaile (2004) are ca protagonist\ o femeie bolnav\ de Alzheimer;
al [aselea roman, Versiones dde TTeresa (2006), a primit premiul Torrente Ballester; al optulea
titlu, La cceremonia ddel pporno (2007), scris în colaborare cu Javier Montes, este un eseu
pe tema pornografiei [i a primit premiul editurii la care public\ Barba, Anagrama. Cea
mai recent\ carte a lui Barba este Las MManos PPequeñas (2008). C\r]ile sale au fost
traduse în englez\, francez\, german\, neerlandez\, bulgar\, italian\, arab\, greac\ [i
sîrb\. 

Romanul Sora KKatiei, foarte bine primit de pres\, a fost finalist al premiului Herralde
de Novela, [i a fost ecranizat în 2008 de regizoarea neerlandez\ Mijke de Jong.
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A.B.: Nu, deloc. Poate c\ sînt abuzate, dar nu aceasta era
tema romanului. Tema este sora Katiei. Prostitu]ia e un
fel de întîmplare în desf\[urarea ac]iunii. E un context. Dar
romanul nu se centreaz\ pe asta.

A.C.: Nu, dar mi s-a p\rut c\ prostitu]ia [i promiscuitatea
Katiei [i a mamei lor func]ioneaz\ ca un contrapunct fa]\
de puritatea [i de inocen]a surorii Katiei. 

A.B.: Dar sora Katiei e un contrapunct fa]\ de orice fel de
lume, nu doar fa]\ de lumea prostitu]iei. 

A.C.: Poate, dar dac\ mama lor ar fi fost contabil\, contrastul
n-ar mai fi fost la fel de evident. 

A.B.: Da, poate c\ a fost un mod cam naiv de a face acest
contrast mai clar. Sora Katiei e un contrapunct fa]\ de orice
lume. Dar e adev\rat c\ te a[tep]i s\ dai peste asemenea
persoane în clasele de jos. 

A.C.: Dar cum se face c\ exist\ o tensiune sexual\ între cele
dou\ surori? Mi s-a p\rut o intui]ie bun\ s\ nu sprijini tot
romanul pe rela]ia lor [i pe aceste tensiuni, ci s-o folose[ti
ca pe o garnitur\, ca pe o tem\ secundar\. 

A.B.: În primul rînd mama Katiei este o surs\ de frumuse]e.
Ea îi treze[te surorii Katiei un sentiment aproape dureros
de frumuse]e. Iar încarnarea acestei frumuse]i e Katia, mai
precis corpul Katiei. Din cauza firii ei, sora Katiei nu e capabil\
s\ iubeasc\ ceva abstract. Iar asta se vede mai ales cînd
încearc\ s\ abordeze religia. Are o mare problem\ cînd vine
vorba s\ iubeasc\ lucruri care nu sînt reale. Deci Katia e o
concentrare a ceea ce înseamn\ frumuse]ea pentru ea. Nu
e deloc ceva sexual, chiar dac\ ata[amentul ei are un limbaj
sexual, dar acesta e singurul mod în care [tie ea s\-[i exprime
sentimentele. Corpul e foarte important în acest roman -
corpul fizic al oamenilor iubi]i. A[a se întîmpl\ cu Katia,
cu John Turner, cu mama - sora Katiei e aproape ca un animal,
nu e o fiin]\ spiritual\, cel pu]in nu în sensul abstract al
cuvîntului, pe care ni l-au cultivat nou\ religia [i filosofia.
Sora Katiei nu poate s\ priceap\ o abstrac]iune, ea nu poate
iubi decît lucruri concrete. E un handicap al firii ei, într-un
fel. {i pentru c\ ea e o persoan\ handicapat\, nu poate
pricepe nimic abstract, dar sensibilitatea ei la întruchip\rile
fizice ale frumuse]ii e atît de intens\ încît e aproape de
neîn]eles.

Dac\ lliteratura nnu nne ppoate aajuta ss\ aafl\m
cine ssîntem, cce pputem ccunoa[te [[i lla cce nne
putem aa[tepta, nnu mmerit\ ss\ nne ppetrecem
opt oore ppe zzi ccitind ssau sscriind

A.C.: Au existat [i critici feministe la adresa acestui
roman? 

A.B.: Nu, dar în general feministele nu prea m\ au la
inim\. Au fost aduse ni[te critici la adresa urm\torului volum
care va ap\rea la Vellant, La rrecta iintención. E vorba despre
patru nuvele scurte, iar una dintre ele este despre o anorexic\.
Nu [tiu ce anume le-a înnebunit atît de mult pe feministe
la povestea asta. Se nume[te Sl\biciunea [i e vorba despre
o rela]ie lesbian\. Cînd am scris-o m\ fascina ideea de
obsesie, care are tendin]a s\ devin\ din ce în ce mai puternic\
[i, mai exact, obsesia legat\ de corp [i de felul cum con[tiin]a
propriului corp se fixeaz\ [i asupra corpurilor celorlal]i,
fiindc\ personajului meu corpurile celor din jur i se par moi
[i dezgust\toare pîn\ la punctul în care ea aproape c\
înnebune[te, iar p\rin]ii o duc la o clinic\; aici se îndr\goste[te
de o fat\. Iar sl\biciunea ei este îndr\gostirea, nu anorexia.
Personajul se distruge nu din cauza anorexiei, ci a iubirii.
Unele femei au în]eles c\ pledam în favoarea anorexiei, dar
într-un fel ap\r dreptul cuiva de a fi anorexic dac\ vrea - e
vorba despre o alegere. 

A.C.: N-am citit povestirea, dar din ce-mi spui poate trece
drept o critic\ la adresa conven]iilor în care tr\im, care
supraliciteaz\ corpul [i care dezvolt\ toate aceste
psihoze pe teme corporale. 

A.B.: Voiam s\ critic paternalismul societ\]ii, faptul c\ ne
spune ce e bine, ce e s\n\tos, ce e acceptabil s\ facem cu
corpul nostru. Nu acesta este scopul societ\]ii [i al guvernului.
Guvernul [i legile exist\ ca s\ m\ protejeze de al]ii sau s\-i
protejeze pe al]ii de mine, nu ca s\ m\ protejeze pe mine
de mine. Dac\ eu vreau s\ m\ distrug, statul n-are ce
face. Nu e moral s\ protejezi pe cineva de el însu[i. 

A.C.: E[ti de p\rere c\ literatura trebuie s\ critice lucruri din
societate, s\ atrag\ aten]ia asupra lor - prin mijloacele artei,
bineîn]eles -, s\ trezeasc\ întreb\ri? Ai vorbit despre scriitorii
reali[ti care erau didactici, dar acum am trecut de acest
stadiu. 

A.B.: Exist\ o carte pe care o iubesc [i care m-a f\cut s\
în]eleg ce înseamn\ s\ fii scriitor. E scris\ de Jean-Paul Sartre
[i se nume[te Ce eeste lliteratura. El spune c\ literatura trebuie
s\ r\spund\ la trei întreb\ri: cine sînt eu, ce pot cunoa[te

[i la ce m\ pot a[tepta. Dac\ literatura nu poate r\spunde
la aceste întreb\ri, ea nu e decît entertainment, nu e o form\
de cunoa[tere. Dac\ accept\m c\ literatura e un mod de
cunoa[tere, atunci ea trebuie s\ poat\ r\spunde la aceste
întreb\ri. Dac\ nu, e ca [i cum ai juca tenis, în termeni de
cunoa[tere, e doar un mod de a-]i petrece timpul. Eu cred
c\ literatura poate r\spunde la aceste întreb\ri. Nu într-un
mod pedagogic, ci într-un mod simplu [i onest, care s\ aib\
în vedere cunoa[terea. Dac\ literatura nu ne poate ajuta
s\ afl\m cine sîntem, ce putem cunoa[te [i la ce ne
putem a[tepta, nu merit\ s\ ne petrecem opt ore pe zi citind
sau scriind. Cel pu]in a[a cred eu. 

A.C.: Deci nu-]i propui doar s\-]i distrezi cititorii, ci [i s\-i
la[i cu ceva la care s\ se gîndeasc\. 

A.B.: Da, eu scriu despre lucruri pe care vreau s\ le
cunosc, pe care nu le în]eleg. Iar dup\ ce termin o carte,
simt c\ sînt mai aproape de a le în]elege, reu[esc s\-mi dau
seama unde gre[isem, de ce nu le putusem în]elege. Cum
a fost aceast\ nuvel\ scurt\ despre anorexie: am c\utat
s\ în]eleg ce anume ne nelini[te[te cu privire la anorexie
- e ceva ce ne deranjeaz\ la aceast\ devia]ie frivol\,
numai c\ ea nu e deloc frivol\. Mie mi se pare c\ anorexia
î]i poate oferi mult\ bucurie.

Gruia DDragomir: Dar anorexia e o boal\. 

A.B.: De ce spui asta? De ce s\n\tatea e valoarea suprem\? 

G.D.: P\i fiindc\ anorexia te poate ucide. 

A.B.: Da. Dar problema nu e c\ putem muri, problema e
de ce trebuie neap\rat s\ fim s\n\to[i. E s\n\tatea valoarea
suprem\ a lumii noastre? Sigur c\ o fat\ anorexic\ nu
vrea s\ moar\. 

G.D.: Dar are o problem\ psihic\.

A.B.: Nu pot s\ g\sesc nici un argument ca s\ spun c\ a fi
anorexic e ceva de nesuportat. Nu am nici un argument
ca s\ spun c\ asta e ceva ce nu po]i s\ faci, c\ e interzis. Sau
c\ e interizis s\ fii junkie. Sau alcoolic. Pentru mine, valoarea
suprem\ e via]a, nu s\n\tatea. {i depinde ce fel de via]\
vrei s\ duci, dar asta e decizia fiec\ruia. {i dac\ ceva î]i
afecteaz\ s\n\tatea, care e problema? Persoana anorexic\
din proza mea e mai interesat\ s\ fie consecvent\ cu ideile
sale decît s\ fie s\n\toas\. Asta o face fericit\. Sursa ei de
nefericire e iubirea. De ce trebuie neap\rat s\ iubesc? 

A.C.: Pentru c\ e bine?

A.B.: Poate c\ nu e bine. Adev\ratul mister e cel care prive[te
iubirea, bineîn]eles, sînt de acord cu asta. Dar cum se face
c\ un lucru atît de misterios cum e iubirea e totodat\
ceva atît de comun? Lucrul logic e s\ nu fii iubit, dar multora
li se pare c\ li se cuvine s\ fie iubi]i. Iar asta e originea
ignoran]ei cu privire la rela]iile dintre oameni. Sînt oameni
c\rora li se pare c\ sînt demni de a fi iubi]i, [i nu e deloc a[a.
Nu cred c\ exist\ oameni demni s\ fie iubi]i. A[a c\ e uimitor
cînd cineva ne iube[te, fiindc\ nu exist\ nici un motiv pentru
care s\ ne iubeasc\. Motiva]ia iubirii e o explica]ie pe
care-o d\m societ\]ii. Ceea ce numim noi iubire e uneori
foarte diferit de ceea ce credem c\ e iubirea, exist\ multe
neîn]elegeri cu privire la iubire. Fiindc\ toat\ lumea se
gînde[te la ceva abstract. Cîte dezam\giri poate s\ suporte
cea mai mare iubire din lume? Cîte kilograme de carne în
plus? Înc\ mai iube[ti un om dac\-[i pierde un bra]? Fiindc\
dac\ da, înseamn\ c\ nu iube[ti exact persoana aceea.
Iube[ti ceva ce e în ea, dar ceva ce nu o reprezint\ cu
totul. Dac\ iubirea pentru o persoan\ se bazeaz\ pe a nu
fi dezam\git, iar\[i înseamn\ c\ nu iube[ti persoana aceea.
De cîte ori po]i s\ intri în camera întunecat\ a cuiva [i s\
r\mîi acolo ani întregi? Cît po]i s\ accep]i situa]ia asta? Dac\
po]i, atunci e iubire, e un miracol, e ceva ce scap\ în]elegerii
omene[ti. N-are nimic de-a face cu reac]iile logice. Cînd
vorbim despre iubire, min]im.

A.C.: Eu nu cred c\ min]im, cred doar c\ încerc\m s-o încadr\m
în ni[te cuvinte exprimabile, pe care mintea s\ le poat\
în]elege, a[a c\ putem s\ falsific\m ceva din natura iubirii,
dar nu cred c\ min]im inten]ionat. 

A.B.: Schopenhauer, un filosof care-mi place mult, are aceast\
opera magna, Lumea cca vvoin]\ [[i rreprezentare. E o carte
uimitoare despre cum voin]a se manifest\ în toate ac]iunile
omene[ti; exist\ [i o voin]\ de iubire, nu? O voin]\ de a fi
protejat, de a avea putere, în fine. Dar capitolul final e despre
iubire. {i Schopenhauer spune un lucru minunat: spune c\
n-are nici o explica]ie pentru iubire. E un om care a stat
15 ani [i a încercat s\ explice reac]iile omene[ti cît mai exact,
dar cînd a ajuns la capitolul iubire, a declarat c\ n-are nici
o explica]ie. Ceea ce e frumos, pentru c\ este opera unui
ra]ionalist, dar cînd trebuie s\ explice ce e iubirea, se declar\
învins. 

A.C.: Dar Schopenhauer e renumit pentru mizantropia sa.

A.B.: Eu nu cred. Era pu]in misogin, asta e adev\rat. Dar era

bolnav. De exemplu e interesant cum iubirea e explicat\
drept o întîlnire cu Cel\lalt. Sînt cîteva c\r]i ap\rute dup\
al doilea r\zboi mondial, care vorbesc despre Holocaust
[i despre faptul c\ trebuie s\ [tim de ce s-a întîmplat a[a
ceva. Sînt c\r]i scrise de mul]i dintre filosofii vremii, cum
ar fi Sartre, Simone Weil, Karl Jaspers, Levinas..., to]i ace[tia
au încercat s\ explice de ce s-au întîmplat aceste lucruri.
Nu cred c\ Sartre crede în iubire. Dar to]i vorbesc despre
sentimente ca fiind o experien]\ a întîlnirii cu Cel\lalt. Sartre,
într-un mod foarte impresionant [i plin de în]elegere,
aproape c\ nu vorbe[te despre iubire. Dar Levinas face
un fel de metafizic\ a chipului Celuilalt. E o întîlnire misterioas\
cu lumea, care se petrece în chipul celorlal]i, o întîlnire
metafizic\. Acesta e locul în care s\l\[luie[te iubirea. N-o
putem explica, dar avem cu to]ii experien]a acestei întîlniri:
e ceva care ne dep\[e[te cu totul, dar care ni se arat\ în
ceva atît de concret [i fizic precum chipul celuilalt. 

Scriitorii nnu vvorbesc ddespre lliteratur\ 

A.C.: Ai fost numit de revista Les IInrockupptibles „un alter-
ego al lui Almodóvar”. Cum ]i se pare compara]ia asta?

A.B.: Nu-mi place compara]ia. Nu-mi displace Almodóvar,
dar nu cred c\ am nimic în comun cu el.

A.C.: Cînd am vorbit cu Ray Loriga, ne-a povestit c\ în perioada
cînd a debutat el Spania trecea prin momente intense, pline
de entuziasm [i de ini]iative, de grupuri [i de mi[c\ri
underground. Romanul t\u a ap\rut cam în aceea[i perioad\,
la 5 ani dup\ al lui. Era aceea[i atmosfer\?

A.B.: Ray era foarte implicat într-un fel de cultur\ underground
cu care eu n-am avut niciodat\ de-a face. Am avut de-a face
cu undergroundul, dar nu cu cultura underground. El avea
rela]ii cu arti[ti [i cu fotografi, iar eu cu prostituate. Eu
n-am prea mul]i prieteni printre scriitori, fiindc\ nu prea-
mi plac scriitorii. 

A.C.: Dar [i tu e[ti scriitor. 

A.B.: Da, dar încerc s\ nu m\ învîrtesc printre scriitori. Scriitorii
nu vorbesc despre literatur\. Vorbesc despre redactori,
edituri, contracte, critici literari [i alte lucruri de felul
\sta. Iar eu, cînd am început s\ public [i cînd am descoperit
cum arat\ lumea cultural\, am fost foarte dezam\git,
într-un fel, fiindc\ înainte mi se p\ruse ceva interesant; sînt
lucruri interesante în literatur\ [i în întîlnirile personale cu
al]i oameni, cu care vorbe[ti intens despre literatur\, dar
niciodat\ nu ai astfel de discu]ii cu scriitorii. Uneori am [i
experien]e pl\cute sau prieteni care sînt scriitori, dar acestea
sînt mai degrab\ întîmpl\ri. În general nu-mi place lumea
literar\.

A.C.: Tu scrii sau ai scris [i în pres\?

A.B.: Da, uneori scriu recenzii de carte. Fac asta mai ales
pentru bani, nu-mi place neap\rat foarte mult. Îmi place s\
scriu despre c\r]ile care-mi plac, dar problema, cînd faci pe
criticul, e c\ te treze[ti c\ o mul]ime de oameni te ur\sc.
De-asta eu prefer s\ scriu despre autori mor]i, fiindc\ ei nu
se mai plîng. Da, a[a e, te treze[ti cu o gr\mad\ de
oameni care te ur\sc, iar mie nu-mi place s\ fiu urît. Nu e
un job suficient de bine pl\tit ca s\ suport ura atîtor oameni. 

A.C.: De[i nu-]i plac scriitorii, ce scriitori ai spune c\ te-au
influen]at?

A.B.: Foarte mul]i. Cîteva sute. Cea mai mare influen]\ a
fost, poate, Henry James, apoi Balzac, Maupassant - scriitorii
reali[ti. Iar dintre cei contemporani Clarice Lispector, Lobo
Antunes, Naipaul, Sartre - nu doar ca filosof, ci [i ca scriitor.
Dar sînt mult mai mul]i. 

Interviu [i traducere din englez\ de Ana Chiri]oiu
Foto: Gruia Dragomir
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L izoanca Doinei Ru[ti a avut parte, pîn\ acum, de o receptare destul de atipic\
pentru un roman românesc recent: în vreme ce majoritatea criticii literare
mainstream a ignorat cartea, probabil mai ales din teama c\ o autoare care
„confirmase” [i-a permis o frivolitate reportericeasc\ greu de girat din

punct de vedere canonic, romanul s-a bucurat de aten]ia cîtorva jurnali[ti - Costi
Rogozanu, Cristi Lup[a, Cristina Bazavan - [i a antropologului Vintil\ Mih\ilescu pentru
c\ promitea s\ ofere un subiect de dezbatere pe tema rela]iei dintre fic]iune, jurnalism
[i realitate. Op]iunea Doinei Ru[ti de a ataca fic]ional o tem\ desprins\ de pe prima
pagin\ a ziarelor, promi]înd nu doar s\ ofere o reprezentare just\ a cazului, ci [i s\
critice abordarea mediatic\, centrat\ pe senza]ionalism, e temerar\. Cel pu]in în literatura
noastr\, în care reportajul nu mai e de mult considerat o specie literar\ [i în care cei
mai mul]i dintre scriitorii de succes nu concep s\-[i prind\ mintea cu realitatea imediat\,
iar cînd aleg totu[i s-o prezinte, o drapeaz\ într-o
nesfîr[it\ [i p\guboas\ literaturizare. De aceea, eu
una sînt sceptic\ fa]\ de optimismul con]inut de
aprecierea lui Vintil\ Mih\ilescu, cel pu]in în ce prive[te
literatura, fiindc\ în alte arte lucrurile par s\ stea,
într-adev\r, a[a: „În fa]a unei realit\]i care ne scap\
tot mai mult printre [tirile sau statisticile celor care ar
avea menirea s\ ne-o prezinte «a[a cum e», arta
pare s\ fi pornit, de ceva vreme, într-o campanie vindi-
cativ\ de c\utare a «adev\ratei realit\]i». Lucrurile
au început cu recuper\rile artistice ale lumii comunismului
[i cu scrierile «rurale» ale regretatului Sorin Stoica, de
pild\. Acum ele tind s\ se apropie de o mas\ critic\,
r\spunzînd unei nevoi reale: în ce societate tr\im, de
fapt, [i cine ne poate spune ceva coerent [i inteligibil
despre ea?” Literatura lui Sorin Stoica este într-adev\r
o excep]ie fericit\ de la regula fugii scriitorilor de realitate,
dar n-a[ putea s\ mai numesc prea multe. Iar romanul
Doinei Ru[ti e departe de-a putea fi dat ca exemplu de
reu[it\ în domeniu, în ciuda bunelor sale inten]ii.

De fapt, acestea sînt primele care submineaz\ scriitura.
Doina Ru[ti a plecat la drum cu o înalt\ miz\ etic\, de altfel
foarte de-n]eles omene[te, fiindc\ pe to]i ne încearc\ revolta

fa]\ de judec\]ile pripite care asezoneaz\ relat\rile din
pres\. N-a[ fi îns\ chiar atît de critic\ cum e autoarea la adresa

jurnali[tilor, f\r\ s\ m\ gîndesc c\ meseria le impune ni[te
condi]ii de lucru nu tocmai optime pentru aprofundarea

subiectului [i c\ de tabloidizarea presei sînt responsabili în
bun\ m\sur\ consumatorii. O posibil\ vin\ a jurnali[tilor de

investiga]ie mi se pare c\ e aceea - de care îns\ se face vinovat\
[i Doina Ru[ti în romanul s\u, dar [i în interven]iile ulterioare

din presa cultural\ -  c\, în loc s\ descrie pur [i  simplu
subiectul, caut\ s\-l explice cît mai savant, s\ ofere piste de

interpretare [i repere uneori seduc\toare, dar de cele mai multe ori f\r\ acoperire. Într-adev\r, cu
aceste mize, Doina Ru[ti a reu[it s\ arate c\ era vorba despre un abuz [i c\ feti]a care „a umplut un

sat întreg de sifilis” nu e doar „o prostituat\”, a[a cum s-au gr\bit s\ indice [tirile, ci o victim\ a mediului
ei. Iar dac\ jurnali[tii au c\zut în capcana culpabiliz\rii minorei, autoarea cade în cea a culpabiliz\rii

mediului. Numai c\ realit\]ile rurale, de care cei mai mul]i dintre noi sîntem str\ini, în ciuda celor
cincizeci de procente ale popula]iei noastre tr\itoare la ]ar\, nu pot fi reduse, cum se întîmpl\ în-

tr-un reportaj de dou\ minute, în roman [i în trailerul c\r]ii, la promiscuitate, imoral [i abisalit\]i. E un
amestec deconcertant, numai bun s\ creasc\ audien]a [i vînz\rile, iar în Lizoanca func]ioneaz\ seduc\tor,

numai c\ el ]ine exclusiv de logica fic]iunii. Nu vreau s\ spun prin asta c\ proza realist\ ar trebui girat\
sociologic, ci c\ e necesar\ o bun\ respectare a conven]iilor. Ori, pe acestea Doina Ru[ti le fenteaz\ cu

gra]ie. Dar de inconsecven]ele dintre inten]ii, declara]ii [i practic\ s-a ocupat, pe larg, Alina Purcaru,
într-un material amplu din ziarul Cotidianul1. 

În ciuda document\rilor operate de autoare la fa]a locului [i în pres\, Lizoanca este, de la un cap\t la
altul, o carte de fic]iune, care nu p\streaz\ din realitatea de la care pornise decît pretextul, neepurat deloc

de senza]ionalism, [i miza etic\, tradus\ în scris printr-un maniheism b\t\tor la ochi. Lumea corupt\ [i
abrutizat\ în care cre[te copila [i c\reia i se datoreaz\ evolu]ia ei emo]ional\ [i sexual\ întruchipeaz\ o

cauzalitate mult prea simpl\ ca s\ poat\ trece drept autentic\. Poli]istul [i viceprimarul sînt corup]i, tat\l e
de o violen]\ patologic\, mama e traumatizat\, asistenta medical\ e resentimentar\, jurnalista e superficial\

[i exploatatoare, bunica fetei e curva satului, tinerii ei prieteni sînt, tot din cauze familiale, lipsi]i de orice umanitate,
to]i sînt lega]i prin firele ascunse ale incestului [i ale leg\turilor sexuale ilicite, Satul Nou e o mla[tin\ în care nu

se poate petrece nimic bun. Nu ]in s\ iau ap\rarea satului românesc „adev\rat” (nici nu [tiu care-o fi acela), ci s\
subliniez înc\ o dat\ c\ ne afl\m într-o conven]ie a fic]iunii. Inclusiv prezen]a unui mit întemeietor (inelul cu inscrip]ie

cre[tin\) indic\ aceast\ conven]ie. Problema e c\ porniser\m de la realitate [i am ajuns, ca pe o band\ a lui Moebius,

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll   

Doina Ru[ti, LLiizzooaannccaa llaa 1111 aannii, Editura
Trei, 2009, colec]ia „Fiction connection”,
313 pag.

~
mi luasem la un moment dat, într-un teanc mai mare de c\r]i, [i romanul So] [[i
so]ie al scriitoarei israeliene Zeruya Shalev. Asta se întîmpla cu mai bine de un
an în urm\. Nu [tiam nimic despre autoare, cineva de la Polirom îmi zisese c\
ar fi mi[to. Am impresia c\ în perioada aceea fusese [i invitat\ s\ vin\ în România. 

Cartea a aterizat pe un raft din biblioteca mea [i m-a
a[teptat cuminte. N-a aruncat s\ge]i, nu m-a tras de mînec\,
nu mi-a pus piedic\. De cîteva ori, în timp ce c\utam alte
lucruri sau mai f\ceam ordine, am dat peste ea, dar m-am
gîndit c\ n-am chef s\ citesc o poveste cu un titlu atît de
conven]ional. Pîn\ într-o zi cînd toate astea n-au mai contat,
mi s-a lipit de mîn\ [i am deschis-o, uitînd de prejudecata
aceea tîmpit\. 

Am citit-o într-un moment în care m\ sim]eam îngrozitor
de vulnerabil\,  parc\ toat\ pielea de pe corp îmi
plesnise [i în jurul meu se c\scase un spa]iu care trebuia
umplut cu ceva. {i habar n-aveam cu ce. M-am f\cut mic\
[i m-am ascuns în paginile ei. Au urmat cîteva zile
lungi, în care povestea acelui cuplu, neputin]a [i triste]ea
lui au amor]it-o pe a mea. 

La sfîr[it to]i eram mai bine, mai senini. Mi-ar fi pl\cut
s\ ies cu Naama, eroina c\r]ii, la o cafea. S\-i mul]umesc
cumva pentru timpul petrecut împreun\, pentru u[a
pe care o l\sase deschis\ pentru mine. 

Nu e genul de roman cu nu [tiu ce subiect senza]ional,
din contr\, a[ zice. Doar o poveste de cuplu cît se poate
de clasic\. O iubire care se na[te în adolescen]\,
urmeaz\ c\s\toria celor doi, feti]a lor [i un motora[
care se defecteaz\. Îi sare o piuli]\. Continu\ s\
func]ioneze, dar produce spaime, angoase, vinov\]ii.
Ca [i cînd cei doi ar suferi de ni[te boli necunoscute
care se hr\nesc cu sufletele lor. Îi m\nînc\ de vii
pîn\ la os. Pîn\ nu se mai recunosc. 

Cu adev\rat spectaculos e ritmul c\r]ii, felul
în care ]î[ne[te fraza. Acel amestec  straniu de cruzime, de senzorialitate,
devdezolare [i de dr\g\l\[enie care te cucere[te de la prima pagin\.
Un lung poem în care t\cerile fac bine. Patetismul este asumat [i picurat
în doze fine. 

Cu siguran]\ o s\ caut [i celelalte c\r]i traduse în române[te ale
Zeruyei Shalev. Acum ne cunoa[tem. Îmi vine s\ rîd de capcana cu
titlul în care am c\zut ca flea]a. Poate \sta este un motiv în plus s\
nu-mi mai bat atîta capul nici cu titlurile textelor mele, pe care le-
am g\sit întotdeauna cu destul\ greutate [i abia dup\ ce le terminasem
de scris.

M\ aflu în aceea[i situa]ie, înc\ nu m-am hot\rît cum o s\-i
spun textului meu urm\tor care se coace. Sper s\ scap într-o zi
de spaima absurd\ c\ destinul unei c\r]i poate fi deturnat
dac\ nu i-am g\sit numele potrivit.  

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. 
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în plin\ fabula]ie. Sub pretextul c\ descrie realist o situa]ie curent\
[i revolt\toare, Doina Ru[ti literaturizeaz\. {i nu e nevoie s\
compari Lizoanca cu reportajul2 pe aceea[i tem\ ap\rut cu cîteva
luni în urm\ în Tabu c\ s\-]i dai seama de asta. Un indiciu important
e c\ Doina Ru[ti intr\ netulburat\ în capul personajelor [i le
umple cu gînduri [i cu expresii care n-au ce c\uta acolo, dac\ e
s\ p\str\m logica realist\. Iat\ un exemplu: „Mai întîi o asalt\
mirosul: era ceva familiar, cald, care îi amintea de bunic\-sa
dinspre mam\ [i de zilele copil\riei de dinainte de [coal\. Ca
[i cum s-ar fi deschis cuptorul lor negru, intrat adînc în burta
sobei albe, cuptorul din care ie[eau valuri calde, de la coaja
pîinii sau de la cozonac sau de la ce mai f\cea bunica ei. Dar mai
era ceva: un parfum discret, de bomboane cu crem\, de cucoane
luxoase, un parfum pe care imediat îl asocie cu Trestiana [i cu
via]a pe care Lizoanca [i-o imagina dincolo de ecranul televizorului,
ceva fastuos [i poleit, cald [i m\t\sos, o fericire care o ridica
alene, f\cînd-o s\ pluteasc\ pe deasupra podelelor cremoase,
a apelor alb\strii, a meselor cu fe]e albe [i întinse coal\ de hîrtie.
Toate aceste imagini îi trecur\ prin fa]a ochilor înainte s\ fi
pus mîna pe cornul ar\miu [i mirositor. Cînd îl atinse, îi sim]i
moliciunea [i pielea catifelat\ ca o petal\ de pansea. Feti]a mu[c\
din croasant [i mestec\ încet, atent\ la gustul care se închega
lent, pe m\sur\ ce crema de ciocolat\ cuprindea foitajul de catifea.
În mod paradoxal, se combina impresia de sa]ietate [i de
foame f\r\ sfîr[it, furi[at\ în gustul plin, sus]inut de o mie de flori
[i de o mie de dulciuri diferite, de ciocolate topite [i creme ample,
ascunse în pliurile nenum\rate ale unei pr\jituri pe care Lizoanca
nici nu [i-o imaginase.” Doinei Ru[ti îi reu[esc în bun\ parte
descrierile, mai ales cele fruste, naturaliste, am g\sit cîteva chiar
memorabile („ori[ice îi cade sub ochi, adun\ iute cu degetele lui
negre ca o hait\ de cîini”), nemaivorbind despre cîteva personaje
coerente (în cheie caricatural\) dar, de dragul conven]iei realiste
[i al minimelor a[tept\ri, a[ aminti c\ Proust nu s-a n\scut la ]ar\. 

Nu vreau s\ spun prin asta c\-mi doresc s\ citesc reportaje literare
seci [i exclusiv veridice, ci tocmai c\ ele ar putea reprezenta un subiect
mult mai frecventabil de c\tre scriitori decît este în prezent. Nu vreau
s\ teoretizez nici clivaje de nuan]\ între literatur\ [i nonfic]iune [i nici
s\ fac apologia acesteia din urm\, de[i o merit\ cu prisosin]\, fiind de
asemenea slab reprezentat\ la noi. M\ bucur\ ini]iativa Doinei Ru[ti de-
a se orienta c\tre realitate, fie ea din ra]iuni etice, politice sau estetice,
în fine, dar nu m\ încînt\ deloc rezultatul, în primul rînd pentru c\ fenteaz\
conven]ia realist\ prin schematizare [i literaturizare abundent\ [i în al
doilea rînd pentru c\ nu deschide deloc calea reportajului literar, ci o
deturneaz\. Literaturizarea mi se pare cu atît mai grav\ cu cît autoarea ]ine
s\ ne aminteasc\ în interven]ii c\ e vorba despre un caz real, tratat injust
de pres\ [i de opinia public\. Numai c\ etica subiectului nu se opre[te
deloc aici, ci se refer\, a[a cum explic\ Lavinia Gliga, autoarea reportajului
amintit din Tabu, într-un interviu3 luat de Cristi Lup[a despre „making of”-ul
materialului: „[Cel mai greu lucru din tot acest proces a fost] s\ fac dreptate
cititorului [i personajelor deopotriv\. A fost greu, pentru c\ m-am ata[at mult
de personaje - în special de Corina -, oamenii care de fapt au f\cut posibil\ aceast\
poveste. Am cînt\rit detalii care puteau pune într-o lumin\ nefast\ un personaj:
vreau s\ fac asta? Am cum [i unde s\ echilibrez acel detaliu?” Spre deosebire de
jurnali[tii care-[i pun aceste probleme, scriitorii se complac într-o suprema]ie absolut\
a artei literare, chiar [i cînd aleg s\ scrie despre realitate, folosind, dup\ cum e mai
convenabil, dubla m\sur\ a literaturii [i a realit\]ii. Numai c\ specia reportajului
presupune ca acestea s\ coincid\.

_______________
1 „Dou\ Lolite de la ]ar\ pentru literatura român\”,  în CCoottiiddiiaannuull din 15 aprilie 2009.
2 Lavinia Gliga, „Îngerii din jurul ei”, în revista TTaabbuu din aprilie 2009.
3 „Making of «Îngerii din jurul ei»”, aprilie 2009, pe blogul revistei TTaabbuu, la adresa http://makingof.tabu.ro/2009/04/13/making-

of-ingerii-din-jurul-ei/. 

