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Cine trage clopotele
Televiziunii Na]ionale  
� despre situa]ia TVR au comen-

tat jurnali[tii Ioana Av\dani [i

Mircea Vasilescu
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Pe malul M\rii Adriatice,
cu solda]ii la volan
� dintr-o idee de sear\ s-a

n\scut un drum de vreo 3.680

de kilometri

� am schimbat 11 ma[ini [i 11

tiruri, vreo 3.000 de forin]i [i

550 kuna
paginile 10-11

Ia[ul [i-a premiat valorile 
� au fost `nm`nate diplome de

excelen]\ celor care „ofer\ identi-

tate [i prestigiu comunit\]ii prin

acti vi t\]ile desf\[urate”

� la eveniment au fost prezente

personalit\]i din lumea 
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Ia[ul `[i pl\te[te an de an tributul cu
nu me de sf`nt c\tre cet\]eni. ~n frig [i cu -
prin[i de friguri, oamenii vin `n preajma
Sfintei Parascheva s\ se ad\posteasc\ sub
o iluzie curat\. ~ntru misiunea ier t\ rii
p\catelor [i speran]a `ndeplinirii do rin -
]elor f\r\ de n\dejde, ei `[i pun, `n orb,
sufletul `n slujba unui miracol. ~ntre
timp, micii se pr\jesc la focul indiferen -
]e lor, crucile at`rn\ sfin]ite doar de m`na
co merciantului. Corturile vin s\ a d\ pos -
teasc\ tranzac]ii [i nu voca]ii.  Orgolii de
tre c\tori gr\bi]i se ciocnesc, la propriu,
iar ploaia bate asfaltul [i fe]ele oameni -
lor ca pe un covor `mb`csit. C`]iva se
roa g\, `n continuare, la o coad\ al c\rei
sf`r [it `l vor c`t mai departe. Spre is p\ [i -
re, nu de alta. 

Mereu Ia[ul ]ine s\ `[i etaleze valo-
rile de ziua lui, pl\tindu-[i astfel, datoria
fa]\ de cei care `i fac cinste. Prin [i printre
gropi, `n 2012 a r\s\rit Palasul, un tirist
a fost medaliat cu aur la Jocurile Olim -
pi ce de la Londra [i o m`n\ de oameni
cu grij\ pentru cultur\ au vegheat s\ se
des chid\, `n sf`r[it, dup\ [ase ani, Sala
Mare a Teatrului Na]ional. Toate relele
au fost uitate, `nv\luite `n grai moldove-
nesc, c`t s\ capete o str\lucire de plastic.
Aplauzele ̀ mbr\]i[eaz\ m`ini care nu s-ar
atinge sub nici un chip. ~ntre timp, ploa -
ia umple b\ltoace ad`nci, iar ma [i ni le
stropesc furioase, cascadele de oa meni
curg`nd c\tre cele sfinte.

Ia[ul ]ine ca, m\car o dat\ pe an, ca
tot pentru ce pl\te[te s\ fie s\rat ca ham -
si ile, rece ca berea la dozator [i ieftin ca
bl\nurile luate de la ]igani.  S\ fie str\ lu -
ci tor ca o podoab\ luat\ de la tarab\,
ieftin ca o boarf\ de la t`rgul de haine [i
ex presiv\ ca un concert cu Smiley [i
Connect-R. Kürtos Kalács s\ aib\ gust
de miere [i nuc\, ca `nfr\]irea autentic\.
P`n\ la urm\, oamenii s`nt orbi, nu? Fie
c\ e soare, fie c\ plou\, lor le ]in de cald moa -
[ tele Sfintei Parascheva pe care de-a bia
dac\ apuc\ s\ o ating\ cu v`rful buzelor.

Pe 14 octombrie, ie[enii consimt s\
ia s\ din cas\ pe ploaie, s\ se ude p`n\ la
piele ca s\ fie – dac\ nu ferici]i sau mul -
]u mi]i – m\car `nvrednici]i de un prilej
de-a se bucura. {i chiar dac\ artificiile
nu vor reu[i s\ le aprind\ speran]ele [i
Sf`nta s\ le ostoiasc\ durerile, m\car se
vor fi `mp\rt\[it la botul calului din pl\ -
ce rile simple, precare, ale lumii. Dintr-un
a [a spi rit de solidaritate vor fi uitat de
ne  grul de sub mantaua valorilor [i vor
mer  ge, ca [uvoaiele de pe str\zi, spre
scur  ge  rea iluziilor. Fiindc\ pe 14 oc tom -
brie se pl\te[te datoria de cet\]ean cu i -
ni ma des chis\. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.

Cultural
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Noua lege a educa]iei a pus clasificarea universit\]ilor ro mâ -
ne[ti `n bra]ele Asocia]iei Universit\]ilor Europene (EUA). La un
an de zile dup\ realizarea ierarhiei [i dup\ dou\ procese intentate
care reclamau faptul c\ aceasta ar fi ilegal\, noua conducere a Mi -
nis terului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului sus]ine c\
la sediul ministerului nu exist\ documentele care s\ certifice felul
`n care a fost realizat\ clasificarea [i c\, prin urmare, nu se poate
a  p\ra `n instan]\. ~ns\, chiar dac\ legalitatea clasific\rii este adus\
`n discu]ie, universit\]ile de stat din Ia[i nu-[i pun problema legiti -
mi t\]ii pozi]iei lor `n topul realizat de EUA. ~n schimb, martori fi -
ind la confuzia creat\ de nerespectarea legii de c\tre vechiul mi nis  -
ter, reprezentan]ii institu]iilor de `nv\]\m`nt  superior acuz\ ne re -
gulile de pe o pozi]ie pe care o v\d de net\g\duit, cel pu]in p`n\ la
urm\toarea clasificare.
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DOSAR Se reseteaz\ topurile

„Nimeni nu mai este interesat s\-[i m`ntuiasc\ sufletul.”

� aveam nevoie s\ [tiu
c\ fac ceea ce trebuie � mi-am
aruncat talentul la gunoi

paginile 8 — 9

C`nd am fost om serios, nu mi-a
pl\cut ce vedeam `n oglind\

La mica
`n]elegere 
cu Sf`nta

interviu cu pianistul [i com-
pozitorul Bogdan-Alin Ota 

Soli[tii Operei ie[ene s-au
`ntors pe scena S\lii Mari 
� dup\ tabloul g`ndit de regi-

zorul Beatrice Rancea, corul [i

orchestra dirijat\ de maestrul

Gabriel Bebe[elea au r\sunat [i

senin [i duios, [i vesel [i

sf`[ietor pagina 12

Clasificarea universit\]ilor din
România, [ubred\ la temelie

Spovedanii sub
racla Cuvioasei

� au uitat de c`]i ani vin, `nc\rca]i de provizii, s\ stea `n[irui]i cu zilele `n
spatele Mitropoliei, `n a[teptarea binecuv`nt\rii Sfintei Parascheva 
� p\rintele tr\ie[te o bucurie care nu poate fi deranjat\ de giumbu[lucuri 

Reportaj
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Voluntariat din primul an
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~n coloan\,
adunarea

S`mb\t\, 13 octombrie, de la ora
14.00, `n Aula Bibliotecii Cen tra le
Universitare din Ia[i a avut loc
conferin]a „Simbolismul artei tradi-
]io na le rom=ne[ti”, organizat\ de Aso-
cia ]ia Amnesis. Aceasta a fost pre -
zentat\ de c\tre Angela Olariu, doc -
tor `n et no grafie, [i lect. univ. dr.
Puiu Io ni ]\, de la Facultatea de
Litere a Uni versit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza”.

~n des chi derea evenimentului,
lect. dr. Puiu Ioni]\: a prezentat pro -
iectul nu mit „Me moria locului”, „o
cerce tare et no grafic\ desf\[urat\ `n
mai mul te comune din jude]ul Ia[i, ̀ n
care am urm\rit s\ g\sim obiecti ve le
de patrimoniu, obiectivele importan-
te de ar t\ tradi]ional\, care s-ar pre -
ta pen tru a fi aduse `ntr-un muzeu
al satu lui moldovenesc pe care noi
in ten ]io n\m s\-l fond\m la Ia[i.”

Angela Olariu a expus apoi sim-
bolurile existente `n arta tra di ]io na l\
rom=neasc\. A subliniat faptul c\ ori -
ce bun de acest tip, g\sit la bunici sau
r\t\cit `ntr-o magazie ,,nu trebu ie a -
runcat, ̀ ntruc`t el poate avea o ve chi -
me de zeci sau sute de ani [i re pre -
zin t\ elemente tradi]ionale im por tan -
te, unele fiind pe cale de dispa ri ]ie”.

~n `ncheiere, Puiu Ioni]\ a a pre -
ciat c\ identitatea noastr\ „este din -
colo de aceste z\brele, care ne r\ m` -
ne din ce `n ce mai str\in\. Exist\ un
mister, exist\ ceva sacru `n aceast\
via]\ [i care se pierde `n momentul
`n care am rupt l\gatura cu lu cra rea.”

M\d\lina F~NT~NARIU

~ncep`nd cu 1 octombrie 2012,
aso cia]iile [i ligile studen]e[ti de la
universit\]ile din Ia[i au `nceput ac -
]iuni prin care s\-[i atrag\ noi mem-
bri. Pentru tinerii pasiona]i de la cul -
tura francez\, Asocia]ia Studen ]i lor
Francofoni din Ia[i (ASFI) a instalat
un cort `n fa]a Corpului B, pe bule-
vardul Carol I, unde, de pe 7 p`n\ pe
21 octombrie, ̀ [i vor prezenta pro iec -
tele. „Urm\rim recrutarea de volun-
tari dedica]i, care s\ demonstreze [i
s\-[i doreasc\ s\-[i dezvolte tr\s\turi
ca responsabilitatea, creativitatea, in -
geniozitatea, optimismul, abilit\]ile
de comunicare sau spiritul de echip\
[i nu numai. Prin voluntariat ne bu -
cu r\m de [ansa punerii `n practic\ a
ceea ce `nv\]\m la facultate, de a ne
dezvolta [i consolida anumite com-
peten]e”, a declarat Luciana Mur\ -
ra[u, pre[edintele ASFI. Printre cele
mai cunoscute proiecte ale ASFI se
num\r\ [i Balul Mascat, organizat
`n fiecare an `n Sala Pa[ilor Pierdu]i
de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC).

Tot de la institu]ia de `nv\]\m`nt

superior din Copou, Liga Stu den ]i -
lor Economi[ti (LSE) organizeaz\
luni, 15 octombrie, de la ora 20.00, ̀ n
amfiteatrul B1 din Corpul B, o `n -
t`l nire desf\[urat\ sub numele „E[ti
preg\tit pentru viitor?”, ̀ n care ̀ [i vor
prezenta asocia]ia bobocilor, dar [i
studen]ilor din anii mai mari. „Sus -
]i nem [i promov\m interesele studen -
]ilor economi[ti, colabor\m cu alte aso -
cia]ii, funda]ii, organiza]ii patro na le,
sindicale, dar [i alte institu]ii din Ia[i
sau din ]ar\ si promov\m spiritul ci vic
`n r`ndul tinerilor”, a declarat Bian ca
Ionel, reprezentant LSE. Liga va `n -
cheia recrut\rile vineri, 19 octom brie.

O lun\ de tehnologie
Studen]ii Universit\]ii Tehnice

„Gheorghe Asachi” au posibilita tea
de a se `nscrie `n filiera local\ a ligii
Board of European Students of
Tech onology (BEST), ace[tia de ma -
r`nd recrut\rile `nc\ de la `nceputul
lunii octombrie. „~n principiu, c\ u t\m
studen]i care s\ acorde din timpul
lor organiz\rii de evenimente pentru

colegii no[tri, s\ c\l\toreasc\ prin ce -
le 32 de ]\ri `n care BEST `[i des f\ -
[oa r\ activitatea [i s\ cunoasc\ tineri
de v`rsta lor”, a declarat Valerica Mo -
]oc, pre[edinte BEST Ia[i. Studen]ii
se pot `nscrie `n asocia]ie pe toat\ du -
rata lunii octombrie. 

~n schimb, la AIESEC recru t\ ri le
dureaz\ zece zile, `ncep`nd de luni,
15 octombrie [i p`n\ pe data de 25 a
aceleia[i luni. „Am vrea ca tinerii
care doresc s\ vin\ la noi s\ fie ac tivi,
s\ `[i caute singuri oportunit\]i, s\ se

implice `n activit\]i [i s\ fie serio[i.
P`n\ acum s-au `nscris la fel de mul]i
studen]i ca [i anul trecut ̀ n aceea[i pe -
rioad\, dar probabil cei mai mul]i `[i
vor aminti s\ depun\ cererea la sf`r -
[i tul perioadei”, a declarat Diana Mer -
ca[, reprezentantul asocia]iei. 

Dincolo de `nt`lnirile organizate,
ligile studen]e[ti `[i promoveaz\ ac -
ti vit\]ile de recrutare [i pe siteurile
universi\]ilor c`t [i pe re]elele de so -
cializare.

Andrei MIHAI

� ligile studen]e[ti din Ia[i recruteaz\ noi membri pe
parcursul lunii octombrie

Asocia]iile din Ia[i ffaacc
colec]ie de boboci

Organiza]iile au mul]i studen]i, dar resurse limitate

Arta rom=neasc\ `[i
caut\ muzeu

Institutul Francez (IF) a g\z du -
it, la libr\ria Librarium de la Cen -
trul Comercial Palas, `n zilele de
miercuri 10 [i joi 11 oc tombrie, cea
de-a treia edi]ie rom=neasc\ a Fes -
ti valului Primului Roman, orga-
nizat `n parteneriat cu Asocia]ia
Festival du Premier Roman din
Chambéry, Fran]a. Evenimentul
a adus `n Ro m= nia doi romancieri
francezi afla]i la debut, Arno Ber -
ti na [i Hervé Bel. 

„Edi]ia de anul acesta [i-a ur -
m\ rit scopurile ini]iale: promo va -
rea literaturii contemporane, sus ]i -
ne rea romancierilor afla]i la debut,
popularizarea «institu]iei», «lectu -
ri lor pu blice», evenimente pentru
care, în alte p\r]i ale lumii, pu bli -
cul pl\ te[ te. Iar asta nu numai pen-
tru a înt`lni scri itori consacra]i pe
pia]a respectiv\ de carte sau în lu mea
întreag\, ci [i cvasinecu nos cu]i”, a
declarat Dan Daia, responsabil pen -
tru proiecte culturale [i comunica -
re al IF Ia[i. 

Evenimentul a mai presupus [i
organizarea unor cluburi de lectur\
interna]ional\, care s-au desf\[urat
concomitent cu `nt`lnirile. „Din lu na
octombrie a anului în curs, p`n\ în
martie a anului urm\tor, lectorii no[ -
tri citesc romane franceze de debut
publicate în ultimul an. Festivalul a
cuprins comitete de lectur\ în Fran ]a,
la Chambéry, Lyon [i Pa ris, [i în
Italia, la Torino. Cei de acolo ci tesc
romane române[ti de debut, în ori -
gi nal, iar la finele sesiunii de lectu-
r\ cititorii î[i invit\ prefera]ii la Fes -
tival, în Fran]a”, a ad\ugat acesta. 

Festivalul Primului Roman es -
te organizat de 25 de ani de c\ tre a -
socia]ia cu acela[i nume, la Cham-
béry, Fran]a. 

Livia RUSU

A treia edi]ie a
primul roman

Centrul Cultural German
(CCG) `mpreun\ cu lectoratul Ser -
vi ciului German de Schimb Aca -
demic (DAAD) au lansat bursele de
studiu DAAD, `ntr-o confe rin ]\ or -
ga nizat\ joi, 11 octombrie, de la ora
12.00, `n Aula Magna „Mi hai Emi-
nescu” din Corpul A al Uni ver si -
t\]ii „Alexandru Ioan Cu za”, Ia[i.
Evenimentul a fost moderat de prof.
univ. dr. Alex an dru Rubel, direc-
torul CCG, care a oferit celor pre -
zen]i `n sal\ o scur t\ introducere a
sistemului de `n v\]\m`nt german.

Apoi, prof. univ. dr. Alexan dru
Rubel a prezentat structura mo bi li -
t\ ]ilor DAAD, acestea fiind `m p\r ]i te
`n burse pentru studen]ii care vor s\
fac\ masteratul `n Ger mania, pen-
tru doctoranzi, cadre didactice uni-
versitare [i cer ce t\ tori. „Absolven]ii
[i cei care s`nt `n anul trei trebuie s\
depun\ acum pentru masterat. Data
limit\ de apli care este p`n\ `n luna
noiembrie, `ntre 15 [i 30, iar ple-
carea cu bur sa este la sf`r[itului lunii

septembrie 2013”, a declarat direc-
torul CCG.

~n plus, profesorul a prezentat [i
cerin]ele pentru fiecare tip de bur s\,
majoritatea dintre acestea fiind co -
mu ne, precum dovada cunoa[ terii lim -
bii germane [i engleze, o situa]ie
[co lar\ bun\ [i o scrisoare de in ten ]ie
cu motiva]ia aplicantului. „Un ca dru
di dactic care se `n ]e le ge cu colegii
s\i din Germania nu mai trebuie s\
aib\ un document care s\ do ve deas -
c\ cu noa[terea limbii germane. Stu -
den]ii `ns\ s`nt ne vo i]i s\ aib\ un do -
cument care s\ le ates te cu no[ tin ]e -
le”, a mai ad\ugat prof. univ. dr.
Alexandru Ru bel.

Listele cu cei care beneficiaz\
de bursele DAAD au fost afi[ate `n
anii trecu]i `n lunile aprilie [i mai.
Va loa rea remunera]iilor variaz\ `n
func]ie de tipul de burs\, pornind de
la 750 de euro p`n\ la 1000 de euro
inclusiv, pentru doctoranzi.

Paul ANDRICI 

Burse pl\tite `n
Germania

Funda]ia EuroEd, coordona-
tor al proiectului interna]ional „My
story”, a organizat `n perioada 10
– 12 oc tom brie o serie de eveni-
mente, reu ni te sub conceptul „Po -
ves tea ta conteaz\.” Scopul de cla -
rat al acestor `nt`lniri a fost con [ti -
entizarea faptului c\ „fiecare are o
poveste [i po ves tea aceasta merit\
s\ fie re]inut\ `n tr-o form\ exem-
plar\”, `n timp ce pro iectul `n an -
samblu `[i propune s\ aten ]ioneze
t`n\ra genera]ie de im por tan]a tre-
cutului, a experien]ei de via ]\ a
seniorilor, dar [i s\ o fac\ atent\ la
valorile prezentului. 

~n prima zi a manifesta]iilor,
mier curi, 10 octombrie, ̀ n sala Mi-
hai Emi nescu a Hotelului Tra ian
au fost pre zentate c`teva filme rea -
lizate `n ca drul programului. La
deschiderea ofi cial\ care a avut
loc joi, 11 oc tom brie, `ncep`nd cu
ora 9.30, `n Sala de Consiliu a
Prim\riei Ia[i, a fost prezent Mi -
hai Chiric\, viceprima rul muni -
cipiului Ia[i [i Alexandru Mu ra -
ru, consilierul pre[edintelui Con -
siliului Jude]ean, Cristian A -
dom ni]ei. „Exist\ un aforism care
spune c\ omul `n]elept `nva]\ din
ex perien]a altora. Ascult`ndu-i pe

cei mai `n v`rst\ care `mp\rt\[esc
din ex perien]a lor este un moment
important `n dezvoltarea intelec-
tual\ [i so cial\ a tinerei genera]ii”,
a declarat Mihai Chiric\. Con si -
lie rul pre [edintelui Con si liu lui Ju -
de]ean a trans mis mesajul lui Cris -
tian Adom ni]ei, care nu a pu tut fi
prezent la eve niment, acesta apre -
ciind c\ proiectul este unul rea lizat
„cu migal\, pa siune [i profesio na -
lism, [i creeaz\ ce ea ce lipse[te
at`t de mult `n socie ta tea rom= neas -
c\ de ast\zi: un pod ̀ n tre gene ra ]ii.”

Ziua a continuat cu o mas\ ro -
tund\ pe tema „Prezent Trecut, Tre-
cut Prezent” [i cu o prezentare de
film `n cadrul lans\rii c\r]ii „Cer -
[e  to rul de cafea”, scris\ de Emil
Bru ma ru, organizat\ de Editura
Poli rom la Teatru’ Fix. ~n ultima
zi la sediul funda]iei EuroEd a avut
loc o sesiune de formare cu titlul
„My story-filme online”, urmat\ de
conferin]a „Comunismul povestit
de scri itorii rom=ni”, sus]inut\ de
Marius Chivu, de la Dilema
Veche. 

„My story” este un proiect des -
f\ [urat cu sprijinul Comisiei Eu -
ro pe ne `n cadrul unui parteneriat
in ter na]ional coordonat de Fun -
da ]ia EuroEd din Rom=nia. A -
ces ta in clu de institu]ii partenere
din Fin lan da, Irlanda, Lituania,
Marea Bri ta nie [i Slovenia. 

M\d\lina OLARIU

Pove[ti de via]\, 
`n filme scurte

� proiectul `[i propune
s\ aten]ioneze t`n\ra
genera]ie de importan]a
trecutului

� valorile remunera]iilor variaz\ `n func]ie de tipul
mobilit\]ii, de la 750 p`n\ la 1000 de euro

Marius Chivu, de la Dilema Veche, a vorbit despre comunism



Nu s-a pus niciodat\ p`n\ acum,
cu adev\rat, problema culturii a[a
cum a f\cut actualul [ef al In sti tu -
tului Cultural Rom=n, Andrei
Marga. 

~n ce ignoran]\ tr\iau oamenii
din ]ara aceas ta! ~n lipsa unor re -
pe re ade v\ ra te, mergeau la teatru,
la oper\, (uneori chiar [i la cine-
matograf!), c`nd tot ce aveau de
f\cut `n nop]ile reci era s\-[i ridice
n\dragii l\sa]i la usca] [i s\ pri -
veasc\ `n fa]a lor arta. Poftim cul-
tur\! Cum ne refugiam `n bra]ele
lui Hrebenciuc c`nd aveam la doi
pa[i de noi, caloriferul...

~nchipui]i-v\ doar c`t\ pasiune
`]i poate invoca acel metal, (semi-
contorsionat, ce semi-pre]ios!), prin
care curge un lichid mai fierbinte
dec`t s`ngele, colorat cu nuan]e tom -
natice de rugin\ [i at`t de accesbil
ca pre]. P\i v\ da]i seama, ar fi vi -
sul ideal al unui socialism artistic:
c`te un calorifer `n fiecare cas\. P` -
n\ [i Henry Ford, cu ma[ina sa
ieftin\, ar fi fost m`ndru s\ ̀ i fi str`ns
as t\zi m`na domnului Marga. 

{i abia acum `]i dai seama de
implica]iile pe care le-ar putea a -
vea o ac]iune ampl\ de promovare
a caloriferului din partea ICR, mai
ales c\, av`nd bugetul redus cu o
treime, a deschis opt sedii `n ]ar\,
s\ le arate rom=nilor cultura... ro -
m= neasc\. P\i doar privind ca lo ri -
ferul cum toarce sim]i c\ nu te mai
intereseaz\ de pre]ul giga-caloriei,
de faptul c\ [i-au expirat [i ul t i me -
le conserver din frigider. Cum po]i
s\ te desprinzi de el [tiind c\ ai tr\ -
it o via]\ `ntreag\ l`ng\ o oper\ de
art\ [i tu, ca nebunul, visai noap -
tea la picturile Luvrului!?

Dincolo de latura sa artistic\,
opera feroas\ de art\, are [i o com -
ponent\ mistic\, de sacralitate. P\i
`n c`te nop]i de iarn\ nu ai adormit
l`ng\ el, `nvelit cu o p\tur\, cu bra -
]ele-]i `ncruci[ate `n jurul elemen -
]i lor, implor`ndu-l s\ por neas c\? {i
`n c`te nop]i nu te-a respins, ca un
tat\ sfios, [i te-a `nv\]at rostul eco -
nomiilor dup\ ce ]i-ai pus centra -
l\? C`nd stai s\ te g`nde[ti mai bi ne,
niciodat\ nu a existat vreo oper\
de art\ care, prin frumuse]e s\ adu -
c\ utilitate. Ar fi cuptorul cu mi -
cro unde, dar `nc\ n-a fost de cla rat.

Poa te, peste ani, `n cinstea fap -
tului c\ ne-a deschis ochii, vom avea
si primul calorifer cu nume. Ca lo -
ri ferul Mar ga.

C\t\lin HOPULELE
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Marea adunare de pe 14 octombrie

� doar privind ca lo ri -
ferul cum toarce sim]i c\
nu te mai intereseaz\ de
pre]ul giga-caloriei

Prim\ria Ia[ului a organizat pe 14
octombrie, „Seara valorilor”, manifes -
ta]ie ce s-a `ncadrat `n r`ndul eveni-
mentelor desf\[urate cu ocazia s\r b\ -
to ririi „Zilele Ia[ului”. Duminic\ sear\
au fost oferite diplome de excelen]\,
premii [i titluri de cet\]ean de onoare
celor care „ofer\ identitate [i prestigiu
comunit\]ii prin activit\]ile des f\ [u ra te
pe parcursul anului.”

La eveniment au fost prezente per -
sonalit\]i din lumea politic\ ie[ean\ dar
[i na]ional\, academicieni, oameni de
cultur\. Printre cei prezen]i `n sal\ s-
au num\rat [i premierul Victor Ponta,
ministrul Educa]iei, Cercet\rii, Ti ne -
retului [i Sportului (MECTS), Eca -
terina Andronescu, rectorii tuturor in -
stitu]iilor de `nv\]\m`nt superior ie [e -
ne, c`t [i mitropolitul Olteniei, ~nalt
PreaSfin]itul Irineu Sl\tineanul.
Gheor ghe Nichita, primarul muncipiu -

lui Ia[i, a deschis festivitatea caracteri -
z`nd seara ca fiind „o tradi]ie deja pen -
tru ora[ul Ia[i [i sper\m ca omagiul nos -
tru s\ fi c\p\tat semnifica]ia unui gest
normal de recuno[tin]\”.

Prima diploma de excelen]\ a fost
oferit\ Universit\]ii de {tiin]e Agri -
co le [i Medicin\ Veterinar\  „Ion Io -
nescu de la Brad”, pentru excelen]\
`n educa]ie, activitate academic\ re cu -
nos cut\ la nivel interna]ional, un cam-
pus ultra modern [i laboratoare de cer -
c etare, inovare [i cercetare aplicat\. Pre -
miul a fost `nm`nat prof. univ. dr. Va -
sile V`ntu, rectorul institu]iei de `n v\ -
]\ m`nt superior, care a dorit s\ dedice
premiul „`nainta[ilor care prin str\ du in -
]\ [i pasiune au f\cut ca acest `n v\ -
]\m`nt s\ existe, s\ reziste, s\ se con-
solideze [i s\ se dezvolte.”

Premiul pentru excelen]\ `n jur-
na lism „Vanda Condurache”, a fost

oferit de c\tre prof. univ. dr. Daniel Con-
durache, regizorului Alex an dru Val
Condurache, lector la De par  ta men -
tul de Jurnalism [i {tiin]e ale Co mu -
nic\rii de la UAIC, pentru „o meserie

fascinant\, aflat\ `n veci n\ ta tea m\ ies -
triei, `ns\ care risc\ ast\zi s\ `[i piard\
din valoare”, dup\ cum a ex plicat
prof. univ. dr. Daniel Con dura che. 

Alin Moldoveanu, 
medaliat de onoare

Premierul Victor Ponta a dorit s\
fe licite `ntreaga comunitate ie[ean\ pen -
tru preocuparea fa]\ de educa]ie [i cul-
tur\ [i a precizat c\ a[teapt\ s\ pri meas -
c\ „sarcinile necesare pentru a sprijini
Ia[ul `n via]a cultural\ [i educa]ional\,
ora[ul fiind `n multe domenii prima
capital\ a Rom=niei [i nu a doua sau a
treia.” Primarul municipiului Ia[i a ofe-
rit premierului o plachet\ cu cele trei
institu]ii importante din ora[: Palatul
Culturii, Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei [i Prim\ria municipiului.

Decernarea premiilor a continuat cu
diploma de excelen]\ `n domeniul cul-
tural artistic oferit lui Valentin Ciuc\,
membru al Uniunii Scriitorilor din
Rom=nia [i al Uniunii Arti[tilor
Plastici, prof. univ. dr. Atena Elena
Simonescu, rectorul Universit\]ii de
Ar te „George Enescu” (UAGE) pen -
tru activitatea artistic\ [i didactic\ [i
lui {tefan Oprea, care „a c\utat sce ne -
le de teatru [i cadrele de film cl\dite pe
teoria formelor cu fond”. 

La sec]iunea excelen]\ `n sport au
fost nominaliza]i Irina Dorneanu, Mir -
cea Zamfir [i Alexandru Sire]eanu,
care au ob]inut medalia de argint la Jo -
curile Olimpice pentru canotaj, res pec -
tiv scrim\. Distinc]ia de cet\]ean de onoa -
re a fost `nm`nat\ prof. univ. dr. Vasile
Bejan, `ntemeietorul B\ilor Nicolina,
sportivului Alin Moldoveanu, care a
adus medalia de aur ob]inut\ la Jocu -
ri le Olimpice de la Londra [i cerce -
t\ torului Dan H\ulic\ de la Institutul
de Istorie [i Teorie Literar\ din Bu -
cu re[ti.

Seara a fost `ncheiat\ prin sem na -
rea actului de `nf\]ire a Ia[ului cu ora-
[ul Cern\u]i, „un leg\m`nt spiritual `n -
tre dou\ ora[e care nu vor s\ aib\ gra -
ni ]e `n ceea ce `nseamn\ cultur\.”

M\d\lina OLARIU

Regizorul Alexandru Val Condurache a primit Premiul 
pentru excelen]\ `n jurnalism „Vanda Condurache”

Ia[ul [i-a premiat cu fast valorile
� prima diploma de excelen]\ a fost oferit\ Universit\]ii
de {tiin]e Agricole [i Meidicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad”, pentru excelen]\ `n educa]ie

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i (UAIC) [i Uni ver si -
tatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (UTI) coordoneaz\, `n ce p`nd cu
acest an universitar, patru noi progra -
me de cooperare academic\ Erasmus
Mundus. 

Proiecte cu Israelul `n
Copou

UAIC a lansat `n perioada 8 – 11
octombrie Proiectele Erasmus Mun -
dus Academic Network (EDEN) [i
Inter-Academic Network Erasmus
Mundus (IANUS), la care sunt par -
tenere 35 de institu]ii de `nv\]\m`nt
superior din afara Rom=niei. „Uni -
ver sitatea «Alexandru Ioan Cuza »
este singura universitate din Ro m= -
nia care coordoneaz\ trei proiecte Eras-
mus Mundus. La `nt`lnirile de pro iect
au fost prezen]i reprezentan]i de la 20
de universit\]i, respectiv  de la 15”, a
declarat prof. univ. dr. Henri Lu chian,
prorector pentru rela]ii interna]ionale
[i parteneriate de studii [i cercetare.

