
Dezbatere

100 de medalii `mpu[cate
sub universitate 
� Ioan S\c\leanu a antrenat `n

sala din Corpul A de la „Cuza”

patru genera]ii de campioni

na]ionali [i interna]ionali la tir

cu pistolul cu aer comprimat 
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Studen]ii cu m`inile prinse
`n joac\  
�Andra a `nceput cu origami,

apoi s-a `ndreptat c\tre quilling

� lui Andrei i-a venit `n g`nd s\

fac\ un cadou mai „altfel” [i i-a

ie[it un colier pagina 7

Visul american, tot `n
m`inile lui Obama
� despre impactul rezultatelor la

alegerile din Statele Unite  au co-

mentat analistul politic Cristian

P`rvulescu [i jurnali[tii Adrian

Cochino [i Ovidiu Nahoi  
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Articole [tiin]ifice copiate, proiecte de cer-
cetare copiate, c\r]i copiate, idei copiate. Me-
tafora plagiatului pare s\ se reveleze ca
de fi ni torie pentru spa]iul rom=nesc. Din cutia
Pan dorei ies mon[trii pe band\ rulant\, care
fac parada modei prin reviste ca Nature [i co -
boa r\ v\lul negru al `ndoielii asupra oric\ror
ac ti vit\]i [i texte a c\ror premis\ ar trebui s\
fie cea a originalit\]ii. Realitatea care a `m -
br\ cat, pe r`nd, numele lui Ioan Mang, lui
Vic tor Ponta [i, mai nou al Ecaterinei An-
 dro nes cu este `ns\ una care transcende
asocierea cu aceste nume sau cu func]iile
de]inute de a ce[ tia. Este strig\tor la cer faptul
c\ tocmai cei care ar trebui s\ se recomande
ca modele, ca paznici de far ai eticii acade-
mice s`nt cei care [i-au pus numele pe ni[te
documente plagia te, e drept. ~ns\, sub ei, se
g\sesc ni[te a[a-zi[i oa meni de [tiin]\, profe-
sori universitari sau cercet\tori, sclavi sau nu,
pentru care ac ]iun ea de-a copia este o prac-
tic\ obi[nuit\, cu rent\, ne`nso]it\ de nici o
remu[care sau je n\. 14 pro iecte care ar trebui
s\ primeasc\ fi nan ]are din bani publici
(fiecare `n valore de aproape ju m\ tate de mil-
ion de euro, conform unui articol revista Na-
ture) stau sub drobul de sare al sus piciunilor
de plagiat. Ministrul Educa]iei a girat un ast-
fel de proiect, fiindc\ i-a trecut prin m`n\ o
h`rtie ca multe altele pe vremea c`nd ocupa
func]ia de rector la U ni ver sitatea Po li tehnica
din Bucure[ti. Evi dent c\ dumneaei nici nu a
citit acel document, `ns\ o echip\ de indivizi a
copt un pro iect ̀ n ultima batjocur\, g`ndindu-se,
ca o ga[c\ de [colari im pertinen]i [i in con [ti -
en]i, c\ nu vor fi prin[i. Probabil fiin d c\ au
f\cut a[a [i le-a mai mers `n trecut, chiar bine
[i lejer. 

A[a c\ noroc de aceast\ v`n\toare po li ti c\.
Scandalul plagiatului a fost expus, iar vi no  va]ii
dezbr\ca]i de preten]iile academice `n pia]a
public\. ~ns\, p`n\ una alta, acestora nu pare
s\ le fie prea ru[ine de acest lucru. Chiar [i
anali[tii o dau cotit\. Copiatului ordinar i se
aduc scuze precum lipsa de reglementare p`n\
`n prezent, confuzia asupra manierelor de
citare sau izolarea cercet\rii rom=ne[ti de di-
nainte de ’89. Consiliul Na]ional de E ti c\,
schimbat de Ioan Mang, este [i el legat de
m`ini [i de picioare [i degeaba ar trebui s\ dea
verdicte `n termen de 90 de zile, acest lucru
nu se `nt`mpl\. Cei prin[i cu m`]a `n sac s`nt
bine merci [i-[i v\d `n continuare de carier\.
Integru.ro i-a prins pe c`]iva, `ns\ oprobriul
public nu pare s\ coincid\ cu sanc]iunile con-
crete. Dup\ cum se precizeaz\ `n Nature,
„c`]iva oameni de [tiin]\ se tem c\ Guvernul
`ncearc\ s\ mu[amalizeze abaterile de tipul pla-
giatului sau conflictele de interese”. Acest lucru
este o eviden]\, ca [i copiatul, `n sine. La fel
cum limpede este [i faptul c\ avem de-a face cu
o problem\ na]ional\, cu un fenomen care am
fi crezut c\ nu se `nt`lne[te dec`t la elevii sau
studen]ii care sper\ c\ nu se va prinde profesorul
de furtul lor „nevinovat”. Dar poa  te c\ mai de-
grab\ `n astfel de cazuri de mici pro  por]ii, im-
postorii s`nt prin[i [i sanc]iona]i din deter minarea
unor profesori care caut\ `n fel [i chip s\-i
prind\ pe obraznicii care cred c\-[i pot pune
numele pe orice g\sesc pe In ter net. ~ns\, dac\
ne uit\m c`te c\r]i s`nt „inspira te” din altele,
dac\ scormonim prin gu noa ie, vedem c\ mul -
te dintre elitele inte lec tuale ale Ro m= ni ei au
fost implicate `n astfel de scandaluri. C`ini de
paz\ adev\ra]i nu avem, din p\cate. Presa prac-
tic\ la r`ndul ei o form\ de pla giat ma siv, pre -
lu`nd deseori informa]ii de la „colegi” de breas l\
pe care [i le atribuie, ceea ce `i r\ pe[ te, ca [i
cercet\rii, legitimita tea [i `i r\t\ ce[ te rostul. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Reportaj

Personaj

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

Tablet\

� Anul XLI � 2012 � 12 - 18 noiembrie 2012 � Nr. 440 � IA{I � GRATUIT � 5000 de exemplare

telefon: 0746/230.032 redactia@opiniastudenteasca.ro                 www.opiniastudenteasca.ro

Universitatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I)
va organiza `n perioada 12-17 noiembrie Zilele Universit\]ii, cu
pri lejul c\rora se va desf\[ura un simpozion [tiin]ific de istorie a
tehnicii, se vor premia profesorii seniori [i cei cu merite [tiin]ifice
de osebite [i se va proiecta pe cl\direa Teatrului Na]ional „Vasile
Alecsandri” o pelicul\ care va prezenta momente semnificative din
via]a institu]iei. „De ziua ei, universitatea lanseaz\ un film ̀ n care
realiz\rile ei devin vizibile [i pentru comunitate, `ntr-un mod lu-
 mi nos. Mi-ar pl\cea s\ cred c\ tinerii care se plimb\ s`mb\ta prin
centrul Ia[ului vor poposi s\ priveasc\ proiec]iile”, a declarat conf.
univ dr. Irina Lungu, prorector pe rela]ii interna]ionale [i imagi -
ne universitar\ la TUIA{I. ~n aceea[i perioad\, Politehnica va coor -
dona [i prima edi]ie din acest an a Zilelor Por]ilor Des chi se pentru
elevii de liceu.
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EVENIMENT Inaugurarea Pendulului lui Foucault

Accesul la activit\]i va fi gratuit 

� m\ frustreaz\ c`nd dau
peste un volum f\r\ coala
goal\ de la final

paginile 8 — 9

Am preferat mereu o carte virgin\,
pe care s\ o „defri[ez” eu primul

C`inii de paz\ 
ai plagiatului

interviu cu criticul literar Marius Chivu

Via]a la jum\tate de pre]  
�nu s`ntem dispu[i s\ cheltuim

prea mult, fiindc\ am ajuns de

mult la falimentul afectiv 

�ne cump\r\m de la reduceri

dreptul la o bucurie, la o fericire

sau m\car la ceva m\runt 
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Zilele Politehnicii, proiectate 
pe Teatrul Na]ional

~ncepe festivalul 
studen]esc

UNIFEST
� evenimentul se va deschide luni, 12 noiembrie, printr-un flashmob `n
parcarea Iulius Mall � manifest\rile se vor desf\[ura pe parcursul a 11 zi -
le, `n 17 ora[e din ]ar\ � `n Ia[i, tinerii vor participa la `ntreceri spor ti ve,
seri de film, concursuri de miss, dezbateri publice [i reprezenta]ii culturale 
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2 ACTUALITATE
Tinerii petrec `n 17 ora[e

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
— 

N
r. 

44
0 

— 
12

 -
 1

8 
no

ie
m

br
ie

 2
01

2

~n coloan\,
adunarea

În perioada 6 – 8 noiembrie, la
Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin\ Veterinar\ (USAMV)
„Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i
a avut loc evenimentul „S\pt\mîna
Medicinei”, `mp\r]it `n patru semi -
narii tematice. „Liga Studen]ilor a
organizat acest eveniment pentru
c\ este necesar ca studen]ii s\ aib\
cuno[tin]e minime `n domeniul me -
dicinei. A fost o ac]iune de volun-
tariat la care au putut participa to]i
cei interesa]i, f\r\ a fi nevoie de o
fi[\ de `nscriere”, a declarat Re mus
Gheorghi]\, pre[edintele Clubu lui
de Zootehnie din cadrul Ligii Stu -
den]ilor de la USAMV.

Primul stagiu a avut ca tem\ m\ -
surile de prim ajutor [i a fost sus ]i -
nut de dr. Radu Calistru, care le-a
oferit la final studen]ilor, pe lîng\
informa]ii, [i un exemplu practic pe
un manechin. În urm\toarea zi au
fost programate alte dou\ sesiuni.
Prima a început de la ora 16.00 [i
a avut în prim-plan subiectul in to xi -
ca]iilor, at`t la oameni c`t [i la ani-
malele de companie ale acestora,
te ma fiind sus]inut\ de dr. Sorin
Be[chea, care a dorit s\ sublinieze
faptul c\ „cele mai des întîlnite in -
to xica]ii la animalele de companie
s`nt cauzate de contaminarea sub-
stan]elor folosite pentru parazi ta rea
extern\: purici, p\duchi”. Pe nul ti ma
lec]ie din activitatea extracuricu-
lar\ a avut ca subiect bolile in fec -
]ioase [i a fost tratat\ de dr. Erica
Rudnic. Ultima sesiune a fost ono-
ra t\ de dr. Tatiana }\ranu, care a
prezentat studen]ilor cîteva aspec -
te referitoare la bolile venerice. 

La evenimentele din cadrul pri-
mei edi]ii a „S\pt\m`nei Medici nei”
au participat aproximativ 400 de
studen]i.

Oana PASCARU

Uniunea Studen]ilor din Rom= -
nia (USR) al\turi de cele 14 asocia]ii
studen]e[ti din Ia[i organizeaz\ cea de-a
XI-a edi]ie a Festivalului Na ]io nal Stu -
den]esc UNIFEST. Acesta va `ncepe
luni, 12 noiembrie [i se va desf\[ura
pe parcursul a 11 zile. ~n cele 17 ora[e
`n care are loc acest eveniment, activi-
t\ ]ile propuse se `ncadreaz\ `n cinci ca -
tegorii: cultur\, educa]ie, distrac]ie, sport
[i s\n\tate. La activit\]ile culturale, de
divertisment, la `ntrecerile sportive [i
dez baterile publice, cu privire la prob-
le me le care preocup\ societatea rom= -
neas c\ pot participa to]i studen]ii dori-
tori, ace[tia av`nd acces gratuit.

Festivalul la Ia[i precum [i `n ce le -
lalte ora[e participante se deschide cu un
flashmob, care va avea loc `n parca rea
Iulius Mall, `ncep`nd cu ora 14.00. ~n
cea de-a doua zi, `n Copou, 13 noiem-
brie, va avea loc `n premier\ pentru
acest festival, caravana „Pic\ tu r\ pen-
tru via]\”. Aceas ta se va desf\[ura [i pe
20 noiembrie, `n parcarea Iulius Mall.
„Dorim s\ insufl\m studen]ilor spiritul
civic [i s\-i convi n gem c\ don`nd s`n ge
pot salva vie]i. ~ntru c`t [tim c\ din di -
fe rite motive tinerii nu ajung la centrul
de transfuzii ne-am hot\r`t s\ le adu cem
caravana mobil\ `n campusurile stu-
den]e[ti”, a decla rat Ciprian Chila riu,
vicepre[edinte USR. Acesta a mai

ad\ ugat c\ „pentru prima dat\ `n istoria
UNIFEST-ului, Campio natul Sportiv
Na]ional «UNIFEST Olym pic Games»
se va desf\[ura `n afara Bucure[tiului [i
unde altundeva dec`t la Ia[i, ora[ euro-
pean al sportului în 2012. Astfel, s`nt
a[teptate echipe din cele 17 centre uni -
versitare participante pentru a se ̀ n frun-
ta ̀ n cadrul com peti]iilor de fotbal, street -
ball, tenis de mas\ [i volei”.

De asemenea, `n cadrul acestui
fes tival se vor desf\[ura conferin]e pe
teme geopolitice precum problema Si -
riei [i conflictele din Orientul Mij lo -
ciu. Pe data de 14 noiembrie, `ncep`nd
cu ora 14.00 va avea loc `n incinta rec-
toratului Universit\]ii Tehnice „Gheor-
ghe Asachi” (UTI) din Ia[i dezba te rea
„Studentul de azi, inginerul de m`ine”,
iar pe 20 noiembrie, de la ora 18.00 se
va discuta despre statutul studentului
`n Corpul B al Universit\]ii „Alex a n -
dru Ioan Cuza” (UAIC). ~n cea de-a
treia zi a festivalului, `ncep`nd cu ora
18.00, din T`rgu Cucu spre Copou va
porni „Tramvaiul voluntariatului”. Tot
`n aceast\ zi, `n Sala Gaudeamus de
la CCS, este preg\tit\ [i o activitate dis -
tractiv\, sub numele de „Studen]ii au
talent”, aflat\ la a treia edi]ie, urm`nd
ca pe data de 16 noiembrie s\ se des -
f\[oare concursul „Miss UNIFEST”,
invita]ii speciali fiind cei de la „F\r\

Zah\r”. ~n perioada 15 – 18 noiembrie
vor fi deschise muzeele UAIC, Uni rii,
{tiin]elor Naturii, Petru Poni [i Mi -
ha il Kog\lniceanu, iar serile de film
cu tematic\ s`nt preconizate pentru 19
[i 22 noiembrie. Pentru ultima zi a fes -
tivalului, pe l`ng\ seara de film despre
Ro[ia Montan\ [i dezbatere pe aceas -
t\ tem\, este programat [i concertul de
`nchidere la care este invitat\ forma]ia
Sukar Nation. 

La CCS se va desf\[ura o ex po zi -
]ie de art\ cu exponate realizate de stu -
den]ii Universit\]ii de Arte „George
Enescu” (UAGE). Intrarea la eveni-
mente se va face pe baza invita]iilor

gratuite ce se pot ob]ine de la corturile
[i standurile de promovare ale festiva -
lului din Copou [i Tudor Vladi mi res -
cu sau de pe Internet acces`nd www.uni -
fest.asii.ro. ~ntruc`t programul se afl\
`nc\ `n discu]ie unele evenimente nu
au locul [i timpul precis de des f\ [ u ra re.

Festivalul UNIFEST a fost orga-
nizat prima dat\ `n 2001 la Bucure[ti,
studen]ii beneficiind timp de o s\p t\ -
m` n\ de acces gratuit la teatru, oper\,
cinema, muzee [i expozi]ii. ~ncep`nd
cu cea de-a doua edi]ie, festivalul a
ajuns la nivel na]ional `n Rom=nia.

Daniela VORTOLOMEI

� la toate evenimentele, tinerii de la universit\]ile ie[ene
au accesul gratuit

A început festivalul studdeenn ]]eesscc   UUNNIIFFEESSTT

Luni, `n parcarea de la Iulius Mall, va fi organizat un flashmob

Dou\ studente cazate `n Com -
plexul Studen]esc „Titu Maio res-
cu” al Universit\]ii „Alexan dru
Ioan Cuza” (UAIC) au fost evacu-
a te din c\min dup\ ce au fost sur-
prinse c\ `ncercau s\-[i v`nd\ lo cu -
rile de cazare. 

Violeta Rarinc\, student\ la Fa-
cultatea de Economie [i Ad mi nis -
trarea Afacerilor (FEAA), mas ter,
anul I, cazat\ `n C\minul C7, ca-
me ra 63 [i Florina Necula, studen -
t\ la FEAA, master anul al II-lea, din
C7, camera 98, au `ncercat s\ `[i
tranzac]ioneze locurile de cazare
prin tr-un anun] postat pe Internet,
care a fost g\sit de administra]ia
complexului. „Sus-numitele au fost
evacuate din c\min, iar pentru fap -
ta lor a fost `n[tiin]at\ facultatea, ur-
m`nd s\ se ia m\surile necesare, pri-
vind in ter zicerea dreptului de ca za re
pentru toata perioada cursurilor”, a
de clarat ec. Doina Leonte, [ef Com-
plex „Titu Maiorescu”.

Conform prevederilor din Re -
gu lamentul de Cazare al UAIC,
studen]ii bugetari sau cu tax\ de
[co larizare care tranzac]ioneaz\ drep -
tul de cazare s`nt sanc]iona]i cu ex -
matricularea [i pierderea dreptului
de re`nmatriculare la UAIC.

Petronela DU}U

Medicina pe limba
studen]ilor agronomi

„Maiorescu” `[i 
evacueaz\ chiria[ii

Studen]ii [i absolven]ii universi -
t\ ]ilor ie[ene au putut participa `n pe -
rioada 5 – 9 noiembrie la training-uri,
conferin]e, ateliere [i la un t`rg de lo -
curi de munc\, organizate `n cadrul
evenimentului „Zilele Carierei UAIC
2012”. Activit\]ile au fost ini]iate de
Centrul de Informare Pro fe sio na l\,
Orientare `n Carier\ [i Plasament
(CIPO), de la Universitatea „Alex -
an dru Ioan Cuza din Ia[i (UAIC)
`n colaborare cu T`rgul de Cariere
eJobs Expo.

Manifest\rile au urm\rit patru te -
me, moderatorii atelierelor vorbind
despre dezvoltarea personal\, com-
portamentul organiza]ional, antrepre -
noriat sau candidatura pentru un loc
de munc\. „Mesajul pe care am vrut
s\-l transmitem participan]ilor a fost
necesitatea preg\tirii pentru carier\
`nc\ din timpul facult\]ii, prin impli-
carea `n diferite activit\]i prin care
pot dob`ndi experien]\, dar [i prin
participarea la evenimente prin care
se pot informa [i pot cunoa[te profe-
sioni[ti din domeniul lor de studii”,
a declarat Ana-Maria Dobo[, mem-
bru CIPO. ~n cadrul workshop-ului
referitor la ini]ierea unei afaceri de
c\tre studen]i, Alina Palade, repre zen -
tant din partea Camerei de Comer]
(CC) din Ia[i, a explicat modalitatea
prin care studen]ii `[i pot deschide
propria afacere men]ion`nd fa c i li t\ -
]i le pe care Guvernul le va acorda
studen]ilor  `n ceea ce prive[te soci-
et\]ile comerciale. Printre acestea se
num\r\ reduceri ale taxelor [i tari fe -
lor pentru organizarea [i func]io na rea
unei astfel de `ntreprinderi. De ase -
me nea, reprezentantul CC Ia[i a atras
aten]ia asupra faptului c\ „toate for -
me le pe care am dori s\ le `nfiin]\m,
din punct de vedere comercial, tre-

bu ie trecute `n Registrul Comer ]u -
lui”, studen]ii beneficiind de consul-
tan]\ juridic\ gratuit\. 

Organizatorul T`rgului de Ca ri -
ere, {tefan Tei[anu, a vorbit des pre
pa[ii pe care un antreprenor trebuie s\
`i urmeze, explic`nd c\ „prima etap\
este s\ iei o decizie, s\ ai curajul s\ te
hot\r\[ti asupra unui fapt, s\ nu mai
am`ni la nesf`r[it. A doua etap\ este
s\ faci ce ]i-ai propus. Toate teoriile
antreprenoriale se pot rezuma astfel.
Prin proiectele mele `ncerc s\ aduc o
mic\ contribu]ie la modul `n care ti -
ne retul din Rom=nia e capabil s\ ia
decizii”. Acesta a mai men]ionat c\ un
aspect care nu trebuie ignorat este cu -
noa[terea legilor, de multe ori antre-
prenoriatul rezult`nd `n urma unui
„val mare de entuziasm care `]i ia pri -
virea de la detalii, uneori legate de
modelul de afaceri, iar alteori legate
de aspectele juridice”. 

T`rgul de Cariere eJobs Expo
a fost lansat ̀ n 2006, adres`ndu-se an -
gajatorilor [i persoanelor aflate `n c\ -
utarea unui loc de munc\. Eve n i men -
tul are loc de dou\ ori pe an `n di fe -
rite centre universitare [i economice
din ]ar\. 

C\t\lina DOBROVICEANU
Facultatea de Construc]ii [i

Instala]ii (FCI) a Universit\]ii Teh -
nice „Gheorghe Asachi” Ia[i (UTI)
organizeaz\ `ntre 1 – 30 noiembrie
selec]ii pentru echipa de studen]i ca re
va participa la a XIX-a edi]ie a eve -
nimentului „International Cultural
and Academic Meeting of En gi ne e ring
Students” (ICAMES 2013), care va
avea loc `n luna mai. Triajul va consta
`ntr-o lucrare [tiin]ific\ sau un pro -
iect de dou\ pagini, pe orice tem\ din
cadrul profilului tehnic.

„Studen]ii din anul al II-lea, p`n\ la
mas ter anul al II-lea pot alc\tui o echi-
p\, doar c\ num\rul limit\ este de pa tru
membri. Dac\ vor fi mai multe pro -
iecte bune, facultatea nu se va limita
doar la o singura echipa participan t\”,
a decla rat  [ef de lucr\ri dr. ing. Io nu]
Ovidiu Toma, membru `n cadrul co-
mi siei de selec]ie. Participan]ii vor tre -
bui s\ res pecte termene limite im pu se,

s\ fie dispu[i s\ `ntrep\trund\ diferite
ac ti vi t\]i [i s\ fie vorbitori de limba
en gle z\, „deoarece este o `nt`lnire in -
ter na]ional\, [i toate prezent\rile se vor
face `n englez\”, a men]ionat [ef de
luc\ri dr. ing. Ionu] Ovidiu Toma.

Acesta a mai specificat c\ o alt\
la tur\ a evenimentului este cea mul-
ticultural\, care dore[te s\ prezinte ti -
ne rilor participan]i un mediu variat,
str\ in [i s\ poat\ vedea cu ce idei vin
studen]ii din alte ]\ri. „Este o `n tru ni re
at`t academic\, c`t [i cultural\, `n care
pe l`ng\ proiectele prezentate de stu-
den]i vor avea loc seri culturale cu spe -
cific pentru fiecare ]ar\, toate des f\ -
[u r`ndu-se la Istanbul”, a precizat mem -
brul comisiei.

Competi]ia a fost conceput\ ̀ n 1994
de un grup de studen]i de la En gi ne e -
ring Society of Bogazici University
de la Istanbul, continuat\ anual de
institu]ia de `nv\]\m`nt superior. Echi -
pele studen]ilor [i cadrelor didactice
din cadrul FCI au participat la edi ]i i le
din 2010 p`n\ `n 2012, c`[tig`nd pre-
miul I [i III `n fa]a a altor 15 echipe
din diferite na]ionalit\]i.