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 (Editura Polirom, 2008). Este prezent\ cu articole în revista aaLLttiittuuddiinnii .
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ara 1985. Curtea [colii.

Din fericire n-a fost nevoie s\ a[tept mult, c\ eram în clas\ cu A. Numai ce terminaser\ s\
înal]e drapelul [i s\ cînt\m Trei cculori. Numai ce apucaser\ mamele s\-[i aranjeze rochiile de

voal, [i s\ le zîmbeasc\ încurajator odraslelor, iar ta]ii s\-[i [tearg\ transpira]ia de pe tîmple, c\ a [i
început. Clasa I A, Premiul I, [i m-am trezit cu coroni]a pe cap (cea f\cut\ de acas\ de tat\l meu [i de na[ul

de botez, cu trandafiri mari, b\tu]i, din curtea celui din urm\). Ie[iser\m în fa]\ la premiul I mai mult de jum\tate
de clas\ [i era pu]in aiuritor cu toate privirile alea a]intite spre noi. Percepeam doar spa]iul foarte mare care
desp\r]ea locul unde se d\deau premiile de cel unde ova]ionau p\rin]ii. Picioarele tremurau r\u parcurgînd
toat\ distan]a aia pîn\ cînd te l\sai lini[tit cuprins de mul]ime [i tapetat cu zîmbete.

Vara 1986.   

Clasa a II-a, nasol. C\dere liber\ în gol. Numai premiul III, p\i cum m\, mam\, [i cutare [i cutare au fost mai
de[tep]i decît tine? Point taken. 

Vara 1987, 1989, 1990, 1991.

N-am mai plecat de pe podium. {i de data asta nu mai era în fa]\ jum\tate de clas\, ci numai cîte unul,
maximum doi. Plus premiile la olimpiade. Într-un an am ie[it la aplauze de vreo trei ori. Un an cu premiul întîi m\
obliga [i la urm\torul. Genera]ie abia ie[it\ din comunism, continuam tradi]ia competi]iei frenetice (care, în mod
ciudat, ne preg\tea pentru un sistem  non-competitiv), în vreme ce noile programe [colare care cultiv\ spiritul
de echip\ [i înv\]atul de pl\cere nu se treziser\ înc\.

1992.

Ne calculam unii altora ultimele sutimi r\mase. Dac\ A. ia un 9 la mate, iar T. un 9 la istorie, m-am scos. Cît
ai luat, cît ai luat, ne întrebam cu aerul c\ ne interesam doar a[a, ca prieteni. Cu notele astea venea [i o
filozofie de via]\, care azi se cheam\ pro-activ\: sînt bun\, o s\ reu[esc în tot ce-mi propun, nimic nu m\
poate opri, o s\ am o via]\ minunat\. Într-o or\ de mate, în care m\ concentrez din greu s\ în]eleg un
exerci]iu, se întîmpl\ c\ se întoarce la mine B. s\-mi cear\ guma. I-o dau ca de-atîtea ori, aruncîndu-i o privire
plictisit\, ba nu... stai, stai pu]in, B. \sta e chiar dr\gu]. Chiar foarte dr\gu]! Bine, asta [tiu [i fetele cool din clas\.
Nu cred c\ mai surprinde pe cineva s\ spun c\, la acest moment, eu nu sînt o fat\ cool. B. îmi r\spunde
degajat la cîteva glume [i eu încep s\ merg la [coal\ cu inima tres\ltînd în anticipa]ie. Avem tot mate, ne aduce
tezele, mie tocmai îmi iese s\ m\ hîrjonesc pu]in cu B., aproape nici nu aud cînd îmi strig\ nota, care e 8. Îmi
cade tavanul în cap. Buzele mele rostesc mut: 8. B. zice ceva, eu nu mai aud nimic, parc\ sînt într-o cad\ cu
ap\ [i apa îmi trece de cap. Le v\d gurile celorlal]i deschise de rîs, ca ale unor pe[ti uria[i. 

Urmeaz\ zile [i nop]i chinuitoare. Trebuie s\ mi-l scot din cap pe B. Ca s\ iau m\car premiul doi. M\ leg
de catarg, surd\ la rîsetele [i glumele lui. Gata, de-acum am terminat-o cu b\ie]ii. M\ adun [i mai iau cî]iva
de zece la român\, ceea ce nu prea m\ ajut\ la nimic, c\ acolo oricum îmi ie[ea media. Dar parc\, în sfîr[it,
nu mi se mai pare B. a[a dr\gu]. Adic\, este dr\gu], dar dac\ m\ str\duiesc tare-tare, asta nu are nici o
leg\tur\ cu mine. 

Prim\var\-var\ 1993.

Anul \sta îmi iau revan[a fa]\ de A., pentru c\ a luat premiul I anul trecut. E cu vreo dou\ sutimi în
urma mea, [i la vreo dou\ materii nu cred c\ mai are cum s\ scoat\ zece. O surpriz\ s-ar putea s\ ne
rezerve T., care vine [i el tare din urm\. De cînd e la noi în clas\, n-a luat în nici un an premiul I [i cred
c\ ar vrea. Numai c\ nu are cum, îmi spun [i-mi zîmbesc în oglinda toaletei de la [coal\. Peste mine
dau buzna cîteva fete de la ora de sport. Î[i scot tricourile, se stropesc cu ap\, soarele li se reflect\ în
pic\turile de pe piele. Sînii le salt\ sub maiourile aproape ude, [i aerul îmbibat cu transpira]ie acr\-
dulce mi se lipe[te de piele, prin gulerul c\m\[ii deschise doar la un nasture. Mu[chii lor
contracta]i, [uvi]ele de p\r sc\pate din cozi, rîsetele cu tonalit\]i înalte, gliseaz\ peste privirea
mea rece. M\ scutur u[or [i ies în hol. M\ întorc în clas\ [i deschid Eliade.

Cineva spune c\ s-au afi[at notele la chimie, la ultima lucrare. Acolo chiar îmi trebuie un zece.
M\ ridic [i alerg pe coridor. În fa]a panoului mai este numai T. Cred c\ sîntem printre pu]inii care
n-aveau înc\ destule note. T. este în fa]a mea, dar nu e o problem\ s\ v\d de el, cre[tetul lui îmi

ajunge cam pîn\ la nas. T. e mic, fî[ne] [i cu ochii foarte alba[tri. P\rul lui miroase incredibil de
frumos, miroase ca un copac întreg, cu frunze, flori, fructe [i sîmburi la un loc. De fapt, nu

doar p\rul lui miroase a[a, parc\ mirosul eman\ de peste tot, din pielea lui [i din ochii lui [i
din buzele lui pe care eu nu le v\d a[a, cum st\ cu spatele la mine. {i eman\ din caietele lui

[i din creioanele lui, [i din penarul lui, pe care nici nu le [tiu, [i din notele lui. {i iar\[i din
sprîncenele lui [i, sînt aproape sigur\ c\ [i din creierul lui. Stau în spatele lui t\cut\, [i-mi

dau seama c\ nu m\ mai caut demult pe list\. Încerc s\ plec, dar parc\ de la genunchi
în jos nu am decît ni[te jartele de elastic sl\bit. În schimb, mîinile mele aproape au pornit-

o s\-i ating\ umerii firavi [i calzi. El se întoarce, îmi zice c\-i iese zece. Glasul lui
începe s\ mi se zbat\ în gît. Pleac\ s\ltat, mul]umit. Mai r\mîn înc\ pu]in, sprijinindu-

mi mîna transpirat\ de panoul unde se afl\ lista cu note.  

În anul acela am luat, totu[i, premiul întîi.

{{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.

select all

premiul I 
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D intotdeauna am fost fascinat
de romanele al c\ror titlu propun
un personaj generic, simbolic,
diluat sau, dimpotriv\, extrem

de bine materializat. Îmi plac c\r]ile în care
o realitate, o no]iune, un concept, o idee
planeaz\ tutelar asupra întregii desf\[ur\ri
narative. {i se pare o prob\ de m\iestrie

scriitoriceasc\ s\ cre-
ezi astfel de perso-
naje memorabile
precum Ciuma lui
Camus sau, r\mînînd
în spa]iul francez,
Strig\tul lui Laurent
Graff. Pe list\ apar
numeroase alte exem-
ple ilustre, de la Or-
birea lui Canetti la
Delirul lui Preda. Din
acest motiv mi-a sunat
foarte bine atît titlul
cît [i prezentarea
romanului de debut
al lui Drago[ Voicu
(premiat, de altfel),
Coada. 

Personajul ge-
neric în acest caz e
generos. E vorba
despre no]iunea de
„coad\” în comunis-
mul autohton [i
despre metamorfoza
ei într-o adev\rat\

obsesie na]ional\. Pentru unii pasiune,
pentru al]ii prilej de socializare firav\,
pentru cei mai mul]i cumplit\ corvoad\.
Din p\cate îns\, Drago[ Voicu se las\ prins
în capcana personajului hr\p\re] (pentru
c\, desigur, orice coad\ onorabil\ se
hr\ne[te în permanen]\ cu timpul [i cu
num\rul celor care, în[irui]i, o formeaz\)
pe care l-a creat, uitînd de aproape toa-
te celelalte ingrediente de care este nevoie
pentru a scrie un roman reu[it: intrig\,
tensiune, stil inconfundabil. Cu greu se
reg\sesc toate acestea aici. 

Personajele romanului (în afara cozii,
desigur) sînt prea multe [i prea sumar
schi]ate. Nu au nici un pic de individualitate
[i dau parc\ impresia c\ sînt ]inute într-un
soi de gr\din\ zoologic\ narativ\. Te plimbi
pe alei, le vezi din cînd în cînd, dar nu le
po]i observa în libertate, în desf\[urare.
Schematismul e total. Nea X, tanti Y sau
tovar\[ul Z nu se definesc decît printr-o
singur\ tr\s\tur\ de caracter, printr-un
mic detaliu (o hachi]\ de limbaj sau vreun
viciu minor), printr-o ac]iune pe care par
s\ o repete la nesfîr[it. Te po]i plimba cît
vrei pe c\r\rile romanului, dar cînd revii
la un personaj anume, îl g\se[ti în aceea[i
pozi]ie, f\cînd acelea[i lucruri, vorbind la
fel. Asta n-ar fi r\u la o adic\ dac\ toate
personajele astea ar avea [i via]\. Ceea ce
nu se întîmpl\. Ele par mai degrab\
ni[te fizionomii conturate grosolan, ni[te

figuri de paie încremenite în gest.
Inutil s\ mai spun c\, de vreme ce

protagoni[tii, cei care fac ac]iunea, lipsesc,
[i ac]iunea lipse[te. Sînt reluate la nesfîr[it
anumite pasaje în care nu se poveste[te
nimic ci doar se descrie o poveste. Frazele
par s\ fie o acumulare aluvionar\ de amintiri
imprecise [i [terse, cadre generale (practica
agricol\, „luarea” zilnic\ a curentului,
omniprezen]a [i geniul Tovar\[ului, coada
la orice) în care au fost apoi turnate ulterior
stereotipii vag nostalgice [i frustr\ri
nenum\rate. Coada pare s\ fie o compunere
despre comunism, scris\ din amintirile
[i din enerv\rile celor mari [i întins\ pe
mult prea multe pagini. „Toat\ ]ara
avea c\ciuli p\trate de iepure, de la ru[i.
Erau cam singurele c\ciuli de blan\ existente.
Cele mai multe erau negre. Ce de iepuri
negri aveau ru[ii \[tia! Oricum eu nu le
puteam suporta. Îmi f\ceau un cap cît o
bani]\ [i niciodat\ nu îmi acopereau urechile.
Dup\ ce soba [i re[oul s-au stricat, sau
dup\ ce nu prea se mai d\dea curent, nu
mai ]in minte exact, tata l-a rugat pe un
prieten s\-i împrumute o sob\ pe motorin\
pe care acesta nu o folosea. Am adus-o
acas\ [i am instalat-o pe holul cu dormitoarele
noastre. Evacuarea se f\cea printr-un
burlan, pe care l-am scos pe aerisirea de
la baie, a[a cum f\cea toat\ lumea. Era
cam preten]ioas\ soba asta, dar f\cea ceva
c\ldur\. În primul rînd mergea pe motorin\
care nu prea se g\sea u[or. Aducea tata
cîte un bidon de 10 litri pe care îl ]ineam
pe balcon. Cel mai greu era s\ o aprinzi.
Dura cam o jum\tate de or\. Dar pe urm\
n-aveai treab\! De-abia a[teptam s\ vin
de la [coal\ [i s\ m\ apuc de înv\]at lîng\
sob\. St\team în fund pe mochet\, lîng\
ea, [i ce bine mergea înv\]atul la c\ldur\!
De multe ori, aruncam în cuptor cî]iva
cartofi, o ceap\ sau cîteva mere care se
coceau [i erau foarte gustoase. Mirosul
lor mai lua pu]in din mirosul de motorin\
din cas\.” (pg. 106-107). 

O not\ totu[i bun\ acord unor mici
secven]e de umor (uneori involuntar) care
mai destind un pic atmosfera. Hazul se
na[te uneori dintr-o ingenuitate jucat\
(de pild\ mir\rile, fire[ti, ale copilului în
fa]a absurdit\]ilor sistemului totalitar [i
explica]iile simpatice pe care le avanseaz\
singur) cu o destul de mare abilitate. Cînd
uit\ c\ are de scris o carte care s\ vorbeasc\
despre tot comunismul românesc [i în care
s\ adune toate amintirile lui ([i ale cunoscu]ilor
lui) despre acea epoc\, Drago[ Voicu te
poate [i surprinde pl\cut. E greu îns\ de
[ters senza]ia ap\s\toare de plictiseal\.
Eu m\ plictisesc de moarte la orice coad\.
Romanul de fa]\ nu a f\cut excep]ie.   

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 24 de ani, absolvent al
Facult\]ii de Litere, Universitatea Bucure[ti, ̀ n prezent
masterand `n teoria [i practica edit\rii. ~n 2004 a
publicat volumul de poezii JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree (Editura
Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la RRoomm<<nniiaa lliitteerraarr\\
[i ]ine rubrica de cronic\ a traducerilor ̀ n CCoonnttrraaffoorrtt.

Drago[ Voicu, CCooaaddaa, Editura Cartea
Româneasc\, Bucure[ti, 2009, 174
pag. 

la Coad`

r`zvan mmihai 
n`stase

N u de pu]ine ori am constatat c\ atunci cînd deschid Ada [[i aardoarea (mai
des) ori ciclul Hallipa (mai rar) m\ surprind z\bovind cu privirea pe arborii
genealogici care introduc în cele dou\ istorii familiale - [i obiceiul odat\
constatat s-a transformat apoi într-o curioas\ deprindere de-a vizita uneori

un loc destul de interesant: www.familytreesearcher.com. Dar nu despre asta inten]ionez
s\ scriu. Leg\tura este o descoperire f\cut\ anul trecut pe internet. Moda lep[ei la
bloggeri - nu [tiu dac\ între timp s-a stins sufocat\ de alt\ mod\ - a fost bîntuit\ într-o
vreme [i de subiectul Ce-a[ face dac\ a[ fi dictator de Mizil. Iar\[i Mizilul, gaur\ neagr\,
gazd\ bun\ pentru defecte [i pentru lucruri de lep\dat, un unde-a-n]\rcat-dracul-iapa
ideal. La declan[area acestei lep[e ajutase probabil [i anun]area candidaturii lui Adrian
N\stase pentru un post de deputat în circumscrip]ia Mizil. Într-o juma’ zi am tot
f\cut echilibristic\ s\rind din blog în blog [i am reconstituit, cu o pl\cere de arheolog,
o hart\. Sigur c\ da, sem\na cu un arbore genealogic, o constela]ie minuscul\ în
blogosfera româneasc\ [i, mai departe, în globlogosfer\ (ce stru]o-stru]il\ de cuvînt
mi-a ie[it! - precum o limb\ înnodat\).

Nu mi-am mai propus leg\turi între detaliile descoperite: tendin]ele dictatoriale
ale participan]ilor, ironiile pres\rate, giumbu[lucurile ori neputin]ele de-a intra în
pielea unui tiran... - am recurs la ceva mult mai la-ndemîn\. Dup\ modelul selec]iunilor
din programul de Revelion, dar procedeul mi s-a p\rut c\ aduce [i cu maniera de
inventar à la Sei {ōnagon, am f\cut un portret-list\ al unui dictator care [i-ar desf\[ura
cariera de zbir în micu]ul, lipsitul de atrac]ie, multluatul în bîz\ Mizil. Ca un poem de
zile grele dar cu zîmbetul pe buze - numai bun de citit pentru aduceri aminte:

nu vor exista fi]o[i, iar pe cei care ar ridica întreb\ri 
cu privire la legitimitatea ac]iunilor mele i-a[ reduce la t\cere, încarcerîndu-i,
a[ afi[a un discurs populist, invocînd binele general,
toat\ lumea va trebui s\ aib\ PC-uri cu procesoare quad-core, una sau dou\
9800GX2, 
patru giga de memorie [i cel pu]in un hdd WesternDigital Raptor de 150GB, 
dac\ nu, la carcer\ [i obliga]i s\ joace NFS Carbon pe un Pentium II la 400MHz,
a[ desfiin]a fabrica de armament, c\ oricum nu se mai produce nimic, 
[i a[ construi 5 malluri, care s\ se numeasc\:
MallZil, Mizil Shoping Mall, Mizil Piatza, Mizil Nord-Centru-Sud- Mall 
[i, nu în ultimul rînd, Vinoasa Mall,
a[ decreta doliu regional [i a[ da cep la to]i bariculii de la Tohani... 
s\ curg\ vinul! - o  popula]ie ame]it\ e o popula]ie u[or de controlat. :))
a[ interzice religiile, cultele [i ocultele... cui îi mai trebuie religie cînd are vin!?
a[ interzice poluarea [i a[ popula maidanele cu zimbri importa]i din Polonia,
a[ importa 10.000 de sa[i... dac\ a mers o dat\, de ce nu ar merge [i a doua oar\?
mi-a[ trage vil\ cu piscin\ [i termopane cu Svarowski,
a[ decreta ca priorit\]i 2 sau chiar 3 linii de metrou, aeroport, 
ie[ire la mare, un cartier de zgîrie nori,
(P|I B|!!! dac\ eram eu dictator de Mizil, crede]i voi c\ mai scria]i pe bloguri? 
LA MUNC|, B||||!!! p\i, pe vremea lu’ Nea Nicu 
nu prindeai picior de vietate moart\ în blogosfer\ dup\ ora 10:00)
m-a[ duce în Pre[edin]ia de Mizil [i a[ da afar\ 
toate co]ofenele cu 5 clase [i cu ochelari fund de sifon 
[i mi-a[ angaja numai Carle Bruni cu IQ supradotat, 
a[ pune s\ mi se construiasc\ un turn de sticl\ în mijlocu’ republicii, 
de unde s\ v\d tot ce se întîmpl\,
a[ cump\ra toate terenurile din jurul republicii 
[i a[ planta vie din soiuri bune - a[ face o republic\ viticol\,
(mai întîi m-am gîndit c\ m-a[ muta la Urla]i sau la B\icoi, 
c\ au nume mai faine, numa’ bune pentru un dictator care se respect\,
mai apoi îns\, mi-am dat seama de avantajul strategic al Mizilului 
[i am direc]ionat banii mizilenilor c\tre trei investi]ii majore:
linia de tren ultrarapid, Buz\u-Mizil-Ploie[ti-Bucure[ti, 
cu fiecare segment str\b\tut în maximum 15 minute,
organizarea unui mega-concert la dou\ s\pt\mîni,
organizarea unui festival al vinului, a doua zi dup\ concert,
înfiin]area unei universit\]i, cu predare în limba englez\, 
centrat\ pe [tiin]e sociale [i pe vinifica]ie, 
la care s\ angajez teaching staff multina]ional, 

cosmin

manolache
mizilicuri

selec]iuni din dictatura 
de Mizil1
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ncep cronica despre volumul lui Dan
Coman, Dic]ionarul MMara, cu o anecdot\,
aflat\ din surse sigure: un librar c\ruia
i-au fost propuse spre achizi]ionare toate

cele trei noi apari]ii din colec]ia „Rotonda” a
Editurii Cartier ar fi r\spuns c\ nu dore[te s\
cumpere decît Dic]ionarul MMara, pentru c\
poezia nu se mai vinde bine, dar dic]ionarele
da. Morala? O las pe seama celor care încearc\
s\ vad\ (în anchete pe bloguri, în reviste
sau, de exemplu, în rîndurile tinerilor scriitori
recent întor[i de la Colocviul de la Alba Iulia)
ce mai înseamn\ poezia azi, care mai e for]a
ei, cine mai cite[te poezie etc.

M-am gîndit, înc\ înainte s\ încep s\ citesc,
c\ o astfel de carte poate fi ori total nereu[it\
(lirism în exces, diminutive, alinturi etc., naturale,
de altfel, cînd vine vorba despre copii, dar
foarte, foarte greu de redat în poezie), ori o
reu[it\ de mare fine]e, în cazul în care autorul
[tie s\ evite toate „capcanele“ enumerate mai
sus. La sfîr[itul lecturii, una în care mi-am propus
s\ nu acord absolut nici un fel de circumstan]\
atenuant\, mi-a fost clar c\ pot încadra Dic]ionarul
Mara în a doua categorie.

O prim\ observa]ie: organizarea c\r]ii -
titlurile poemelor sun\, într-adev\r, cele mai
multe, ca ni[te intr\ri de dic]ionar: tlinda,
nop]ile mici, luna, sup\ de pui, aerul, frica,
baia, al\ptarea, musafiri, m\r cu biscui]i, juc\rii,
pampers, tat\l - nu las\ loc unor p\stoase,
nesfîr[ite, vagi tribula]ii pe tema general\ a
paternit\]ii. Noile situa]ii [i probleme create
de prezen]a feti]ei, Mara, alc\tuiesc un fel
de puzzle pentru oameni mari (în primul
rînd p\rin]ii) pentru rezolvarea c\ruia este
nevoie de p\strarea maximei lucidit\]i: nu
degeaba primii doi ani de via]\ ai Marei,
condensa]i în aceste pagini, sînt înv\lui]i de
aburii din cea[ca de cafea a tat\lui-observator
(am num\rat cel pu]in zece apari]ii ale acestui
elixir al lucidit\]ii): „nici nu deschid bine ochii
[i iat\-m\ legat de un copil/ ca de-un ]\ru[
în mijlocul sufrageriei./ în picioare nu pot sta,
pîn\ la fereastr\ nu pot ajunge/ iar cafeaua
doar o amu[in a[a cum ar face/ orice fiin]\
cu n\ravuri de oaie.“ (tat\l (dup\ cinci zile) ).
Acela[i statut, de colac de salvare pentru
men]inerea propriului echilibru [i a lucidit\]ii
îl are [i fumatul, obicei practicat pe jum\tate
clandestin, în cele mai neobi[nuite locuri (sub
mas\, pe dulap...) [i auto-condamnat cu un fel
de surîs amar, resemnat: „privesc toate acestea
de aici, de sub masa/ din buc\t\rie/ unde m-am
ascuns s\ fumez// stau aici pentru c\ deocamdat\
sînt dificil/ de manevrat/ iar faptele mele de-acum
sînt mi[c\rile/ unei juc\rii interzise copiilor
mici“ (juc\rii ).

Cea mai mare reu[it\ a volumului mi s-a
p\rut amestecul de tensiune (generat\ de tot
felul de nelini[ti, de frustr\ri, de schimb\ri)
[i delicate]e (în observa]ii, în senza]ii, în ac]iuni).
Cele mai bune poeme: Frica, Nurofen, cele
dou\ Poeme dde ddragoste, Plapuma, Patul
(transcrierea excelent\ a unui vis cu o vizit\ la
Tlinda, în „salonul nou\, l\uze“, În nnici oo vvar\
n-aam mmai aavut ppe aaici aatî]ia ooameni (un fel
de manifest mut împotriva pelerinajului de
prieteni [i de cunoscu]i ce întrerup armonia
[i ritualurile noii vie]i în trei, [i-a[a fragile),
~n ffiecare ddiminea]\ mm\ ttrezesc pprimul au ca
resort aceast\ combina]ie în fond cît se poate
de autentic redat\ legat\ de experien]a
paternit\]ii ([i a maternit\]ii). Iat\, de exemplu,
pîn\ unde poate ajunge sensibilitatea percep]iei
realit\]ii într-o situa]ie oarecum „de criz\” a
bolii în lumea cea mic\ a Marei: „ne a[ez\m
de-o parte [i de alta a p\tu]ului/ [i a[a cum
[tim facem [i noi cîteva cruci cu limba/ dar
crucile astea fac zgomot [i sun\/ de parc\
am izbi cu ceva de p\mînt// [i-atunci ne oprim

[i dup\ ce-i d\ nurofenul/ tlinda îi [terge marei
transpira]ia de pe frunte// [i zgomotul acesta
aproape c\ îmi sparge timpanele” (Nurofen).
Sau foarte expresiva, de[i la fel de amara
con[tientizare a banaliz\rii dragostei în doi:
„noi sîntem p\rin]ii marei/ [i noi, p\rin]ii marei,
doar uneori/ [i doar foarte scurt/ ne desprindem
de mara/ [i doar pentru a ne scoate repede
repede/ dragostea din corp/ cum ai scuipa
ascuns [i f\r\ zgomot/ într-o batist\ de pînz\”
(Poem dde ddragoste) sau, cu o imagine foarte,
foarte frumoas\ (cea din final): „tlinda e-n
somn [i dac\ eu m\ foiesc atît în jurul ei/ o fac
numai [i numai pentru foiala în sine// c\ci
da, aceast\ foial\ e un adev\rat dans nup]ial/
al unui superb licurici/ chiar dac\ în preajma
unei femele de cangur” (Dege]ica).

Cum am spus, tonul acestor m\rturisiri nu
e niciodat\ cu adev\rat întunecat, ele nu sun\
a repro[uri: mai greu cînt\resc, întotdeauna,
bucuria [i lumina aduse de noua prezen]\ din
familie. „În fa]a unei feti]e de trei luni/ vorbele
de om sînt impracticabile“, limba, inclusiv cea
poetic\, trebuie schimbat\; corpurile p\rin]ilor
„folosesc doar ca s\ ne recunoasc\ feti]a/ [i
folosesc doar pentru a înainta cît de repede-nspre
ea/ ni[te mecanisme sigure de îngrijit mara”;
tot corpurile acestea se
transform\ în ni[te juc\rii
de plu[ mai mari, care
se umplu din nou de
carne numai noaptea,
dup\ ce Mara adoarme.
{i totu[i, centrul de care
tat\l se simte legat „ca
de-un ]\ru[ în mijlocul
sufrageriei” este unul
extrem de luminos,
respira]ia lui cald\ poate
înc\lzi, „într-o zi frumoas\
de iarn\”, tot parcul (poe-
mul din care am extras
aceast\ imagine, M\r ccu
biscui]i, alc\tuie[te, sin-
gur!,  sec]iunea intitu-
lat\ Meniul zzilei [i este
plasat, deloc întîmpl\tor,
chiar în centrul c\r]ii). 

Cititorii volumului
nu trebuie a[adar s\
se a[tepte la o m\rturie
simpatic\, dulceag\, în
roz a experien]ei de „t\tic” (cuvînt folosit
fals [i pîn\ la suprasatura]ie de exemplu în
reportajele TV despre copiii nou-n\scu]i ai
vedetelor de tot felul). Am dat, în unele poeme,
[i peste cîteva imagini-strig\te, derapate
din „real” [i exprimînd o revolt\ codat\: „acestea
sînt dimine]ile noi/ la un metru deasupra
lor/ trupurile noastre mari plutesc deja cu
bur]ile-n sus”, „începem s\ mi[c\m doar pentru
noi/ dou\ mamifere greoaie [i f\r\ nici un chef/
dou\ vaci smulgînd lene[ cu limba cafeaua
din ce[ti”. Dar nici nu era nevoie de prea multe
dulceg\rii. Bucuria [i dragostea pot fi descifrate
dincolo de rînduri, mult mai discret [i mai
potrivit într-o astfel de carte, [i se concentreaz\,
poate, în nota]ia care mi se pare c\ d\ cel
mai mult de gîndit, descriind totodat\ [i cel
mai bine Dic]ionarul MMara: „a[a cu mara: n-are
nici patru luni dar noi/ de-aici de lîng\
p\tu]/ ne gîndim la tot ce face ea/ cum pentru
noi ar face-o/ ca pentru copiii s\i.“

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 colectiv RRuubbiikk..

Dan Coman, DDiicc]]iioonnaarruull MMaarraa, Editura
Cartier, 2009, colec]ia „Cartier
Rotonda”, 84 pag.

[i care s\ ]inteasc\ studen]i din Europa de Est [i de Sud.)
a[ redeschide cinematograful transformat în discotec\ acum mai bine de zece ani, 
filmele le voi alege eu, prezen]a obligatorie, cine nu vine va fi expulzat din ora[,
cine comenteaz\ în sal\ va fi împu[cat pe loc,
cui îi sun\ telefonul va fi împu[cat cu cartela SIM cu tot. 
cine va fi prins cu maneaua la purt\tor va primi [uturi în cur f\r\ num\r, 
responsabilii cu [uturile vor lucra în trei schimburi 
[i vor avea cea mai mare leaf\ din ora[
- vor fi prefera]i la angajare cei cu peste 45 la pantof -,
a[ decreta numele oficial al locuitorilor - mizilici,
a[ institui cultu’ Mizilicului \l’ Mare [i a[ pune to]i [omerii, [i nu numai, 
s\ planteze, în loc de flori, mizilicuri,
a[ construi turnul f\r\ ferestre pentru to]i nemizilicii
(\[tia de nu se adapteaz\ regimului),
a[ face televiziune local\, MizilTv - desigur toate celelalte posturi scoase; 
logoul: ni[te gratii îmbr\cate în... catifea... [i multe multe multe altele...
dar acum, c\ am revenit la sentimente mai bune, 
am convocat consiliul tribal al Mizilului, 
format doar din b\rba]i puternici [i cura]i, moralice[te vorbind, 
[i împreun\ am hot\rît:
trebuie s\ l\s\m acest megalopolis pe mîna unei femei!

CONTINUARE: - ca dictatoare, m\ voi îmbr\ca în tog\ purpurie, 
iar în picioare voi purta flip-flop[i de plastic auriu. 
pe cap o s\ port, în loc de lauri, o coroni]\ de margarete, 
iarna o s\ m\ acop\r cu o hlamid\ garnisit\ cu bl\ni]\ de hermeline 
[i zibeline artificiale. echipat\ a[a, voi bîntui toat\ ziua prin ora[, 
cu coroni]a strîmb\ [i împiedicîndu-m\ în flip-flop[i, s\ supraveghez treburile
urbei.
[i, cel mai important, o s\ construiesc în centrul ora[ului un palat poleit cu aur, 
cu gr\dini s\lbatice [i japoneze, cu izvoare [i cu hele[tee s\pate de sclavi, 
totul doar pentru mine [i pentru acoli]ii mei, C\]elu’ [i Pisicu’. 
ca s\ p\strez aparen]ele lungii tradi]ii dictatoriale de opulen]\ [i de desfrîu, 
m\ voi preface c\ organizez în fiecare sear\ petreceri [i orgii. 
de fapt, eu plus camarila format\ din Pisicu’ [i C\]elu’,
vom sta închi[i în palat unde vom juca
scrabble [i remy pe stelu]e din hîrtie glasat\ [i,
pentru c\ idolul nostru e Mobutu Sese Seko, 
Pisicu’ se va vopsi cu buline maro, s\ cread\ lumea c\ avem [i noi leopard.
mul]umit\ de munca mea, mi-a[ construi un palat de dictator cu vedere la ocean, 
mi-a[ deschide laptopul [i m-a[ apuca s\ scriu 
„Memoriile unui Dictator de Mizil în Secolul 21” - 
o cronic\ a singur\t\]ii, evident, care ar cuprinde cuvinte precum:
alienare, solipsism [i sternocleidomastoidian.

Cît despre Adrian N\stase, mizilenii nu prea l-au mai v\zut la fa]\ dup\
campania electoral\ din toamna trecut\. C\ doar nu s-o cînta în fiecare zi A ruginit
frunza din vii [i rîndunelele-au plecat... 