Proiectul EDEN a fost lansat ofi-
cial pe 10 [i 11 octombrie [i a reunit
sub coordonarea universit\]ii 15 in -
sti tu]ii partenere, dintre care nou\ din
Europa [i [ase din Israel. Acesta vi -
zeaz\ schimburile de studen]i [i ca -
dre didactice provenind din univer-
sit\]i europene c\tre universit\]i din
Israel [i invers. Au fost aprobate 122

de mobilit\]i pentru perioade de la [a -
se p`n\ la 24 de luni. Cel de-al doilea
proiect al UAIC, proiectul IANUS a
fost lansat pe 8 [i 9 octombrie [i vi -
zeaz\ cooperarea cu universit\]i din
Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Geor gia, Republica Moldova [i U -
craina. Pentru acest proiect, UAIC a
format un consor]iu de 20 de univer-
si t\]i, dintre care nou\ s`nt universi -
t\]i europene. Fondurile aprobate s`nt
destinate burselor celor 280 de bene-
ficiari care vor face vizite de studiu,
cercetare sau predare la universit\]ile
din consor]iu. 

UAIC mai coordoneaz\ [i pro -
iec tul EMERGE (Erasmus Mun dus
European Mobility with Neigh bour -
ing Region in the Est). Acesta a fost
lansat la `nceputul anului universitar
trecut [i se bazeaz\ pe un parteneriat
realizat `ntre universit\]i din Europa
[i institu]ii de `nv\]\m`nt superior din
Ucraina, Republica Moldova [i
Belarus.

Politehnica se preocup\
de doctoranzi

UTI este partener `n dou\ pro -
iecte: SMDTex (Sustainable Ma nage-
ment and Design for Textiles) `n ca -
drul Erasmus Mundus Joint Doc to -
rate Programmes (EMJDs) [i CLink
(Centre of Excellence for Lear -
ning, Innovation, Networking and
Know ledge).

SMDTex va fi lansat oficial pe
29 octombrie [i vizeaz\ desf\[urarea
programelor de doctorat pentru zece
studen]i (patru din spa]iul european [i

[ase din afara lui), `n regim de cotu-
te l\, `n domeniul managementului [i
de signului textilelor. Proiectul se va
desf\[ura pe perioada a patru ani, `n
parteneriat cu `nc\ trei institu]ii de
`nv\]\m`nt superior din Fran]a, Ita lia
[i Suedia [i `nc\ [ase parteneri aso-
cia]i. „Pentru facultate/universitate, `n-
seamn\ un element de vizibiliitate in -
terna]ional\ foarte important. ~n seam -
n\ desigur posibilitatea de a organiza
doctorate cu dubl\ diplom\, care este
ceva important pentru domeniul nos-
tru [i orice domeniu, desigur. Pro iec tul
deja este demarat, prima serie de doc -
toranzi va fi selectat\ pentru anul 2013,
deci `n august 2012 `ncepe selec]ia
interna]ional\. Vor fi opt doctoranzi
`n primul an. Nu to]i din Rom=nia”,
a explicat prof. univ. dr. Carmen
Loghin de la Facultatea de Textile-
Piel\rie [i Management Industrial
a UTI.

Proiectul CLink are ca scop `m -
bu n\t\]irea competen]elor profesori lor
[i studen]ilor prin folosirea noilor teh -
nologii de informare [i comunicare. La
acesta s`nt partenere 11 universit\]i,
din ]\ri afara spa]iului european (Ban -
gladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan,
Chi na, India, Malaysia [i Thai lan-
da) [i din Uniunea European\ (Ger -
mania, Ungaria, Fran]a [i Marea
Britanie). 

Programul de cooperare Eras mus
Mundus vizeaz\ dezvoltarea calit\]ii
`nv\]\m`ntului superior european [i
promovarea sa la nivel mondial. 

Iulian B~RZOI
M\d\lina OLARIU

Universit\]ile ie[ene coordoneaz\ cinci
proiecte Erasmus Mundus

� „Cuza” a lansat primul
proiect `n toamna anului
trecut

Full house
De vreo s\pt\m`n\ colegii

no[tri din C2 joac\ sear\ de
sear\ poker la fumoar. Nu ne
deranjeaz\ prea tare nici sune-
tul fiselor pe masa din PAL [i
nici `njur\turile atunci c`nd mai
pierd c`te o m`n\ la c\r]i, dar ne
facem griji. Nu de alta dar, all

in-urile s-ar putea s\-i lase cu
bur]ile goale.

Aglomera]ie mare, mon
cher

De c`nd cu S\rb\torile Ia[ului
[i coada de la Mitropolie nu se
mai poate circula prin ora[. Ba
s`nt jandarmi la fiecare col] de

strad\ care te `ndrum\ s\-]i schim-
bi traseul spre cas\, asta ca s\ nu
deranjezi pelerinii, ba se st\ c`te
dou\ ore `n RATP din Podul Ro[
p`n\ pe Copou de c`nd nu se mai
trece cu ma[ina pe {tefan. Doar
sarmalele calde [i gratuite ne mai
`mpiedic\ s\ scr`[nim din din]i. 

F\r\ fr`n\ de m`n\
Unui preot `n vizit\ la Mi -

tropolie, autorit\]ile s-au hot\r`t
s\-i ridice ma[ina, parcat\ osten-
tativ `n fa]a por]ilor ce marcau
intrarea la corturile cu suveni -
ruri. N-am `n]eles exact cum,
`ns\ am v\zut [i noi pozele de pe
Internet cu ma[ina prelatului

sc\pat\ cu botul de p\m`nt. {o -
cul administratorilor drumului
n-a fost `ns\ faptul c\ au sc\pat
ma[ina, ci num\rul de pe pl\ -
cu]a de `nmatriculare care r\ -
m\sese pe jos. Au v\zut speria]i
c\ au dat cu RAI-ul de p\m`nt.
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~nc\l]at cu teni[ii mei noi, „ma-
de `n China”, cump\ra]i special pen -
tru cros [i deochea]i de v`nz\toare ca
s\-mi poarte noroc `n competi]ie, a -
jung pe stadionul din Copou. 

Entuziasmul [i speran]a `mi dis -
par `ns\ c`nd observ c\ `n jur nu s`nt
dec`t tineri cu profesorii lor de sport.
Ba chiar [i-au `nceput [i `nc\l zirea
f\ c`nd ture de pist\, „c`t s\-[i pun\
`n mi[care mu[chii”. Dup\ cî teva în -
treb\ri s`nt `ndrumat c\tre un b\rbat
trecut de prima tinere]e, cu p\rul
com plet alb, `ncheiat p`n\ `n g`t la
geaca sa din postav grena. Acum d\
ultimele indica]ii, ca `na inte de `n -
ce pe rea competi]iei, unor profesori
ca re ̀ l secondeaz\. ~ntre timp ̀ mi apar
[i colegii, cam prost deghiza]i ̀ n spor -
tivi, c\ci au uitat s\-[i lase blugii [i
pantofii acas\. Doar Daniela parc\-[i
caut\ antrenorul din priviri, fiind fer-
chezuit\ dup\ moda atle]ilor de la te -
levizor. Nu e nevoie de acte oficiale
pentru `nscriere ci doar s`ntem `n -
tre ba]i for mal de la ce facultate
venim. „V-am ochit eu c\ s`nte]i
ceva mai mari”, zice z`mbind un pro -
fe sor, c\ci cei lal]i competitori nu au
terminat `nc\ liceul.

Primele care alearg\ s`nt fetele,
iar dup\ ce acestea-[i `ncheie cele
cinci ture de stadion, urmeaz\ b\ ie -
]ii. F\r\ prea mult\ tragere de inim\
m\ a[ez la linia trasat\ pe pist\. Dup\
o fluier\tur\ scurt\, `ntreg grupul de
b\ie]i se pune `n mi[care ca un bul -
g\re de z\pad\ aruncat de pe der de -
lu[, dar din care se desprind tot mai
mul]i fulgi.

Peste doar c`teva ture s`nt de p\ -
[it de fruntea plutonului, b\ie]ii care
de la `nceput erau `n fa]a mea, [i ca -
re acum aveau deja „o roat\ avans”,
dup\ cum m\ anun]a arbitrul de fie -
care dat\ c`nd treceam linia de start.
R\m`n `n coada bulg\relui, tot mai
r\sfirat de sportivi, `mpreun\ cu cei
din clasa a VI-a. Ei `mi ]in compa nie
p`n\ la final. Acolo nu m-au a[tep tat
fotografi si aplauze, doar un „bravo”
c\lduros de la antrenori, [i chiar da -
c\ nu m-am ales cu un loc pe podium,
str`ngerea c\lduroas\ a m`inii la `n -
toarcerea `n c\min de la portar [i di -
plo ma de participare mi-au fost de-
ajuns.

Andrei MIHAI

Un bun reporter, pe
l`ng\ aptitudinile `n

folosirea cuvintelor, trebu -
ie s\ aib\ [i o preg\tire
fizic\ bun\, pentru a fi
primul care ajunge la cele
trei surse [i s\ se `ntoarc\
la timp `n re dac ]ie pentru
a scrie [tirea. De aceea,
miercurea trecut\ am
schimbat caietele de noti]e
pe ni[te teni[i pr\fui]i [i
ne-am `ntrecut cu al]i tineri
`n jurul stadionului „Emil
Alex an dres cu” din Copou,
la crosul Ia[ului.

Nu s`nt mai mult de zece grade
afa r\, dar n-a[ zice dac\ ar fi s\ m\ iau
dup\ copiii [i adolescen]ii care alear -
g\ `n compleuri cu tricou [i pantaloni
scur]i pe stadion. Pe margine, profeso-
rii c`nd `i aclam\, c`nd `i dojenesc, `n
timp ce fiecare dintre ei se str\duie[te
s\ fac\ gre[eli c`t mai pu]ine `n timp ce
trece prin fa]a antrenorilor care taxea -
z\ orice eroare. „Haide! Mi[c\ bra ]e -
le, mi[c\-le, c\ te-ntrece \la de clasa a

[aptea!”, url\ profesoara la unul din-
tre cursan]i, un copil nu mai mare de
[coala general\, sl\bu] [i cu monturile
ro[ii de frig, dar de pe fruntea c\ruia
se scurg pic\turile de sudoare ca [i
c`nd ar ploua. Schimb`nd foarte repe -
de tonul [i volumul vocii, profesoara
`mi explic\ privindu-m\ prietene[te:
„Dac\ nu `i `ncurajezi nu ob]ii de la ei
nici o performan]\, iar dac\ `i iei cu `n -
ceti [orul ei cred c\-i de glum\ aici”. 

F\r\ prea multe speran]e [i lipsit\
de orice alur\ de protest, m\ apropii de
antrenorul care pare a se ocupa de con-
curs. Dup\ ce-aude c\ vreau s\ parti -
cip la turul de rezisten]\, f\r\ s\ se o -
pre a s c\ din a-i scruta cu privirea pe
cei din te ren, contene[te totu[i pentru

o se cun d\ a fluiera, ca s\-mi r\spund\
`ntru c`tva absent „p\i eu n-am nimic
`mpo triv\”. Zece minute mai t`rziu,
fetele por nesc de la linia de start, iar
unul din tre profesori ne anun]\ c\
avem de par curs cinci ture complete
de stadion, e chi valentul a dou\ mii de
metri. „Haide, nu v\ teme]i, pentru voi
nu este chiar a[a de greu, nu?”. {i
fluier\ startul, `n timp ce o profesoar\
]ip\ de pe mar gi ne: „Nu v\ `ndep\rta]i
de marcaj, nu aler ga]i ca proastele, m-
ai auzit, feti ]\?”, `n\l]`nd `n semn de
protest degetul ar\t\tor al m`inii drepte
[i flutur`ndu-l c`teva clipe `n aer. 

Dureaz\ c`teva secunde p`n\ fete le
de [coal\ general\ [i liceu m\ ̀ ntrec una
c`te una [i eu `n]eleg o dat\ `n plus de
ce nu am decis niciodat\ s\ fac o carie-
r\ de sportiv\. F\r\ s\ stau prea mult pe
g`nduri, renun] dup\ prima tur\ de te -
ren, `n ciuda `mb\rb\t\rii profesorului

care a dat startul: „Hai, domni[oar\, c\
nu mai ai dec`t patru, nu te opri a[a ca ]i -
ga nul la mal!”

N-apuc s\ `mi trag prea bine su fle -
tul, c`nd colegii `ncep [i ei maratonul,
care pentru b\ie]i este de trei mii de me-
tri [i pe care noi ̀ i ̀ ncuraj\m de pe mar -
gine, la fiecare tur `n plus terminat, `n
timp ce profesoara de l`ng\ noi `[i im -
pulsioneaz\ unul dintre elevi: „Haide
m\i mam\ azi, alearg\, d\ tot, c\ te-
ntrece domnul student!”. Iar domnul
stu dent nu face altceva dec`t s\ ̀ [i con -
tinue alergarea ̀ ncet, f\c`nd abstrac]ie de
zar va dimprejur, pentru ca la sf`r[it s\ fie
premiat cu o diplom\. {i o fotografie
al\ turi de elevii Liceului cu Program
Sportiv, care s\ ateste c\ ̀ n ziua de mier-
curi a alergat mai mult dec`t a fumat.

Livia RUSU

Afar\ e vreme perfect\ pentru sport,
f\r\ ar[i]\. Mie [i Liviei ni se pa re c\
alerg\m, `ns\, pe l`ng\ adversare le de
la liceul sportiv, fuga noastr\ se do ve -
de[ te a fi doar mers la pas liber. ~n timp
ce ne plimb\m pe aleea impro vi zat\ a
stadionului de pe „Copou”, cu u[u rin -
]\ putem citi mirarea de pe fe]e le celor
care ne privesc, iar ̀ ndat\ se au de de un-
deva „ce-au pierdut fetele \s tea aici?”.
Dup\ o tur\ de discu]ii [i `ncu ra j\ri ca
între dou\ colege, Livia m\ p\r\se[te,
iar eu încerc s\ în]eleg cît de departe m\
aflu fa]\ de celelalte parti cipante. La o
lun gime de stadion in fa]a mea, v\d
vreo zece fete alergînd ritmic, de par -
c\ au avut de trecut printr-un casting
dur, cu nenum\rate repeti]ii [i un regi-
zor meticulos.

Ca puii la clo[c\
De fiecare dat\ cînd trec de antre -

nori, ace[tia, concomitent, strig\ obser -
va]ii fiec\rei eleve `n parte: „]ine mîini -
le mai sus!”, „nu ie[i de pe culoar!”,
„]i ne pasul!”. Apropiindu-m\ de linia
de start, m\ preg\tesc moral [i eu pen-
tru o instruc]iune de acest gen, dar nu
pri mesc decît ni[te încuraj\ri zîmb\ re -
]e „Bravo fata, mai ai trei ture!”, „Hai,
hai, hai, înainte”, îmi surîde un b\rbat

de vîrsta a doua, cu o privire prietenoa -
s\ ascuns\. Alerg [i simt cum se con-
trac t\ fiecare mu[chi lipit de os, c`nd
termin a treia tur\. ~ncerc din r\s pu teri
s\-mi controlez respira]ia, dar flac\ra
care-mi arde g`tul devine tot mai in -
su porta bil\. Fiind bine antrenate pen-
tru astfel de `n cerc\ri, fetele ajung la fi -
ni[ una c`te una [i se duc direct la pro-
fesorii lor, care le iau `n primire [i le
inspecteaz\ cu grij\, cum face clo[ca
pu ilor care au re ve nit dup\ o scurt\
aventur\. 

„Francesca, pune-]i ceva în spa te!”,
„Laura, scoal\ de jos, mam\!”, se tot
agi t\ una din profesoare. E o femeie
cu o siluet\ perfect atletic\ pentru cei
peste 40 de ani ai ei, calm a[ezat\ în
scaunul s\u. Iar eu, [tiind c\ mai am de
f\cut dou\ ture, `mi mi[c picioarele de
o]el din ce `n ce mai greu.

Dup\ toate acestea, renun] la cur s\,
chiar dac\ am parcurs deja 80 la sut\.
Cu respira]ia ca a unui fum\tor ca re a
urcat patru etaje `ntr-un minut, îmi zic
numele [i prenumele unuia dintre an -
tre nori, care-mi d\ o diplom\ pentru par-
ticipare cu semn\tura primarului de
Ia[i. Totodat\, m\ supun [i controlului
viguros strecurat pe sub sprîncenele
fetelor. Plecînd de pe stadion al\turi de
echipa lui „Cuza”, strîngem tot mai
mul te guri c\scate [i exclama]ii care se
repet\ de la un grup la altul. „Ia ui te, [i
\stora li s-au dat diplome!”

Daniela VORTOLOMEI

„C`t de greu poate fi?” ne am\ -
gim `n timp ce alerg\m domol de pe o
par te a stadionului c\tre cealalt\, c\ -
tre unul dintre antrenorii care se ocu -
p\ de cross. Cu o privire mirat\, un
mo [u le] cu perciunii albi ce-i co boa-
r\ din basc\, `ncearc\ s\ ghiceasc\ de
la ce club sportiv venim. Dup\ ce ̀ l l\ -
mu rim c\ s`ntem studen]i, acesta `[i
schimb\ tonul `ntr-unul mai relaxat
[i ne explic\ detaliile micii competi -
]ii. „Fetele doi kilometri, adic\ cinci
tu re, iar b\ie]ii trei kilometri, adic\
[ap te ture jumate.”

Mai trec dou\ minute, timp ̀ n ca-
re facem pact c\ cei ce nu apuc\ s\ ter-
mine cursa trebuie s\ le fac\ o cin-
ste celor care reu[esc, pentru ca ̀ n cli-
pa urm\toare ]ip\tul unui fluier de
arbitru s\ anun]e c\ fetele trebuie s\
se alinieze la start. Pentru b\ie]ii de pe
margine, ]ip\tul are un alt mesaj, iar
ace[tia `[i `ntrerup `nc\lzirea pentru
a c\sca ochii [i a face glume pe sea ma
alerg\toarelor; „pariez c\ aia cu tri-
cou roz o s\ le[ine prima”.

Du-te, Dic\, du-te!
Dup\ ce se d\ startul, stadionul a -

proa pe pustiu prinde via]\, iar ]ipe -
tele `ncurajatoare dar [i `nsp\i m`n -
t\toare `n acela[i timp le motiveaz\ pe
sportive, ale c\ror stare de spirit se
schimb\ la fel de rapid cum fug, `n -
tre moral ridicat [i fric\. Din p\cate,

nu mai dup\ prima tur\, Livia nu se
mai simte destul de motivat\ [i a ban -
doneaz\, convins\ c\ ar mai fi putut
s\ fac\ cel pu]in `nc\ o tur\, doar c\
nu a vrut. Daniela rezist\ mai mult, ̀ n -
s\ dup\ patru ture d\ [i ea bir cu fu -
gi]ii, `mbr\c`ndu-se cu hanoracul pes-
te un tricou roz.

„Tati, dar vreau s\ fug [i eu” se
au de din spatele piciorului unui an -
tre nor ocupat s\ ̀ mpart\ tichetele ca -
re atest\ pozi]ia `n clasament a fe -
telor; „las\ c\ o s\ alergi [i tu cu ele,
[i o s\ fii prima, doar s\ mai cre[ti pu-
]in”. Dup\ ce [i ultima fat\ termin\
cur sa, b\tr`nelul cu basc\ ne aten ]io -
neaz\ c\ b\ie]ii trebuie s\ `nceap\ de
cealalt\ parte a stadionului. Deci[i ca
m\car noi s\ termin\m crosul, sprin -
tez `mpreun\ cu Andrei p`n\ la des-
tina]ie, cu grij\ s\ nu ne accident\m
pe drum. Dup\ ce se d\ startul, toat\
lu mea se `ngr\m\de[te pe prima ban-
d\, iar dup\ dou\ minute se vede dife-
ren]a dintre sportivi [i restul b\ie -
]ilor, care par a fi mai motiva]i ̀ n a tre-
ce pe l`ng\ stropitori dec`t ̀ n a termi -
na turele. Pe la jum\tatea cursei, ma-
jo ritatea `ncep s\ g`f`ie [i s\ `nce ti -
neasc\, iar de undeva din dreapta pis -
tei, o fat\ `[i `ncurajeaz\ frenetic co -
legul: „ce faci Marius? fugi mai re -
pe de! ~i le[i pe to]i tocilarii \[tia s\
te `ntreac\?”

Iulian B~RZOI

� dureaz\ c`teva secunde p`n\ fete le de [coal\ genera -
l\ [i liceu m\ `ntrec una c`te una � al\ turi de echipa lui
„Cuza”, strîngem tot mai mul te guri c\scate

� se pune `n mi[care
ca un bul g\re de
z\pad\ 

Guliver 
printre
liceeni

Rezisten]a ]iganului la mal

Cursa tocilarilor 

� `n]eleg o dat\ `n plus
de ce nu am decis nicio-
dat\ s\ fac o carie r\ de
sportiv\

� b\tr`nelul cu basc\ ne aten ]io neaz\ c\ b\ie]ii 
trebuie s\ `nceap\ de pe cealalt\ parte a stadionului

La final, to]i am fost c`[tig\tori

� cu respira]ia ca a unui
fum\tor ca re a urcat
patru etaje `ntr-un minut

{apte coline `n trei kilometri

Coda[i cu
diplome

Unii ar fi preferat s\ r\m`n\ `n tribune



DOSAR 5
O

pinia veche — N
r. 436 — 15 - 21 octom

brie 2012

Se reseteaz\ topurile

Legea Educa]iei Na]ionale din
2011 prevedea la momentul public\rii
c\, la [ase luni de la apari]ia acesteia `n
Monitorul Oficial, universit\]ile din
Rom=nia vor fi clasificate [i c\ pro-
gramele de studiu din cadrul acestor
institu]ii de `nv\]\m`nt superior se vor
supune unei ierarhiz\ri na]ionale. Con -
form articolului 216, alineatul 2, Mi -
nis terul Educa]iei, Cercet\rii, Tine -
re tului [i Sportului (MECTS) este cel
care „gestioneaz\ procesul de evaluare
periodic\, de clasificare a universi t\ ]i -
lor [i de ierarhizare a programelor de
stu dii ale acestora”. ~n schimb, Artico -
lul 193 detaliaz\ `n cele [ase alineate ale
sale faptul c\ `n momentul `n care se va
realiza pentru prima dat\ aceast\ clasi-
ficare, ea va fi f\cut\ de c\tre un „or -
ga nism interna]ional cu competen]\ `n
do meniul ierarhiz\rii [i clasific\rii in -

sti tu]iilor de `nv\]\m`nt superior sau
de c\tre o agen]ie de asigurare a cali -
t\ ]ii `nregistrat\ `n EQAR (n. red. Re -
gis trul European pentru Asigurarea
Calit\]ii) din str\in\tate”.

Licita]ia organizat\ de c\tre MECTS
pentru realizarea acestei clasific\ri a
fost c`[tigat\ de c\tre Asocia]ia Uni -
ver sit\]ilor Europene (EUA), un or -
ganism interna]ional care se ocup\ cu
evalu\ri institu]ionale `n vederea cre[ -
te rii calit\]ii ̀ nv\]\m`ntului superior. Ast -
fel, universit\]ile au fost `m p\r ]i te `n trei
categorii, stabilite de minister [i nu de
c\tre evaluator: cen trate pe educa]ie, de
educa]ie [i cercetare [tiin]ific\ [i de cer -
cetare avansat\ [i educa]ie. Tot EUA
s-a ocupat [i de ie rarhizarea progra me -
lor de studiu (li cen]\, master [i doctor-
at) a 90 de universit\]i din Rom=nia,
dintre care 54 de stat [i 36 private.

Evalu\ri p`n\ `n 2014
~ns\ modul de func]ionare a me ca -

nismului de clasificare a fost contestat
anul acesta at`t de fostul ministru in -
ter imar al MECTS, Liviu Pop, c`t [i de
Asocia]ia Universit\]ilor Private [i
de Universitatea din Suceava, care au
dat ministerul `n judecat\ reclam`nd o
ilegalitate `n modul `n care a fost reali -
zat\ aceast\ clasificare. Mai mult, ac -
tua lul ministru al Educa]iei, prof. univ.
dr. Ecaterina Andronescu, sus]ine c\
procesul de evaluare are lacune [i la ni -
vel de procedur\, acesta fiind demarat `n
urma emiterii unui Ordin al ministrului
f\r\ s\ existe, la momentul respectiv, o
Hot\r`re de Guvern care s\ cuprind\
criteriile [i metodologia de clasificare.
„S-a emis un Ordin de ministru care nu
este publicat `n Monitorul Oficial prin
care ni s-a cerut s\ v\rs\m datele uni-
versit\]ilor `ntr-o baz\ de date. S-a ana -
lizat baza de date, iar abia apoi s-a f\ cut
metodologia. Ceea ce nu este normal,
este `mpotriva legii”, a explicat prov.
univ. dr. Ecaterina Andronescu.

Aceasta a ad\ugat c\ `n momentul
numirii sale, la minister ar fi g\sit o scri -
soare semnat\ de secretarul general al
EUA, Lesley Wilson, `n care aceasta
din urm\ precizeaz\ faptul c\ institu]ia
pe care o reprezint\ va participa „la un
exerci]iu” `n ceea ce prive[te clasifica -
rea universit\]ilor rom=ne[ti. Mai mult,
conform descrierii prezentate pe pagi-
na principal\, EUA nu s-a ocupat p`n\
acum de ierarhiz\ri sau de clasific\ri
ale universit\]ilor, ci doar de evalu\ri
institu]ionale. „Am fost [i s`ntem im -
pli ca]i `n evaluarea sistemului de `n v\ -
]\m`nt superior ̀ ns\ v\ rog s\ ]ine]i cont
de faptul c\ EUA nu se ocup\ de ierar-
hi zarea institu]iilor de `nv\]\m`nt su pe -
rior”, a declarat Andrew Miller, di rec -
tor adjunct responsabil cu problemele
de apartenen]\ [i comunicare la EUA. 

~n prezent, indiferent de contesta -
]i ile aduse clasific\rii, EUA desf\[oar\
activit\]i de evaluare a celor 90 de uni-
versit\]i cuprinse `n clasificarea reali -
zat\ `n toamna anului 2011. Conform
unui comunicat de pres\ eliberat de EUA
la 9 ianuarie 2012, institu]ia a `nceput
atunci urm\toarea etap\ din procesul
clasific\rii, demar`nd proceduri de eva -
luare institu]ional\ realizate de comisii
cu membri din afara Rom=niei, proces
ce se va ̀ ncheia abia ̀ n 2014. „Vom eva -
lua primele 42 de institu]ii din primele
dou\ grupe ale clasific\rii. Dup\ auto-
evaluarea primit\ deja [i dou\ vizite la
unit\]ile respective a echipelor de eva -
luare se va redacta un raport final pen-
tru fiecare universitate care va fi livrat
acesteia [i f\cut public. Celelalte 48 de

institu]ii din a treia grup\ vor fi evalu-
ate `n cursul anilor 2013 [i 2014.”

Prima grup\, pe merit
~n cazul universit\]ilor din Ia[i, cer -

titudinea plas\rii `ntr-o categorie supe-
rioar\ a fost motivul pentru care con-
ducerile nu au reac]ionat `n momentul
`n care s-au colectat datele. Este [i si tua -
]ia Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu -
za” (UAIC) din Ia[i, ai c\rei re pre zen -
tan]i s`nt convin[i c\, indiferent de cri-
teriile de clasificare [i ponderea aces-
to ra, institu]ia de `nv\]\m`nt superior
ar fi fost `ncadrat\ `n prima categorie.
„Nu mi-am pus niciodat\ problema c\
UAIC nu va face parte dintre primele
universit\]i. C`nd a `nceput clasifica rea
nu ne-am g`ndit o clip\ c\ nu exist\ o
fundamentare serioas\ ̀ n spate, cu punc -
taje pentru criterii. De asemenea, nu
ne-am g`ndit c\ nu exist\ o documen-
ta]ie legal\ sau un act normativ `n baza
c\ruia s\ se fi efectuat clasificarea”, a
declarat prof. univ. dr. Vasile I[an, rec-
tor al UAIC Ia[i.

Una dintre principalele acuza]ii adu -
se MECTS `n ceea ce prive[te clasifi-
carea, a fost aceea c\ pa[ii necesari pen -
tru un asemenea proces nu au fost f\ cu]i
`n ordinea legal\. „Motivul pe care `l in -
voc\ cei care au contestat clasificarea
este unul legal [i anume apari]ia re tro -
ac tiv\ a documentelor. Cu alte cu vin te,
tot procesul de evaluare a domeniilor
de studii s-a efectuat `nainte de apari ]i a
actului normativ. Nici un act normativ
nu poate avea `ns\ efecte retroactive”,
a ad\ugat prof. univ. dr. Vasile I[an. 

Nici `n cazul Universit\]ii Teh nice
„Gheorghe Asachi” (UTI) din Ia[i nu
au existat `ndoieli `n ceea ce prive[te
aprecierea `n grup\ categorie valoric\
a activit\]ii institu]iei de `nv\]\m`nt su -
perior. ~ns\ [i reprezentan]ii institu]iei
de ̀ nv\]\m`nt superior au reclamat mo -
dul `n care s-a f\cut evaluarea. „Este
vorba de faptul c\ nu s-a [tiut metodo lo -
gia [i `nt`i s-au cerut informa]ii, docu-
mente. Metodologia a fost f\cut\ pub-
lic\ dup\ ce s-a f\cut cunoscut\ clasi-
ficarea. E adev\rat c\ este o clasificare
contestat\ de multe universit\]i, dar pe
noi nu ne-au afectat viciile g\site de al -
]ii `n ea. Universitatea [i-a g\sit locul pe
care l-am anticipat cu to]ii [i nu am fost
defavoriza]i”, a declarat prof. univ. dr.
ing. Neculai Eugen Seghedin, pro -
rec tor responsabil cu activitatea didac-
tic\ la UTI.

{i reprezentan]ii Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”
(UMF) din Ia[i au considerat `n 2011
c\ respectarea prevederilor Ordinului
de ministru nu va face dec`t s\ stabi-
lizeze un loc deja asigurat al institu]iei
`n prima categorie. „Nu ne-a preocu-
pat chestiunea legalit\]ii procedurii pen -
tru c\ noi, ca universitate, am urmat toa -
te regulile. Nu este problema noastr\ da -
c\ este o chestiune legal\ sau nu, este
problema ministerului. Dac\ ministe -
rul a ̀ nc\lcat legea, el trebuie s\ r\s pun -
d\, `ns\ p\rerea mea este c\ aceast\ cla -
sificare trebuia neap\rat f\cut\”, a de cla -
rat prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae,

rector al UMF. Se preg\te[te o nou\
rund\ de clasific\ri

~ns\ `ncadrarea `ntr-una din cele trei
categorii stabilite de EUA influen ]ea z\
finan]area anual\ doar indirect. O pon-
dere mai mare o are ierarhizarea pro-
gramelor de studiu, care s-a extras `n
urma analiz\rii aceleia[i baze de date
depuse de c\tre fiecare universitate `n
parte la Unitatea Executiv\ pentru Fi -
nan]area ~nv\]\m`ntului Superior, a
Cercet\rii, Dezvolt\rii [i Inov\rii
(UEFISCDI). „~ntr-o oarecare m\sur\
[i clasificarea influen]eaz\ finan]area
pentru c\ num\rul de locuri care s-au
dat la doctorat universit\]ilor din clasa
A au depins de asta. Noi am avut pro-
grame de studii pozi]ionate bine [i foar -
te bine, prin urmare nu s`ntem afecta]i
de clasificare”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile V`ntu, rectorul Univer si t\ ]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin\ Vete ri na -
r\ „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i. USAMV este clasat\ `n cate-
goria a doua `n topul generat de anali -
za EUA. Totu[i, reprezentan]ii acesteia
nu se declar\ surprin[i de `ncadrare.
„Avem [i programe de studiu din cate-
goria C [i pe bun\ dreptate, credem noi,
pentru c\, p`n\ la urm\, pe baza acelor
date care s-au cerut at`t au acumulat”,
a ad\ugat rectorul USAMV.