Paul ANDRICI 

Afaceri[tii din b\ncile
facult\]ilor

� manifest\rile au
urm\rit comportamentul
organiza]ional, antrepre -
noriatul sau candidatura
pentru un loc de munc\

Competi]ie interna]ional\
a studen]ilor ingineri

� pe l`ng\ proiectele
prezentate de studen]i vor
avea loc seri culturale cu
spe cific pentru fiecare
]ar\ participant\

{i eu unde m\ angajez?



Pentru prima dat\ de c`nd am
intrat `n contact cu ea, m\ bucur\ o
`nt`mplare din politica rom=neasc\
– criticul literar Alex {tef\nescu can -
dideaz\ pentru func]ia de senator.
Cine nu-l cunoa[te poate foarte u[or
s\-i g\seasc\ site-ul, unde spune sin -
cer c\ este necomunist din na[tere
[i irevocabil, de[i a fost membru PCR
[i c\ munce[te cu seriozitate [i se ]i -
ne `ntotdeauna de cuv`nt, de[i tr\ ie[ -
te `n Rom=nia.

Desigur, prima reac]ie a multora
va fi „se compromite [i \sta, intr\ `n
politic\”, `ns\ asta ne duce la eterna
discu]ie – „Nu am cu cine s\ votez
pentru c\ nimeni nu m\ reprezint\,
politica este plin\ de lichele”. Bun,
ce facem atunci c`nd cineva care d\
dovad\ de o conduit\ moral\ [i so -
cia l\ admirabil\ `[i anun]\ candida -
tu ra pentru un post, r\m`nem in di -
fe ren]i [i / sau `l blam\m c\ „s-a dat
[i el cu ei”, `n timp ce ne pl`ngem `n
continuare de lipsa alternativelor?

L-am cunoscut pe Alex {te f\-
nescu `n 2009, venise la Ia[i pentru
a doua edi]ie a festivalului „Pe tre ce -
re cu poezie, prieteni [i trufe de cio -
colat\”. Mi-a spus atunci c\ „cine
ci te[te literatura din obliga]ie ra tea -
z\ [ansa de a se `nt`lni cu ea” [i c\
ar fi sim]it c\ tr\ie[te `ntr-o socie ta te
s\n\toas\ dac\ blamarea comunis-
mului ar fi mers `ntr-at`t de departe
`nc`t s\ ajung\ [i p`n\ la el, care s-
a `nscris `n partid „numai [i numai
ca s\ pot face profesia de scriitor [i
ziarist”, chiar dac\ „eu, `n sinea
mea, [tiu c\ am fost un om de bun
sim] [i cinstit [i c\ am refuzat s\ fac
carier\”.

Este, `n fine, un om care te far -
me c\ prin modestia, sinceritatea [i
talentul s\u de a lega cuvinte `n
fraze pe care nu te mai saturi s\ le
ascul]i. {i, mai important pentru con -
textul de fa]\, este un om pe care
nu-l v\d niciodat\ s\ se foloseasc\ de
o func]ie public\ `nalt\ `ntru avan-
ta jul propriu.

~nt`mplarea a st`rnit [i un sim-
patic dialog virtual `ntre criticul lite -
rar [i poetul ie[ean Emil Brumaru,
care l-a avertizat pe {tef\nescu: „Fii
atent, fiule, la `nv\]\turile mele. Fe-
meia politic\ nu [tie de critic\! Vrea
`ntr-una l\udat\...”.

Nu vreau ca textul \sta s\ sune a
propagand\ politic\. Nici nu ar avea
cum s\ aib\ vreun efect, el apare `n -
tr-o publica]ie studen]easc\ local\,
ie[ean\, departe de colegiul `n care
candideaz\ Alex {tef\nescu. Voiam
doar s\ subliniez faptul c\ aceast\
`nt`mplare este, dup\ mult timp, pri -
mul ac de onestitate str\puns `n cu -
s\ tura murdar\ a politicii rom=n e [ti.
Sper s\ nu fie zadarnic [i, mai mult,
s\ nu fie ultimul.

Ioan STOLERU

3

O
pinia veche — N

r. 440 — 12 - 18 noiem
brie 2012

{ah - mat

ACTUALITATE

Senatul, demn
de critic\

� PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS

Inaugurarea Pendulului lui Foucault

� este un om care te
far me c\ prin modestia,
sinceritatea [i talentul
s\u de a lega cuvintele

Universitatea Tehnic\ „Gheor ghe
Asachi” din Ia[i (TUIA{I) organi zea z\
`n perioada 12 – 17 noiembrie Zilele
Uni versit\]ii, cu prilejul c\rora se va
def\[ura un simpozion [tiin]ific de is to -
rie a tehnicii, se vor premia profesorii
seniori [i cei cu merite [tiin]ifice deo -
se bite [i se va proiecta pe cl\direa Tea -
trului Na]ional „Vasile Alcesandri”,
o pelicul\ care va prezenta momente sem -
nificative din via]a institu]iei. „De ziua
ei, universitatea lanseaz\ un film `n ca re
realiz\rile ei devin vizibile [i pentru co -
munitate, `ntr-un mod luminos. Mi-ar

pl\cea s\ cred c\ tinerii care se plimb\
s`mb\ta prin centrul Ia[ului vor poposi
s\ priveasc\ proiec]iile”, a declarat conf.
univ. dr. Irina Lungu, prorector pe re -
la]ii interna]ionale [i imagine universi-
tar\ la TUIA{I. ~n aceea[i perioad\, Po -
litehnica va coordona [i prima edi]ie
din acest an a Zilelor Por]ilor Desc hi se
pentru elevii de liceu.

31 de diplome 
pentru profesorii 

Joi, 15 dcembrie, `ncep`nd cu ora
12.00, `n Sala de Conferin]e din Cor -
pul T al Politehnicii, va avea loc un
Senat Festiv. ~n cadrul acestuia se va
face omagierea a 17 profesori seniori
care `mplinesc v`rste rotunde [i se vor
acorda 14 diplome de Professor Eme -
ri tus unor cadre didactice recent pen-
sionate cu merite deosebite `n educa]ie
[i cercetare. „Fiindc\ legea ne permite,
este o pl\cere c\ putem s\ ne expri m\m
recunoa[terea `ntr-un cadru festiv fa]\
de ni[te profesori care, pe l`ng\ me ri te le
deosebite ob]inute, `[i leag\ `ntreaga via -
]\ [i activitate de universitate”, a pre-
cizat prof. univ. dr. Irina Lungu. Tot
cu prilejul Senatului Festiv se va face
premierea cercet\rii [tiin]ifice din uni-
versitate pe baza evalu\rii activit\]ii de
cercetare din perioada 2009 – 2011. Ast -
fel, se vor acorda „Premiul pentru cer -
ce t\torul cu cele mai bune performan]e
în cercetarea [tiin]ific\”, „Premiul pen-
tru t`n\rul cercet\tor cu cele mai bune
performante în cercetarea [tiin]ific\”,
„Premiul pentru cele mai bune perfor-
man]e în inovare [i transfer tehnologic”
[i „Premiul pentru grupul care a con-
tribuit la atragerea celor mai multe fon -
duri pentru cercetare”.

~n ziua urm\toare, vineri, 16 no -
iem brie, de la ora 9.00, se va deschide
o sesiune de prezentare a lucr\rilor Sim -
pozionului de Is to ria Înv\]\m`ntului
[i {tiin]elor Teh nice, aflat la cea de-a
patra edi]ie. Aces ta va avea loc `n Sala
de Conferin]e a TUIA{I [i este orga-
nizat de Poli teh ni c\ `n colaborare cu
Muzeul {tiin]ei [i Tehnicii din Ia[i,
Academia Ro mâ n\, Filiala Ia[i, Aca -
demia de {tiin]e Teh nice din Ro mâ nia,
Filiala Ia[i [i Aca de mia Oamenilor
de {tiin]\ din Ro mâ nia, Filiala Ia[i.
La simpozion vor participa 30 de au -
tori, cu 16 lucr\ri. „Av`nd `n vedere c\
`n ultima vreme nu m\rul manifes t\ ri lor
[tiin]ifice a crescut, faptul c\ acest sim -
pozion rezist\ `nseamn\ c\ exist\ o pl\ -
cere `n a vorbi despre a[a ceva”, a mai
spus prorectorul.

Ia[ii `n carnaval pentru
Politehnic\

Proiec]iile luminoase pe cl\direa
Tea trului Na]ional vor rula s`mb\t\,
de la ora 17.00 la ora 00.00. Filmul va
cuprinde secven]e [i fotografii menite
s\ surprind\ experimente [tiin]ifice, crea -
]ii ale profesorilor [i studen]ilor [i mo men -
te din via]a organiza]iilor studen]e[ti.
„Aceast\ manifestare se adreseaz\ `n
primul r`nd elevilor de liceu, pe care
sper\m s\-i convingem s\ vin\ la uni-
versitatea noastr\, dar [i pentru a de -

veni mai vizibili `n comunitate”, a ex -
plicat prorectorul. Tot s`mb\t\, de la
ora 19.00, studen]ii [i profesorii TUIA{I
vor asista la piesa „Ia[ii `n carnaval”,
care va rula pentru ace[tia cu u[ile `n -
chi se. „Este o ac]iune la care cei din uni -
versitate pot veni `nso]i]i de persoane
apropiate, astfel `nc`t oameni din exte-
rior s\ ne cunoasc\ `ntr-un alt cadru.
Am optat pentru o comedie de teatru,
fiind delimiteaz\ un mediu relaxant, dar
elegant [i de bun gust care s\ ne per-
mit\ s\ ie[im din izolarea strict profe-
sional\”, a mai explicat conf. univ. dr.
Irina Lungu.

Cu prilejul Zilelor Por]ilor Des -
chise, facult\]ile vor desf\[ura diverse
activit\]i de prezentare specifice profi -
lului institu]iei. Astfel, la Facultatea
de Construc]ii [i Instala]ii, se va realiza
joi, 15 noiembrie, de la ora 12.00, o si -
mulare de cutremur pe platforma seis-
mic\. Vineri, 16 noiembrie, de la ace ea[i
or\, va fi inaugurat Pendulul lui Fou cault.
„Fiind singurul din Ia[i, dorim ca aces-
ta s\ devin\ un punct de atrac]ie al ora -
[ului”, a conchis pro rectorul. 

Edi]ia din acest an a Zilelor Uni -
versit\]ii Tehnice „Gheorghe Asa chi”
din Ia[i marcheaz\ `mplinirea a 199 de
ani de la `nfiin]area primei [coli [coli
de ingineri cu predare `n limba ro m= n\.

Laura P|ULE}

Cel mai vechi amfiteatru al Ia[ului

Zilele Politehnicii, proiectattee  ppee  TTeeaattrruull   NNaa]] iioonnaall
� cu prilejul Senatului Festiv se va face premierea
cercet\rii [tiin]ifice din universitate

Ambasadorul Fran]ei `n Rom= nia,
Philippe Gustin va reveni la Ia[i pen-
tru a participa la evenimentele organi-
zate pentru a onora rela]iile franco-ro -
m= ne din timpul Primului R\zboi
Mon dial. Activit\]ile se vor desf\[ura
mar]i, 13 noiembrie.

„Excelen]a Sa se va afla pentru
cea de-a treia oar\ la Ia[i în acest an.
De aceast\ dat\, pentru a celebra Ziua
Armisti]iului Primului R\zboi Mon dial
(11 noiembrie 1918). Va participa la o
serie de evenimente al\turi de alte ofi-
cialit\]i de la Ambasada Fran]ei la Bu -
cu re[ti, reprezentan]i ai ora[elor în fr\ -
]i te Ia[i [i Poitiers, ai Prefecturii [i Con -
siliului Jude]ean Ia[i, ai Garnizoanei
Ia[i [i ai Institutului francez din Ro mâ -
nia – Ia[i. În cea de-a doua parte a zilei
va fi adus\ în discu]ie personalitatea
generalului Berthelot, cel care a jucat un
rol deosebit de important în proclama -
rea, la 1 decembrie 1918, a Marii Uni ri”,

a declarat Dan Daia, asistent cultural
de la Institutul Francez din Ia[i (IF).
Pro gramul manifest\rilor  va debuta la
ora 10.00 cu o depunere de coroane la
ca voul francez [i la morm`ntul lui Vic -
tor Place din „Cimitirul Eternitatea”,
precum [i la bustul generalului Henri
Ma thias Berthelot, situat `n apro pie rea
Teatrului Na]ional din Ia[i.

De la ora 17.00, va avea loc `n Sala
„B. Fondane” a IF proiec]ia filmului
documentar „Francezii [i rom=nii `n Pri -
mul R\zboi Mondial”, realizat de Mar -
cela Feraru. ~n continuare, va fi lan sa t\
lucrarea „Berthelot. De la cultul ofen-
sivei la strategia global\”, semnat\ de
istoricul Jean-Noël Grandhomme,
conferen]iar al Universit\]ii din Stras-
bourg. La aceasta din urm\ vor partici -
pa academicianul Alexandru Zub [i
lect. univ. dr. Gabriel Leanca, din par -
tea Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu -
za” (UAIC) din Ia[i, moderatorul `n -
t`l nirii fiind directorul filialei Ia[i a In -
stitutului de Istorie al Academiei Ro-
m=ne, prof. univ. dr. Gheorghe Cli veti.

~n finalul evenimentului va fi reali -
zat vernisajul expozi]iei documentare
„Francezii [i rom=nii `n Primul R\zboi

Mondial”, organizat\ de c\tre Direc]ia
Memoriei, Patrimoniului [i Arhi ve -
lor a Ministerului francez al Ap\ r\ rii.

C\t\lina DOBROVICEANU

Ia[ul s\rb\tore[te Ziua Armisti]iului
� la evenimente va fi
prezent ambasadorul
Hexagonului

Excelen]a Sa, Philippe Gustin,
ambasadorul Fran]ei 

Cu prilejul Zilelor Bibliotecii
Centrale Universitare „Mihai Emi -
nescu” (BCU) din Ia[i, organizate `n
perioada 7 – 10 noiembrie, institu]ia
a g\zduit o serie de concerte, ver ni sa je
[i o conferin]\. Miercuri, `n prima zi de
manifest\ri, membrii corului Uni ver -
sit\]ii de Arte „George Enescu”
(UAGE) din Ia[i au c`ntat sub ba gh -
e ta dirijorului George Dumitru, iar
joi, respectiv vineri, `n Aula Mag na
a BCU, a concertat Orchestra Aca -
de  mic\ Rom=n\, dirijat\ de ma es -
trul Michael Beck [i Corala Can to -
res Amicitiae de la UAGE Ia[i. Tot
joi, pe 8 noiembrie, prof. univ. dr. Ion
Dafinoiu a sus]inut o prelegere cu ti -
tlul „Metafora `n psihoterapie”. 

De asemenea, expozi]iile „Inter -
sec]ii”, a lui Sorin Purcaru, „Spec -
tacole `n Ia[ii de alt\dat\”, de]inut\
de Departamentul de Colec]ii Spe -
ciale a BCU [i „Armonii de toamn\”,
din partea Gr\dinii Botanice Ia[i, au
fost prezentate cu ocazia Zilelor Bi bli o-
tecii. Vineri, `ntre orele 10.00-16.00,
BCU a fost deschis\ spre vizitare, ac -
cesul fiind permis inclusiv `n de po zi -
tele cu c\r]i ale bibliotecii. „Scopul
manifest\rilor [i al por]ilor deschise
este acela de a asigura o mai mare
vizibilitate a institu]iei, de a atrage
un public c`t mai variat prin evenimen -
te diverse. Am vizat publicul studen -
]esc [i nu numai, dar ne-am g`ndit `n
mod special la cei care vin pentru
prima dat\ `n Ia[i, `n primul an de
facultate”, a declarat Alexandru C\li -
nescu, director general al BCU Ia[i. 

Zilele Bibliotecii marcheaz\ anual
data de 8 noiembrie 1839, considera -
t\ ziua `nfiin]\rii, c`nd Mihail Stur d -
za a donat 600 de volume bibliotecii
Academiei Mih\ilene.

Anca TOMA

S-au deschis
por]ile Bibliotecii

Universitare
� a fost permis accesul
inclusiv in depozitele cu
c\r]i

Pe c`mp nu cre[te 
jurnalismul

A ajuns la urechile noastre zvo -
nul c\ studen]ii de la Agronomie
au urmat cursuri intensive de
jur nalism. ~n consecin]\, se simt
`n m\sur\ s\ ne caracterizeze ca
fiind lipsi]i de profesionalism [i

s\ someze „nenum\ratele gre[eli
monumentale din fiecare nu m\r”.
M\ `ntreb dac\ nu or fi confun-
dat propriile cursuri cu paginile
revistei noastre. P`n\ la urm\, ei
s`nt cei care manevreaz\ mai des
`ngr\[\m`ntul.

Expozi]ie f\r\ v`nzare 
C`teva surse din Codrescu ni s-au

pl`ns s\pt\m`na asta. De[i s`ntem
cu to]ii ferici]i c\ nu las\ s\ se
str`ng\ prin camere mald\re de
gunoaie a[a cum fac b\ie]ii din
C4, avem de repro[at totu[i faptul
c\ `[i scot la u[\ toate lucrurile din

camer\ ca s\ m\ture covorul. Am
fi ferici]i dac\ data viitoare s-ar
rezuma doar la scos scaunele. Nu
de alta dar chilo]ii roz cu dantelu]\
nu cred c\ ocup\ podeaua.

Accept\m pomeni
De c`teva zile a `nceput cam-

pania electoral\ [i, de[i nu ne

implic\m `n lupta cu noroi a
partidelor [i `n dansurile lor
politice, accept\m orice fel de
poman\ electoral\. Am avea
nevoie de c`teva g\le]i, geci sau
pelerine de ploaie, mape, pixuri
[i carne]ele, iar dac\ ne invit\ [i
la vreo chermez\ cu mici [i bere
promitem s\ accept\m.



Din adolescent, `n div\
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~mi str`ng burta c`t de tare pot `n
timp ce Alina, ajutorul celui care se -
lecteaz\ modelele, `mi `nconjoar\ ta -
lia cu banda gradat\ `n centimetri,
spu  n`ndu-mi c\ e o procedur\ fi reas -
c\ pentru un casting de modelling. ~n
sala „New York” a Hotelului Rama -
da s`nt aduse scaune suplimentare
pen tru participante. {i fetele s`nt ne -
voi te s\ completeze formu lare cura-
joa se `n care se cere v`rsta, greutatea
[i alte caracte ristici fizice. 

Ar fi trebuit s\ stau lini[tit\ pen-
tru c\, pe parcursul serii, Alina tot
mai r\t\ce[te centimetri de pe si lu e -
te le modelelor ale c\ror nume le [tia

f\r\ s\ se uite `n formular. „Las\-m\
s\ v\d eu, c\ sigur nu s`nt 87 de cen-
timentri `n [olduri”, zice b\rbatul ca re
coordoneaz\ seara de selec]ie de fi e -
care dat\ c`nd asistentei `i ies centi -
metri `n minus. Acesta nu are nevoie
de metru pentru a stabili cele trei nu -
me re corespunz\toare pieptului, taliei
[i [oldurilor. O face doar dintr-o pri -
vire [i, de fiecare dat\ c`nd datele o -
fe rite de Alina par suspecte, acesta nu
se las\ p\c\lit [i se ridic\ s\ le m\ -
soa re el.

{i nu [tiu cum se `nt`mpl\, dar
de fiecare dat\ c`nd m\soar\ b\r ba -
tul, cel pu]in 3 centimentri se lipesc de
[oldurile fetelor. „Cu ce te-au mituit,
Alina?”, tot repet\ acesta primind drept
r\spuns t\cerea z`mb\rea]\ a aceste ia.

Cu capul la control
Oriunde mi-a[ arunca privirea,

ochii mei nu g\sesc dec`t fete `nalte,
foarte `nalte, cu p\rul lung, cu fe]e de
copil care tind s\-[i ascund\ v`rsta de
a dolescent pe sub grimase „de oa meni
mari”. Privirea mi se fixeaz\ pe pi -
cioa rele slabe ale unei micu]e de 13
ani, care are 1,73 metri ̀ n\l]ime. In vo -
lun tar, `mi `ntorc privirea spre m`na
mea ca s\ compar cu c`t pare mai
groas\ aceasta fa]\ de piciorul fetei.
~n s\ de fiecare dat\ c`nd se lec ]io ne -
rul vede astfel de suflete, siluetele c\ -
rora par mai vulnerabile ca aripile
unui fluture, ochii i se aprind a en tu -

zi asm, fiind mul]umit c\ nu a venit
`n Ia[i `n zadar.

Replica Alinei „63, mai jos 91”
`n timp ce `mi cuprinde talia [i [ol -
durile `n unit\]i de m\sur\, m\ face
s\-mi relaxez mu[chii abdomenului,
`n s\ expertul `n modeling m\ pro voa -
c\ sus]in`nd c\ p\rul meu e vopsit. „E
cu loarea mea natural\” zic eu, „a[a,
cu [uvi]e castanii?”, ironizeaz\ acesta;
„da!”  `ncep s\ m\ revolt. B\rbatul se
ri dic\ de la mas\ [i vine spre mine,
fa ce un cerc `n jurul meu `nconju r`n -
du-m\ cu o privire de medic examina -
tor, iar eu `mi zburlesc avu]ia capila -
r\ a[a cum o fac copiii care s`nt c\ u -
ta]i de purici dup\ ce se ̀ ntorc din cu[ -
ca c\]elului din curte. ~n sal\ se st`r -
ne[te un val de voci hihlizite. „Nu
m\ cre de]i?”, m\ mir eu, „`s curios s\
v\d ce fel de culoare ]i-a ie[it ̀ n po ze”,
`mi spune acesta.

I-a[ fi spus c\ e ceva specific pen -
tru toat\ familia mea, c\ se mai arde
la soare, c\ a fost c`ndva vopsit dar
partea aia a fost recent scurtat\ de la
b\rbie `n jos, dar aici nimeni nu are
nevoie de clarific\ri [i sinceritate. Aici
se dau explica]ii precum „c`nd mai
sl\ be[ti, ne suni”, iar tu trebuie s\ cla -
tini pozitiv din cap [i s\ clipe[ti a su -
punere. Nu-]i mai r\m`ne nimic alt ce -
va dec`t s\ p\r\se[ti `nvins „New
York-ul”.

Daniela VORTOLOMEI

Tinere cu talii `nguste p\[esc
cu grij\ pe mocheta groas\, im pri -
ma t\ cu modele asem\n\toare cri -
nului imperial al Fran]ei. Cu gri j\,
pentru ca tocurile decupa]ilor albi
sau ale botinelor negre s\ nu se
afunde `n plu[ul albastru. 

~n hol, dou\ imagini, una i lu -
str`nd New York-ul [i cealalt\ Hong
Kong-ul stabilesc distan]a diame-
tral opus\ dintre concu ren tele unui
casting de modelling, care `[i verif-
i c\ coafura `n oglinzile din po[ete.
O femeie blond\ in vi t\ viitoarele mo -
dele `n sala `n ca re se va desf\[ura
evaluarea lor, m\ sur`ndu-le din pri -
viri. Sca une le unei mese aranjate `n
semicerc s`nt ocupate de fete cu p\ -
rul lung care `[i cerceteaz\, atent, ri -
va le le. ~n `nc\pere aproape treizeci
de perechi de ochi s`nt a]intite a su -
pra organizatorului, care `ncura jea-
z\ participantele c\ `n cazul `n care
s`nt respinse, s\ nu fie de za m\ gi te,
„c\ci nu se [tie ce v\ rezerv\ vi ito -
rul”. 