1 [selec]iuni ddin ddictaturile: radicale, alex nicolescu, bogdanicus, bogdan, porcu,
micuandrei, sorinkili, momoc, drina, jorj, chrismilla - lista celor care au primit leap[a
e mult mai lung\]

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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C e au în comun Skive, un or\[el din nordul Danemarcei, [i Kabul, capitala
Afganistanului? Sau ce îi poate apropia pe un danez [i o afgan\? El, alb [i în
vîrst\, ea maronie [i foarte tîn\r\? La prima vedere am fi tenta]i s\ spunem
c\ suferin]a. În urm\ cu un an, Gunnar [i-a pierdut so]ia, r\pus\ fulger\tor de

un atac cerebral. So]ul Raihanei a fost omorît de talibani, împu[cat sau spînzurat, nu se
[tie, în timp ce ea a reu[it în ultima clip\ s\ fug\. Amîndoi înc\ sufer\. Amîndoi înc\ jelesc.
Fiecare în felul s\u, dar niciunul nu [i-a revenit dup\ trauma pierderii celui drag. Pentru
Raihana a fost [i mai greu. Înainte de-a ajunge în Danemarca a tr\it într-o tab\r\ de
refugia]i. Singur\, vulnerabil\, expus\ privirilor atîtor b\rba]i. Unii îi propuneau s\ se
c\s\toreasc\. Al]ii se limitau doar la a-i cere favoruri sexuale. Odat\ ajuns\ în Skive, s-a
trezit înconjurat\ de o cultur\ care nu-i spune nimic. C\reia trebuie s\-i înve]e limba,
iar limba vikingilor e îngrozitor de grea. O recunosc chiar ei. A[adar, ce au în comun un
danez [i o afgan\? La prima vedere, suferin]a. Îns\ nu suferin]a e cea care-i apropie.
Gunnar e un b\rbat introvertit [i nu vorbe[te prea mult despre moartea Annei, nici m\car
cu propria-i familie. De fapt, tot ce vrea e s\ fie l\sat în pace. L\sat s\ nu fac\ nimic, s\
stea toat\ ziua s\ fumeze [i s\ bea whisky. În plus, chiar dac\ ar vrea s\ i se dest\inuie
Raihanei, aceasta nu l-ar în]elege. Tîn\ra de dou\zeci [i doi de ani de-abia a început s\
fac\ primii pa[i într-o limb\ la fel de misterioas\ precum e dari-ul pentru danezi. Noroc
c\ ace[tia nu trebuie s\-nve]e dialectul persan vorbit de afgani. {i-atunci? Ce-i apropie
pe ace[ti doi oameni, separa]i la prima vedere de atîtea diferen]e [i nepotriviri? Ei bine,
pasiunea, dragostea [i d\ruirea. Resim]ite de fiecare pentru cel\lalt? Nicidecum. Apropierea
dintre Gunnar [i Raihana nu are nimic erotic în ea. Cei doi nu sînt [i nici nu vor deveni
iubi]i, a[a cum ar fi unii vecini (sau cititori) tenta]i s\ cread\. Ursuzul [i moroc\nosul
Gunnar de-abia a consim]it s\ o accepte pe lîng\ el, [i asta doar la insisten]ele profesoarei

de danez\ a Raihanei care i-a spus v\duvului c\ fata trebuie s\
fac\ praktik, adic\ s\ munceasc\ într-un mediu unde s\ poat\ s\-[i
exerseze [i limba. Cît despre Raihana, desp\r]irea brusc\ de so]ul
ei, Aamir, [i sarcina pe care a pierdut-o pe cînd se afla în tab\ra de
refugia]i, i-au anihilat apetitul erotic pentru mult timp de-acum
înainte. 

Pasiunea, dragostea, d\ruirea pe care Gunnar [i Raihana le
împ\rt\[esc sînt exclusiv pentru albine. Danezul este pasionat de
apicultur\ de mai bine de dou\zeci de ani. Erau înc\ tineri, el [i Anna,
cînd au început s\ înve]e tainele albin\ritului. Anna a mers pîn\
acolo încît s\ ]in\ un jurnal zilnic în care consemna cu minu]iozitate
[i cu încîntare tot felul de observa]ii privitoare la via]a [i la obiceiurile
albinelor. Raihana, care peste ani va citi jurnalul Annei, înv\]înd
în felul acesta [i limba danez\ (care, atunci cînd o aude vorbit\, i
se pare asemn\n\toare zumzetului albinelor!), iube[te albinele din
copil\rie, cînd se juca printre stupii unchiului ei [i, dup\ ucenicia
f\cut\ pe lîng\ Gunnar, va deveni ea îns\[i apicultoare. Dar [i Gunnar
va avea mult de cî[tigat de pe urma prieteniei cu tîn\ra afgan\.
Pentru început, se va l\sa de b\utur\ [i va redeveni interesat de
stupii lui, de care altfel s-ar fi descotorosit. Dar dincolo de asta,
prezen]a Raihanei în existen]a lui [i mai ales con[tientizarea tuturor
atrocit\]ilor pe care femeia fusese nevoit\ s\ le tr\iasc\ îl vor face
s\-[i reexamineze propriul destin [i s\ se retrezeasc\ la via]\
dup\ iarna lung\ a deprim\rii în care se cufundase. 

Sunetul ccuvintelor este o carte din care vom înv\]a multe lucruri despre albine, despre
stupi, m\tci, puiet, faguri, colonii, rame [i recoltare, dar din care vom înv\]a [i mai
multe despre arta toleran]ei, despre convie]uirea al\turi de Cel\lalt (fie c\ se cheam\
afgan sau danez), despre cum oameni din culturi atît de diferite pot forma prietenii pe
via]\. Despre faptul c\ diferen]ele sînt fascinante [i nu avem decît de cî[tigat din apropierea
fa]\ de cel\lalt,  despre faptul c\ suspiciunea, frica, prejudec\]ile vor exista
întotdeauna, de o parte [i de alta a fiec\rei culturi, dar c\ numai cei obtuzi nu vor reu[i
s\ treac\ în final peste ele.  

Sunetul ccuvintelor este un roman optimist scris de o autoare-cet\]ean al lumii, la ea
acas\ în mai multe culturi simultan dar care, intuiesc, cunoa[te foarte bine [i sentimentul
de frustrare atunci cînd te confrun]i cu ostilitatea gratuit\ a unor oameni c\rora nu le
placi doar pentru c\ nu e[ti ca ei. M-am întrebat [i eu adeseori ce-i face pe unii atît de
deschi[i, atît de receptivi la alteritate iar pe al]ii atît de închista]i, atît de opaci la elementul
alogen? De ce unii refuz\ cu atîta obstina]ie diversitatea, pe cînd al]ii o îmbr\]i[eaz\ f\r\
nici o rezerv\? Cum se face c\ uneori chiar în cadrul aceleia[i familii unii membri se vor
ar\ta atît de obtuzi, iar al]ii atît de permeabili la ideea de diferit? Exist\ o gen\ a accept\rii
[i una a respingerii? De ce unii au frisoane numai cînd se gîndesc la evrei, la ]igani sau
la negri, în timp ce al]ii c\l\toresc numai pentru a fi în mijlocul lor? Întreb\ri retorice?
Nicidecum. Chiar a[ dori un r\spuns, dar cine mi l-ar putea oferi?  

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
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arta toleran]ei

Amulya Malladi, SSuunneettuull ccuuvviinn-
tteelloorr, traducere de Alexandru
Asmarandei, Editura Leda, 2009,
272 pag. 36,90 lei
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L a „Muzeul juc\riilor” din Nürnberg se afl\ [i o vitrin\ cu juc\rii din perioada
nazist\. Toate ideologizate: p\pu[i în uniforme SS, joc de dame cu bombe [i
avioane, [ah cu figurine din armata german\, ma[inu]e militare, tunuri [i tancuri
de juc\rie, sold\]ei Wermacht [i chiar Hitler, Göring sau Goebbels de

m\rimea sold\]eilor, salutîndu-[i armata.
Germanii se simt [i acum foarte vinova]i pentru acea perioad\. Ca popor, dar [i

fiecare în parte.
„De ce te sim]i vinovat\? - o întreb eu pe o nem]oaic\ de vreo 25 de ani. Doar tu n-ai

avut de-a face cu lucrurile \lea. Asta nu mai e istoria ta personal\!” „Ba e istoria mea -
mi-a r\spuns. A fost a bunicului meu, deci este [i a mea.” 

Am crezut c\ bunic\-s\u fusese vreun criminal de r\zboi. Nu - avea s\ m\ l\mureasc\
fata -, omul nici m\car nu f\cuse parte din partidul nazist, dar ea-l consider\ vinovat
c\ a tr\it în acea perioad\ [i a l\sat lucrurile s\ se întîmple cum s-au întîmplat.

Cam a[a gîndesc nem]ii. Noi, românii, în schimb, avem serioase probleme cu asumarea
vinei. {i cînd e vorba despre vreo vin\ istoric\, [i cînd e vorba despre vreuna
personal\. Pîn\ la urm\, treaba asta mi se pare o dovad\ de maturitate, de responsabilitate.
Deocamdat\, noi sîntem precum copiii. Facem boac\na [i apoi strig\m: „Nu am f\cut
eu! Gigel a spart geamul!” Am dep\[it de mult vîrsta copil\riei, dar mintea [i comportamentul
ne-au r\mas la stadiul acela. Nu este asta defini]ia handicapului mintal?

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).14
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un Babel plutitor

cristina 
chevere[an

Amitav Ghosh, MMaarreeaa
ddee mmaaccii, traducere
de Mihnea Colum-
beanu, în curs de
apari]ie la Editura
Taj Books & Media,
colec]ia „Taj Vintage
- Esen]a de carte”.

I ndia ofer\ de secole un spa]iu captivant pentru imagina]ia
occidental\, hipnotizat\ de misterele unei alterit\]i aparte.
Vreme îndelungat\ a p\truns în con[tiin]a Vestului prin
istorisiri roman]ate, prin specula]ii mai mult sau mai pu]in

binevoitoare, prin incursiuni ezoterice, jurnale de c\l\torie,
însemn\ri asupra perlei din Coroana Britanic\. Dac\ lucrurile s-au
schimbat sensibil la nivel istoric, literatura îns\[i înregistreaz\
o modificare de paradigm\: sfîr[itul de mileniu a adus cu sine o
pleiad\ impresionant\ de scriitori proveni]i din fostele colonii,
care folosesc engleza ca unealt\ a unei arte atent cultivate [i ca
vehicul cultural eficient. Prezen]a lor a devenit o constant\ a pre-
miilor de specialitate, iar fascina]ia unui Orient reconfigurat în
cheie actual\ cre[te pe zi ce trece.

„Starul” absolut în domeniu, Salman Rushdie, nu e nici pe
departe singurul scriitor impus de talent, perseveren]\, seriozitate
[i frecven]\ a apari]iilor. Poate mai pu]in spectaculos prin prisma
media, Amitav Ghosh a dat culoare ultimelor dou\ decenii prin
seria de romane [i de eseuri bine cotate ce i-au adus reputa]ia
unui scriitor de calibru al Indiei contemporane. Nu doar prezentul
îl preocup\, totu[i. Dac\ lu\m în considerare licen]a în istorie,
masteratul în sociologie, doctoratul în antropologie social\, Ghosh
este un observator format. Pove[tile sale gliseaz\ înainte [i înapoi
prin epocile Indiei, brodînd aventuri fantastice pe cadrul fix al
faptului scriptic. Marea dde mmaci, nominalizat\ la Booker Prize
2008 [i aflat\ în curs de apari]ie în român\, se plaseaz\ în complicatul
context al secolului XIX, surprinzînd episoade inedite din celebrele
R\zboaie ale Opiului.

Cartea se dezvolt\ pe dou\ mari planuri: ca roman istoric,
se bazeaz\ pe o documentare minu]ioas\, care nu se opre[te la
înl\n]uirea de evenimente, cauze [i efecte, ci include redarea unei
variet\]i intimidante de modalit\]i de exprimare verbal\. Autorul
pare s\ fi scotocit prin toate dic]ionarele existente pentru a conferi
o voce autentic\ celor ce populeaz\ lumea amestecat\ de st\pîni
[i sclavi, de comercian]i [i dependen]i, de famili[ti [i desfrîna]i,
de marinari [i delincven]i, de femei [i b\rba]i plutind unii spre
[i printre ceilal]i în deriv\. Ca lucrare de fic]iune, romanul
aduce laolalt\ personaje dintre cele mai diverse, pe care Ghosh
are evidenta pl\cere de-a le construi [i um\ri. Destinele se contureaz\
pe mare [i pe uscat, comunitatea de sub lup\ se încheag\ lent,
elementul de leg\tur\ fiind Ibis: nava ce reune[te protagoni[tii
[i d\ numele trilogiei pe care acest volum o deschide.

Corabia e un Babel plutitor, capabil s\ ascund\ sentimente [i
valori autentice sub v\luri suprapuse - fizic [i simbolic. Atmosfera
general\ este dictat\ de team\ [i de nesiguran]\, vie]ile stau sub
semnul violen]ei, al exploat\rii, al cruzimii, al urii, al banului.

Apropierea r\zboiului se simte în ]es\tura sufocant\ de fapte
cvasi-incredibile derulate rapid: „o v\duv\ salvat\ de pe rugul
funerar, un proces, evad\ri, deghiz\ri, ini]iative eroice, acte de
r\zbunare, crim\” - pentru a enumera doar cîteva. „O tem\
dominant\ ce str\bate multele fire narative este problema identitar\.
Dezr\d\cina]i, în tranzit, privind spre un alt început, migran]ii
sînt predispu[i la inventarea de nume [i istorii noi”i. Pove[tile
de via]\ sînt cu atît mai încurcate [i palpitante; romanul tinde
spre epopeic, senza]ie accentuat\ de complexitate [i de dimensiuni.

De[i Ghosh nu recurge explicit la discursul teoretic al studiilor
postcoloniale, felul în care î[i alege reperele [i ̀ n care configureaz\
situa]iile poate sugera ([i) o atare cheie de lectur\.  Abuzurile în
numele unui comer] înjositor, condi]ia sub-uman\ a lucr\torilor,
a de]inu]ilor, a castelor inferioare, superioritatea dispre]uitoare
a celor ce de]in puterea, toate se înscriu în retorica istoriei alternative.
O scriu [i o tr\iesc cei m\run]i, exclu[i din manuale; în Marea dde
maci, subalternul vorbe[te. Într-un eseu, autorul scria: „Unii dintre
entuzia[tii de azi ai imperialismului consider\ democra]ia indian\
dovada faptului c\ prezen]a colonial\ poate fi (re)constructiv\,
ajutînd la creerea unei societ\]i civile stabile […] În lumea uman\,
pîn\ [i înfrîngerea e o tranzac]ie. Dac\ se poate înv\]a ceva din
experien]a imperial\ a sub-continentului, e vorba despre faptul
c\ înfrîngerea se poate negocia în varii feluri”ii.

Primul volum al trilogiei Ibis este o carte despre învin[i, despre
înving\tori [i despre ce se poate întîmpla atunci cînd conven]iile
se zguduie. Dialogurile ofer\ numeroase indicii despre un trecut
determinat de prejudec\]ile triadei ras\-clas\-gen. Ghosh reu[e[te
s\ le incorporeze f\r\ a afecta sim]ul umorului, al aventurii [i-al
pove[tii în sine. Chiar ignorînd substratul ideologic, amatorii
de fic]iune istoriografic\ vor fi r\spl\ti]i pentru interes [i
pentru r\bdare. Navigatorul american, indianca de origine modest\
cu destin uluitor, conduc\torul dec\zut din drepturi al unei dinastii
renumite, fran]uzoaica ce fuge de un m\riti[ aranjat, to]i se
îndreapt\ spre puntea unei cor\bii a renega]ilor. Finalul furtunos
pune cap\t unei etape. Supravie]uitorii privesc în zare spre ]\rmuri
abia ghicite. Cititorii - spre volumele ce vor urma.

i Shirley Chew. SSttrraannggeerrss uunnddeerr SSaaiill, The Independent, 16.05.2008.
ii TThhee AAnngglloopphhoonnee EEmmppiirree, The New Yorker, 04.07.2003.

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]\.

§ ti]i bancul cu pompa? Dac\ nu, asta e. Va trebui s\
a[tepta]i pîn\-l ve]i auzi întîmpl\tor. Sau pute]i
s\-l c\uta]i pe Google, dar nu e sigur c\ la \la m\
refer. Mai exist\ [i posibilitatea s\ nu v\ intereseze

deloc (ceea ce m-ar jigni [i enerva) sau posibilitatea s\ v\
fi f\cut cu adev\rat curio[i, [i atunci s\ v\ enerva]i voi pe
mine c\ nu v\ spun. Deci cum ar veni, orice r\spuns/reac]ie/lucru
pe care îl vrei ACUM te duce la conflict cu cel care nu vrea
sau nu poate sau despre care crezi c\ ar trebui s\ vrea
sau s\ poat\ s\ ]i-l ofere ACUM. Pentru c\ niciodat\ nu po]i
s\ fii sigur c\ n-o s\-l prime[ti mai încolo. Voi nu sînte]i
siguri c\ eu n-o s\ scriu bancul la sfîr[itul articolului, nici
eu c\ nu ve]i termina de citit cu sentimente mai bune
fa]\ de mine. Adolescentul sup\rat c\ mama nu-l las\ la
party nu ]ip\ [i trînte[te u[a pentru c\ se gînde[te la faptul
c\ mama nu-l va l\sa NICIODAT\ la party, ci pentru c\ nu-l
las\ ACUM. Nu acumul\m frustr\ri pentru un obiect al
dorin]ei noastre pentru c\ ne imagin\m c\ nu va fi niciodat\
disponibil (poate eu mai sl\besc, poate el divor]eaz\, poate
vine sfîr[itul lumii [i r\mînem singurii supravie]uitori) ci
pentru c\ nu m\ vrea ACUM, pe cînd eu da! Poate din cauza
asta se [i spune c\, înainte s\ deschizi gura/scrii un
mail/reac]ionezi cînd e[ti furios, e bine s\ numeri pîn\ la
10. Sau s\ la[i s\ treac\ o noapte. E un fel de exerci]iu de
obi[nuin]\ cu a[teptarea. Un gest simbolic de smerenie. {i
dac\ ai num\rat o dat\ pîn\ la 10, mai po]i num\ra o
dat\. {i tot a[a pîn\ lucrul pe care-l voiai se împline[te de
la sine sau î]i dai seama c\ nu-l doreai a[a de mult sau apare
altul mai mare [i mai frumos care ]i se ofer\ pur [i simplu. 

Scriu toat\ polologhia asta pentru c\ în literatur\, nou\
sau nu, conflictul este de neocolit. Pe de-o parte între oameni
[i pe de alt\ parte pe hîrtie. E un cli[eu faptul c\ scriitorii
sînt orgolio[i [i degrab\ v\rs\tori de sînge nevinovat. Ce
s\ mai spunem despre critici. Pe de alt\ parte nu se poate
poveste f\r\ conflict. Deci dac\ f\r\ conflict nu se poate
literatur\, atunci conflictul e bun.

Atîta doar c\ mi-ar pl\cea ca toate vocile astea furioase,
frustrate, superioare, energice, care-[i strig\ în cor dar
separat dorin]a ca „eu s\ fiu v\zut”, „eu s\ fiu admirat”, „eu
s\ fiu omagiat [i iubit [i pl\tit [i premiat în vecii vecilor
ACUM” s\ nu-[i verse pe mine, s\ nu-[i verse în ziare sau la
tv sau pe internet sau pe strad\ otrava în ceilal]i. S\ o distileze
un pic, dac\ se poate pe hîrtie [i dac\ se poate un pic mai
prelucrat artistic, într-o poveste care s\ mai aib\ [i ceva
bun pe lîng\ otrav\.

Poate v-am enervat cu dezlînarea [i cu lipsa de sens din
acest articol. V\ rog, nu intra]i în conflict cu mine. Mai ave]i
r\bdare. Tocmai mi-a venit o poft\ teribil\ s\ scriu ceva
nou, mare [i frumos. V\ promit c-o s\ v\ plac\ mult, [i o
s\ bag acolo [i bancul cu pompa. Doar c\ n-o s\ fie gata
chiar ACUM.

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.
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nu este discursul celuilalt abstract,
al celuilalt din diad\ (precum la
Platon, reminiscen]a), a corespon-
dentului meu..., ci e discursul
circuitului în care sînt integrat. Iar
eu sînt una dintre verigi... Nu putem
opri lan]ul discursului, iar eu sînt
îns\rcinat s\-l transmit în forma
sa aberant\ altcuiva. Iat\ ce este
pulsiunea de repeti]ie pe care o vedem
ap\rînd dincolo de principiul pl\cerii.
Aceast\ nevoie de repeti]ie pulseaz\
dincolo de orice mecanism de echilibrare,
de armonizare sau de acord la nivel
biologic. Ea nu e introdus\ decît prin
registrul limbajului, prin func]ia simbolului”.

Direc]ia structuralist\ 3: Incon[tientul
reprezint\ „exterioritatea îns\[i a simbolicului
în raport cu omul”. „Una dintre defini]iile
posibile ale incon[tientului este: forma
gîndirii exterioar\ gîndului însu[i. Forma
gîndirii care pre-exist\ [i e exterioar\ gîndului”.
„Incon[tientul freudian nu are nimic de-a face
cu opacitatea necesar\ [i ireductibil\ a fondului,
a contextului de via]\ în care noi, agen]ii întotdeauna
angaja]i, am fi înr\d\cina]i; incon[tientul e mai
degrab\ ma[ina ra]ional\ dematerializat\ care î[i
urmeaz\ calea, total indiferent\ la solicit\rile [i la
nevoile subiectului. Incon[tientul reprezint\ subiectul
în m\sura în care e de la bun început out of joint, în
dezacord cu contextul situa]iei: e ruptura care face ca
pozi]ia primordial\ a subiectului s\ nu fie aceea a faptului-
de-a-fi-în-lume”.

Direc]ia post-structuralist\: „Nu exist\ o cunoa[tere a
incon[tientului. Incon[tientul este cunoa[terea, [i prin
defini]ie o cunoa[tere care nu se cunoa[te pe sine”. „Incon[tientul
nu este non-con[tient, ci structuralmente inaccesibil. Aceast\
necunoa[tere nu este ignoran]\, ea nu e pasiv\; dac\ a[a ar
sta lucrurile, am reg\si aici imboldul la convertire [i la activitatea
filosofic\ pe post de cale spre cunoa[tere. Aceast\ necunoa[tere
este activ\, ea e activitatea îns\[i a subiectului, care nici nu are vreo
alta”. „Incon[tientul nu înseamn\ c\ fiin]a gînde[te, a[a cum se
presupune în [tiin]a tradi]ional\ - incon[tientul înseamn\ c\ fiin]a,
vorbind, juiseaz\ [i, adaug, nu vrea s\ [tie nimic mai mult. Precizez
c\ asta vrea s\ zic\: s\ nu [tie absolut nimic. Nu exist\ dorin]\ de
cunoa[tere... Totul ne indic\ - [i acesta e sensul incon[tientului - nu
numai c\ omul [tie deja tot ceea ce e de [tiut, ci [i c\ aceast\ cunoa[tere
e perfect limitat\ la aceast\ juisare insuficient\ pe care o constituie faptul
c\ el vorbe[te”.

Happy-end: „Incon[tientul nu este nici nefiin]\, nici ne-realizat...
Statutul s\u, dup\ cum vede]i, atît de fragil la nivel ontic, este etic”.

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 .

I ncon[tientul lacanian e „structurat
ca un limbaj”, dup\ cum spune vestita
defini]ie. Ceea ce nu înseamn\ îns\
c\, la nivel meta, acest concept ar fi

extraordinar de structurat, ordonat, clasificat.
S-ar zice mai degrab\ c\ incon[tientul, la
Jacques Lacan, e un nod de circula]ie feroviar\
totodat\ crucial [i paradoxal, un fel de gar\
central\ din care pleac\ mai multe direc]ii
decît se întîlnesc.

În aceste condi]ii, singura noastr\ [ans\
e s\ conspect\m tabelul plec\rilor [i al sosirilor
ca atare, s\ derul\m seria semnifica]iilor diferite
ale incon[tientului, sperînd doar c\, într-un
punct anume, în episoadele viitoare, sensurile
de mers se vor suprapune. 

Preludiul iluminist: „incon[tientul e acest
capitol din istoria mea care e marcat cu un blanc
sau ocupat de o minciun\. E capitolul cenzurat.
Dar adev\rul poate fi reg\sit; cel mai adesea
el e deja scris în alt\ parte. {i anume:

- În monumente: [i acesta e corpul meu, adic\
nucleul isteric al nevrozei în care simptomul
î[i dezv\luie structura de limbaj [i este descifrat
ca o inscrip]ie;

- În documentele de arhiv\: [i anume în
amintirile din copil\ria mea;

- În evolu]ia semantic\: ceea ce corespunde
stocului [i accep]iunilor vocabularului care îmi
este specific, precum [i stilului [i caracterului
meu;

- În tradi]ii, adic\ în legendele care, sub
o form\ eroizat\, vehiculeaz\ istoria mea;

- În fine, în urmele pe care le conserv\
inevitabil distorsiunile impuse de absen]a
capitolului adulterat dintre capitolele care
îl încadreaz\, [i c\rora exegeza mea le va
restabili sensul.  

Ceea ce îl înv\]\m pe subiect s\ recunoasc\
drept incon[tientul s\u este istoria sa, cu
alte cuvinte noi îl ajut\m s\ duc\ la bun
sfîr[it istorizarea actual\ a faptelor care au
determinat deja, în cursul existen]ei sale,
un anumit num\r de „turnuri” istorice”. 

Direc]ia structuralist\ 1: „Incon[tientul
e structurat ca un limbaj”. Ceea ce înseamn\
c\ limbajul e condi]ia de posibilitate a
incon[tientului, nu invers. Incon[tientul
este „un lan] de semnifican]i care undeva,
pe o alt\ scen\, se repet\ [i insist\ pentru
a interfera în t\ieturile pe care i le ofer\
discursul efectiv [i cogita]ia pe care o
informeaz\”.

Direc]ia structuralist\ 2: „Incon[tientul
e discursul Celuilalt. Acest discurs al celuilalt

-am sculat în creierii dimine]ii. De[i era sâmb\t\, de[i îmi propusesem s\
dorm ceva mai mult - m\ sim]eam foarte obosit -, de[i a doua zi, chiar dac\
era duminic\, m\ a[tepta un program înfior\tor.

M-am trezit la 6.30. Nu eram chiar treaz, ci buimac bine, dar atunci mi-am
smuls corpul uscat dintre a[ternuturi. M-am sp\lat cu lehamite, m-am îmbr\cat cu greu. Cînd

m-am aplecat s\-mi leg [ireturile, am crezut c\ voi le[ina. M-am a[ezat pu]in pe un scaun
din buc\t\rie, ca b\trînii. M-am gîndit s\ beau un pahar cu ap\, dar m-am r\zgîndit. Am o
sensibilitate care m-a adus pîn\ în pragul nebunesc de-a înc\lzi pe aragaz tot ceea ce vîr în gît.
Am deschis frigiderul, doar a[a, cît s\ v\d dac\ a[ avea poft\ de ceva. Nu m\nînc prea des
diminea]a. M-a lovit din nou grea]a aia, pe care am învins-o în baie ca s\ m\ pot sp\la.

Am încuiat u[a, am coborît sc\rile, am ie[it în strad\. Era r\coare. Dup\ cum ar\ta cerul, avea
s\ plou\. Am ascultat cîntecul p\s\rilor [i, dintr-un bloc apropiat, sfîrîitul ochiurilor în tigaie.
Mic dejun pentru alt nefericit matinal. Am trecut pe lîng\ taraba cu ziare [i m-a lovit pofta de
a-mi cump\ra Gazeta SSporturilor. Da’ nu mi-am luat-o. Am traversat pe ro[u - nu era nici o ma[in\
pe strad\ la ora aia - [i m-am urcat în tramvaiul care tocmai oprise. M-am a[ezat pe scaun, de[i
aveam de mers doar o sta]ie sau dou\ - asta în func]ie de cum sosea cel\lalt tramvai, leg\tura
de care aveam nevoie -, [i am privit florile, stropite cu mult\ ap\, din co[urile ]ig\ncii care se
ducea s\ le vînd\.

Am coborît dup\ dou\ sta]ii [i am a[teptat aproape un sfert de ceas optul. Din cauza asta
mi-a p\rut oarecum r\u c\ nu-mi luasem ceva mai devreme jurnalul sportiv. Mi-am aruncat
privirile peste un afi[ electoral tembel, din care liderii liberali priveau dubios. Crin Antonescu,
în mod special. Avea ni[te ochi sp\l\ci]i, de be]ivan. De om trist. De mincinos notoriu. Cu
toate astea, din textul ata[at fotografiei p\rea c\ noi sîntem importan]i. Pentru ei, probabil.
Adic\ adun\tura asta de femei nasoale [i de papagali cu cravatele atîrnîndu-le de gîtlejuri
are ca principal\ preocupare în via]\ grija pentru noi.

A sosit optul [i am urcat. M-am a[ezat pe unul dintre scaune [i asta m-a f\cut s\ m\ simt
atît de bine...

Priveam pe geam. Printre urmele l\sate de pic\turile de ap\, ce traversaser\ fereastra
probabil la prima or\, în timpul toaletei f\cute la depou. Printre cei cî]iva c\c\]ei de musc\,
ap\ru]i în timpul traseului acesta matinal. Locuri sumbre, ve[tejite de via]a plin\ de lipsuri.
Un chio[c func]ionînd ilegal în dreptul unei intersec]ii semaforizate, mascat sub
forma unui centru de achizi]ionare a maculaturii [i a fierului vechi. Un
maidan plin de cîini somnoro[i, nedispu[i s\ se trezeasc\ - nici m\car
ei - la ora asta imposibil\. Cazinouri suspecte, cofet\rii insalubre,
un oficiu de pensii, o fabric\ medieval\, un magazin vînzînd
u[i metalice. Dou\-trei biserici. O familie de ]igani a[teptînd
tramvaiul în sta]ie. Porc\indu-se cu voci dogite, în lini[tea
r\s\ritului de soare. Doar ei [i cîntecul p\s\relelor.
Luptîndu-se pe o can\ de plastic cu nes. Unitatea militar\,
[antierul pentru noul mall, liceul, banca. În curtea
ei, cî]iva cursan]i de weekend, sosi]i cu un microbuz:
dou\-trei pizde în taioare [i trei-patru proasp\t
b\rbieri]i.

Am coborît. Am traversat iar\[i pe ro[u. E inutil
[i ridicol s\ respec]i legi lipsite de minimul context
logic [i func]ional: nu venea nici o ma[in\.
Numai nem]ii [i japonezii ar fi a[teptat într-o astfel
de situa]ie. De-aia au [i ajuns a[a cum au ajuns, lipsi]i
de umor, de via]\, e[uînd pe ]\rmurile cele mai stranii
ale vie]ii.

Am trecut pe lîng\ vînz\torul de ziare, \la cu musta]\, care
atunci cînd sînt de mîn\ cu fiic\-mea m\ întreab\ dac\ nu vreau o revist\

Barbie. Ne-am salutat [i mi-am cump\rat pîn\ la urm\ Gazeta. Se apropia
un derbi în care era implicat\ [i echipa mea de suflet.

M-am scurs pe aleile dintre blocuri a[a cum o f\cusem, ca spermato-
zoid gr\bit, în urm\ cu patruzeci de ani prin pula lu’ tata [i am ap\sat
butonul interfonului. A r\spuns chiar el. M\ a[tepta îmbr\cat [i
mama ne-a f\cut o cafea. Am b\ut-o repede, discutînd despre ceea
ce au mai spus \[tia de la televizor. Printre altele, se anun]a o
c\ldur\ insuportabil\. {i cer senin. R\mînem f\r\ grîu anu’
\sta, cu a[a secet\, a spus tata. Dup\ care a dat pe gît ultima
înghi]itur\.

Într-un sfert de ceas eram împreun\ în ma[ina de Chiajna.
Mergeam c\tre Dudu, ca s\-[i pl\teasc\ impozitul pe cele
dou\ locuri de veci cump\rate cu trei ani în urm\.

Bineîn]eles, a plouat toat\ ziua. Ca-n filme.
La întoarcere am urcat iar\[i pîn\ la ai mei, cît s\ beau

o bere, [i mama l-a întrebat pe tata dac\ \ia au montat
candelele. Unele varz\, din tabl\. 

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.
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cu tutuul la Dudu
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Între 15 [i 17 mai s-a desf\[urat la Alba Iulia
cea de-a patra edi]ie a Colocviului Tinerilor Scriitori,
un eveniment din ce în ce mai vizibil [i mai discutat,
probabil pentru c\ e printre pu]inele de o asemenea
amploare. În acest an au participat la colocviu vreo
60 de scriitori, beneficiari ai unei aten]ii cu totul
m\gulitoare [i pline de solicitudine a gazdelor
locale. Participarea a fost precedat\ de lansarea
unui blog al evenimentului,
http://colocviu2009.wordpress.com/, [i de
completarea de c\tre (o parte dintre) participan]i
a unui chestionar elaborat, a c\rei analiz\ se g\se[te
`n continuare, în lectura sociologic\ a Iuliei Balcana[.
Colocviul a avut trei sec]iuni tematice simultane
de dezbatere: poezie, proz\/critic\ & istorie literar\,
media [i jurnalism, fiecare dintre sec]iuni însumînd
cîte trei teme [i fiind urmate de o dezbatere colectiv\
pe tema central\ „De ce e bine/r\u s\ intri în USR?”.
Am încercat s\ red\m `n cele ce urmeaz\  m\car
o parte dintre cele petrecute pe parcursul celor
trei zile în cetatea b\lgr\dean\. (A.C.)

Desene de Dan Perjovschi

dup\ o logic\ a tranzi]iei
Ana Chiri]oiu

N u pot s\-mi încep relatarea de la Colocviul Tinerilor
Scriitori f\r\ s\-mi declar de la bun început mefien]a
fa]\ de întîlnirile scriitorice[ti programatice, fie ele
ale tinerilor sau ale altor grupe de vîrst\. În lumea

noastr\ definit\ de management [i de proiecte, dezbateri pe teme
precum rela]ia dintre jurnalismul cultural [i critica literar\, lecturile
publice, proza & internetul, drepturile de autor etc. ar trebui l\sate
pe seama managerilor, a editorilor, a jurnali[tilor [i a agen]ilor
literari. (E greu de explicat cum func]ioneaz\ literatura român\
f\r\ ace[tia din urm\ sau, mai bine spus, lipsa lor explic\, între
altele, rela]ia extrem\ de putere dintre scriitori [i edituri.) Scriitorii,
în schimb, ar trebui s\ participe mai ales la festivaluri literare,
în care s\-[i citeasc\ din c\r]i unui public atras cu mijloace cît mai
diverse [i s\ discute despre ce mai scriu, nu despre subiecte
specifice unor policy-makers. Numai c\ în România nu prea exist\
festivaluri de acest fel, iar scriitorii no[tri rareori consum\ alte
produse culturale decît cele realizate de ei în[i[i [i de amicii lor
- cea mai bun\ dovad\ e faptul c\ nu prea ai [anse s\ întîlne[ti
scriitori români la lans\ri de c\r]i str\ine. Cert este c\ festivalurile
literare bine gîndite [i promovate coerent ar putea trezi interesul
unui public mult mai larg decît cercul strîns al actualilor consumatori
constan]i de literatur\. Iar organizatorii Colocviului Tinerilor
Scriitori din acest an - ]in s-o spun tot în primul paragraf -, adic\
Un Cristian, Cosmin Ciotlo[, Smaranda {chiopu [i Claudiu Komartin,
au disponibilit\]ile logistice de a pune în practic\ [i altfel de
întîlniri [i de happeninguri culturale [i poate c-o vor face, odat\
ce literatura (evident cea mai înceat\ în adaptare dintre arte)
va ie[i din tranzi]ie. 