Conform Ministrului Educa]iei,
Ecaterina Andronescu, chiar [i `n con -
di]iile de fa]\, nu se pune problema in -
va lid\rii clasific\rii f\cute sub condu -
ce rea cabinetului Funeriu sau a anu l\ -
rii acesteia. „~n cel mai r\u caz, dac\
nu clarific\m problema documentelor,
va trebui s\ declan[\m un nou proces
de clasificare, cu institu]iile interna ]io -
na le implicate `n mod corect [i cu toa -
te lucrurile f\cute transparent”, a ex -
pli cat ministrul. ~n situa]ia demar\rii
unei noi proceduri de evaluare, condu -
cerile universit\]ilor vor fi puse `n fa]a
unei alte confuzii ̀ n ceea ce prive[te me -
todologia. „Ca s\ se fac\ o reclasifi-
care vor fi necesare fie alte date fie ace -
lea[i date dup\ alte criterii. Cred c\ es te
foarte greu s\ se lucreze acum pe alte
criterii [i cu datele pe care le-am trim-
is deja. Pentru a se modifica ceva sub-
stan]ial, de exemplu `n cazul univer-
sit\]ii noastre, procesul ar trebui reluat
de la `nceput [i ponderea criteriilor
schim bat\”, a mai spus prof. univ. dr.
Vasile V`ntu.

***
Dac\ p`n\ acum universit\]ile din

Ia[i nu au reclamat procesul de clasifi -
care, fiind sigure sau mul]umite de lo -
cul pe care l-au ocupat, acest lucru s-ar
putea schimba `n momentul `n care mi -
nisterul va trebui s\ demareze o nou\
pro cedur\ de clasificare, una pentru ca -
re s\ poat\ aduce dovezi de legalitate.
Atunci, `mpinse de preten]iile la o
finan]are mai bun\, institu]iile de `n v\ -
]\ m`nt superior se vor `nc`lci din nou
`n birocra]ia care, ultima oar\, a ]inut a -
proape un an de zile [i a `nghe]at orice
alt\ activitate din mediul academic.

M\d\lina OLARIU
Anca TOMA

Clasificarea universit\]ilor din
Rom=nia, [ubred\ la temelie

Noua lege a educa]iei a pus clasificarea universit\]ilor române[ti `n bra]ele
Asocia]iei Universit\]ilor Europene (EUA). La un an de zile dup\ realizarea

ierar hiei [i dup\ dou\ procese intentate care reclamau faptul c\ aceasta ar fi ilegal\,
noua conducere a Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului sus]ine c\
la sediul ministerului nu exist\ documentele care s\ certifice felul `n care a fost real-
izat\ clasificarea [i c\, prin urmare, nu se poate ap\ra `n instan]\. ~ns\, chiar dac\
legalitatea clasific\rii este adus\ `n discu]ie, universit\]ile de stat din Ia[i nu-[i pun
problema legitimit\]ii pozi]iei lor `n topul realizat de EUA. ~n schimb, martori fiind la
confuzia creat\ de nerespectarea legii de c\tre vechiul minister, repre zentan]ii insti-
tu]iilor de `nv\]\m`nt superior acuz\ neregulile de pe o pozi]ie pe care o v\d de
net\g\duit, cel pu]in p`n\ la urm\toarea clasificare.

~ncepe din nou cursa pentru locul 1

� chiar dac\ exist\ posibilitatea ca ministerul s\ realizeze un nou top, institu]iile de
`nv\]\m`nt superior din Ia[i s`nt `ncrez\toare c\ vor fi clasate tot `n prima categorie
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Bucurii t\iate `n carne vie 

Pe prima a luat-o c`nd avea 12 ani.
Ie[ise afar\ s\ arunce gunoiul [i s-a
oprit s\ m`ng`ie motanul portocaliu din
fa]a u[ei de la intrarea `n scar\. ~[i
aduce aminte mereu de ea fiindc\ avea
p\rul blond, de parc\, `n miezul nop]ii,
i se prelingea soarele pe umeri. C`nd a

legat-o nu s-a zb\tut, `l privea sf`r[it\,
de parc\ ar fi v\zut o fantom\. Trei ani
mai t`rziu, aceea[i privire sf`r[it\ `l ur -
m\ rea `n timp ce se `ndep\rta cu ma -
[ina, iar ochii care luau urma ma[inii
e rau goi, lipsi]i de via]\.

Cu restul i-a venit mai u[or. Mult

mai u[or. Prinsese curaj. Le lua `n
miezul zilei, din spatele s\lii de sport
unde se adun\ la fumat sau din sta]ia de
autobuz `n dosul c\rora tr\geau pe nas
prafuri de culorile curcubeului. „M\
siluie[ti”, `i spusese una dintre ele `ntr-
o noapte. Era brunet\, cu ochii a prin[i,
exact ca mama sa [i asta `l f\cea s\ se
cutremure fiindc\ niciodat\ nu a su -
por tat-o pe femeia care i-a dat via]\. De
a ceea, de `ndat\ ce a sim]it c\ min tea
fe tei a prins vl\stari, a l\sat-o s\ ple ce,
`n ochii-i st\ruind aceea[i privire. Ab -
sen t\.

Nu-i place s\-[i cure]e subsolul, de
c`nd a adus-o acolo pe prima, blonda.
A colo a str`ns timp de 20 de ani sute
de tinere. Nu le os`ndea, ci le l\sa s\-[i
aleag\ singure tortura. ~n fiecare sear\
le cobora pe sc\rile ponosite, le plimba
prin fa]a bibliotecii de unde-[i culegea

fiecare c`te un roman, din care-i citeau
ore-n [ir, legate str`ns de scaun. La `n -
ce put, literele se rostogoleau mai greu
pe limbile poticnite, c\lite doar `n `n ju -
r\ turi de maidan. ~ns\, `ncet-`ncet, cu -
vin tele `ncepeau s\ se lege, pro po zi ]i i -
le s\ se desprind\ de pe paginile `n ca -
re-[i duceau existen]a [i ideile s\ prin -
d\ via]\ `n mintea b\rbatului care as -
cul ta captivat, mai ceva ca un copil ca -
re a descoperit basmele.

El este cel mai mare criminal. Ca
un inginer, a modelat min]ile tinerelor
du p\ imaginea c\r]ilor pe care le citea.
Iar apoi, satisf\cut c\ nu mai are ce
piguli, le decarta `n existen]a lor de di -
na inte s\-l cunoasc\, cu min]ile `ntr-un
sevraj mai mare dec`t cel al drogurilor
de care le-a desprins c`nd le-a r\pit. 

C\t\lin HOPULELE

E trecut de amiaz\ [i Emilia, a[ezat\
pe scaunul din sufragerie, cu picioarele
li pite unul de altul, î[i freac\ agitat pal -
mele transpirate de rochi]\.

Nu [tie de cît timp st\ a[a. Privirea-i
b\tut\ în cuie de bufetul din buc\t\rie. Îl
ve de de fapt cu o jum\tate de ochi prin
des chiz\tura u[ii. Pentru a sc\pa de is pi -
t\ î[i astup\ fa]a cu m`inile, dar privind
în palme tot vede acea cutie care atîrn\
pe perete, îi [tie ornamentul, culoarea,
fie care zgîrietur\, pentru c\ în ea se as -
cun de dorin]a. Ar fi vrut s\ se ridice de
pe scaun, dar t\lpile îi sunt lipite de gre-
sie, iar corpul ei e mai greu ca niciodat\.
Se impune s\ se gîndeasc\ la orice altce-
va, [coal\, prieteni, duminicile petrecute
cu tata. {i-a amintit de momentul ei cel
mai fericit de pîn\ acum, c`nd i-a fost
d\ruit c\]elul Bob, apoi [i-a amintit [i
ziua cea tragic\, cînd Bob a fost furat.
Chiar [i acum, prin lacrima-i sc\pat\,
ve de raze de soare care joac\ pe u[a du -
la pului.

Cu cît con[tientizeaz\ mai mult fap-
tul c\ nu are voie s\ se ating\ de u[a lui,
cu atît mai ademenitoare vede pl\cerea.
Inima î[i pierde ritmul [i respira]ia pare
a fi ap\sat\ de o armur\ de o]el care-i
strînge pieptul. Î[i d\ seama foarte bine
c\ aceast\ hain\ grea care n-o las\ s\ ins -
pi re aer e de fapt e interdic]ia pe care
tre  buie s\ o respecte cu stricte]e. Are
tru  pul prea slab, iar firea [i mai [i! Orice
pl\ cere ajuns\ în mîinele fetei o face
sclav\. Se ridic\ [i se las\ dus\ fa]\ în fa -
]\ cu bufetul. Sîngele n\v\le[te buluc în
obraji, genunchii încep a tremura ritmic
iar palmele acum sunt [i mai transpirate.
Des chide u[a [i se umple odaia cu lu mi n\.

E trecut de amiaz\ [i Emilia, a[ezat\
pe podeaua din buc\t\rie, cu picioarele
încruci[ate [i un borcan în fa]\, încarc\
lini[tit\ lingura cu ciocolat\.

Daniela VORTOLOMEI

Ce gust au patimile care nu se spun

Monarhul criminalilor `n serie
� nu-i place s\-[i cure]e subsolul de c`nd a adus-o
acolo pe prima, blonda

Cu pl\cerea în extreme

~n casa Mariei, echipa de la „Po -
ve[ tiri adev\rate” a intrat `n urm\ cu a -
proape o lun\. Designerul rom=n, nu la
fel de cunoscut precum al]ii, se declar\
o fan\ a soarelui mediteranean, dar mai
ales al Greciei. De acolo venise `n ba -
gaje cu majoritatea comorilor sale. Iar
c`nd a zis comori, camerele au filmat
cum t`n\ra a mi[cat un perete fals [i a
dez v\luit Rom=niei `ntregi un dre ssing
`n care [i-a str`ns 2000 de pantofi. 2000
de pantofi a[eza]i pe rafturi ca `n tr-o
bibliotec\ pr\fuit\. Erau perechi retro,

elegan]i sau dimpotriv\, potrivi]i pen-
tru o ]inut\ rock, pe care Maria ni-i
prezenta g\l\gios ca la pia]\. Numai c\
`n loc de ro[ii din Turcia, seci dar bom -
bate, Maria avea platforme din Istan -
bul, sandale din Atena, sabo]i tot din
Gre cia [i balerini lua]i odat\ cu o ex -
cursie `n Insulele Ioniene. Z`mbind
nos  talgic, designerul alege dintr-un col]
o pereche colorat\ cu talp\ din lemn.
S`nt cadoul de la cea mai bun\ prieten\
a sa, la aniversarea de acum patru ani.
}ine at`t de mult la ei, `nc`t niciodat\

nu i-a purtat. I-a p\strat pentru ocaziile
speciale, `ns\ `nc\ nu se ivise o ie[ire de
o asemenea importan]\. Cine [tie, poa -
te `n cur`nd o s\ [i-i pun\, dac\ de la
Paris [i Milano nu o s\ se bat\ repede
clopotul schimb\rii tendin]elor pentru
`nc\l]\minte. 

La doar o or\ diferen]\, la Jurnalul
de pe PRO TV, Andreea Esca anun]a
prin tre primele [tiri cum obsesia unor
ti nere din Ucraina le-a transformat `n
ni[ te adev\rate p\pu[i vii, iar `n materi-
al, fetele din plastic purtau pantofi pre-
cum cei ai designerului rom=n. De fapt,
la c`t erau de filiforme [i `m br\ cate `n
machiaj, aproape c\ se confundau cu
Ma ria. 

Iulia CIUHU

Barbie din Ucraina, pe tocuri 

M\ trezesc [i-mi aprind o ]igar\,
e cel mai simplu mod `n care pot s\
func ]ionez. De multe ori de cafea nu
e timp, a[a c\ ]ig\rile s`nt `nt`mpinate
precum ni[te shot-uri seci de alcool.
A poi, c`nd ajung aproape de filtru [i
de getele deja `ncep s\ se frig\, ro ti -
]ele `ncep s\ se pun\ `n mi[care, iar
mecanismul vine cu idei noi de func -
]io nare, pe m\sur\ ce pachetul se go -
le[te. Dar mai e ceva `n cilindrele as -
tea sub]irele `n care e `mpins tutunul
m\run]it, par s\ fie cele mai potrivite
instrumente de scris, cele care trans -
for m\ tabietul `n concept. „Nu dege-
aba to]i scriitorii le foloseau, fumul e
expirat [i ideea inspirat\”, `mi zic [i
m\ decid s\ pun totu[i ni[te ap\ la
fiert pentru cafea, pe c`nd laptopul e
l\sat [i el la `nc\lzit, asigur`ndu-m\
c\ mi-a r\mas destul tutun pentru cel
pu]in `nc\ un capitol. 

*** 

~l v\d `n fiecare diminea]\ prin
geamul meu de la buc\t\rie care d\
`ns pre al s\u, un b\rbat trecut de pa -
tru zeci de ani, neb\rbierit, `ntr-un fel
de c\ma[\ ce c`ndva a fost verzuie.
El nu se uit\ niciodat\ `ncoace, ceea
ce-mi d\ [ansa s\-l pot privi cum `[i
aliniaz\ sold\]e[te, pe o m\su]\ alb\
c`te trei linii de tutun, m\surate din
ochi, `n v`rful c\rora a[az\ c`te un
mic filtru dintr-o pungu]\ colorat\.
A poi le ia la inventariat [i le num\r\
s\ vad\ c`te i-au mai r\mas, socotind
c\ nu va mai trebui s\ ias\ din cas\
cel pu]in o s\pt\m`n\. C`nd liniile a -
jung la gramajul potrivit, `[i ia ma [i -
nu]\ special\, ]in`nd `n alt\ m`n\ foi]a
ce se r\suce[te sub `ndem`narea sa.
C`nd termin\, `[i pune pe pervaz la
r\ cit o cea[c\ de cafea, `ns\ din care
nu bea niciodat\ p`n\ nu fumeaz\ cel
pu ]in trei ]ig\ri. Apoi [terge cu o m` -
ne c\ praful de pe-un ecran pe care nu
se mai poate distinge nimic, `ns\ ni -
cio da  t\ nu atinge tastele, de parc\ ar
a[tepta ceva.   

M\d\lina MORARU

Tango `n
trei pa[i 
de [ifon

� c`nd ajung aproape
de filtru [i de getele `n -
cep s\ se frig\, ro ti ]ele
se pun `n mi[care

� pentru a sc\pa de is pi t\ î[i astupa fa]a cu m`inile

Mu[c\-]i limba. Tare, ca [i c`nd ai
vrea s\ spulberi cel mai stra[nic bles -
tem. Vorbele nu se ]in `n fr`u a[a, cu o
`n ]ep\tur\ de canin, trebuie s\ le legi
cu totul de tine, s\ le str`ngi cu nerv.
Alt fel o s\ [tie to]i ce `]i m\n`nc\ i ni -
ma [i nu-i voie.

Nici m\car n-ai [ti ce sau cum s\
`n cepi s\ le spui. N-ar `n]elege de ce
nu pleci dac\ suferi [i nici de ce te
smiorc\i dac\ tot acolo ajungi iar [i
iar. Te treze[ti [i pleci, pleci [i te tre -
ze[ti pe drum. Te arde frigul de di mi -
nea ]\, dar `l supor]i ca pe-un canon pe
ca re singur\ ]i l-ai dat fiindc\ `ntot -

dea  una ai crezut c\ nu faci destul. O -
glin da ]i-a spus `ntruna c\ ori porne[ti
pe-un drum, a[a prost [i ur`t cum o fi
el, ori n-o s\ se aleag\ nimic de tine.
Nici m\car praful. 

Nu-]i deschide sufletul, c\ o s\ ia -
s\ dintr-`nsul toate durerile [i lipsurile
`ntr-un oftat prelung. N-ai bani nici de
tramvai, te `ntorci pe jos. N-ai mai
m`n cat de alalt\ieri, ia-]i un covrig.
Da’ n-ai bani, te duci pe jos [i nu m\ -
n`nci. Poate m`ine. Poate o s\ pleci de
tot [i-o s\ alegi alt drum, unul pe care
se `mparte `n fiecare lun\ ceea ce se
cheam\ „leaf\” `n lumea celor mari.
Unul pe care n-o s\ te mai [tie nimeni
de slug\.

Dar tu nu po]i `nc\ s\ fii „om
mare”. Recunoa[te c\ te `nc\lze[te la
fel de mult cum te taie g`ndul c\ cine-
va te d\d\ce[te [i te-nva]\, chiar dac\
din c`nd `n c`nd `]i auzi singur coaste -
le pocnind fiindc\ `ncerci s\ ]ii sub ele
at`ta pl`ns, at`ta ciud\. Nu le spune lor,
]i-am zis c\ n-o s\ `n]eleag\. Ei nu [tiu
c\ ]ie `]i place c`nd `]i sim]i trupul pr\ -
bu[indu-se `ncet, c\-]i place scufun-
darea `n siguran]a asta provizorie. C\
iube[ti ce faci, c\ nu conteaz\ neplata
ori foamea ori ziua de m`ine. Ei nu
[tiu c\ ]i-e drag s\ taci. Ei nu-n]eleg c\
]ie `]i place s\-]i mu[ti limba. 

Anca TOMA

� ei nu [tiu c\ ]ie `]i
place c`nd `]i sim]i trupul
pr\ bu[indu-se `ncet

Cine s-a tocmit slug\ 

Nu le spune lor, nu o s\ `n]eleag\

„Fumul e expirat [i ideea
inspirat\.”

S`nt acele lucruri pe care ni le m\rturisim numai `n
oglind\, dar [i-atunci cu ru[ine [i team\. Obiceiuri

f\r\ de care nu func]ion\m firesc [i care se leag\ de
noi ca ni[te ritualuri boln\vicioase. Fie c\ ar trece neob-
servate, fie c\ ar `ncre]i de uimire frun]ile celor din jur,
pl\cerile astea se fac vinovate mai degrab\ de-o
dorin]\ prea puternic\ de-a r\m`ne anonime. S`nt poate
singurele necunoscute pe care le ascundem prin sub-
soluri, fiindc\ am vrea s\ nu le dibuiasc\ nimeni. Ca s\
nu ne judece, ca s\ nu ne sim]im vinova]i. 

� obsesia unor ti nere le-a transformat `n ni[ te
adev\rate p\pu[i vii
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Octombrie, luna celor 40.000 de suflete

C`nd alaiul de preo]i cu tor]e ̀ n m`ini
a pornit spre raclele Sfintei Pa ras che -
va [i a Cuviosului Teofil, clopotele au
`nceput s\ strige din r\runchi. Chemau
oamenii de pretutindeni s\-i `nso]easc\
pe cei doi cuvio[i `mprejurul catedra lei,
iar ei, `nfrigura]i, se `nghesuiau cu lu -
m` n\ri aprinse. Pe margine, g`ngurind
f\r\ oprire o rug\ciune cunoscut\ pe din -
afar\, p\rintele Teofil st\tea [i privea
bl`nd acea hoard\ care se `ndrepta f\r\
noim\ `n toate direc]iile, de[i nici el nu
[tia de unde o s\-i vin\ sf`ntul. „Dins pre
Biserica Sf`ntul Mina”, ne-a anun]at
un jandarm, [i-am pornit gr\bi]i spre
Podul Ro[ pentru a-i `nt`mpina cum se
cuvine pe cei doi cuvio[i. 

„De vin\ pen tru harababura aceasta
s`ntem noi to]i, pentru c\ tragem care ̀ n -
cotro, `ns\ mai ales mai marii bisericii
noastre pentru c\ nu au anun]at complet
[i precis programul sfintei s\rb\ tori, iar
acum ui ta ]i-v\ `mprejur. Coate [i `n ju -
r\ turi, nu psalmi sau acatiste”, a rostit
p\rintele aproape `ntristat, c\ut`nd cu
ochii s\ cu prind\ nelini[tea din jur [i s-o

st`r peas c\ `ntr-o clip\. Preotul m\ runt
a venit la Ia[i din Arad, cu o saco[\ la
bra], iar de miercuri, de c`nd a ajuns `n
Moldova, a stat `ntr-o stran\ `n mitro -
po lie. C\ci de dormit la p\rintele Teo fil
nu se poate vorbi. „Doar [tii ce spune
cartea: Vegheaz\ c\ nu [tii cum va g\si
Domnul candela inimii tale”.

Teofil cel nebun dup\
Hristos 

Aproape de M\n\stirea Trei Ie -
rarhi, `n fa]a noastr\ se opre[te un b\r -
bat beat [i cere binecuv`ntare. Senin,
p\rintele `i face semnul crucii pe cap,
`i ureaz\ cele bune [i-[i vede de drum.
Am `n]eles atunci c\ preotul Teofil tr\ -
ia o bucurie care nu putea fi deranjat\ de
damful de alcool, r\mas `n urm\ cer -
[etorului [i nici de giumbu[lucurile pe
care v`nz\torii ambulan]i ni le `n[irau
pe sub ochi. ~n schimb, tot drumul p\ -
rin tele aminte[te de scrierile sfinte din
care s-a ales cu foloase. „Ce se `n t`m -
pl\ aici a fost prev\zut de p\rin]i pio[i.
Ei au [tiut c\ se va ajunge la astfel de
vremuri `n care sfin]ii vor fi posomo -
r`]i [i am\r`]i din cauza chermezei [i a
haosului din jur...”. Preotul a mai dat
s\ spun\ ceva despre spectacolul care

ne `nconjura dar, huruiala de pe strada
care coboar\ de la Palatul Culturii, `i
acoper\ glasul. ~ns\ omule]ul firav [i
pl\cut nu se las\ dobor`t [i reia cu d`r -
ze nie, de data aceasta mai r\stit, ca s\
se `n]eleag\. „{tii de ce au adus moa[ -
tele Cuviosului Teofil? Nu pentru iz -
b\ virea s\rmanilor pe care-i vede]i la
coad\, ci pentru bani. Da. Da, a]i auzit
bine. Biserica face asta pentru bani!”,
`mi m\rturise[te p\rintele afectat ca de
un p\cat strig\tor la cer, pe care ar vrea
s\-l dea uit\rii, `ns\ `n zadar. 

C`nd ajungem `n fa]a soborului de
preo]i care poart\ pe umeri cele dou\
racle sfinte, p\rintele Teofil `[i aprinde
lum`narea [i-l a[teapt\ cu chip senin pe
patronul s\u, s\ i se `nchine a cincea
oar\, c\ci l-a vizitat deja de patru ori `n
Ucraina, acas\ la el. Pe margini oa me -
nii se salut\ cu un soi de fericire ca re
numai de s\rb\tori li se poate z\ri pe
chip. P\rintele Teofil se bucur\ c`nd ve -
de oameni mul]umi]i, de[i tot el crede
c\ „nimeni nu mai este interesat s\-]i
m`ntuie[ti sufletul. Astfel c\ singur tre-
buie s\ cau]i drumul cel drept, iar a -
ceasta e provocarea cea mai mare a ti -
nerilor de ast\zi. S\ g\se[ti pe cineva
cu care s\ mergi direct spre m`ntuire.” 

Iulia CIUHU

Strada Mitropoliei e mai plin\ ca
ni ciodat\. De oameni cu saco[ele dup\
ei, de miros de busuioc sau de cear\
scur s\ de la lum`n\rile abia aprinse. ~n
fa]a ca tedralei e forfot\, iar pe b\nci stau
[i c`te cinci oameni care abia se cunosc [i
`[i `m part buc\]ele de anafur\ sau h`rtii
pentru pomelnice. 

Pe o banc\ ̀ [i trage sufletul tanti Ma -
riana, care ]ine `n m`n\ o lum`nare abia
stins\, iar cu cealalt\ `[i ascunde pro-
tector saco[a cu p\turi [i hai ne. Vorbe[te
greu, `ns\ pronun]\ cuvintele c`t de clar
poate, repet`nd atunci c`nd este cazul.
Din na[tere s-a n\scut cu boala numit\
popular „bot de lup [i buz\ de iepure”,
pe care a `ncercat s\ o corecteze prin in -
termediul opera]iilor. Spune c\ poate de
acolo i se trage harul, `ns\ prefer\ s\
cread\ c\ atunci lumea avea mai mult\
grij\ de suflet. ~n Ia[i nu se mai simte
ca un pelerin sau ca un vizitator pentru
c\ face asta de 30 ani. Cei peste 600 de
kilometri de la Re[i]a la Ia[i `i [tie pe
de rost [i cu greu `[i aminte[te c\ a lip-
sit un singur an de la s\rb\toarea Sfin tei
Parascheva. ~ns\ nu o vede ca pe o ab -
sen]\, pentru c\ a fost la Ie ru sa lim, pe
„P\m`nt Sf`nt”. Tanti Mariana spune
c\ e mul]umit\ c\ a venit [i anul aces-
ta, iar faptul c\ a stat doar dou\ ore la
r`nd o vede ca pe o bi ne cu v`n ta re din
partea Cuvioasei. „~n al]i ani m\ pu -

neam de diminea]\ la r`nd [i a doua zi
ajun geam. Atunci parc\ nu mai sim -
]eam nici frigul [i nici oboseala. E dum -
nezeiesc s\ treci prin asta”, roste[te con-
ving\tor femeia trecut\ de 50 de ani.

Mitropolia din Ia[i nu este singu-
rul loc `n care se `nchin\, `ns\ aici vine
an de an pentru c\ a[a i-a promis Sfin -
tei Pa rascheva. „C`nd era mic\, fata
mea se `mboln\vea `n fiecare lun\. De
atunci, mi-am zis c\ voi veni `n fiecare

an”, `mi spune accentu`nd fiecare cu -
v`nt. Tanti Mariana era at`t de familia -
rizat\ cu pelerinajele f\cute `n capitala
Mol dovei, `nc`t aici se sim]ea aca s\.
„Cu noscusem o m\icu]\ care st\tea c` -
te va str\zi mai `ncolo [i care `n fie ca re
an m\ primea la ea peste noapte. De
c`nd a murit ea m-am obi[nuit [i cu scau -
nele din gar\ [i cu b\ncile de aici, mai
as cul t\m o slujb\, mai st\m de vorb\.” 

De minunile f\cute de Sf`nt\ vor -

be[te mai cu `nsufle]ire pentru c\ a v\ -
zut [i i s-au povestit multe. I-au spus
c\lug\rii c\ acum c`]iva ani, dup\ pro-
cesiunea sfintelor moa[te au observat
cum Cuvioasa Parascheva avea lacrimi
`n ochi. „Pe vremea aceea reu[eam s\
o atingem,`ns\ lumea `ncepuse s\ rup\
buc\]i din sfintele moa[te, at`t de mult

`[i doreau vindecare”, spune `n timp ce
`[i freac\ palmele de frig. De[i mai s`nt
trei ore p`n\ pleac\ trenul spre Re[i]a,
femeia nu se teme nici de frig [i nici de
ploaie. „Altfel trece timpul c`nd sim]i
c\ tocmai ai primit o binecuv`ntare.”

M\d\lina OLARIU

Pelerinii au urm\rit procesiunea cu capetele plecate

Haos [i bucurie pe drumul sfin]ilor 

� `n fa]a Mitropoliei, oamenii `[i `mpart buc\ ]ele de
anafur\ sau h`rtii pentru pomelnice

� p\rintele tr\ie[te o bu -
cu rie care nu poate fi de -
ran jat\ de giumbu[lucuri

Au uitat de c`]i ani de
vin, `nc\rca]i cu

provizii, s\ stea `n [i rui]i
cu zilele `n spatele Mitro -
po liei, `n a[teptarea
binecuv`nt\rii Sfintei Cu -
vioase Parascheva. Nici
anul acesta n-au putut sta
acas\, chiar dac\ le vine
mereu greu s\-[i lase gos -
pod\riile [i familiile pen-
tru haosul pe care `l atra -
ge, `n ora[, s\rb\toarea
m`ntuirii sufletelor.

Trei decenii pe urma Sfintei

Spovedanii sub racla Cuvioasei

Pe ’nea Ion l-am ̀ nt`lnit ̀ n fa]a Mi -
tropoliei, c\ut`nd o foaie de h`rtie s\-[i
scrie un acatist pentru el [i pentru fa -
milia sa. Nu i-a fost greu s\ g\seasc\
a[ternut pentru rug\ciunile [i dorin ]e -
le sale la o femeie venit\ `n pelerinaj
„tocmai de la 400 de km. „Cum se ca de
femeia c\ a rupt din carne]elul ei s\
m\ ajute”, zice b\rbatul cu p\rul [i bar -
ba alb\, dar `n care mai mijeau `nc\
c`teva fire brune. Cu foaia a[ezat\ pe

o Biblie ilustrat\ pentru copii, „primi -
t\ de la Oastea Domnului”, se a[az\
tac ticos pe o banc\. ~[i pune apoi atent
saco[a de rafie, `n care erau `ndesate
c`teva haine, un fir de busuioc [i un
co vrig pe jum\tate m`ncat la picioare,
apoi `ncepe s\-mi povesteasc\, de fie -
care dat\ d`nd c`te un exemplu de prin
Biblie sau Sfin]ii P\rin]i. A venit de la
Vorona, de l`ng\ Boto[ani, s\ stea la
coad\ la Cuvioasa Parascheva. „Nu
am ajuns s\ o v\d de trei ani, iar anul
trecut am renun]at dup\ ce am stat 35
de ore”, `mi zice b\tr`nul cu regret.

„Nu am lipsit o duminic\ de la bi -
seric\ `nc\ de c`nd m\ ascundeam `n
poalele mamei”, `mi zice apoi m`ndru

’nea Ion. Din cauza asta [i-a pierdut [i
locul de munc\ de la CFR unde lucra
la `ntre]inerea liniilor cale ferat\. „Co-
muni[tii nu m\ ascultau c`nd le zi ceam
c\ de ziua Domnului nu se lucreaz\ [i
plecam mereu duminica, chiar dac\ era
de munc\.” Pentru asta a fost conce-
diat [i a lucrat p\m`ntul doi ani, p`n\
c`nd rug\ciunile [i pelerinajul la Cu vi -
oasa l-au ajutat s\-[i g\seasc\ iar ser-
viciu. Sonda ad`ncimea Dun\rii pen-
tru ca vasele s\ nu se ̀ mpotmoleasc\ ̀ n
bancurile de nisip. „Dumnezeu `i aju -
t\ mereu pe cei asupri]i, dar drep]i.
Acum nu mai lucram nici vinerea, nici
s`mb\ta, nici duminica [i nici lunea”,
`mi zice b\rbatul r`z`nd. ~l are mereu
`n suflet [i pe buze pe p\rintele Cle o -
pa, iar dup\ exemplul lui `i e de ajuns
dac\ st\ la coada lung\ de pelerini „c`t

m\ ]in picioarele astea b\tr`ne”, chiar
dac\ nu ajunge mereu s\ se `nchine.
„Trei zile a stat Cleopa la poarta m` -
n\s tirii, f\r\ ap\ [i m`ncare [i b\tea cu
un b\] `ntr-o buturug\. Eu m\car o zi s\
stau aici [i-s om pentru `nc\ un an.” 