Un sur`s pentru 
Brad Pitt

Trec`nd m\surile primei aspi-
ran te pe fi[a de `nscriere, b\r -
ba  tul o aten]ioneaz\ c\ [ol -
du rile par a fi problema, „da-
c\ nu vei fi su na t\ [i proba-
bil nu vei fi, a[ tep t\m po -
ze cu ti ne c`nd ajungi
la 90”. Ce le din t`i fe -
te p\r\ sesc sala
una c`te una,
scru t`nd `n  c\ -
perea ca [i cum

ar fi uitat ce va. Una dintre ele „ar
fi fost potrivit\ pen tru reclame”, `i
spune organizato rul ti ne rei blonde
care `nconjoar\ talia u nei concu ren te
cu un me tru de cro itorie. ~ncetul cu
`n cetul, pe verti cal\ centimetrii se
`n mul ]esc, p`n\ c`nd, `n fa]a juriului
se pre zin t\ o aspirant\ la titlul de
miss care jur\ c\ are 1,80 m `n `n\l -
]i me. Sceptic, b\rbatul `[i compar\
sta tu ra cu cea a fetei cu p\r lung,
de cu loarea nisipului, nefiind con-
vins de spusele acesteia. Dup\ tre -
cerea m\sur\torilor pe fi[a de `n -
scriere, urmeaz\ o serie de blitz-uri,
cele ca re beneficiaz\ de aten ]ia fo -
to gra fului pentru mai mult de cinci
secunde `n]eleg`nd c\ au un punct
`n plus fa]\ de rivale. „Z`m be[te ca
[i cum ai vrea s\ `l impresionezi pe
Brad Pitt”, `i su ge reaz\ moderato rul
uneia dintre par ti cipan te. „Atunci pe
Mr. Be an”. Din p\cate, nici co mi cul
nu ar fi fost impresio nat, c\ci fata
care a `ncercat s\ afi [e ze un su r`s ti -
mid a plecat doar cu ecoul cu vin -
telor „mul]umim, te mai a [ tep t\m”.

C`nd `mi vine r`ndul, a[ez din i -
ner ]ie foaia pe care am completat-o
pe mas\, `n fa]a organizatorului.
Str`mb\ din nas c`nd calculeaz\ ra-
portul v`rst\-` n\l ]i me, c\ci „1,68 e o
problem\”. T`n\ra blon  d\ m\ pri ve[ -
te com p\ ti mi toa re, comuni c`n du-i
acestuia m\ su r\ torile. Nu am z`m bit
nici pentru Brad Pitt [i nici pentru
Mr. Bean, `ns\ pentru trei cadre pe
filmul fotografului am fost model.

Intr\m `n camera puternic lu mi -
na t\, pe r`nd, c\ut`nd cu privirea poa -
te m\car un „mini” podium pe care
credeam c\ o s\ defil\m. Dar ̀ n schimb
ne `nt`mpin\ ni[te mese lungi cu foi
[i reviste pe ele. O z\ resc pe Adina,
o veche amic\ de-a mea, z`mbindu-mi
u[or confuz. Ca [i ea, primesc unul
dintre formularele pe care le com-
pleteaz\ fiecare fat\ `n parte, doar c\

are num\rul 28 pe el. Aveam de a[ -
teptat. Chinuit\ fi ind de tocurile scoa -
se de la naftalin\, m\ a[ez pe un loc
primit de la un b\iat cu blugii rup]i,
care s-a dovedit a fi fotograful nos-
tru din aceast\ sear\.

O cur\ pentru o cartel\
R`ndul Adinei `mi distrage aten ]ia

de la picioarele mult prea sub]iri ale
unei copile de 16 ani. P\[e[te printre
scaune, ajung`nd cu greu la masa
„juriului” care aduce foar te mult cu
o catedr\, unde o domn i[oar\ blond\
cu p\rul r\v\[it `ncepe s\ o m\soare.
Se pare c\ me trul acela o face s\ fie
cam timora t\. „Ai mai sl\bit?”, o `n -
treab\ ju ra ta care deja o cuno[tea, iar
fata ca r\spuns apleac\ capul pu]in
nesigur\. Apoi, e invitat\ s\ i se fac\
c` teva poze. ~[i d\ p\rul lung [i drept
la o parte [i `ncearc\ s\ z`mbeasc\,
dar i se cite[te pe chip ner\bdarea de
a afla p\rerea celui care avea s\ o du -
c\ pe c`[tig\toare `n str\ i n\ ta te. „Po]i
s\ r\m`i p`n\ la sf`r[it?”, o `n tre ab\

organizatorul [i a[a, mu[chii fe]ei i s-au
relaxat [i un r`njet i-a a p\ rut pe chip.
Trece pe l`ng\ mine `nainte s\ se a[e -
ze pe scaunul ei [i `mi arat\ c\ „uite,
am primit o cartel\! {i a[a nu mai a -
veam minute.” 

M\ a[ez [i eu l`ng\ ea, rug`ndu-
m\ `n si nea mea s\ nu m\ `ntrebe
cum de m-am hot\r`t s\ merg pe c\ -
rarea mo de lingului. Nici nu trebuia
s\-mi fac gri ji de acest lucru pentru
c\ pe ea o ro dea altceva. „Am m`n cat
cinci cioco late zilele astea. Tre bu ie s-
o las mai moa le.” ~[i dore[te o ca rier\
`n domeniul acesta [i venirea la Ia[i a
fost `n ce pu tul. „P\i dac\ am o [an s\
s\ fac bani din asta, de ce s\ dau cu
piciorul pentru ni[te ciocola t\?”, `mi
spune r`z`nd. 

Centimetrii f\ceau ca fe te le s\ se
`mpu]ineze [i r`ndul meu s\ vi n\. Dar
nu a durat mult p`n\ am primit car te -
la [i „mul]umescul” de ri goa re [i am
plecat cu g`ndul zbu r`ndu-mi la o
shaorma. 

Iuliana LEONTI

S\pt\m`na trecut\ am
scos rochiile [i pan to -

fii cu toc de la naftalin\
[i ne-am prezentat la
preselec]ia agen]iei de
modelling „One Mo -
dels”, la hotel Ra ma da.
Acolo `ns\ ne-am trezit
`nconjura]i de fete care
abia `mpliniser\ 13 ani
dar care erau trecute
bine de 1.70 `n\l]ime, [i
am g\sit jura]i mai acizi
dec`t la X factor, care
n-au prea ]inut cont de
m\surile noastre reale.
Acum, n-am fi vrut s\
fim luate la o agen]ie
celebr\ de modelling de
prin Paris, cum spunea
afi[ul, dar nu ne-am fi
sup\rat s\ fi plecat
acas\ cu un iPhone 5.

Antrenament pentru o carier\ pe podium

Z`mbet ca la
Hollywood

� „dac\ nu vei fi su na t\
[i probabil nu vei fi, a[ -
tep t\m poze cu tine c`nd
ajungi la 90” 

� `ntorc privirea spre m`na mea ca s\ compar cu c`t
pare mai groas\ acesta fa]\ de piciorul fetei

Ruleta de ciocolat\
� p\rul lung [i drept [i-l d\ la o parte [i `ncearc\ s\
z`mbeasc\, dar i se cite[te pe chip ner\bdarea

La Ia[i se m\soar\ Afroditele

90-60....-120?

Frumuse]e pictat\
`n centimetri

� nu [tiu cum se `nt`mpl\, dar de fiecare dat\ c`nd
m\soar\ b\r ba tul, cel pu]in trei centimentri se lipesc de
[oldurile fetelor 

C\t\lina 
DOBROVICEANU
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TABLET|6
’Eftin [i bun

Sub lumina difuz\ a reflectoarelor,
ea se `nf\]i[eaz\ privitorilor `n valuri
de m\tase neagr\ brodate cu dantel\
ve ne]ian\. Ar putea dansa `n pa[i de
tan go sau [i-ar putea l\sa unduirile s\
joace `n piruetele unui vals lent, cu -
leg`nd suspine [i priviri avide.

To]i trec\torii se opresc s\ o ad mi -
re, vr`nd s\ `i cuprind\ talia `mbr\cat\
`n sclipiri de onix. {i-ar dori la g`tul ei
un [irag din perle negre, contrast`nd cu
fil de[ul pielii sale [i cu lucirile rubinii
ale buclelor care se odihnesc pe un u -
m\r. Pasivitatea ei `ncarneaz\ o regin\
dam nat\ iar ochii ar putea `mpr\[tia
ve ninul verdelui de Paris. Prive[te `n
gol, nu `[i coboar\ genele asupra celor
care `i aduc ofrande, e obi[nuit\ s\ au -

d\ acelea[i cuvinte zi de zi. Se `n -
treab\, `ns\, dac\ `i vor lipsi atunci
c`nd va cobor` de pe piedestal. Dac\ `[i
va mai aminti cineva suple]ea m\t\sii
a tunci c`nd nu va mai pre]ui la fel. ~[i
a lung\ astfel de g`nduri, min]indu-se
c\ frumuse]ea nu poate fi valorificat\
dup\ inscrip]iile de pe o etichet\ sau
du p\ idealurile unei epoci. Nu vrea s\
fie doar o poz\ `ntr-un album care, a -
tunci c`nd nu mai are file goale, este
uitat pe un raft. {tie c\ dac\ nu va mai
va lora la fel, va deveni comun\, ni meni
nu o va mai dori pentru c\ nu o poate
avea. Se vor l\sa p\c\li]i de o i lu zie, ̀ i vor
invada templul pentru a-l pro fana [i o
vor arunca `n col]ul uit\rii. {i apoi `[i
vor `ndrepta cuvintele de la ud \ c\tre

alta, p`n\ c`nd `i vor r\pi individuali-
tatea [i va ajunge ca ea, o regin\ dec\zut\.

Dac\ ar avea lacrimi, le-ar l\sa s\
`nc\lzeasc\ impasibilitatea obrazului,
`ns\ damna]ii nu mai au regrete, c\ci
Fortuna [i-a `ntors privirea de la ei.
Vi trina `[i stinge luminile, iar `n locul
buclelor ro[ii o plan[\ `n culori de var\
anun]\ pre]ul frumuse]ii, `njum\t\]it.

C\t\lina DOBROVICEANU

Parc\ s-a n\scut pe palma aceea de
stra d\. {i nici acolo dac\ ar fi fost
z\mislit nu ar sta a[a lipit de bucata
aceea de p\m`nt dintre doi pomi, ci s-ar
prinde cu treburi. Dar, nu. B\rbatul din
fa]a Casei Universitarilor cer[e[te de
cel pu]in patru ani. ~[i spune durerea
studen]ilor, iar ei se `ndur\ [i-i las\ c`te
un chior, pentru c\ oric`t de obi[nui]i
s`nt cu omul s\r\c\cios [i desl`nat, i ma-
ginea lui e din ce `n ce mai trist\.
Demult, erau zile `n care b\rbatul se
`mbr\ca bine, iar toamna t`rziu avea [i
c\ciul\. ~[i g\sise chiar [i o cutie de a -
du nat mila trec\torilor, iar `n loc de ge -
nun chiere, ]inea cartoane groase, care
s\ `nc\lzeasc\ betonul. Alt\dat\, ]inea
`m prejur desagi, prinse cu sfoar\, dol -
do ra de haine [i resturi de m`ncare. Iar
a tunci, parc\ era mai vesel. 

~ncoace, `ns\, pare un animal pri -
po nit gre[it, care se zbate `n la] pentru

c`te o gur\ de via]\. Urc la facultate, e
cu m`na `ntins\, ies de la ore, ]ine ca -
pul plecat [i pumnul ca un jgheab
spart, din care s-a prelins avu]ia, apoi
stri g\ dup\ ajutor. ~ns\, glasul le[inat [i
pl`n g\cios este `nghi]it de [inele tram -
va  ielor, doar imaginea sa `i mai chi -
nuie pe oamenii cei moi. 

E toamn\, iar b\rbatul nu a mai g\ -
sit cartoane. Nici c\ciul\, `nc\l]\ri, sau
[osete. A[teapt\, acolo, cuminte, `m -
br\ cat `n haine negre din care at`rn\
bu c\]i, m\car un col] uscat de p`ine.
De cur`nd m-am oprit s\-i dau ni[te
b\nu]i. Am stat o clip\ [i-am v\zut cum
d\ din cap, `n chip de salut, ori de c`te
ori cineva doar `[i `ntoarce privirea [i-l
m\soar\ din ochi. M\car un g`nd bun
s\ primeasc\, dac\ pumnul a mor ]e[ te
`n gol.

Iulia CIUHU

Povestea e despre trei fra]i, ur[i de
plu[. Au fost adu[i `n cas\ de pe cel mai
din col] raft al unui magazin pentru
s\raci. Erau un cadou de Cr\ciun pen-
tru o copili]\ care i-a purtat dup\ ea
ani la r`nd, chiar c`nd a ajuns s\ fac\
fa cultate. Apoi i-a donat unei case de
co  pii prin intermediul agen]iei care
avea grij\ de micu]i. ~ns\ grija era at`t
de mare `nc`t juc\ria a fost smuls\ din
m`inile sufletelor orfane de c\tre un
co lec]ionar de vechituri. F\cea bani din
ceea ce al]ii aruncau f\ r\ nici o ezitare
sau din lucrurile pe care pu tea
cu u[urin]\ s\ le „`mpru-
mute” de la cei neputin-
cio[i.

Fra]ii au fost sp\la]i,
bla  na le-a fost piept\nat\, un
nasture care `i servea drept
ochi unuia din ur[i [i s-
a pierdut `n tre timp
a fost [i a ce la pus
la loc. I-au par-
fu mat [i le-au
le  gat c`te o
ben ti]\ ro -
[ie de g`t,
`n loc
de pa -
p i    o n ,
pe ca re
era bro -
dat  cu a]e

ar  gin tii nume le celui mai re cu nos cut
p\pu[ar din lume. I-au scos `n vi tri na
mare a magazinului cu un pre] pe me -
rit aparen]ei. Au fost cump\ra]i din pri -
ma zi `ns\ returna]i `ndat\. P\rin]i `n -
furia]i ]in`ndu-[i copii de m`n\ care ur -
lau a jale num\rau b\nu] cu b\nu] c`nd
`i adunau `n portofelul aurit. A fa r\, la
lumina zilei le disp\rea mirosul dul ce
[i se vedeau r`ndurile de blan\ r\ rite.
Doar inscrip]iile de pe papioane str\-
luceau la fel [i ochiul unuia din fra]i. 

Scena s-a repetat at`t de des `nc`t
colec]ionarul cu sufletul avar nu i-a `n -
tors micu]ilor orfani, dar le-a comple-
tat imaginea arunc`nd `n fa]\ o t\bli]\
pe care scria cu cret\ alb\ pe tabl\ nea -

gr\ „trei la un pre]”. Un omule] se
`n torcea de la serviciu cu sa -

lariul tocmai primit `n
bu zunar. E trecut de

v`rsta me die [i nu a
mai a juns s\ fie
p\ rinte. V \ z`nd
mo  meala a run -
cat\ `n vitrin\ s-a

prins deoda t\, „co  -
 piii de la or felinat vor fi

foar te bucuro[i s\ pri -
mea s c\ un astfel de dar

`n ajunul Cr\ciunului”,
s-a g`ndit el.

Daniela 
VORTOLOMEI

Dinastia unui sezon

Dormitor sub tulpina str\zii

~ntr-un scurt circuit

N-a izbutit nimeni nimic c-o ju m\ -
ta te de m\sur\. Au `ncercat, dar [i-au
repezit cre[tetul ̀ n toate zidurile c`nd s-au
trezit t\ia]i la jum\tate [i `nfr`n]i. Fiin -
dc-au `ncercat s\ tri[eze, s\ ia calea cea
scurt\, s\ cumpere minte cu c`teva pro-
cente mai ieftin sau prieteni cu ceva
mai pu]in efort [i f\r\ prea multe daune
suflete[ti. {i n-a mers.

C\ ei au continuat s\ cread\ `n ri -
tua  lul \sta nocturn de buc\]\lire a si ne -
lui, asta e altceva. Nu `nc\p\]`nare, nu
incon[tien]\. Dimpotriv\, au c\utat s\-[i
`ncetineasc\ pa[ii la a treia parte din c`t
puteau s\ mearg\ de repede, s\ se schi-
monoseasc\ cu-n sfert de chip c\ pri-
cep durerile naive ale celorlal]i. Ca s\-[i
fac\ loc la o mas\, ca s\ m\n`nce un
covrig `ntreg cu jum\tate de gur\ [i-au
urm\rit parti]ionarea ca pe-o ex plo zie
controlat\. Dintr-o nevoie bolnav\ de-a
avea ceva pe care, aparent, `l po]i avea
g`ndind mai pu]in, judec`ndu-i pe al ]ii

mai pu]in, sim]ind mai pu]in [i murind
c`te pu]in pe din\untru. N-a mers. 

S-au uitat ̀ n jur [i-au v\zut c\ mul]i
au izbutit totul c-o jm\tate de m\sur\.
Au p\rut dr\g\la[i c`nd au m`ncat doar
un col] de pr\jitur\, chicotind, de[i le-a
r\mas sufletul pe farfuria aia murdar\
de ciocolat\, at`t de mult ar fi vrut s-o
ter mine. Au min]it c\ nu le e team\, au
p\rut ve[nic tineri c`nd s-au aruncat cu
a cincea parte din ra]iune `n aventuri
ha zardate [i-au trecut drept dibaci c`nd
au pretins a fi `nv\]at dou\ lec]ii de via -
]\ la pre] de una, f\r\ s\ mai z\boveasc\
asupra lor tacticos [i `n]elept.

Cei care n-au [tiut cum [i de unde
s\ taie au r\mas `n urma r\zboiului \s -
ta de cucerire cu inima, cu mintea, cu
vi sele cr`mpo]ite [i respin[i. Pentru c\
nimeni, nici m\car cei care au ajuns s\
cread\ `n ceea ce mint n-au nevoie de-o
jum\tate de om. 

Anca TOMA

Las\-m\ s\ te mint

� pare un animal pri po nit gre[it, care se zbate `n la]
pentru c`te o gur\ de via]\

� cei care n-au [tiut de unde s\ taie au r\mas `n
urma r\zboiului de cucerire cu inima

� juc\ria a fost smuls\ din
m`inile sufletelor orfane

Ne-ar pl\cea s\ nu avem nevoie
de muze pentru a crea [i nici de sim]
ar tistic pentru a ne bucura de crea -
]ie. S\ putem m\sura nimicul [i, du -
p\ ce `l `ntoarcem pe toate p\r]ile, s\
`l decart\m satisf\cu]i spun`ndu-ne
c\ nu ne mai sperie cu nimic. S\ `l
`m br\]i[\m. S\ nu existe celebritate
[i nici anonimat, nici bog\]ie dar
nici s\r\cie. S\ fim egali, pe c`t de
pro[ti, pe-at`t de de[tep]i, pe c`t de
la[i pe-at`t de curajo[i. S\ ne plac\
se xul la fel de mult ca moartea [i s\
ne temem la fel de mult de a m`n -
dou\. De fapt, s\ nu ne temem. S\
nu existe fric\, bucurie, speran]\,
dez n\dejde, credin]\ sau izb\vire.
S\ nu purt\m griji, s\ nu ne macine
destinul ca pe o moar\ stricat\. S\
nu tr\im pentru ziua de m`ine sau
pentru o „via]\ de dup\”. 

S\ nu ne preocupe dec`t schim-
barea [i s\ ne schimb\m at`t de mult
`nc`t s\ ne uit\m r\d\cinile. S\ fim
`n conjura]i de lini[te. Iar `n acea li -
ni[te s\ exist\m des\v`r[i]i. S\ cre\m
e chilibru. Pun`nd semnul de egali-
tate, s\ anul\m lumea din jurul nos-
tru. F\r\ cer, v`nt sau ploaie, socie -
tate, comunit\]i sau rela]ii. S\ fim
un tot perfect. Feeric, utopic. Iar din
aceea utopie s\ nu decup\m alte
senza]ii dec`t cele care ne plac. F\r\
sen za]ii, s\ ne reducem sim]urile.
~n cet, s\ nu mai vedem, s\ pip\im.
S\ nu mai pip\im, s\ mirosim. S\ nu
mai mirosim, s\ gust\m. S\ nu mai
gus t\m, s\ auzim. {i-apoi s\ fie doar
acea lini[te aduc\toare de de s\ v`r [i -
re. ~n ea, s\ nu g`ndim, s\ o fac\ al]ii
`n locul nostru. ~n ea, s\ nu murim,
s\ ne na[tem direct mor]i. 

C\t\lin HOPULELE

Vrem s\ avem totul f\r\ s\ trebuiasc\ s\ pl\tim nimic.
De la o bluz\ sau un dres, p`n\ la sufletele celorlal]i [i

via]\ ve[nic\. Dar asta e o utopie, a[a c\ [tim c\ trebuie s\
d\m [i ceva de la noi. Ne scutur\m buzunarele cu
zg`rcenie [i ne achit\m dreptul la o bucurie, la o fericire, la
ceva m\runt, cu monede. Nu s`ntem dispu[i s\ cheltuim
prea mult, fiindc\ `n economia vie]ii noastre am ajuns de
mult la falimentul afectiv, pl\tind `nzecit pre]ul unor iluzii. 

� frumuse]ea nu poate fi
valorificat\ dup\ ins crip ]i ile
de pe o etichet\ � au `n -
cer cat s\ tri[eze, s\ cum pe-
re minte cu c`teva pro cen  te
mai ieftin sau priet eni cu
ceva mai pu]in efort  � cum
ar fi s\ nu ne macine desti -
nul ca pe o moar\ stricat\?

Se vor l\sa p\c\li]i de un miraj, `i vor invada templul pentru 
a-l pro fana [i o vor arunca `n col]ul uit\rii
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Via]a la jum\tate de pree ]]

S\ ne
`ngrop\m
� ar trebui s\ nu existe
fric\, bucurie, spe ran]\,
dez n\dejde, cre din ]\
sau izb\vire

� [tie c\ dac\ nu va mai va lora la fel, ni meni nu o va
mai dori pentru c\ nu o poate avea

E toamn\, iar b\rbatul nu a mai g\ sit cartoane.
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Sculptur\ `n plastilin\ 

Studen]ii cu m`inile prinse `n joac\
Lutul polimeric sau h`r -

tia `ncrestat\ s`nt ca
aerul pe care `l respir\,
iar c`nd le [lefuiesc, din
mìnile studen]ilor ies po -
doa be cum nu se g\sesc
prin magazine. ~n col]ul
lor, cleiul de argil\ colo -
ra t\ sau colile A4 se
me[ teresc precum `ntr-un
atelier. Iar c`nd se nasc
p\ unii [i cerceii, studen -
]ii nici nu [tiu c`nd a tre-
cut noaptea pe l`ng\ ei. 