Am pomenit despre tranzi]ie pentru c\ mi se pare un concept
care define[te bine literatura român\ din acest moment, inclusiv
în ce prive[te produse cum ar fi festivalurile, colocviile, lans\-
rile de carte. Printre tr\s\turile tranzi]iei literare române[ti a[
aminti în primul rînd neadaptarea la logica (fericit\ sau nu)
economiei de pia]\, în care consumul cultural se cere între]inut
[i în care paternalismul statal trebuie s\ devin\ vocea a doua, nu
primadona tuturor antreprizelor literare. Sînt multe alte mo[terniri
care ne bîntuie [i alte tentative de adaptare la pia]a cultural\
occidental\ înc\ neduse la cap\t, dar pentru tema textului de fa]\
e relevant\ mai ales aceea c\ doar în epoca trecut\, cînd scriitorii
erau ei în[i[i policy-makers culturali, aveau loc întîlniri de discu]ie
despre „temele majore” [i despre alte direc]ii de urmat în scris
[i în activit\]ile para-literare. Dar azi, cînd majoritatea scriitorilor
refuz\ s\ ridice probleme politice, inclusiv probleme privind
politica din interiorul grupului lor, a statutului lor, a rela]iilor, a
consumului cultural - e cu atît mai greu de imaginat ce-ar putea
s\ însemne un colocviu al scriitorilor. Am auzit la Alba Iulia opinia,
exprimat\ de Dan Coman, cum c\ un scriitor care-[i preg\te[te
o lectur\ public\ nu trebuie s\ ia în calcul profilul audien]ei,
dar [i pe cea a lui Constantin Virgil B\nescu, cum c\ lecturile
publice trebuie taxate cu sume astronomice, pentru a se decanta
astfel adev\ra]ii doritori de cultur\.

Actualul colocviu - al patrulea de felul s\u [i singurul la care
am participat pîn\ acum - se încadreaz\ el însu[i într-o logic\ a
tranzi]iei. Pe de-o parte, organizatorii, atît cei bucure[teni, cît [i
cei locali, din jude]ul Alba, au dovedit un profesionalism care, din
cîte-am citit despre edi]iile precedente, a fost o premier\ a acestor
evenimente, nel\sînd loc de improviza]ii [i de amatorisme, au
elaborat un plan am\nun]it de discu]ie [i, în prealabil, un chestionar
[i mai am\nun]it (cu care am în]eles îns\ c\ pu]ini dintre participan]i
[i-au prins mintea) [i au documentat întîlnirile prin înregistr\ri [i
fotografii, plus un blog care continu\ s\ r\mîn\ activ chiar [i la
aproape o lun\ de la întîlnire. Sînt argumente care sprijin\ ce-au
remarcat [i al]i participan]i, c\ literatura tîn\r\ pare s\ se maturizeze.
{i, mai important, s\ se profesionalizeze. Numai c\ aici
intervine constatarea c\ ne-am întîlnit ca s\ dezbatem o serie de
subiecte a c\ror finalitate r\mîne, deocamdat\, incert\, fiindc\
nu mul]i dintre noi fac pres\ cultural\, iar aceia care fac e pu]in
probabil s\-[i fi schimbat principiile în urma acestor discu]ii. Sigur
c\ e bine s\ [tim cum st\m, s\ dezbatem chestiuni proxime - de[i
teme de genul „Cum ajungem la festivalurile europene” sau
„Drepturile de autor” chiar ]in de o logic\ managerial\, nu de una

creativ\, [i nu c\ n-ar fi bine ca scriitorul s\ fie [i antreprenor
din cînd în cînd, dar temele de felul acesta dep\[esc competen]a
celor mai mul]i dintre scriitori. Ele ar fi fost, eventual, utile,
dac\ ar fi fost sus]inute de studii de caz, de statistici de vînz\ri
[i de compara]ii cu contracte de drepturi de autor din alte ]\ri, în
urma c\rora scriitorii s-ar fi putut coaliza pentru implementarea
unui model de contract. Dar în România sîntem departe de a[a
ceva chiar [i în alte bresle, ceva mai tehnice, cum e cea a traduc\torilor,
prin urmare ar fi greu de imaginat c\ temele dezb\tute aici ar
putea duce la o solidarizare de breasl\ cu efecte imediate. Îmi
sprijin\ scepticismul [i discu]ia din final, axat\ pe tema
central\ „De ce e bine/r\u s\ intri în USR?”, unde am auzit mai
mult argumente sentimentale decît pragmatice. S-au exprimat
pragmatic Cosmin Per]a, în calitate de moderator, Paul Cernat,
în calitate de aspirant la statutul de membru USR, Denisa Mirena
Pi[cu, Marin M\laicu-Hondrari [i Miruna Vlada (care le-a ridicat
cîteva mingi la fileu mai scepticilor R\zvan }upa, Ovia Herbert
[i Cosmin Dragomir). Argumentele n-au fost neap\rat în favoarea
intr\rii în USR, ci mai ales în favoarea obiectiv\rii discu]iei: USR
este, înainte de toate, o uniune profesional\, un sindicat, [i e cam
singura care poate s\ apere interesele membrilor ei - dar probabil
c\ se înaintase deja prea mult pe calea marxismului elementar.

Tot în logica tranzi]iei se înscrie [i amestecul de dezbatere
[i lectur\: nici dezbaterile n-au durat toat\ ziua, nici lectura n-a
]inut prea mult. {i, probabil din cauza lipsei de timp, lectura a
fost exclusiv poetic\, întrerupt\ de prezent\rile principalelor
reviste literare. Chiar [i-a[a, [i chiar dac\ nu to]i lectorii [i-au citit
cele mai recente crea]ii, lectura a fost binevenit\, fiindc\ a operat
o rapid\ trecere în revist\ prin peisajul poeziei actuale. Dar despre
asta, în alt text.

Mi se pare relevant pentru aceea[i logic\ tranzitiv\ [i c\ o
bun\ parte dintre discu]ii - inclusiv dintre cele cu substan]\ - s-au
legat pe cale informal\, dup\ orele oficiale de program, la masa
de sear\ [i la o teras\ de la poalele Cet\]ii.

În fine, ca s\ n-o mai lungesc, a[ relua exact motivele
pentru care Colocviul Tinerilor Scriitori din mai 2009 a fost o
manifestare de tranzi]ie, cu preciz\rile c\ le a[tept cu interes pe
cele din anii viitori [i c\ descrierea de mai sus nu acoper\ în
întregime descrierea celor trei zile, m\car [i pentru c\ nu spune
nimic despre contactele umane, care cu siguran]\ ar face multe
puncte chiar [i în cea mai riguroas\ analiz\ SWOT a programului.

- organizare profesionist\, atît bucure[tean\, cît [i local\
(dublat\ de o ospitalitate cel pu]in proverbial\)

- dezbateri ambi]ioase [i exhaustive, dar lipsite de perspectiva
unor consecin]e pragmatice imediate

- amestecul de discu]ii [i lecturi dup\ logica lui „pu]in din
fiecare”

- amestecul de regnuri [i de competen]e - amploarea subiectelor
cerea ca scriitorul s\ fie deopotriv\ creator, manager, jurnalist,
sociolog [i pu]in avocat

- perspectiva extins\ de policy-maker, în condi]iile în care
scriitorii români rareori î[i asum\ un astfel de rol [i rareori î[i
politizeaz\ participarea la c`mpul cultural.

Dezbateri pe sec]iuni tematice:

Poezie - moderatori: Claudiu Komartin, {tefan Manasia, Marius Ianu[
Cum ajungem la festivalurile europene? 
Drepturile de autor 
Identitatea pe net - clonele între politica de promovare [i „p\c\leala”
sistemului

Proz\/Critic\ [i istorie literar\ - moderatori: Paul Cernat, Cosmin Ciotlo[
Traduceri [i traduc\tori 
Literatura român\ între iluzii [i plagiat/ Cît ajut\ internetul proza
Cît de prezente sînt romanele actuale?

Media/Jurnalism - moderatori: R\zvan }upa, Iulia Balcana[
Jurnalismul cultural ca alternativ\ a criticii literare
Lectura public\ - semn al normalit\]ii
Premiile literare

Tema central\: „De ce e bine/r\u s\ intri în USR - argumente pro & contra”
Moderatori: Cosmin Per]a, Cosmin Ciotlo[
Blogul colocviului: http://colocviu2009.wordpress.com

Colocviul TTinerilor SScriitori 
Alba IIulia, 22009 
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Colocviul Tinerilor Scriitori 
- o lectur\ sociologic\

Iulia Balcana[

Iulia BBalcana[, 26 de ani, absolvent\ a Facult\]ii de Sociologie
din cadrul Universit\]ii din Bucure[ti, unde în prezent este
doctorand\ cu o lucrare despre grupurile literare. A debutat în
2005 cu volumul de versuri Filme aamericane (Editura Cartea
Româneasc\). În acela[i an îi apare [i un scurt grupaj de povestiri,
Oameni [[i sstr\zzi, în cadrul colec]iei „no name” – proiect editorial
underground.

D e[i am participat pîn\ acum doar la 2 dintre cele patru
edi]ii ale Colocviului Tinerilor Scriitori (Cluj [i Alba
Iulia), îmi asum concluzia c\ edi]ia din acest an s-a
diferen]iat de cele anterioare printr-o varietate de

elemente: majoritatea pozitive, majoritatea datorate echipei
de organizare [i a energiei pe care au investit-o din dorin]a
de a avea la final REZULTATE. În acest context a ap\rut [i
ideea realiz\rii unui studiu sociologic care s\ încerce m\car
s\ „fotografieze” starea [i activit\]ile specifice participan]ilor
la acest Colocviu. 

Înc\ din start trebuie precizate cîteva limit\ri ale acestui
studiu, unele tehnico-metodologice, tocmai pentru a nu induce
în eroarea generalit\]ii sau a reprezentativit\]ii rezultatelor:
doar cei invita]i s\ participe la CTS au fost ruga]i s\ completeze
un chestionar (instrumentul principal al studiului), iar dintre
ace[tia au r\spuns la întreb\ri aproximativ jum\tate. Asta
înseamn\ c\ expunerea care urmeaz\ trebuie citit\ ca o poveste
despre cei care au venit în acest an la Alba Iulia [i nu despre o
genera]ie întreag\, o poveste bazat\ pe fapte reale, dar nu
general valabile. Cifrele, nemen]ionate, dar care stau la baza
celor cîteva concluzii creionate mai jos, ar trebui privite ca un
indicator de direc]ie [i nu interpretate matematic într-un context
prea larg pentru valoarea lor statistic\ efectiv\. 

Urm\rind profilul celor care au r\spuns la chestionar se
poate observa c\ bucure[tenii au fost ceva mai activi, la fel [i
cei care-[i asum\ apartenen]a la mai multe categorii „ocupa]ionale”
(poet/prozator/jurnalist/critic), precum [i cei care au o activitate
ceva mai intens\ în mediul online (aici îmi asum un bias, cel
legat de faptul c\ fiind un chestionar auto-aplicat, r\spunsurile
au fost trimise pe e-mail). Cei care nu au r\spuns sînt într-o mai
mare m\sur\ din provincie, sînt mai puternic „specializa]i”
(în sensul orient\rii aproape exclusive spre poezie, proz\, critic\
sau jurnalism) [i sînt mai pu]in prezen]i/activi în mediul virtual. 

Cel pu]in la nivel declarativ, tinerii scriitori î[i încep activitatea
literar\ din motive care pot fi grupate în trei categorii:
cunoa[tere/dezvoltare personal\, nevoia de-a împ\rt\[i/de-a
„l\sa” ceva în urm\ [i mediul/anturajul, inclusiv impulsuri
provocate de anumite lecturi, filme, personalit\]i artistice.
Exist\, cu siguran]\, rezerve fa]\ de „sinceritatea” unor astfel

de declara]ii, mai ales sub form\ de r\spuns la o întrebare
considerat\ antipatic\ în mediul literar: „Ce v-a determinat s\
începe]i s\ scrie]i?”. Totu[i, direc]iile spre care s-au îndreptat
r\spunsurile sînt suficient de previzibile încît s\ poat\ fi considerate
un „antrenament” pentru cele care vor urma la maturitate. 

Interesant este modul în care se a[az\ simpatiile [i antipatiile
celor care au r\spuns la chestionar fa]\ de diverse medii/grup\ri
literare, atît în general, în sensul de reac]ie a grupului în ansamblu,
cît [i la nivel individual - ca orientare personal\ c\tre o
direc]ie sau alta. 

În general, se poate observa un nivel ridicat de simpatie
fa]\ de revistele literare, în sensul c\ sînt catalogate drept medii
în care nu au publicat înc\, dar în care [i-ar dori s\ o fac\,
Suplimentul dde ccultur\, Revista 222, Adev\rul lliterar [[i aartistic,
Liternet, EgoPhobia, Noua lliteratur\, România LLiterar\, Tiuk
[i Observator ccultural fiind men]ionate în acest sens. În acela[i
timp, pe lista revistelor în care responden]ii nu au publicat înc\,
dar nici nu-[i doresc s\ o fac\, apar Respiro, Convorbiri lliterare,
Orizont, Adevarul lliterar ssi aartistic, Echinox, Romania LLiterar\
sau Noua lliteratur\. Prezen]a unor titluri în ambele categorii
poate fi interpretat\ ca fiind o consecin]\ fie a unei pozi]ion\ri
statice sau de ni[\, ceea ce atrage reac]ii contradictorii puternice,
fie a lipsei de coeren]\ sau de omogenitate la nivel editorial
care poate genera, de asemenea, o astfel de polarizare a percep]iei.
În ceea ce prive[te mediul literar virtual, se remarc\ o atitudine
preponderent negativ\ fa]\ de www.poezie.ro [i www.roliteratura.ro,
chestiune care poate fi explicat\ doar par]ial prin prezen]a în
rîndul responden]ilor a unor membri activi ai altor site-uri de
aceea[i factur\ (www.clubliterar.com, www.rocultura.ro). A[
mai atrage aten]ia asupra faptului c\ în rîndul celor care au
r\spuns se manifest\ un apetit crescut fa]\ de ceea ce apare
online (revistele literare sînt citite într-o m\sur\ mai mare pe
internet decît „pe hîrtie”), aspect care atrage mai multe explica]ii
posibile: gratuitea mediului virtual, u[urin]a în accesare, dar [i
faptul c\ responden]ii sînt dintre cei activi în acest mediu. Cu
toate acestea, transferul de putere c\tre mediul virtual este un
fenomen care nu poate fi ignorat în peisajul literar românesc
contemporan. 

Dintre tinerii scriitori încadrabili cronologic în „genera]ia
2000”, printre cei mai aprecia]i de c\tre cei care au r\spuns la
chestionar se num\r\ Claudiu Komartin, Dan Sociu, Dan Coman,
Radu Vancu, Elena Vl\d\reanu, Teodor Dun\, Filip Florian,
{tefan Manasia, Adela Greceanu [i T.S. Khasis. Dac\ ar fi s\
urm\m un fir invers cronologic, din genera]ia anterioar\, Mircea
C\rt\rescu, Ioan Es. Pop, Cristi Popescu [i Simona Popescu [i-
au atras cei mai mul]i simpatizan]i. La capitolul „clasici”, Max
Blecher apare cel mai des printre men]iuni, urmat de Mateiu
Caragiale, Mihai Eminescu, George Bacovia, I.L. Caragiale, Liviu
Rebreanu, Camil Petrescu sau Mircea Eliade, de[i lista nu se
opre[te aici. 

Cu siguran]\ acestea nu sînt singurele concluzii ale studiului
realizat în cadrul edi]iei de Alba a CTS care merit\ eviden]iate,
ci constituie mai degrab\ un preview al unui demers care-[i
propune s\ coreleze date din mai multe surse. Altfel spus, va
fi [i o continuare, dar îmi doresc ca la final de lectur\ s\ da]i
pagina mai departe avînd în minte o imagine ceva mai clar\
asupra celor petrecute la Alba Iulia.

Jurnal de colocviu
joi, 14 mai: e trecut de miezul nop]ii, adic\ e vineri.

Pagin\m num\rul 24 al revistei; am primit textul lui
Un Cristian despre cum va fi Colocviul Tinerilor Scriitori,
care începe peste cîteva ore [i la care ne temem
din ce în ce mai mult c\ vom pleca direct din redac]ie.

vineri, 15 mai, ora 3 a.m.: închidem totu[i edi]ia
[i plec\m spre cas\. În timp ce ne strecur\m printe
schelele care împînzesc de cîteva luni cl\direa de
la nr. 133 constat\m c\ plou\ toren]ial de ceva vreme,
judecînd dup\ b\l]ile uria[e. Acas\ ne strîngem în
grab\ cîteva haine groase [i le arunc\m în geant\.
Ana se încal]\ în cizme [i-[i las\ în ultima clip\ fularul
acas\, de teama ridicolului, de[i spectrul frigului înc\
nu s-a îndep\rtat. 

ora 5 a.m.: ne întîlnim în gar\ cu cî]iva scriitori cu
ochii la fel de împ\ienjeni]i. Cump\r\m Esquire la
ofert\ cu National GGeographic, urc\m în tren [i
adormim profund, f\r\ s\ apuc\m s\ desfacem ]ipla
revistelor. 

ora 9: pe la jum\tatea drumului, Ana deschide
ochii [i z\re[te mun]ii. Îi trece prin cap c\ e p\cat
s\ piard\ peisajul, dar adoarme la loc. Sub presiunea
supraego-ului, se treze[te dup\ cîteva minute, admir\
totu[i peisajul [i schimb\ priviri adormite cu }upa.
Desface ]ipla revistelor, le r\sfoie[te. Simte foamea,
a[a c\ se culc\ la loc, fiindc\ nu s-a gîndit ca, pe lîng\
reviste, s\ ia [i ceva de mîncare. 

ora 11: trezirea pe bune. Marieva face [i desface
un cub Rubik. Ana cite[te în sfîr[it revistele. Pe geam
se plimb\ ruine de fabrici comuniste [i Ana se întreab\
la ce se gîndesc oare colegii ei scriitori la vederea
acestora. Ea se gînde[te c\ nu sînt cu totul lipsite
de farmec, dar ar suna ciudat s-o zic\ a[a pur [i simplu.
Unul dintre participan]i îi zice c\ ea ar putea s\
scrie poezie vesel\. Ana nu [tie cum s\ primeasc\
aprecierea, dat fiind contextul dou\miismului etc.

ora 15: coborîm în Alba Iulia. Lu\m autobuzul, ca
s\ go local. Coborîm dup\ 3 sta]ii [i ajungem la hotel.
Confortul e impresionant, somnul devine iminent,
cu greu ne ab]inem. 

ora 16: lu\m masa la un fel de fast-food cu mîncare
excelent\, împreun\ cu ni[te participan]i pe care
nu-i [tim decît, cel mult, din vedere. Ne sim]im ca
la o petrecere privat\, noroc c\ e [i }upa acolo [i
ne sim]im mai ok. Apar [i Anca [i Marieva, dar urmeaz\
s\ plec\m spre deschidere.

ora 17: la deschidere se ]in discursuri de bun-
venit. Ana regret\ c\ n-a b\ut înc\ o cafea, de[i cafea
era din bel[ug [i în holul facult\]ii proasp\t renovate,
dar cum s\ strici solemnitatea momentului [i a s\lii
cu un continuu du-te-vino dup\ cafea. Mai bine ar
fi împrumutat termosul cu totul. Dup\ deschidere,
Ana, Gruia, Marieva [i Anca pleac\ prin Cetate [i se
opresc la cele dou\ catedrale - imposibil s\ nu remarci
cît de aproape de cea maghiar\, care tocmai s\rb\torea
un mileniu de existen]\, a fost plasat\ cea ortodox\,
plus o statuie a lui Mihai Viteazul, ca s\ se [tie cum
st\m. Evident, c\lare. Pe situa]ie.

ora 20: masa de sear\. În aceea[i formul\, împ\r]im
masa cu Andreea Toma, Cristi Cotarcea [i Vasile Leac,
ajuns mai tîrziu. Vorbim. Ana [i Cristi sînt r\sf\]a]i
de gazde, la cerere, cu meniuri vegetariene. Facem
planuri s\ ie[im în ora[. 

ora 21: am b\ut cu Vasile tot vinul alb care se
putea da din partea casei la mas\. Un lucru bun,
pentru c\ ne ajut\ s\ trecem u[or peste faptul c\
nu ne [tim decît din auzite, de la Simona Popescu, [i
din citite. 

ora 21:30: sîntem la o teras\ aproape de intrarea
în Cetate, doar noi [i Leac. Pe mas\ deja se înghesuie
cîteva sticle goale de bere, c\rora le vor urma în curînd
cîteva pahare le[ioase de Martini. La mesele din jur
sînt ceilal]i. Vorbim despre Rubik [i despre alte chestii. 

ora 22:00: Leac ne cite[te poeziile lui. Sînt
foarte mi[to. Dup\, vorbim despre scriitorii care ne
plac, la un moment dat cineva vrea s\ stea cu noi
la mas\, Leac îi spune c\ nu are voie. E ok, pentru
c\ mai avem multe de dep\nat, mai ales c\ începe
s\ ne plac\ din ce în ce mai mult de el. Atît de mult
încît îi spunem c\ am vrea s\-i organiz\m o lectur\
public\ în Bucure[ti. Vorbim cu to]ii admirativ despre
Vexatu Vexx.

ora 00:00: Cei de la mesele din jurul nostru au
plecat aproape to]i la camerele lor sau unde-or fi
plecat. Noi înc\ sîntem cu Leac. Vorbim vrute [i nevrute;
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l-am adoptat [i pe T.S. Khasis, care nu vorbe[te prea
mult. 

ora 00:30: achit\m [i mergem spre hotel, iar
Gruia îl duce pe Khasis pe dup\ umeri, aproape s-au
împrietenit. Sau a[a crede el.

ora 01:00 Ana se duce la culcare, Gruia r\mîne
cu Khasis [i Leac în fa]a hotelului.

sîmb\t\, 16 mai, ora 8:30: ne trezim [i mergem
la mas\. Leac ne întîmpin\ cu „un pahar de fericire”,
adic\ de [ampanie, pe care ni-l toarn\ dintr-o
sticl\ ]inut\ în frapier\. Repar\ cel mai bine mahmureala,
zice el. {i are dreptate. Împ\r]im vreo trei sticle de
[ampanie cu al]i tineri scriitori. 

ora 11:00: Ana [i Gruia pornesc prin Alba [i,
indiferent încotro ar lua-o, nimeresc în cartiere de
case. Ajung în cele din urm\ [i în noul centru civic,
dup\ o or\ de mers doar prin dreptul unor ferestre
de case, ca pe o nesfîr[it\ alee l\turalnic\. Toat\
lumea se îndreapt\ spre Cetate, unde au loc lecturile
de poezie [i prezent\rile de reviste. Se cite[te
mult, unii adorm (din diverse motive), al]ii recit\.
Chiar dac\ trebuie trezit [i stimulat (sarcina îi revine
lui Cristi Cotarcea, care se achit\ de ea cu delicate]e),
Vasile Leac este cel mai apaludat pentru lectura
de poezie, [i pe bun\ dreptate. 

ora 15:00: Gruia încearc\ s\-i conving\ pe Leac,
pe Komartin [i pe SGB s\ mearg\ la dezbateri. Sîntem
în apropierea hotelului la o teras\, iar misiunea pare
imposibil\. Pîn\ la urm\ stabilim c\ mergem. Leac
are ma[in\, dar a b\ut [i nu poate conduce. SGB nu
a b\ut, a[a c\ va fi el [oferul. Ma[ina se umple cu
patru oameni în spate [i doi în fa]\. Urmeaz\ o
aventur\, Komartin îmi spune: „Stai lini[tit, dac\ mori,
nu mori singur”, asta pentru c\ la un moment dat,
pe drum, Leac se urc\ totu[i la volan, de[i continu\
s\ vorbeasc\ cu noi, cei din spate, iar ma[ina în care
sîntem nu mai g\se[te drumul prin Cetate. 

ora 15:50: Gruia se d\ jos din ma[in\ [i îi mul]ume[te
Celui de sus c\ s-au oprit. Sînt [ase în c\utarea s\lilor
de dezbateri, dar cu prima ocazie cînd vor da
peste o teras\ le va trebui mult autocontrol. Sub
presiunea grupului, Gruia intr\ la sec]iunea de poezie.
Am terminat cu dezbaterile, Leac [i Ianu[ au f\cut
show la dezbaterile despre poezie, fiecare în felul
lui [i în nici un caz într-un sens negativ. Ana deja a
terminat dezbaterea despre jurnalism & critic\ literar\,
a fost pe aceea[i lungime de und\ cu Cosmin Dragomir,
[i [i-a notat c\ pentru data viitoare ar trebui s\ ne
gîndim cu to]ii la segmentarea/predeterminarea
publicului. La sesiunea a doua, despre lecturi publice,
particip\ [i Gruia, pentru c\ voia s\ povesteasc\
despre modelul Hydra Society. Discu]ia e vie, nici
nu mai [tii cine pe cine contrazice sau sus]ine, fiecare
în]elegea altceva prin lectur\ public\, iar numitorul
comun a fost l\sat s\ se duc\ la terasa dup\ care
tînjeam to]i. Gruia se plictise[te [i iese. În hol, îl g\se[te
pe Leac l\murindu-se cu gardianul cl\dirii fiindc\-[i
aprinsese o ]igar\ în incint\. Noroc cu pauzele a[ezate
între cele 40 de minute de dezbateri. La a treia sesiune,
de data asta la Proz\, din tema „Cît de prezente
sînt romanele actuale?”, Ana în]elesese în ce m\sur\
sînt ele conectate la via]a social\ de azi [i venise
preg\tit\ cu o pledoarie demn\ de o cauz\ mai
bun\. Era vorba, îns\, despre prezen]a lor la bursa
de valori actual\. Paul Cernat se întreab\ dac\
dezinteresul pentru roman ]ine de vîrst\ [i de
lipsa experien]ei sau de lipsa timpului pentru o
construc]ie elaborat\. Ana deplînge mai ales dezinteresul
pentru proza scurt\. Mihai Vakulovski completeaz\
c\, spre cinstea lor, prozatorii basarabeni au scos
multe romane. 

ora 18.30: dezbatem intrarea în USR. Nu e
timp s\ se fac\ auzi]i to]i, vorbesc doar R\zvan }upa,
Miruna Vlada, Cosmin Per]a, Paul Cernat, Cosmin
Dragomir, Ovia Herbert, Lumini]a Corneanu,
Vasile Leac, Marin M\laicu-Hondrari, Denisa Pi[cu [i
Ana Chiri]oiu. Precis dezbaterile vor continua pe
sear\, acum deja vrem cu to]ii s\ ie[im din sal\ (de[i
e r\coare), mai ales organizatorii, fiindc\ s-ar decala
programul dac\ am mai întîrzia.

ora 21:30: la meciul de fotbal nu am fost. Am
preferat s\ ne retragem la o teras\ [i s\ a[tept\m
echipa pentru a se implica în discu]iile literare c\rora
deja le d\duser\m startul. A fost o noapte lung\,
urmat\ de o diminea]\ [i mai lung\, parc\ pus\
pe loop, în care ne-am plimbat cu Ovia Herbert prin
Cetate [i pe lîng\ ea [i am mîncat; trenul a venit abia
pe la 16:00. În\untrul lui ne-am comportat ca ni[te
liceeni care se întorc acas\ din tab\r\. Ana s-a str\duit
s\ fotografieze din mers ruinele de fabrici; au ie[it [i
mai ireale decît par. Acolo au fost cîndva oameni.

D up\ interesanta, dar
obositoarea vizit\ la Cetatea
Alba [i la Muzeul de Istorie,
diminea]a zilei de sîmb\t\

(16 mai) a continuat cu lectura public\
sus]inut\ de poe]ii participan]i la
Colocviu [i cu scurte prezent\ri ale
revistelor literare ai c\ror redactori
s-au num\rat printre invita]i. Dac\
amfiteatrul din Universitatea 1 Decembrie
1918 în care s-a desf\[urat lectura era
un ad\post bun din calea c\ldurii
nea[teptate de afar\, el nu mi s-a p\rut
totu[i [i un spa]iu destul de potrivit
pentru a citi [i pentru a asculta poezii.
Poate de aceea [i publicul din afar\
(studen]i sau iubitori de poezie) a cam
lipsit, de[i promovarea evenimentului
în ora[ [i mai ales la Universitate,
datorat\ organizatorilor extrem de
activi, a fost mul]umitoare. 

Cît prive[te „spectacolul” în sine
al lecturii (pentru c\ un spectacol
adev\rat a ie[it din al\turarea atîtor
voci poetice diferite, de[i f\cînd parte,
aproximativ, din aceea[i genera]ie -
atît de analizata [i de controversata
genera]ie 2000), pe mine m-a ]inut,
timp de mai bine de dou\ ore, conectat\
sut\ la sut\: întîi, s\ spunem, ca simplu
cititor [i cunosc\tor de poezie, apoi ca
participant la dezbaterile colocviului
(dup\-amiaz\ urma s\ aib\ loc [i o
sec]iune de discu]ii dedicate poeziei)
[i, nu în ultimul rînd, în „interes de
serviciu”, adic\ pîndind oameni interesan]i
pe care pîn\ acum nu i-am citit [i despre
care a[ mai putea scrie. De[i foarte
scurte, fiecare dintre „apari]iile” celor
28 de poe]i care au citit a avut originalitatea
[i for]a ei: suspectez c\ fiecare dintre
ei a venit cu vinul cel mai de soi (poate
cel mai drag, sau cel mai l\udat, sau
chiar, cîte unul, ]inut secret, în pivni]\,
înc\). Grupînd totu[i, pe cît se poate,
cele auzite, a[ remarca în primul rînd
îndep\rtarea (cu cîteva excep]ii) de
tipurile de scriitur\ s\ spunem la mod\
în noua poezie, mai ales printr-o
imagina]ie mult mai bine exploatat\;
apoi umorul, [i el deseori parc\ refuzat
cu orice chip în texte care se iau prea
mult în serios (în sens negativ); [i, în

plus, la mai toat\ lumea, o atent\ grij\
pentru performance-ul în sine constituit
de lectura unui poem - încep s\ apar\,
de altfel, [i în România, mai ales în
mediul virtual, audio [i videopoemele
[i alte experimente ce pun în valoare,
pe lîng\ textul scris, [i prezen]a autorului
devenit obiect poetic în sine.

Cîteva dintre performance-urile
care chiar mi-au r\mas... întip\rite
pe retin\ (într-o ordine aleatorie, nu
valoric\): C\t\lina Cadinoiu - o poet\
pe care nu o cuno[team, dar a c\rei
prezen]\ [i poezie colorate în nuan]ele
Deltei (]inutul ei de ba[tin\) m-au
surprins extrem de pl\cut, Mihai
Vakulovski - cu un foarte angajant
poem-manifest împotriva unui alt
fel de genera]ie, genera]ia Che Guevara
(re]in expresia „ce de Che!”), Cosmin
Per]a - mai ales pentru un ochi poetic
masculin foarte sensibil (în sensul
cel mai bun al cuvîntului), citind din
carne]elul recent ap\rut în colec]ia
„no name”, „Bocete [i jelanii”, Oana
Ninu - o prezen]\ de un calm de invidiat
[i un poem („tuturor ne este dor de
cîte cineva”, tot dintr-o apari]ie recent\
în colec]ia „no name”) în care tensiunea
[i „cruzimea” imaginilor nu erau deloc
gratuite, R\zvan }upa - cu un foarte
bine construit poem scris, din cîte
am în]eles, la mai multe mîini, al\turi
de cî]iva prieteni [i despre prietenie,
Marius Ianu[ - cel care aproape c\ a
scandat, într-o lini[te intimidant\,
un poem despre „jigodia disperat\
în care a sperat mama”, reu[it\ în for]\
a volumului Ursul ddin ccontain\r, Dan
Coman - cu unul dintre poemele din
volumul recent ap\rut, Dic]ionarul
Mara, citit  exact cu tonul dulce-
amar, încîntat-resemnat cu care îmi
imaginam c\ a [i fost scris acest ghid
al tat\lui-de-feti]\-pîn\-în-doi-ani, SGB
(Stoian G. Bogdan) - care a tri[at pu]in,
recitînd pe de rost, scurt [i la obiect,
finalul unuia dintre poemele din volumul
Chipurile, recent ap\rut la Cartea
Româneasc\. Dac\ pe cî]iva dintre cei
care au citit nu i-am numit nu înseamn\
neap\rat c\ nu mi-au pl\cut (cred c\

am oftat, în sinea mea, nemul]umit\,
doar de vreo dou\-trei ori), ci c\ nu am
reu[it, derulîndu-mi în minte firul
lecturii, s\-i „v\d” [i s\-i „aud” din nou,
pe de-a-ntregul. Am l\sat, pentru
încheiere, cea mai spectaculoas\ apari]ie,
dup\ p\rerea mea: Vasile Leac, un
personaj în sine, la fel de colorat [i
de deconcertant [i în poezie, [i dincolo
de ea, cînd stai de vorb\, pur [i simplu,
cu el. Dovada - lectura lui, dep\[indu-
le cu mult ca timp pe-ale celorlal]i, a
fost totu[i ascultat\ pîn\ la cap\t f\r\
nemul]umiri, întrerupt\ cu hohote de
rîs [i la final aplaudat\ din plin; nu spun
c\ toat\ poezia de azi ar trebui scris\
cu umorul nebun cu care e scris acest
poem (o poveste despre o c\l\torie cu
trenul, mai special\, al\turi de o
„vampiroaic\” - la discu]iile de dup\
masa de prînz am aflat [i... teoria lui
Vasile despre necesitatea unor personaje
feminine-vampiri în literatura român\,
în epoca mitului comercial al lui Dracula),
dar apreciez întotdeauna naturale]ea,
sim]ul auto-ironic, disponibilitatea
pentru joc, existen]a unui element (de
orice fel ar fi el) care s\ ordoneze cumva
poemul [i, dincolo de orice, imagina]ia.    