De[i se roag\ [i pentru vecini [i
pentru familia sa, nu vrea s\ ia pe ni -
meni cu el. Nu vrea s\-i deranjeze
cineva rug\ciunea, c\ci „singur a stat
p\rintele Cleopa la intrarea `n m` n\s -
tire [i singur [i M`ntuitorul `n de[ert”,
zice ’nea Ion ridic`nd tonul, c`t s\-l
aud\ [i cei din jur. Se apleac\ din nou
spre foaia pe care se a[terne `ncet un
acatist. El nu are b\] cu care s\ bat\ `n
poarta Mitropoliei, ci doar un fir de
busuioc cu care s\ m`ng`ie racla
Sfintei.

Andrei MIHAI

~n umbra p\rintelui Cleopa

A[ezat pe o banc\ din fa]a Tea -
trului Na]ional, cu chipul `nspre Mi -
tropolie [i m`inile `nfipte `ntr-o sa -
co [\ de rafie str`ns\ ghem, ’nea Nis -
tor `[i molf\ie `n lini[te ultimul du -
mi cat de turt\ rece. Face o cruce c`t
el de mare dar cu-at`ta cumin]enie ̀ n -
c`t abia-i auzi mi[c\rile. Se-ntoarce
cu fa]a spre r\s\rit rotind pe loc bas-
tonul de lemn [i se poticne[te o clip\
privind spre cerul `ntunecat. „Bogda -
proste, Doamne”, tu[e[te el din co[ul
pieptului [i-apoi se roag\, `n picioa -
re, pre] de c`teva clipe. Mai face-o
cruce. „M\ duc acuma s\-mi cump\r
un Ceaslov cu 707 pagini, din acela
cu mul]i psalmi `ntr-`nsul.”

Prima dat\ c`nd a venit ’nea Nis -
tor la Ia[i era tot toamn\. Lucra la Le -
[u Ursului, ̀ n min\, c`nd i s-a ̀ n t`m plat
necazul care l-a adus `n t`rg. „Mi-o
’pu[cat drept `n fa]\, m-o tr`ntit ca pe
nica toat\”, `[i aminte[te b\tr`nul de
explozie, acoperindu-[i cu palma um -
bra r\mas\ `n locul ochiului st`ng.
Z`m be[te. „Era atunci un medic la
«Sf. Spiridon», o zis c\ tre’ s\ stau
cuminte, c-aveam [i piciorul atins. Da’
eu aveam poft\ de plimbare prin ora[”.
A cobor`t din salon [i-a ajuns la sp\ -
l\ torie, printre albiturile de pe pa tu -

ri le bolnavilor. „I-am spus sp\l\ to re -
sei, o femeie blond\ [i `nalt\, c\ uite
ce-am p\]it, c-a[ vrea s\ v\d [i eu
Ie[ii”, glume[te b\tr`nul c-o voce lim -
pede. „Mi-a zis c\ m\ scoate ea, nu ma’
s\ trec, `nainte de-a m\-ntoarce, la Mi -
tropolie, la Sf`nt\, s\ las un acatist cu
numele copiilor, al bunicii [i un b\ -
nu] [-apoi oi pleca acas\.” 

„Cum cobori devale, `nainte s-a -
puci Copoul, era o patiserie”, chi co -
te[te [i-acum nea Nistor, poftind la
bucatele din vitrina pr\v\liei de-al t\ -
dat\. A trecut pe l`ng\ ea [i-a l\sat cei
5 lei „de aluminiu” `ntr-o h`rtie, l`n g\
racla Sfintei Parascheva. A do ua zi,
„mi-au f\cut raze [i mi-au dat drumu’
acas\”. A[a c\ s-a-ntors la Poia na Te -
iului, la femeia lui [i cei [ase co pii,
dar niciodat\ `napoi `n min\. 

’Nea Nistor `[i spune pove[tile `n
tablouri [i oameni peste care-a trecut
vremea. Trage parfumul de t\m`ie `n
piept, pip\ie c\r]ile de rug\ciuni de
pe tarabe [i le m\soar\ litera de de -
par te, s\ nu fie prea mic\. A adunat
at`tea de vineri diminea]\, de c`nd doar -
me `n fa]a teatrului, `nc`t geanta lui
de rafie r\stoarn\ ceasloavele de pe
mese c`nd se `nv`rte `n baston. De
cinci ani se `ntoarce singur la Sf`nt\,
s\-i mul]umeasc\ pentr-o s\n\tate pe
care, spune el, „n-am pl\tit cu 5 lei, ci
c-o via]\ de rug\ciune”. Mai face-o
cruce [i se uit\ lung la r`ndul de oa -
meni. „Ne-om ̀ nc\lzi cu vorba-n noap -
tea asta.”

Anca TOMA

Rug\ciune din min\
� ’nea Nistor `[i spune
pove[tile `n tablouri [i
oameni peste care-a 
trecut vremea

� nu vrea s\ ia pe ni meni
cu el la Sf`nt\, de[i se
roag\ pentru to]i

� vine la Ia[i an de an pentru c\ a[a i-a promis Cuvioasei Pa rascheva

’Nea Nistor e client fidel la toate tarabele cu ceasloave’Nea Nistor e client fidel la toate tarabele cu ceasloave



OPINIA VECHE: ~n afar\ de mo-
 men tul Norvegiei, au mai fost [i alte mi -
racole pe care le-a]i luat drept
bles te me, la `nceput?

BOGDAN-ALIN OTA: Dar Nor ve -
gia, ̀ n sine, n-a fost nici o secund\ un bles -
tem. Am plecat acolo ca s\ m\ eliberez de
Rom=nia. 

O.V.: S\ v\ elibera]i de Rom=nia
sau de dumneavoastr\ `n[iv\?

B.-A.O.: E adev\rat c\ nu-mi lipseau
banii, dar `mi lipsea libertatea de-a fi eu
`nsumi. La acel moment sim]eam c\ `n
fiecare zi m\ duc `n fa]a lumii juc`nd ro-
lul unei c\r]i de identitate. M\ sim]eam de
parc\ n-a[ fi fost altceva dec`t un buletin,
un num\r la Eviden]a Popula]iei. M\ `n -
t`l neam `n fiecare zi cu oameni care vor-
beau `ntruna despre datorii, despre b\nci,
despre probleme, despre boli. Lumea ca re
m\ `nconjura pe vremea aceea – lume pe
care, probabil, mi-o atr\geam – era forma -
t\ din oameni care se pl`ngeau de di mi nea -
]\ p`n\ seara. Eram sufocat de oameni, de
[tiri, de televizor, de euro care cre[tea [i tot
a[a. Totul m\ exaspera. {i atunci am hot \ -
r`t c\ dac\ tot nu fac ceea ce `mi doresc,
m\ car s\ caut un loc `n care s\ nu m\ cu -
noasc\ nimeni.

O.V.: Ce importan]\ avea c\ era]i
cunoscut sau nu?

B.-A.O.: Nu mai puteam suporta s\
fiu mereu dator s\ dau explica]ii. M\ iz -
beam `ntruna de: „Bun, dar tu, ce talentat
erai! De ce vinzi medicamente? De ce ai
avut farmacie? Dar de ce ai fost [i-n imo-
biliare?” Erau mereu `ntreb\rile astea idi -
oate la care po]i s\ dai r\spunsuri la fel de
idioate.

M-am `ndoit foarte mult\
vreme de mine `nsumi

O.V.: Spunea]i `ntr-un interviu c\
`nainte s\ pleca]i, era]i „o ru[ine pentru
toat\ lumea”. Dar oamenii care recu nosc
un talent ce se risipe[te simt compasiu -
ne, nu dispre].

B.-A.O.: Nu cred c\ vedea cineva `n
mine, cu adev\rat, talentul. Fiindc\ eu com-
puneam muzic\, dar o ascultam doar eu [i
poate `nc\ doi, trei apropia]i care mai ve-
neau `n vizit\. Nu eram considerat a fi un
compozitor care nu-[i g\se[te locul. M\
cuno[teau foarte pu]ini oameni, datorit\
proiectului Neuroleptica. A[a c\ nu era o
situa]ie ̀ n care toat\ lumea s\ [tie cine s`nt
[i s\ zic\: „uite, s\racul, car\ medicamente”.

O.V.: V\ era fric\ c\ dac\ nu v\ ex-
ersa]i talentul, `l ve]i pierde?

B.-A.O.: Nu. {tiu c\ dac\ am fost in-
 spi rat p`n\ la 30-40 de ani, voi fi [i de
acum `ncolo. Nu [tiu dac\ inspira]ia asta e
ca un fir pe care `l taie cineva sau `l las\
legat. ~n Norvegia aveam lini[te – asta era
important; puteam vorbi cu Dumnezeu –
asta era [i mai important, iar, `n plus, eram
foarte sigur c\ nefiind foarte mult vacarm
`n jurul meu, Dumnezeu m\ [i aude. Bi ne,
`n realitate, nu Dumnezeu era problema,
evident, ci felul `n care g`ndeam eu pe
vremea aceea.

O.V.: ~mb`csit de negativism?
B.-A.O.: ~mb`csit de rom=nism nega-

tiv.
O.V.: Curios. A]i avut ambi]ia de-a

v\ `nregistra primul demo, cu Neuro -
lep tica, `ntr-un studio `n care `nregistra
Rammstein, cu inginerul de sunet al

trupei Halloween. Apoi a]i tot insistat s\
lua]i leg\tura cu casele de produc ]ie. Nu
p\rea]i negativist. Mai degrab\, p\ rea
s\ ave]i chiar mult\ `ncredere `n dum-
 neavoastr\.

B.-A.O.: Ajunsesem s\ fiu din ce `n ce
mai dezam\git pe m\sur\ ce aflam tot mai
multe dedesubturi. Ajunsesem s\ insist
ape l`nd la persoane din ce `n ce mai sus-
puse, ca s\ zic a[a. Iar aceste persoane `n -
ce puser\ s\ m\ priveasc\ cu simpatie [i
`mi spuneau: „m\i, eu te trimit la \la. Dar
realitatea e asta!”. {i atunci am devenit din
ce `n ce mai sc`rbit, fiindc\ prin ceea ce
voiam [i `mi doresc `n continuare s\ spun,
nu pot s\ str`ng mul]imi la Cop\l\u, la Fes-
tivalul Usturoiului, ca s\ prostesc oa me -
nii s\ voteze cu nu [tiu cine `n campania
electoral\. 

O.V.: V-a]i g`ndit c\ ave]i noroc,
totu[i, s\ fi aflat lucrurile astea, fiindc\
altfel, v-a]i fi `ndoit de talentul dum-
neavoastr\?

B.-A.O.: M-am `ndoit, oricum, foarte
mult\ vreme, de mine `nsumi [i de talentul
meu. Deci, absolut, foarte mult\ vreme m-
am `ndoit de mine. P`n\ c`nd am ajuns `n
Norvegia. Eram `n concurs [i nu aveam
`ncredere `n calit\]ile mele. P`n\ c`nd am
aflat c\ rom=nii nu pot vota. Abia c`nd am
aflat c\ num\rul de voturi care au fost
acordate lui Bogdan Ota `n semifinal\ a
dep\[it num\rul de voturi pe `ntreaga se-
 siu ne din anul precedent, am zis: „b\i, tre’
s\ fiu prost s\ m\ mai `ndoiesc de mine.
E clar c\ ceea ce fac eu, place!” {i atunci
m-am hot\r`t s\ fac exact ce f\cusem [i
p`n\ atunci, dar cu `ncredere.

Mi-am aruncat talentul la
gunoi

O.V.: Cum a]i reu[it s\ face]i fa]\
a[ tept\rilor p\rin]ilor?

B.-A.O.: N-am reu[it. Dac\ a[ fi
reu[it, n-a[ fi f\cut muzic\.

O.V.: V\ sim]ea]i responsabil s\ de-
 ve ni]i omul serios pe care [i-l doresc cei
din jur?

B.-A.O.: ~n ultima vreme nu m\ mai
sim]eam responsabil de asta. A fost o pe-
 ri oad\ c`nd m\ presa ideea, fiindc\ de za-
m\ gisem foarte mult\ lume, eu, Alin,
aler g`nd dup\ caii mei verzi, desena]i pe pe -
re]i. Dar `n momentul `n care am fost om
se rios cu cas\, cu ma[ini, cu terenuri [i tot
felul de mizerii din astea, nu mi-a pl\cut
ce ve deam `n oglind\. M\ uitam la mine
[i-mi spuneam: „Du-te naibii, \sta nu e[ti
tu!” Bine, cei din jur jubilau, la `nceput.
Vo iau s\ vad\ copilul [i apoi, probabil, pe-
al doilea copil [i visau la mine, bunic, ie[it
la pensie. Cum s\ spun? Oamenii de v`rsta
p\rin]ilor mei au tr\it vremuri grele care
i-au subjugat; i-au f\cut s\-[i spun\ lor
`n[i[i c\ via]a nu e cum au crezut ei, c`nd
erau copii. Iar eu, acum, m\ str\duiesc s\
spun: „ba pe-a m\-tii, c\ de fapt, e fix a[a!
Cum o vrei, a[a o ai!”

O.V.: ~n adolescen]\ obi[nuia]i s\
cere]i semne de la vreo divinitate, care
s\ v\ confirme c\ s`nte]i pe drumul cel
bun?

B.-A.O.: Din nefericire, c`nd eram mic,
nici nu m\ puteam g`ndi s\ cer semne de
la vreo divinitate. Fiindc\, asemeni multor
rom=ni, eram prostit de popa de a c\rui
pa rohie apar]ineam [i eram convins c\
s`nt... un vierme, a[a cum auzi pe la noi
pe la m`n\stire, un rob lipsit de valoare `n
fa]a lui Dumnezeu, c\ mai mult nu merit,
pentru c\ dac\ Dumnezeu vrea, `mi d\,
dac\ nu, nu... Regula cu „cere [i ]i se va
da; bate [i ]i se va deschide” era descris\
tuturor `ntr-un mod foarte evaziv. Acum
m\ str\duiesc prin concertele mele, fiind c\
de asta [i vorbesc `n timpul lor, s\ spun:
„oameni buni, uita]i-v\ la mine! S`nt do -
va da vie! Cere]i [i primi]i!”

O.V.: S`nte]i sigur c\ e a[a de simplu:
a]i cerut [i a]i primit? S\ nu-]i arunci
talentul la gunoi dup\ ani `n [ir `n care
nu ]i se r\spunde, pare, mai degrab\, un
test de anduran]\.

B.-A.O.: Dar mi-am aruncat talentul
la gunoi! Am fost fiul risipitor din Biblie!
Dar m-am `ntors [i am `n]eles. Nu nea p\ -
rat ce trebuie s\ fac din acest talent, dar am
`n]eles care e identitatea mea – cine s`nt [i
care e rolul meu pe p\m`nt. Am `n]eles c\
am un rol! Am ̀ n]eles c\ nu s`nt doar unul
dintre viermii societ\]ii, aflat ̀ n slujba unui
demiurg r\u.

N-am vrut s\ fiu un rechin
`ntr-o g\leat\

O.V.: Ce-a]i `nv\]at din lec]ia re cu -
noa[ terii venite tardiv?

B.-A.O.: Eu m\ bucur c\ s-a ̀ n t`m plat
a[a. Pentru c\ nu cred c\ exist\ vreun
artist care [tie din prima clip\ a vie]ii lui ̀ n
ce form\ muzical\ va compune. Am avut
nevoie de via]a de p`n\ la debutul meu, ca
s\ zic a[a, fiindc\ asta m-a maturizat. ~n
facultate `mi f\cusem un mic studio de
`nregistr\ri. Era afacerea mea care `mi
aducea ni[te bani suplimentari. Am com-
pus muzic\ pentru copii care mergeau la
festivaluri. Eu f\ceam muzica la fel de se-

 rioas\, chiar dac\ versurile erau nese-
rioase. Dar nu m\ reg\seam ̀ n muzica u[oa -
r\. O f\ceam bine, conform standardelor,
dar erau ni[te stasuri pe care trebuia s\ le
respect, s\ m\ ̀ ncadrez ̀ ntr-un minutaj, s\
fac refrenul ̀ ntr-un anumit fel, s\ fo lo sesc
nu [tiu ce instrumente doar pentru c\
acum se caut\ percu]ia aia. Nu mi-a pl\ cut.

O.V: S`nte]i sigur c\ e nevoie de
noroi ca s\ fie pre]uit\ lumina?

B.-A.O.: Da! Cred c\ e nevoie de
contrast ca s\ ajungem s\ pre]uim lumina
dac\ nu s`ntem `n stare s-o vedem de la
bun ̀ nceput. Eu n-am v\zut-o de la bun ̀ n -
ceput. Dac\ m-ar fi acceptat casele de pro-
 duc]ie [i-a[ fi devenit un DJ cunoscut,
atunci, `n trei ani a[ fi sf`r[it probabil dro -
g`ndu-m\ sau plictisit de Rolls-Royce-uri,
d`ndu-m\ cu capul de pere]i, numai s\ se
`nt`mple ceva `n via]a mea. A[ fi `nceput
s\ apreciez lucruri lipsite de valoare din
punctul meu de vedere, fiindc\ m-a[ fi
`nv`rtit `ntr-o lume lipsit\ de valoare. Iar `n -
tr-o lume a Trabantului, Dacia e li mu zi n\.
Eu n-am vrut s\ fiu rechin `ntr-o g\leat\!
De asta m-am luptat mereu ca s\ cresc `n -
tr-un ocean. Dar nu ca s\-i umbresc pe
al]ii, ci ca s\ sporesc ga[ca celor ca mine.
Nu mi-au pl\cut niciodat\ lucrurile care
au venit u[or fiindc\ am `nv\]at c\ ce-a ve -
nit u[or nu-i menit s\ stea. Bine, acum s`nt
oameni care-[i atrag lucrurile bune asu pra
lor [i atunci trec mai u[or prin via]\, bu cu -
r`ndu-se de abunden]\ [i de experien]e
fericite, la tot pasul. Dar s`nt [i oameni
care, din diferite considerente, `[i atrag lu-
cruri negative `n via]a lor. Felul lor de-a
g`ndi, anturajul care-i poate intoxica `i
face s\ se g`ndeasc\ numai la ce-i mai r\u.
{i-atunci oamenii ace[tia trebuie s\ su fe re.
Este impetuos necesar s\ sufere fiindc\ ei
vor asta [i primesc ceea ce-[i doresc. Am
cerut s\ suf\r [i-atunci: „na! Ia de-aici!”

O.V.: S\ `n]eleg c\ a trebuit s\
suferi]i c\ s\ [ti]i cine s`nte]i?

B.-A.O.: Nu... `n schimb, Dumnezeu,
consider eu, este un p\rinte foarte bl`nd cu
mine. Asemeni unei mame c\reia co pi lul
`i spune la cinci ani: „mami, mami, vreau
[i eu s\ conduc ma[ina”, iar mama ̀ i spune
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� interviu cu p

C`nd am fost om serios cu cas\, ma[i

„Nu mai puteam suporta s\ fiu mereu dator s\ dau explica]ii”

Administrase un club de noapte, o farmacie, o agen]ie de turism, un depozit en-gros,
lucrase `n v`nz\ri, ca [i `n pizzerii. A tot schimbat o slujb\ cu alta, p`n\ ce s-a trezit

m`ncat pe din\untru ca un pod vechi de cas\ — cu c\priorii fr`n]i [i lemnul pr\v\lit,
amestecat laolalt\ cu vechiturile pr\fuite, ca un bulg\re spongios gata s\ `nghit\ [i casa
de sub el. La [apte ani a descoperit pianul, la Conservartorul din Ia[i a fost primul admis.
~n 2003 absolvise [i pusese pe roate forma]ia Neuroleptica. Rockul simfonic era ceea ce-
avea de oferit. Dar casele de produc]ie aveau alte planuri. ~n Norvegia a plecat `n 2010
fiindc\ nu se mai putea suporta. Spera s\ fie profesor de muzic\ `n Tromso, dar odat\
ajuns `n nord, a trebuit s\ trimit\ peste 200 de CV-uri ca s\-[i g\seasc\ o slujb\, iar p`n\
la urm\, s-a angajat s\ care copiatoare. {eful s\u l-a `nscris f\r\ voia lui la „Norvegienii
au talent” `n 2011, el a participat cu o pies\ proprie, juriul i-a spus c\ e genial [i a[a a
`nceput tot. Acum, compozitorul [i pianistul Bogdan-Alin Ota este cet\]ean de onoare al
ora[ului Boto[ani, compune muzic\ simfonic\ [i muzic\ de film, iar prin concertele sale,
`ncearc\ s\ re-educe publicul „nu doar muzical, ci [i moral, `n m\sura `n care-mi pot eu
permite”, fiindc\ e sigur c\ misiunea lui este s-aline. La primul s\u 
concert, `n Pia]a Constitu]iei, 2000 de oameni au t\cut ca `ntr-o sal\ de teatru.

O.V.: Ce-a]i spune dac\ `n Tarot,
anxiet\]ile dumneavoastr\ ar fi simbo -
lizate de Marea Preoteas\ [i de Ne bun?

B.-A.O.: Marea Preoteas\ e cartea
misterelor, a lucrurilor ascunse temporar,
care se petrec f\r\ [tirea oamenilor. Asta
e o anxietate de-a mea... De multe ori s`nt
recunosc\tor acestei c\r]i. Dac\ lucrurile
nu-mi s`nt revelate atunci c`nd vreau eu,
cu siguran]\ c\ este spre binele meu. Iar
Nebunul `nseamn\ pornirea `n necunos-
cut. Frica de necunoscut am `n vins-o `n
momentul `n care am ie[it pe cont pro-
priu din ]ar\, [tiind c\ voi fi plecat pentru
mult timp. Am zis atunci c\ dac\ voi
trece de experien]a asta, atunci voi face
fa]\ la orice `n via]\ [i nu m\ va mai spe-
ria nimic. Ce-am f\cut acolo a fost f\r\
doar [i poate supra-omenesc. Spun asta cu
siguran]\ fiindc\ cel care m-a ̀ n locuit, ̀ n
jobul meu de-a c\ra impriman te, a fost
un culturist. Iar omul a abando nat dup\
dou\ s\pt\m`ni. Al doilea culturist, a

Aveam nevo
fac ceea 

mi-a pl\cut c



cu bl`nde]e: „o vei conduce. Ai r\bdare.
Mai `nt`i trebuie s\-ti creasc\ min tea”.
Dup\ aceea iei examenul de condu ce re, la
18 ani, dar asta nu te face s\ fii un [ofer
preg\tit. „Mama, dar c`nd o s\ conduc [i
eu f\r\ tine, `n dreapta?”; „O s\ ai timp.”
Cam a[a a procedat Dumnezeu cu mine
p`n\ c`nd am fost 100% preg\tit s\-mi iau
destinul meu muzical `n propriile m`ini –
am un stil componistic propriu [i `n ]e leg
c\ s`nt a[a cu un scop [i trebuie s\ fac lu-
 crul \sta, s\ ajut pe toat\ lumea la fel cum
am fost [i eu ajutat. Adic\ s\ spun oame-
nilor ce re]et\ a func]ionat pentru mine: s\
cer [i s\ primesc, av`nd r\bdare. Pentru c\
iarba nu cre[te mai repede dac\ tragi de
ea.

Dac\ o iei pe de-a dreptul,
r\m`i cu ma[ina `n ar\tur\ 

O.V.: Muzica dumneavoastr\ se
apro pie de misticism?

B.-A.O.: Dar numai asta fac – mu zi c\
de inspira]ie mistic\. C`nd compun o pie s\,
`nseamn\ c\ am citit textele, mi-am `n su -
[it povestea, m-am pus `n pielea persona -
je lor [i le-am `n]eles suferin]a. Piesa
„Vi ne rea neagr\”, de exemplu, e m\rturia
mea despre suferin]a Mariei Magdalena,
din momentele `n care Iisus a fost urcat
pe cruce. Am fost martor la suferin]a Sa-
 lomeei, am fost martor la `nmorm`ntarea
templierilor, am fost martor la sf`r[itul
lumii. {i, `n condi]iile astea, muzica mea
e ceea ce aud `n calitate de martor. Fiind c\
am mereu con[tiin]a muzicalit\]ii oric\rei
ac]iuni, a oric\rei `nt`mpl\ri.

O.V.: Spunea]i c\ vorbi]i oameni lor,
`n timpul concertelor. Ce le spune]i
`nainte de piesa „Glimpse of happiness”?

B.-A.O.: „Str\fulger\ri de fericire”,
cum s-ar numi piesa, `n traducere din en-
 glez\ `n rom=n\, se refer\ la acele mo-
 men te pentru care ar trebui s\ fim
re cu nos c\tori pentru tot restul vie]ii.
~ncerc, prin povestioarele astea, pe care le
spun, s\ re-educ publicul, nu doar muzi-
cal, ci [i moral, `n m\sura `n care-mi pot

eu permite s\ fac lucrul \sta. ~n spe]\, dac\
m-am `ndr\gostit de-o fat\, iar rela]ia a du -
rat o s\pt\m`n\, atunci persoana aia, timp
de o s\pt\m`n\ m-a f\cut s\ m\ simt un
zeu. Dac\ rela]ia nu mai merge, nu
`nseamn\ c\ trebuie s\ arunc cu noroi `n
ea, fiindc\ atunci c`nd m\ reculeg [i m\
g`ndesc la momentele `n care am sim]it c\
zbor, g\sesc exact rela]ia care a durat doar
o s\pt\m`n\. F\r\ ea, n-a[ fi avut parte de
momentele acelea extraordinare, pentru
care s`nt recunosc\tor c\ le-am tr\it. Nu
consider c\ de]in adev\rul universal, dar
mie ̀ mi prinde bine s\ g`ndesc ̀ n felul \sta.
Iar dac\ mie `mi prinde bine, mi se pare
normal s\ spun: „oameni buni, poate v-ar
prinde bine [i vou\! ~ncerca]i [i-a[a!” ~n t-
ot deauna exist\ o [ans\ s\ te `ntorci la dru-
mul t\u, pe care ]i-l dore[ti cu adev\rat. De
exemplu, eu v\d destinul ca pe un drum –
s\ zicem, Boto[ani, Bucure[ti. Po]i s\
mergi cu ma[ina pe autostrad\ [i s\ treci
prin toate ora[ele, ca s\ ajungi la destina -
]ie, sau po]i s\ zici c\ e[ti mai de[tept ca
to]i [i s-o tai pe de-a dreptul. Numai c\
dac\ alegi ultima variant\, atunci ri[ti s\
r\m`i cu ma[ina r\sturnat\ ̀ n ar\tur\ [i tre-
buie s\ chemi ajutoare ca s\ te scoat\ din
[an]. De fapt, pierzi vremea c`nd `ncerci
s\ ocole[ti drumul firesc.

De la Iov am `nv\]at s\ pierd
O.V.: S`nte]i un romantic?
B.-A.O.: Da.
O.V.: Ce tr\s\turi ale romantismu-

lui se activeaz\ prin felul dumneav-
oastr\ de-a tr\i?

B.-A.O.: Stilul meu de via]\ e banal.
M\ trezesc diminea]a, rar `mi m\n`nc mi -
cul dejun [i m\ apuc de treab\. Nu am o
via]\ aventuroas\. Ce am eu din romantici?
Cred c\ imagina]ia [i faptul ca trec de la o
stare de sprit la alta, foarte repede. Asta
m\ ajut\ ca `n momentul `n care s`nt foar -
te sup\rat, s\ m\ calmez foarte repede.
Dar `n societate r\m`n mereu calm. Am
ajuns a[a lucr`nd cu mine. Pe fond, am un
temperament vulcanic, pe care-l p\strez
doar `n crea]ie. ”

O.V.: Cum sta]i cu sacrificiul? – e
un impuls romantic.

B.-A.O.: M\ sacrific `ntotdeauna! Nu
cred c\ trebuie s\ te opre[ti vreodat\ din
d\ruit, c\ se poate termina ceea ce ai de
dat, de parc\ te-ai fi n\scut ca o baterie [i
te consumi. 

O.V.: A]i renun]at la dumneav-
oastr\, pentru un prieten?

B.-A.O.: De multe ori, chiar [i finan-
ciar. Am pierdut foarte mul]i bani, `n fe lul
\sta. Adic\, pentru mine, s\ [tiu c\ am `m -
prumutat cuiva peste 20 000 de euro pe
care n-o s\-i am vreodat\ `napoi, `nseam n\
foarte mul]i bani. De[i m-am ars o dat\,
am `mprumutat [i-a doua oar\, [i-a treia
oar\... P`n\ la urm\ m-am oprit c\, vorba
aia, „dac\ m-ai furat o dat\, s\-]i fie ru [i ne.
Dac\ m-ai furat de dou\ ori, s\-mi fie mie
ru[ine!” Am `nv\]at ceva din lucrul \sta,
oricum. Dac\ am o intui]ie, un presenti-
ment negativ, `n leg\tur\ cu cineva, pre-
fer – acum – s\-mi ascult intui]ia [i s\ nu
mai supra-creditez persoana respectiv\.

O.V.: V-a]i g`ndit vreodat\ la Iov?
B.-A.O.: Tot timpul. Din momentul `n

care am descoperit acest personaj, me reu,
c`nd am pierdut ceva, am [tiut c\ a[a tre-
buie s\ fie. De la el am ̀ nv\]at s\ pierd. Bi -
ne, e o poveste, nu un fapt istoric, dar
`n ve]i din ea ce `nseamn\ smerenie. Iar
sme renia nu te face s\ fii mai slugarnic, ci
mai `n]elept. Se refer\ la umilin]a `n cre -
din ]\, iar nu la umilin]a ̀ n fa]a unui st\ p`n!
Aici bat eu [aua, s\ priceap\ toat\ lumea,
`n concertele mele [i tot spun: „oameni
buni, nu s`nte]i robii fizici ai unora sau ai
altora. S`nte]i robii propriilor voastre idei!
Urma]i-v\ visurile!” C\ Iisus spune un de -
va, `n Matei, „[ti]i voi oare c\ to]i s`n te]i
dumnezei?” P\i, de ce s`ntem noi cre[ tini?
Pentru c\ unul cu barb\ l-a pus pe Cristos
pe cruce? Nu! Pentru ideologia cre[tin\!
Iar ideologia cre[tin\ spune c\ s`ntem cu
to]ii dumnezei. ~n alt loc, Iisus zice: „dac\
v-a[ spune acum c\ pute]i mu ta muntele
acela doar cu privirea...” Noi ce `n]elegem
din asta? P\i Iisus era [me cher, b\i! Putea
s\ mute nu [tiu c`te kilograme f\c`nd cu
ochiul! Asta am fost `n v\ ]a]i s\ credem.