� la `nt`lnirile artizanilor, Mihaela simte c\ se vorbe[te
aceea[i limb\ � Andra a `nceput joaca cu origami, iar
apoi s-a `ndreptat c\tre quilling � lui Andrei i-a venit `n
g`nd s\ fac\ un cadou mai „altfel” [i i-a ie[it un colier

De la poezia „Oul Dogmatic” a lui
Ion Barbu a plecat Andra c`nd [i-a
trans pus viziunea ei asupra „big ban g-
ului din care a ap\rut lumea” ca evo -
lu  ]ie creativ\, `n forme de h`rtie colo -
ra t\, [i mai exact din origami. La mas -
teratul de sculptur\ de la Univer si ta -
tea de Arte „George Enescu” tot o -
ri gami are de g`nd s\ abordeze pentru
a-[i aminti cu pl\cere de perioada de
`n ce put a pasiunii sale pentru h`rtia cu
cres t\turi. Atunci c`nd aducea la via]\
mi ci bufni]e, lebede sau p\uni ce mi -
nu nau ochii copiilor pe care `i `n t`l -
nea c`nd f\cea voluntariat la biseric\. 

La sculptat `n coli A4
Bubu, dup\ cum o recunosc prie -

te nii, a cochetat cu h`rtia `nc\ din li -
ce u, c`nd realiza pentru colegi tot fe lul
de felicit\ri. ~nclinarea i-a r\mas, iar
a cum se joac\ cu colile cre`nd felici -
t\ri personalizate, printr-o tehnic\ nu -
mi t\ quilling. Aceasta este o form\ de
a rt\ decorativ\, ̀ n care se folosesc ben -
zi de h`rtie rulate `n diferite forme.
De [i s-a apucat din 2010, fata a `n v\ -
]at rapid me[te[ugul, folosind ca pri m\
surs\ de autoeducare Internetul. ~ns\
pentru c\ la noi lumea abia a `nceput
s\-i prind\ gustul, nu exist\ o foarte
ma re varietate de materiale, iar An dra
trebuia s\ stea s\ m\soare fie care bu -
c\ ]ic\ de h`rtie atent, iar din tr-o coal\
A4 s\ scoat\ 40 de f`[ii de 5 mm. 

~n primul an, fata m\run]ic\ cu
dou\ palme c`t s\ poat\ cuprinde o
vr\biu]\, a f\cut f\r\ ezitare felicit\ri
pen tru prieteni, `ns\ cele mai multe le-a
realizat special unor b\tr`ni de la azil.

Micile sale aten]ii pentru priete -
nii apropia]i au fost r\spl\tite cu re -
co mand\ri din partea acestora pentru
cu rio[ii care admirau crea]iile iar `n
prea jma s\rb\torilor s-a v\zut pus\ `n
fa ]a a 1000 de comenzi. „Cu dou\ s\p -
t\ m`ni `nainte de 8 martie, cred c\ vi -
sez numai felicit\ri”. Studenta re cu -
noa[ te c\ nu-i greu s\ realizezi o ast-
fel de munc\, `ns\ e foarte mig\loas\.
Dar datorit\ modului `n care aceasta
a ranjeaz\ toate formele [i cum `m bi -
n\ materialele aplic`nd mai multe teh -
nici, are un plus fa]\ de ceilal]i arti-
zani. {i astfel Andra de ja inten]ioneaz\
s\-[i des chi d\ [i un shop online, de un -
de vrea s\ treac\ la ni ve lul urm\tor,
a cela de a re aliza invita]ii per so na li -
za te pentru nun ]i sau bo te zu ri. 

Dintre origami, care e mai mult o
form\ de expresie 3D [i quilling care
se transpune `n plan, Andra nu poate
alege una care s\-i plac\ mai mult, [i
are viziuni diferite asupra ambelor
me[te[uguri. „Quilling este cel care-mi
aduce profitul, `n timp ce origami-ul
este cel care m\ dezvolt\ strict artis-
tic [i conceptual. S`nt dou\ lu cru ri
diferite, care s`nt `n dezvoltare `n pa -
ralel, dar `n sensuri diferite. Nu negli-
jez nici una, nici alta”. {i nici compe ti-
]ia nu o ignor\, mai ales de c`nd prin tre
me[ terii h`rtiei se afl\ [i fra te le ei. Mi -
c robul `ns\, l-a `mprumutat tot de la ea

Iulian B~RZOI

„~mi voi pune coji de portocal\ la
us cat”, hot\r\[te Mihaela [i `[i trage
por ]ia de ceai l\sat la infuzat mai a p roa -
 pe. ~n jurul g`tului poart\ un colier care
ref lect\ mici sclipiri [i a[a aflu c\ e prin -
tre primele accesorii pe care le-a mode -
lat, iar pentru c\-i „poart\ noroc”, a re -
fu zat s\-l vînd\. 

Fiindc\ mereu i-au pl\cut o biec te le
lucrate manual [i a fost ̀ n c\utare de cer-
cei sau pandantive noi, a `nceput prin a
le cump\ra de la al]ii, iar mai apoi a `n -
cer cat de una singur\ s\ asorteze nuan -
]e le pastelate. „Am [i ars vreo dou\ t\ vi
c`nd m-am apucat, pentru c\ foloseam
plas tilin\ obi[nuit\”, z`mbe[te Mi ha e -
la, iar privirea `i e a]intit\ asupra [er ve  -
]elului, pe care-l `ntoarce de pe-o par te

pe cealalt\. {i c`nd acesta cap\t\ forma
unui p\un imaginar, `l ridic\ `ntr-o m` n\
iar cu cealalt\ `i `nfoaie penele, „p\cat
c\ n-am r\bdare [i pentru origami, ce fac
eu este dintr-o argil\ polimeric\”. Cum
[er ve]elul e l\sat la locul s\u pe mas\, lec -
]ia despre lucrul handmade se `n drea pt\
c\ tre inelul pe care-l poart\. Cu petale al -
bas tre [i mij loc portocaliu, Mihaelei i-a
tre buit aproximativ un sfert de or\ pen-
tru a-l realiza. C`nd par tea de mo delat
se sf`r[e[te, florile, bu bu ruzele sau fruc -
tele s`nt a[ezate `n ta v\ [i coapte vreo
ju m\tate de or\”. Apoi c`n d figurinele
rea lizate cu „o scobi to a re [i propriile
m`i ni” se r\ ce sc le s`nt atribuite torti]e,
ca dre de inel sau pandantiv [i „finisate
cu un lac special”. 

~n ajutor i-a venit Tudor, prietenul
s\u, c`nd nu reu[ea s\ refac\ un acce-
soriu [i „el `mi explica, iar de multe ori
modelam `mpreun\”. El a `ncurajat-o s\
porneasc\ afacerea pe blog, cel care i-a

[i adus Mihaelei cele mai multe co men -
zi `n mediul virtual, pe care [i le-a no -
tat `ntr-o agend\ [i a[a `i ]ine minte pe
to]i cei care au cump\rat c`te ceva de
la ea, „iar dac\ aveau s\ revin\ puteam
s\-i `nt`mpin cu ceva nou”. Macii, tran -
dafirii, cire[ele, fluturii sau elef\n]eii
au c\l\torit p`n\ `n fiecare jude] din ]a r\,
dar [i pe la t`rguri cu acest specific. La
as tfel de `nt`lniri ale artizanilor, la care
par ticip\ ori de c`te ori are ocazia, t` n\ ra
face schimb de idei. Iar de multe ori „simt
c\ vorbim aceea[i limb\”, pentru c\ mo -
delele nu le-ar putea copia unii de la
al ]ii, „fiecare vede [i modeleaz\ diferit,
chiar dac\ e vorba despre acela[i o bi ect”.

Folosind prilejul zarvei produse de
zdr\ng\nitul paharelor [i al c\nilor, a l\ -
tu ri de vocile unor nou-veni]i, [er ve ]e lul
uitat devine acum model pentru un vi i -
tor papion. U[or, fata `l a[az\ m`ndr\ pe
gura c\nii sale de ceai. Iar c`nd ne ri di -
c\ m de la mas\, `[i aminte[te de b\ ia -
tul care a cump\rat pentru prietena sa
15 pe  rechi de cercei, „fiindc\ niciodat\
nu avea destui”.

M\d\lina MORARU

Andrei m-a `nv\]at s\ fac gravuri,
`n tr-o dup\-amiaz\ `nc\lzit\ cu aburi de
ca fea [i cu pove[tile lui pictate. ~nt`i a
de senat cu m`inile prin aer un `ntreg a -
te lier plin de prese [i cerneluri. Apoi
mi-a ilustrat „Vr\jitorul din Oz”, cu-n
z`m bet viu pe buze, `n cuvinte simple,
`n muiate `n vopsele [i-ntr-o nevino v\ -
]i e copil\roas\ a g`ndurilor. {i p`n\ s-a
dus prima jum\tate din cea[ca am\ruie
au trecut patru ani, vreme `n care-a mi -
g\ lit zeci de bijuterii f\cute din buc\]i
de vise scufundate `n past\ ceramic\ [i
fi mo.

{i-a a[ezat mai `nt`i bagajul pe-un
sca un [i setul de coli cu miros de ti po -
gra fie pe masa al\turat\. Nici prea tac-
ti cos, nici gr\bit, f\r\ s\ uite c-a lucrat
la peisajele acelea o jum\tate de zi. Nu
ple ca nic\ieri, venea din atelier c-o gean -
t\ burdu[it\ cu materiale, cu p\rul prin s,
a nimat de c`teva ceasuri de munc\. E
stu dent la „Arte”, a-nceput anul al II-lea
de Grafic\ publicitar\ [i-atunci c`nd nu
se umple de culori greu de sp\lat, con-
stru ind o expozi]ie care s\-i poarte nu-
me le, face bijuterii. „Nici nu [tiu cum s\
le spun, nu pot numi bijuterie ceva f\ cut

din spum\ polimeric\ [i perle”, mi-a
explicat modest, f\r\ vreo preten]ie de
„ar tist ne`n]eles”.

Me[terul de pove[ti
Era prin clasa a X-a c`nd i-a venit ̀ n

g`nd s\ fac\ un cadou mai „altfel” [i i-a
ie[it din m`ini un colier. Apoi a luat o cu -
tie `ntreag\ la [coal\ „s\-i ar\t co le gei
de banc\ [i i-au pl\cut foarte mult,
a[a c\ i-am d\ruit [i ei ceva. {i-a
mai ve nit o coleg\, [i-nc\ una”,
p`n\ c`nd An drei s-a g`ndit c\
n-ar fi r\u s\ pun\ pre] pe mi -
ci le minuni colorate pe care
le-m pletea, le `nnoda [i le r\ -
su cea a ca s\. Acum lucreaz\
mai rar, dar e, spune el, cel mai
relaxant lucru frumos pe ca -
re-l face. „Visez s\ urmez cur -
surile de bi ju terie contempo-
ran\, `n Bucure[ti, s\ fac totul
ca la carte, cu metale pre ]io a -
se. Ei lucreaz\ cu aparatur\ se -
rioas\, eu am folosit cle[ti, am
im provizat `n ge ne ral.” Materialele
[i le comanda pe In ternet, p`n\ c`nd,

`ntr-o var\, ajuns `n va can]\ `n Italia a
g\sit „un magazin cu tot felul de pietre
semi-pre]ioase, perle [i cam doi ani de
zile de acolo m-am apro vizionat”. 

Acum aproape doi ani era student
[i la Nutri]ie [i Dietetic\, „[i-mi prop-
u neam s\ le fac `n paralel. Mam\, ce
co pil!”. Amuzat de propriul av`nt, An -
drei [i-a amintit [i de t`rgurile de o bie -
c te unicat la care `ncepuse s\ mearg\
c`nd ele erau pu]ine la num\r [i „hand-
ma de” `nc\ `nsemna cu adev\rat „lu -
crat de m` n\”. „Era simpatic s\ `mpar]i

c`teva vor be cu ceilal]i pasiona]i.
Ultima dat\ c`n d am fost, `ns\, ast\-
var\, a fost groa z nic. Lumea pre-

fer\ trandafira[ul roz, ori eu nu
m\ pot exprima a[a”, mi-a spus,
`n s\ f\r\ m`hnire. 

Cerceii, br\]\rile, colierele
[i semne le lui de carte `[i
au, `ns\, locul lor, or ga ni -
zate pe capitole, `n al bu me
Fa ce book care nu-i aduc
cine [tie ce pro fit. Dar la
sf`r[it de s\pt\m`n\, c`nd

se a [az\ la masa de lucru, el
`nc\ mai ve de o podoab\ [i-o
poveste `n c`teva pietricele

[i-un fir de cupru. 

Anca TOMA

Geanina apreciaz\ suprarealis-
mul, dar ca tehnic\ prefer\ renascen-
tismuli. {i totu[i, în ultimul timp a f\ -
cut mul te tablouri realiste. Rîzînd, m\
l\ mure[te: „Da...nu vei în]elege ni ci -
oda t\ arti[tii”. Spune c\ a de ve nit pic -
tor acum patru ani, cînd lucra la o fir -
m\ de vitralii, pe atunci fiind înc\ stu -
dent\ la Universitatea de Arte din
Ia[i. Ar fi vrut s\-[i continue studiile
de Masterat, dar o ofert\ venit\ din
State a înclinat balan]a altfel: „Mi s-a
propus s\ pictez pentru cineva din a -
fa r\, care îmi cump\r\ tablourile con-
s tant [i le expune. Acolo, arta este pre -
]uit\, nu ca la noi.” Dar, de[i e de za-
m\ git\ [i zice c\ nu mai are în cre de re
în ce îi ofer\ ]ara, totu[i „nu a[ pleca
niciodat\. S`nt legat\ de locurile as -
tea.” Ar schimba, poate, doar ora[ul.

Pictura îns\, nu este singura ei
pa siune. I-au pl\cut mereu bijuterii -
le, iar cînd nu i-a mai convenit ce g\ -
sea în magazine, a început s\ [i le con -
fec]ioneze singur\. La început le pic -
ta pe suport de lemn, apoi le-a mode -
lat din past\ polimeric\, iar acum a
a juns la sticl\ fuzionat\. „Este un ma -
te rial special pe care `l pui la cuptor
îm preun\ cu altele. La 800 de grade
ele se contopesc. Apoi le tai cu fie r\s -
tr\ul, le polizez [i le mai pun o dat\

la cuptor. {i ies chestii de genul”,
îmi spu ne ar\tîndu-mi inele [i pan-
dan tive în di ferite forme [i culori.
Are [i acum pri ma bijuterie f\cut\ de
ea, un pandan tiv ying-yang, din pas -
t\ polimeri  c\ pictat\. „Era foarte stîn -
ga ci, dar eu eram mîndr\.” 

Geanina rîde mult [i deschis.
Zi  ce c\ nu a[teapt\ nimic de la via]\
[i c\ tocmai de asta e împlinit\. Sin -
gu  rul lucru de care ar avea nevoie
es te un atelier. Unul adev\rat c\ci, de-
o camdat\, lucreaz\ într-un col] al bu-
c\t\riei. Aici, un tablou a[teapt\ s\
fie îmbr\cat în culori, pensulele s`nt
cu  rate [i uscate, iar bijuteriile din
stic l\ stau cumin]i în cutii pictate tot
de ea. Noaptea îns\, e cu totul alt\ po -
veste. Atunci, gîndurile i se materia -
li zeaz\, pensulele prind via]\, iar bi -
ju teriile prind form\. Prefer\ s\ lu -
cre ze c`nd al]ii dorm deoarece, „cînd
m\ apuc de lucru m\ dezlipesc greu
de ceea ce fac. Iar pe la [apte dimi -
nea]a, cînd m\ duc la culcare, pri ves c
pe geam [i v\d oameni zgribuli ]i care
merg la serviciu. Atunci îmi dau sea -
ma ce norocoas\ s`nt”.

Zîmbetul nu i se [terge nici m\ -
car cînd o întreb care ar fi cel mai
r\u lucru ce i s-ar putea întîmpla a di c\,
„s\ r\mîn f\r\ mîna dreapt\. Mîna a s -
ta e tot ce sunt eu. Dac\ nu a[ mai pu -
tea s\ creez, probabil a[ fi alt\ per-
soa n\.”

Alexandra FILIP

Zig-zag din v`rf de scobitoare
� pe Mihaela o ajut\ la
modelat prietenul s\u
Tudor

Un ceasornicar 
al h`rtiei

� „cu dou\ s\p t\ m`ni
`nainte de 8 martie, cred
c\ vi sez numai felicit\ri”

Madona dintre m\rgele

Podoabe str`nse cu cle[tele
� materialele [i le comanda pe In ternet, p`n\ c`nd a
ajuns `n va can]\ `n Italia [i a g\sit un magazin special

� sin gu rul lucru de care
ar avea nevoie es te un
atelier adev\rat

Br\]\rile [i colierele ies mai bine dac\ se lucreaz\ la comun



OPINIA VECHE: ~n 2009 spu-
nea]i c\ temele despre care citea]i `n
mod recurent se refereau la moarte [i
somn. V\ mai aminti]i ceva despre
moarte?

MARIUS CHIVU: Moartea e o te-
m\ major\ `n literatur\ [i m-a interesat
`n m\sura `n care experien]a de via]\ per-
sonal\ mi-a permis s\ `n]eleg mai bine
literatura scris\ pe aceast\ tem\. ~ntr-
adev\r, a fost o perioad\ `n care am
c\utat aceste c\r]i. Dar era un interes
strict literar. Pe parcursul vie]ii ajungem
s\ citim uneori acelea[i c\r]i dar s\ le
`n]elegem altfel, pentru c\ noi `n[ine ne
schimb\m.

O.V.:A]i spus la un moment dat c\
a]i visat de dinainte moartea unei per-
soane dragi.A]i deprins obi[nuin]a de-
a v\ recupera subcon[tientul,
amintindu-v\ visele?

M.C.: Am avut la adolescen]\, un
jurnal de vise. Dar mi-a trecut repede [i
nu m-au mai interesat aceste lucruri. ~n
general, literatura oniric\, care se ba-
zeaz\ pe starea de visare nu m\ intere-
seaz\ fiindc\ e un mod facil de-a crea.
Dar nu numai eu cred asta. Am citit
m\rturisirile a mai multor scriitori, care

ziceau c\ atunci c`nd ajung la astfel de
pasaje sar peste ele. M\ intereseaz\, `ns\,
s\ scriu o carte despre somn. Nu mai
g\sesc `n vise nimic spectaculos [i `n nici
un caz nu m\ atrage ideea de interpretare
a viselor. Am avut unele frumoase. Le-
am [i notat pentru c\ erau pline de de-
talii. Nu [tiu ce-o s\ fac cu ele, dar ideea
de psihanaliz\ [i tipul \sta interpretativ
de psihologie `mi r\m`n destul de an-
tipatice.

O.V.: Tim Burton spunea c\ se
fere[te de psihanaliz\ din fric\ s\ nu-[i
pericliteze imagina]ia.

M.C.: Da, [i eu cred c\ zona asta
care e vizibil\ prin vise este una fragil\,
pe care a[ vrea s-o protejez. Imagina]ia
noastr\, anumite tr\s\turi de personali-
tate, cheia anumitor evenimente prin
care am trecut [i multe lucruri pe care nu
le [tim despre noi se afl\ acolo. Nu c\
privesc dimensiunea asta ca pe o cutie a
Pandorei, dar a[ vrea s\ o p\strez ca pe
un p\m`nt roditor. N-a[ vrea s\ r\scolesc
acolo [i s\ `mpr\[tii p\m`ntul. ~n plus,
cred c\ e mai fructuos [i mai interesant
s\ te explorezi ca scriitor, necunosc`nd
totul despre tine.

NNaaiivviittaatteeaa  nnuu  ttee  aajjuutt\\  ccaa
ssccrriiiittoorr

O.V.: Fiindc\ a]i spus c-a]i ]inut un
jurnal de vise ̀ n adolescen]\ – l-a]i mai
recitit, la maturitate?

M.C.: Da [i mi s-a p\rut `ngrozitor.
De altfel, `n adolescen]\ am ]inut [i un
jurnal personal, al primei iubiri, din ca -
re am extras c`teva fragmente pe care le-
am [i publicat `n antologia „Prima
dezam\gire `n dragoste”. Le-am publi-
cat nu pentru c\ mi s-au p\rut foarte fru-
mos scrise acele r`nduri, ci fiindc\ erau
autentice [i foarte potrivite pentru ex-
emplificarea v`rstei primei iubiri, c`nd
avem cu to]ii acele iluzii [i a[ tep t\ri ex-
acerbate de naivitate [i entuziasm, c`nd
avem `ncredere total\ `n al]ii.

O.V.: Nu v\ pare r\u c\ v-a]i pier-
dut aceast\ `ncredere?

M.C.: Nu, pentru c\ naivitatea nu te
ajut\ ca scriitor. Dimpotriv\, cu c`t ai o
experien]\ de via]\ mai vast\, cu at`t tre-
buie s\ [tii s\ interpretezi mai bine ceea
ce ]i se `nt`mpl\. Eu nu cred c\ lite ratura
poate fi creat\ la o v`rst\ fraged\, cu
acest entuziasm [i `ncredere oarb\.
Exist\ mul]i tineri care `ncep foarte de-
 vreme s\ publice. Cred, totu[i, c\ un t` n\r
n-a avut timp s\ citeasc\ prea mult [i nici
timp s\ `nve]e cum anume se ci te[te lit-
eratura n-a avut. Apoi, experien ]a lor de
via]\ este limitat\ [i se simte acest lucru.
De asta, de multe ori, tinerii nu au ce
spune [i nici nu [tiu cum s\ spun\ ceea
ce-ar vrea s\ transmit\. 

O.V.: C`nd era]i mic a]i visat c\
zbura]i?

M.C.: Da. {i acum mi se `nt`mpl\. E
recurent. ~n vis, [tiu mereu s\-mi co or-
donez zborul [i s\ m\ ridic la `n\l]imi
mari. Ce spune asta despre mine?

O.V.: A]i spus c\ scepticismul
ajut\ un scriitor. ~n „V`ntureasa de
plastic” a]i scris c\ „doar cei mutila]i/
s`nt `ntregi/ cu adev\rat/ [i `ndrept\]i]i
s\ pl`ng\/ f\r\ a da socoteal\
nim\nui”. Crede]i c\ [i su ferin]a
ajut\?

M.C.: Cred c\ suferin]a ajut\ `n
m\sura `n care cuno[ti mai bine natura
uman\ [i po]i vedea ce-i sprijin\ pe oa-
meni s\ fac\ fa]\ unor `ncerc\ri. Dar alt-
fel, n-a[ vrea s\ vorbesc despre volumul
\sta de poezie. Din fericire, critica lit-
erar\ a reu[it s\ `n]eleag\ ce e scris acolo.
Dar n-a[ vrea s\ ne concentr\m pe cartea
asta (n. red.: Volumul de poezii a fost
scris `n perioada spitali z\ rii mamei au-
torului).

BBuunniiccuull  eerraa  uunn  ppeerrffeecc]]iioonniisstt  [[ii
`̀mmii  ppllaaccee  ss\\  ccrreedd  cc\\  [[ii  eeuu
ss`̀nntt  llaa  ffeell

O.V.: Pute]i pune degetul pe ex pe -
rien]a care v-a scos din naivitate?

M.C.: P\i, cum se `nt`mpl\ de obi-
cei, pentru copii, odat\ cu moartea cui va
drag. Pentru mine, a fost moartea bu -
nicului, care m-a durut foarte tare fiindc\
cu el am stat cel mai mult, cu el am
copil\rit, el m-a crescut [i am foarte
multe dintre tr\s\turile lui. ~l reg\sesc `n
mine, `n calit\]i [i-n defecte. C`nd eram
mic, nu-mi d\deam seama de aceste lu-
cruri.