Poezia la Colocviul Tinerilor
Scriitori 2009
Marieva Ionescu
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„A
înnebunit”, spuse port\reasa
v\zîndu-l ie[ind, cu capul în p\mînt
[i îngîndurat, avînd aerul c\
vrea s\ se strecoare neobservat [i

pasul gr\bit al unuia care a f\cut ni[te datorii
pe care n-are cum s\ le pl\teasc\. „Totdeauna
e singur”, ad\ug\  complet dezgustat\ afurisita
de  port\reas\, f\cînd  apoi o pauz\ care
anun]a o sentin]\ definitiv\, „... [i totu[i,
adesea îl vezi stupid de fericit, [i pe deasupra,
vorbe[te numai [i numai despre iubire”.

Vecina, mereu trebuie s\ fie [i o vecin\
de fa]\, d\du afirmativ din cap, de[i n-o
interesa cîtu[i de pu]in subiectul.

Cît despre el, p\rerea port\resei îl interesa
la fel de pu]in, dat fiind c\ se gîndea deja s\-
[i cumpere un costum nou. Un costum elegant
[i închis la culoare. Era mort [i pe dinafar\
[i pe din\untru dar vanitatea îi r\mînea
aproape neatins\. Nu a[a cad solda]ii? Erau
prea mul]i ani de cînd tot  purta acelea[i
patru costume iar dac\ felul în care ar\ta nu
era nici el mai bun, asta se datora cu siguran]\
garderobei mohorîte pe care o avea. Chiar
în acea sear\ se gîndea s\ mearg\ împreun\
cu o femeie foarte frumoas\ la o petrecere
foarte vesel\ la Ambasada elve]ian\, iar
hainele lui nu prea erau la în\l]imea momentului.
Toate femeile pe care le iubise vreodat\ se
îmbr\cau, în schimb, absolut superb, fiind
o încîntare s\ le prive[ti.

Sebastian nu este foarte fericit, e vorba
de un poem al lui Blake care îl nelini[te[te,
dar uneori, la prînz, i se întîmpl\ s\ fie ciudat
de fericit [i s\ zîmbeasc\ f\r\ motiv, de parc\
nici  n-ar avea o  sumedenie de griji, [i este
adev\rat c\ numai despre iubire vorbe[te,

dar nici vorb\ s\ fi înnebunit.
Are în aceste zile sau a[a vrea el s\ cread\

c\ are elegan]a bizar\ pe care o au cer[etorii.
El  nu e un cer[etor pentru c\ nu cere nimic
nim\nui, îns\ este pe cale s\ abandoneze
cauza general\, po[ta electronic\, însemn\rile
zilnice, via]a social\, lumea [i port\resele ei.
Î[i neteze[te p\rul cu mîinile [i imediat  începe
s\ se gîndeasc\ la lucruri importante. Importante
pentru cine? Importante pentru el, nici vorb\!
Dac\ este întristat asta e treaba lui, dac\ vrea
s\ iubeasc\ pe cine nu se mai las\ iubit, asta
n-ar trebui s\ fie treaba cuiva. Dac\ dragostea
lui este sau nu sincer\, sau dac\ a fost în
trecut, cine-ar putea s-o spun\? Cu siguran]\
c\ nici port\resele nici vecinele din cartier.
Iar dac\ rîd de el, n-au decît s\ rîd\.

Uneori le prive[te pe femei cu o dragoste
adev\rat\ care în aparen]\ nu dureaz\ deloc.
Iar apoi se ascunde [i, pe furi[, le iube[te
în t\cere [i pentru totdeauna.

Pe str\zi nu exist\ decît o singur\ femeie
pentru el, dar va avea foarte mare grij\ s\
nu-i pronun]e numele, probabil tocmai
pentru c\ i-a trimis deja trandafiri, f\r\ niciun
succes, a[a c\ îndeletnicirea sa e s\ se uite
cu devo]iune la femei total necunoscute.
Nu e nimic mai pl\cut decît s\ te plimbi
printre lucurile femeilor pentru a savura fie
[i pentru o clip\ pu]inele promisiuni pe care
]i le poate aduce cu ea o zi. Îndeletnicirea
lui este s\ le observe pe femei, el nemaiavînd
nicio alt\ credin]\. În felul \sta serile îi trec
mai u[or. E imposibil  s\-i scape vreun
detaliu [i recunoa[te pantofii oric\rei fete
tinere pentru c\ este ini]iat în misterele
modei.

C
înd scrii, trebuie s\ ai întotdeauna o carte pe-aproape, la
b\t\lie, cînd porne[ti, trebuie s\ ai m\car un camarad al\turi.
Ofi]erul [tie c\ frica cere alia]i, dar nu e dispus s\ cedeze nimic
din ce are f\r\ v\rsare de sînge.

Curajul e doar al lui.
Ceasul tat\lui s\u e din aur, dar timpul, altul.
Se spune c\ bra]ul lui poart\ sabia cu fermitate fiindc\ n-ar

avea inim\, dar solda]ii între dou\ lupte spun vrute [i nevrute, ofi]erii,
la fel, [i la fel [i curvele.

La c\ldura sobei [i între dou\ lupte curajul unui b\rbat poate trece
neobservat. R\zboiul a[az\ lucrurile mai bine, cu mîn\ de fier. 

Ofi]erul nu e îngrijorat. Soldatul lui a murit, iar restul de moarte
c\lare nici nu-l atac\, nici nu merge în flanc cu el.

Despre bucuria de a num\ra mor]ii [i de a-]i exclude propriul
nume din list\, am mai vorbit. 

Întors la popot\, nu-l mai face nimeni s\ rîd\, nu mai e cîntec care
s\-l oblige la o fericire mimat\, nici bere care s\-l astîmpere, nici
prieten care s\-l strîng\ în bra]e. Ofi]erul e singur. Din gesturile lui
repetate nu mai r\mîne nimic, bufonul care-l imita e îngropat. Prime[te
de la so]ia lui, cu iubitoare constan]\, scrisori pe care le cite[te f\r\
s\-[i fi scos m\nu[ile, dar cînd cite[te se simte departe [i de cas\, [i
de lupt\.

Cizmele lui negre, care mai înainte îi d\deau curaj s\ m\r[\luiasc\
prin noroi, a[a cum î[i dau curaj unul altuia lucrurile neînsemnate,
acum nu fac decît s\ trag\ picioarele dup\ ele.

Exist\ o oboseal\ care r\spl\te[te [i una care însp\imînt\. Ofi]erul
nu [tie dac\ o s\ mai  poat\ face [i mîine ceea ce trebuie s\ fac\ un
ofi]er zi de zi.

Fragmente din cele
mai noi c\r]i  ale
scriitorului spaniol

RAY LORIGA

Los ooficiales yy eel ddestino dde CCordelia,
2009
Traducere de Alina Cantacuzino

Ya ssólo hhabla dde aamor, 22008
Traducere de Florin Gali[
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mihaela michailov
În b\ie]elul rîrîit care cite[te

discursuri politice despre rasa
pur\ [i despre elogiul sistemului
hitlerist capabil s\ deparaziteze
na]iunea de „microbii evrei”,
embrionul terorii  cre[te
dezumanizant.

Un copil care ]ine cea mai
atroce lec]ie de pervertire a
copil\riei devine instrument
[i agent al dictaturii, executant
[i executor, simbol al inocen]ei
c\reia îi este fentat dreptul la
inocen]\. Copilul este micul
terorist în tonul c\ruia explodeaz\
zgomotele sparte ale istoriei
„rele”, istorie care se regenereaz\
din crim\ [i agonie.

Teroarea [[i mmizeriile ccelui dde-aal ttreilea
Reich de Bertolt Brecht, regizat de R\zvan
Marinescu (anul III, regie teatru, clasa prof.
asoc. Mihai Manolescu, prof. asoc. Radu

Apostol), este spectacolul cruzimii radicale,
care anihileaz\ tot ce tr\ie[te [i nu are voie
s\ tr\iasc\, în accep]ia unei ideologii
discriminatorii. Cele dou\ dimensiuni pe
care regizorul R\zvan Marinescu le suprapune
dozîndu-le într-un echilibru foarte fin sînt
teroarea comprimat\ [i teroarea extins\,
teroarea în mic, casnic\, microsistemic\, [i
teroarea în mare, global\, macrosistemic\.
Spectacolul jongleaz\ deopotriv\ cu distan]area
brechtian\ [i cu emo]ia visceral\, cu epicitatea
[i cu poeticitatea, cu ac]iuni fruste, brutale
(spînzurarea [i b\t\ile) [i cu tr\iri la limita
disper\rii care transform\ neputin]a în cea
mai cumplit\ violen]\. Panica în familie,
ipocrizia [i compromisurile chircite în t\ceri
prelungite, în minciuni camuflate, în nevroze
bîntuite de amenin]area mor]ii sînt dublate
de angoasa colectiv\, de imposibilitatea
sustragerii din complotul suspiciunii. 

R\zvan Marinescu opteaz\ pentru o
structur\ muzical\ a spectacolului - cu ruperi
de ritm uneori prea dese [i u[or greoaie în-
tr-odinamic\ pe care o caracterizeaz\ oricum
fragmentarismul - care alterneaz\ melodii
celebre cu tropote, sunete cavernoase [i
mult\, angoasant\ lini[te. Exist\ o teatralitate
a fizicalit\]ii pe care regizorul o exploateaz\
în fiecare scen\, investind enorm în expresivitatea
unor gesturi-cheie, a unor ac]iuni aparent
banale - t\iatul salatei - care ascund frustr\ri

cople[itoare. Spa]iile dintre cuvinte, tensiunile
neverbalizate, ping-pongul privirilor, lacrimile
gîtuite, fe]ele supte de fric\ [i trupurile
fragil-dezechilibrate sau violent explozive
devin mult mai visceral active decît orice
schimb de replici. Dincolo de ceea ce se
spune, registrul performativ al sonorit\]ilor
[i-al mi[c\rilor are for]a de a intensifica
teroarea, transformat\ în spectacol al crimei.
R\zvan Marinescu face din contrapunctul
show-ului reversul puternic al atrocit\]ii,
care are permanent în subtext, ca strategie
de distan]are, ludicul relaxat, dansul deta[at.
Oroarea valseaz\ prin panica general\.
Baloanele ro[ii (balansate ini]ial în spatele
unei pînze, sparte în mîinile evreicelor h\ituie
[i transformate, în final, în instrument al
gaz\rii) sînt un link vizual al scenelor asamblate
ca ni[te clipuri dramatice. Simultaneitatea
secven]ial\ st\ la baza conceptului spectacolului,
construit pe felii paralele de via]\ [i de
moarte. Scenele corale, în care personajele
poart\ m\[ti, sugerînd o colectivitate perfect
amortizat\ la nivel de individualit\]i, sînt
intercalate între scenele de familie, celule
ale suspiciunii [i-ale groazei. Fiecare membru
al familiei devine un posibil turn\tor, fiecare
cuvînt poate fi uciga[. Doi Mo[-Cr\ciuni
ridic\ de-acas\ o femeie sub privirile îngrozite
ale mamei ei. Un cuplu î[i suspecteaz\ copilul
de turn\torie. Frica se transform\ în isterie

(o isterie prea explicit jucat\, în defavoarea
unei nelini[ti con]inute, extrem de puternic\
în prima scen\ de cuplu) cînd p\rin]ii se
tem c\ propriul lor copil i-ar putea denun]a.
Absen]a pu[tiului ajunge s\ fie cea mai
cumplit\ prezen]\, sursa unor contorsion\ri
umilitoare atît pentru cei care b\nuie, cît [i
pentru cel care este b\nuit. Cercul suspec]ilor
se îngusteaz\ atît de mult încît copilul î]i
poate deveni, în orice secund\, du[man. 

O teroare curge în alta f\r\ ca sfîr[itul
atrocit\]ii s\ fie pe sfîr[ite. Pe covorul
ro[u al mor]ii, agonia devine cel mai cumplit
spectacol, regizat de un inocent terorist,
copilul care conduce co[marul uciderii în
mas\.

F\r\ patetisme facile, f\r\ demonstra]ii
explicative, Teroarea [[i mmizeriile ccelui dde-
al ttreilea RReich este un spectacol care se
impune prin profunzimea investiga]iei
terorii, prin dubla ei rezonan]\ empatic\:
de show tragic-derizoriu [i de oroare privat\
[i colectiv\.

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 32 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..

copilul n`scut 
DIN TEROARE!
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P entru faptul c\ timp de cîteva zile nu
am mai citit absolut nimic, nici m\car
subtitr\rile de la filme, probabil e de
vin\ c\ldura sau astenia de var\, dac\

exist\ a[a ceva. Sau cine [tie ce form\ de
grip\ de origine animal\ ale c\rei simptome
sînt holbarea îndelungat\ la cuvintele de pe
monitor sau din pagin\ f\r\ a le în]elege [i f\r\
a sim]i nevoia de a-]i plimba privirea pe restul
[irului din dreapta, un dezinteres total fa]\ de
cuvinte. Sau poate e doar un fel de reader’s
block. Nici m\car nu mi-am cump\rat carte
pentru rubric\, iar deadline-ul suna isteric de
cîteva zile la sonerie. Din p\cate, nu exist\ pastile
pentru astfel de situa]ii, dar exist\ c\r]i care
te pot scoate din ele; problema e c\ trebuie
s\ le g\se[ti. Uneori se întîmpl\ s\ ai noroc [i
ajung ele cumva la tine. A[a am dat eu peste
The HHuman WWar a lui Noah Cicero: mi s-a dat,
ca un fel de tratament, cu men]iunea „cred c\
]i s-ar potrivi”. E adev\rat c\ m-a sc\pat [i de
reader’s block  [i de writer’s block, dar aproape
c\ m-a b\gat în depresie. Asta pentru c\ prin
cele trei proze scurte din The HHuman WWar Noah
Cicero î[i injecteaz\ cititorii cu o stare de dezgust,
de inutilitate [i  whatever. Este uimitor,
pentru c\ face acest lucru prin foarte pu]ine
cuvinte, prin în[iruiri de propozi]ii scurte care
nu te solicit\ în nici un fel, î]i pui ochii pe prima
pagin\ [i e ca [i cum ]i-ai fi pus ro]ile pe [ine.
Totul este scris telegrafic, paragrafele sînt formate
dintr-o singur\ propozi]ie, avînd aspectul unui
lung poem de 86 de pagini. 

„Two hours till war.
It’s six o’clock. Bush said at eight,

people must die.
I’m going to Kendra’s.
I’ll hide out there. Are

the terrorists coming?
I’m standing in my

living room at my parents’
house.

My dad is sitting on
his special seat, my
mom on the couch, and
my brother on the
reclining chair.

They’re watching
the news.

The news isn’t saying
much.”

Noah Cicero spune
despre textele sale c\ „It’s
like Ibsen’s and Beckett’s
plays, Rimbaud’s and Pound’s
poetry, Hemingway’s and Bukowski’s

prose all fucked and
had a baby.” {i nici
c\ se putea o de-
scriere mai bun\.
Toate aceste nume
î]i vin în minte atunci
cînd cite[ti The HHu-
man WWar. Plus Kurt
Cobain, pentru c\
proza lui Noah Cicero
pare un fel de lite-
ratur\ shoegazing,
[i Allen Ginsberg,
pentru c\ The HHu-
man WWar este, a[a
cum au spus [i al]ii,
un fel de Howl ali-
mentat de Bush [i
de r\zboiul din Irak
- The HHuman WWar a
ap\rut la cîteva luni
dup\ declan[area
r\zboiului. Personajul
principal este Mark,
un tip confuz, anti-
social [i cu o via]\
fucked up, ca majoritatea genera]iei al\ptate
de administra]ia Bush. Proza începe în sufragerie,
unde toat\ familia este strîns\ pentru c\ în dou\
ore bombele vor începe s\ cad\ peste Irak.
R\zboiul va începe, vor muri oameni [i totul
este televizat, transformat într-o emisiune de
divertisment mai degrab\ decît în jurnal de [tiri.

„My dad doesn’t know what to make
of it. He’s confused, but it’s

entertaining, and that’s why
he’s watching.

War is entertaining.
I can’t take their in-

sanity any more, so I
leave.” Urmeaz\ o me-
dita]ie asupra r\zbo-
iului din Irak [i  a
motivelor sale ab-
surde. Aceast\ medi-
ta]ie se transform\
într-un dialog aproape
absurd cînd Mark se
întîlne[te cu prietena

sa, Kendra (mai mult
his fuck buddy), care

continu\ chiar [i în timp
ce ace[tia fac sex. Apoi

Mark întîlne[te un fost soldat,
care acum tr\ie[te în p\duri,

într-o cîrcium\, [i medita]ia

Civilization was started in Mesopotamia.
Which is in Iraq.
This is where civilization has led us.
To technological war.
People will die.
I’ve never met them.
But I’m sure.
They had hopes.
Moms.
Dads.
Brothers.
Sisters.
They had people who loved them.
But they must die.
Because they follow orders from an asshole.
An asshole is a person who orders other
people to kill
other people.
Bush could be an asshole.

In the Old Testament God said, „Eye for an eye.”
Jesus said turn the other cheek.
But Jesus no longer matters.
Especially to people who say they believe in
him.
Christian Republicans love war.
They love money too.
They hate homosexuals.
And young girls who get abortions because
they have
no money to raise their children.
I don’t know God.
I don’t know what he wants.
They say he left a book explaining his likes and
dislikes.
But it’s too full of contradictions, and it lacks
historical
proof.

- Noah Cicero

genera]ia fucked up

u avea nici un motiv s\ se gr\beasc\. Dormise doar una din cele
cincisprezece ore cît fusese anun]at c\ avea s\ dureze c\l\toria
spre Stockolm.

Erin coborî un etaj [i ajunse la marginea unei piscine unde se
b\l\ceau copii care ar\tau de parc\ ar fi fost z\misli]i de Boris Becker cu o
veri[oar\. Nu st\tu mult prin preajm\ de team\ s\ nu fie stropit. Intr\ în lift [i
ap\s\ pe primul buton la întîmplare. Cînd u[ile se deschiser\, se trezi în mijlocul
unui cazinou. Era pustiu, cu excep]ia unei doamne grase [i a trei adolescen]i
care se jucau la aparatele de slot machine. Crupierii c\scau plictisi]i, privind în
gol, trecîndu-[i mîna prin p\rul lins. Urc\ pe sc\ri dou\ etaje [i nimeri într-o sal\
gigantic\ unde o trup\ de dans latino repeta pentru spectacol. Avea sentimentul
c\ se afl\ într-un joc de Monopoly. Urm\toarea c\su]\ fu un pub numit Pamir,
o cafenea de unde se putea admira marea, dar n-o admir\, o saun\, un magazin
de b\uturi închis [i o discotec\ goal\. |sta era tot vasul care acoperise orizontul
înainte de urcare. 

Fiecare cu Titanicul lui. 
Drept recompens\ pentru plimbare îl a[tepta o febr\ muscular\.
Palierul cu[etelor devenise populat. Coridorul strîmt era plin de oameni care

a[teptau r\bd\tori în fa]a liftului. Dup\ înf\]i[are p\reau finlandezi sau suedezi,
dar v\zu [i cîteva fe]e mai familiare, trecute prin comunism. 

Probabil c\ nici vreun nordic nu l-ar fi deosebit de un slovac sau de un croat.
Cabina era goal\ [i mirosea a alcool. De[i o împ\r]ea cu al]i b\rba]i, aici se

sim]ea în siguran]\, ca într-o vizuin\. Desf\cu un ghid [i, timp de jum\tate de
or\, se familiariz\ cu istoria [i cu principalele atrac]ii ale ora[ului. Era doar un
mod de a-[i omorî timpul. Nu se îndrepta spre Suedia din postura de turist, nu
va face obi[nuitul tur al muzeelor [i al monumentelor, nu va mînca feluri de
bucate tradi]ionale [i nici nu va c\uta s\ reguleze o suedez\ spectaculoas\ pe
care s-o treac\ în palmaresul cu trofee exotice. Nimic din toate astea. Nu
acum.

Nu era un japonez tîmpit care f\cea turul Europei în zece zile, cu un aparat
de fotografiat atîrnat de gît, bifînd statui [i monumente pe hart\. Probabil c\
f\ceau atîtea poze ca s\ le dovedeasc\ celorlal]i c\ Europa exist\.

Ce-i ofereau c\l\toriile lui Erin era un puternic sentiment de bucurie, o u[urare
a fiin]ei pe care nu o reg\sea niciodat\ în Polonia. Responsabilit\]ile disp\reau.
Lumea c\p\ta mai mult\ culoare. Dac\ în Cracovia îi detesta pe poli]i[ti, în
str\in\tate ace[tia deveneau prietenoase surse de informa]ii. Dac\ întîlnea
grupurile de be]ivi, nu erau pentru el decît tineri care se distreaz\. În cale îi
ap\reau doar femeile frumoase. O statuie banal\ dintr-un parc devenea
oper\ de art\. Mîncarea de la restaurantul chinezesc din alt\ ]ar\ era mai
bun\ decît cea de la restaurantul chinezesc de-acas\. 

Ie[i din nou pe holul al c\rui plu[ ro[u îi d\dea o senza]ie bizar\, de sal\ de
adun\ri comuniste. De data asta era pustiu. Dac\ tovar\[ii de cabin\ se
distrau undeva era cazul s\ li se al\ture. Pe vapor exista un flux [i un reflux intern
de care el n-avea habar.

Restaurantul era tot gol, la fel [i sala de spectacole. În Pamir ap\ruser\ cîteva
figuri, tr\gînd cu nesa] din ]ig\ri. Pubul era unul dintre pu]inele locuri de pe
vapor unde se putea fuma. Goulet era acolo, cu un gin tonic în fa]\. Îi pl\cuse
de negru, sim]ise din prima clip\ c\ e unul dintre acei oameni care aveau ceva
de oferit. 

- Salut!
Goulet d\du din cap.
- Hai s\-]i ar\t ceva. Î[i stinse ]igareta, d\du ginul pe gît. 
Ap\s\ pe unul dintre butoane [i ajunser\ în magazinul de b\uturi alcoolice.
- Un show autentic scandinav, continu\.        
Toat\ popula]ia vasului se afla acolo.
St\teau în hol, desp\r]i]i de un perete de sticl\ de masa de oameni care

devasta rafturile, îndesînd în saco[e sticle de vin, de whisky, doze de bere [i
cidru, votc\, lichioruri, gin, tequila. B\rba]i, femei cu copii în bra]e, pu[tani
imberbi care nu cunoscuser\ înc\ ma[ina de ras, blonde cu fundul mare [i cu
sîni mici, b\trînei cu priviri apoase. Un invalid în c\rucior, de ale c\rui mînere
atîrnau dou\ saco[e voluminoase. Urma[ii alcoolici ai vikingilor.

- Tax free, spuse Goulet. B\utura de pe vas este tax free. Alcoolul e foarte
scump prin zon\. Se g\se[te doar în magazine speciale [i în baruri. Mul]i
dintre finlandezi [i suedezi fac aceast\ c\l\torie doar ca s\ se îmbete. Într-o or\,
n-o s\ mai fie nimeni pe vas. Se duc în camere [i se fac praf. O s\-i întîlne[ti
mai încolo, cl\tinîndu-se, în cazinou, în discotec\, în sala de spectacole. 

Goulet surîse ar\tîndu-[i din]ii albi. 
- O s\ fie mi[to.

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, colaborator EEssqquuiirree, pieton convins.
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Noah Cicero, TThhee HHuummaann WWaarr, Fugue
State Press, 2003, 120 pag.
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Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie (XXV)

vasile

ernu
Drag\... ,

De s\rb\torile de Pa[te trebuia s\
ajung la Chi[in\u s\-mi v\d p\rin]ii.
„Evenimentele” din 7 aprilie au creat
un motiv pentru impunerea vizelor
cet\]enilor români. Motivul: „românii
s-au implicat în acest eveniment”. Nu
am v\zut argumente. Eu, din p\cate,
nu dispun de cet\]enia R. Moldova: de
la cet\]enia sovietic\ am trecut direct
la cea româneasc\. În situa]ia mea sînt
foarte mul]i oameni, ca s\ nu mai vorbesc
despre familiile mixte sau pur [i simplu
despre oamenii care fac afaceri sau care
au diverse treburi pe-acolo. Acum cîtva
timp am criticat modul inuman în care
se acord\ vize moldovenilor pentru
intrarea în România [i în UE. Între timp
anumite lucruri s-au rezolvat. Acum m\
confrunt cu o situa]ie mult mai dur\
[i absurd\: ob]inerea ca  cet\]ean român
a vizei pentru RM. Citesc ce scrie presa
pe acest subiect [i m\ „minunez”.
Îns\ asta nu e nimic. Amicul meu, criticul
de art\ Vladimir Bulat, tocmai s-a întors
de la Chi[in\u [i-mi relateaz\ de la fa]a
locului „o zi din via]a unui doritor de
invita]ie pentru a ob]ine viz\”. Iar pîn\
la viz\ e cale lung\. Iat\ povestea.

Ajuns la Bucure[ti dup\ zece zile
petrecute la cealalt\ cas\ a mea, de la
Chi[in\u, am g\sit pe internet un articol
pe tema vizelor. {i pentru c\ tonul
acestuia este acuzator [i, pe bun\
dreptate, revoltat, a[ dori s\ mai completez
imaginea descris\ de autor cu ceva
detalii de la fa]a locului, c\ci eu chiar
am fost la acel Birou de Migra]ie [i Azil
al Republicii Moldova. Am depus o
cerere pentru a-mi invita so]ia s\-[i
vad\ socrii b\trîni [i bolnavi.

Acest birou este chiar în buricul
capitalei basarabene, în coasta Ministerului
de Interne, dar în alt imobil, la etajul 2.
De cum intri pe holul acelei institui]ii
ai sentimentul c\derii în timp, c\
sim]i în nas tabacul fumat de Soljeni]în,
Saharov [i {alamov, în Gulagul sovietic...
E[ti imediat întrebat ce invita]ie vrei
s\ ob]ii [i pentru cet\]enii c\rui stat...
spun scurt: România. Mi se spune s\
a[tept, „operatorul” e momentan ocupat.
Nu pot afirma c\ era atît de mult\ lume,
dup\ cum vor s\ afi[eze autorit\]ile
locale, încît ar fi dep\[ite de afluen]a
celor care vor s\ ob]in\ invita]ii pentru
Republica Moldova. Deci, la scurt\ vreme
îmi vine rîndul [i m\ aflu într-o sal\ în
care sînt mai multe birouri cu scaune,
fiecare dintre acestea fiind prev\zut cu
geam între func]ionar [i solicitant.
Depun cererea tipizat\ completat\ la
computerul de acas\ [i imprimat\ în
3 exemplare. Mi se mai cere s\ anexez
[i o fotocopie dup\ pa[aportul celui
invitat, inclusiv paginile cu ultimele
intr\ri în RM, plus de asta - crezînd c\
asta îmi va simplifica [i urgenta procedura
de ob]inere a doritului document -,
adaug la cerere o fotocopie dup\ actul
de c\s\torie, ar\tînd gradul de rudenie

cu cet\]eanul român. Nu are îns\
nici o importan]\ pentru tîn\ra func]ionar\
(am avut noroc!, c\ci la celelalte birouri
asistau b\rba]i în uniformele specifice
poli]iei), îmi spune: reveni]i ppeste 330
de zile. Încerc s\-i explic c\ a[ dori s\
ob]in invita]ia peste cîteva zile. „Nu se
poate”, mi se r\spunde. Nu exist\ „termen
de urgen]\” decît în cazuri de deces,
adaug\ salariata de la Interne. Ciudat
mi s-a p\rut [i faptul c\, dup\ ce depui
acele 3 exemplare de cerere, mai
completezi înc\ una de mîn\, pe o coal\
A4, prin care ceri acela[i lucru, dar pe
scurt. Probabil pentru analiza grafologic\.
Nu ]i se elibereaz\ nici un num\r de
înregistrare... Cînd l-am cerut, mi s-a
r\spuns sec: „Veni]i cu buletinul de
identitate peste 30 de zile, [i spune]i
numele celui pe care-l invita]i!” Insist
s\ mi se fac\ invita]ie în regim de urgen]\,
iar dup\ ce, evident, am scos-o din s\rite
pe vajnica func]ionar\, mi-a spus c\
dac\ se aprob\ a[a ceva, se va percepe
o tax\ de stat... [i asta dup\ ce categoric
mi s-a spus c\ „regimul de urgen]\”
este exclus, nu se practic\ decît... Refuz,
desigur, aceast\  favoare procedural\;
refuz s\ pl\tesc fie [i un leu MD în folosul
unei ac]iuni care contravine oric\ror
norme juridice [i legale - ac]iune impus\
aberant de aurorit\]ile moldovene dup\
„contrarevolu]ia de catifea” din 7 aprilie.
Chiar [i fostul pre[edinte Voronin se
contrazice în privin]a acestei m\suri
punitive, de[\n]ate [i castratoare în
primul rînd pentru statul RM. Ca s\ fiu
scurt: nu sînt sigur c\ voi ob]ine invita]ia
pentru so]ia mea, chiar dac\ le-am l\sat
autorit\]ilor la dispozi]ie 2 lluni (a scris
cu creionul: 2 luni), c\ci nu cred c\ voi
c\lca pe-acolo mai devreme de acest
termen. Iar actul oficial de la Biroul
de Migra]ie [i Azil se ridic\ personal.
Cum e [i firesc...

Deocamdat\, Chi[in\ul este izolat
de lumea [i de realit\]ile române[ti,
la nivelul   circula]iei libere a cet\]enilor.
Noile reglement\ri impuse de autorit\]ile
române cet\]enilor moldoveni, pentru
a putea ob]ine viza RO, merit\ o discu]ie
aparte. {i nu e mai pu]in pasionant\
decît „epopeea” dezgust\toare de mai
sus! C\ci tot eu i-am asistat pe p\rin]ii
mei la consulatul RO de la Chi[in\u...
Pe viu, în miezul „evenimentelor”.
Încerc\m posibilit\]i încruci[ate spre
a ne putea vedea unii cu al]ii, p\rin]ii
cu copiii.

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.

Noah Cicero are 29 de ani, locuie[te în Youngstown, Ohio [i a publicat pîn\ în prezent
patru c\r]i: The HHuman WWar (2003), The CCondemned (2006), Burning BBabies (2006), Treatise
(2008). A mai publicat în reviste precum Scarecrow, Brittle SStar, Retort, Black IIce, Identity TTheory,
Prague LLiterary RReview etc. Lecturile care l-au influen]at cel mai mult sînt cele ce apar]in lui
Sartre, Hemingway [i Beckett. 

http://noah-ccicero.blogspot.com
http://www.myspace.com/noahcicero

despre r\zboi se transform\ din nou într-un
dialog. 

„America hates Denny’s.”
„Of course they hate Denny’s, Denny’s is

designed
for poor people.”
„And poor people are expendable.”
„That’s why they got mad about September

Eleventh,
because so many rich people died.”
„And rich people shouldn’t die.”
„Should we become rich?” I said.
„Of course, it’s the American dream.” 
Locul soldatului este luat de prietenul s\u

Jimmy [i dialogul continu\ într-o cascad\ de
întreb\ri [i îndoieli. În timp ce cele „dou\ ore
pîn\ la r\zboi” de la început se scurg, cei doi
se îmbat\ din ce în ce mai tare într-un club de
striptease. Aceasta fiind cea mai bun\ solu]ie
pentru o genera]ie care nu mai în]elege nimic
din lumea în care tr\ie[te, care este marginalizat\
[i al c\rei protest nu mai poate fi auzit decît,
poate, prin autodistrugere. Iar în timp ce bombele
cad peste Irak, proza se termin\ în urm\torul
fel:

„I don’t know what to make of this war.
I don’t know what I should do.
You know what, FUCK THIS WAR, FUCK BUSH,
FUCK GOD, AND FUCK AMERICA.
I’ll just be drunk.” 
Este o atitudine din ce în ce mai întîlnit\ la

scriitorii americani tineri. De exemplu, personajele
lui Benjamin Kunkel din Indecision se trezesc
dup\ o orgie alimentat\ de alcool [i de amfetamine
pentru a privi de la fereastr\ pr\bu[irea Turnurilor
Gemene [i se întreab\ dac\ nu cumva totul este
o halucina]ie datorat\ pastilelor [i alcoolului.     

Celelalte proze din The HHuman WWar, The
Doomed [i Little FFlowers, merg pe acela[i ton
blazat vorbind de asemenea despre o genera]ie
fucked up, confuz\ [i plin\ de repulsie pentru
lumea din jurul s\u, singurele c\i de evadare
fiind sexul promiscuu, drogurile [i alcoolul. Iar
sentimentul acesta de neputiin]\, de inutilitate

[i de absurditate începe s\ se simt\ din ce în
ce mai tare [i la noi, chiar dac\ înc\ nu în scris.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 25 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.