Dar prin credin]\ po]i face absolut orice.
Depinde `n ce crezi. 

Treaba mea e s\-i 
alin pe al]ii

O.V.: Care-a fost lec]ia care vi s-a
tot repetat, p`n\ s\ v\ intre `n cap?

B.-A.O.: Am crezut prea mult `n lu -
me. Am tot supra-creditat oameni.

O.V.: Cum de n-a]i ajuns s\ vede]i
`n jur rinoceri?

B.-A.O: Dar oamenii, de fapt, nu-s
rinoceri, nu-s seci! A[ spune, `ns\, c\ v\d
multe hard-disk-uri goale. {i-s goale din
ca uza ignoran]ei. Dar ignoran]a nu e o
boal\ de care s\ nu poat\ sc\pa. Eu cred c\
tuturor le po]i scrie pe hard anumite in for-
ma]ii de care s\ se foloseasc\. Dac\ oa me -
nii s`nt deconecta]i, e de datoria ta s\-i
conectezi, s\-i aju]i pe cei pe care-i ob servi
a fi `n starea asta. Pentru c\ a[a func ]io n\m.
De ce mi-a ie[it deconectatul \la `n cale?

O.V.: Din `nt`mplare.
B.-A.O.: Nimic nu este `nt`mplare! To -

tul are o ordine, fie c-o sesiz\m sau nu. Ni -
mic nu este haos! Ce-nseamn\ haos?

O.V.: Lipsa unei finalit\]i, a unui
scop ultim.

B.-A.O.: Dar nimic nu are finalitate:
noi ne re`ncarn\m, apa, pe P\m`nt, nu se
termin\, totul continu\.

O.V.: Periplul dumneavoastr\ prin
diferite slujbe str\ine de muzic\ ]ine de
o ancor\ karmic\?

B.-A.O.:Cu siguran]\! Eu mi-am ales
tema acestei vie]i! ~nainte s\ aleg ca spirit
c`nd s\ m\ nasc [i-n cine s\ m\ `ntrupez,
mi-am ales o tem\. Iar tema vie]ii mele
este asta! Am o misiune. S`nt o roti]\ mic\
`ntr-un mecanism enorm, dar dac\ eu
lipsesc...

O.V.: Care-i misiunea?
B.-A.O.: ~n c\r]ile de Tarot, eu s`nt

de cupe. Fiind de cupe, reprezint a doua
treap t\ din piramid\, de la baz\, spre v`rf.
Eu cred c\ treaba mea e s\-i alin pe al]ii.
Am treaba preotului, a dasc\lului, a c`n -
t\ re]ului.

M\ b\gam `n albia porcilor
O.V.: A]i sim]it vreodat\ disperarea?
B.-A.O.: Da. ~nainte s\ plec `n Nor -

ve gia. Ajunsesem `n pragul psihozei. ~mi
aduceau ai mei tot felul de medicamente,
ca s\ m\ ]in\ calm. „Ia [i tu un Xanax, c-o
s\ te sim]i mai bine!” Da, dormeam mai
mult. Dar dac\ e[ti un stru] care bag\ ca pul
`n p\m`nt, asta nu `nseamn\ c\ realitatea
din jurul t\u dispare. C`nd te treze[ti, e[ti

tot acolo [i trebuie s\ decizi dac\ r\m`i de-
pendent de medicamente sau faci ceva cu
tine. De asta am plecat `n Norvegia. Fi-
indc\ trebuia s\ fac ceva.

O.V.: Dar ce-a]i f\cut `n Norvegia,
c\r`nd copiatoare, putea]i face [i-aici.

B.-A.O.: Nu. Aici n-a[ fi fost `n stare
s-o fac. Lec]ia asta de via]\ a trebuit s-o am.
Prin plecarea mea `n Norvegia, asemeni
Turnului din Tarot, mi-am d\r`mat toate
concep]iile mele cu privire la mine `n sumi.
Pentru fiecare dat\ `n care mi-am spus `n
Rom=nia c\ mai jos nu mai am unde s\
cobor, `n Norvegia am aflat c\ am unde
s\ tot cobor, p`n\ la limita de jos, a in tr\ -
rii ̀ n spital pe fond de epuizare, cu dia frag -
ma rupt\ [i trei hernii de disc.

O.V.: Care v-a fost cea mai mare de -
zam\gire?

B.-A.O.: Nu m-au dezam\git nicio-
dat\ oamenii, pe c`t m-am dezam\git eu
aleg`nd s\ fac altceva dec`t muzic\. Am
simtit c\ m-am tr\dat, c\ m-am prostituat
[i c\ m-am umplut de mizerie. Nu mi-am
respectat principiile [i valorile. Credeam
c\ nu trebuie s\ te bagi `n albie c\ te m\ -
n`nc\ porcii, iar eu m-am b\gat fix `n gu ra
porcilor. Ba chiar ̀ mi c\utam eu porcul cu
gura mai mare, `n care s\ `ncap tot. Iar
asta s-a ̀ nt`mplat c`nd am ales s\ fac alt ce -
va dec`t ceea ce `mi era firesc s\ fac. Am
gestionat restaurante, un club de noapte,
o agen]ie imobiliar\, un depozit engros...
Dar vedeam `n oglind\ un monstru. F\ ceam
parte dintr-o lume colc\itoare, care alear g\
dup\ un LCD mai mare ̀ n cas\. Iar eu nu-
mi doream lucrurile dup\ care alergam.

O.V.: Extazul l-a]i g\sit?
B.-A.O.: Da. ~l simt c`nd creez. {i s`nt

sigur c\ dac\ eu am sim]it extazul com-
pun`nd un anumit fragment dintr-o anu-
mit\ pies\, cu siguran]\ c\ piesa v\ pl\cea
[i oamenilor. Nu [tiu de ce mi-a intrat mie
`n cap ideea asta, c\ simt universal. De as -
ta c`nt [i vorbesc oamenilor. De exemplu,
`n timpul concertului din Boto[ani – [i
vreau s\ fac asta la toate celelalte – ru lea z\
videoclipuri. S`nt imagini cu templierii,
cu Iisus, cu r\zboaie pe care le-am pro vo -
cat pentru avari]ia noastr\ [i pentru a ne
satisface propriul ego, s`nt imagini mon-
tate `n func]ie de atmosfera [i starea pe
care le trezesc piesele mele. S`nt convins
c\ omul, asociind muzica cu imaginea, va
`n ]elege mai lesne ce am eu de spus [i cu
si guran]\ c\ de la spectacolul acela poate
porni schimbarea, c\ de acolo va pleca alt
om. A[ vrea s\ deschid inima oamenilor,
s\-i dez-doctrinez. 
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pianistul [i compozitorul Bogdan-Alin Ota

„Am fost martor la suferin]a Sa lomeei, am fost martor la sf`r[itul lumii.
Muzica mea e ceea ce aud `n calitate de martor”

ini [i tot felul de mizerii din astea, nu

abandonat dup\ o lun\, ju m\ ta te, iar al
treilea culturist, prefera s\ vin\ doar din
c`nd `n c`nd, dac\ avea neap\rat\ ne voie
de bani. Nimeni n-a acceptat jobul acela
cu norm\ `ntreag\, `n afar\ de mine [i de
`nc\ un rom=n, tot intelectual, farmacist,
pe care l-am recomandat eu.

O.V.: Cum a]i ajuns la Tarot?
B.-A.O.: P\i dac\ tot am studiat reli-

gia din 1998, evident c\ m-am apropiat
[i de ezoterism. Dar simbolistica Taro tu-
lui mi-a fost revelat\ `ntr-un vis ciudat,
cu foarte mul]i ani `n urm\. Am visat c\
am `nt`lnit o femeie, care avea tr\s\turi
asiatice. Era frumoas\ [i pl`ngea. ~n mo-
 mentul `n care i-am luat fa]a din m`ini [i
m-am uitat la palmele ei, avea tatuat\ pe
fiecare deget imaginea unei c\r]i de Ta -
rot. C`nd am avut prima dat\ visul acesta,
nu [tiam nimic despre Tarot. V\zusem
odat\, `n cas\ la cineva, un set de c\r]i,
dar persoana respectiv\ le primise cadou
[i nu [tia la ce-s bune. Am ]inut neap\rat

s\ aflu mai multe despre simbolistica din
spatele fiec\rei c\r]i.

O.V.: Ce s-a `mplinit din mesajele
divinatorii?

B.-A.O.: Tot. Ce m-a interesat pe mi -
ne, consult`nd c\r]ile astea, a fost s\ v\d
dac\ fac ceea ce trebuie s\ fac. Am sim -
]it nevoia s\ am o confirmare c\ fac ceea
ce trebuie cu via]a mea. {i am primit-o.
~n momentul `n care `]i apare Lumea,
Judecata, Carul Triumfal...

O.V.: V\ place simbolul Judec\]ii?
B.-A.O.: Cartea are desenat\ pe ea

`ngerii Apocalipsei care sufl\ `n tr`mb i ]e.
~ngerii Apocalipsei anun]\ mereu schim -
b\ri spectaculoase. Dac\ ar fi dup\ gustul
personal, a[ pune Judecata imediat du p\
Turn. Turnul e un simbol al distru ge rii,
dar are [i acesta un fundal pozitiv, fiind c\
implic\ faptul c\ se d\r`m\ ordinea veche
[i po]i reconstrui o lume nou\, pe funda-
mente cu totul [i cu totul noi. Dac\ `]i
apare Turnul, `n]elegi foarte clar c\ ce-ai
construit p`n\ atunci a fost pe ni sip. {i-
atunci, dup\ ce suferi c\ se distrug iluzi-
ile tale, `]i faci noua construc]ie pe un
fundament stabil. St`nca `n seam n\ anco-
rarea `n realitatea personal\ – cea pe care
vrei tu s-o tr\ie[ti. Realitatea `ncon-
jur\toare este o realitate social\, nicide-

cum personal\. Orient`ndu-se dup\ reali -
tatea social\, oameni care au talent la de-
 sign vestimentar, dau la Economie, c-au
auzit c\ se c`[tig\ bine ca economist. Iar
oamenii care fac aceast\ gre[eal\ – cum
am f\cut-o eu – creeaz\ ni[te mari de ze -
chilibre `n lume. Dac\ noi nu ne facem
treaba, se g\sesc al]i oameni care s-o fa -
c\ `n locul nostru. O fac mai prost [i noi
s`ntem responsabili de na[terea tuturor
curentelor idioate, fiindc\ am refuzat s\
ne tr\im via]a [i-am l\sat pe al]ii s\ fac\
ceea ce eram meni]i s\ facem noi.

oie s\ [tiu c\
ce trebuie

ce vedeam `n oglind\



Pe la [ase diminea]a, Marius e
cu „leul” la mine, în spatele blocu-
lui. Un Peugeot 206 din 1998, primit
de la o m\tu[\ din Luxemburg.
Dru mul pîn\ la Bucure[ti e lejer, pe
autostrad\, în afar\ de un mic inci-
dent cu un camion a c\rui roat\ a
explodat la vreo zece metri în fa]a
noastr\.

L\s\m ma[ina în campusul Leu,
lîng\ c\minele Politehnicii, trecem
repede pe la un notar – s\ fac\ o
împuternicire cu ajutorul c\reia s\-i
ia un coleg camera de c\min, c\ nu
[tim cînd ne întoarcem – [i ne
post\m pe bd. Iuliu Maniu. Con cu -
ren]a e mare, foarte mul]i naveti[ti
stau aici a[teptînd o ocazie pentru
Pite[ti sau alte localit\]i mai din
apropiere. Dar am scris cu litere
mari, groase, „VL” pe agend\ [i, în
soarele dogoritor de Bucure[ti, a[ -
tep t\m. Abia dup\ vreo 40 de mi -
nute opre[te un tip cu o Dacia
Duster. Tîn\r [i cu impresii de pa -
tron, d\ telefoane încontinuu, la un
moment dat sun\ nu [tiu ce [ef de la
Oltchim ca s\ fac\ mi[to de Dan
Diaconescu. Cu toate astea, î[i um -
ple ma[ina de oameni pe Bucure[ti
– Pite[ti ca s\ le ia cîte zece lei.

Ne las\ într-un cap\t al ora[ului,
îl travers\m repede [i lu\m o ma[in\
mic\ mai departe, spre Vâlcea. Înc\
10 lei [i ne post\m [i aici la ie[irea
din ora[. În cîteva minute opre[te un
camion pr\fuit cu un [ofer la fel de
pr\fuit, dar în acela[i timp plin de
via]\ [i înver[unat. Nu suport\ turcii
[i nu rateaz\ nici o ocazie s\ ne
spun\ asta. Ne mai poveste[te cum
anul trecut a fost nevoie s\ apeleze
la serviciile unui recuperator pentru
a-[i primi banii pe cîteva luni de la
nu [tiu ce patron. Ne las\ în Sebe[.
Nici aici nu st\m mult. Opre[te o
camionet\ [i a[tept\m vreo dou\
minute pîn\ [oferul elibereaz\ lo cu -
rile din fa]\. Are un cu]it, vreo 12
pachete de ]ig\ri, MP3 Player-ul [i
GPS-ul. Face curse Bucure[ti –
Germania f\r\ s\ doarm\ deloc
uneori. „A[a-mi place mie, conduc
[i cîte 54 de ore dac\ vreau [i dorm
numai cînd ajung la destina]ie. Nu-mi
place s\ dorm pe drum, s\ dorm cu
grij\, mai bine lini[tit, cînd [tiu c\
am ajuns [i am desc\rcat marfa”. E
tîn\r [i îl ]ine ficatul pentru asta, dar
bag\ [i energizant dup\ energizant.
Are dou\ pe bord, unul desf\cut [i
unul neînceput.

R\mînem în Timi[oara peste
noapte la o fost\ coleg\, mai facem
cîteva planuri pe Google Maps [i ne
`ntindem la somn. Diminea]a sîntem
la ie[irea din ora[ înspre vama de la

Cenad. Ne ia tot o ma[in\ mic\ [i
cînd auzim c\ [oferul merge pîn\ la
Budapesta îi spunem s\ ne lase la
jum\tatea distan]ei dintre Szeged [i
capitala Ungariei, ca de acolo s\ o
lu\m pe Na]ionala 52 pîn\ la lacul
Balaton, pe autostrada M7, care
merge direct la Zagreb. Mare gre -
[eal\, mai pui [i faptul c\ ne-a l\sat
cu o benzin\rie mai încolo de ie[irea
de pe autostrad\ [i sîntem nevoi]i s\
ne întoarcem pe jos, pe lîng\ drum [i
prin sate parc\ p\r\site, de nu vezi
nici un cîine sau pisic\ pe uli]\, pîn\
la Kecskemét. Bem ni[te ap\ cu gust
de rugin\ de la o benzin\rie de pe
marginea drumului [i ne punem la
autostop. Încerc\m cu tot ce se
poate în direc]ia aia: „Balaton”,
„M7”, „Dunafoldvar” (ora[ la ju m\ -
ta tea drumului între autostr\zile M5
[i M7), nu merge nimic. Cînd ve -
dem c\ se face sear\ [i de fric\ s\ nu
ne prind\ într-un ora[ anonim din
Ungaria, scriem pe agend\ Buda -
pes t [i cîndva pe la 10 ajungem în
marele ora[. {oferul face curse de
pasageri dar ne ia, bineîn]eles, f\r\
bani. Numai în România se cer bani
la autostop. Ne mai d\ [i cîte un disc
de [ofer („[oferii”, adic\ cei care fac
curse de marf\ sau de persoane,
folosesc diagramele pe care le au pe
ma[in\ pentru a face autostop. A[a
se recunosc unii pe al]ii [i se iau mai
repede).

Ne vîntur\m pu]in, bem cîteva
beri [i ne culc\m în sacii de dormit
pe un deal din Gellerthégy, marele
parc din centrul ora[ului. Dormim
cu fric\, s\ nu vin\ vreun poli]ist,
boschetar, ho] sau grup de oameni
be]i, iar un cîine undeva la vreo 40
de metri latr\ încontinuu. Ne trezim
în frig, ne dezmeticim [i mergem la
intrarea pe M7, dar nici aici nu
avem mare succes. Ne mut\m de
cîteva ori mai înspre ora[, în locuri
unde se circul\ cu viteze mai mici,
tot nimic. Dup\ cîteva ore [i o pauz\
de mîncat pateu în fa]a unei sc\ri de
bloc, opre[te în sfîr[it o ma[in\.

Din ora[ în ora[, pe malul
lacului

{oferul, un tip pe la 30 [i ceva de
ani, cercet\tor în biologie, se ofer\
s\ ne duc\ pîn\ la Balaton. Numai
c\ pe partea cealalt\ a lacului [i nu
pe autostrad\, a[a c\ îi spunem s\ ne
lase la primul nod mai mare. De
acolo începe cursa pe autostrad\,
din nod în nod. Scriem „Siofok” pe
agend\ [i în cinci minute opre[te o
camionet\ cu un [ofer tîn\r. Din

Siofok scriem „Nagykanisza”, ulti -
mul ora[ mare de pe M7 în drum
spre Croa]ia. Nu [tiu cum, dar într-un
sens giratoriu îngr\m\dit opre[te di -
tamai TIR-ul, cu remorc\ dubl\.
Urcînd în cabin\ pentru cîteva clipe
am impresia c\-i român. Tot tîn\r,
f\r\ tricou, cu burt\ [i tatuaj tribal pe
antebra], cercel mare, cu piatr\, în
urechea dreapt\, în [lapi, cu un pi -
cior descul] ridicat pe portier\, cu o
mîn\ conduce, cu cealalt\ mu[c\
dintr-un salam înc\ în folie. De[i de
obicei ma[inile astea sînt limitate la
90 de km pe or\, el conduce cu 120
[i ne arat\ mîndru cadranul de pe
bord. Se ofer\ s\ ne duc\ pîn\ în
Liubliana, dar nu vrem s\ ne aba -
tem de la drum, p\str\m direc]ia
Croa]iei. A[a c\ ne d\m jos la inter-
sec]ia de la Nagykanisza [i cînd
ajungem la rampa de intrare pe au -
tostrad\ vedem c\ to]i care trec pe
aici merg spre Slovenia. Oricît de
bine arat\ drumul pe hart\, n-ai de
unde s\ [tii cum func]ioneaz\ trafi-
cul în fiecare loc. A[a c\ hot\rîm s\
facem exact ce speram c\ nu va fi
nevoie: autostopul direct pe auto -
stra d\. Bineîn]eles c\ la viteza res -
pectiv\ nu opre[te nimeni [i în vreun
sfert de or\ dintr-o ma[in\ utilitar\
care trece pe lîng\ noi cineva ne go -
ne[te.

„{alad!”
Ne mut\m înapoi la rampa de

intrare [i lu\m o ma[in\ de Slovenia,
spunîndu-i [oferului s\ ne lase la
intersec]ia care desparte M7 în do -
u\, o parte spre Zagreb [i alta spre
Liubliana. De acolo mergem iar pe
jos, dar pe lîng\ autostrad\, prin
cîmp, s\ nu ne prind\ poli]ia. Dup\
vreo cinci kilometri de mers prin
cîmp [i porumb ajungem la grani]\
[i un ungur negru [i gras începe s\
]ipe la noi. Vede c\ nu în]elegem
nimic [i trimite o coleg\ mai tîn\r\,
care vorbe[te englez\. „Oh, so you
are the problem”, începe. Ne explic\
c\ nu avem voie s\ trecem grani]a pe
jos, fiind în regim de autostrad\, [i
c\ trebuie s\ mai mergem vreo trei
kilometri pîn\ la alt\ grani]\, lîng\
Letenye, pe unde putem trece.

Ajun[i acolo trecem cu bine de va -
ma ungurilor, dar croa]ii nu-s a[a
îng\duitori. Am un buletin vechi, cu
folia desprins\ pe jum\tate, [i nu vor
s\ m\ lase s\ intru în ]ar\. „{alad!”,
tot strig\ umflatul din vam\ flu-
turînd buletinul. „Înapoi la Letenye
[i de acolo în Ungaria!”, mai zice
într-o englez\ stîlcit\. Pîn\ la urm\
se îng\duie [i ne las\ pe amîndoi s\
trecem. Numai c\ e deja întuneric [i
prin vama asta oricum trec foarte
pu]ine ma[ini, [i alea locale, nu
merge nimeni spre Zagreb. Degea -
ba facem autostopul cîteva ore, aici
sîntem sorti]i s\ r\mînem peste
noap te.

Intr\m în vorb\ cu angajatul de
la o benzin\rie [i ne spune c\ putem
s\ punem cortul lîng\, c\ a mai avut
autostopi[ti care au trecut [i au r\ -
mas bloca]i aici [i pe to]i îi las\ s\
campeze. Dup\ pu]in timp se r\z gîn -
de[te [i ne zice c\ oricum în 40 de
minute i se termin\ tura [i c\ ne
poate duce pîn\ în ora[ul lui, Ca -
kovec, care e la vreo 25 de km mai
aproape de Zagreb. Accept\m, a[ -
tep t\m [i plec\m. Pe drum ne po -
veste[te c\ una dintre frumuse]ile
Croa]iei sînt ora[ele mici, îngrijite,
curate [i lini[tite, lucru pe care-l
vom descoperi [i noi în zilele ce
urmeaz\. Ne las\ la ie[irea din ora[
înspre Varazdin, urm\toarea mare
lo calitate în drum spre Zagreb, [i ne
spune c\ putem campa acolo, lîng\ o
fabric\. Mai încerc\m jum\tate de
or\ de autostop, dup\ care punem
cortul lîng\ fabric\, dup\ ni[te co -
paci. Dormim [apte ore, ne trezim,
bem o gur\ de ap\ [i plec\m pe jos
pîn\ la prima intersec]ie mai mare.
Nici nu ne punem bine la autostop
c\ ne [i ia o ma[in\ mic\. „Am f\cut
[i eu autostopul 12 ani, tot f\ceam
Croa]ia – Dusseldorf [i înapoi, din

benzin\rie în benzin\rie. Dar cînd
am împlinit 30 de ani mi-a zis pri-
etena c\ gata, nu mai am voie, sînt
prea mare, [i m-am oprit”, ne
poveste[te [oferul. Ne las\ undeva
într-un or\[el la 30 de km de Zagreb
unde lu\m [i micul dejun pe un petic
de iarb\, lîng\ o benzin\rie: dou\
conserve de pateu [i ce-a mai r\mas
dintr-o bucat\ de ca[caval. Nu
z\bovim prea mult [i ne îndrept\m
spre urm\toarea benzin\rie, la ie[i -
rea din localitate. De-aici ne ia un
tip trecut de 50 de ani, plin de via]\
[i cu chef de glume [i de vorb\.
Vorbe[te englez\ cu un veritabil ac -
cent rusesc. Ne zice c\ în tinere]e
f\cea [i el au tostopul, dar cu lunile.
Odat\ a luat un tren pîn\ în Serbia [i
de acolo a f\cut autostopul prin Ro -
mânia, Ucraina, Bulgaria [i Tur cia.
Dar cum asta se întîmpla acum 35
de ani, opreau mai mult c\ru]e decît
ma[ini, a[a c\ ajungea dup\ trei, pa -
tru luni acas\. „St\team `n c\ru]e [i
m`ncam smochine. Aveam doar saci
de dormit [i bani în buzunar, atît ne
trebuia”, ne spune.

Rakija în Zagreb
Ne las\ într-o zon\ m\rgina[\ a

Zagrebului [i nevrînd s\ d\m bani
pe autobuz ne încerc\m norocul s\
facem autostopul pîn\ în centru. {i
func]ioneaz\. Ne ia o tip\ de vreo 28
de ani [i ne las\ în ora[. Ne învîrtim
pu]in [i în scurt timp realiz\m c\ nu
avem credit s-o contact\m pe tipa de
pe Couchsurfing la care trebuia s\
r\mînem peste noapte. Stînd aiurea
pe o banc\ în centru trece pe lîng\
noi aceea[i domni[oar\ care ne luase
mai devreme. Trimitem un mesaj de
la ea [i, cu gazda asigurat\, începem
s\ ne plimb\m prin ora[. Vedem ce-i
de v\zut, bem cîteva beri [i ne în -
drept\m spre sta]ia de tramvai. Nici
nu scoatem bine harta ora[ului s\ ne
orient\m, c\ [i apare cineva lîng\
noi s\ ne ajute. În cîteva minute
avem cinci oameni, dintre care trei
cu telefonul cu GPS-ul activat, în -
cercînd s\ ne explice unde trebuie s\
ajungem.

Ivana [i colegii ei de aparta-
ment, Anna [i Luka, se mut\ mîine,
dar ne primesc oricum. Am zis c\ ne
culc\m devreme, s\ fim odihni]i a
doua zi, pe drum, dar ne-am întins la
vorb\, glume [i rakija (la fel ca
r\chia noastr\, dar de smochine) [i
s-a f\cut aproape diminea]a. Dor mim
cîteva ore, ne trezim, l\s\m un „bi -

Agenda cu ora[e
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„Dup\ ce termini cu licen]a plec\m” „Unde?”
„Nu [tiu, hai în Pula, în Croa]ia”. {i a[a,

dintr-o idee de sear\, la o bere, s-a n\scut un drum
de vreo 3680 de kilometri cu autostopul, din
Constan]a pîn\ pe malul M\rii Adriatice [i înapoi.
Am schimbat 11 ma[ini mici [i 11 TIR-uri, camioane
[i camionete, vreo 3000 de forin]i [i 550 de kuna.
Am dormit la necunoscu]i prin Couchsurfing, la pri-
eteni, cu cortul prin p\duri la ie[irea din ora[e, pe
marginea autostr\zilor sau direct în sacii de dormit
în parcuri [i am v\zut [i cunoscut oameni [i locuri
care nu apar în nici un ghid de c\l\torie.

Pe malul M\rii Adriatice, cu
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� dup\ cîteva ore [i o
pauz\ de mîncat pateu în
fa]a unei sc\ri de bloc,
opre[te în sfîr[it o ma[in\
� dormim [apte ore, ne
trezim, bem o gur\ de
ap\ [i plec\m pe jos p`n\
la prima intersec]ie

Coloseumul de pe malul M\rii Adriatice

Casa de 2 pe 1
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Cu rakija la drum
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le]el” de mul]umire pe desktop-ul
laptopului [i plec\m din apartament.

Concuren]\ [i la ie[irea din
Zagreb. Dar e fat\ [i o iau repede
unii cu o dub\. Ne punem între dou\
benzi de autostrad\, la casele de ta -
xare, cu „Pula” scris mare pe agend\
[i începem drumul spre Marea
Adriatic\. Opre[te un tip cu o ca -
mionet\, ne pune repede rucsacurile
în spate [i porne[te. {oferul e calm,
dar fumeaz\ mult. A luptat în
r\zboiul din ’91 – ’95 [i o grenad\ i-a
fracturat piciorul, dar nu vorbe[te
decît fugar despre asta. Poate s\
conduc\ [i de atît are nevoie, [i-a
f\cut firm\, are dou\ ma[ini, cea pe
care o conduce el [i înc\ una, a unui
coleg, [i tr\ie[te bine. N-ai cum s\-l
ascul]i prea atent cînd în stînga [i-n
dreapta sînt sate înconjurate de
copaci [i pe dealuri buc\]i din vechi
castele înc\ p\zesc drumul. E vreme
ce]oas\, dar cum trecem de muntele
Ucka, care-i un fel de grani]\ spre
climatul mediteranean, ne întîmpin\
soarele [i cerul senin.

Cavle, partea I
{oferul ne las\ la o benzin\rie

lîng\ Cavle [i de acolo lu\m o
ma[in\ mic\ spre Rijeka, primul
ora[ în drumul nostru spre Marea
Adriatic\. Dar n-avem timp de z\ -
bo vit, deja se-ntunec\. Prindem re -
pe de dintr-o benzin\rie mare o ma -
[in\ care merge pîn\ la Medulin.
{oferul ne spune c\ se gr\be[te, se
vede [i pe fa]a lui c\ e obosit, dar cu
toate astea iese de pe autostrad\
(ora[ul lui e mai departe), intr\ în
Pula, ne arat\ pu]in localitatea [i ne
las\ fix în centru, lîng\ coloseum.

Plimbîndu-ne prin ora[, la un
moment dat facem dreapta pe o alee
[i d\m într-o curte unde cî]iva tineri
joac\ hochei pe role. Vizavi e o cîr-
ciumioar\ de cartier unde ne odihnim
pu]in [i bem cîte o Karlovacko.

Pe la 11 începem s\ ne c\ut\m
culcu[. Întreb\m cî]iva oameni [i
afl\m c\ plaja e departe, în Ve ru -
dela, care-i o sta]iune la vreo 11 km
de unde sîntem noi. C\ e ilegal cam-
patul pe plaj\ [tiam deja, a[a c\,
ajun[i, c\ut\m un loc mai ferit, între
ni[te copaci. Dormim neîntor[i.

Ne trezim, facem o baie în
Marea Adriatic\ [i bem o bere la
Cyber Cafe, unde st\m la cîte un
calculator. Eu fac ceva treab\ pe net,
Marius încearc\ s\ g\seasc\ o rut\
mai rapid\ spre cas\. Lîng\ mine, un
tip de vreo 25 de ani cu mîinile pline
de r\ni [i vîn\t\i î[i ruleaz\ [i a prin -
de un joint. Dup\ program, trebu ia
s\ plec\m de diminea]\, dar dac\ tot
am ajuns pîn\ aici, am hot\rît s\ mai
pierdem o zi. Spre sear\ sîntem la
ie[irea din ora[, cu Rijeka scris pe
agend\, dar nu opre[te nimeni. A[a
c\ ne ad\postim în p\dure, unde pu -
nem iar cortul. Diminea]a ie[im iar
la drum [i dup\ mult a[teptat opre[te
o femeie într-un Mercedes C Class
foarte vechi. „Credeam c\ sînte]i
jun kies (droga]i), dar de-asta am [i
oprit, c\ lucrez cu mul]i din \[tia la
spital. Cred în îngerul meu p\zitor,
altfel nu opream”, ne spune, uitîn-
du-se cînd la Marius, cînd la mine,
prin oglinda din mijloc. În scurt
timp ne s\tur\m de discu]iile spiri-

tuale, noroc c\ e aproape Rijeka.