O.V.: Ce tr\s\turi `mp\rt\[i]i cu el?
M.C.: De pild\, era un om extrem de

meticulos [i de calculat fiindc\ era
t`mplar. {i-acum se spune c\-n croitorie
[i-n t`mpl\rie trebuie s\ m\sori de dou\

ori `nainte de a t\ia, fiindc\ dac\ ai gre[it,
ai compromis materialul cu ca re lucrezi.
Iar aceast\ meticulozitate am p\strat-o [i
eu. Era un perfec]ionist [i `mi place s\
cred c\ [i eu s`nt la fel. Era genul de om
care nu avea lini[te [i nu dormea noaptea
dac\ ceva nu-i ie[ea a[a cum ar fi vrut.
Cred c\ aici m\ recunosc foarte mult, `n
stilul s\u de-a munci.

O.P.: ~n leg\tur\ cu principiul
„m\ soar\ de dou\ ori, `nainte de a
t\ia”, spunea]i `ntr-un interviu c-a fost
foarte important pentru dumneav-
oastr\ s\ `nv\]a]i s\ g`ndi]i de dou\ ori
`nainte s\ vorbi]i, ca s\ nu r\ni]i. A]i
`ncrustat r\ni de cuvinte?

M.C.: Mi s-a `nt`mplat, evident, ca
fiec\ruia dintre noi, s\ spun lucruri pe
care le-am regretat. Mi-am dat seama c\
uneori [tii cum cuvintele tale `i vor
afecta pe oameni, dar alteori nu [tii ce
efect vor avea. {i-atunci e bine s\ fiu
destul de precaut `n exprimare `n anu-
mite rela]ii. Ceea ce func]ioneaz\ [i-n
activitatea de critic\ literar\. Nu doar
pentru c\ ai putea r\ni, ci [i pentru c\ tre-
 buie s\ g\se[ti de fiecare dat\ cuvintele
potrivite pentru a exprima o realitate lit-
erar\ care, prin natura sa, e proteic\ [i
alunecoas\. ~ncerc s\ fiu mereu foarte
atent la construc]ia frazelor [i mai ales la
adjective, pentru c\ ele pot fi uneori
nepotrivite sau pot induce chiar `n eroare.
De asta eu s`nt unul dintre autorii care
lucreaz\ mereu cu dic]io na rul pe mas\,
s\ fiu sigur de toate nuan ]e  le pe care le
au cuvintele pe care le fo lo sesc, s\ m\
asigur c\ nu voi trans mite un mesaj pe
care nu-l aveam `n vedere.

PP\\rriinn]]iiii  mmeeii  nnuu  mm\\  cciitteesscc
O.V.: Scria]i `ntr-o poezie „mi-am

dorit `ntotdeauna/ s\ inventez lumea
pentru un singur om...”. A]i f\cut
cadou oamenilor propria devenire?

M.C.: Toate c\r]ile mele s`nt `ntot-
deauna dedicate cuiva. Cartea de poe zii
e dedicat\ mamei mele, cartea de
c\l\torie e dedicat\ memoriei bunicului
despre care am pomenit. C\r]ile s`nt ca
ni[te monumente de h`rtie, prin care
p\strezi memoria celor dragi. Prin faptul
c-am scris numele bunicului pe o carte
numele lui va r\m`ne, va fi cu nos cut [i
de al]i oameni. E o form\ de a prezerva
amintirea unui om, dar e [i mai mult de
at`t. Prin simplul fapt c\ numele bunicu-
lui meu apare `ntr-o car te, experien]a
mea, ceea ce [tiu doar eu, ajunge s\ fie
cunoscut\ de mai mul]i oameni care au
`n]eles c`t de important a putut fi bunicul
pentru mine, care au aflat cum putea
bunicul s\ inspire prin simpla sa exis-
ten]\ `n via]a cuiva. Nu [tiu, dac\ a[ fi
avut resurse financiare, a[ fi f\cut o
funda]ie cu numele lui. 

O.V.: Cum spunea]i, toate c\r]ile
dumneavoastr\ s`nt `nchinate cuiva.
Apoi, `ntr-un chestionar la care-a]i
r\spuns pentru revista „Tabu”, i-a]i
mul]umit, de pild\, Antoanetei T\n\ -
sescu, pentru c\ „`n facultate a dat
`ncredere fanteziei mele [i m-a `ncu-
rajat s\ scriu” [i Ioanei P=rvulescu,
„pentru c\ mi-a ar\tat fe]ele ascunse
ale c\r]ilor [i m-a sf\tuit discret”.
Crede]i c\ dac\ nu a]i fi avut `ncrede -
rea oamenilor v-a]i fi ofilit?

O.V.: Nu [tiu dac\ `ncrederea e at`t
de important\. Eu s`nt prima genera]ie
din familia mea care a avut studii supe-
rioare. ~n continuare, p\rin]ii mei nu
`n]eleg care este meseria mea [i cu ce m\

ocup exact, pentru cine scriu [i a[a mai
departe. Nu `n]eleg neap\rat rostul
c\r]ilor pe care le scriu sau pe care le co-
ordonez [i cu siguran]\ nu prea m\
citesc. C`nd m\ v\d la televizor, de ex-
emplu, ei se uit\ dac\ m-am b\rbierit
cum trebuie, dac\ s`nt s\n\tos [i ar\t odi-
hnit. Nu-i prea intereseaz\ ce spun eu
acolo. A[a c\ `ncrederea lor `n po -
ten]ialul meu literar poate s\ existe sau
nu, dar nu v\d de ce ar fi relevant asta
pentru mine. Adic\ p`n\ [i ultima carte,
n-au citit-o p`n\ c`nd nu au auzit c\ m\
laud\ un critic literar, la televizor. Dar e
`n regul\, fiindc\ nu mi-am dorit ca
p\rin]ii [i bunicii mei s\ fie primii mei
cititori. E suficient c\ m\ inspir\. 

CCrroonniiccaa  lliitteerraarr\\  aa  ffoosstt  ccaa  oo
uucceenniicciiee

O.V.: V-a]i hot\r`t s\ da]i la Li tere
dup\ ce a]i citit „Romanul adolescen-
tului miop”...

M.C.: Dar, s\ ne `n]elegem, eu am
copil\rit la bunici, la ]ar\, dar [coala am
f\cut-o la ora[, unde aveam biblio teca
aproape.

O.V.: A]i fi putut s\ deprinde]i abi -
lit\ti practice, `n locul celor re flec -
tive.

M.C.: Mi le-am dezvoltat [i pe ace-
lea, `ntr-adev\r, fiindc\ toate va can ]e le
mi le-am petrecut la ]ar\, unde era o
mul]ime de munc\. Dar mi-a pl\cut pur
[i simplu s\ citesc [i odat\ ajuns la liceu,
c`nd mi-am pus problema admiterii la o
facultate, nu-mi d\deam sea ma exact ce
mi-a[ dori s\ fac `n continuare. Au con-
tat mai multe lucruri s\ m\ decid. Unul
dintre ele a fost, `ntr-ade v\r, personajul
lui Mircea Eliade, care a func]ionat ca
un model. Am `nceput s\ m\ simt foarte
bine printre c\r]i [i, fi re[te, faptul c\ de-
scopeream autorii [i operele lor iar\[i a
catalizat, cumva, orientarea mea spre
aceast\ facultate. Apoi, m\ uitam ab sor bit
la emisiunea lui Nicolae Manolescu,
„Profesiunea mea, cultura” [i-mi doream
s\ am ore cu el. ~n plus, aveam o prieten\
foarte bun\ care era student\ la Bu-
cure[]i [i `mi povestea `n scrisori despre
o lume a tinerilor studen]i pasiona]i de
litera tu r\, `n care `mi doream [i eu s\
intru. Voiam s\ fac aceea[i [coal\ ca [i
ea, s\ ajung acolo, s\ trec prin acelea[i

experien]e ca [i ea. Au fost, deci, o serie
de lucruri care au convers spre a-mi
`nt\ri decizia de-a da la Litere, mai ales
c\ am studiat `ntr-un liceu economic, la
specializarea „Co mer] – Merceologie”.
Deci a[ fi putut s\ m\ `ndrept spre cu
totul altceva.

O.V.: ~n scrisorile de pe vremea
aceea era]i narativ sau dezvolta]i te o -
rii ori concepte abstracte?

M.C.: Nu, eram ca orice t`n\r:
scriam multe poezii dedicate fetei pe
care o iubeam.

O.V.: {i-a]i impresionat-o?
M.C.: Da, era singura mea cititoare.

I-am scris a[a, vreo dou\, trei sute de
poezii. 

O.V.: Deci avea]i curaj. Unor ti -
neri le este ru[ine de faptul c\ scriu
poezie.

M.C.: P\i [i mie mi-a fost ru[ine
c`nd poeziile mele au `nc\put pe m`na al-
tora. {i-apoi mi-am dat seama c\ trebuie
s\ m\ exprim `n alt\ form\ [i-am `nceput
s\ scriu proz\ scurt\. C`nd am ajuns la
facultate [i mi s-a propus s\ scriu cronic\
de carte `n „Rom=nia Literar\”, am de-
scoperit recenzia. ~n felul \sta nu doar c\
am citit foarte multe c\r]i, f\r\ s\ aban-
donez scrisul, dar a fost [i o form\ de a
`nv\]a cum s\ scriu. A fost ca o ucenicie.
Ca s\ ajungi un bun scriitor, trebuie s\
fii [i-un bun cititor. Trebuie s\ cite[ti
foarte mult [i s\ ai o disciplin\ a
`n]elegerii, s\ te obi[nuie[ti cu un act de
lectur\ avizat. S`nt foarte rare cazurile de
scrii tori ge nuini [i needuca]i. ~n perioada
aceasta ]in un curs de scriere creativ\ [i
le spun mereu cursan]ilor c\ indiferent
de ce le voi zice eu, vor `nv\]a numai
dac\ vor citi foarte mult. Faptul c\ a tre-
buit s\ [i scriu despre c\r]ile pe care le-
am citit m-a ajutat s\ `n]eleg mai bine
literatura. Lumea `[i `nchipuie c\ e `n
asta o motiva]ie bazat\ pe gloria de-a
vorbi de bine sau de r\u pe al]ii, de-a da
ni[te verdicte, de-a valida ni[te opere.
Dar `n cazul meu, critica literar\ o fac
pentru mine, `n primul r`nd, ca sa `n]eleg
mai bine ceea ce-am citit. Tehnica de-a
scrie e important\, dar nu e niciodat\ su-
ficient\. Cum spuneam, cursurile as tea
de scriere creativ\ ajut\ un om ta lentat
s\ se [lefuiasc\, dar nu `nlocu iesc talen-
tul sau alte dimensiuni necesare crea]iei.
E important s\ ai [i teh ni c\, e important
s\ ai talent, e important s\ cite[ti mult, e

important s\ ai o experien]\ de via]\
bogat\. E important s\ ai o anumit\ sen-
sibilitate [i o anumit\ ima gina]ie, s\ ai un
anumit scepticism. Cursurile acestea nu
produc scriitori buni, ci ajut\ pe scriitorii
buni s\ se dez volte mai repede. E o form\
de a ajuta, iar nu de a crea din nimic un
scriitor.

Furnicile  erau  favoritele  mele
O.V.: Vorbea]i `ntr-un text, de

pild\, despre „mierea lene[\ [i sti-
cloas\, felia de l\m`ie prin care filtrezi
soarele”. V-a]i format tabieturi,
obi[nuin]e de-a sesiza frumosul?

M.C.: Eu cred c\ [i frumosul [i ur` -
tul s`nt importante. ~ntr-adev\r, unele lu-
 cruri se educ\. Literatura `]i educ\ fe lul
de-a privi `n jurul t\u, felul de-a `n ]elege
anumite evenimente. Dar pentru un scri-
itor e important s\ fie foarte cu rios. Una
dintre lec]iile pe care le tot re pet e c\ pe
un scriitor trebuie s\-l intereseze totul: [i
cum vorbesc oa me nii, [i cum se `mbrac\
[i ce muzic\ se compune [i tot a[a. Eu,
cresc`nd la ]ar\, am fost un copil foarte
curios. Am m`n cat insecte, de exemplu,
s\ v\d ce gust au.

O.V.: A]i m`ncat furnici?
M.C.: Da, erau favoritele mele! Au

mult\ vitamina C. {i, `n func]ie de spe -
cie, au gusturi diferite. Cele negre s`nt
diferite de cele ro[iatice, de exemplu, fi-
indc\ con]in cantit\]i diferite de acid
formic.

M\  frustreaz\  c`nd  dau
peste  o  carte  f\r\  coala
goal\  de  la  final

O.V.: A]i scris c\ v\ place Proust
pentru senzualitatea memoriei. Apoi,
`n jurnalul de c\l\torii, nota]i, din
nou, c\ majoritatea experien]elor ar fi
pierdute dac\ n-ar fi consemnate ime-
diat. V\ este fric\ s\ va pierde]i
memoria, amintirile?

M.C.: Nu m\ bazez pe memorie,
`ntr-adev\r, dar nici nu tr\iesc cu o
spaim\ c\ mi-a[ pierde-o. Mai devreme
sau mai t`rziu, `mb\tr`nim [i cu to]ii ui -
t\m. Dar recunosc c\ literatura e o for -
m\ de a recupera [i de a da o via]\ mai
lung\ anumitor lucruri care crezi c\ me -

rit\ s\ r\m`n\ sau evenimentelor pe care
le consideri a fi importante `n via]a ta.
Antologia „Cartea cu bunici” e un
omagiu adus memoriei unor pove[ti pe
care noi le-am auzit de la bunicii no[tri [i
pe care n-am vrut s\ le pierdem. A fost o
form\ de-a salva memoria a 100 de
bunici. Dar orice literatur\ are rolul
acesta, de-a salva de la uitare [i de-a
oferi ceea ce e individual, c\tre mul]i.

O.V.: V-a sl\bit memoria de c`nd
a]i `nceput s\ folosi]i mai mult Inter -
netul? 

M.C.: Nu-mi dau seama fiindc\ `n
continuare mi-am p\strat obiceiul de-a
citi c\r]i de h`rtie [i de-a scrie de m`n\.
Jurnalul de c\l\torie `n Himalaya, ca [i
poeziile sau nuvelele mele, toate s`nt
scrise de m`n\.

O.V.: ~n]elege]i ce-a]i scris si du p\
trei s\pt\m`ni?

M.C.: Nu! De asta depun eforturi
foarte mari s\ transcriu c`t mai repede,
`nainte s\ nu-mi mai `n]eleg scrisul. E in-
teresant exerci]iul scrierii pe h`rtie. Te
str\duie[ti s\ scrii lizibil, e mai lent dec`t
pe calculator, iar asta `]i ofer\ un anumit
ritm de crea]ie. Aceast\ len toare te ajut\
s\ g`nde[ti mai bine `n timp ce scrii, s\-
]i dezvol]i imaginile `n timp ce con-
struie[ti fraza. La poezie, cu at`t mai
mult, acest exerci]iu e be nefic, permi ]`n -
du-]i s\-]i coordonezi ima ginile, sensibil-
itatea [i g`ndurile cu ritmul `n care
desenezi literele pe foaie. Eu nu am tot
timpul calculatorul des chis. Dimpo tri v\,
devin creativ atunci c`nd e ̀ nchis sau nu-
i l`ng\ mine. Mi se poate `nt`mpla s\ fiu
pe strad\ sau `n metrou. Dar am me reu
la mine un car ne]el pe care notez ce ea ce
observ `n jurul meu sau ideile care `mi
vin. La baza fiec\rui text de-al meu se
afl\ aceast\ agend\ de idei notate cu cre -
ionul.

O.V.: Obi[nuia]i s\ m`zg`li]i c\r ]i -
le?

M.C.: C`nd eram mic [i mergeam la
bibliotec\ ]ineam un jurnal de lectur\ `n
care-mi `nsemnam anumite pa ragrafe,
pagini, ori titluri. C`nd am mai crescut [i
am reu[it s\-mi `ncropesc bi blioteca per-
sonal\ fire[te c-au ap\rut [i `nsem n\ ri le,
`mpreun\ cu sublinierile [i noti]ele pe
marginile foilor. Dar, ̀ n spe cial, no tez an-
umite idei pe pagina alb\ de la sf`r [i tul
c\r]ilor [i s`nt foarte frustrat c`nd ni me -
resc o carte far\ coala goal\ de la final.

C`nd eram adolescent m\ enerva s\ dau
peste c\r]i care fuse ser\ citite [i sublinia -
te, atr\g`ndu-mi aten ]ia asupra unor fra -
ze. A[ fi vrut s\ descop\r eu lucrurile
ace lea, f\r\ s\-mi fie semnalate. Iar `n -
sem n\rile de pe mar gine, de obicei, m\
enervau fiindc\ `mi p\reau stupide sau
aveam senza]ia c\ omul nu citise cum
trebuie [i nu `n ]e lesese. Am preferat me -
reu o carte virgin\, pe care o „defri[ez”
eu, ca s\ zic a[a, primul.

Am  avut  o  copil\rie
excep]ional\

O.V.: V-a pl\cut Jules Verne. A]i
pornit vreodat\ un joc `n care s\ „pu -
ne]i `n scen\” o poveste citit\?

M.C.: C`nd mergeam la bunici, to]i
b\ie]ii citeau c\r]i de aventuri [i de spi-
onaj. Cred c\ excursia mea ̀ n Hi ma la ya a
fost o consecin]\ a faptului ca m-am
visat c`nd eram mic, f\c`nd ocolul P\ -
m`ntului sau explor`nd p`n\ `n miezul
s\u ori plimb`ndu-m\ cu submarinul pe
sub m\ri. Via]a mea a fost hr\nit\ de
aceste aventuri. Cred c\ [i curiozitatea
mea s-a format [i s-a ascu]it poate mai
mult dec`t a altor b\ie]i de v`rsta mea,
tocmai pentru c\ Jules Verne mi-a fost
at`t de aproape.

O.V.: C`nd v-a]i `ntors din Hi ma -
la ya, spunea]i ca nu v\ mai amintea]i
codul de interfon [i nici parolele pe In-
ternet.

M.C.: Asta e normal, fiindc\ m-am
rupt, efectiv, de toate lucrurile acestea,
pentru un timp. Dar to]i exploratorii ex-
 perimenteaz\ aceast\ nostalgie sau de-
presie, cum vrei s\-i spui, dup\ ce se
`ntorc. E firesc.

O.V.: Adic\ v\ l\sa]i confiscat de
ceea ce tr\i]i.

M.C.: Mie `mi place ca orice lucru
pe care-l fac s\-l fac c`t mai bine [i s\ m\
dedic cu totul. Asta, o am de la bunicul.
Dar nu cred c\ Himalaya e cel mai im-
portant eveniment din via]a mea. De-
pinde cum define[ti excep ]io na lul. De
pild\, c`nd aveam copil\ria pe care-o
aveam, nu-mi d\deam seama c\ e ceva
excep]ional `n asta. Abia apoi, v\z`nd c`t
de pu]ini copii au avut parte de oameni
formidabili care s\ le fie `n preajm\ la o
v`rst\ fraged\, c`t de pu]ini au crescut `n
mijlocul naturii, mi-am dat seama c\ eu
am tr\it ceva excep]ional. Nu e nevoie
s\ urci nu [tiu ce munte sau s\ ai nu [tiu
ce `nt`lnire ca s\ sim]i c-ai avut parte de
ceva special `n via]a ta. Sigur c\-mi
doresc [i eu, ca orice om, s\ mai fac an-
umite lucruri `n via]\. Mai s`nt ni[te
locuri `n lumea asta unde nu am ajuns.
Mai am ni[te c\r]i care momentan se afla
la stadiul de idee [i pe care a[ vrea s\ le

public. Fiecare are o list\ de planuri `n
via]\.

E  important  s\  tr\iesc  [i
`nfr`ngerea

O.V.: V-a]i dezam\git vreodat\ ne -
reu[ind s\ v\ ridica]i la `n\l]imea
planului?

M.C.: Da, dar am compensat me reu
prin ceea ce am f\cut. Adic\ faptul c\ m\
ocup de literatur\ [i de filme de 12 ani.
~n continuare mi se pare o mi nune c\ am
reu[it s\ public ni[te c\r]i.

O.V.: {i asta a venit ca o com-
pensa]ie la ce?

M.C.: Nu a fost o compensa]ie.
Doar c\ mi-a[ fi dorit s\ fac [i alte lu-
 cruri. Mi-ar fi pl\cut s\ c`nt la chitar\ [i
s\ am concerte. S\ am un iaht [i s\ c\ -
l\toresc cu el. Dar au fost multe lucruri
care m-au `mplinit [i [tiu c\ voi face, `n
continuare, lucruri care m\ vor `mplini
[i mai mult.

O.V.: V\ mai juca]i?
M.C.: Da. Nu. Adic\ m\ mai joc cu

prietenii. Dar nu joc farse sau feste.
O.V.: Juca]i ca s\ c`[tiga]i?
M.C.: ~mi place s\ c`[tig, dar nu am

un nivel competitiv exacerbat. Pen tru un
scriitor, e important s\ tr\iasc\ nu doar
frumuse]ea vie]ii, ci [i `nfr`n ge rea,
renun]area.

Via]a  e  `n  toate  felurile
O.V.: A]i sim]it vreodat\ co[ m\ res -

cul vie]ii?
M.C.: Via]a are uneori [i clipe de

co[mar. Asta nu `nseamn\ c\ co[ m\ res -
cul e o latur\ constant\ a vie]ii. Unii oa-
 meni tr\iesc foarte ferici]i, al]ii au par te
de aceast\ nuan]\ `n exces. Via]a `n seam -
n\ deopotriv\ momente triste [i mo men -
te fericite, ur`te sau frumoase. 

O.V.: ~ntr-o revist\ spunea]i c\ v-a]i
format cu Cortázar pentru „mixajul
de insolit, co[m\resc [i hazard care ne
define[te vie]ile”.

M.C.: Cred c\ via]a poate fi `n toate
felurile. Este [i absurd\, [i comic\, [i dra-
 matic\, are tu[e tragice, uneori.

O.V.: A]i apucat s\ tr\i]i vreodat\
ceva absurd?

M.C.: Cred c\ mai des dec`t mi-ar
pl\cea. Absurd e [i faptul c\ jum\tate de
via]\ o tr\ie[ti f\r\ s\ [tii ce tr\ie[ti, `n in-
ocen]\. Pe de alt\ parte, asta e [i par tea
frumoas\ a vie]ii, tocmai pentru aceast\
inocen]\.

Oana  OLARIU
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� interviu cu criticul literar Marius Chivu

Am preferat mereu o carte virgin\, pe care o „defri[ez” eu, ca s\ zic a[a, primul

Aspus deseori c\ fantezia creatoare devine agent al re-
alului, dar se fere[te de „pierderea ra]iunii”, ca nu

cumva fantezia s\-i devin\ facil\. Recenta excursie `n Hi-
malaya a criticului literar Marius Chivu a ap\rut anul
acesta `n prim-planul ecranelor. ~nc\ din 2000 a `nceput
s\ publice cronici `n „România Literar\”, semn`nd `n
„Dilema”, „Observatorul Cultural”, „Revista 22” sau
„Adev\rul Literar [i Artistic”. Exerci]iul de critic\ i-a [lefuit
`n]elegerea asupra literaturii, iar nu orgoliul. Din 2005
este redactor-editor la revistele „Dilemateca” [i „Dilema
Veche”, unde, `n afar\ de recenzii, `n memoria cititorilor
persist\ dosarele sale. S-a interesat, de pild\, de „starea
eroului `n cultura român\” [i-a invitat scriitorii s\-[i
cro[eteze con[tiinta pentru-a limpezi de ce ne lipsesc
super-eroii. P`n\ `n 2008 a hr\nit ispitele c\r]ilor, vorbind
despre ele `n rubricile culturale de la „TVR” [i „Antena 3”.
A tradus poezia lui Tim Burton [i, `mpreun\ cu al]ii,
„Scrisorile pentru Alice” ale lui Lewis Carroll. Primul volum
pe care l-a publicat individual a fost „V`ntureasa de 
plastic”, `n versuri. S-a `nt`mplat anul acesta, c`nd a fost
tip\rit [i jurnalul c\l\toriei sale. ~mi pare c\ se fere[te de
exemplul concret, de parc\ „numirea” ar exorciza sau ar
bloca ceva esen]ial din nara]iunea viitoare a vie]ii. Dar su-
persti]ios de bun\ seam\ c\ nu-i.