Noah Cicero
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L uis García Montero (Granada, 1958)
este unul dintre cei mai importan]i
poe]i spanioli contemporani (a
ob]inut Premiul Na]ional de Literatur\

în 1994 [i Premiul Na]ional al Criticii în 2003).
Face parte din curentul optzecist numit de
critica spaniol\ „poezia experien]ei” sau
„cealalt\ sentimentalitate”. Cîteva dintre
caracteristicile acestui curent sînt revendicarea
unui ton conversa]ional, narativ, în care se
povestesc istorii intime, urbane, un ton
îndep\rtat de solemnitate; încorporarea
cotidianului; fic]ionalizarea eului poetic [i
considerarea poeziei ca un dialog complice
cu cititorul.    

Ultima lui carte de poeme (2008) se nu-
me[te Vista ccansada (Privirea oobosit\). Dup\
cum explic\ poetul, titlul a fost pus în
mod involuntar de c\tre oculistul s\u, care
i-a diagnosticat „privire obosit\” [i i-a re-
comandat ochelari. {i într-adev\r, eul poetic
observ\ lumea, istoria [i propria lui istorie
cotidian\ din perspectiva unei priviri „de o
vitalitate disperat\”, o privire pentru care
spa]iul privat, intim, este legat de spa]iul
public, din care nu lipsesc motivele de dispe-
rare. Medita]ia asupra sentimentelor [i a
politicii (revendicat\ în adev\ratul ei sens
de participare social\) construie[te portretul
intelectual [i vital al personajului poetic
[i al poetului însu[i. 

Privire oobosit\ recapituleaz\ etapele
esen]iale ale unei istorii familiale [i amoroase
(copil\ria, tinere]ea, maturitatea) [i conturez\
cîteva teme fundamentale: memoria, timpul,
ora[ul, dragostea, politica. Autorul reflecteaz\
asupra mecanismelor memoriei [i asupra
condi]iei timpului*: „Memoria nu este/ un
animal domestic./ Prefer\ s\ vîneze singur\/
[i s\ tr\iasc\ întreb\rile încruci[ate ale
nop]ii”1 [i „Timpul este o mas\ în dezordine
[i o lamp\/ care-[i scoate capul din umbre/
la fel ca un înot\tor cînd respir\”2. Timpul
apare ca o barc\ de hîrtie, navigînd pe un
rîu ce traverseaz\ ora[e [i „intimitatea/ are
nevoie de un p\ianjen care s\-i ]eas\ t\cerile”3.  

Spuneam c\ politica, în sensul de participare
la construc]ia unui adev\rat spa]iu public,
joac\ un rol fundamental în Privire oobosit\.
În „Defensa de la política” („Ap\rarea politicii”)

citim: „Eu [tiu c\ te preocup\ viitorul/ [i
c\ trebuie s\ economise[ti în vremuri de
impruden]\./ De aceea te ap\r de cei ce
te calomniaz\./ Cînd sîntem corup]i î]i
spunem corupt\”4. Luis García Montero,
adolescent în timpul dictaturii franchiste [i
intelectual de stînga, mediteaz\ cu luciditate
asupra comunismului: „Apa a înghi]it, cu
primele c\l\torii,/ lumina steagurilor mele
comuniste./ {i visurile trebuie/ s\ pun\
picioarele pe p\mînt,/ iar buzele care spun
libertate, dreptate, socialism,/ nu pot purta
cizme/ ca s\ calce t\ceri [i cadavre”5. Poetul
[i personajul poetic sînt cet\]eni. Angajamentul
civic este îns\ extrem de complex, inseparabil
de un angajament poetic riguros de c\utare
a cuvintelor [i a metaforelor [i de construc]ie
a unei intimit\]i, a unui mod de a privi lumea,
de a iubi, de a exalta fericirea corpurilor.
Citim astfel în „Habitaciones” („Înc\peri”):
„Sînt lucruri care dintr-odat\ par un ordin./
A deschide o fereastr\, de exemplu./ Supus\,
lumina [tie s\ te caute/ cum caut\ r\s\ritul
acoperi[urile,/ [i tr\iesc în tine, urcînd/ la
în\l]imea ce ne apar]ine cel mai mult a
urm\torului minut,/ [...] // E o camer\ cu
vedere spre corpul t\u”6. „Resumen de los
hechos” („Rezumatul faptelor”) trateaz\
marile fire ale vie]ii [i-ale poeziei, dragostea
[i moartea, [i imaginarul lor contemporan:
„Am vorbit la telefon cu moartea/ [i am
primit e-mailuri de dragoste ce s-au [ters/
f\r\ s\ lase o lacrim\ de hîrtie îng\lbenit\./
Nu uita vremurile, dar nu te în[ela:/ pîn\
la urm\ conteaz\ doar dragostea [i moartea”7. 

Pentru c\ via]a nu e un vis, înv\]\m s\
tr\im cu privirea obosit\. Sîntem martori
ai violen]ei, ai mizeriei, ai demagogiei, ai
cinismului, ai cadavrelor imigran]ilor îneca]i
în încercarea de-a ajunge în Europa: „M\
dor/ sfîr[iturile nedrepte,/ care ne închid
ochii/ pentru c\ sîntem cadavre vii./ Am
v\zut marea. Via]a nu e un vis./ Ce lepr\ de
steaguri!/ Ce decen]\ de numere putrede!/
Ce peisaj de ruine!// Timpul î[i pierde cheile,/
[i eu îmi caut ochelarii, ca s\ continui
aici,/ la ferestre [i la mese,/ cu anii deschi[i/
în mijlocul ora[ului//[…]/ Nu vorbesc de
iluzii,/ ci de demnitate, [i de ochelarii mei,/
cristale muncite care m\ ajut\/ s\ v\d pre]ul

lucrurilor,/ s\ caut telefoanele pe care le
iubesc,/ s\ parcurg c\r]ile,/ s\ privesc ceasul
[i ziarele.// S\ stau aici,/ într-o singur\tate
pe care o împart,/ ca s\ v\d ce se întîmpl\/
cu noi”8.      

___________
* Traducerea tuturor versurilor îmi apar]ine. 
1 „La memoria no es/ un animal doméstico./

Prefiere cazar sola/ y vivir las preguntas
cruzadas de la noche”

2 „El tiempo es una mesa revuelta y una
lámpara/ que saca la cabeza de las sombras/
igual que un nadador cuando respira”

3 „la intimidad/ necesita una araña
que teja sus silencios”

4 „Yo sé que te preocupa tu futuro/ y
que debes ahorrar en tiempos de imprudencia./
Por eso te defiendo de los calumniadores./
Cuando somos corruptos te llamamos
corrupta.”

5 „El agua se llevó, con los primeros
viajes,/ la luz de mis banderas comunistas./
También los sueños deben/ poner los
pies en tierra,/ y los labios que dicen libertad,
justicia, socialismo,/ no pueden llevar botas/
para pisar silencios y cadáveres”

6 „Hay cosas que de pronto parecen una
orden./ Abrir una ventana, por ejemplo./
Obediente, la luz sabe buscarte/ como el
amanecer a los tejados,/ y vivo en ti, subiendo/
a la altura más nuestra del minuto siguiente,/
[...]// Es una habitación con vistas a tu cuerpo.”

7 „He hablado con la muerte por teléfono/
y he recibido e-mails de amor que se borraron/
sin dejar una lágrima de papel amarillo./
Nadie olvide los tiempos, pero nadie se
engañe:/ al final sólo importan el amor y la
muerte.”

8 “Me duelen/ los finales injustos,/ que
cierran nuestros ojos/ porque somos cadáveres
vivientes./ He comprobado el mar. La
vida no es un sueño./ ¡Qué lepra de banderas!/
¡Qué decencia de números podridos!/ ¡Qué
paisaje de escombros!// Pierde el tiempo
sus llaves,/ y yo busco mis gafas, para seguir
aquí,/ en las ventanas y en las mesas,/ con
los años abiertos/ al pie de la ciudad.//[...]/
No hablo de ilusiones,/ sino de dignidad,
y de mis gafas,/ cristales trabajados que me
ayudan/ a comprobar el precio de las cosas,/

a buscar los teléfonos que quiero,/ a recorrer
los libros,/ a mirar el reloj y los periódicos.//
A estar aquí,/ en una compartida soledad,/
para ver lo que pasa/ con nosotros.”

IIooaannaa GGrruuiiaa, 30 ani, scriitoare în limba spaniol\ [i
cercet\toare de literatur\ spaniol\ [i comparat\. A
publicat OOttooññoo ssiinn ccuueerrppoo (TTooaammnnaa ff\\rr\\ ccoorrpp, carte
finalist\ în 2002 a Premiului de poezie Federico
García Lorca) [i NNiigghhtthhaawwkkss (Premiul Federico García
Lorca pentru proz\ scurt\, 2007). Doctor în literatur\
comparat\, a predat literatura spaniol\, teoria literaturii
[i literatura comparat\ la Universitatea din Granada.
S-a num\rat printre organizatorii primului congres de
limba [i literatura român\ în Spania (Granada, 2009).
În prezent lucreaz\ la Paris, unde colaboreaz\ ca
cercet\toare a Universit\]ii din Granada cu Centre de
recherches interdisciplinaires sur les mondes ibériques
contemporains (Sorbonne) [i cu Centre d’études féminines
et études de genre (Université Paris 8).

iiooaannaa  ggrruuiiaa
llll iiii tttteeeerrrraaaattttuuuurrrraaaa  
iiiinnnnvvvveeeennnntttteeeeaaaazzzz `̀̀̀  vvvviiiiaaaa]]]]aaaa
privire obosit`

Luis García Montero, VViissttaa ccaannssaaddaa



D eschid ochii într-o camer\ de
hotel impersonal\ [i u[or
decrepit\. Aerul are o calitate
special\, mai degrab\ uscat,

mai degrab\ cald dar f\r\ s\ pot fi sigur.
Tavanul înalt de 3 metri este m\rturia
vechimii cl\dirii - nu se mai construiesc
plafoane a[a generoase în anii 2000...
A[ternutul e curat, impecabil, întins,
îns\ îi lipse[te acel parfum special
impregnat cu arome infantilizante
din hotelurile de peste 4 stele. M\ ridic
[i privesc spre telefonul negru de ebonit\,
model 1950, a[ezat pe comoda de la
capul patului. Îmi pun papucii de hotel
din plastic tare de culoare incert\ [i intru
la du[. Presiunea nest\vilit\ a apei m\
treze[te de-a binelea [i încep s\-mi
amintesc unde m\ aflu [i de ce. St\team
deja de o s\pt\mîn\ în Hotelul Naderi,
pe bulevardul Jomhouri din vechiul
centru al Teheranului. Hotelul este un
punct de reper at`t pentru studen]i [i
pentru backpacker-ii din Europa cît [i
pentru micii comercian]i din Iran cu
treburi prin capital\. 

Cafeneaua hotelului, Café Naderi,
este [i ea un punct de reper pentru
studen]ii din Teheran. Hotelul nu este
departe de parcul universitar de pe
bulevardul Enquelab, a[a c\ la ora
prînzului mul]i dintre studen]ii cu vederi
reformiste se întîlnesc în sala mare, cu
mozaic pe jos [i cu mese din furnir
acoperite cu geam, cu schelet din metal
la fel ca [i scaunele. Aici ei pot lua masa
în restaurantul din spate sau pot r\mîne
în cafenea pentru a degusta cafele
turce[ti sau europene, pr\jituri cu migdale
[i nuci, sau r\coritoare din fructe proaspete.
Eu preferam „l\mîia dulce”, un fruct din
familia citricelor pe care nu l-am întîlnit
în nici un alt loc: este o l\mîie cu coaja
sub]ire [i cu gust dulce, f\r\ urm\ de
am\real\. Se coace la sfîr[itul lui februarie-
începutul lui martie [i atunci î]i poti lua
de oriunde de pe strad\ un suc „limu
shirini”. Se pare c\ te ]ine departe de
grip\, datorit\ cantit\]ii mari de vitamina
C. Café Naderi a fost dintotdeauna locul
de întîlnire pentru studen]ii reformi[ti.
Pe vremea [ahului, acolo se vedeau
pentru a pune ]ara la cale studen]ii

stîngi[ti. Ei erau desp\r]i]i de na]ionali[ti
de un bulevard - Istanbul - care întretaie
Jomhouri la 500 de metri de cafenea.
Café Naderi a supravie]uit [i continu\
s\ perpetueze spiritul viu intelectual
din Teheran pe care l-am sim]it [i prin
simpla prezen]\ acolo.

În diminea]a aceea [tiam deja ce voi
face, o s\pt\mîn\ este suficient pentru
a-]i dezvolta ritualul de trezire... Dup\
du[ m\ îmbrac [i cobor în cafenea pentru
o cafea. Apoi ies din hotel, cump\r ziarele
[i intru într-o fund\tur\ unde se afl\ o
frizerie [i o ceain\rie. Iau de la ceain\rie
o omlet\ cu ro[ii [i dou\ ceaiuri, dup\
care m\ a[ez pe ni[te trepte lîng\ un
domn venerabil care umple brichete.
Are toata „pr\v\lia” întins\ pe acele
trepte, cle[ti[ori, piese [i pietre de
brichet\ [i butelii de gaz, toate cu un
aer învechit. L-am cunoscut în a treia zi
de [edere, cînd a venit într-o sear\ în
lobby [i a dorit s\ m\ cunoasc\, auzind
c\ vorbesc engleza. Mi-a oferit un schimb.
El î[i exerseaz\ engleza cu mine, iar
eu farsi cu el. Pentru asta folosim micul
dejun, ceaiul [i ziarele în limba local\.
Am înv\]at de la el multe despre limba
farsi dar [i mai multe despre via]\. 

Este iranian cu origini armene[ti,
autodidact în englez\, a f\cut liceul în
Israel [i a preluat fabrica de pantofi a
tat\lui s\u în anii ’70. A venit revolu]ia
[i nu s-a descurcat a[a de bine ca cel
mai bun prieten al s\u. A pierdut totul.
Amicul lui cel mai bun - sau mai bine zis
fostul lui amic - este patronul hotelului
în care stau eu. Nu l-am cunoscut niciodat\,
îns\ nici el nu [i-a mai recunoscut prietenul
care umple brichete la 20 de metri de
zidurile Hotelului Naderi.

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.

alexandru 
b l̀̀ [escu
vvvviiiiaaaa]]]]aaaa  
\\\\nnnn  aaaalllltttteeee  pppp `̀̀̀rrrr]]]] iiii
hotel Naderi
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Invita]ia de-a ne semnala cronici [i
comentarii din presa str\in\ în care este
vorba despre scriitori [i arti[ti români r\mîne
deschis\ tuturor cititorilor [i scriitorilor
no[tri; a[tept\m mesajele pe adresa revistei,
noua_literatura@yahoo.com. 

Responsabilul pentru rela]ii cu presa al
ICR Paris, despre Radu Afrim la Odeonul parizian:
„Regizorul Radu Afrim a avut o premier\ de
succes cu Teatrul Na]ional din Timi[oara pe
scena Odeonului parizian, cu sprijinul Institutului
Cultural Român din Paris. Boala ffamiliei MM,
de Fausto Paravidino, a umplut sala Atelierelor
Berthier, o fost\ uzin\ reamenajat\ într-un
insolit spa]iu dramatic. În perioada 11-21 iunie
au loc la Paris zece reprezenta]ii cu spectacolul
care a primit anul acesta premiul UNITER pentru
scenografie (Velica Panduru).” Din acela[i
comunicat mai afl\m c\ anul trecut, în cadrul
Festivalului off de la Avignon, Mansard\ lla
Paris ccu vvedere sspre mmoarte de Matei Vi[niec,
în regia lui Radu Afrim [i cu o distribu]ie
interna]ional\, de asemenea sus]inut de ICR,
a cî[tigat premiul presei. Mai multe pe www.institut-
roumain.org.

În Suedia s-a lansat cartea Epoca dde
Aur ppentru ccopii a artistului {tefan Constantinescu,
rezident în Suedia din 1994; Moderna Museet
din Stockholm a achizi]ionat un exemplar
pentru colec]ia sa de art\. Cu ocazia lans\rii
c\r]ii sale pop-up la libr\ria Konst-ig, Institutul
Cultural Român de la Stockholm organizeaz\
o vizionare a noului s\u film, Troleibuzul 992,
una dintre cele dou\ lucr\ri pe care {tefan
Constantinescu le va prezenta la Bienala de la
Vene]ia. Proiectul reprezint\ o colaborare între
Institutul Cultural Român de la Stockholm,
Konst-ig, IASPIS, Swedish Arts Grants Committee,
Labyrint Press [i Pionier Press.

„Dup\ numai doi ani [i jum\tate de la
înfiin]are, Institutul Cultural Român de la
Stockholm a devenit un loc important pe scena
artei din Suedia”. Constatarea îi apar]ine lui
Hakan Nilsson, critic de art\ la Dagens NNyheter
- cel mai mare cotidian suedez -, [i apare în
cronica despre expozi]ia Visual PPlaygrounds,
propus\ de ICR Stockholm în luna mai.  Totodat\,
autorul articolului plaseaz\ expozi]ia în topul
celor mai bune trei expozi]ii ale lunii, recomandînd
publicului suedez s\ n-o rateze. Este pentru al
doilea an la rînd cînd o expozi]ie realizat\ de
c\tre ICR Stockholm se afl\ în topul celor mai
bune trei evenimente de art\, top realizat lunar
de sec]iunea cultural\ a ziarului Dagens NNyheter.
Expozi]ia Visual PPlaygrounds este conceput\
de Catrin Lundqvist, curator la Muzeul de Art\
Modern\ din capitala Suediei, special pentru
spa]iul ICR Stockholm si propune o întîlnire
între artistele Cristina David [i Anna Nyberg.
Cele dou\ artiste intervin una în lucr\rile
celeilalte, precum [i în spa]iul institutului,
transformîndu-l într-un loc de joac\ vizual. Din
expozi]ie face parte [i filmul What IIs IImage?,
realizat de Catrin Lundqvist [i artistul Suwan
Laimanee (Chiang Mai, Tailanda) pornind de
la un text despre semnifica]ia imaginii, scris
de filosoful Marcia Sá Cavalcante Schuback

(Universitatea Södertörn, Stockholm) pentru
catalogul expozi]iei. Expozi]ia este deschis\
la ICR Stockholm pîn\ pe 28 august. „Cristina
David lucreaz\ cu video, cu fotografie [i cu
instala]ii. Filmele ei sînt de obicei de scurt\
durat\ [i cer s\ fie privite cu aten]ie pentru a
percepe umorul subtil [i interac]iunea dintre
imagine [i text. Reflec]iile Cristinei David asupra
evenimentelor cotidiene au însu[iri literare
sau filosofice, reu[ind astfel s\ fac\ banalitatea
de zi cu zi interesant\. Anna NNyberg (n. 1966,
Stockholm) a studiat la Universitatea de Art\
[i Design, Stockholm. Instala]iile sale au fost
expuse atît în Suedia cît [i în afara ei. În arta ei,
Anna Nyberg intr\ într-un dialog fizic cu
locul în care expune. Folosindu-se de materiale
modeste reu[e[te s\ modifice percep]ia spa]iului
expozi]ional prin interven]ii pline de for]\ [i
de intensitate. Adesea lucr\rile sale p\c\lesc
ochiul, creînd privitorului o senza]ie de dezechi-
libru.“

Saviana St\nescu, tot în Suedia, cu piesa
de teatru White EEmbers, a fost prezent\ la cea
de-a XVI-a edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Teatru de la Sibiu, la începutul lunii iunie.
Spectacolul a avut premiera absolut\ în toamna
anului trecut la teatrul experimental Dramalabbet
din capitala Suediei, fiind montat cu sprijinul
Institutului Cultural Român de la Stockholm,
[i a f\cut parte dintr-un amplu program de pro-
movare a dramaturgiei române[ti contempo-
rane. White EEmbers (titlu suedez: Vita GGlöden)
a primit recenzii foarte bune în presa suedez\
de specialitate. Astfel, piesa a fost descris\
de cotidianul Dagens NNyheter ca fiind „un
thriller dinamic”, în timp ce criticul Lars Ring
de la Svenska DDagbladet s-a declarat „impresionat”
de spectacolul „plin de umor atît în text, cît [i
în interpretare”, „reu[ind s\ transmit\ foarte
mult într-un timp scurt”. Recenzentul continu\:
„Waxing West este o pies\ sumbr\ marcat\
continuu de conota]ii ironice, gastronomice
[i sexuale. St\nescu, stabilit\ ea îns\[i la
New York , critic\ at`t nevroza [i alienarea
occidental\, c`t [i noua Românie, în care
totul se poate cump\ra [i vinde.“ O alt\ recenzie,
ap\rut\ în revista teatral\ online nummer.se,
considera piesa „remarcabil\”, „un du[ rece
aplicat siguran]ei de sine occidentale.” În plus,
acela[i Dagens NNyheter, principalul cotidian
suedez, a inclus-o în clasamentul celor mai
bune trei piese de teatru ale lunii noiembrie
2008. 

În num\rul din 11 iunie al ziarului Berliner
Zeitung, recenzentul Mathias Schnitzler
ova]ioneaz\ romanul Sînt oo bbab\ ccomunist\!
- Die rrote BBabuschka, de Dan Lungu, drept
romanul unei pl\ceri subversive, iar pe autor
îl asociaz\ cu un important scriitor central-
european: „Lungu, a c\rui for]\ st\ în perspectiva
minu]ioas\ [i vioaie, se dovede[te a fi urma[ul
marelui umorist ceh, inventator al  bravului
soldat Swejk - Jaroslaw Hašek”. Schnitzler este
de p\rere c\, al\turi de Filip Florian [i de Mircea
C\rt\rescu, Dan Lungu este cel de-al treilea
scriitor promi]\tor, care las\ s\ se întrevad\
asem\n\ri între literatura din România post-
socialist\ [i efervescen]a literar\ a perioadei
interbelice.

http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0611/bcher/005
3/index.html

Pe 9 decembrie 2008 a ap\rut recenzia
c\r]ii Vizuina lluminat\ - Beleuchtete HHöhle, de
Max Blecher, traducere de ....., în ziarul elve]ian
Neue ZZürcher ZZeitung, în care se subliniaz\
importan]a apari]iei modernistului român `n
spa]iul germanofon. Edi]ia german\ a jurnalului
de sanatoriu cuprinde [i un eseu detaliat despre
via]a lui Max Blecher, care pune în lumin\ fapte
pu]in cunoscute din scurta via]\ a autorului.

http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/buchreze
nsionen/flugbahn_ins_nichts_1.1381734.html

Din octombrie 2008 pîn\ în aprilie
2009 au ap\rut în Elve]ia [i în Germania mai
multe cronici literare privind romanul de debut
al scriitorului Filip Florian, Degete mmici - Kleine
Finger. Cronicarii celor mai importante ziare
(FAZ, NZZ, SZ, TAZ) jongleaz\ cu termeni precum
eliberarea literaturii, proz\ scînteietoare, roman
poli]ist arheologico-politic, îndr\zne], magic-
realist, tablou al istoriei etc. pentru a-[i exprima
admira]ia fa]\ de debutul literar al autorului.

http://www.perlentaucher.de/buch/30787.html
(traducerea recenziilor din german\ de
Natalia Andronachi)

Fotografie din expozi]ia VViissuuaall PPllaayyggrroouunnddss, 
ICR Stockholm

Foto: Alexandru B\l\[escu
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CALEIDOSCÓP, caleidoscoape, s.n. Aparat optic format dintr-un cilindru opac
în interiorul c\ruia se g\sesc mai multe oglinzi, dispuse astfel încît mici piese viu
colorate, aflate la cap\tul opus celui prin care se prive[te, s\ formeze, prin rotirea
cilindrului, diferite imagini simetrice. [Rubric\ într-o publica]ie periodic\, emisiune
la radio sau la televiziune etc. cu un con]inut extrem de variat.] - Din fr. kaléidoscope

A cestor explica]ii li s-ar putea ad\uga una de teorie literar\
[i, mai exact, de teoria perspectivei: aparat definitoriu pentru
în]elegerea prozei lui Urmuz, cu prec\dere atunci cînd se
defecteaz\. În momentul în care oglinzile caleidoscopului

se sparg, simetria scopic\ nu sufer\ doar fisuri sau devieri nesemnificative
în desenul de pe cercul cilindrului, ci [i disloc\ri de imagine, care modific\
integral construc]ia ini]ial\. Ruperea morfologic\ interioar\ este,
axiomatic, un mecanism primar de func]ionare a ceea ce, prin tradi]ie
literar\, intr\ sub apanajul absurdului. Transmut\rile morfologice nu
sînt totu[i similare malform\rilor, c\ci noul hibrid ob]inut în urma
r\sturn\rii de perspectiv\ doar mimeaz\ incoeren]a structural\. A[adar,
un termen mai exact în definirea no]iunii generale de „absurd” s-ar
cuveni s\ fie „absurdul controlat”, echivalînd cu fragmentarea voluntar\
a iner]iei obiective din schemele caleidoscopiei literare clasice.

Optica analizei de fa]\ porne[te de la constatarea c\ orice demers
artistic absoarbe o simetrie de tip caleidoscopic, al c\rei cîmp de observa]ie
are dublu sens; pîn\ la stabilirea cu acurate]e a imaginii finale, perspectiva
se rote[te cilindric, cu o mi[care de fotograf. Dac\ îns\ cilindrul este
dezmembrat, imaginea final\ va fi tot atît de crispat\ pe cît este [i ochiul
celui care prive[te cu toat\ aten]ia numai în cel\lalt cap\t al cilindrului.
Observatorul (aka lectorul) devine o „mic\ pies\ viu colorat\” în alt
caleidoscop, mai mare, care se configureaz\, înghi]indu-l, integrîndu-l malgré
soi [i rotindu-i o dat\ cu celelalte piese vigilen]a, prejudec\]ile [i modelele
înr\d\cinate de gîndire. De aici [i prezen]a unor ironice semne de lector
care mimeaz\, în r\sp\r, didacticismul capt\rii aten]iei: „Trebuie[te îns\
re]inut...”. Incluse în largi structuri de parodie a sistematicii constructive
balzaciene, aceste meta-captatio func]ioneaz\ ca indici de particularizare
a unui a[a-zis „roman în patru p\r]i”, omolog întregii opere urmuziene.
Mecanismul dobînde[te, în ultim\ instan]\, un auto-mimetism relativ
transparent. Iar, dac\ lu\m în discu]ie Pîlnia [[i SStamate, caleidoscopismul
s-ar forma din clipa instal\rii lectorului în confortul pistei false de lectur\,
pentru a-l zdruncina apoi [i pentru a-i distrage aten]ia brutal: masa
obiectiv\ se sprijin\ brusc „pe calcule [i probabilit\]i”. Dincolo de [ocul
primei lecturi, observ\m cum limbajul urmuzian respect\, parc\ animat
de un impuls deconstructivist avant la lettre, o condi]ie a literaturii ce
impune devierea de la comun [i activarea permanent\ a clivajelor logice,
mergînd pîn\ la incitarea memoriei secundare a cuvîntului. Urmuz
idealizeaz\ ni[te parametri secunzi de construc]ie literar\, conferindu-
le exclusivitate, iar din aceast\ optic\ abisal\ rezult\ constan]a tiparului
narativ [i perspectival.

Pe de alt\ parte, transpunerea caleidoscopismului bidimensional
într-un algoritm narativ nu înseamn\ reducerea textelor la propria lor
tehnic\. Mai degrab\, procesul îng\duie deschiderea de linii simultane
de omogenizare a unui imaginar care mocne[te. În orice caleidoscop,
chiar [i în cazul unuia dezmembrat (a[a cum l-am descris pe cel al lui
Urmuz), imaginea apare omogen\, deoarece, chiar [i în formele fragmentare
(de exemplu, ale absurdului), ea r\mîne subordonat\ unui principiu

ordonator. Din aceast\ perspectiv\ (de)constructiv\, dou\ ipoteze
pot fi avansate pentru a descifra mecanica prozei urmuziene: reveria
func]ional\ [i simbolismul deschis. 

Pornim de la ideea c\ reveria reprezint\ o extensie a con[tiin]ei care
se dezvolt\ benign, în condi]ii de reuniune a dou\ instan]e bipolare
ce guverneaz\ un individ. Bipolaritatea pare aici mai degrab\ un indice-
suport, întrucît ceea ce conteaz\ din rela]ia dual\ presupus\ este existen]a
tensiunii care conduce, în oper\, la apari]ia centrilor de densitate. 

Pe de alt\ parte, bipolaritatea se explic\ u[or prin coexisten]a
unor forme guvernate de anima [i de animus. Argumentele se reg\sesc
cu prec\dere în obsesia androginatului, statut psihic [i de gen ce apare
în aproape toate textele la Urmuz: Turnavitu se sinucide din cauza unui
e[ec erotic, iar Cotadi cere, cu limb\ de moarte, s\ fie înmormîntat al\turi
de prietenul s\u Dragomir, „[...] în speran]a c\ din cele dou\ pic\turi de
untdelemn fran]uzesc, de cea mai fin\ calitate, ce se scurg la fiecare
secund\ din smocurile de p\r ale acestuia vor r\s\ri, cu timpul, livezi
întregi de m\slini deasupra” (reuniune mitic\ aproape, care ar aminti
de cuplurile Ghilgame[-Enkidu, Ahile-Patrocle). Chiar [i morala din
fabula Cronicari p\streaz\ un echivoc al disocierilor sexuale: „Pelicanul
sau babi]a”. 

Androginia poate fi în]eleas\ în formele sale extinse, ca nevoie de
g\sire a conjunc]iilor între forma caleidoscopic\ [i materia imagina]iei
colc\itoare. Procedura are, în esen]\, ceva dintr-un psihologism ciclic,
cu dubl\ implica]ie, pentru c\, în teoria lui Bachelard, „a simula cum
trebuie efectul înseamn\ a fi foarte aproape de a suscita cauza”.
Cauza [i efectul sînt desp\r]ite de o marj\ cvasi-neglijabil\; universul
gîndirii urmuziene nu este nici efervescent, nici tulbure (frapeaz\, din
contr\, claritatea detaliilor [i perfecta lor închegare în sisteme de gîndire
sau în coduri culturale cu care am presupune c\ sînt incompatibile). El
este, îns\, defixat sau dislocat, deoarece dispunerea unui mod de gîndire
„incongruent” înseamn\ implicit asumarea unor pierderi ontice. Pentru
clarificarea conceptului, putem propune lan]uri suplimentare de echival\ri:
pierdere ontic\ în literatur\ = antimimetism = clivajul logicii comune
= respingerea coordonatelor suport ale realului = ignorarea încadr\rilor
de specie [i gen = procedee anticoagulante = excedent de imaginar.
Toate aceste condi]ii se subsumeaz\ literaturii interpretate ca un
simbolism amplu deschis; ele con]in indici pe care literatura restrîns\ a
absurdului, avangardist\ sau suprarealist\, îi exacerbeaz\ programatic.
Absurdul îi idealizeaz\, pentru a le conferi o func]ie dominant\ în
construc]ie: cea de anomalii-emblem\. 

Tocmai acest caracter emblematic, de specificitate atipic\, poate
configura la Urmuz modelul intern al unui „kaleidoscop²”, pe care l-am
defini astfel: 

KALEIDOSCÓP ²², ambigen, defectiv de plural (din gr. kalos = frumos,
eidos² = aspect²) = joc complex, simultan, de contruc]ie via deconstruc]ie
[i de interpretare via reasamblare, prin reglarea continu\ a pl\cilor
de compozi]ie interioar\, plutind pe o magm\ a imaginarului convulsiv.
În interiorul jocului, orice supozi]ie integratoare este anulat\ de îndat\
ce s-a constituit, prin exploatarea tehnicii de trompe l’oeil [i a efectului
de bumerang. Cultivarea asimetrismului [i a opticii r\sturnate d\ na[tere
unor germeni de sens, spre a-i reteza apoi în zborul invers de pe
orbita lor familiar\.

laura dumitrescu
kaleidoscop1. o experien]` urmuzian`
(eseu)

Urmuz, PPaaggiinnii bbiizzaarree, cu 15 interven]ii de
Dan Perjovschi, Editura Cartier, 2009, colec]ia
C(ART)ier, 96 pag.

Urmuz, PPîîllnniiaa [[ii SSttaammaattee, audiobook, în
lectura lui Victor Rebengiuc, Editura Humanitas
Multimedia, 2009

Urmuz, FFuucchhssiiaaddaa, audiobook, în lectura
lui Victor Mu[eteanu, Editura Cartea Sonor\,
2008

S \ presupunem c\ sînte]i un turist str\in (de preferin]\ dintr-o
]ar\ occidental\) venit în Bucure[ti. De exemplu, un parizian
sau un berlinez sau un vienez. {ti]i foarte bine c\, în ora[ul
Dumneavoastr\, nu ave]i voie nici s\ trînti]i aparate de aer

condi]ionat pe fa]ade, nici s\ spoi]i pomii ([i, printr-un zel rural dus la
extrem, bordurile) de pe bulevarde cu var alb, nici s\ ocupa]i spa]iul public
cu ni[te bare de fier sudate între ele (se cheam\ „capre” [i folosesc la
delimitarea locului pe care bucure[teanul î[i plaseaz\ ma[ina, cînd se
întoarce de la munc\). Mai [ti]i, de asemenea, c\, dac\ vre]i s\ face]i orice
modificare, oricît de neînsemnat\, asupra aspectului exterior al apartamentului
pe care îl de]ine]i, v\ trebuie un num\r masiv de autoriza]ii de la prim\rie,
iar dac\, prin absurd, v\ trece prin cap s\ v\ în\l]a]i blocul (sau casa de
secol 19, 18 [.a.m.d.) cu un etaj, cu o mansard\ sau cu un minaret de tabl\
albastr\ peste regimul de în\l]ime al cartierului, acest lucru este imposibil.
În sfîr[it, mai [ti]i [i c\, dac\ ave]i ni[te rufe proasp\t sp\late de pus la
uscat, nu le ve]i atîrna nici pe Champs-Élysées, nici pe Opernring, nici
pe Ku’Damm, fiindc\ v\ reclam\ vecinii sau trec\torii [i v\ ia poli]ia pe
sus, cu tot cu lighean [i cu cîrlige.