Cavle, partea a II-a
Bloca]i din nou. Rijeka e cel mai

ciudat ora[ pentru autostopi[ti. Nu e
ie[ire din ora[ spre autostrad\, tre-
buie s\ iei un autobuz de la Delta
Bus Station spre Grobnik [i de aco lo
s\ mai mergi înc\ 2 km pe jos pîn\
la ramp\. Dar nimeni nu [tie ce au -
tobuz. Unii spun 12, al]ii 14, al]ii
16, iar cei de la Bus Station, care
sînt be]i mereu, spun 15A, care nici
nu exist\. Sîntem nevoi]i s\ înnopt\m
[i aici. Ora[ la mare, dar f\r\ plaj\,
ne îndrept\m spre primul parc mai
mare. Nu mai punem cortul [i ne
plou\ de vreo dou\ ori, a[a c\ ne
trezim cît de devreme putem [i
plec\m. Am mers mai mult la noroc
cu autobuzul 14 [i am ajuns, f\r\ s\
vrem, în Cavle, unde eram acum
trei zile, la dus. Dup\ cîteva locuri
schimbate [i mult a[teptat ne punem
în cel mai prost loc posibil: la
ramp\, în curb\ [i pant\, fix lîng\ un
semn unde scria mare „AUTOSTOP”
t\iat. Credeam c\ nimeni nu va opri
în a[a condi]ii. {i fix aici a oprit un
pletos la vreo 30 de ani. Merge pe
drumul vechi ca s\ nu pl\teasc\ taxa
de autostrad\. 10 euro doar dus e
mult pentru naveti[ti. Dup\ vreo 15
minute „nu vre]i s\ încerca]i ni[te
schnapps?”. Bineîn]eles. {i scoate
sticla de rakija, de data asta de pru -
ne, de sub scaun. Bem cîteva guri,
mai vorbim [i în curînd ajungem în
satul lui, care e fix lîng\ autostrad\.
„O s\ merg prin p\dure, s\ nu v\
speria]i, e cam prost drumul, dar v\
las fix lîng\ o benzin\rie de pe au -
tostrad\. De acolo sigur g\si]i, trec
multe ma[ini.”

Cînd coborîm din ma[in\ ne
spune zîmbind „Lua]i voi asta, pen-
tru drum” [i ne întinde sticla de ra -
kija. D\m mîna prietenos [i ne
desp\r]im. Nu st\m nici aici prea
mult. Opre[te un TIR iar [oferul se
scuz\ pentru faptul c\ nu e prea mult
loc în cabin\. „Am zis oricum c\ e
mai bine a[a decît s\ v\ las s\ a[ -
tepta]i în benzin\rie acolo”. {i bine
a zis. {i el a luptat în r\zboi. În ]e -
legem din privirea lui c\ croa]ii sînt
oameni calmi, dar cu dureri as cun -
se, bine înr\d\cinate, despre care nu
prea vorbesc. Multora le era mai bi -
ne în Yugoslavia, înainte de r\zboi
[i, de[i acum ]ara e independent\ [i
pe picioarele ei, foarte mul]i o duc
mai r\u ca înainte. Mul]i b\rba]i
care au fost `n r\zboi acum s`nt [o -
feri pentru c\, la fel ca `n Rom=nia,
asta a r\mas una dintre pu]inele
meserii b\noase pentru oamenii f\r\
studii sau chef de furat. „Dar nu sînt
nervos, de ce s\ m\ enervez. Am de -
ja destule probleme, dac\ m\ ener -
vez îmi fac [i mai multe, ce re -
zolv?”, ne spune. Rîde cînd aude c\
am b\ut rakija cu localnicii [i dup\
dou\ ore de mers [i vorbit ne las\ la
intrarea în Zagreb, în Lucko.

E deja sear\ [i sîntem rup]i de
oboseal\. Am ales la fix noaptea în
care s\ d\m bani pe un hostel [i s\
nu mai dormim afar\. A plouat toat\
noaptea. Chiar [i cu cortul tot ne-ar
fi udat. Ajungem la Funk Hostel [i
mirosul de iarb\ se simte de-afar\.
Avem noroc s\ prindem ultimele

dou\ locuri libere. St\m pu]in pe
Internet, bem jum\tate de sticl\ de
rakija [i dormim du[i.

„V\ ducem la grani]\,
de-acolo v\ descurca]i”

Diminea]a, pe o vreme mohorî t\,
ne ia un TIR al c\rui [ofer se vede c\
e plictisit de moarte. Ne explic\ de
cîte patru, cinci ori aceea[i chestie [i
ne las\ la un nod de autostrad\ la 20
de km de grani]a cu Ungaria. Nu mai
c\, ce nu [tia nici el, e un nod mort.
Nu trece nimeni pe aici. Dar nimeni.
În afar\ de o ma[in\ utilitar\, de la
autostr\zi. Opre[te lîng\ noi, vede
c\ avem scris „Budapest” pe agend\
[i tipul din dreapta, un pletos cu
accent de mexican, ne spune s\
urc\m în ma[in\. „We take you to
the border” cu accentul lui sun\ de
parc\ încercam s\ trecem din Mexic
în America. Bineîn]eles c\ ne las\
la aceea[i vam\ prin care am venit,
cea pe unde nu e autostrad\ [i pe
unde avem voie s\ trecem pe jos.
Cînd ne vede tipul care nu voia s\
m\ lase s\ intru în ]ar\ se amuz\ [i
el, [i noi. „V-a pl\cut Zagreb? S\-]i
schimbi buletinul! {alad!”.

{i, din nou, dup\ [apte zile, ne
trezim în aceea[i vam\ prin care nu
trece mai nimeni. Hot\rîm s\ nu
st\m pe loc [i mergem pe jos pîn\ în
Letenye, prima localitate maghiar\
de lîng\ grani]\. Se las\ noaptea, dar
nu vrem s\ r\mînem aici. A[a c\
mergem în autogar\. Mai avem
împreun\ 740 de forin]i de cînd am
trecut prin Ungaria la dus, ne
tocmim cu un [ofer de autobuz care
[tie doar pu]in\ german\. Ar fi
costat 1000 de forin]i dou\ bilete,
dar ne ia pîn\ la urm\ pîn\ în Na -
gykanisza. Punem cortul undeva
lîng\ autostrad\, s\ ne pornim de -
vre me cînd ne trezim, în cel mai
ciudat loc posibil, luat parc\ fix din
„Stalker” al lui Tarkovski. Iarb\ [i
plante ciudate înalte [i cea]\ dens\.
Dormim cinci sau [ase ore într-un
frig crunt [i plec\m. O camionet\ ne
las\ într-o benzin\rie mare, pe au -
tostrad\. Pe-aici trec multe ma[ini
spre România, a[a c\ sper\m s\
prindem ceva direct. Dar sînt numai
ma[ini mici, pline de bagaje. Aduc
românii de toate de prin Europa,
mobil\, biciclete, electronice, tot ce
vrei. Îns\ un echipaj de poli]ie pos -
tat la ie[irea din benzin\rie îi sperie
pe mul]i [i nu prea avem noroc. Ne-am
pus speran]ele într-o ma[in\ ro[ie cu
num\r de Cluj, îns\ dup\ vreo dou\
ore un angajat de la benzin\rie ne
spune c\ e abandonat\ acolo de cîte-
va zile ma[ina.

Pîn\ la urm\ ne ia un ungur pîn\
în Budapesta. {ofer de TIR, unul
dintre pu]inii maghiari care [tie
englez\, imediat cum ne urc\m în
cabin\ ne face o cafea la butelia de
voiaj de pe bord. Ascult\ muzic\
clasic\ în timpul liber [i în pauze
cite[te. „F\ceam [i eu autostopul în
tinere]e, dar f\r\ cort, f\r\ sac de
dormit, f\r\ nimic. Dormeam tot
a[a, în p\dure, pe marginea drumu-
lui. Odat\ am mers cîteva luni nu -
mai cu 50 de m\rci în buzunar, am
ajuns pîn\ la Helsinki”. Ne las\ într-o
benzin\rie mare pe autostrada M0,

centura Budapestei, plin\ de ma[ini
de România. Dar e noapte iar [i nu
ne ia nimeni. În scurt timp sîntem
cu noscu]i în benzin\rie, to]i [oferii de
TIR ne [tiu. C\ mergem din ma [in\ în
ma[in\, cel pu]in la cele cu nu mere
române[ti [i cîteva de Bul ga ri a, [i
întreb\m dac\ nu ne ia nimeni. F\r\
noroc. Ne a[ez\m pe o bordur\ [i
cîndva pe la 11 noaptea opre[te un
TIR cu num\r de Bu cu re[ti. {oferul
intr\ în benzin\rie [i iese cu dou\
doze de bere. „B\, dac\ nu v\ ia
nimeni pîn\ diminea]a, v\ iau eu.”

Remus din B\icoi
{i cum nu ne-a mai luat nimeni,

ne punem cortul în spatele unui
camion [i mai dormim [ase ore în
frig. Ne trezim obosi]i [i înghe]a]i [i
ne sim]im ca la un fel de festival al
camionagiilor. Numai TIR-uri în
jur, autostrada lîng\, benzin\ria [i
cor tul nostru singuratic.

Se treze[te [i Remus, ne vede
pu]in nedumeri]i [i d\ un claxon s\
ne cheme la ma[in\. „Hai, c\ s-a tre -
zit [i Jenel, plec\m”. A[a îi spune
soa relui, Jenel. „Ia uite-l cum se ri -
di c\ pe cer [i ne zîmbe[te.” Remus e
camionagiul român tipic: trecut de
50 de ani, se bate cu [oferii cu care
nu se în]elege, nu suport\ poli]ia, fa -

ce mi[to de tot ce prinde, înjur\ [i
fu meaz\ încontinuu [i nu ascult\ de
nimeni. „Vor \[tia s\ m\ trimit\ în
Fran]a, pe comunitate, dar am inter-
dic]ie în Fran]a. M-au prins acum
ceva timp cu magnetul ([oferii fo -
losesc un magnet pentru a „p\c\li”
diagrama [i a conduce mai mult de -
cît au voie în program) [i noroc c\
am prins la ambasad\ un român din
Com\ne[ti, fiica lui n\scut\ în
acela[i an, aceea[i lun\, aceea[i zi cu
mine, \sta a fost norocul meu, c\ alt-
fel îmi luam [i amend\ de 3000 de
euro, nu doar interdic]ia”, ne po ves -
te[ te. Cum trecem pe lîng\ o fat\,
cum o claxoneaz\ [i strig\ dup\ ea.
„Ciocolat\\! Las\ dracu’ m\tura aia,
hai c\-]i dau 10 euro [i punem un
fraier s\ m\ture, hai încoace!”. A[a a

]inut-o tot drumul, dar m\car ne-a
dus din Budapesta pîn\ în Oradea.
E ilegal s\ ia doi oameni în cabin\,
pentru c\ numai locul de pasager are
centur\ de siguran]\, dar merge cu
noi de parc\-i haiduc, trece pe lîng\
poli]ie f\r\ s\-i pese. Dup\ grani]\
oprim la o benzin\rie. Fumeaz\ în
benzin\rie [i nu-i zice nimeni nimic.
Apoi oprim la o împinge tava, mîn -
c\m to]i trei ceva, mai mergem cî ]i -
va kilometri [i coborîm. Înc\ o ca -
mionet\, înc\ 180 de km pîn\ la
Timi[oara [i înnopt\m iar, de data
asta într-un apartament, pe ni[te
saltele.

Fetele de pe Valea Oltului
Din Timi[oara drumul e lejer. O

ma[in\ cu un combinator care vrea
s\ ne ia 70 de lei pîn\ în Drobeta,
a[a c\ ne d\m jos la Lugoj [i îi
l\s\m 10, înc\ o ma[in\ mic\ în care
ascult\m Dire Straits pe Valea
Mure[ului [i din Sibiu un TIR cu
Vasile din Gorj. Vasile din Gorj fa -
ce numai România, nu vrea s\ fie
departe de familie, oricare ar fi aia.
În timp ce coborîm spre Pite[ti, ne
spune „uite aici g\si]i cele mai fru-
moase curve de pe Valea Oltului.
Da’ toate au un singur pe[te. Vine cu
duba [i le las\ pe toate, dou\ aici,
trei acolo”. Vasile are salariu fix, 15
milioane, dar ia 30 `n m`n\. „E la -
com [efu’. Nici nu termin o curs\ [i
m\ trimite `n alta. Da-l fur [i eu. C\ -
r\mizi, ciment, tot ce prind. Dintr-
un rezervor de 300 de litri de mo -
torin\ 60 `i v`nd.”

Pe la 12 noaptea ajun gem pe
A1, într-o parcare cu cîteva TIR-uri
sta]ionate. Dar nu pleac\ nimeni,
doar vin fel de fel de ma[ini de com-
binatori care iau ceva dintr-un TIR
[i pleac\. Se vede dup\ bur]i [i
ochelari de soare c\-s „b\ie]a[i”. La
un moment dat opre[te o ma[in\ cu
num\r de Vâlcea [i b\ie]ii încep s\
scoat\ fel de fel de chestii din port-
bagaj. Telefoane, mp3playere, unul
scoate o medalie. „E de aur, da’ e
doar suflat\, am dus-o la verificat.
Da’ uite, scrie Beijing 2012 pe ea.”
N-am avut curaj s\ întreb\m dac\ e
furat\ sau f\c\tur\.

Ajungem pe la 3 diminea]a în
Bucure[ti [i dormim într-unul din
c\minele Politehnicii. A doua zi ne
trezim greu [i pornim molcom [i,
iar, f\r\ noroc. Dar nu mai avem r\b -
da re, vrem s\ ajungem acas\. A[a c\
mer gem la gar\ s\ lu\m un tren spre
Constan]a. Vrem s\ mergem cu lo -
co motiva, dar ne în]elegem din pri -
viri cu conductorul c\ nu se poate.
N-avem ce s\ facem, trebuie s\
pl\tim. Cu reducere, la na[.

Ioan STOLERU

Stopul la dou\ benzi

� Rijeka e cel mai ciudat ora[ pentru autostopi[ti � diminea]a, pe o vreme mohorî t\,
ne ia un TIR al c\rui [ofer se vede c\ e plictisit de moarte

u solda]ii la volan
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Televiziunea e în pericol de
dispari]ie, iar posturile TV se afl\
în permanen]\ c\utare a unei mo -
meli eficiente pentru a pescui mai
mul te guri c\scate. Antena 1 [i
PRO TV s-au folosit de aceea[i so -
lu]ie pentru a-[i m\ri audien]ile, a -
v`nd drept nad\ pe Ioana Tu fa ru,
fiica so listei Anda C\ lu g\ rea nu [i
ac to ru lui Dan Tufaru. I ma gi nea
acestei fe mei, des pre care persoa ne -
le care o cu nosc din copil\rie spun
c\ este bolnav\ psihic, a fost bat jo co -
rit\ în premier\ la emisiu nea „Acces
di rect” (Antena 1), mai apoi la „Un
show p\ c\ tos” (An te na 1) [i  `n
final la „Ha ppy Hour” (PRO TV).

Ar fi de men]ionat c\ Ioana a
mai avut apari]ii pe sticl\, dar a ce le
emisiuni au avut drept scop s\ o
ajute `n lupta sa contra kilogra me -
lor care o nefericeau. A cum, pentru
c\ timp de cî]iva ani a sl\ bit 120 de
kilograme, [edin]ele sale foto în cos -
tum de baie, lenjerie [i cio rapi de
plas\ au fost difuzate în exclusivi-
tate la canalele TV men ]ionate mai
sus. Aceste lucruri i-au re voltat pe
unii telespectatori, iar Consiliul Na -
]ional al Au di o vi zua lului (CNA), în
baza celor 21 de reclama]ii primite
primite în cazul Ioana Tufaru, a
san c]ionat An tena 1 [i Pro TV. Chiar
dac\ cei din trus tul Intact au semnat
un acord cu Ioana, ori cum au de
pl\ tit 50.000 de lei pe motiv c\ în -
cal  c\ legisla ]i a privind pro tec]ia mi -
no rilor prin difuzarea u nor i ma gini
indecente cu t`n\ra. Iar cei de la Me -
dia Pro au fost san c]iona]i cu 30.000
de lei pentru di fuzarea u nei casete
f\r\ acordul ei.

P\rerile privind cazul au fost `n s\
`mp\r]ite. Dac\ Simona Gher ge,
prezentatoarea emisiunii „Ac  ces di -
rect”, care a dat start scanda lu lui, nu
vede aceste i ma gini [i ac ]i uni drept
dezgus t\ toa re, al]ii con sider\ c\ cei
de la TV s`nt de vin\ pentru de gra -
darea Ioa nei [i ex ploa tarea ei pentru
a ob ]i ne ratinguri mari. Membrul
CNA, Gelu Tran da fir, e de p\ re re
c\ nu se putea a m`na implicarea con -
siliului de vre me ce Ioa na a fost
pu s\ într-o situa]ie umili toare.

Din cauza condi]iei sale, Ioa na
Tufaru este `ntr-adev\r o persoan\
care necesit\ un tratament special,
îns\ nu `ntr-at`t c`t s\ fie purtat\ de
la o e mi siune de tip cancan la alta.
{e din ]ele foto în vestimenta ]i e su ma -
r\, sce nariu înv\]at din timp, test cu
detectorul de minciuni pentru a a fla
dac\ s-a pros tituat sau nu, m\r tu rii
despre rela]ia pe care o avea cu tat\l
s\u, toate acestea nu pot fi l\sate
prad\ ochiul pu blic atît timp cît
eroul principal su fer\ de unele defi-
cien]e menta le.

Daniela VORTOLOMEI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Dup\ ce a fost demis din fun c]iile
de pre[edinte [i director general al
Bur sei din Sibiu (Sibex), brokerul
Cristian Sima este suspectat c\ ar fi
plecat din ]ar\ cu 70 milioane de eu ro.
„Cris tian Si ma nu mai poate fi contac tat
de lunea tre cut\, [i potrivit unor  zvo -
nuri din pia ]a de capital, ar fi dis p\ rut
cu banii unor clien]i care tranzac ]io nau

pe pie]e externe printr-o firm\ de]inut\
de el” (g=ndul.info, miercuri, 10 oc tom -
brie).

Printre clien]ii acestuia se nu m\ r\ [i
fostul ministru al finan]elor, econo mis -
tul Daniel D\ianu, care sus]ine c\ a in -
vestit milioane de euro pentru c\ i s-au
promis c`[tiguri mici, dar sigu re. „A ces -
ta a declarat pentru Ziarul Fi nanciar c\
a aflat din pres\ c\ Sima nu mai poate
fi g\sit [i c\ ar fi plecat cu banii cli en ]i -
lor. «S`nt stupefiat de dispari]ia lui Sima.
Am crezut `n bu na credin]\ a unor oa -
meni dintre care u nul a ajuns pre [e din -
te le Sibex. Am conturi deschise la cele
do u\ societ\]i WBS Rom=nia [i la WBS
Holding pen tru c\ mi s-a spus c\ doar
a[a se pu tea tranzac]iona pe pie]ele ex -
terne»” (money.ro, joi, 11 oc tom bri e).

R\spunsul fostului director al Bur -
sei din Sibiu vine prin intermediul u nor

scrisori publicate pe blogul jurnalistului
Radu Soviani, `n care a cesta face u ne -
le preciz\ri legate de su mele depuse la
fir ma sa. „«Nu am fu git, nu m\ ascund [i
s`nt `nregistrat la aceast\ adres\ cu nu me
[i pre nu me [i cu pa[aportul meu valabil»,
afirma Si ma `ntr-o scrisoare public\.
«A pro po de numele vehiculate la televi -
zor, Daniel D\ianu avea 200.000 euro
[i Irina Schrotter 100.000. Nu exist\ zeci
de milioane de euro [i nici m\car ze ce
milioane de euro»” (dailybussiness.ro,
vineri, 12 octombrie). ~n ur ma celei de-a
treia scrisoare, economistul Daniel D\ -
ianu spune c\ cel mai bi ne pentru Cris -
tian Sima ar fi s\ revin\ `n ]ar\ [i sus -
]i ne c\ va recurge [i la pl`ngere penal\
`n cazul `n care acesta nu de]ine banii.
„«Am consultat [i al]i investitori, voi fo-
losi mijloace le gislative. ~n a treia scri -
soa re el spu ne c\ de]ine aceste active,

ce ea ce poate fi un temei pentru o so lu -
]io nare a a ces tui caz mai mult dec`t re -
gre  tabil»” (ro  manialibera.ro, vineri,
12 oc tom bri e).

~n cadrul unei interven]ii telefo ni ce
de la Realitatea TV, fostul di rec tor Si -
bex a confirmat c\ se afl\ ̀ n Is lan da [i c\
are de g`nd s\ revin\ `n Ro m=nia, `ns\
nu [tie data exact\. „Pa tro nul WBS Hol -
ding spune c\ a plecat din ]ar\ fiindc\ a -
supra sa s-a f\cut o presiune extraordi-
nar\ [i voia s\-[i ia o pauz\ de g`ndire. A -
cesta spu ne c\ a pierdut banii fiindc\ i-a
tranzac]ionat prost [i nu i-a furat ca s\-
i ascund\ `n anumite conturi” (hot-
news.ro, vineri, 12 octombrie). Da c\ si -
tua]ia se va clarifica sau dac\ Si ma va re -
veni `n ]ar\ este incert, `ns\ o siguran]\
mai mare o prezint\ ab sen ]a unui te mei
legal care ar permite urm\rirea na ]io -
na l\ sau interna]ional\ a acestuia, pe nu -
mele s\u nefiind depus\ nici o pl`ngere
sau se sizare. 

M\d\lina OLARIU 

Rechinii [i
planctonul

Milioane de euro puse la ciorap 
� Daniel D\ianu spune c\ cel mai bi ne pentru Cristian
Sima ar fi s\ revin\ `n ]ar\
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C`teva scaune [i tot at`tea stative
pen tru partituri `[i a[teapt\ violoni[tii `n
fa]a cortinei de fier. Picturile tac, la fel
ca trupurile de marmur\ ce se ridic\ din
tavanul [i pere]ii aurii ai s\lii, `n timp ce
fo[netul rochiilor [i-al costumelor fac din
public un furnicar `n care nimeni nu-[i
g\se[te locul. Ecoul unui gong nev\zut `i
cheam\ `ns\ [i pe cei care-au z\bovit l`n -
g\ oglinzile de pe holuri, iar stalul, lo je le
[i balconul se aglomereaz\ de chi puri
`m bujorate de fard [i de papioane str`n -
se `n jurul gulerelor albe. 

Lumina se stinge, `ns\ cortina nu e
ridicat\ ̀ nc\, iar Edenul pictat pe ea e a -
coperit de proiec]ii cu g`nduri venite de
departe. C`teva din glasurile care-au  um -
plut de-a lungul anilor Sala Mare cu ̀ n -

fiorarea vie a muzicii de oper\ `nv\luie
publicul [i aplaud\ redeschiderea „ce lei
mai frumoase s\li de spectacol ro m= -
ne[ti”. A[a o numesc, printre al]ii, so pra -
nele Mioara Cortez, Elena Mo [uc,
Ma riana Nicolesco, tenorul Ionel Voi  -
neag sau mezzosoprana Ruxandra Do -
nose. 

Un infinit de lumi par a se des chi de
odat\ cu dezv\luirea scenei, dintre ca -
re doar cinci se las\ descoperite, dup\
tot at`tea cortine `nalte [i ro[ii precum
buzele doamnelor din lojele de l`ng\ sce -
n\. Sub cele trei candelabre din decor
ce-nlocuiesc str\lucirea cristalelor ani-
nate de cupola s\lii se-aliniaz\ corul, `n
straie ro[ii satinate, a[tept`nd cu min te
s\-[i rosteasc\ frazele muzicale. 

O plec\ciune din baghet\
Orchestra se a[az\, publicul se ri di -

c\ cu m`inile `mpreunate [i `nc\perea
vuie[te deja a b\t\i de inimi. Deodat\, ca
un triumf, o de[teptare, „For]a destinu -
lui” a lui Giuseppe Verdi izbe[te puter -
nic piepturile spectatorilor, atin[i de pof -
ta [i emo]ia cu care arcu[urile viorilor ur -
m\resc bagheta dirijorului.

Pe bun\ dreptate cori[tii poart\ ve[ -
minte ro[ii cu sclipiri negre pe piept, iar
de pe cre[tetul fiec\rei fete lic\resc bo -
ne te cu detalii complicate. {iragul de
voci se transform\ `n „Corul ]iganilor”
din „Trubadurul” aceluia[i Verdi, a l\ turi

de un  joc de corzi pe care ori le arde ar -
cu[ul ori le pi[c\ degetele sub]iri ale
violonceli[tilor. Pe buzele spectatori lor
se cite[te, uneori, un [optit „La zinga re -
lla, la zingarella!” pe care corul `l stri -
g\ la fel de viu cum s-ar bate de p\ m`nt
o hor\-n miezul verii. 

O `nt`lnire din glasuri
Cu palmele deja aprinse, publicul

e-at`t de antrenat `n joc `nc`t pare sur-
prins c\ gala abia a `nceput. De la pri ma
in ter pretare p`n\ la finalul primei p\r]i,
so li[tii [i-au c`ntat pove[tile, a du c`nd
pe scen\ c`te-un personaj cules din re -
per toriul propriu, dar mai ales din su -
flet. Se ̀ nchin\ ̀ naintea noastr\ [i un Me  -
phi sto faustian c`ntat cu voce de bas sau
„madame Butterfly”, c`nt`ndu-[i do ru -
rile `ntr-o `ndurerare neputincioas\. „Ce
qui sera, sera”, `i tremur\ cald vo cea so -
pranei Mihaela Gr\jdeanu.

~ns\ caruselul de tr\iri `n care am ur -
cat la intrarea `n sal\ ne ridic\ iar\[i col -
]urile buzelor, c\ci din culise ies pe sce -
n\ baritonii Eduard Sveatchevici [i
Geor ge Cojocaru [i tenorul Con stan -
tin }aga. Un trio care ne c`nt\ despre
„pu ]inul noroc” de care are via]a ne vo -
ie ca s\ r\m`n\ demn\ de tr\it. Pasajul din
„My Fair Lady”, de Frederick Loewe
anim\ publicul cu-n joc de rol `mpletit
prin tre notele grave ale soli[tilor. 

Poate c\ „Sunetul Muzicii” inter-
pretat de `ngera[ii albi ai corului Ju ni -
o rii Operei ne-a r\mas prea viu `n mi n -
te sau poate c\ n-am vrut s\ pierdem cel
de-al doilea gong al spectacolului, `ns\
par tea a doua a debutat ca [i cum ni mic
n-ar fi `ntrerupt povestea. „Ritorna vin -
ci tor!” (n.r.: „~ntoarce-te `nving\tor!”)
se-mpr\[tie glasul Aidei lui Giuseppe
Verdi `n sal\, amintindu-le unora din-
tre spectatorii fura]i de tensiunea ariei
mu zicale s\ respire. 

O v\paie `n `ntuneric
~ndr\gim teatrul ce se na[te din mu -

zica cu nuan]\ri de flamenco a lui Leo
Délibes, pe care L\cr\mioara Maria
Hru baru-Roat\ o alint\ cu mi[c\ri gin  -
ga[e ale m`inilor. ~ns\ ne ag\]\m pri vi -
ri le [i de povestea vis\torului din „Fi -
ddler on the Roof”, de Jerry Bock. ~n -
tr-o simetrie pe care publicul o se si zea z\
cu c`te un sur`s [i aplauze r\zle]e, ba ri -
to nul Mihail Frunz\ completeaz\ lis -
ta de lucruri esen]iale vie]ii cu bu n\s ta -
rea. „Dac-a[ fi bogat...” e g`ndul ce `n -
vie [i `n min]ile celor de pe scaune. Se-
a prind aplauze, se-mpart priviri `n care
lic\re[te ritmat o veselie sincer\. {i p` n\
la final palmele nelini[tite ̀ ntrerup a proa -
pe fiecare arie, iar suflul nou al fragmen -
tului din „West Side Story” aduc `n i -
ni mile spectatorilor o euforie care tre ce
nemijlocit peste toate chipurile [i le `m -
bujoreaz\. 

Vorbesc p`n\ [i picturile [i figurile
de marmur\ de pe cupol\ despre elegan -
]a Galei Extraordinare de Oper\.
Cele aproape 15 minute de aplauze f\ r\
`ntrerupere, reveren]ele repetate ale so -
li[tilor, ro[ul puternic al trandafirilor pe
care `i str`ng la piept ar tistele `n rochii
de z`ne [i vuietul melodiilor cu po v es te.
Toate minunile care ne-au ]intuit pe sca -
une ne-au picurat cu-o via]\ menit\ s\
r\ m`n\ mereu `nchis\ `n sala de teatru,
sub sclipirile candelabrului ce nu se stin -
ge nici m\car c`nd sala se gole[te.

Anca TOMA

Oprin]es\ cu rochie
alb-ivorie, un vis pa -

lid spulberat ca un pumn
de cenu[\, un to re ador
`ndr\gostit, un `nger
tran dafiriu, o mi reas\
`ntunecat\. Pe sce na S\ -
lii Mari a Teatrului Na ]i o -
nal „Vasile A lec sandri”
au urcat, vineri, 12 oc -
tombrie, de la ora 18.30,
toate himerele `n f\p tuite
`n sufletele so li[ tilor
Operei Na]ionale Ro -
mâne din Ia[i, `n at mo s -
fera Galei Ex tra or di nare
de Oper\. Al\turi de ei,
dup\ tabloul g`n dit de
regizorul Beatrice Ran -
cea, corul [i orchestra
dirijat\ de maestrul Ga -
briel Bebe[elea au r\  -
sunat [i senin [i duios,
[i vesel [i sf`[ietor, iar
sa   la plin\ a tremurat timp
de trei ceasuri o da t\ cu
scena. 

Soli[tii Operei ie[ene s-au `ntors pe
scena S\lii Mari `n lumini de gal\

� trus tul Intact a fost
amendat pentru în c\l  -
carea legisla ]i ei privind
protec]ia mi no rilor

� un infinit de lumi se
dez v\luie odat\ cu scena
� soli[tii [i-au c`ntat po -
ve[tile, a du c`nd pe scen\
c`te-un personaj

Reveren]ele arti[tilor au ]inut c`t aplauzele `nfl\c\rate ale publicului



În definitiv, de ce-ar trebui s\ avem
o televiziune public\? Doar pentru c\
exist\ de mai bine de 50 de ani? Sau
pentru c\ toate ]\rile europene au a[a
ceva? Dac\ tot a ajuns la o datorie atît
de mare, n-ar fi mai ieftin s-o desfiin ]\m,
s\-i vindem activele [i, din banii ob ]i -
nu]i, s\ instal\m televiziuni de juc\rie
în toate [colile, ca s\ înve]e elevii pa -
triei cum se fac emisiuni? (C\ci, dac\
tot vrea dl. Ponta s\ instaleze wireless
în toate [colile din banii ob]inu]i pe li -
cen ]ele de telefonie mobil\, de ce n-am
extinde metoda?...)

TVR a ajuns, practic, într-un fel de
„inexisten]\”, chiar dac\ emite în con-
tinuare. Pentru un simplu cet\]ean, e greu
de în]eles ce se întîmpl\. TVR Info [i
TVR Cultural au fost închise. Au dien -
]a a sc\zut [i mai mult. S-a decis tes ta rea
angaja]ilor pentru a stabili cine vor fi
cei 872 care vor fi da]i afar\, dar deo-
camdat\ „examenul” se amîn\. Curtea
Constitu]ional\ a declarat neconstitu -
]io nal\ actuala conducere, dar conduc-
erea func]ioneaz\ bine mersi. Valentin
Nicolau, membru în Consiliul de Ad -
ministra]ie, a publicat o scrisoare de -
vas tatoare la adresa actualului pre [e -
dinte, Claudiu S\ftoiu, numindu-l „gro -
parul TVR” – ceea ce arat\ c\, oricît s-a
str\duit majoritatea USL s\ creeze un
Consiliu „monolitic” format din oa -
meni obedien]i, n-a reu[it. Salaria]ii au

început s\ protesteze [i au intrat chiar
în greva foamei.