O.V.: V\ este fric\ de lucrurile ca -
re se petrec f\r\ [tirea dumneav-
oastr\ sau de coinciden]e?

M.C.: Nu.
O.V.: Atunci ce face]i la „Ser vi ciul

Mondial de Organizare a Co in ci den -
]e lor”, `n care v-a „ini]iat” Radu Co -
sa [u?

M.C.: Da... Dar asta n-are nici o le -
g\ tur\ cu frica, ci cu a fi fascinat de o
anumit\ serie de coinciden]e sau de anu -
mite detalii. A fi fascinat `n sensul c\ te
amuz\ [i te intereseaz\. Iar, dac\ po]i, le

cau]i [i `ncerci s\ le g\se[ti.
O.V.: Ce coinciden]e v-a]i g\sit?
M.C.: Nu [tiu s\ pun degetul pe un

[ir de coinciden]e care m-au marcat [i
nici nu cred c\ \sta e rolul lor.

O.V.: Care e rolul coinciden]elor?
M.C.: Nu [tiu. Poate c\ n-au nici un

rol. Habar n-am. Cum ziceam, orice co-
inciden]\ m\ amuz\, dar nu pun `n
seama ei semnifica]ii. Nu `ncerc s\ le
decodez, s\ caut explica]ii mai mari `n
spatele lor. {tiu c\ s`nt unii oameni care
o fac, dar eu cred c\ `n mecanismul lu -
mii, coinciden]ele s`nt ceva firesc.

E  suficient  pentru  un  om  c\
se  na[te,  cre[te,  iube[te,
moare

O.V.: Coinciden]ele nu s`nt fire[ti,
tocmai pentru c\ le lipse[te rolul,

sem nifica]ia, rela]ia cauzal\
M.C.: Dar s`nt unele lucruri fire[ti

`n sensul banalului. ~n general, noi s`n -
tem cei care c\ut\m s\ d\m `n]elesuri,
fiindc\ avem oroare de banal. {i de mul -
te ori, supra-interpret\m [i supra-sem -
nific\m ce ni se `nt`mpla. Fiindc\ avem
nevoie s\ [tim c\ nu s`ntem la `n -
t`mplare, c\ via]a noastr\ are un sens,
iar tot ceea ce ni se `nt`mpl\, se petrece
cu un scop iar, la o adic\, ne-am putea
pune via]a `ntr-o ecua]ie. Avem nevoie
de asemenea confirm\ri ontologice, ca
s\ zic a[a. Dar n-avem nici o certitudine
c-ar fi a[a, `ntr-adev\r.

O.V.: V\ feri]i s\ acorda]i semni -
fi ca]ie viselor, coinciden]elor, s\ g\ si]i
sensuri. De ce nu v\ place s\ g\si]i
sensuri?

M.C.: O s\-]i dau un exemplu foar te
u[or. Dac\ te ui]i la televizor pe canale
gen OTV sau dac\ cite[ti forumurile
ziarelor vei vedea c\ foarte mul]i oa-

 meni cred `n tot felul de conspira]ii [i de
scenarii ori de planuri ascunse ale Ma-
soneriei. Iar \sta e tipul de g`ndire al
nebunilor care `ncearc\ s\ g\seasc\
semnifica]ii, s\ ajung\ la a[a-zise lu cruri
ascunse [i a[a mai departe. E o form\ de
paranoia.

O.V.: A]i dat exemplul din extre ma
trivial\. La cealalt\ extrem\, se afl\
misticii.

M.C.: Nu [tiu foarte multe despre
misticism. Eu cred c\ e suficient pentru
un om c\ se na[te, cre[te, iube[te, moa re.
E suficient de complex asta. De ce am
c\uta ceva mai ad`nc de at`t?

O.V.: A]i suferit vreodat\ de com-
 plexul Barabas, al omului c\ruia nu i
se `nt`mpl\ nimic spectaculos, de[i se
afl\ mereu `n preajma excep ]io na lu -
lui?

M.C.: Mie mi s-au `nt`mplat o mul -
]ime de lucruri excep]ionale!

Noi c\ut\m s\ d\m `n]elesuri fiindc\ avem oroare de banal



OPINIA VECHE: ~n 2009 spu -
nea]i c\ temele despre care citea]i `n
mod recurent se refereau la moarte [i
somn. V\ mai aminti]i ceva despre
moarte?

MARIUS CHIVU: Moartea e o te -
m\ major\ `n literatur\ [i m-a interesat
`n m\sura `n care experien]a de via]\ per-
sonal\ mi-a permis s\ `n]eleg mai bine
literatura scris\ pe aceast\ tem\. ~ntr-
adev\r, a fost o perioad\ `n care am
c\utat aceste c\r]i. Dar era un interes
strict literar. Pe parcursul vie]ii ajungem
s\ citim uneori acelea[i c\r]i dar s\ le
`n]elegem altfel, pentru c\ noi `n[ine ne
schimb\m.

O.V.: A]i spus la un moment dat c\
a]i visat de dinainte moartea unei per-
soane dragi. A]i deprins obi[ nu in ]a de-
a v\ recupera subcon[tientul,
amin tindu-v\ visele?

M.C.: Am avut la adolescen]\, un
jurnal de vise. Dar mi-a trecut repede [i
nu m-au mai interesat aceste lucruri. ~n
general, literatura oniric\, care se ba -
zeaz\ pe starea de visare nu m\ intere-
seaz\ fiindc\ e un mod facil de-a crea.
Dar nu numai eu cred asta. Am citit
m\rturisirile a mai multor scriitori, ca re

ziceau c\ atunci c`nd ajung la astfel de
pasaje sar peste ele. M\ intereseaz\, `ns\,
s\ scriu o carte despre somn. Nu mai
g\sesc `n vise nimic spectaculos [i `n nici
un caz nu m\ atrage ideea de interpretare
a viselor. Am avut unele frumoase. Le-
am [i notat pentru c\ erau pline de de-
talii. Nu [tiu ce-o s\ fac cu ele, dar ideea
de psihanaliz\ [i tipul \sta interpretativ
de psihologie `mi r\ m`n destul de an-
tipatice.

O.V.: Tim Burton spunea c\ se
fere[te de psihanaliz\ din fric\ s\ nu-[i
pericliteze imagina]ia.

M.C.: Da, [i eu cred c\ zona asta
care e vizibil\ prin vise este una fragi l\,
pe care a[ vrea s-o protejez. Ima gi na ]ia
noastr\, anumite tr\s\turi de personali-
tate, cheia anumitor evenimente prin
care am trecut [i multe lucruri pe care nu
le [tim despre noi se afl\ acolo. Nu c\
privesc dimensiunea asta ca pe o cutie a
Pandorei, dar a[ vrea s\ o p\s trez ca pe
un p\m`nt roditor. N-a[ vrea s\ r\scolesc
acolo [i s\ `mpr\[tii p\ m`n tul. ~n plus,
cred c\ e mai fructuos [i mai interesant
s\ te explorezi ca scrii tor, necunosc`nd
totul despre tine.

Naivitatea  nu  te  ajut\  ca
scriitor

O.V.: Fiindc\ a]i spus c-a]i ]inut un
jurnal de vise ̀ n adolescen]\ – l-a]i mai
recitit, la maturitate?

M.C.: Da [i mi s-a p\rut `ngrozitor.
De altfel, `n adolescen]\ am ]inut [i un
jurnal personal, al primei iubiri, din ca -
re am extras c`teva fragmente pe care le-
am [i publicat `n antologia „Prima
dezam\gire `n dragoste”. Le-am publi-
cat nu pentru c\ mi s-au p\rut foarte fru-
mos scrise acele r`nduri, ci fiindc\ erau
autentice [i foarte potrivite pentru ex-
emplificarea v`rstei primei iubiri, c`nd
avem cu to]ii acele iluzii [i a[ tep t\ri ex-
acerbate de naivitate [i entuziasm, c`nd
avem `ncredere total\ `n al]ii.

O.V.: Nu v\ pare r\u c\ v-a]i pier-
dut aceast\ `ncredere?

M.C.: Nu, pentru c\ naivitatea nu te
ajut\ ca scriitor. Dimpotriv\, cu c`t ai o
experien]\ de via]\ mai vast\, cu at`t tre-
buie s\ [tii s\ interpretezi mai bine ceea
ce ]i se `nt`mpl\. Eu nu cred c\ lite ratura
poate fi creat\ la o v`rst\ fraged\, cu
acest entuziasm [i `ncredere oarb\.
Exist\ mul]i tineri care `ncep foarte de-
 vreme s\ publice. Cred, totu[i, c\ un t` n\r
n-a avut timp s\ citeasc\ prea mult [i nici
timp s\ `nve]e cum anume se ci te[te lit-
eratura n-a avut. Apoi, experien ]a lor de
via]\ este limitat\ [i se simte acest lucru.
De asta, de multe ori, tinerii nu au ce
spune [i nici nu [tiu cum s\ spun\ ceea
ce-ar vrea s\ transmit\. 

O.V.: C`nd era]i mic a]i visat c\
zbura]i?

M.C.: Da. {i acum mi se `nt`mpl\. E
recurent. ~n vis, [tiu mereu s\-mi co or-
donez zborul [i s\ m\ ridic la `n\l]imi
mari. Ce spune asta despre mine?

O.V.: A]i spus c\ scepticismul
ajut\ un scriitor. ~n „V`ntureasa de
plastic” a]i scris c\ „doar cei mutila]i/
s`nt `ntregi/ cu adev\rat/ [i `ndrept\]i]i
s\ pl`ng\/ f\r\ a da socoteal\
nim\nui”. Crede]i c\ [i su ferin]a
ajut\?

M.C.: Cred c\ suferin]a ajut\ `n
m\sura `n care cuno[ti mai bine natura
uman\ [i po]i vedea ce-i sprijin\ pe oa-
meni s\ fac\ fa]\ unor `ncerc\ri. Dar alt-
fel, n-a[ vrea s\ vorbesc despre volumul
\sta de poezie. Din fericire, critica lit-
erar\ a reu[it s\ `n]eleag\ ce e scris acolo.
Dar n-a[ vrea s\ ne concentr\m pe cartea
asta (n. red.: Volumul de poezii a fost
scris `n perioada spitali z\ rii mamei au-
torului).

Bunicul  era  un  perfec]ionist  [i
`mi  place  s\  cred  c\  [i  eu
s`nt  la  fel

O.V.: Pute]i pune degetul pe ex pe -
rien]a care v-a scos din naivitate?

M.C.: P\i, cum se `nt`mpl\ de obi-
cei, pentru copii, odat\ cu moartea cui va
drag. Pentru mine, a fost moartea bu -
nicului, care m-a durut foarte tare fiindc\
cu el am stat cel mai mult, cu el am
copil\rit, el m-a crescut [i am foarte
multe dintre tr\s\turile lui. ~l reg\sesc `n
mine, `n calit\]i [i-n defecte. C`nd eram
mic, nu-mi d\deam seama de aceste lu-
cruri.

O.V.: Ce tr\s\turi `mp\rt\[i]i cu el?
M.C.: De pild\, era un om extrem de

meticulos [i de calculat fiindc\ era
t`mplar. {i-acum se spune c\-n croitorie
[i-n t`mpl\rie trebuie s\ m\sori de dou\

ori `nainte de a t\ia, fiindc\ dac\ ai gre[it,
ai compromis materialul cu ca re lucrezi.
Iar aceast\ meticulozitate am p\strat-o [i
eu. Era un perfec]ionist [i `mi place s\
cred c\ [i eu s`nt la fel. Era genul de om
care nu avea lini[te [i nu dormea noaptea
dac\ ceva nu-i ie[ea a[a cum ar fi vrut.
Cred c\ aici m\ recunosc foarte mult, `n
stilul s\u de-a munci.

O.P.: ~n leg\tur\ cu principiul
„m\ soar\ de dou\ ori, `nainte de a
t\ia”, spunea]i `ntr-un interviu c-a fost
foarte important pentru dumneav-
oastr\ s\ ̀ nv\]a]i s\ g`ndi]i de dou\ ori
`nainte s\ vorbi]i, ca s\ nu r\ni]i. A]i
`ncrustat r\ni de cuvinte?

M.C.: Mi s-a `nt`mplat, evident, ca
fiec\ruia dintre noi, s\ spun lucruri pe
care le-am regretat. Mi-am dat seama c\
uneori [tii cum cuvintele tale `i vor
afecta pe oameni, dar alteori nu [tii ce
efect vor avea. {i-atunci e bine s\ fiu
destul de precaut `n exprimare `n anu-
mite rela]ii. Ceea ce func]ioneaz\ [i-n
activitatea de critic\ literar\. Nu doar
pentru c\ ai putea r\ni, ci [i pentru c\ tre-
 buie s\ g\se[ti de fiecare dat\ cuvintele
potrivite pentru a exprima o realitate lit-
erar\ care, prin natura sa, e proteic\ [i
alunecoas\. ~ncerc s\ fiu mereu foarte
atent la construc]ia frazelor [i mai ales la
adjective, pentru c\ ele pot fi uneori
nepotrivite sau pot induce chiar `n eroare.
De asta eu s`nt unul dintre autorii care
lucreaz\ mereu cu dic]io na rul pe mas\,
s\ fiu sigur de toate nuan ]e  le pe care le
au cuvintele pe care le fo lo sesc, s\ m\
asigur c\ nu voi trans mite un mesaj pe
care nu-l aveam `n vedere.

P\rin]ii  mei  nu  m\  citesc
O.V.: Scria]i `ntr-o poezie „mi-am

dorit `ntotdeauna/ s\ inventez lumea
pentru un singur om...”. A]i f\cut
cadou oamenilor propria devenire?

M.C.: Toate c\r]ile mele s`nt `ntot-
deauna dedicate cuiva. Cartea de poe zii
e dedicat\ mamei mele, cartea de
c\l\torie e dedicat\ memoriei bunicului
despre care am pomenit. C\r]ile s`nt ca
ni[te monumente de h`rtie, prin care
p\strezi memoria celor dragi. Prin faptul
c-am scris numele bunicului pe o carte
numele lui va r\m`ne, va fi cu nos cut [i
de al]i oameni. E o form\ de a prezerva
amintirea unui om, dar e [i mai mult de
at`t. Prin simplul fapt c\ numele bunicu-
lui meu apare `ntr-o car te, experien]a
mea, ceea ce [tiu doar eu, ajunge s\ fie
cunoscut\ de mai mul]i oameni care au
`n]eles c`t de important a putut fi bunicul
pentru mine, care au aflat cum putea
bunicul s\ inspire prin simpla sa exis-
ten]\ `n via]a cuiva. Nu [tiu, dac\ a[ fi
avut resurse financiare, a[ fi f\cut o
funda]ie cu numele lui. 

O.V.: Cum spunea]i, toate c\r]ile
dumneavoastr\ s`nt `nchinate cuiva.
Apoi, `ntr-un chestionar la care-a]i
r\spuns pentru revista „Tabu”, i-a]i
mul]umit, de pild\, Antoanetei T\n\ -
sescu, pentru c\ „`n facultate a dat
`ncredere fanteziei mele [i m-a `ncu-
rajat s\ scriu” [i Ioanei P=rvulescu,
„pentru c\ mi-a ar\tat fe]ele ascunse
ale c\r]ilor [i m-a sf\tuit discret”.
Crede]i c\ dac\ nu a]i fi avut `ncrede -
rea oamenilor v-a]i fi ofilit?

O.V.: Nu [tiu dac\ `ncrederea e at`t
de important\. Eu s`nt prima genera]ie
din familia mea care a avut studii supe-
rioare. ~n continuare, p\rin]ii mei nu
`n]eleg care este meseria mea [i cu ce m\

ocup exact, pentru cine scriu [i a[a mai
departe. Nu `n]eleg neap\rat rostul
c\r]ilor pe care le scriu sau pe care le co-
ordonez [i cu siguran]\ nu prea m\
citesc. C`nd m\ v\d la televizor, de ex-
emplu, ei se uit\ dac\ m-am b\rbierit
cum trebuie, dac\ s`nt s\n\tos [i ar\t odi-
hnit. Nu-i prea intereseaz\ ce spun eu
acolo. A[a c\ `ncrederea lor `n po -
ten]ialul meu literar poate s\ existe sau
nu, dar nu v\d de ce ar fi relevant asta
pentru mine. Adic\ p`n\ [i ultima carte,
n-au citit-o p`n\ c`nd nu au auzit c\ m\
laud\ un critic literar, la televizor. Dar e
`n regul\, fiindc\ nu mi-am dorit ca
p\rin]ii [i bunicii mei s\ fie primii mei
cititori. E suficient c\ m\ inspir\. 

Cronica  literar\  a  fost  ca  o
ucenicie

O.V.: V-a]i hot\r`t s\ da]i la Li tere
dup\ ce a]i citit „Romanul adolescen-
tului miop”...

M.C.: Dar, s\ ne `n]elegem, eu am
copil\rit la bunici, la ]ar\, dar [coala am
f\cut-o la ora[, unde aveam biblio teca
aproape.

O.V.: A]i fi putut s\ deprinde]i abi -
lit\ti practice, `n locul celor re flec -
tive.

M.C.: Mi le-am dezvoltat [i pe ace-
lea, `ntr-adev\r, fiindc\ toate va can ]e le
mi le-am petrecut la ]ar\, unde era o
mul]ime de munc\. Dar mi-a pl\cut pur
[i simplu s\ citesc [i odat\ ajuns la liceu,
c`nd mi-am pus problema admiterii la o
facultate, nu-mi d\deam sea ma exact ce
mi-a[ dori s\ fac `n continuare. Au con-
tat mai multe lucruri s\ m\ decid. Unul
dintre ele a fost, `ntr-ade v\r, personajul
lui Mircea Eliade, care a func]ionat ca
un model. Am `nceput s\ m\ simt foarte
bine printre c\r]i [i, fi re[te, faptul c\ de-
scopeream autorii [i operele lor iar\[i a
catalizat, cumva, orientarea mea spre
aceast\ facultate. Apoi, m\ uitam ab sor bit
la emisiunea lui Nicolae Manolescu,
„Profesiunea mea, cultura” [i-mi doream
s\ am ore cu el. ~n plus, aveam o prieten\
foarte bun\ care era student\ la Bu-
cure[]i [i `mi povestea `n scrisori despre
o lume a tinerilor studen]i pasiona]i de
litera tu r\, `n care `mi doream [i eu s\
intru. Voiam s\ fac aceea[i [coal\ ca [i
ea, s\ ajung acolo, s\ trec prin acelea[i

experien]e ca [i ea. Au fost, deci, o serie
de lucruri care au convers spre a-mi
`nt\ri decizia de-a da la Litere, mai ales
c\ am studiat `ntr-un liceu economic, la
specializarea „Co mer] – Merceologie”.
Deci a[ fi putut s\ m\ `ndrept spre cu
totul altceva.

O.V.: ~n scrisorile de pe vremea
aceea era]i narativ sau dezvolta]i te o -
rii ori concepte abstracte?

M.C.: Nu, eram ca orice t`n\r:
scriam multe poezii dedicate fetei pe
care o iubeam.

O.V.: {i-a]i impresionat-o?
M.C.: Da, era singura mea cititoare.

I-am scris a[a, vreo dou\, trei sute de
poezii. 

O.V.: Deci avea]i curaj. Unor ti -
neri le este ru[ine de faptul c\ scriu
poezie.

M.C.: P\i [i mie mi-a fost ru[ine
c`nd poeziile mele au `nc\put pe m`na al-
tora. {i-apoi mi-am dat seama c\ trebuie
s\ m\ exprim `n alt\ form\ [i-am `nceput
s\ scriu proz\ scurt\. C`nd am ajuns la
facultate [i mi s-a propus s\ scriu cronic\
de carte `n „Rom=nia Literar\”, am de-
scoperit recenzia. ~n felul \sta nu doar c\
am citit foarte multe c\r]i, f\r\ s\ aban-
donez scrisul, dar a fost [i o form\ de a
`nv\]a cum s\ scriu. A fost ca o ucenicie.
Ca s\ ajungi un bun scriitor, trebuie s\
fii [i-un bun cititor. Trebuie s\ cite[ti
foarte mult [i s\ ai o disciplin\ a
`n]elegerii, s\ te obi[nuie[ti cu un act de
lectur\ avizat. S`nt foarte rare cazurile de
scrii tori ge nuini [i needuca]i. ~n perioada
aceasta ]in un curs de scriere creativ\ [i
le spun mereu cursan]ilor c\ indiferent
de ce le voi zice eu, vor `nv\]a numai
dac\ vor citi foarte mult. Faptul c\ a tre-
buit s\ [i scriu despre c\r]ile pe care le-
am citit m-a ajutat s\ `n]eleg mai bine
literatura. Lumea `[i `nchipuie c\ e `n
asta o motiva]ie bazat\ pe gloria de-a
vorbi de bine sau de r\u pe al]ii, de-a da
ni[te verdicte, de-a valida ni[te opere.
Dar `n cazul meu, critica literar\ o fac
pentru mine, `n primul r`nd, ca sa `n]eleg
mai bine ceea ce-am citit. Tehnica de-a
scrie e important\, dar nu e niciodat\ su-
ficient\. Cum spuneam, cursurile as tea
de scriere creativ\ ajut\ un om ta lentat
s\ se [lefuiasc\, dar nu `nlocu iesc talen-
tul sau alte dimensiuni necesare crea]iei.
E important s\ ai [i teh ni c\, e important
s\ ai talent, e important s\ cite[ti mult, e

important s\ ai o experien]\ de via]\
bogat\. E important s\ ai o anumit\ sen-
sibilitate [i o anumit\ ima gina]ie, s\ ai un
anumit scepticism. Cursurile acestea nu
produc scriitori buni, ci ajut\ pe scriitorii
buni s\ se dez volte mai repede. E o form\
de a ajuta, iar nu de a crea din nimic un
scriitor.

FFuurrnniicciillee  eerraauu  ffaavvoorriitteellee  mmeellee
O.V.: Vorbea]i `ntr-un text, de

pild\, despre „mierea lene[\ [i sti-
cloas\, felia de l\m`ie prin care filtrezi
soarele”. V-a]i format tabieturi,
obi[nuin]e de-a sesiza frumosul?

M.C.: Eu cred c\ [i frumosul [i ur` -
tul s`nt importante. ~ntr-adev\r, unele lu-
 cruri se educ\. Literatura `]i educ\ fe lul
de-a privi `n jurul t\u, felul de-a `n ]elege
anumite evenimente. Dar pentru un scri-
itor e important s\ fie foarte cu rios. Una
dintre lec]iile pe care le tot re pet e c\ pe
un scriitor trebuie s\-l intereseze totul: [i
cum vorbesc oa me nii, [i cum se `mbrac\
[i ce muzic\ se compune [i tot a[a. Eu,
cresc`nd la ]ar\, am fost un copil foarte
curios. Am m`n cat insecte, de exemplu,
s\ v\d ce gust au.