{i acum, s\ privim spre capitala României. V\ propun un itinerariu:
dinspre Universitate c\tre Pia]a Victoriei. Mai întîi, nu c\uta]i vreun loc
de parcare; sînt toate ocupate de „capre”. Lua]i-o la picior (e mai eficient)
[i admira]i arhitectura centrului. Pe bulevardul Magheru, pijamalele atîrn\

în balcoane lîng\ crati]ele cu sarmale ori stufat. Pomii au fost v\rui]i ca
la Pope[ti-Leordeni, în livada din spatele casei. Pu]in mai la dreapta, pe
strada Maria Rosetti, o locuin]\ de secol 19 tocmai a fost ras\ cu buldozerul
într-un sit istoric, f\r\ vreun aviz de la Ministerul Culturii; cînd a ap\rut
ministrul, muncitorii au fugit, abandonînd buldozerul [i l\sînd un sfert
din fa]ad\ intact peste un morman de ruine. Mai jos, dup\ Pia]a Roman\,
la intersec]ia Lasc\r Catargiu cu Visarion, o cas\-monument zace de
mai bine de un an la strad\, cu acoperi[ul smuls [i cu plafoanele circulare
devastate inten]ionat; pere]ii exteriori au fost ciurui]i cu bila excavatorului
[i l\sa]i în paragin\, în a[teptarea pr\bu[irii iminente. {i mai jos, chiar
vizavi de guvern, pe strada Paris, alt\ cas\ protejat\, cu amora[i înnegri]i
de fum [i cu ferestrele sparte din interior; cineva i-ar fi dat foc, pentru a
o putea demola [i construi o cl\dire de birouri pe terenul eliberat. În partea
cealalt\ a Pie]ei Victoriei, Muzeul Antipa este sufocat de un turn de
sticl\ [i aluminiu, cu zeci de etaje mai înalt decît orice cl\dire din jur.

Uniunea European\, România, 2009. Bine a]i venit în Bucure[ti, ora[ul
f\r\ lege!

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).

ion manolescu
derapaj

ora[ul 
f`r` lege

Laura DDumitrescu are 20 de ani (n. 1 iulie 1988) [i este student\ în anul III la Facultatea
de Litere din Bucure[ti, sec]ia Român\-Francez\ [i Literatur\ Universal\ [i Comparat\. 
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robert

[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.

Invoca]ie

scot miezul din pîine
ca [i cum a[ scoate
m\runtaiele dintr-un iepure

cu degetele cu care-mi fac cruce
fac gogoloaie cît bobul de fasole
le a[ez unul lîng\ altul
ca s\-mi imaginez mai u[or
capetele celor din stirpea mea
care-ar putea s\ ias\
la un moment dat
de sub p\mînt
[i s\ ne fac\ astfel
p\rta[i la o minune familial\

înaintez încet pe sub coaj\
iar cu vîrful degetelor
aflu dac\ a mai r\mas sau nu miez
dac\ str\mo[ii mei
sînt în stare de un miracol
ori vor r\mîne ascun[i iepure[te în mor]ile lor mici
cît boabele de fasole

mihai
mateiu:
animal
(proz`)

„Dintotdeauna-am refuzat
s\-mi las trupul, ce-arunc\ umbr\,
r\nit de o idee care nu face umbr\.”
- GG. GGrass

R adioul porne[te în fiecare diminea]\ la 7,
setat pe un program cu [tiri [i muzic\. Sar
imediat din pat, merg la baie, dau drumul
la apa rece [i-mi bag capul sub robinet -

m-am obi[nuit cu lucrul \sta [i senza]ia e extrem de
pl\cut\, simt cum aburul c\ldu] din minte se risipe[te.
Dup\ ce m\-ntorc în camer\ deschid larg fereastra
[i inspir puternic aerul înc\ nepoluat de traficul str\zii.
Setul obi[nuit de exerci]ii, o-nc\lzire [i trei seturi de
for]\ f\r\ greut\]i, îmi ia cam 30 de minute. La
sfîr[it fac un du[ rapid [i m\ b\rbieresc. M\nînc
ceva u[or - iaurturi, fructe, pîine pr\jit\, unt, lapte - [i
beau un ceai negru, tare [i foarte fierbinte. 

La serviciu merg pe jos, nu e departe [i-ar fi
inutil s\ iau un autobuz. Nu sînt un om comod [i din
cauza asta cred c\ n-am sim]it niciodat\ nevoia
unei ma[ini personale. Lucrez doar cinci ore pe zi, am
suficiente venituri ca s\-mi permit luxul \sta - la drept
vorbind, a[ putea foarte bine s\ stau acas\, prefer îns\
s\-mi umplu cu ceva timpul. Munca mea e simpl\, dar
cere totu[i aten]ie [i îndemînare - lucrez într-un atelier
de înr\mat tablouri, utilat cu echipamente performante.
E o afacere de familie, iar eu sînt singurul angajat în
afar\ de patron [i de so]ia sa. Ea se ocup\ de comenzi
în micul magazin de la strad\, iar patronul [i cu
mine împ\r]im atelierul spa]ios din spate. Nu vorbim
prea mult,  amîndoi prefer\m s\ ne vedem de
treab\ în lini[te, ascultînd muzica de la un aparat vechi
de radio. E o munc\ pl\cut\ [i deloc plicticoas\ - primim
pentru înr\mare tot felul de obiecte pe care oamenii
le consider\ decorative sau care le amintesc de momente
pl\cute din via]a lor: poze, diplome, scrisori [i
pagini vechi de ziar, goblenuri, puzzle-uri, h\r]i [i afi[e
de film. De[i sînt produse în serie, ramele sînt de
calitate, din lemn natural. Paleta de modele [i culori
e foarte larg\ [i din cauza asta clien]ilor le vine greu
s\ se hot\rasc\, de multe ori ne cer sfatul. Cele cinci
ore trec întotdeauna u[or, pe nesim]ite.

În drum spre cas\ trec de fiecare dat\ prin pia]\
[i-mi fac cump\raturile - alimentele de-acolo sînt mai
proaspete decît cele din supermarketuri [i mult mai
naturale. M\ gîndesc ce vreau s\ m\nînc [i iau doar
necesarul iar dup\ ce ajung m\ apuc de g\tit - îmi face
pl\cere [i m\ pricep destul de bine, în plus [tiu
exact de ce am nevoie ca s\ fiu în form\. Dup\ mas\
m\ odihnesc întotdeauna o or\, citind un ziar sau
urm\rind un documentar, apoi îmi preg\tesc echipamentul
[i la [ase pornesc spre centru - antrenamentele încep
de la [apte [i-mi ia o or\ s\ ajung la complexul sportiv,
plimbîndu-m\ lini[tit prin parc. Mar]ea [i joia merg
la sala de for]\, unde-mi fac programul individual, iar
lunea, miercurea [i vinerea la un club de muay thai.
Înc\lzirea [i seriile de sac [i pern\ le fac [i aici
singur, doar în partea a doua lucrez cu antrenorul la
palmare [i la ]inte. De cele mai multe ori am [i parteneri
pentru sparring. Închei cu un sfert de or\ de for]\ f\r\
aparate [i cu exerci]ii de stratching. Dup\ antrenamente
fac întotdeauna un du[ fierbinte, r\mînînd sub jetul
puternic pîn\ mi se înro[e[te pielea. Pentru rehidratare
beau o solu]ie isotonic\ [i aproape doi litri de ap\
plat\. Acas\ m\nînc ceva u[or [i hr\nitor [i beau un
suc proasp\t de fructe sau un ceai de plante. Înainte
de-a m\ culca, m\ uit la televizor sau citesc. 

Evenimentele la care sînt invitat au loc de obicei
sîmb\ta, iar dac\ e vorba despre alt ora[ mi se asigur\
întotdeauna transportul [i cazarea în condi]ii foarte
bune. O ma[in\ m\ ia de-acas\ sau de la hotel astfel
încît s\ ajung la loca]ie cu 45 de minute înainte de
a-mi veni rîndul. De obicei sînt parc\ri subterane
sau foste uzine, cu ringuri improvizate, luminate
puternic. Nu m\ intereseaz\ s\ privesc alte meciuri,
m\ schimb [i-ncep înc\lzirea - pe m\sur\ ce temperatura
corpului cre[te, simt cum ligamentele devin mobile
[i mu[chii se tensioneaz\. Regulile luptelor ilegale
sînt pu]ine, la fel ca [i loviturile nepermise. Nu
exist\ categorii de greutate [i m\nu[ile sînt mici, ca
cele folosite în MMA - nu m-am bazat îns\ niciodat\
pe grosimea unei m\nu[i. Prefer luciditatea [i concentrarea,
viteza [i rezisten]a. Înaintea luptei sînt întotdeauna
lini[tit [i asta m\ ajut\ s\-mi observ mai bine adversarii
- nu simt fa]\ de ei nimic, nici ur\, nici în]elegere,
nici fric\, nici mil\. Încerc s\-n]eleg ce-i aduce acolo
- unii lupt\ doar pentru bani, al]ii pentru imagine sau
pentru faim\ în anumite cercuri, cî]iva lupt\ dintr-o
bestialitate înn\scut\. Am întîlnit foarte pu]ini care,
ca [i mine, sînt acolo pentru c\ le place lupta - de[i e
ceva foarte simplu, mi-e greu s\ explic pl\cerea
asta. Cel mai important lucru pentru mine este s\
r\mîn lucid pe toat\ durata meciului, s\-nving concluziile
[i a[tept\rile la care mintea ajunge automat, impunîn-
du-mi gîndul c\ lupta începe în fiecare secund\ [i c\
nu [tiu nimic despre cel\lalt. A[a am reu[it s\ cî[tig
chiar cu adversari mai puternici - îi pierde propria
lor minte, faptul c\ dup\ dou\ reac]ii identice se
a[teapt\ ca [i a treia s\ fie la fel. Am fost f\cut
knock-out doar de trei ori [i o singur\ dat\ am ajuns
la spital.

Spectatorii-mi amintesc de ni[te hiene - adulmec\
sîngele [i mirosul \sta-i a]î]\, încep s\ urle de poft\.
Majoritatea sînt b\rba]i care se-mbrac\ bine, conduc
ma[ini scumpe [i cred c\-[i pot potoli foamea pl\tind
sume exorbitante [i r\mînînd în afara ringului. Pe
femei luptele par s\ le excite, î[i pierd cump\tul 
[i-ncep s\ strige obscenit\]i care contrasteaz\ ciudat
cu ]inutele lor de gal\. De multe ori le simt privirile
[i poftele - v\d în mine un animal cu piele lucioas\
[i cu mi[c\ri agile, puternic [i viril. De cîteva ori [oferii
mi-au transmis bile]ele cu adrese sau cu numere de
camere de hotel dar nu m-a tentat niciodat\ s\ accept
o asemenea invita]ie. Nimic din ce se-ntîmpl\ acolo
nu are o continuare. Dup\ lupte m\-ntorc acas\ sau
la hotel [i stau cîte-o or\ în cad\, în ap\ fierbinte -
totul se [terge încet, urletele se estompeaz\, adrenalina
se scurge din mu[chi. Vine apoi o oboseal\ cumplit\,
ca o m\ciuc\. 

În restul sîmbetelor m\ plimb prin ora[ intrînd
în magazine sau m\-ntîlnesc cu cei cî]iva prieteni
pe care-i am. To]i sînt însura]i [i uneori m\ invit\ la
mas\ - so]iile lor se simt stingherite în prezen]a
mea, copiii m\ privesc pe furi[ în timp ce m\nînc.
De obicei îns\ ne-ntîlnim într-un club lini[tit unde
în weekenduri se cînt\ jazz [i bem cîteva butelii de
vin discutînd cam despre acelea[i subiecte: via]a
lor, serviciu, politic\, fotbal [i filme. Foarte rar se-ntîm-
pl\ s\ m\-ntorc acas\ conducînd o femeie ame]it\,
pe care am cunoscut-o cu cîteva ore în urm\. Diminea]a
îi fac o cafea [i-i chem un taxi - am ajuns s\ le recunosc
pe cele care-[i doresc acela[i lucru ca [i mine [i nu am
parte de scene penibile. Duminicile m\ uit de obicei
la televizor sau închiriez filme de la un centru din
apropiere. 

Nu am frici, nici nesiguran]e. Nelini[tea m\ cuprinde
rareori, întotdeauna în somn - visez c\ fumez, mîi-
nile-mi tremur\, simt un gol în stomac [i pieptul mi-e
strivit de o presiune enorm\. A[tept încordat s\ se-
ntîmple ceva, dar m\ trezesc de fiecare dat\ înainte
ca acel lucru s\ se petreac\. Inima-mi bate puternic,
simt c\ ceva din trecut m\ trage înapoi - [tiu ce e [i
r\mîn nemi[cat, respirînd adînc. E o lupt\ scurt\, t\-
cut\, intens\ - con[tiin]a cî[tig\ pas cu pas teritoriul
invadat de întuneric. Abia cînd sînt complet lucid m\
ridic, merg în buc\t\rie [i beau un pahar cu ap\, privind
pe fereastr\. Lumina galben\ a becurilor de pe stîlpi
tremur\ pe frunzele copacilor, ma[inile trec foarte
rar, uneori un cîine sau o pisic\ încearc\ s\ scoat\ ceva
dintr-un tomberon. 

Am hot\rît cîndva demult s\ nu m\ mai las furat
de idealuri [i de vise. Cînd se-ntîmpl\ totu[i s\-mi dea
tîrcoale m\ concentrez întotdeauna asupra mîinilor
mele: îmi privesc palmele, îndoi degetele [i le desfac,
rotesc pumnii strîn[i urm\rind jocul tendoanelor [i al
venelor sub pielea întins\ - cît timp sînt acolo, în carnea
aia fierbinte, nu pot s\ fiu în alt\ parte. Majoritatea
oamenilor pe care-i cunosc sînt condu[i de idei, au
nevoie de scopuri - eu pot tr\i pur [i simplu, mi-e de
ajuns.

aprilie 2008

Mihai Mateiu, 34 de ani, originar din Tîrgu-
Mure[, prozator. Î[i public\ textele pe blogul
httpp://mihaimateiu.wordppress.com/, în a[teptarea unui
feedback, înainte de a le strînge într-un volum.
Acolo a ap\rut [i textul animal, care a fost inclus, în
traducere, [i în antologia The AAesthetica CCreative WWorks
Annual 22009, publicat\ de revista britanic\ Aesthetica
în urma unui concurs.
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elena
vl`d`reanu
Perrhaps, pperrhaps, pperrhaps (prroz\)

[...]

C înd deschide u[a cofet\riei, Harry trînte[te un
scaun l\sat prea în drum. Are impresia c\ l-a atins
cu un buzunar al rucsacului. Cam penibil, pentru
c\ scaunul greu, cu bra]e [i sp\tar din fier

forjat, c\zînd pe gresie, le treze[te din amor]eal\ pe cele
dou\ femei aflate în spatele tejghelei. Pîn\ ca Harry s\ se
dezmeticeasc\ [i s\-l ridice, lîng\ el se [i înfiin]eaz\ una
dintre ele, care ridic\ scaunul cu o mîn\ hot\rît\, aruncîn-
du-i: L\sa]i, nu face nimic. O aude imediat, murmurînd ca
pentru sine, dar suficient de tare încît s\ fie sigur\ c\ e auzit\:
a[a e dac\ umbli cu capu-n sac. Se apuc\ imediat de lustruit
cu o cîrp\ infect\ fundul scaunului, f\cut dintr-o imita]ie
de piele ro[iatic\, de[i scaunul a c\zut într-o parte [i este
imposibil s\ se fi murd\rit. 

Harry trage adînc aer în piept. Î[i impune s\ nu se
enerveze. 

Nu în seara asta. 
Am l\sat ieri comand\ de tort la voi, îi spune celei r\mase

în spatele tejghelei, for]îndu-[i un zîmbet. 
Î[i aminte[te c\ a citit diminea]\, într-un ziar gratuit din

metrou, c\ se vede cînd zîmbe[ti fals, pentru c\ un
zîmbet fals nu î]i solicit\ to]ii mu[chii fe]ei. Îi trece prin cap
c\ e posibil ca vînz\toarea s\-[i fi dat seama, dar continu\
s\ zîmbeasc\.

A]i f\cut ieri o comand\ de tort la noi, repet\ femeia,
pronun]înd rar [i ap\sat. Numele?

Harry î[i spune, rar, numele. Femeia deschide caietul [i
începe s\ urm\reasc\, trasînd cu unghia o linie sub
fiecare cuvînt, coloana de nume, scrise cu past\ de diferite

culori, într-un caiet studen]esc dictando, cu marginile
ferfeni]ite. Privirea lui Harry se al\tur\ unghiei ro[ii, incredibil
de lungi [i ascu]ite, [i danseaz\ împreun\ peste numele din
coloan\. Întoarce vreo dou\ pagini, dup\ ce s-a umezit,
al\turi de unghia ro[ie, pe vîrful limbii femeii. Î[i pierde [i
ultima f\rîm\ de r\bdare. {opte[te, cotinuînd s\ zîmbeasc\:

Asear\. Undeva la final. 
Cum spunea]i c\ v\ cheam\?, [i unghia ro[ie face o mic\

piruet\ în dreptul ochilor lui, dînd drumul col]ului ferfeni]it
al paginii. Harry mai cum?

Acum Harry este cel care repet\, pronun]înd rar [i ap\sat.
Se apropie femeia cu lustruitul scaunului. Pune al\-

turi de caietul rufos dou\ farfurii cu urme de crem\, una
peste alta, se [terge pe mîini cu un prosop de hîrtie [i prinde
col]ul unei pagini. Urm\re[te coloana pe fa]\ [i pe verso
[i ridic\ neajutorat\ din umeri.

Cic\ Harry...
{i Harry î[i aude numele pentru a treia oar\ în cofet\rie.

De data asta spus pe litere, a[a cum face un copil care
abia înva]\ s\ citeasc\.

Io n-am auzit.
Nu e, poate l-ai trecut tu în alt\ parte, completeaz\

unghia. Apuc\ hot\rît\ [i ultima pagin\ acoperit\ de coloane,
o flutur\ într-o parte [i-n alta. Nu e.

Ne pare r\u, dar nu v-a trecut nimeni în caiet. Comanda
dumneavoastr\ nu a fost preluat\. Noi nu mai avem nici un
tort la vînzare [i în zece minute trebuie s\ închidem. 

Nu a fost clar? Am l\sat comand\ asear\. M-a]i asigurat
c\ acum o s\ o am. Am nevoie în seara asta! 

Harry nu î[i poate st\pîni nenorocitul \la de zîmbet
ironic, acoperit cu o mi[care a mîinii trecute peste b\rbie,
deprins exact aici, în ora[ul \sta de c\cat, [i cu care reu[e[te
s\ enerveze pe toat\ lumea, inclusiv pe el. Fir-ar al naibii,
nu e zi în care Bucure[tiul s\ nu scoat\ din tine tot ce e
mai r\u! Abia a[teapt\ s\ vin\ [i ziua aia în care s\ împacheteze
tot [i s\ plece. Unde o vedea cu ochii. Cît mai departe. 

De ce nu lua]i mai bine ni[te amandine? Sînt proaspete,
de azi-diminea]\. Sau ni[te ecleruri. Crem[nit. Mai avem
trei felii de tort diplomat, foarte bun, numai fri[c\, cu fructe,
kiwi, banane, compot de ananas.

Poate vrea domnul s\-i facem un platou cu minipr\jituri.
Sînt proaspete, se vînd foarte bine.      

{i se aude iar pocnetul acela, al scaunului greu c\zînd
pe gresie. Privesc to]i trei spre u[\ [i Harry, nu ar [ti de ce,
se simte ca într-un film, un cump\r\tor inofensiv care se
nimere[te într-o benzin\rie la momentul nepotrivit [i sfîr[e[te
cu un glonte în piept.

[...]
Intr\ aproape în acela[i timp. Cele patru bra]e lucrate

la sal\, bronzate [i uleioase, puse unul lîng\ altul, nu ar
p\rea s\ încap\. Nici m\car dou\ dintre ele, adunate, nu ar
trece în acela[i timp pe u[a îngust\ a cofet\riei. Unul dintre
ei îndep\rteaz\ scaunul cu piciorul. Cel\lalt îi spune, într-un
amestec de admira]ie, cu dojan\, Fr\]ie...

A[a-mi trebuie, fir-ar al naibii!, î[i spune Harry, certîn-
du-se c\ nu a ales o cofet\rie scump\, din centru. Cel pu]in
nu ar fi riscat s\ i se întîmple astfel de porc\rii. Sau ar putea
lua de la Carrefour, c\ tot trebuie s\ fac\ un drum pîn\ acolo,
dar chestiile alea cu crem\ colorat\ nu au nici un gust.

Harry alege, ar\tînd cu degetul spre vitrin\, un crem[nit,
un ecler, o amandin\, un tiramisu. P\cat de tortul \la de
ciocolat\. Nu suna deloc r\u. „Vi[ine confiate [i nuci

caramelizate, falduri de fri[c\ peste o pojghi]\ fin\ de
mar]ipan”. Acum se vor mul]umi cu cîteva pr\jituri banale.
Nu de nemîncat, doar banale. Crem[nitul nu e r\u, doar
blatul de nu ar fi prea tare, a[a cum se întîmpl\ aproape tot
timpul, c\ nu îl po]i rupe cu furculi]a. Eclerul de fel e bun,
dar f\r\ nici o surpriz\, iar amandina e pur [i simplu prea
dulce. Tiramisu... Hm. Aici sînt probleme. Pentru c\ e foarte
posibil s\-l nimere[ti o dat\ foarte bun, iar urm\toarea dat\,
luat din exact acela[i loc, s\ fie Dr. Oetker. 

Prea tîrziu s\ fac\ mofturi. E frînt. A umblat toat\ ziua.
Nici el nu [tie de ce continu\ s\ fac\ poze în acest ora[. Iar
[i iar. De cin[pe ani. Zilnic, aproape f\r\ întrerupere. M\car
de-ar mai putea vinde cîte ceva. Ast\zi, cînd e suficient
un telefon mobil ceva mai performant [i un anumit dezastru,
natural sau provocat, ca s\-]i vezi filmele [i fotografiile la
televizor [i în ziare, nimeni nu mai pare interesat s\ cumpere
fotografii serioase f\cute în Bucure[ti. Dar e un ritual [i,
ca orice ritual, trebuie s\ te ]ii de el. Dac\ nu ar mai face
asta, ar transmite c\ începe s\ îmb\trîneasc\ [i c\ se
teme de asta, ceea ce ar fi cam aiurea. În plus, se poate l\uda
c\ blogul lui cu poze din Bucure[ti are în jur de 1.000 de
vizitatori zilnic, ceea ce nu e chiar de colo.     

Femeia îi spune un pre]. Harry se caut\ prin buzunare.
Nici un m\run]i[. Î[i trage de dup\ gît camera foto. O las\
pe tejghea. Î[i aduce rucsacul în fa]\ [i r\scole[te dup\
portofel. 

Hai, tataieee! [i se simte îmbrîncit u[or, cît s\ i se atrag\
aten]ia. 

Tataie? Fuck! Se opune instinctului. Nu întoarce capul
înspre b\iatul care îi sufl\ în ceaf\. De[i îl arde dorin]a de
a-i trage un pumn în fa]\. Cum îns\ mi[c\rile celor doi b\ie]i
sînt perfect coordonate, Harry vede o mîn\ mare, cu unghiile
perfect îngrijite, date cu lac, bronzat\ [i f\r\ fir de p\r,
capabil\ probabil s\ cuprind\ o bil\ de bowling, acoperind
acum camera lui foto, l\sat\ pe tejghea.

Hei! Ce crezi c\ faci? 
Ce-i, tataie, s-a întîmplat ceva? Vocea r\gu[it\,

aceea[i de mai devreme, îi umple urechea. Nu se r\ste[te,
dimpotriv\. Îi vorbe[te de parc\ ar fi fost prieteni de-o via]\
[i acum, pentru c\ el a f\cut o prostie, b\iatul îl ceart\
prietene[te. Deasupra curelei, pe partea stîng\, prin c\ma[a
sub]ire, de in, o r\ceal\ metalic\ se întinde cît dou\ degete.
Nu se pierde cu firea, dar nici nu [tie ce ar trebui f\cut. Nu
are în cap decît Cool Water, pentru c\ a[a miroase aerul
pe care îl respir\ de cîteva minute bune. {i zîmbe[te. Nu-[i
poate re]ine zîmbetul \la nenorocit, [i nici nu-i vine s\-l
mascheze cu mîna. 

Haide, b\i, odat\! Nu vezi c\ tataia vrea s\-[i ia acadelele
[i s\ plece [i tu stai în drum?

Întoarce capul. De cealalt\ parte a tejghelei nu mai e
nimeni. Îi trece prin minte c\ femeile s-au dus în camera din
spate [i sun\ la Poli]ie. Dar ele sînt acolo. Se vede c\ se cac\
pe ele de fric\ dup\ cum stau amîndou\ aplecate, cu aproape
tot corpul în galantar, apucînd cu mîna învelit\ într-o pung\
sub]ire de plastic cîte o minipr\jitur\ pe care o mut\ în
frigiderul de dedesubt, spunînd, rar, denumirea fiec\reia. 

R\ceala metalic\ se împr\[tie. Cei doi b\ie]i sînt lîng\
u[\. Amîndoi au pantaloni scur]i alba[tri [i merg u[or
cr\c\na]i, de parc\ s-ar chinui s\ nu-[i apropie picioarele.
Î[i las\ rucsacul s\ alunece pe lîng\ tejghea, pe gresia de
culoarea cafelei cu lapte.
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mai bbine ttu

v\d tineri cu Che Guevara pe piept
tatua]i cu Che Guevara
lideri politici cu Che Guevara pe tricouri
oligarhi cu Che Guevara pe portofel
cînt\re]i Che Guevara
poe]i Che Guevara
ce de-a Che Guevara

veneam la lucru [i un b\trîn aurolac dormea dus
sub o banc\ din parcul de al\turi
iar Che Guevara de pe tricoul lui îi veghea somnul
îi lini[tea visele
îi preg\tea gînduri limpezi
amintiri frumoase pline de via]\
speran]e mincinoase

tineri tineri tineri cu Che Guevara
în cap
Che Guevara care omora copii

decît Che mai bine Lenin
decît Hitler mai bine Lenin
decît Stalin mai bine Lenin
decît Lenin mai bine Jim Morrison
decît Jim mai bine Jerry
decît Jerry mai bine Henry Miller
decît Henry mai bine uit\-te în jur
la p\rin]ii t\i la prietenii t\i la colegii t\i
la ]ara în care tr\ie[ti la ora[ul în care e[ti
uit\-te în jurul t\u
[i gînde[te-te la tine
gînde[te-te un pic mai mult la tine
gînde[te-te la tine

SSoorriinn DDeessppooTT
ro[u

18 august 1991
bunica mea cump\ra halate
[i m\rgele dintr-o consigna]ie de la obor cînd
inima ei a încetat s\ bat\ ochii reci ai bunicii
înc\ fixau o pereche de ciorapi lycra pe strad\
oamenii treceau saco[ele pe partea stîng\
r\suflarea rece a comunismului le ridica p\rul pe ceaf\
maic\-mea zîmbea tîmp
la gîndul c\ m\ nasc
liber\
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ergentul intr\ în cl\direa corpului de
gard\ cu cîteva scrisori în mîn\.

- Hei, biba! strig\ el, cu un rînjet
pe chip. Hai s\ vedem cine face flot\ri

azi! }icudean, unde e[ti?
Din u[a dormitorului r\s\ri un adolescent

blond, cu p\rul r\v\[it [i cu ochii înro[i]i
de nesomn.

- Aici, s\ tr\i]i, toar[u’ sergent!
Sergentul, un individ micu] [i negricios,

cu privire ager\, flutur\ un plic.
- Ia ghici ce-am eu aici, bibane!
Cel numit }icudean f\cu un pas înainte.
- Nee, nee! îl opri sergentul. Bibane, doar

[tii regula! Vrei scrisoarea? Bag\!
- Cîte? întreb\ resemnat blondul.
Sergentul întoarse plicul [i citi:
- „Ana”. A[a... Nu cred c\-i nici m\-ta, nici

sor-ta... Bag\ cincizeci! Dar ca lumea, s-aud
cucu’ cum se love[te de ciment.

Soldatul cel blond se arunc\ la podea
[i începu s\ fac\ flot\ri. Cînd ajungea cu
pieptul la podea, blondul lipea [i capul de
ciment, iar „cucul” de pe bonet\ - stema
Republicii Socialiste România - ]\c\nea u[or.
Sergentul îl privea [i num\ra:

- Cin[pe... [ai[pe... asta nu se pune, c\ n-
am auzit cucu’... [apte[pe... A[a, bibane, bag\
mare! Dou\zeci... dou\[’una...

Pe u[a corpului de gard\ intr\ în fug\ un
alt soldat tinerel [i cam bondoc.

- Hei, bibane! Ia stai! îl strig\ sergentul.
Soldatul se opri [i se întoarse.
- Ordona]i!
- Biba, ce program ai tu acum?
- Program de somn, toar[u’ sergent. Acum

ies de la veghe.
- Auzi, pîn\ nu dormi pe tine, ia vezi c\

la mine sub pat sînt trei perechi de ciorapi.
Pun-te frumu[el de-i spal\ [i dup\ aia po]i
s\ te culci.

- Dar, toar[u’ sergent... începu soldatul.
- Comentezi, biba? Ciocu’ mic! Ce, nu

v\ [tiu eu c\ dormi]i în post ca berbecii?
Soldatul t\cu.
- Ai în]eles, soldat Marincu?
- Am în]eles, s\ tr\i]i! r\spunse obosit

soldatul.
- A[a, biba.
Dup\ o clip\ de t\cere sergentul începu

iar, pe un ton mai blînd:
- Las\, bibane, c\ a[a-i pîn\ ajungi [i tu

veteran. A[a o s\ face]i [i voi cu \ia care

vin dup\... Gata, }icudene? se întoarse el
spre blondul din penumbra înc\perii, care
se ridicase în picioare, transpirat [i cu r\suflarea
t\iat\.

- Gata, toar[u’ sergent!
- }ine!
{i sergentul arunc\ scrisoarea la picioarele

blondului. El se aplec\ [i lu\ repede plicul.
Îl desf\cu, îl citi [i oft\ ca un om mare.

*   *   *
La ora cînd trebuia s\ plece cu schimbul

de gard\ la posturile de santinel\, sergentul
scoase oamenii pe platou [i-i num\r\. Patru.
Lipsea unul.

- Care nu te-ai prezentat, m\, la post? se
burzului el.

- E }icudean, toar[u’ sergent, spuse unul
dintre solda]i.

- E-n dormitor. Boce[te! rînji un alt soldat.
L-a l\sat gagica. I-a scris azi...

- {i ce dac\ l-a l\sat? Ce, aici e armat\ sau
gagic\rie? Ia, {opîrl\, mar[ dup\ el! S\ nu
fac\ pe prostu’ cu mine!

Cel numit {opîrl\ - [i care se numea de
fapt Popescu - ]î[ni în corpul de gard\ [i,
dup\ vreo cinci minute, ap\ru împreun\
cu adolescentul blond, care se tîra, cu capul
plecat, în spatele lui.

- Ce-i, m\ }icudene? s\ri sergentul la
el. Ce, te-a l\sat gagica? {i ce dac\ te-a l\sat?
Da’ ce, credeai c-o s\ te a[tepte [ai[pe luni
de zile, pîn\ te-ntorci tu acas\?

- Toar[u’ sergent, permite]i s\ raportez,
începu blondul cu o voce frînt\. Nu pot s\
intru în post. Nu m\ simt bine.

- E, nu te sim]i bine? I-auzi! P\i, atunci
hai s\ te trimitem acas\ la mama, s\ î]i
fac\ ceai [i s\-]i pun\ comprese... B\i }icudene,
tu crezi c\ a[a merge? Aici e[ti în armat\, b\i,
la datorie! Nu e[ti la tine acas\, s\ faci ce vrei!
Ce, pe mine nu m-a l\sat gagica? Pe to]i
ne-a l\sat gagica! Tu aici î]i faci datoria,
}icudene! N-ai mam\, n-ai tat\, n-ai gagic\!
S-a-n]eles?

- S-a-n]eles, oft\ }icudean.
*   *   *
Dup\ ce se întoarse de la schimb, sergentul

î[i dezbr\c\ repede hainele militare [i descuie
valiza de rezerv\, unde î[i ascundea hainele
civile. Î[i puse pe el un tricou v\rgat, [ifonat
tot, o pereche de pantaloni maronii, de stof\,
[i o geac\ de fî[ albastru. R\sufl\ cumva ca
eliberat de o povar\: haine normale! 

- Marcele, eu am întins-o! îi zise el unui
soldat sp\tos. Dac\ se-ntîmpl\ s\ apar\
cineva, OSU’1 sau mai [tiu eu cine, m\ sco]i
tu.

- Du-te, Nelule, du-te lini[tit, îi r\spunse
cel numit Marcel. Adu-mi [i mie...

Dar nu mai apuc\ s\ spun\ vreodat\ ce
voia s\-i aduc\ sergentul. De undeva de-
afar\ se auzi un r\p\it inconfundabil, de
arm\ automat\. Cei zece-doisprezece militari
din corpul de gard\ încremenir\. Sergentul
se învine]i la fa]\ [i începu s\ tremure.

- |sta-i }icudean! Prostu’! Prostu’ pulii!
S\-mi bag cracii, }icudene...! Ooo... Ooo...

C\sca gura larg [i o închidea iar. Parc\
nu mai avea aer. Î[i smulse de pe el hainele
civile [i se repezi spre ie[ire, luîndu-[i din
mers c\ma[a militar\, boneta, pantalonii
[i centironul de piele. Bocancii îi apuc\ stîngaci
cu mîna r\mas\ liber\ [i vîrî picioarele în ei
din fug\.