Cam astea sînt faptele. Comen ta -
riile sînt, evident, de toate felurile. Unii
cred c\ toat\ tevatura e un plan bine pus

la punct de diabolicul Dan Voiculescu
pentru a sc\pa de un concurent de pe
pia]a audiovizualului [i a-[i ridica, ast-
fel, Antenele: dac\ TVR se pr\bu [e[ te,
unii angaja]i ar putea fi lua]i mai ieftin
de trustul Intact (sau de altele), publi -
ci tatea s-ar duce tot într-acolo etc. A[
spune c\ acestea sînt mai degrab\ ni[te
consecin]e – e greu de demonstrat c\ a
croit cineva un astfel de plan, iar de
teorii ale conspira]iei e plin în jurul
nostru... Al]ii fac teorii liberale despre
cum e cu pia]a [i cu legitimitatea unei
televiziuni la care to]i cet\]eni pl\tesc
abonament, dar foarte pu]ini se uit\. Ce -
ea ce e foarte corect dac\ sîntem con-
secven]i [i aplic\m principiile pie]ei pî -
n\ la cap\t. Dar ca s\ fim consecven]i
ar trebui s\ punem în discu]ie, „la pa chet”
cu raportul între costuri [i audien]\, [i
sistemul de numire a conducerii, care
de ani întregi se face dup\ algoritmul
politic, nu dup\ competen]\. A[a încît,
dup\ ce atîta vreme TVR nu a avut
par te de un management eficient, e ri -
di col s\ aplici brusc [i sever principiile
pie]ei, decretînd c\ audien]a trebuie s\
fie „farul c\l\uzitor” în aplicarea re for -
mei. De altfel, povestea asta cu audien -
]a s-a tot manipulat de cîte ori a venit
vorba de TVR (dar nu numai): cine a
vrut s\ desfiin]eze o emisiune (eventual
neconvenabil\ politic) sau s\ schimbe
vreun [ef, a invocat audien]a slab\ [i

gata; cine a vrut s\ men]in\ o emisiune
slab\ (dar convenabil\) sau vreun [ef
„prieten”, a invocat „interesul public”
[i l-a „argumentat” cu bla-bla-uri, chiar
dac\ audien]a era slab\. Jocul \sta la do -
u\ capete a permis aproape orice ma ne -
vr\, dup\ caz. Dar cu atît mai mult nu
e în regul\ s\ te ui]i, azi, pe audien]ele
de s\pt\mîna trecut\ [i s\ faci pe refor-
matorul ori s\ comentezi sarcastic prin
ziare cum e cu „politicile publice” în
materie de TV.

Pe de alt\ parte, e limpede c\ e ne -
voie de o reform\. Dar ea trebuia s\ în -
cea p\ de mult, prin revizuirea legii de
func]ionare [i prin g\sirea unei formu le
manageriale eficiente, care s\ plece de
la un lucru clar, exprimat în diverse di -
rective europene [i validat de expe-
rien]a din alte ]\ri: televiziunea public\
e necesar\ ca alternativ\ la televiziuni -
le comerciale, pentru a echilibra spa ]iul
public [i pentru a produce/difuza con -
]i nuturi (educative, culturale, sociale,
informative) care nu sînt acoperite de
televiziunile orientate spre profit. E
adev\rat c\ toate televiziunile publice
din Europa au avut de suferit dup\ lib-
eralizarea pie]ei TV, dar societ\]ile se -
rioase au avut dezbateri substan]iale des -
pre rolul lor [i au g\sit solu]ii de ada p -
ta re. Noii corifei de ocazie ai libert\]ii
pie]ei nu trebuie s\ uite c\ reperul
mondial în materie de TV este în con-
tinuare o televiziune public\: BBC. So -
cietatea româneasc\ îns\ a ratat – ca [i
în alte domenii – [i dezbaterea se ri oa s\,
[i reforma postului public TV. (În schimb,
Radioul public o duce bine: acolo oa -
me nii [i-au f\cut treaba, SRR nu are
pierderi financiare, iar programele sînt
cum trebuie.) În încurc\tura actual\, s\
vii cu „principii” de pia]\ dup\ ce atî]ia
ani totul a b\ltit e cel pu]in neadecvat.

Ce-ar mai fi de f\cut? În nici un caz
cîrpeala pe care o face actuala (?) con-
ducere. În comisiile de evaluare a an ga -
ja]ilor au fost introdu[i politicieni [i
fo[ti [efi ai TVR: adic\ vrei s\ pui to -
tul „pe baze noi” apelînd la unii dintre
aceia care au contribuit la dezastru?…
E complet stupid, nici nu merit\ discu-
tat a[a ceva. [i atunci? Atunci, nimic.
O s\ se rezolve cumva bîlbîiala consti-
tu]ional\ legat\ de Consiliul de Ad mi -
nistra]ie, haosul va continua, datoriile
vor fi rezolvate în vreun fel (s-a mai v\ -
zut asta la televiziunea public\ italian\
RAI, acum cît\va vreme, cînd statul
pur [i simplu a „absorbit” datoria), dar
TVR tot nu va deveni ce trebuie. Nici
m\car ca juc\rie politic\ bun\ de fo -
losit în campanie nu mai prezint\ in te -
res: acum, jocurile politice se fac la te -
leviziuni private. Ar putea fi cu ade v\ -
rat salvat\ [i pus\ pe picioare dac\ ar
lup ta pentru ea propriii profesioni[ti;
dar ace[tia tac, a[teapt\ „s\ se aranjeze
cumva” – a]i v\zut vreuna dintre vede-
tele TVR luînd pozi]ie public\ pentru
ap\rarea institu]iei?.... Sau dac\ ar
avea sus]inerea publicului, a „socie t\ ]ii
civile” – în virtutea grijii pentru „in ter -
esul public”. Dar mai e preocupat ci -
ne va de interesul public, în afar\ de cî -
teva mici grupuri sau ONG-uri care î[i
fac treaba, dar nu le mai d\ aproape
nimeni aten]ie?A[a c\ s-o desfiin]\m.
Poporul se distreaz\ destul cu televiz-
iunile priva te, iar educa]ia civic\ se
face la televiziunile „de [tiri” în com-
pania unor mari tr\nc\nitori ai neamu-
lui, care au opinii ferme despre orice.
Iar dac\ po porul e fericit [i se dis-
treaz\, ce ne mai trebuie?

Text publicat `n revista „Dilema
veche”, nr. 452, 11-17 octombrie 2012
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TVR 1, 2, 3, stop

Cine trage clopotele televiziunii na]ionale

Priveam, s\pt\m`na trecut\, au die -
rea noului CA al TVR, în comisiile de
mass-media din Parlament, [i-mi spu -
neam în g`nd: „N-avem noi at`ta p`ine,
c`t circ pot produce oamenii ace[tia...”
Îm puns\turi, acuze, apeluri m`rl\nesc-
politicoase (da, da, polite]ea poate fi
fo losit\ cu rea-credin]\) [i mult, mult
discurs politicianist.

Povestea nu e simpl\, dar e destul de
clar\. În prim\var\, noua majoritate par -
lamentar\ respinge raportul de activi-
tate al TVR [i for]eaz\, prin aceasta, de -
misia consilul de administra]ie condus
de Alexandru L\zescu. Se proce dea z\

la numirea unor noi membri. Conform
legii de organizare [i func]ionare a ser-
viciilor publice de radio [i televiziune,
grupurile parlamentare desemneaz\ 8
dintre cei 13 membri ai CA-ului. Gru -
purile parlamentare propun candida]i
– num\rul candida]ilor fiind desemnat
cu respectarea algoritmului politic din
Parlament. Sublinierea mea: candida]i.
Ace[ti candida]i s`nt apoi audia]i de co-
misiile reunite de mass-media, vota]i in -
dividual, pe baza meritelor [i ca li t\ ]i lor
lor, fiind apoi valida]i în bloc prin vo tul
plenului. La alegerile din iunie, PDL-
ului i s-a interzis de c\tre partidele din
majoritatea parlamentar\ sa propun\ ca n -
dida]i. Numele lor nu a ap\rut pe lis ta
candida]ilor, nu au fost audia]i de co -
misii. „Trebuie s\ face]i peniten]\” au
declarat un parlamentar USL-ist. Adi -
c\ v\ pedepsim [i v\ lu\m dreptul legal

(aviz amatorilor!) Aceast\ înc\lcare fla -
grant\ a legii a fost sanc]ionat\ de Cur -
tea Constitu]ional\ care a ordonat re -
luarea procedurii. {i a[a ajungem la
episodul de s\pt\m`na trecut\.

Ce au în]eles parlamentarii no[tri din
toat\ aceast\ poveste? S\ se str`ng\ un
pic pe b\ncu]\, s\ le fac\ loc [i \lora din
PDL. A[a ca au re-negociat între par-
tide pozi]iile de membri în CA al TVR.
Ca [i cum legea ar garanta cuiva - ori -
cui – locuri în CA, nu doar dreptul de a
face propuneri. În felul acesta, parla-
men tarii au dovedit (cui mai avea vreo
urm\ de îndoial\ [i/sau speran]\) c\ nu
pot g`ndi mediile publice dec`t popu-
late politic, pe baz\ de algoritm (dac\
nu pot s\ le preia cu totul).

Discu]iile din comisii mi-au con-
so lidat aceast\ convingere, pun`nd în -
tr-un paralel absurd tema implic\rii par -

lamentarilor Cristian }opescu [i M\ -
d\ lin Voicu în procesul de evaluare a
competen]elor angaja]ilor din TVR, pe
de o parte, [i afilierea politic\ (sau sim -
patiile) ale reprezen]an]ilor PDL în CA,
pe de alta. Acestora li s-au cerut ga ran -
]ii c\ nu vor reprezenta „vocea, m`na [i
pixul” partidului în CA. În acela[i timp,
domnii }opescu [i Voicu au fost con-
sidera]i profesioni[ti des\v`r[i]i [i „po -
li ticieni doar de conjunctur\”, astfel în -
c`t participarea lor la evaluarea perso -
na lului TVR era nu numai de dorit, ci
[i obligatorie („Cunoa[te]i pe altcineva
mai capabil?”’). Prezen]\ sus]inut\ cu
vorbe p\tima[e [i convingere nestr\ mu -
tat\ de partidele lor, de în[i[i preo pi nen -
]ii [i de vechiul/noul PDG al televizu-
nii publice.

Ca „ai lor” s`nt mai politiciani[ti,
mai cozi de topor dec`t „ai no[tri” ne-

a dovedit-o, prin rico[eu, [i dna. Lucia
Hossu-Longin, care a încercat, într-un
rar gest de elegan]\ colegial\, s\ îi ia
ap\rarea dnei. Ada Mese[an (fost\ [i
nou\ membr\ în CA din partea PDL)
cu urm\torul text: „A fost întotdeauna
vertical\. N-am sim]it niciodat\ c\ apar -
]ine partidului la putere, c`nd noi eram
în opozi]ie.” 

C`nd oamenii din televiziunea pu -
blic\ se plaseaz\ de bun\ voie [i des chis
de o parte sau alta a balan]ei politice,
c`nd politicenii [i conduc\torii TVR
deopotriv\ refuz\ s\ vad\ uria[a in com -
patibilitate între func]ia de parlamen-
tar [i orice implicare în mersul televiziu -
nii publice, c`nd negocierile se duc strict
pentru respectarea unui algoritm sta-
tistic (în detrimentul unor criterii de
competen]\), soarta cozii ursului este
pecetluit\.

� la alegerile din iunie, PDL-ului i s-a interzis de c\tre
partidele din majoritatea parlamentar\ sa propun\ 
ca ndida]i

� ce au în]eles parlamentarii no[tri din toat\ aceast\
poveste? S\ se str`ng\ un pic pe b\ncu]\, s\ le fac\ loc
[i \lora din PDL

TVR: desfiin]\m sau reform\m?

De ce n-are ursul
coad\ ([i nici [anse

s\-i creasc\)

Ioana AV|DANI

� e limpede c\ e ne voie de o reform\. Dar ea trebuia s\ în cea p\ de mult, prin
revizuirea legii de func]ionare [i prin g\sirea unei formu le manageriale eficiente

Mircea VASILESCU

La privat, se a[teapt\ recolta de jurnali[ti

E greu de g\sit un mo -
ment `n istoria TVR-

ului `n care viitorul a
ar\tat at`t de sumbru.
Sabotat\ de Parlamentul
care trebuia s\ o sus ]i n\,
p\r\sit\ de angaja]i [i
de public, aceasta se
scufund\ din ce `n ce
mai mult `ntr-o groap\
din care nu o poate
scoa te nici o reform\.
Acum, angaja]ii a[teap t\
s\ fie intervieva]i de o
comisie cu preg\tire cel
pu]in `ndoilenic\, dea-
supra tuturor tron`nd o
hot\r`re a Cur]ii Cons ti -
tu]ionale care invalidea -
z\ actuala administra]ie.

Rezultatul final? 
900 de concedieri
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OPINIA DE LA CENTRU

În Napoli nu exist\ intimitate.
Dar nici vreo jen\ în a-[i expune
zgomotos certurile familiale sau
con jugale, b`rfele sau picanteriile
serilor de var\, în a-[i aplana neli-
ni[tea sufleteasc\ prin vreo dou\
urlete, urmate de pupat pe obraz [i
împ\cat. E un popor pasional, mi se
spune, iube[te [i ur\[te cu aceea[i
intensitate. Intensitate pe care, ade-
sea, o împ\rt\[esc cu to]i locatarii
blocului.

Pe balconul din dreapta-sus a
cl\dirii de vis’a’vis – care de fapt e
doar la 4-5 metri de propria locuin]\
– o t`n\r\ vorbe[te la telefon. Nu
[tiu prin ce poant\ cosmic\ au reu[it
urma[ii romanilor s\ construiasc\
pere]i absorban]i fonic pentru orice
str\nut dou\ etaje mai jos, dar im -
penetrabili pentru semnalul de tele-
fonie mobil\. Ea îmi aminte[te cu
religiozitate, la fiecare apel primit,
c\ m\ aflu într-o ]ar\ plin\ de per-
sonalit\]i agitate p`n\ la agresivi-
tate, unde to]i î[i exprim\ sentimen -
tele indiferent unde, c`nd [i pe cine
deranjeaz\ c`nd fac asta. Nu odat\
am fost martor\ la certurile conju-
gale ale colegei de apartament care
î[i mu[truluia prietenul pentru lipsa
de respect, apoi îi spunea vreo dou\
de mam\. Mamele par figuri cen-
trale în familiile italiene, mai pu]in
pentru cei din apartamentul de dea-
supra. În casa respectiv\ ne în ]e le -
ge rile dintre mam\ [i fiic\ s`nt la
ordinea zilei, c`nd puiul, cu nou-
descoperita independen]\ la cei 30
de ani ai s\i, url\ din to]i r\runchii
[i-[i vars\ ofurile [i frustr\rile asu -
pra figurii d\t\toare de via]\. Dou\
etaje mai jos, o c\snicie e pe cale s\
se rup\, printre serenadele napole-
tane ale unui alt personaj care [i-a
scos boxele pe geam. Peste drum un
t`n\r [opte[te în receptor vorbe
dulci noilor cuceriri, în timp ce mai
trage o ochead\ în sufrageria noas-
tr\, sper`nd s\ surprind\ vreo stu-
den t\ ie[it\ de la du[ numai in pro -
sop.

Singurul vecin pe care îl g\sesc
suportabil în aplanarea propriilor
conflicte interioare st\ tot vis’a’vis,
undeva spre dreapta-jos. Printre
per delele negre ale balconului [i
obloanele verde închis se ridic\ pre-
cum aburul notele melodiei „River
flows in you” a lui Yiruma. La ore -
le dimine]ii, c`nd soarele î[i îng\ du -
ie, pentru pu]in, s\ ating\ fa]adele
sp\ l\cite, iar atelierul de reparat
scu tere duduie a motoare înfundate,
atingerile clapelor de pian umplu
spa]iul dintre blocuri cu o prezen]\
grandioas\. P`n\ c`nd, evident, î[i
face apari]ia c`te o vecin\ ne mul ]u -
mit\ care s\-i repro[eze pianistului
intruziunea în siesta de la 11 di mi -
nea]a. În amestecul de conversa]ii
g\l\gioase, duduiturile tobelor de
motociclete [i vacarmul pie]ei din
cap\tul str\zii, pianul e singura
surs\ de „zgomot” c\ruia locatarii
de pe strada Diodato Lioy i se opun
cu vehemen]\.

Anca MATCOVSCHI

Scrisoare din Napoli

Mersul la pia]\ a g`rbovit-o, a a ple -
cat-o de [ale ca pe o c`rj\. Abia `[i t`r`ie
baborni]ele dup\ ea. C`nd are noroc, se
mai ofer\ c`te cineva s\ o ajute p`n\ `n
pia]\. Mereu mi-a pl\cut genul acesta de
cavalerism. Dar p`n\ s\ le urce ea pe
toate `n maxi-taxi, [o fe rul `[i pierde r\b -
da rea. E chel, gras [i sictirit. „Le urc
greu, m\ dor m`nurile. Moartea!”. „Ei
moartea. Azi e s`m b\ t\, are [i ea treab\.
Face pl\cinte.” Are vreo 70 de ani [i vine
la ora[ cu ou\, ceap\, p\trunjel [i miez de
nuc\. Po li ]ia comunitar\ o mai alung\,
nu are acte s\ v`nd\. Dar ea tot reu[e[te
s\ se fereasc\ de ei. {i, ca tot omul, are [i
ea un necaz. Unul din fii i-a fost omor`t.
A b\gat altul cu]itul `n el [i l-a cobor`t `n
morm`nt. I-a r\mas un nepot pe care
nora nu o las\ s\-l vad\.

De regul\ nu m\ `mprietenesc cu
oamenii `n maxi-taxi, e drumul prea
scurt. Cu trenul e alt\ poveste. Dar `mi
place s\ trag cu urechea. Defect din fab-
rica]ie! A[a am mai aflat c\ un anume

Gigel vrea s\ plece din ]ar\. E s\tul de
gogom\niile f\cute `n `nv\]\ m`nt. E stu-
dent basarabean, s-a `nscris la master pe
locurile rezervate pentru cei din Re pu -
bli ca Moldova, dar a des coperit c\ tre-
buie s\ achite taxa de [colarizare. ~n si -
tua]ia `n care nu are cet\]enie rom=na,
permis de [edere ori alt act care s\ le
arate la dosar c\ e cet\]ean rom=n. „De
c`te ori m\ lovesc de c`te un c....t de \sta
`mi vine s\ plec din Rom=nia. Ministerul
Educa]iei e plin de pro[ti. Din cauza lor
tre’ s\ suf\r eu!”. {i o s\ sufere, s\racul.
Mai ales de nervi. P`n\ rezolv\ el prob-
lema, se termin\ semestrul [i ajunge
exmatriculat din cauz\ c\ nu a achitat
taxa.

~n rest, banalit\]i. E plin\ via]a noas-
tr\ de banalit\]i [i expresii conven ]io na -
le. De regul\ evit\m sinceritatea, de par -
c\ ne-ar durea. Ca un re u matism la ge -
nunchi ori o amigdal\ um flat\. Supur\m
de minciuni, nu ne mai trece nici cu un
leac, o ran\ ve[nic deschis\, putred\. Dar
a[a e civilizat, `n lume s\ ne comport\m
reci, distan]i, s\ ar\t\m c\ ne e bine, c\
avem haine frumoase [i atitudine de „om
cu carie r\”. Iar c`nd se `nt`mpl\ s\ mai
cad\ unul, nu mai mul]i, pe strad\, ̀ l oco -
lim. Ori e beat, ori are vreo boal\ mo lip -
sitoare. Nu trebuie s\ punem m`na!

Sorin are 27 de ani, epilepsie [i astm. I
s-au muiat picioarele [i s-a l\sat `n
genunchi, printre oameni. De mai mul te
ori. Nici m\car unul nu l-a `ntrebat dac\
vrea ap\, nici unul nu a sunat la Urgen]e.
{i el este t`n\r, ̀ ngrijit, se ̀ mbrac\ frumos
[i nu miroase a b\ u tu r\. C`nd `l mai apu -
c\ crize, `[i revine singur. ~nt`i tremur\,
ca apucat de fri guri, apoi respir\ greu.
C`nd `[i gase[te suflul, caut\ o banc\ ori
o bordur\. S-a obi[nuit s\ nu-i sar\ ni -
meni `n ajutor. A ajuns s\ nu-l mai der-
anjeze. E prea s\tul de indiferen]\ [i `[i
vede de ale lui. {i asta se ̀ nt`mpl\ ̀ ntr-un
ora[ re la tiv mic, `ntr-un ]inut c\ruia i s-a
dus vestea pentru evlavie [i num\rul de
m\n\stiri. Se spune c\ aici s`nt oa menii
mai buni. S\ nu ne mai mire atunci nici
o [tire TV mustr\toare, `n care reporterul
parc\ `i ceart\ pe to]i bu cu re[ tenii. Azi a
murit un om pe strad\, a f\cut infarct [i
acolo a r\mas p`n\ l-a v\zut un poli]ist.
Timp de o or\, pietonii l-au oco lit, strate-
gic.

Dar nu, c`nd vezi la TV nu prea te
mi[c\. Nu sim]i nimic din ceea ce ar tre-
bui. M\car un pic de vinov\]ie, un resen-
timent, o ̀ ndoial\, poate mil\ sau emo]ie.
Dar ascult`nd pove[tile oameni lor de l`n -
g\ mine, m\ ̀ ndoiesc [i de pu]ina omenie
din noi, restul. Cei care nu ap\rem la te -
levizor ca lipsi]i de su flet. C\ te las\ put-
erile la b\tr`ne]e, nu putem noi schimba.
C\ trebuie sa pl\ te[ti o tax\ doar pentru
c\ `n Minis te rul Educa]iei s`nt mul]i
adormi]i, asta mai merge s\ hule[ti.
Imagineaz\-]i c\ treci pe l`ng\ tine, te
vezi la p\m`nt, zv`cnind, nepu t`nd cere
ajutor. E[ti ca un abur, nu po]i interveni,
nu po]i striga, nu te aude ni meni. Vrei s\
tragi de oameni, nu po]i s\-i apuci. Te
vezi cum mori [i nu vrei. Nu, moartea nu
face niciodat\ pl\cinte s`m b\ta.

Paula SC~NTEIANU
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Numai s\ nu m\ fac de rîs. Asta-mi
spuneam cînd lucram la un articol; în -
cercam s\ înv\] cît mai multe lucruri
despre personajul meu, pîn\ cînd cre-
deam eu c\ l-am deslu[it. În fa]a unora
m\ sim]eam ca Margaret, pisica de pe
acoperi[ul fierbinte a lui Tennessee
Williams; în alte d\]i eram ca un spec-
tator în fa]a unui monolog artistic sau
ca un fanatic Star Wars, care se întîl-
nea pentru prima oar\ cu Darth Vader.
De la fiecare, fie c\ m-am f\cut sau nu
de ru[ine, am primit cîte o lec]ie de
via]\ [i meserie. Poate c\ sun\ a cli[eu
luat din revistele motiva]ionale, îns\ eu
scriu în primul rînd pentru mine, c\ ast-
fel manualele lui Coman nu m-ar ajuta
nici peste zece ani.

„Asta este valoarea medaliei: ai
f\cut oamenii ferici]i”, spunea ciclistul
Eduard Novak. El este sportivul ro -
mân care a cî[tigat, pentru prima oar\
în istorie, o medalie olimpic\ de aur la
Paralimpice. Înainte s\ m\ întîlnesc cu
el, am citit [i am înv\]at despre ciclism
mai mult decît pentru examenul la eco -
nomie, în anul al doilea; iar asta nu
pentru c\ mi-era team\ c\ a[ putea s\
m\ fac de ru[ine, voiam s\ aflu cît mai
multe despre cel care, dup\ 15 ani de
carier\ în patinaj vitez\, a luat-o de la
zero, la propriu, [i a ajuns campion
olimpic în cu totul alt sport.

„Singurul meu antrenor a fost In -
ternetul”, descrie Eduard începuturile
sale ca ciclist. Dup\ accidentul din
1996, cînd un parapet i-a intrat în talpa
piciorului drept, [i-a pus deoparte pen-
tru totdeauna patinele [i a început un
nou drum într-o zon\ care era mai
nesigur\ decît cea a sporturilor de iarn\.

Ca patinator, nu se putea antrena decît
cîteva luni pe an, cît dura sezonul rece,
pentru c\ România nu avea o infra-
structur\ sportiv\ dezvoltat\. Apoi, ca
sportiv cu handicap fizic, [ansele unui
antrenament profesionist erau egale cu
zero; antrenamentul s\u a început prin
urm\rirea unor tutoriale pe Internet [i
prin adaptarea unor exerci]ii pe care le
[tia el, de la patinaj vitez\. 

Nu a avut parte de o echip\ profe-
sionist\, care s\-l formeze; la primele
competi]ii, indiferent c\ erau de moun-
tain bike sau de [osea, participa cu
aceea[i biciclet\, c\ alta nu avea; cei din
Comitetul Paralimpic au aflat c\ el
este înscris la ei abia dup\ ce el cî[ ti ga -
se o medalie la un campionat european.  

S-a înc\p\]înat s\ mearg\ înainte,
nu avea ce altceva s\ mai piard\, iar în
2004, a ajuns la Paralimpicele de la
Atena. Avea cu el o singur\ biciclet\. A
mers [i la Bei jing, unde a cî[tigat o
medalie de ar gint, iar apoi [i-a regîndit
modul de an tre nament [i a început
preg\tirile pentru Londra.

Mai departe [tim ce s-a întîmplat,
iar acum îi vedem pe to]i cum îl sus]in
pe Eduard în a-[i urma cariera. Gest
frumos, îns\ aceast\ îmbr\]i[are [i
laud\ de pe urm\ îmi aduc aminte de o
scen\ dintr-un film românesc de prin
anii ’90, cînd tat\l unei familii se l\uda
cu fii-su numai cînd lua note bune, în
rest, „este prost ca maic\-sa”. 

Cei din zona sportiv\ poate c\ [i-au
înv\]at lec]ia [i nu ar trebui s\ intervin\
doar atunci cînd povestea unui sportiv
este de succes, ci chiar s\ pun\ um\rul,
ca s\ fie siguri c\ va fi una de succes.
La rîndul meu, mi-am primit lec]ia pe
care o voiam, dar [i ceva în plus. Am
înv\]at, la 24 de ani, s\ merg pe bici-
clet\.

George GURESCU

E greu, ca mersul pe biciclet\

Mereu asorta pantofii cu geanta.
Avea colec]ii `ntregi. {i rochii ca de
pe reviste. Se machia frumos. Era
slab\ [i avea toate semnalmentele
unei doamne. B\ie]ii erau `nnebuni]i,
se comportau ca sc\pa]i din cu[c\,
r`deau la glume triste [i se `nro[eau
c`nd erau chema]i la tabl\. Pro fe soa -
ra de englez\ era modelul tuturor
fetelor din clasa a IX-a A.

Apoi, mai era [i profesoara de
rom=n\, cu hainele ei crem, de stof\
bun\ [i c\ciulile de blan\. Cea de
francez\ avea o [uvi]\ mov, ca o
fund\, pe p\rul grizonant. Profe soa -
ra de matematic\ se machia cu un
fond de ten cu un num\r mai `nchis
dec`t nuan]a ei, iar vara purta rochii
`nflorate, de prin]es\.

La orele de chimie din clasa a
XII-a apreciam [i sfaturile de lec-
tur\, dar [i taioarele frumos cabrate,
`n culori tari, ale celei de la catedr\. 

C`nd eram `n general\, parada
modei de la cancelarie era alta.
Profesoara de matematic\, [i direc-
toare `n acela[i timp, purta costume
foarte colorate [i frumoase. Apreci -
am mult c\ d\dea importan]\ felului
`n care ap\rea `n fa]a clasei, de[i `n
fa]a unor muco[i ce le lua destul
timp s\ priceap\ cum st\ treaba cu
unghiurile ascuti]e.

De la profesoara de istorie am
`nv\]at multe. A fost cea care a cre -
zut `n mine, m-a `nv\]at s\ `nv\], m-a

impins prin istorie `nainte. Nu am
`n]eles niciodat\ de ce se `mbrac\
at`t de sobru. C`nd veneau la [coal\
sezonier, profesoare mai tinere de
religie, chimie sau alte obiecte la fel
de sezoniere, nu puteam s\ nu apre-
ciez noutatea de cat-walk. Veneau
cu un suflu nou, cu haine `nc\ luate
din banii p\rin]ilor sau din bursa de
la facultate. Erau [ic.

~n scoala primar\ am avut parte
de cea mai bun\ lec]ie de stil. Toate
cele patru `nv\]\toare ale mele (`n
fiecare an c`te una) erau tinere, co -
chete, cu haine la mod\. Pentru o fe -
ti ]\, care purta `nca un cojocel cum -
p\rat cu ani buni `n urm\ de mama
cu trei numere mai mare, era un
spec tacol. 

Pentru c\ erau at`t de tinere [i
aranjate, le spuneam familiar – doam -
na Lorena, doamna Violeta. Erau
mo dele. A[a c\ s\ nu-mi spun\ ni meni
c\ nu e important\ `nf\]i[a rea. Co pi -
lul `[i aminte[te [i dup\ do u\ decenii
ce purta profa care i-a pus patru la
fizic\ `n acea zi de toamn\. E cu at`t
mai trist cu c`t aceste personalit\]i
modelatoare nu ies in eviden]\ cu
nimic, cu un c`rlion] de creion der-
matograf sau o bluz\ mai nebun\.

{i mul]i profesori las\ `nf\]i [a -
rea pe locul doi, `[i cump\r\ haine
de la second hand sau deloc. Dar s\
le dai 2.000 de lei pe an `n plus pen-
tru „o uniforma” profesoral\ e mai
mult dec`t umilitor. Redai respectul,
c\ magazinul `l nimeresc singuri.

Andreea ARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

O ma[in\ plin\ cu pove[ti

Andreea ARCHIP este 
redactor la postul de 
televiziune „TVR”

Paula SC~NTEIANU este 
senior editor la revista
„Opinia veche”

Cum sun\ „La
dolce vita“

� la ore le dimine]ii, 
atingerile clapelor de
pian umplu spa]iul dintre
blocuri cu o prezen]\
grandioas\

Hai hui la kilometrul 0

Anca MATCOVSCHI 
este redactor la revista
„Opinia veche”

� nici m\car unul nu l-a
`ntrebat dac\ vrea ap\,
nici m\car unul nu a
sunat la Urgen]e

� mul]i las\ `nf\]i[area
pe locul al doilea
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Centrul Cultural Ger man
organizeaz\ miercuri, 17 oc  tom -
brie, `ncep`nd cu ora 18.30 Sea-
ra de Film German. 

Cu acest prilej va fi pre -
zentat filmul Ber lin Calling des -
pre scena mu zi cii electroni ce.

Intrarea este liber\.