O.V.: A]i m`ncat furnici?
M.C.: Da, erau favoritele mele! Au

mult\ vitamina C. {i, `n func]ie de spe -
cie, au gusturi diferite. Cele negre s`nt
diferite de cele ro[iatice, de exemplu, fi-
indc\ con]in cantit\]i diferite de acid
formic.

MM\\  ffrruussttrreeaazz\\  cc`̀nndd  ddaauu
ppeessttee  oo  ccaarrttee  ff\\rr\\  ccooaallaa
ggooaall\\  ddee  llaa  ffiinnaall

O.V.: A]i scris c\ v\ place Proust
pentru senzualitatea memoriei. Apoi,
`n jurnalul de c\l\torii, nota]i, din
nou, c\ majoritatea experien]elor ar fi
pierdute dac\ n-ar fi consemnate ime-
diat. V\ este fric\ s\ va pierde]i
memoria, amintirile?

M.C.: Nu m\ bazez pe memorie,
`ntr-adev\r, dar nici nu tr\iesc cu o
spaim\ c\ mi-a[ pierde-o. Mai devreme
sau mai t`rziu, `mb\tr`nim [i cu to]ii ui -
t\m. Dar recunosc c\ literatura e o for -
m\ de a recupera [i de a da o via]\ mai
lung\ anumitor lucruri care crezi c\ me -

rit\ s\ r\m`n\ sau evenimentelor pe care
le consideri a fi importante `n via]a ta.
Antologia „Cartea cu bunici” e un
omagiu adus memoriei unor pove[ti pe
care noi le-am auzit de la bunicii no[tri [i
pe care n-am vrut s\ le pierdem. A fost o
form\ de-a salva memoria a 100 de
bunici. Dar orice literatur\ are rolul
acesta, de-a salva de la uitare [i de-a
oferi ceea ce e individual, c\tre mul]i.

O.V.: V-a sl\bit memoria de c`nd
a]i `nceput s\ folosi]i mai mult Inter -
netul? 

M.C.: Nu-mi dau seama fiindc\ `n
continuare mi-am p\strat obiceiul de-a
citi c\r]i de h`rtie [i de-a scrie de m`n\.
Jurnalul de c\l\torie `n Himalaya, ca [i
poeziile sau nuvelele mele, toate s`nt
scrise de m`n\.

O.V.: ~n]elege]i ce-a]i scris si du p\
trei s\pt\m`ni?

M.C.: Nu! De asta depun eforturi
foarte mari s\ transcriu c`t mai repede,
`nainte s\ nu-mi mai `n]eleg scrisul. E in-
teresant exerci]iul scrierii pe h`rtie. Te
str\duie[ti s\ scrii lizibil, e mai lent dec`t
pe calculator, iar asta `]i ofer\ un anumit
ritm de crea]ie. Aceast\ len toare te ajut\
s\ g`nde[ti mai bine `n timp ce scrii, s\-
]i dezvol]i imaginile `n timp ce con-
struie[ti fraza. La poezie, cu at`t mai
mult, acest exerci]iu e be nefic, permi ]`n -
du-]i s\-]i coordonezi ima ginile, sensibil-
itatea [i g`ndurile cu ritmul `n care
desenezi literele pe foaie. Eu nu am tot
timpul calculatorul des chis. Dimpo tri v\,
devin creativ atunci c`nd e `nchis sau nu-
i l`ng\ mine. Mi se poate `nt`mpla s\ fiu
pe strad\ sau `n metrou. Dar am me reu
la mine un car ne]el pe care notez ce ea ce
observ `n jurul meu sau ideile care `mi
vin. La baza fiec\rui text de-al meu se
afl\ aceast\ agend\ de idei notate cu cre -
ionul.

O.V.: Obi[nuia]i s\ m`zg`li]i c\r ]i -
le?

M.C.: C`nd eram mic [i mergeam la
bibliotec\ ]ineam un jurnal de lectur\ `n
care-mi `nsemnam anumite pa ragrafe,
pagini, ori titluri. C`nd am mai crescut [i
am reu[it s\-mi `ncropesc bi blioteca per-
sonal\ fire[te c-au ap\rut [i `nsem n\ ri le,
`mpreun\ cu sublinierile [i noti]ele pe
marginile foilor. Dar, ̀ n spe cial, no tez an-
umite idei pe pagina alb\ de la sf`r [i tul
c\r]ilor [i s`nt foarte frustrat c`nd ni me -
resc o carte far\ coala goal\ de la final.

C`nd eram adolescent m\ enerva s\ dau
peste c\r]i care fuse ser\ citite [i sublinia -
te, atr\g`ndu-mi aten ]ia asupra unor fra -
ze. A[ fi vrut s\ descop\r eu lucrurile
ace lea, f\r\ s\-mi fie semnalate. Iar `n -
sem n\rile de pe mar gine, de obicei, m\
enervau fiindc\ `mi p\reau stupide sau
aveam senza]ia c\ omul nu citise cum
trebuie [i nu `n ]e lesese. Am preferat me -
reu o carte virgin\, pe care o „defri[ez”
eu, ca s\ zic a[a, primul.

AAmm  aavvuutt  oo  ccooppiill\\rriiee
eexxcceepp]]iioonnaall\\

O.V.: V-a pl\cut Jules Verne. A]i
pornit vreodat\ un joc `n care s\ „pu -
ne]i `n scen\” o poveste citit\?

M.C.: C`nd mergeam la bunici, to]i
b\ie]ii citeau c\r]i de aventuri [i de spi-
onaj. Cred c\ excursia mea ̀ n Hi ma la ya a
fost o consecin]\ a faptului ca m-am
visat c`nd eram mic, f\c`nd ocolul P\ -
m`ntului sau explor`nd p`n\ `n miezul
s\u ori plimb`ndu-m\ cu submarinul pe
sub m\ri. Via]a mea a fost hr\nit\ de
aceste aventuri. Cred c\ [i curiozitatea
mea s-a format [i s-a ascu]it poate mai
mult dec`t a altor b\ie]i de v`rsta mea,
tocmai pentru c\ Jules Verne mi-a fost
at`t de aproape.

O.V.: C`nd v-a]i `ntors din Hi ma -
la ya, spunea]i ca nu v\ mai amintea]i
codul de interfon [i nici parolele pe In-
ternet.

M.C.: Asta e normal, fiindc\ m-am
rupt, efectiv, de toate lucrurile acestea,
pentru un timp. Dar to]i exploratorii ex-
 perimenteaz\ aceast\ nostalgie sau de-
presie, cum vrei s\-i spui, dup\ ce se
`ntorc. E firesc.

O.V.: Adic\ v\ l\sa]i confiscat de
ceea ce tr\i]i.

M.C.: Mie `mi place ca orice lucru
pe care-l fac s\-l fac c`t mai bine [i s\ m\
dedic cu totul. Asta, o am de la bunicul.
Dar nu cred c\ Himalaya e cel mai im-
portant eveniment din via]a mea. De-
pinde cum define[ti excep ]io na lul. De
pild\, c`nd aveam copil\ria pe care-o
aveam, nu-mi d\deam seama c\ e ceva
excep]ional `n asta. Abia apoi, v\z`nd c`t
de pu]ini copii au avut parte de oameni
formidabili care s\ le fie `n preajm\ la o
v`rst\ fraged\, c`t de pu]ini au crescut `n
mijlocul naturii, mi-am dat seama c\ eu
am tr\it ceva excep]ional. Nu e nevoie
s\ urci nu [tiu ce munte sau s\ ai nu [tiu
ce `nt`lnire ca s\ sim]i c-ai avut parte de
ceva special `n via]a ta. Sigur c\-mi
doresc [i eu, ca orice om, s\ mai fac an-
umite lucruri `n via]\. Mai s`nt ni[te
locuri `n lumea asta unde nu am ajuns.
Mai am ni[te c\r]i care momentan se afla
la stadiul de idee [i pe care a[ vrea s\ le

public. Fiecare are o list\ de planuri `n
via]\.

EE  iimmppoorrttaanntt  ss\\  ttrr\\iieesscc  [[ii
`̀nnffrr`̀nnggeerreeaa

O.V.: V-a]i dezam\git vreodat\ ne -
reu[ind s\ v\ ridica]i la `n\l]imea
planului?

M.C.: Da, dar am compensat me reu
prin ceea ce am f\cut. Adic\ faptul c\ m\
ocup de literatur\ [i de filme de 12 ani.
~n continuare mi se pare o mi nune c\ am
reu[it s\ public ni[te c\r]i.

O.V.: {i asta a venit ca o com-
pensa]ie la ce?

M.C.: Nu a fost o compensa]ie.
Doar c\ mi-a[ fi dorit s\ fac [i alte lu-
 cruri. Mi-ar fi pl\cut s\ c`nt la chitar\ [i
s\ am concerte. S\ am un iaht [i s\ c\ -
l\toresc cu el. Dar au fost multe lucruri
care m-au `mplinit [i [tiu c\ voi face, `n
continuare, lucruri care m\ vor `mplini
[i mai mult.

O.V.: V\ mai juca]i?
M.C.: Da. Nu. Adic\ m\ mai joc cu

prietenii. Dar nu joc farse sau feste.
O.V.: Juca]i ca s\ c`[tiga]i?
M.C.: ~mi place s\ c`[tig, dar nu am

un nivel competitiv exacerbat. Pen tru un
scriitor, e important s\ tr\iasc\ nu doar
frumuse]ea vie]ii, ci [i `nfr`n ge rea,
renun]area.

VViiaa]]aa  ee  `̀nn  ttooaattee  ffeelluurriillee
O.V.: A]i sim]it vreodat\ co[ m\ res -

cul vie]ii?
M.C.: Via]a are uneori [i clipe de

co[mar. Asta nu `nseamn\ c\ co[ m\ res -
cul e o latur\ constant\ a vie]ii. Unii oa-
 meni tr\iesc foarte ferici]i, al]ii au par te
de aceast\ nuan]\ `n exces. Via]a `n seam -
n\ deopotriv\ momente triste [i mo men -
te fericite, ur`te sau frumoase. 

O.V.: ~ntr-o revist\ spunea]i c\ v-a]i
format cu Cortázar pentru „mixajul
de insolit, co[m\resc [i hazard care ne
define[te vie]ile”.

M.C.: Cred c\ via]a poate fi `n toate
felurile. Este [i absurd\, [i comic\, [i dra-
 matic\, are tu[e tragice, uneori.

O.V.: A]i apucat s\ tr\i]i vreodat\
ceva absurd?

M.C.: Cred c\ mai des dec`t mi-ar
pl\cea. Absurd e [i faptul c\ jum\tate de
via]\ o tr\ie[ti f\r\ s\ [tii ce tr\ie[ti, `n in-
ocen]\. Pe de alt\ parte, asta e [i par tea
frumoas\ a vie]ii, tocmai pentru aceast\
inocen]\.

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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Am preferat mereu o carte virgin\, pe care o „defri[ez” eu, ca s\ zic a[a, primul

„Nu m\ bazez pe memorie, `ntr-adev\r, dar nici nu tr\iesc cu o spaim\ c\
mi-a[ pierde-o”

O.V.: V\ este fric\ de lucrurile ca -
re se petrec f\r\ [tirea dumneav-
oastr\ sau de coinciden]e?

M.C.: Nu.
O.V.: Atunci ce face]i la „Ser vi ciul

Mondial de Organizare a Co in ci den -
]e lor”, `n care v-a „ini]iat” Radu Co -
sa [u?

M.C.: Da... Dar asta n-are nici o le -
g\ tur\ cu frica, ci cu a fi fascinat de o
anumit\ serie de coinciden]e sau de anu -
mite detalii. A fi fascinat `n sensul c\ te
amuz\ [i te intereseaz\. Iar, dac\ po]i, le

cau]i [i `ncerci s\ le g\se[ti.
O.V.: Ce coinciden]e v-a]i g\sit?
M.C.: Nu [tiu s\ pun degetul pe un

[ir de coinciden]e care m-au marcat [i
nici nu cred c\ \sta e rolul lor.

O.V.: Care e rolul coinciden]elor?
M.C.: Nu [tiu. Poate c\ n-au nici un

rol. Habar n-am. Cum ziceam, orice co-
inciden]\ m\ amuz\, dar nu pun `n
seama ei semnifica]ii. Nu `ncerc s\ le
decodez, s\ caut explica]ii mai mari `n
spatele lor. {tiu c\ s`nt unii oameni care
o fac, dar eu cred c\ `n mecanismul lu -
mii, coinciden]ele s`nt ceva firesc.

EE  ssuuffiicciieenntt  ppeennttrruu  uunn  oomm  cc\\
ssee  nnaa[[ttee,,  ccrree[[ttee,,  iiuubbee[[ttee,,
mmooaarree

O.V.: Coinciden]ele nu s`nt fire[ti,
tocmai pentru c\ le lipse[te rolul,

sem nifica]ia, rela]ia cauzal\
M.C.: Dar s`nt unele lucruri fire[ti

`n sensul banalului. ~n general, noi s`n -
tem cei care c\ut\m s\ d\m `n]elesuri,
fiindc\ avem oroare de banal. {i de mul -
te ori, supra-interpret\m [i supra-sem -
nific\m ce ni se `nt`mpla. Fiindc\ avem
nevoie s\ [tim c\ nu s`ntem la `n -
t`mplare, c\ via]a noastr\ are un sens,
iar tot ceea ce ni se `nt`mpl\, se petrece
cu un scop iar, la o adic\, ne-am putea
pune via]a `ntr-o ecua]ie. Avem nevoie
de asemenea confirm\ri ontologice, ca
s\ zic a[a. Dar n-avem nici o certitudine
c-ar fi a[a, `ntr-adev\r.

O.V.: V\ feri]i s\ acorda]i semni -
fi ca]ie viselor, coinciden]elor, s\ g\ si]i
sensuri. De ce nu v\ place s\ g\si]i
sensuri?

M.C.: O s\-]i dau un exemplu foar te
u[or. Dac\ te ui]i la televizor pe canale
gen OTV sau dac\ cite[ti forumurile
ziarelor vei vedea c\ foarte mul]i oa-

 meni cred `n tot felul de conspira]ii [i de
scenarii ori de planuri ascunse ale Ma-
soneriei. Iar \sta e tipul de g`ndire al
nebunilor care `ncearc\ s\ g\seasc\
semnifica]ii, s\ ajung\ la a[a-zise lu cruri
ascunse [i a[a mai departe. E o form\ de
paranoia.

O.V.: A]i dat exemplul din extre ma
trivial\. La cealalt\ extrem\, se afl\
misticii.

M.C.: Nu [tiu foarte multe despre
misticism. Eu cred c\ e suficient pentru
un om c\ se na[te, cre[te, iube[te, moa re.
E suficient de complex asta. De ce am
c\uta ceva mai ad`nc de at`t?

O.V.: A]i suferit vreodat\ de com-
 plexul Barabas, al omului c\ruia nu i
se `nt`mpl\ nimic spectaculos, de[i se
afl\ mereu `n preajma excep ]io na lu -
lui?

M.C.: Mie mi s-au `nt`mplat o mul -
]ime de lucruri excep]ionale!

Noi c\ut\m s\ d\m `n]elesuri fiindc\ avem oroare de banal



Prive[te ad`nc [i simte electrizant.
„V\d `n fiecare zi durere, mizerie u -
ma  n\, moarte... De aici nu se ridic\ ni -
me  ni. N-o s\-l v\d pe b\tr`nelul de ca re
am grij\ acum, s\rindu-mi `n bra]e pes te
cinci ani, voios [i fericit!”. Vocea ei
zdre le[te t\cerea de p`sl\ de pe corido -
rul sec]iei de ~ngrijiri Paliative, ca un
pa har de [ampanie ciocnit `ntr-o sear\
de Anul Nou. „Aici m\ simt, culmea,
mai mul]umit\ cu mine dec`t `n celela -
lte locuri unde am fost. Fiindc\ aici lu -
crez numai cu oamenii nec\ji]i. Ei s`nt
aici, au nevoie de mine. Nu pot s\-i las
s\ sufere fiindc\ n-o s\-i mai v\d dup\
aceea”. Tony se ̀ mbujoreaz\. Numele ei
e Antonia, dar copiii din orfelinatele de
ca re s-a `ngrijit c`ndva, au botezat-o cal  d,
cu un nume decupat din desene a ni -
ma   te. 

„Fa]\ de oamenii nec\ji]i de la pa -
lia ]ie m\ simt mai responsabil\ dec`t
fa ]\ de familia mea. Poate pentru c\ ei
nu s`nt ca cei din familie, s\ `i g\sesc
c`nd vreau [i oric`nd. Fa]\ de ei simt c\
tre  buie s\ fac chiar totul `n clipa `n ca re `i
`n t`lnesc. Pur [i simplu simt c\ aici to tul,
totul conteaz\. {i dac\ acas\, ai mei mai
pot a[tepta, oamenii de aici, nu.”  ~i tre -
mur\ vocea pre] de-o secund\, dar nu-[i
ascunde privirea, nici nu-[i t\inuie[te
cu vintele, ci doar le domole[te. „{tii,
pe c`t s`nt eu de comunicativ\ aici [i m\
vezi c\ vorbesc cu toat\ lumea, pe at`t
s`nt de mut\ acas\. Tat\l meu a murit
[i nu am apucat s\-i spun tot ce-aveam
de spus.” Afar\ e frig, dar Tony nu tre-
mu r\ sub lumina felinarului din fa]a sec -
]iei. Are, parc\, `n ea, ceva radioactiv.

Primul hazard
„Da’ s\ [ti]i c\ eu nu am studii su -

pe rioare. V\ spun de la `nceput ca s\ nu
v\ ̀ ncurca]i cu mine degeaba.” Nici m\ -
car num\rul de telefon la care fusese
con tactat\ nu era al ei, ci al unei ve ci ne.
„Ce-a]i f\cut la via]a dumneavoastr\?”,
a ̀ ntrebat-o. ~n bra]ele ei, bebelu[ul se tot
foia. „Am b\tut mingea pe maidan”, i-a
r\spuns. „Bine, atunci completa]i, v\ rog,
testul \sta” [i i-a `ntins o foaie de exami  -
nare. Noroc c\ avea ni[te covrigei la ea.
Copilul a primit inelele ̀ n care s\-[i ̀ m -
pleteasc\ degetele `n joac\ [i n-a sim]it

c\ mama sa, ]in`ndu-l `n bra]e, se `n de -
let nice[te cu altceva. A[a c\ n-a pl`ns.
Tre cuser\ doi ani de la Revolu]ie [i o
fun da]ie britanic\ tocmai `[i deschidea
o filial\ `n Bac\u. Speciali[tii lor vo -
ia u s\ lucreze cu proaspetele f\pturi de
ca re auziser\ c\ s-au s\lb\ticit `n orfe-
li natele [i leag\nele comuniste. Aveau
ne voie de „lucr\tori sociali”. ~ntr-o di -
mi nea]\, o prieten\ s-a apucat s\-i vor-
bea sc\ Antoniei cu at`ta patos despre
en glezii \[tia, c-a devenit curioas\.
„Vre au [i eu s\-i v\d”, [i-a zis. „N-are ce
strica dac\ trimit [i eu un CV”. Doar c\
CV-ul ei era gol. ~n timpul comunismu -
lui, fusese baschetbalist\ – angajat\, dar
numai formal, `ntr-o fabric\. Iar Re -
vo lu]ia a prins-o `ns\rcinat\, a[a c\
du p\ un an a fost disponibilizat\. {i a
tre cut `nc\ un an `n care nu f\cuse ni -
mic. Era sigur\ c\ n-o s-o cheme ni me ni
fiindc\, zdrav\n\ la minte, [tia c\ foaia
al b\ nu ispite[te angajatorii, la fel ca fe -
cioarele, inorogii. „Antonia, te-a sunat
o femeie”, a n\v\lit dup\ o s\pt\m`n\
ve cina al c\rei num\r `l notase `n sec -
]i  unea „contact”. Ea putuse tr\i p`n\ a -
tun ci f\r\ telefon [i f\r\ oameni care s\
ai b\ nevoie de ea „imediat”. 

{tia locul [i ora la care avea s\-[i
`n  t`lneasc\ englezii. Dar n-avea cu ci -
ne s\-[i lase copilul. ~n bra]e cu el, a[ tep -
ta s\ fie primit\ `n biroul de evaluare.
„Ce-oi fi c\ut`nd eu aici, c`nd n-am ni ci
`n clin, nici `n m`nec\?”, `[i spunea, su -
fo cat\ de marea de oameni atras\ ca de
lu na plin\. „Dar dac\ tot am ajuns, m\ -
car s\ stau s\ v\d despre ce e vorba”,
se `mb\rb\ta singur\, f\r\ s\ [tie c\ as ta-i
va fi mantra care-i va descle[ta de fie -
ca re dat\, destinul. „Le-a pl\cut foarte
mult c-am [tiut s\-mi lini[tesc copilul
`n timp ce m\ concentram la altceva. A[a
a `nceput totul. A fost, nici nu [tiu cum
s\-i zic - noroc chior, sau destin, sau
ceasul bun. Fiindc\ eu n-a[ fi avut nici
o [ans\ s\ lucrez `n domeniul \sta. Dar
am ajuns s\ lucrez aici [i a[a m-am des -
coperit pe mine ̀ ns\mi. Tot ce [tiu acum
despre mine [i tot ce m\ `mbog\]e[te
am aflat din ̀ nt`mplare, c`nd oamenii au
avut `ncredere `n mine, f\r\ nici un mo -
tiv [i m-au ales c`nd nimic nu m\ reco-
man da.”  

A devenit „mam\-cheie” pentru doi

copii de la orfelinat, pe care `i `nv\]a
s\ iubeasc\. „Pe-al nostru `l duci la bu -
nici [i pe \[tia `i iei acas\, nu?”, r`dea
so ]ul ei v\z`nd-o cum tremur\ de e mo -
]i e la g`ndul c\ urmeaz\ o sear\ `n fa -
milie cu micu]ii l`ng\ care a descoperit
„cea mai minunat\ perioad\ din via]a
me a, c`nd mi-am dat seama c\ am talen -
tul \sta, de-a comunica u[or”. Nu [tia s\
`l aib\. De c`nd se c\s\torise, t\cerea a
fost cea care i-a `mb\ls\mat via]a, lim -
pe zind-o ca o crust\ pe-o ran\ ce-a du ce
amor]irea `n locul durerii. Prin t\cere s-a
dezlipit de familia `n care s-a n\scut.
A vea s\ treac\ mult timp p`n\ c`nd o s\
smul g\ pojghi]a asta, ca s\ priveasc\ din
nou, pentru ultima dat\, direct `n car ne.