- Marcele, hai cu mine! zbier\ el.
- Stai s\ iau arma, spuse cel chemat.
- Ce arm\, în pula mea, ce arm\? S\

ajungem acolo înaintea OSU-lui, c\ ne bele[te!
Hai, Marcele!

Postul de santinel\ unde fusese l\sat
}icudean era la vreo sut\ de metri în afara
unit\]ii militare. Cînd ie[ir\ pe poarta unit\]ii,
cei doi o luar\ la goan\. Sergentul avea
impresia c\ nu mai fugise a[a în via]a lui, dar,
în acela[i timp, c\ st\ pe loc [i c\ [i timpul
s-a oprit. Se trezi pur [i simplu în fa]a gheretei
de paz\, unde, al\turi de o sta]ie de radioloca]ie

acoperit\ cu o plas\ de camuflaj, z\cea un
trup îmbr\cat în kaki, cu capul ro[u, l\]it
pe p\mînt.

Din ]easta lui }icudean nu mai r\m\sese
decît o bucat\ de fa]\ parc\ jupuit\, cu un
smoc de p\r blond, acoperit cu dîre ro[ii.
Resturi de creier [i os împro[caser\ ghereta,
solul, plasa de camuflaj.

- Dumnezeu s\-l odihneasc\! morm\i
Marcel.

- Dumnezeu s\-l odihneasc\! [opti [i
sergentul.

Apoi, dup\ vreo zece secunde, ad\ug\,
uitîndu-se spre unitate, de unde venea în
goan\ un ofi]er cu cascheta în mîn\:

- Ei, Marcele, s\ vezi acu’, b\ga-mi-a[ pula
în ea de armat\! Mai pup\m noi permisii la
pulivar\!

_________
1 O.S.U. - ofi]erul de serviciu pe unitate.
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Ernest Hemingway [.a.
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.stai s\-]i spun o poveste cu vampiri adev\ra]i; 
nu din seriale, filme [i alte parodii de c\r]i, fura]i: 
vampiri, vampiri. s-a întîmplat în acceleratu de Ia[i - 
Timi[oara. era trecut de 1, mergeam la Beclean la Festivalul 
Gr\tarelor; cînd cineva deschide u[a [i-ntreab\: „r\mîi sau ie[i?” 
pe atunci lucram la ziar. în prima faz\ am crezut c\-i supracontrolul. 
r\mîn, dar care-i problema? s-a întîmplat ceva? b\i, î]i spun c\ ar\ta 
super bine, nu m-am mai gîndit c\ vocea ei era... mi se puse pata... 
cînd a aprins lumina, [i-am v\zut cît de frumoas\ e, 
am întrebat: e[ti adev\rat\? „sigur c\ da, nu vrei s\ pui mîna?” 
a[ fi vrut eu, dar n-am îndr\znit, nu m\ a[teptam la a[a tupeu. 
„e liber, da?” tac, ce era s\ zic. se freac\ inten]ionat de piciorul meu
[i se trînte[te non[alant pe banchet\ în fa]a mea, î[i bag\ [-un 
deget în gur\, a[a cum fac tipele de pe CD, [i-ncepe s\ fac\ îmmm 
s\ m\ ia dracu dac\ în]elegeam ceva, îmi s\rise somnu, nene, 
înghi]eam ca nebun’n sec; poate visez, a[a ceva nu se poate 
s\ se-ntîmple în realitate, zic. „ba se poate”, zice bestiala. 
b\i, am f\cut ochii mari, cred c\ mi s-a zburlit [i p\ru pe bra]. 
„nu te a[teptai, hui!” am mai înghi]it o tur\’n sec [i-am bîiguit 
ceva de genu - ce sta]ie a fost asta? [i pe urm\ am în]epenit. 
„sînte]i curios sau ce v\ fute grija? pîn’ la Beclean mai e h\ h\ 
cîteva ceasuri...dac\ vrei ajungem imediat, vrei?” m\, 
era s\ fac pe mine; [i ca [i cum mi-ar fi citit memoria, zice: 
„a fost Cîmpia Turzii”, [i-n clipa urm\toare scoate o cutie de farduri, 
„v\d c\ te bagi în seam\”, o deschide, se uit\-n ochii mei, [i sufl\ 
din cutie în moaca mea un fel de praf verzui... o mole[eal\ 

m\ cuprinse: percepeam perfect realitatea, dar neam, 
nu m\ puteam mi[ca. [i tipa începe s\ rîd\ într-un mod particular, 
cum n-am mai auzit pe nimeni... în orice caz nu era un rîs banal. 
m\ ciupe[te de obraz, „mi-e[ti simpatic, [tii? m\ cheama Serelena, 
sînt din Mehedin]i, [i-mi place s\ c\l\toresc”, îmi ia mîna 
în mîinile ei, nici nu pot s\-]i spun ce am sim]it, „la nebunie 
cu acceleratu \sta, nu degeaba-i spune foamea. mie mi-e, 
]ie?” tocmai treceam prin-o halt\ cînd i-am v\zut la bec dantura 
lucind. asta e, gîndeam, s-a zis cu mine. stai, acum începe aventura: 
îi ie[ea un tubule], ca alea de perfuzii, de sub geaca de piele 
„vrei s\ gu[ti pu]in d’aici?” puteam s\ fac ceva? [i-mi bag\ 
tubule]u-n gur\, „ia de aici”, avea un gust ciudat de brag\ 
parc\, în fine, n-are rost s\ insist c\ nu pot s\-l descriu. 
„e bun, nu?” înghi]eam f\r\ s\ vreau, pe bune, s\ fiu 
al naibii de nu. „[tii ce bei? normal c\ nu. e vampirpower, 
o combina]e: sînge vampiresc cu celule stem, noul energizant. 
al]ii-[i dau via]a pentru el, nu-i a[a c\-i amuzant?” 
poate pentru ea, sim]eam c\ mi se-ntoarce stomacu pe dos, 
nu mai [tiam de mine, eram trecut pe halucina]ii cînd mi-a scos 
tubule]u [i cu limba mi-a [ters ultima pic\tur\ ce se prelingea 
pe barb\. [i pe urm\, aici mi se cam rupe filmu, parc\ plutea 
prin compartiment pe deasupra mea, cînd [i-a rupt sutienu; 
nu mai vedeam nimic, atît am mai auzit: „sînt pe ciclu albastru, 
pui[or”, [i-am sim]it cum s\rutul ei îmi acoper\ juma de cap. 
cînd m-am trezit era ziu\, sim]eam c\ sînt u[or, aproape diafan, 
cînd cineva se-apropie [i-mi cere un foc. eram în gara din Beclean. 

VVaassiillee LLeeaacc 
cine eera dde ffapt bblonda 
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elena
dr`ghici
blog de c`r]i

A [a se nume[te cel mai nou blog peste care am dat de
diminea]\ cînd c\utam cumva în disperare un nou subiect
pentru rubric\. Fericit\ c\ am g\sit în sfîr[it ceva care arat\
bine, are con]inut premium [i post\ri dese [i consistente,

am contactat-o pe autoare.
R\spunsurile ei au venit mai repede decît m\ a[teptam, iar dac\

v-am f\cut curio[i, intra]i pe http://adinab.wordpress.com/ - acolo
se întîmpl\ de fapt totul.

Despre aautoare 
Se nume[te Adina [i este o timi[oreanc\ de 27 de ani. În via]a

real\ se ocup\ de Search Engine Optimization, adic\ optimizare
de pagini web pentru motoare de c\utare. Are studii socio-
umane, iar despre blog spune c\ „este una dintre distrac]iile mele
din (prea) lungile perioade dintre concedii”.

Cum ii-aa vvenit iideea bblogului 
Mi se pare foarte interesant cum aleg oamenii s\-[i fac\ blog.

De exemplu, eu m-am hot\rît chiar ieri s\-mi fac din cauza unei poze
cu, zic eu, cea mmai ffrumoas\ ssp\l\torie ddin llume (care se afl\ în
Australia). Mi-a marcat toat\ ziua [i atunci am zis c\ vreau blog de
home and deco. 

Hot\rîrea Adinei îns\ a func]ionat dup\ cu totul alt mecanism:
„Ideea [i implicit vina îi apar]in unei prietene, Ramona, care m-a
b\tut la cap în mod insistent anul trecut s\ îmi fac blog (pentru c\
i se pare c\ scriu frumos, pentru c\ citesc chestii faine, pentru
c\...). Pîn\ la urm\ am cedat presiunilor [i, în octombrie 2008, a
ap\rut blogul meu de c\r]i. Decizia mea de atunci a fost s\ scriu
pe el doar despre c\r]i (incluzînd aici [tirile [i micile comentarii pe
acest subiect). Îmi plac blogurile specializate, de obicei pe acestea
le citesc”.

C\r]ile ddespre ccare sscrie ppe bblog
„C\r]ile despre care scriu pe blog sînt cele pe care le citesc - iar

ceea ce citesc aleg în func]ie de dispozi]ie sau de cheful de moment.
Exist\ c\r]i despre care nu scriu pe blog - de obicei s`nt cele
despre care cred c\ nu i-ar interesa pe prea mul]i (nu sînt traduse în
român\ [i [ansele s\ fie vreodat\ traduse sînt mici; sau vreun alt
motiv de acest fel). Mi s-a spus c\ am lecturi foarte diverse - îmi place
s\ explorez.” 

Recenziile pe care le public\ sînt serios documentate, mi-a
spus-o chiar ea, dar asta se vede oricum de la lectur\. Fiecare recenzie
are o formul\ dup\ cum urmeaz\: informa]ii despre edi]ia pe care
a citit-o, despre autor, povestea c\r]ii, un pic despre ac]iune [i p\rerea
ei despre carte. {i, sincer, cred c\ este mult mai incitant pentru un
cititor de rînd s\ citeasc\ recenzia unui om obi[nuit decît pe cea
scor]oas\ a vreun om din domeniu.

Viitorul bblogosferei lliterare 
Am fost curioas\ s\ v\d cum percepe o bloggeri]\ din

domeniu prezentul [i viitorul blogosferei literare [i iat\ ce mi-a spus:
„Ar fi multe de spus despre blogosfera «literar\» de acum - exist\
tipuri de bloggeri, comunit\]i, indivizi aparte. Mi se pare o lume
bogat\ [i foarte divers\; totu[i cred c\ trebuie spus c\ e [i o lume
mic\. Eu nu citeam bloguri române[ti despre c\r]i înainte s\-l fac
pe al meu, [i ca mine probabil c\ sînt mul]i dintre cei care ar
alc\tui «publicul-]int\» al blogurilor despre c\r]i.”

„Viitorul blogurilor «literare» române[ti cred c\ depinde [i de
receptarea lor în presa tradi]ional\, dar [i de evolu]ia obiceiurilor
de lectur\ [i de informare ale cititorilor de literatur\. Sînt multe
lucruri interesante de citit online (în cazul comunit\]ii SF, de exemplu,
frecventarea blogurilor de profil î]i d\ o cu totul alt\ perspectiv\
asupra c\r]ilor care apar an de an [i a recept\rii lor). Important ee
s\ aajungi ss\ [[tii dde eele - cchiar ddac\ nnu [[tiai cc\ îî]i llipseau.”

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i colaboreaz\
`n calitate de fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

P robabil cîinii au prins iar o hien\
împins\ de foame pe str\zile ora[ului
- doar asta îi mai anim\, starea lor
obi[nuit\ fiind un fel de colaps.

M-am trezit cu cîteva clipe înainte ca h\rm\laia
s\ izbucneasc\. Aerul e în continuare clocotit,
chiar [i la ora asta. Mu[tele par s\-mi aterizeze
pe fa]\ f\cute scrum, de[i nu \sta e motivul
pentru care nu le simt, nu m\ deranjaz\,
nu le alung. Pur [i simplu nu sînt sigur c\
mai am o fa]\. Cr\p ochii cît s\ v\d cum
lumina dimine]ii p\trunde ca un bloc
incandescent prin geamul de deasupra u[ii
de la intrare, delimitat clar în aerul pr\fos
al camerei. Efectul e similar cu cel al unui
far. Mai jos, un alt fascicul str\punge gaura
cheii ca o raz\ laser oranj [i se opre[te pe
paletele ventilatorului. Pe mas\ luce[te
în clar-obscur borcanul cu miere zaharisit\
pe care l-am adus cu mine s\ înlocuiesc
zah\rul îngrozitor din zon\, se v\d resturile
cinei încropite în camer\, cîteva pahare,
ambalaje alimentare, toate înv\luite în
aceast\ lumin\ difuz\, teatral\. Sticla de
Cutty aproape goal\ tremur\ cînd m\ uit
la ea. Te miri c\ nu-]i sim]i fa]a? Ceva metalic
îmi ]\c\ne de cîteva ori în cap [i mahmureala
m\ ]ine cîteva clipe suspendat peste un
h\u. 

Pîn\ la urm\, nu zah\rul zonei e problema
mea în clipa asta, ci c\ldura [i acest soare
care ne iube[te prea tare. Da, [i whisky-ul
în aceste condi]ii climaterice.

Samuel Jackson r\cne[te cu vocea lui
de televizor atît de viguros, încît peretele
dintre mine [i camera de al\turi vibreaz\:
... when I lay my vengeance upon thee...
bang-bang. Pe dracu’!

Joi, m-a cazat Iron Man, un rocker la
vreo 40 de ani, cu un tatuaj oribil pe antebra]ul
strîng - Any Step You Make May Contain
Death - [i cu un tricou aproape zdren]e, cu
un imprimeu Napster Loves Metallica. Nu
pari atît de b\trîn, i-am zis, f\cîndu-i semn
spre mesajul de pe tricou... Napster? M-a
privit de parc\ nu eram acolo. În cele din
urm\ mi-a întins cu re]inere cheia pe tejgheaua
uzat\. Urcînd sc\rile, am avut senza]ia c\
iadul s-a mutat la etaj. Pere]ii sub]iri parc\
au via]\ aici. Se aude de peste tot ceva, se
aude în permanen]\  de peste tot ceva [i
nu toate sunetele sînt pl\cute. Sonorul
de la Pulp FFiction, filmul \sta nu are sfîr[it?
Pentru c\ de trei zile url\ f\r\ încetare,
]\c\nitul neîntrerupt al unei ma[ini de scris,
dou\ femei certîndu-se oribil cînd în francez\,
cînd în farsi, cineva tu[ind sinistru, o mie
de alte chestii organice [i fiziologice sau
aproape organice [i fiziologice. Locul pare
pur [i simplu suprapopulat de membrii unei
specii demente, cu toate c\ pîn\ acum n-am

întîlnit pe nimeni. De fiecare dat\ cînd ies
din camer\, dau într-un hol în care mai
fumeg\ un muc de ]igar\ sau peste o u[\
cu arc care se închide lent în fa]a mea sau
peste un bazin de WC care tocmai se umple
sau peste o cabin\ de du[ aburit\, de parc\
tocmai a plecat cineva de-acolo, de parc\
oamenii ar fugi unii din calea altora sau
ar deveni brusc invizibili unii în prezen]a
altora. E ceva unic, în cele trei zile de cînd
sînt aici se întîmpl\ exact acela[i lucru [i
pîn\ acum, în afar\ de Iron Man, n-am întîlnit
alt chip de om. Ieri, cînd am coborît s\ m\
aprovizionez, citea în recep]ie un Playboy
de colec]ie [i, cînd mi-a v\zut zîmbetul
insinuant, [i-a ie[it din min]i ca un copil [i
mi-a vîrît sub nas revista ca s\-mi arate la
ce se holba atît de absorbit, b\tînd cu degetul
în foaia plin\ de un scris m\runt. Era celebrul
interviu la dublu cu Joe Heller [i Vonnegut.  

Am mai stat în magherni]e, dar chestia
asta e de departe cea mai înfior\toare dintre
toate. Te sufoc\ nu doar c\ldura, ci [i o
presim]ire aproape paranoic\. În prima
dup\-amiaz\, un gîfîit de natur\ sexual\
s-a auzit mai bine de o or\ de sub patul
meu, în timp ce eu m\ chinuiam s\ citesc
briefingul misiunii, desc\rcat cu greu printr-
un satelit al Vaticanului - Iron Man m-a
asigurat c\ am wireless în camer\, dar am
decis c\ e mai bine s\ nu m\ joc cu acoperirea
mea. Instruc]iunile de conectare ale lui
Sergio erau atît de aproximative, c\ aproape
am pr\jit dr\cia aia sfînt\ care zboar\
deasupra stratosferei în secret. Pîn\ la urm\
am reu[it, am desc\rcat toat\ informa]ia

[i în cîteva ore m-am pus la punct. Dup\
care m-am delectat cu bonifica]ia. Sergio
mi-a pus separat într-o arhiv\ trei fi[iere
audio, pescuite aleatoriu de Fonozaur
din trecut. În prima se aude T. H. Huxley
ap\rîndu-l pe Charles Darwin în dezbaterea
public\ din Oxford, dar înregistrarea e slab\,
bruiat\ probabil de tensiunea isteric\ a
momentului. Apoi o alt\ înregistrare cu
acele structuri melodioase care amintesc
oarecum de muzica clasic\, de Bach, mai
precis - una dintre teoriile italianului spune
c\ e o înregistrare fantom\, un fel de limbaj
muzical care pare s\ se fi r\t\cit cumva în
trecut dintr-un viitor în care omul a evoluat
foarte mult. Eu am convingerea c\ bate
cîmpii, c\ Fonozaurul mai d\ [i rateuri [i
intr\ într-un fel de microfonie. {i ultima,
din nou Hitler - e o conversa]ie într-un spa]iu
închis, poate o serat\ într-un salon particular,
i se distinge vocea foarte clar. Dumnezeu
l-a f\cut pe om dup\ chipul [i asem\narea
Lui? M\ îndoiesc c\ Dumnezeu are chipul
meu. Imagineaz\-]i un Dumnezeu asemenea
mie. Sau, mai r\u, asemenea ]ie. Se aud
rîsete, comentarii, o voce de femeie care
spune foarte emfatic A[ vrea s\ s\l\[uiesc
(folose[te verbul „dwelt”) [i eu dincolo
de timp, ceea ce-i provoac\ viitorului Führer
un fel de mîrîit. Altcineva spune: Un toast
pentru du[manul nev\zut. Hitler mîrie iar,
scurt: Die Zeit. Aceast\ a treia înregistrare
are cu totul 5-6 secunde, secven]ele sînt
lipite între ele, cineva a editat-o, i-a t\iat
momentele moarte.   

M\ dau jos anevoios din pat [i-mi bag

picioarele în papuci, ies spre baia de pe hol
în boxeri, tr\gînd dintr-o ]igar\ [i frecarea
cu aerul ca un foc transparent m\ face s\
dau jos un kil pîn\ la baie. M\ întorc la fel
de ud pe holul pustiu, de-afar\ se aud cîinii
prin[i într-o lupt\ infernal\ cu un animal
venit din de[ert. Nu ei m-au trezit, e clar, ci
tensiunea care-mi bîzîie în ma]e de cînd
am pus piciorul pe ]\rmul nord-african - e
un fel de a spune, pentru c\ de la Cadiz am
închiriat o ma[in\ [i am trecut  canalul cu
bacul - [i care în aceste condi]ii aspre se
transform\ într-un fel de team\, o team\
care mi-a n\p\dit [i visele. În timp ce-mi pun
cu greu pantalonii [i-mi bag picioarele cu
vene umflate în mocasini, îmi amintesc visul
din care m-am trezit. Am visat o amintire
real\: cei trei [obolani pe care i-am g\sit
într-o catacomb\ a Parisului, luptîndu-se
pentru o palm\ de om, sec]ionat\ exact
la încheietur\ - palma unei femei de ras\,
de[i murdar\ [i mu[cat\ de roz\toare,
unghiile îngrijite [i bijuteriile îi tr\dau
apartenen]a la clasa social\. Îmi pun hamul
cu toc [i îmbrac sacoul de in. Îmi dau seama
c\ e o prostie, cu pistolul \sta nu pot
decît s\ sparg fie o pereche de timpane, fie
un cap; în cel mai bun caz. Pîn\ una-alta îmi
fac mie r\u, c\rîndu-l cu greu dup\ mine.
{i oricum în industria noastr\ s\ vrei s\-]i
omori inamicul cu un pistol e ca [i cum ai
vrea s\-l omori împungîndu-l cu un b\].

În recep]ie, rockerul puriu se uit\ cu
acela[i interes de ieri într-o revist\ hardcore
gay care se cheam\ Tool-oo-rrama [i, de[i îmi
trece prin minte s\-i arunc peste um\r un
Vonnegut?, m\ gîndesc c\ e mai bine s\-
mi p\strez prezen]a cît mai discret\.

Ora[ul e pustiu, cî]iva vînz\tori ambulan]i
se mi[c\ cu greu pe sub ziduri, nici un picior
de turist pe nic\ieri. Ni[te g\ini zgîrm\ cu
încetinitorul ]\rîna într-un gang. Dinspre
de[ert se aude un fel de [uierat pregnant
prin aerul vîscos [i pîrjolitor. Îmi amintesc
cuvintele lui Al Hahimi, b\trînul poet marocan
pe care l-am reîntîlnit întîmpl\tor pe bac,
vorbind în spaniola lui comic\: Nu uita,
de[ertul nu susur\, nu [opte[te, nu cînt\.
De[ertul [uier\, ca s\ te fac\ atent. Dac\
]i se pare c\ începe s\ fac\ altfel, s-ar putea
s\ fie un pic prea tîrziu.

VW-ul e parcat lîng\ fîntîna artezian\.
VW-ul are aer condi]ionat nem]esc. Numai
s\ ajung pîn\ la el.

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.

apocalipsa dup` Hitler
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Cite[ti cîteva paragrafe despre o lume imaginar\.
Sînt descrise înc\peri, personaje, ca într-un text
literar clasic, ai un setting, în mintea ta încep s\
se formeze imagini. Apoi ]i se cere s\ intervii. Scrii
o comand\ [i povestea continu\ în func]ie de
ce ai scris. Fic]iunea interactiv\ mai este numit\
[i „text adventures” sau „literatur\ participativ\”,
fiind undeva între literatur\, text [i joc pe calculator.
La prima vedere, pare un soi de chat room
unde vorbe[ti cu un software. Geeky, [tiu. Un joc
textual, s-ar putea spune, care î]i pune mintea la
încercare [i te face parte din poveste. În cîte texte
literare nu ai vrut s\ te implici? Te gîndeai c\
e[ti acolo, personaj sau observator, c\ po]i s\
schimbi lucrurile [i s\ vorbe[ti cu celelalte personaje.
Fic]iunea interactiv\ exact asta te las\ s\ faci,
dac\ dai comenzile potrivite. Computerul reac]ioneaz\
la ceea ce ai scris, continuînd nara]iunea, iar tu
e[ti cititor, scriitor [i participant la poveste în
acela[i timp. Sau ai de votat ce se întîmpl\ în
continuare. Tricky, nu?

În loc s\ scriu articolul, m\ chinui de 15 minute
s\ v\d ce naiba pot s\ g\sesc în camera aia care
s\ m\ scape de oboseal\. „There must be something
around here that will help” m\ enerveaz\ la culme,
am explorat biroul, camera (textual vorbind) [i
nu am citit nimic despre vreo cafea, scobitori în
ochi, ceva...

S\ lu\m Violet, jocul care a cî[tigat premiul
Interactive Fiction Competition 2008. Personajul
principal este un student care trebuie s\-[i
scrie dizerta]ia de 1.000 de cuvinte, în ciuda tuturor
elementelor din camer\ sau din afara ei care-l
distrag. Se uit\ pe fereastr\, prietenii lui sînt
pe-acolo, vrea s\ se joace sau s\ citeasc\ pe
net. Studentul e[ti tu, dar totul este narat de Violet,
prietena care s-a s\turat de faptul c\ o arzi aiurea,
pierzi timpul [i nu-]i scrii lucrarea, drept pentru
care te amenin]\ c\ o s\ te p\r\seasc\. Oricîte
comenzi de „write” ai da, tot felul de lucruri te
distrag de la a scrie, probe pe care practic trebuie
s\ le dep\[e[ti. Totul e textual, trebuie s\ intuie[ti
ce trebuie s\ faci [i s\ dai comenzile potrivite -
write, explore desk, open door, open word processor,
sit down [i s\ rezolvi mici puzzle-uri.

Ha! Am g\sit, era o sticl\ în dulap, cheia de
la dulap era în sertar. Dar gata, am b\ut lichidul

roz, pot s\ m\ apuc de lucru! Bine c\ dau write,
scriu 3 cuvinte, [i m\ apuc s\ citesc web comics.
Studentul asta e ca mine, în loc s\-[i fac\
treaba, are cu totul alte preocup\ri. Eu, în loc s\
fiu Cristina care scrie pentru Noua lliteratur\, sînt
prietenul Violetei care, în loc s\-[i scrie lucrarea,
acuma tocmai î[i cite[te e-mailul. Ceea ce nu,
nu ar trebui s\ fac [i eu acum. :)

De obicei, în fic]iunea interactiv\ juc\torul
este personaj. Se poate întîmpla îns\ c\ el s\ fie
doar cel care d\ comenzile, f\r\ s\ aib\ un rol
activ în poveste, spunîndu-le personajelor cum
s\ move right, attack sau orice altceva. Jocurile
textuale nu sînt un fenomen atît de nou cum poate
ne-am a[tepta, fiind, de fapt, una dintre cele mai
vechi forme de jocuri pe calculator - primul dintre
ele a fost f\cut în 1975 în Fortran, unul dintre cele
mai b\trîne limbaje de programare.

Hm, acum m\ lupt cu my addiction to Internet.
Poate ar trebui s\ scot [i eu cablul de net, ca
personajul din Violet ca s\ apuc s\ le trimit
Anei [i lui Gruia articolul la timp.

Fic]iunea interactiv\ ]ine în aceea[i m\sur\
de literatur\, de lingvistic\ [i de programare.
Pe de-o parte î]i trebuie textele scrise într-un
anumit fel, pe de alt\ parte trebuie identificate
comenzile lingvistice [i f\cute mai multe trasee
narative [i da, cineva trebuie s\ codeze toate
astea. Dac\ are [i imagini, apare [i grafica în
schem\. Bineîn]eles, comenzile se bazeaz\ pe
anumite pattern-uri, se identific\ frazele pe baza
unui algoritm [i se dau r\spunsurile. Dac\ va fi
vreodat\ posibil web-ul semantic despre care se
vorbe[te atîta, ar fi interesant de v\zut cum va
evolua fic]iunea interactiv\ în condi]iile în care
computerul chiar va în]elege pe bune, dincolo
de form\, doar legat de sens, ce vrei s\ spui sau
s\ faci.

Bine-bine, totu[i, cum distrug scara? Sigur
m\ p\r\se[te Violet, mor de curiozitate s\ vorbesc
cu Julie, care e pe hol. Violet o s\ fie geloas\... 

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`
fic]iunea interactiv`
Search: interactive fiction 
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Pentru Iulia, la cererea ei

A cum 20 de ani pe vremea asta, m\ trezeam a[a, cam pe la ora
4.30, chiar mai devreme, ca s\ fiu sigur\ c\ prind trenul
spre Ploie[ti. Dac\ nu mai reu[eam s\ cump\r bilet de la
ghi[eu mergeam direct la tren (pîn\ la urm\ am renun]at

s\ mai stau la coad\, nu ajungeam niciodat\ la timp în fa]\). Acolo erau
o gr\mad\ în situa]ia mea, tineri profesori, doctori [i cî]iva ingineri. Ne
suiam to]i în primele dou\ vagoane. Era bine s\ st\m împreun\. Cînd
venea „na[ul”, unul care f\cuse cheta înainte întindea banii spre silueta
lui impun\toare, decupîndu-se în semiobscuritatea de la acea or\ (nu
se aprindeau luminile, poate nici nu mergeau). Restul puteau s\ doarm\
lini[ti]i, dac\ g\seau locuri. Umpleam toate compartimentele. În felul
\sta aerul se înc\lzea, de la corpuri. Cînd venea „superna[ul” o luam
la fug\ cu to]ii ca ni[te copii, unul dup\ altul, pîn\ la cap\tul trenului.
Nu mi s-a întîmplat decît de vreo trei ori. Mi s-a p\rut foarte amuzant,
de[i la început mi-a fost ru[ine. Nu de frica vreunei amenzi fugeam, ci
ca s\ nu-l punem într-o situa]ie proast\ pe „na[ul” care ne primise cheta.
Pe vremea aia nu puteai s\ iei bilet din tren, pur [i simplu. Adic\ asta
ar mai fi lipsit, s\ mai alerg\m [i ca s\ prindem loc bun la coada de la
ora 4 diminea]a. {i-a[a eram epuiza]i. Noi eram naveti[tii intelectuali.
Ultimele promo]ii. Dar erau [i mai în vîrst\. Cei care nu g\siser\ ani
de zile o alt\ posibilitate.

Coboram la Ploie[ti [i a[teptam autobuzul spre satul în care eram
profesoar\ de doi ani. Terminasem facultatea cu medie mare. Satul
pe care îl alesesem era cel mai aproape cu putin]\ de Bucure[ti,
dintre cele de pe lista de reparti]ii, ora[ele fiind înghe]ate. Zilele trecute
a trebuit s\ le explic unor elevi ce era un navetist [i ce însemna faptul
c\ „ora[ele mari erau înghe]ate”. O [ans\ ar fi fost s\ fii... [i am dus mîna
la um\r, dar ei n-au în]eles gestul. A trebuit [i \sta explicat. Adic\ s\ fi
fost securist, turn\tor, informator, m\ rog, ceva „cu trese” pe um\r.
Doar a[a puteai spera la un post în Bucure[ti. Despre pile nu trebuie s\
explici prea mult. Func]ioneaz\ [i azi. Din Ploie[ti pîn\ în sat f\ceam
cam o or\. Era grozav dac\ prindeam un loc. Nu puteam dormi, dar m\
uitam pe geam, uneori chiar citeam. De cele mai multe ori st\team în
picioare, cu plasele cu pîine, de la Bucure[ti, dup\ mine. Pîine pentru
cei de la ]ar\, profesoare sau gazdele mele, la care înnoptam o dat\
pe s\pt\mîn\. Pîinea era [i pentru oameni, [i pentru animale. O luam
la liber, cred c\ doar ea nu se vindea pe cartel\...

A[ fi vrut s\ m\ fac scriitoare, dar a[a, o s\ se aleag\ praful de mine,
m\ gîndeam. Eram obosit\ [i abrutizat\. Doar tinere]ea mea m\ mai
]inea în via]\. În ultimele luni f\cusem un fel de bron[it\, aveam
febr\ mic\, dar recurent\. Nici un doctor nu-i d\duse de cap\t, nici
un antibiotic nu m\ ajutase. Nu mi-am luat concediu medical, aveam
cî]iva copii pe care-i ajutam, f\cînd ore suplimentare, s\ ajung\ la liceu,
la ora[. Nu-i puteam l\sa balt\. Era [ansa lor, unica lor [ans\. Poate c\
febra ciudat\ venea de la faptul c\ eram extrem de sl\bit\. Îmi aminteam
de so]ul unei cuno[tin]e care emigrase, un tip de-o inteligen]\ cu totul
ie[it\ din comun, aproape orb. A [ocat comunitatea de medici vestici
în a c\ror îngrijire a intrat. Era complet devitaminizat. Primele lucruri
pe care le-am primit din str\in\tate dup\ 1990 au fost vitaminele. Erau
expirate, dar le-am luat, le-am înghi]it, zi de zi, cu ap\. Ceva-ceva tot
aveau s\ adauge, m\ gîndeam. {i-apoi, [tiam din familie, calul de dar
nu se caut\ la din]i. Înghi]eam darul/calul cu ap\.

Tr\iam într-un lag\r de concentrare. Unii primeau pachete. Am
primit [i noi o dat\ un pachet mare cu borcane goale. Nu-mi explic nici
acum dac\ acela care trimisese pachetul a vrut s\ vedem cîte sortimente
de gem au ei, dac\ a crezut c\ avem nevoie de borcane sau dac\ borcanele
erau pline [i fuseser\ golite. S\ trecem...

La întoarcerea din sat, de la [coal\, port cu mine c\r]i pe care m\
înc\p\]înez s\ le citesc, m\car o pagin\. À rrebours a lui Huysmans, de
pild\. Nu m\ puteam concentra, îmi r\mîneau în cap cuvintele în francez\.
Eram a[a obosit\ încît citeam doar cuvinte, nu fraze. Bucure[tiul mi
se p\rea, dup\ fiecare întoarcere acas\, foarte frumos. Acas\ era lumea
mea, cu c\r]i multe, cu un b\iat care m\ a[tepta cu drag, so]ul meu.
El scria la o carte noaptea, cînd era un fir de gaz la aragaz. Î[i f\cuse
birou din buc\t\rie, ca toat\ genera]ia noastr\ de intelectuali. Dar las\,
c\ nu mai era mult [i venea vara. Sîntem aproape de luna mai. 1989.
Iarna trecuse. Puteam pune în debara Burlanul primit de la doamna
Marina, so]ia poetului Leonid Dimov. Dar despre asta, 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). Coautoare
a romanului colectiv RRuubbiikk (2008).

simona 
popescu
volubilis

dup` 20 de ani

Cîteva fic]iuni interactive: Colossal CCave AAdventure (primul proiect de acest fel),
The HHitchhiker’s GGuide tto tthe GGalaxy, Slouching TTowards BBedlam, Kaged,
Everybody DDies sau Floatpoint.

Linkuri:
http://jayisgames.com/games/ifiction/game/violet
http://www.ifiction.org/games/play.phpz
http://www.mobygames.com/game/hitchhikers-guide-to-the-galaxy
http://www.digital-eel.com/if/adv56.htm
http://wurb.com/if/game/909
http://playthisthing.com/everybody-dies