FILM

Dintr-o mie de CD-uri

Mai toate trupele de rock recunos -
cute `n zilele noastre ur meaz\, fie c\
vor sau nu, acela[i tipar al modului `n
ca  re ajung la maturitate. Dac\ pe la pri -
me le albume vin cu ceva inventiv, un
su net nou [i ni[te idei aproape revo lu -
]ionare, se str\duiesc din greu ca ur m\ -
 to rul s\ vin\ cu ceva `n plus, f\r\ s\-[i
co rup\ re]eta care i-a scos din anoni-
mat. Undeva pe la urm\toarele al bu me
`ns\, trupa trece prin sfera arogan]ei, `n-
ce tine[te pasul [i are nevoie de un im -
bold pentru a reveni pe traseu, `na inte
s\ apa r\ ne`n]elegeri interne sau dis-
pute cu fanii. 

La aceast\ sta]ie se reg\se[te acum
trupa canadian\ de rock Thousand
Foot Krutch cu cel de-al [aptelea lor
al bum. „The end is where we begin”
nu e o com pila]ie proast\, ̀ ns\ nu-i nici
una ca re s\ impresioneze a[a cum au f\ -
cut-o pre cedentele. Este un material
`n ca re se re  g\sesc unele melodii bu -
ne, g`n dite [i mun  cite, `ns\ efortul lor
pa re za darnic atunci c`nd ajungi s\ as -
cul]i al te piese pre cum „I get wicked”,
care d\ sen za]ia c\ linia melodic\ a
fost f\ cut\ doar ca s\ mai umple un
spa]iu pe album. {i versurile cad `n
aceea[i oa l\, nea v`nd vreun sens anu -
me: „The re’s no es caping it. Wicked.
You want to kick it. Watch me get
wicked”. ~n orice lim b\ ai `ncerca s\
tra duci, tot nu s-ar `n ]elege mai nimic
din me sa j.

Dar dac\ nu te deranjeaz\ s\ reas-
cul]i melodiile de pe albumele mai
vechi `mbr\cate `n alte versuri, atunci
„The end is where we begin” („Sf`r -
[itul es te unde `ncepem”) devine mai
mult de c`t digerabil. Piese precum

„Be somebo dy” („Fii cineva”) sau „So
far go ne” re amintesc de partea mai emo-
]ional\ a canadienior, sub forma unor
balade, ce `]i las\ impresia unei dis -
cu]ii a so lis tu lui cu Dumnezeu. De
cea lalt\ par te, me lo dii ca „Light up the
sky” („Lu mi nea z\ cerul”) sau „Let the
sparks fly” („S\ sar\ sc`nteile”) s`nt
pli ne de ener gie [i folosesc foarte
mult acordurile agresive de chitar\.

~ns\, chiar dac\ jum\tate de al bum
nu face altceva dec`t s\ vop seasc\ `n
cu lori noi piese mai vechi, din tre res tul
me lodiilor se pot g\si c`teva ca re s\
ajun g\, cu timpul, ̀ n topuri. Doar fa nii
`n r\i]i vor as culta `n `ntregime al bu mul,
`n s\ pen tru a atrage noi admiratori, la
ur  m\ torul album, Thousand Foot
Krutch trebuie s\ schimbe ma cazul.

Iulian B~RZOI

Jum\tate de arogan]\

Thousand Foot Krutch — „The end
is where we begin” (2012)

Pe Chris Hemsworth l-am v\zut
pen tru prima dat\ `n Thor `n rolul ze -
ului fulgerului, fiul lui Odin, i s-a po -
tri vit ca o m\nu[\. Cu un accent nor dic
cre dibil, cu o naturale]e `n prea-plinul
de sce ne de ac]iune, actorul p\rea c\
poa te exploata ni[a aceasta p`n\ la epu-
izare. C`nd l-am v\zut `ns\ `n distri bu -
]ia de la „Snow White and the Hunts -
man” („Alba ca z\pada [i V`n\torul”),
m-am g`ndit c\ [i-a ie[it pu]in din ti -
par, pentru c\ `n Alba ca Z\pada pe

ca re ne-o amintim din c\r ]ile fra]ilor
Grimm, v`n\torul n-avea prea multe
lupte eroice de purtat.

~ns\ e limpede de la primele sec ven -
]e pentru toat\ lumea c\ pelicula este
ceea ce am numi un film-popcorn. Un
film la care te ui]i ̀ n serile ̀ n care ai vrea
s\ ie[i `n ora[ dar plou\, e picat In ter -
ne tul [i singurul lungmetraj din cal-
culator e acesta. Pentru c\ doar aso cie -
rea din ti tlu face leg\tura `ntre film [i
basmul fra ]ilor Grimm. ~n aceast\ ecra -
nizare, Alba ca Z\pada evadeaz\ din
turnul `n ca re e ]inut\ de regin\ p`n\
`mpline[te 18 ani, v`n\torul care e tri -
mis dup\ ea e un alcoolic care t`nje[te
dup\ so]ia sa moar t\ [i cei [apte pitici,
de fapt, s`nt opt.

E lesne de `n]eles c\ dac\ trunchiul
basmului a suferit at`tea modific\ri, po -
vestea `n sine o ia razna cu fiecare ca -

dru `n parte. Regina suge tinere]ea din
fe meile din regat pentru a [i-o p\stra pe
a ei, c`nd se deplaseaz\ se transform\
`ntr-un stol de p\s\ri (corbi sau ciori),
`n lip sa regelui, tat\l Albei ca Z\ pa da,
re ga tul se transform\ `ntr-o mla[tin\
me reu `ntunecat\, `ns\ pe unde p\[e[te
t` n\ra prin]es\ cre[te iarb\ din nou. Nici
m\ car povestea de dragoste nu mai e
aceea[i. Iar punctul culminant, `n care
Alba ca Z\pada, `nc\lec`nd un cal,
por ne[te cu palo[ul printre solda]ii ina -
mici pare desprins parc\ din St\p`nul
Ine lelor, doar c\ lipsesc hobbi]ii,
orcii [i el fii. C\ pitici avem.

~ns\ cel mai ciudat lucru din tot
acest film este prezen]a lui Kristen
Stewart `n rolul Albei ca Z\pada. Ca
descriere s-ar potrivi basmului: o pe -
ru c\ rezolv\ p\rul negru ca t\ciunele,
bu zele s`nt de un ro[u aprins de Photo-

shop, iar tenul e `ntr-adev\r „alb ca
z\ pada”. Exact ca-n poveste. Mai tre-
buie `ns\ spus c\ aceast\ actri]\ este
cu noscu t\ `n toat\ lumea pentru c\ a
adus-o la via ]\ pe Bella, `n ecrani za -
rea seriei Twi light, unde juca un vampir
care avea pielea alb\, strigoii fiind, la
propriu, mor]i. {i chiar dac\ nu am v\ -
zut bine-cunoscuta serie cu vampiri
zbu r\tori tot m\ a[teptam la fiecare
scen\, ca printre dou\ lovituri de pa lo[,
c`teva s\ ge]i evitate [i un m\r otr\vit
mu[cat, Al ba ca Z\pada s\-]i arate
caninii [i s\ se `nfig\ cu ei `n g`tul s\ ra -
cului soldat ca re `ndr\znea s\ o atace.

C\t\lin HOPULELE

Stop cadru Cum s-a murd\rit z\pada

„De ce nu iau rom=nii premiul
No bel” ne explic\ Alina Mungiu-
Pippidi `ntr-un volum care reune[te o
parte din articolele sale publicate din
2005 p`n\ `n 2012, `n diferite publica-
]ii precum „Dilema Veche” sau „Ro-
m=nia Liber\”. 

Textele reunite `n acest volum
tra teaz\ cu prec\dere probleme le ga -
te de sistemul educa]ional, de clasa
po litic\, de cultur\, este dezb\tut sta -
tutul mi norit\]ilor sau sistemul va -
lori lor afi[at `n societatea de ast\zi.
Cri tic acid, aceasta comen teaz\ spec-
tacolul me diatic din Ro m=nia `ntr-
un mod lipsit de inhibi]ii [i subiecti -
vism.

~n articolul care a [i dat numele
c\r ]ii, autoarea denun]\ patriotismul
exa gerat al rom=nilor [i asumarea de
c\tre `ntregul popor a meritelor unei
singu re persoane. „Nu exist\ popoare
ta  lentate sau mai pu]in talentate”, ci
doar pro iecte ale societ\]ii mai bune
sau mai rele. Astfel, autoarea apre-
ci az\ c\ exist\ o vin\ a noastr\, a tu -
turor, c\ cei cu adev\rat talenta]i nu au
izbutit ̀ nc\ s\ culeag\ un Nobel. ~n a-
ce la[i articol aminte[te de Iorga sau
Br`n cu[i, care s-ar fi `mplinit in di fe-
rent de patria ̀ n s`nul c\reia [i-ar fi g\ -
sit locul, [i de tendin]a noastr\ de a ne
ag\]a de asemenea nume, b\t`ndu-ne
cu pumnul ̀ n piept pentru meritele lor,
lucru care nu ne face nicidecum cinste.
Autoarea crede c\ nu lipsa unor va -
lori individuale ne `mpiedic\ pe noi

s\ ob]inem un Nobel, ci lipsa valorii
co lective, a organiz\rii noastre soci ale,
acestea fiind lucrurile care ne trag
`na poi.

~ntr-un alt text, „De ce premiul
Her  tei nu e [i al nostru?”, Alina
Mun giu-Pippidi d\ iar\[i vina pen-
tru nereu[ita noastr\ de a ob]ine pre-
miul pentru literatur\ pe lipsa de ca -
racter ca na]ie. „Talent exist\ din plin”,
`ns\ ̀ ntreaga societate, sufocat\ de un
sistem corupt sau guvernat de pile [i
ne potism `n\bu[\ orice dorin]\ de afir-
mare a adev\ratelor talente.

Prin suita sa de texte, autoarea
frag menteaz\ `ntreaga societate ro -
m=neasc\, o diseac\ atent [i anali zeaz\
f\r\ tremur, cu o m`n\ sigur\. Scri itu -
ra, c`nd ironic\ [i plin\ de farmec, c`nd
sensibil\ c`nd acid\, creaz\ imagi -
nea unei societ\]i sufocate de amin -
tirea co munismului, unde nu s-a `n -
cheiat `nc\ epurarea ideologic\ a in -
stitu ]i i lor sta tului [i `n care elitele
s`nt `n\ bu [ite `nainte s\ prind\ via]\.

Andrei MIHAI

� nu e o com pila]ie
proast\, `ns\ nu-i nici
una ca re s\ impresioneze

� po vestea `n sine o ia razna cu fiecare ca dru `n parte

„Fanii vor fi mai mult dec`t
satisf\cu]i de proiectul origi-
nal [i provocator propus de

TFK” 
altrocklive.com

Sufoca]i de
Nobel

� exist\ o vin\ a noas-
tr\, a tu turor, c\ cei cu
adev\rat talenta]i nu au
izbutit `nc\ s\ culeag\
un premiu
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Fie m`na]i, fie manipula]i, ul ti ma
dat\ c`nd au ie[it rom=nii `n strad\
n-au f\cut-o de bucurie. Au ie[it s\
`n jure, s\ ]ipe, s\ pl`ng\ [i s\-[i smul-
g\ p\rul. Poate c\ mare parte dintre ei
au f\cut-o pentru cei 50 de lei da]i la
col ]ul pie]ii, sau poate pentru cele
50 de camere care `i `nconjurau pen -
tru prim-planuri, dar printre ace[tia
s-au aflat [i oameni c\rora nu le p\ sa
cine le a ude sup\rarea, `ns\ voiau
s\ [i-o stri ge. La comun, au fost de -
sem na]i frus tra]i, plictisi]i, pensio nari,
s\raci, ma nipula]i sau anarhi[ti. „Pe
scurt”, co menta un a[a-zis-fin-anal-
ist-politic, „se comport\ cu to]ii ca
ni[te suporteri”.

Dincolo de ultra[ii care aruncau
cu macadane pe str\zi, suporterii ro -
m=ni ar fi trebuit s\ se simt\ ofen-
sa]i de injuriile pe care le-au primit ̀ n
ianuarie de la oamenii cu memorie
scurt\. Oameni care nu `[i amintesc
ima ginile de la meciurile na]io na -
lei, c`nd b\rba]i, b\tr`ni, femei cu co -
pii ̀ n bra]e [i adolescen]i ̀ nfofoli]i cu
fularul Rom=niei la g`t strigau din
to ]i pl\m`nii pe stadionul pe care na-
]io nala se califica la fiecare doi ani
la un campionat mondial sau euro-
pean. Pe Lia Manoliu, sau `n Ghen -
cea, un de mergeau s\ fie vr\ji]i de
Hagi.

~ns\ de c`]iva ani, magia jocu ri -
lor na]ionale s-a `necat `n mocirla din
campionatul intern [i suporterii, ade-
v\ra]ii suporteri, oamenii de r`nd, ca re
mergeau `n fiecare s\pt\m`n\ pe sta-
dioane, s-au `nchis `n cas\. Vi neri,
`n s\, b\ie]ii no[tri au aprins ̀ nc\ o da -
t\ speran]a `n sufletele noastre a mor -
]ite [i ne-au promis c\ `i vom vedea
prin tre cei mai buni din lume, va ra vi -
itoare, `n Brazilia, la Rio. Au `n vins
Turcia cu un joc frumos, ca cel care
aducea lumea `n trecut pe stadion,
`ns\ pe teren alergau o m`n\ de b\ -
ie]i tineri care nu pot s\ nu ne fa c\
s\ ne g`ndim la viitor.

La un viitor `n care vom ie[i din
nou din cas\, cu bune [i cu rele, vom
merge `n cea mai apropiat\ pia]\ [i de
acolo vom flutura tricolorul, cum am
f\cut-o `n ’94, `n ’96 sau c`nd am eli -
minat Anglia din grupe ̀ n ultimul mi-
nut, ̀ n 2000. Ar fi frumos [i pentru noi
[i pentru ]ar\ ca data viitoare c`nd vom
ie[i `n strad\ s\ fie fotbalul cel care ne
`ndeamn\ s\ o facem.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

Regatul
sportului rege
� au `n vins Turcia cu un
joc frumos, ca cel care
aducea lumea `n trecut
pe stadion

„Snow White and the
Huntsman” (2012)

Regia: Rupert Sanders
Gen: ac]iune, aventur\, dram\

� HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � 

GEMENI: Te-ai s\turat
de c`t sirop de tuse ai b\gat ̀ n
tine de c`nd ai ajuns `n Ia[i.

M\car dac\ era ̀ n scopuri recreative, dar
nu, e doar o r\ceal\ nesim]it\.

LEU: Chiar dac\ abia a
`nceput anul universitar, deja
te-ai apucat de combina]ii.

Parfumuri, adida[i din Italia, c\r]i de
vizit\, cursuri [i, de ce nu, licen]e.

FECIOAR|: Deja ]i-ai
consacrat locul `n primul
r`nd `n fiecare dintre am fi -

tea trele `n care ai cursuri. Anul \sta vrei
s\ nu pierzi nimic.

BALAN}|: Nici cu
alar mele de la ambele tele-
foane plus cea de la ceasul

de[tept\tor nu reu[e[ti s\ te treze[ti lu -
nea, s\ mergi la primul curs.

SCORPION: Te-ai dus
la Sf. Parascheva [i ai stat
trei ore la coad\ ca s\ atingi

moa[tele, dar ]i-ai asigurat mersul la bi -
seric\ pentru urm\toarele dou\ sesiuni.

S|GET|TOR: A trecut
o s\pt\m`n\ de facultate f\r\
s\ chiule[ti deloc. Felicit\ri!

N-ai mai reu[it performan]a asta din
ciclul primar.

CAPRICORN: De fie -
ca re dat\ c`nd te `ntorci
noaptea t`rziu te latr\ c`inii

de l`ng\ c\min. Mai trebuie vreo dou\
pachete de acas\ p`n\ v\ `mprieteni]i.

V|RS|TOR: Te-ai dus
la Sf. Parascheva s\ vezi
moa[tele [i te-ai `ntors cu

iconi]e cu led-uri colorate [i doi kurto[i
colaci.

PE{TI: Nu ai prins c\ -
min nici anul \sta, dar pentru
moment nu e panic\, te-ai

ascuns printre pelerini [i dormi [i tu pe o
bucat\ de carton acolo.

BERBEC: Anul \sta iei
burs\. Ai tu un presentiment,
[i de fiecare dat\ c`nd se

`nt`mpl\ asta, ai dreptate. Cum ai avut [i
anul trecut, c`nd nu ai prins c\min.

TAUR: Cu sau f\r\
burs\, nu vrei nimic mai
mult dec`t m\car o noapte

de bere gratis `n Tavern\. {i nu for -
ma]ia.

RAC: Nici n-ai ajuns
bine `n Ia[i [i deja e[ti cu
g`n  dul la plecare. M\car aici,

undeva aproape, pentru c`teva zi le, la
un gr\tar.



Printre acordurile chitarei sub renu-
mitul „Eu vara nu dorm”, `ntre pau -
zele de `nc\lzit instrumentele, r\sun\
ecourile slujbei ce se ]ine la Mitro po-
lie. Plou\, iar o domni[oar\ aranjat\ de
parc\ s-ar fi pornit la club, cu ochii scu-
funda]i `ntr-un fard verde strident, se
d\ `n spectacol. ~n timp ce ]ine o cren-
gu ]\ de busuioc `ntr-o m`n\ [i o um bre -
l\ imprimat\ cu ni[te personaje din de -
se ne `n cealalt\, `ncearc\ s\-[i st\p` -
neasc\ corpul care p\rea s\ se mi[te ne -
condi]ionat. Fiind dezam\git\ de c`n -
tecele care nu dureaz\ mai mult de un
refren [i de publicul din jur care o a pre -
ciaz\ lovind-o cu ce li se nimere[te sub
m`n\, fata dispare `n mul]ime. Cu c`t
plo u\ mai tare, cu at`t mai mult\ lume se
str`nge buluc, sub umbrele de diferite
culori ce umplu platoul din fa]a Pala tu -
lui Culturii. ~ncepe lupta pentru spa ]iul
aerian, fiecare f\c`ndu-[i loc ad\ pos -

tului s\u rotund. Show-ul `ncepe cu
in terpre]ii locali, Alexandra Haid\u,
Diana Vartolomei, Cross Medio [i
Music Sounds Better. Publicul `n ce -
pe s\ se mi[te abia la piesa interpreta t\
de Diana, „Hora din Moldova” for -
m`nd cercuri de oameni care se mi[c\
ritmic. Iar la apari]ia Cross Medio,
cu toate c\ aproape nimeni nu mai a u zi-
se de ei, majoritatea `ncepe s\ fredo ne ze
melodiile `n cor, trupa prefer`nd s\ c`n-
te rezumate din piese arhicunoscute
cum ar fi „Amintirile” de la 3 Sud Est
sau „Dragostea din tei” al Ozone. 

Pe sub umbrele se `nghesuie dou\
fete m\runte cu ni[te saci la br`u, iar
prin g\l\gia care se `mpr\[tie din bo -
xe, se aude r\gu[it „Semin]e, cine vrea
semin]e?!”. ~n timp ce eu ̀ ncerc din r\s -
puteri s\ v\d ce se `nt`mpl\ pe scen\,
cole gele mele Anda [i Otilia m\ trag
de m`nec\ [i m\ `mping `ntr-o parte,

ferindu-m\ de t`n\rul ce `ncepea s\
danseze `n spatele meu. Pe o scen\ im-
pro vi zat\ dintr-un ochi de loc liber, un
b\rbat de statur\ medie, cu fa]a ro tun -
d\ [i cu o bar b\ ro[cat\ la fel ca [i ja -
cheta pe care o poart\, se las\ distrat
de tempourile muzicii. De pe scen\ se
aud rit muri house [i hip hop, iar show-
man-ul se chinuie s\ treac\ la un
break dance, dar nu-l las\ [lapii de gu -
m\ care tot lu ne c\ de pe [osete. 

Ploaia ia foc
Situa]ia devine insuportabil\ pen-

tru c\ pe scen\ a ap\rut Connect-R iar
oamenii se mut\ dintr-o parte a mul ]i-
mii spre alta. Aerul se `nc\lze[te de la
mi[ carea continu\ [i p`n\ [i ploaia rece
nu se mai simte. Unii mai b\g\cio[i se
stabilesc pe locurile din fa]\, `m pin g`n -
du-i deoparte pe cei de l`ng\. O fat\ cu
ochii mari [i negri `ncepe s\ m\ certe
pentru umbrela mea. Connect-R c`n t\
refrenul bine cunoscut despre rela]ia sa
cu somnul pe parcursul `ntregii veri,
pen tru a cincea oar\ `n aceast\ sear\,
ado lescen]ii ]ip\ `m preun\ cu el, iar
eu, destul de ex pli cit, `ncerc s\ l\ mu -
resc fetei cu ochi mari [i `ntregii g\[ti
c\ avem [i noi dreptul la o umbrel\ la
fel ca [i ei. ~ns\ `n zadar, pentru c\ dis -
cursul meu despre mo ra vuri [i con-
duita `n public este astupat de [uieratul
unui b\iat `ntr-at`ta de scund, `nc`t mi-a
luat ceva timp ca s\-n]eleg c\ pricina
zgomotului se afl\ exact l`ng\ urechea
mea dreapt\.

Eu [i fetele decidem s\ plec\m din
centrul clubului de fani [i ne refugi\m
`ntr-un loc mai retras. Co nnect-R `[i
ia r\mas bun de la admiratorii s\i cu
suita din refrenurile cele bre prin in fi -
ni ta repetare, iar pe scena fu murie apa -
re Smiley cu „Plec pe marte”. Unul du -
p\ altul, dispar umbrele care formau
cor tul gigantic din fa]a scenei, pentru
c\ ploaia `ncepe s\ se domoleasc\. Ar -
tisul c`nt\ piesele `n duet cu publicul
care `n sf`r[it are m`inele libere [i acum
poate s\ le ridice `n aer, apl\uda [i ]o -
p\i din picioare. Cei mai curajo[i se
arun c\ `n aer unul pe altul, do rind s\
fie c`t mai observa]i de cei de pe scen\.

Spre deosebire de preceden]ii s\i,
Smiley dispare `nainte ca muzican]ii
s\ termine presta]ia instrumental\. Iar
odat\ cu plecarea acestuia se r\resc [i

r`ndurile de oameni, iar dup\ c`teva
ore de `n\du[eal\ `n fum de ]igar\, se
strecoar\ frigul f\c`ndu-i pe oameni s\
tremure. Cei de la Taxi `ncearc\ s\
mo bilizeze ie[enii cu acela[i succes ca
[i Smiley, `ns\ pu]ini s`nt cei care ghi -
cesc cuvintele pe care ar fi trebuit s\ le
strige. Abia la sf`r[it, doar trei piese au
f\cut mul ]imea mai energic\. 

Aerul e `nghi]it de fumul fo cu ri lor
de artificii. Pentru prima dat\ `n aceas -
t\ sear\, lumea st\ pe loc [i se uit\ `n -
tr-o direc]ie. Acum nimeni nu mai vrea
s\ se apropie de scen\, cerul e liber [i
tuturor li se arat\ acela[i spectacol de
lumini [i bubuieturi care cutremur\
v\z duhul [i se imprim\ pe retin\.

Daniela VORTOLOMEI

Nu exist\ loc pentru oameni fi ravi
`n box. Doar cei mai duri s`nt spove-
di]i `n\untrul ringului de box, cu s`n ge
[i v`n\t\i. De[i sportivii s`nt `n mare
m\ sur\ disciplina]i de mici, ace[tia nu
s`nt imuni `n fa]a ne ̀n ]elegerilor, care
se rezolv\ mai totdea una cu m\nu[ile
ro [ii peste pumni. ~ns\, atunci c`nd nu
se ajunge acolo [i conflic tul se des f\ -
[oar\ verbal, exist\ pu]i ne [anse pen-
tru a fi solu]ionat prin al te modalit\]i
dec`t o lupt\.

Rela]iile dintre Leonard Dorof tei,
fost campion mondial la categoria u[oa-
r\ [i Rudel Obreja, pre[edintele FRB
(Federa]ia Rom=n\ de Box) erau ne -
gative de ceva timp, `ns\ abia recent
ace[tia au `nceput s\-[i t`r`ie sup\ r\ ri le
prin fa]a presei. Totul a `nceput acum
vreo dou\ s\pt\m`ni, c`nd „Mo[u”, du -
p\ cum mai este cunoscut Doroftei, a
declarat la Radio GSP c\ acesta, `m -
pre un\ cu na[ul s\u, Francisc Va[ tag,
ar fi mai potrivi]i la conducerea fede -
ra ]iei, [i l-a invitat pe Obreja s\-[i dea

demisa. Fostul campion `l consider\
pe pre[edinte singurul vinovat pentru
dezafilierea FRB de c\tre AIBA (Aso -
cia]ia Interna]ional\ de Box). 

Totul s-a transformat mai apoi `n -
tr-un joc de-a [oarecele [i pisica, `n ce -
put de fostul campion care s-a pl`ns c\ a
fost amenin]at de c\tre pre[edintele fe -
de ra]iei cu b\taia, acesta din urm\ ne -
g`nd acuza]iile [i explic`nd c\ dezafili -
erea a fost de fapt o ne`n]elegere. Tot
Obreja, a dus conflictul la un alt nivel,
c`nd, `n aceea[i sear\ zicea `n direct la
un post de radio c\ „Mo[ul” este dus cu
capul, [i c\ trebuia „s\-i dau o palm\ [i-
un scuipat” imediat dup\ meciul de la
Beijing. V\z`nd c\-i merge, acesta [i-a
continuat atacul [i la un post de televi -
ziune, m\rturisind c\ motivul certei a -
prin se mai devreme anul acesta dintre
Doroftei [i Lucian Bute a fost gelo zia
pe care fostul campion o poart\ lui Mis -
ter KO, cum i se spune lui Bute. {i pen-
tru c\ a vrut probabil s\ fie prezent pe
toa te medile, Obreja a trecut [i pe la
ziare, unde s-a l\udat cum l-a salvat pe
„mo[u” dup\ meciul cu Raul Balbi,
c`nd la dus cu ma[ina la spital, [i a r\ -
mas la patul acestuia pen tru restu nop -
]ii. Nu a trecut foarte mult timp, iar
fostul campion a replicat la fiecare acu -

za]ie, ad\ug`nd c\ pre[e din tele FRB ar
trebui s\-i mul]umeasc\ a cestuia pen-
tru c\ l-a scos `n lume, mai exact `n
Atlantic City din America, unde „mo -
[u” ar fi trebuit s\ se lupte cu May -
wea ther.

~nc\ nu [tim exact cum stau lu cru -
rile [i probabil c\ disputa nu se va `n-
cheia prea cur`nd, `ns\ Doroftei este
dis pus s\-[i joace ultima carte, meciul
de retragere, chiar cu Rudel Obreja
`n caz c\ argentinianul Raul Balbi va
refuza.

Iulian B~RZOI
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„Na[ul [i cu finul au b\tut Berlinul”

Artificii [i semin]e, non-stop
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700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Dup\ ce s-a oprit ploaia, toat\ lumea era cu m`inile pe sus

� publicul `n ce pe s\ se mi[te abia la piesa interpreta t\ de Diana, „Hora din
Moldova” � dup\ c`teva ore de `n\du[eal\ `n fum de ]igar\, se strecoar\ frigul

Mo[u [tie cel mai bine

� v\z`nd c\-i merge,
acesta [i-a continuat atacul
[i la un post de televi ziune

Duminic\, or\[enii s-au adunat pe platoul Pa la -
tului Culturii pentru a celebra `ncheierea s\r -

b\torii „Zilele Ia[ului”. Cu toate c\ ploaia a `ncetinit
abia la sf`r[it, publicul a reu[it s\ se distreze, scu-
tur`nd stropii de pe umbrele la apari]iile lui Connect-R
sau Smiley. Lumea nu a stat locului, a dansat, a s\rit
[i a c`ntat, iar mi[carea a amor]it abia atunci c`nd 
s-au lansat `n aer focurile de artificii.

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

Nici nu [tii cum s\ le explici pri -
etenilor c\ `i a[tep]i la un ceai `n
Mignon Café f\r\ s\ le desenezi
din vorbe o schi]\ a lini[titei str\ -
du]e L\pu[neanu. Cafeneaua, des -
chi  s\ pe la sf`r[itul verii `n preajma
anticariatelor ce `mbib\ drumul
pietruit cu parfum de carte veche, e
o cutie de bijuterii. Se cufund\ nu -
mai bine `n culorile locului [i arun -
c\ `n afar\ lumin\ cald\ [i mi reas -
m\ de brio[e. 

Te strecori sub p\l\rioara maro -
nie de deasupra u[ii, prive[ti fugar
la pisoiul desenat cu cret\ pe t\blia
de la intrare [i deschizi u[a ca [i c`nd
te-ai b\ga sub o plapum\ moale. ~]i
plimbi ochii printre scaunele alb-
violet [i pe dup\ pilonul din mij lo -
cul `nc\perii, care ]ine loc de bar pen -
tru cei care nu [i-au g\sit `nc\ loc la
mas\. Volumul muzicii e numai bun,
iar piesele s`nt calme dar `ndeajuns
de ritmate `nc`t s\ nu aib\ efectul
invers al cafelei ce abure[te `n ce[ti.
R\m`i cu siguran]\ treaz pentru c\
te fur\ plafonul tapetat cu pagini de
ziare vechi, bicicleta a[ezat\ `n ni[a
unui perete [i sc\rile `n spiral\ ce
duc spre un separeu cu canapele, la

demisol.
Dup\ cum o descrie [i numele,

ca fe neaua e mic\ [i dr\gu]\, iar de ta -
liile interioare feminine s`nt a[ezate
pe un fundal vernil pastelat. Meniul
e, cum s-ar spune, vintage, scris ele -
gant pe-un soi de pergament vechi.
At`t doar c\ o cafea de 8 lei nu-i toc-
mai un deliciu de savurat ̀ n fiecare zi,
cel pu]in nu pentru studentul a[e -
zat, de somn [i curiozitate, pe unul
din scaunele tapi]ate cu catifea. Ai
de unde alege licori aromate, calde
sau reci, cu nume ce se pronun]\ nu -
mai cu sedil\ fran]uzeasc\. Iar pof -
ta de dulce se pl\te[te la suta de gra -
me de pricomigdale, adic\ 3 lei pen -
tru c`teva mu[c\turi din dulciurile co -
lorate [i aroma de bomboan\ care-]i
r\ m`ne pe buze. Ce-i drept, nu g\ se[ti
printre r`nduri nici m\car una din
m\r cile de bere cu care te-au obi[ -
nuit anii de studen]ie, `ns\, dac\ ai
m\car 10 lei ̀ n buzunar, po]i s\ pleci
cu amintirea unui gust nou. 

E loc la Mignon [i pentru cei
care nu cred c\ „ce-i nou e neap\rat
bun”. Dup\ buzunar, cafeneaua pri-
etenoas\ de pe L\pu[neanu poate
deveni dulcele din fiecare zi sau
r\sf\]ul de la sf`r[itul lunii, c`nd vin
bursele.  

Anca TOMA

Pic\turi de dulce 
� volumul muzicii e
numai bun, iar piesele
s`nt calme

Toamna, umbrelele nu dorm

Localul Troian