Printre suflete moarte
„Nu v\ sup\ra]i, dar cine s`nte]i [i

ce face]i”, i se `nt`mpl\ adesea s\-i `n -
tre be cu glas potolit pe necunoscu]ii
ca re invadeaz\ saloanele, `nc`lcindu-se
ca un ciorchine hr\p\re] `n jurul patu-
lui unui bolnav. De cele mai multe ori
s`nt notari ori juri[ti adu[i de cei care
r\ m`n s\-[i continue via]a [i se gr\besc

s\ nu piard\ ciubucul unei mor]i a nun -
]a te. Uneori, omul care se scurge din
pro priul trup vrea s\-[i pun\ `n ordine
via ]a [i mo[tenirea. De multe ori `ns\,
i nima i se zbate `ntre coaste ca `ntr-o co -
li vie protectoare [i fiindc\ a fost luat pe
neanun]ate de cohorta preten]iilor tes-
ta mentare, aproape c-aude `n min te:
„gr\ be[te-te s\ mori”. Atunci, curat [i
moa le, Tony schimb\ scenariul. Ia a su -
pra ei, ca un duhovnic de ocazie, p\ ca -
te le bolnavilor [i furiile celor s\n\to[i.
„~mi povestesc ce om de nimic a fost
pa cientul la via]a lui [i se pl`ng c\ [i a [a
fac prea mult pentru el, fiindc\-[i r\ -
pe sc din timp s\-l viziteze, cu toate c\
n-ar merita.” Nu le d\ niciodat\ lec]ii.
„Le spun numai c\ m\car ultima parte
a vie]ii merit\ [i unii [i al]ii s-o tr\iasc\
`m preun\. Le atrag aten]ia c\ ei s`nt pu -
ternici [i s\n\to[i [i nu e moral s\ pe -
depse[ti un om slab [i nu e obligatoriu
s\ ofere numai c`t li s-a oferit, sau, dim -
 potriv\ chiar, s\ ob]in\ acum o recom-
pens\ pentru c`t au suferit.” Tony e
me sagerul luminilor. Pe cei din salon, ̀ i
lini[te[te povestindu-le de dragul ru -
de lor care, de[i n-o arat\, s`nt cu sufle-
tul al\turi de ei. Familiilor, le str`nge m`i -
nile [i le deschide ochii spre-o tain\: cum
prinde sens via]a `n preajma mor]ii, ca
mie zul copt al unui strugure st`nd s\ spar -
g\ pielea sub]ire ce-l ]ine s\ nu curg\. 

Un telefon a zg`riat zilele trecute
`m p\carea tuturor. S-a crucit asisten-
tul: „Cum, doamn\, s\ chema]i ambu-
lan]a pentru palia]ie? Ambulan]a e pen -
tru urgen]e!” Tony mestec\ [i acum `n -
t`mplarea. Omul fusese trimis acas\ cu
o zi ̀ nainte. „{i n-au vrut s\ aib\ grij\ de
el nici m\car o zi, jum\tate! L-au tri mis
`napoi, de unde l-au luat, `n spital. Dar
chiar a[a s\ fie de comozi, s\ cheme
am bulan]a ca s\ nu dea bani pe un ta xi?!”
A `nv\]at s\ `noate `n m`zga oamenilor
f\ r\ s\ se sc`rbeasc\, chiar dac\ se re -
vol t\. ~[i aminte[te [i-acum un alt tele-
fon din miezul nop]ii. Rabinul cio c\ nea
cu vocea-i r\spicat\ `n receptor despre
le gi importante pe care trebuie s\ le res -
pecte. B\tr`nul evreu care murise la ora
[ap te seara treabuia `ngropat, dup\ da -
ti n\, p`n\ la primul r\s\rit. Nu avea timp
s\ a[tepte s\ fie semnate toate actele, ca
taina s\ se s\v`r[easca. Tony s-a trezit cu
noaptea `n cap [i la [apte diminea]a a
fo st ̀ n spital, b\t`nd la toate u[ile, s\ str`n -
g\ semn\turile p`n\ s\ se-nc\lzeasc\
lu mina de soare. La nou\, se pecetluia
`n morm`ntarea. „Oamenii pot s\ aib\
`n credere-n noi fiindc\ fiecare e `n sta re,
dac\ trebuie, s\ vin\ [i s\ stea peste pro -
gram. A[a ar\t\m c\ s`ntem oameni, nu
robo]i, pe care-i bagi `n priz\ [apte ore
pe zi [i, `n afar\ de scriptul lor, altceva
nu pricep [i nu `n]eleg”, se zb`rle[te deo -
dat\ Tony.

Celelalte hazarde
Trecuser\ vreo doi ani de c`nd se

bu cura `nv\]`nd s\ de[tepte iubirea `n
su fletul copiilor r\ma[i de pripas. Dar
or ganiza]ia se afla `n pericol s\ se `n -

chi d\. Tocmai atunci se scotea un post
de asistent social la spital, pentru co -
pi ii infecta]i cu HIV. Dar era musai pen -
tru candida]i s\ aib\ studii superioare.
Din nou [i-a trimis CV-ul. Din nou [i-a
scos din cap c\ ar putea s-o cheme ci -
ne va. Din nou, a fost chemat\. O mare
de oameni `i tulburau iar\[i emo]iile, p` -
n\ a aflat c\ numai trei dintre ei se a -
fla u acolo pentru postul acela. Ceilal]i
vo iau s\ fie informaticieni. ~nc\ se mai
vorbea despre SIDA ca de-o pedeaps\
divin\. „Mi-am pus placa: s\ [ti]i c\ n-am
studii superioare”. A fost aleas\ pentru
spi rit [i aptitudini. „M-am ata[at de co -
piii cu HIV de aici, nemaipomenit de
mult. Dac\-]i po]i `nchipui, atunci, erau
copii. Ei bine, cei care acum s`nt ti ne ri,
trec pe aici [i-mi sar `n bra]e. Nu cred s\
existe o bucurie mai mare dec`t asta”,
`mi spune [i se lumineaz\ la fa]\. 

~ntr-o zi, dup\ ce a ie[it de la ser-
vi ciu, a luat ma[ina fiului ei [i-a mers la
]ar\. Cu to]ii se rugau de tat\l s\u, care
vo ia numaidec`t s\ se sting\ f\r\ s\ va d\
halatele albe. „Te rog s\ te `mbraci c\
n-am venit p`n\ aici degeaba, cu ma [i -
na! Mergi la Spital! Punct.”, i-a r\s pi cat,
iar el s-a `mbr\cat, cuminte, a mers la
spi tal [i a murit acolo. „Atunci a fost pri -
ma oar\ c`nd m-am `ntors acas\ dup\
mul ]i ani de zile.” Tony prinde ceva de
lum`nare `n voce, `nmuindu-se f\r\, to -
tu[i, s\ se topeasc\. Ar fi vrut s\-i spu n\
ce intense erau momentele `n care r\-
m`  neau `mpreun\, pe balcon, la o ]i ga r\
[i c`t de mult se sim]ea atunci copilul
lui. De asta, c`nd `n spital s-au f\cut re  -
organiz\ri interne [i a ̀ nceput lucreze ca
statisticean [i c\l\uz\ pe coridoarele
suflete[ti `n]\rcuite de `ngrijirile palia-
ti ve, a sim]it din nou m`na destinului.

„De c`nd s`nt statistician, adic\ de
trei ani, am `nv\]at enorm. Fiindc\ pro -
gramul de statistic\ `]i arat\ de c`te ori
a fost internat, la ce intervale, pentru ce
a nume [i ce fel de tratamente i s-au dat.
Po  ]i reconstitui o via]\ `ntreag\ numai
ui   t`ndu-te la datele astea. Po]i spune
da  c\ e deprimat, dac\ e singur. Mi se
pa  re c\ e ca o munc\ de detectiv. M\ fas-
cineaz\!”, se aprinde Tony, iar\[i, fe ri -
cit\ c\ hr\nindu-i pe cei istovi]i suf le -
te[ te ori trupe[te, se hr\ne[te pe ea. {tie
c-a primit mereu `ncrederea altora `m -
pa chetat\-n hazard. Numai asta a con-
dus-o spre ea `ns\[i. Altfel, ar fi b\tut
min gea pe maidan. 

Nu demult a fost internat pe sec]ie
un b\tr`n. A min]it-o c\ se duce s\-[i
ri dice pensia, dar nici buletin nu avea.
„Cum s\-l cert c`nd `l vedeam c\ se ui t\
la mine cu ochii \ia ̀ n lacrimi [i e at`t de
firav? Nu m\ sup\r c`nd s`nt min]it\.
Ai ci, to]i fac asta. Au fost nevoi]i s\ `n -
ve]e s\ mint\ ca s\ se protejeze [i le-a
intrat `n s`nge, ca un instinct de auto-
ap\rare.” B\tr`nul nu voia s\ afle cineva
c\ tr\ie[te pe str\zi. 

Oana OLARIU

Omul n\scut din `nt`mpl\ri
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Ca ni[te c\r]i f\r\ coperte, dar cu paginile `nc\ ne t\iate, oamenii stau cumin]i
[i t\cu]i, `nf\[ura]i `n ce a]a unor cear[afuri u[oare. La `nceput, o vor min]i. ~n

leg\tur\ cu tot. Dac\ au fost abandona]i, `i vor spu ne c\ rudele `i sufoc\. Dac\ `n
preajm\ li s-a ]esut pla sa de siguran]\ din grijile tuturor, ei tot vor sim]i go lul [i, cu
fric\ s\-ncerce o mare cu degetul, `i vor zi ce c\-s singuri. Ea va p\rea c\ `i crede.
A `nv\]at c\ `ncrederea nu se pretinde. Nici nu se c`[tig\. Se a dul mec\ [i se
prinde, ca firele r\d\cinilor, de un bul b. A[a e pe sec]ia de ~ngrijiri Paliative, a
spitalului din Bac\u, unde ea `ns\[i se `mpline[te. „Ai zice c\-s morbid\, nu?”
~ntrebarea e ca un ecou `ntors pe din\untru, s\ `nzdr\veneasc\ o credin]\ `n des-
tin. „De fiecare dat\ via]a m-a purtat exact spre domeniul `n care m\ pot dezvolta
[i mai mult”, iar vocea lui Tony e ap\sat\. S\ nu `ncap\ `ndoial\. E asistent\
social\ aici [i tr\ie[te precum mercurul `ntr-un termometru, alerg`nd pe urma vie]ii
celor din preajm\. Ea `ns\[i nu [i-a primit [ansele dec`t atunci c`nd ar fi trebuit s\
nu aib\ niciuna. „M-am n\scut s\ fac asta”, `mi spune, fiindc\ povestea ei a
`nvelit-o, venind `nspre ea de dinafar\. „Ar fi trebuit s\ bat mingea pe maidan.
Dar oamenii au avut `ncredere `n mine f\r\ s\ aib\ vreun motiv, c`nd nimic, dar
absolut nimic nu m\ recomanda!” {i a[a s-a descoperit pe ea `ns\[i, femeia care
deschide oamenii `nspre propria lor via]\. Fiindc\ via]a se termin\ mereu mai
t`rziu dec`t `[i dau seama cei care o tr\iesc.

Via]a ca o mirungere
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� „mi-am pus placa: s\ [ti]i c\ n-am studii superioare” � Tony a fost aleas\ asistent
social la Spitalul din Bac\u pentru spi rit [i aptitudini

~n sec]iile de Paliative din ]ar\ se alin\ suferin]e f\r\ tratament 

B\tr`nii se bucur\ al\turi de femeie   



– Sebi, ce-ai sim]it c`nd ai intrat
pentru prima dat\ aici?

– Pasiune, domnule antrenor! 
– Ei, pasiune, prima oar\ te-a

izbit mirosul de mucegai, altceva
sigur nu. 

***

U[a s\lii era legat\ cu s`rm\ [i lem -
nul ei p\truns de carii, `n 1985, c`nd
actualul antrenor, Ioan S\c\ leanu, [i
c`]iva membri ai Clubului Sportiv
Politehnica, c\utau un loc `n care s\
poat\ exersa tragerile. Doar lui i-au ̀ n -
g\duit sim]urile s\ intre `n `ntuneri cul
`nc\perii, de unde zeci de [obolani fu -
geau speria]i spre ascunzi[uri. }es\ tu -
rile dese ale p\ianjenilor erau negre
de timp, iar locul nu ar fi ar\tat prea
luminos nici dac\ `nc\perea ar fi avut
curent electric. Mucegaiul `mbibat `n
pere]i f\cea ca aerul s\ fie imposibil de
respirat. Au plecat `ncrez\tori c\, ori-
unde va exista un alt loc, oric`t de r\u,
`l vor prefera pe acela. Dar `n alt\ par -
te nu au g\sit spa]iu. Descump\ni]i, au
fost nevoi]i s\ se `ntoarc\ aici. „Am
stat pe semi`ntuneric, `n prima zi, co -
co ]at pe o mas\ care abia se mai opin -
tea `n ]`]`ni [i-am `mpu[cat aproxi-
mativ treizeci de [obolani”, `[i amin -
te[te z`mbind antrenorul. Au urmat
[ase luni de zile de renovare [i reame-
najare pentru ca, abia apoi, tinerii prin[i
de virusul sportului s\ se poat\ bucura
de o `nc\pere pentru antrenamente. 

A avut multe nemul]umiri ca spor -
tiv, „iar c`nd ai asemenea frustr\ri vrei
s\ le compensezi ajung`nd antrenor”.
P\rin]ii lui Ioan S\c\leanu au fost
deporta]i politic pentru c\ aveau `n -
cli na]ii de dreapta, iar lui `i era in ter -
zis s\ p\r\seasc\ ]ara, oric`te ore [i-ar
fi petrecut exers`nd. Mai apoi, hazar dul
de a fi st`ngaci i-a f\cut de multe ori

participarea la competi]ii imposibil\.
A[a c\ a devenit ambidextru prin exer -
ci]iu. ~mi spune c\ la vremea respec-
tiv\ era de neconceput ca un om s\
fie st`ngaci [i asta s-a men]inut chiar [i
dup\ c\derea comunismului, iar mun -
ca pe care a fost nevoit s\ o depun\
pentru a atinge un nivel compe ti ]io nal
a presupus nenum\rate sacrificii. Une -
le le face [i ast\zi. 

Nici ca antrenor nu i-a fost u[or
s\ c`[tige credibilitate. ~[i freac\ m`i -
nile, se `ncrunt\, iar tonul [i-l schim b\,
devine grav. „Exist\ percep]ia asta c\,
dac\ nu ai fost un sportiv de mare
performan]\, nici ca antrenor nu po]i
s\ ai succese cu elevii. Dac\ am sta s\
analiz\m, foarte pu]ini dintre cei din
ale c\ror m`ini au ie[it olimpici au
avut [i condi]iile pentru a fi ei `n[i[i
performan]i. Pe mine frustr\rile m-
au motivat s\ duc mai departe munca
asta diabolic\ – pentru c\ pasiune nu
mai e de mult.” Ambi]ia i-a fost, dese -
ori, v\zut\ ca `nd\r\tnicie, ca povar\.
Dar el nu a resim]it-o a[a. {i-a dedi-
cat via]a pasiunii care `l ]ine, zilnic,
m\ car trei ore `n sala de tir. ~n ti ne re ]e
venea [i duminica, dar acum e zi ua
`n care face pauz\. 

Dac\ dimine]ile iese, cu catalo gul
la subra], din cancelaria unei [coli din -
tr-un sat de l`ng\ Ia[i, iar dup\ amia za
`l g\sim necondi]ionat antren`nd spor  -
ti vi la toate categoriile de v`rst\, seara
Ioan S\c\leanu se duce la un al doi -
lea loc de munc\, „de c`nd ne-au t\ i at
din salarii toate sporurile [i salariul de
merit `n plus, pe l`ng\ alea 25 la su t\.”
~mi spune, `ncre z\ tor, c\ o s\ reziste
ritmului z\p\citor, doi-trei ani de
zile, timp `n care sper\ s\ se mai `n -
drep te lucrurile. Oboseala nu `l face mai
pu]in dedicat [i este convins c\, „dac\
nu te g`nde[ti la ea, ajungi s\ te e du ci,
nici s\ nu o mai sim]i.”

„Aici nu doar `mpu[c\m”
„Domnule antrenor, trebuie s\

schimb arma. Eu v\d bine, dar ea se
duce gre[it c`nd ap\s”, `i `ntrerupe [i rul
un copil, nu mai mare de 11 ani. „Nu-i
nimic, ia-o pe a lui Sebi, dar f\ zece
minute pauz\”. Ofteaz\ c`nd C\t\lin
se re`ntoarce la colegi, `n sala de tir,
[i-mi face un semn discret cu m`na s\
mergem mai `n spatele s\lii [i `mi
[opte[te: „Este `n plasament familial,
are zece ani.” Practic\ tirul de mai
bine de un an de zile, „prima oar\ am
v\zut c\ tutorele nu se preocupa cum
se cuvine de el, dar acum ̀ i poart\ mai
atent de grij\. ~n situa]ia lui mai este un
copil, care ast\zi nu a putut ajunge la
antrenament.” Pove[tile celor mici l-au
impresionat `ntr-at`t `nc`t l-au deter-
mi nat s\ ̀ [i de di ce o bun\ parte din tim -
pul de dinainte [i dup\ antrenamente
edu  c`ndu-i [i `n v\ ]`ndu-i pe copii `n -
toc mai ca un p\ rin te.

Profesorul sper\ ca pu[tii s\ ias\
campioni pentru categoria lor de v`rs -
t\. Privirea `i sur`de, iar ochii `i str\ lu-
cesc atunci c`nd `mi poveste[te c`t de
repede `nva]\ tinerii pe care `i coor-
doneaz\, cu ce dexteritate `[i for mea z\
deprinderi. „Aici e nevoie de in te li gen ]\
peste medie, iar ei au un poten]ial ex tra -

ordinar”, z`mbe[te `ncurajator b\r ba tul.
G\se[te c\ `n tir, este nevoie s\ fii pre -
g\tit psihologic, concentrat, izolat [i,
mai ales, atent. Iar automatismul do -
b`n dit prin ani de antrenamente tre-
buie folosit `n ac]iunile din compe ti -
]ie. „La modul c\ dac\ vine cineva [i
]i p\ l`ng\ tine s\ nu auzi, a[a cum s-a
`nt`mplat mereu `n cazul spor ti vu lui
Alin Moldovanu (n.r.: campion oli m pic
`n 2012 la Pu[c\ cu aer comprimat de
la zece metri). Care prin concentrare a
f\ cut ca performan]ele s\ fie aproape
de neconceput.” 

Se `ndreapt\ c\tre o mas\ pe ca re,
pe l`ng\ diferite ustensile de treb\luit
`ntr-o gospod\rie, patente, foarfece [i
tot soiul de c`rpe, markere sau pixuri,
stau, unele peste altele, diferite ]inte.
O alege pe cea mai mic\. „Punctul \la
din mijloc, de 0.3 milimetri `n dia me -
tru, e decarul. Concursul const\ `n lo -
virea acestui punct de [aizeci de ori
de la zece metri.” S`nt [anse minime
ca, dac\ prinzi pistolul `ntr-o menghi -
n\ bine str`ns\, s\ po]i ob]ine perfor-
man]a ̀ n m\car jum\tate dintre cele [ai -
zeci de `ncerc\ri. „Dac\ arma se mi[ c\,
la distan]a de zece metri se amplific\
de zece ori”. Precizia [i antrenamen-
tul pot s\ nu fie suficiente pentru per-
forman]\. Ele trebuie `ntotdeauna s\
fie `nso]ite de exerci]ii specifice pentru
grupe musculare, stabilitate fizic\ c`t
[i interioar\. „C`nd sportivul apas\ pe
tr\gaci trebuie s\ ob]in\ cea mai bun\
linie de ochire. Imaginea trebuie s\ fie
c`t mai aproape de ideal la declan [a re.
~mpu[carea s\ te surprind\ con [ti ent.”
Pentru cei care v\d pistolul o continua -
re perfect natural\ a bra]ului, iar pre-
siunea pe cros\ (n.r.: ata[ament al pis -
tolului, din lemn) se apropie de ideal,
timpul nu se m\soar\ `n luni sau ani,
ci ̀ n intervalele de preg\tire dintre com -
peti]ii.

~mi explic\, pronun]`nd rar [i r\s -
pi cat, c\ `ntr-un sport `n care precizia
nu este suficient\, mi[carea trebuie ana -
lizat\, `n]eleas\, `ntocmai ca durerea
produs\ de un ac, pe care trebuie `nt`i
s\ o percepem `n creier, f\r\ a fi f\ cu t\
mecanic. Antrenorul este sigur c\ me -
daliile, cele dou\, de la Londra, s-au
datorat `n mare parte hazardului. Pro -
fesorul `mi explic\ cum, la o olim -
pia d\ la care vin o sut\ de sportivi la

pu[c\, dou\zeci s`nt chema]i pentru
`ncurajare, „ca aceia din Africa de e -
xem plu, `nc\ dou\zeci s`nt buni, al]ii
dou\zeci s`nt foarte buni [i ar putea
oric`nd face o surpriz\, iar patruzeci
pot c`[tiga oric`nd. Robo]i. Perfec]i.
Irepro[abili.” Alin Moldoveanu exer -
seaz\ c`te cinci sau [ase ore, zilnic.
Din cei treizeci de ani pe care `i are,
dou\zeci s`nt de experien]\ la tir. 

~ngrijirea s\lii, cot la cot
B\rbatul din fa]a mea ridic\ din

umeri dac\ `l pui s\ `[i imagineze per -
forman]\ realizat\ f\r\ sacrificii, iar
convingerea lui este c\ „pasiunea se ]e -
se ̀ n jurul orelor de munc\, ̀ ntocmai ca
p`nzele dese de p\ianjen care acope -
reau c`ndva sala de antrenamente, cea
care, pentru mul]i, a devenit o a doua
cas\. Locul nu este comparabil cu do -
t\rile occidentale, `n sala de tir pie tri -
[ul ]ine loc de du[umele, iar vop sea ua
scorojit\, care acoper\ atent meteh ne -
le lemnului dep\[it de vreme, tronea z\
ca un semn al grijii sportivilor, pen-
tru care fondurile bogate `nt`rzie s\ apa -
r\. „Domnul profesor Antochi Leo nid
ne-a ajutat s\ supravie]uim, cu bani
de la minister, iar un mare procent din
ce-am f\cut aici a fost cu munca noas -
tr\.” Un specialist ar fi cerut prea
scump. ~i mai ajut\ un instalator, an-
ga jat al universit\]ii care, `n timpul li -
ber, contribuie la repara]ii. „El d\ r` m\,
noi ducem afar\ molozul. Aici, o da t\
la trei-patru ani reapare mucegaiul”, ̀ mi
spune profesorul, cu naturale]ea omu -
lui resemnat. Sper\ ca, `ntr-o lun\ de
zile, locul s\ arate mai primitor. 

~nc\perea care ]ine loc de vestiar,
depozit de arme [i echipamente spor -
tive, a adunat, ̀ n decursul anilor, b\nci,

cuiere [i dulapuri, mese [i scaune. L`n -
g\ u[a care `nchide, la sf`r[itul progra -
mului, pisoalele, stau lipite c` te va sfa  -
turi, printre care „Nu uita s\ ascul]i”.
Dup\ patru genera]ii `ncheiate de spor -
tivi [i o a cincea de `ncep\tori, Ioan
S\c\leanu nu a uitat s\ glumeasc\.
~mi explic\ natura grea a misiunii lui,
„c`nd copiii vin de la [coal\, dup\ [a -
se sau [apte ore, obosi]i, iar eu tre-
buie ca zilnic s\ stau jum\tate de or\
`nainte de antrenament, s\ vorbim
diverse, s\ r`dem. R`sul este cel mai
ieftin tratament.” Z`mbetul `i lu mi nea -
z\ ochii `ncerc\na]i, `n timp ce `[i `n -
toarce privirea bl`nd\ `nspre sala de
unde `mpu[c\turile nu contenesc a se
auzi, de[i parc\ tot mai rar. „Pute]i s\
`ncheia]i, e suficient pentru ast\zi”,
le spune copiilor din u[a `nc\perii. 

~n timp ce elevii `[i pun armele `n
porturi, antrenorul ̀ i prive[te mul ]u mit.
Spune apoi, [optit, ca pentru sine: „De -
geaba zice Ilie N\stase c\ el era dotat
[i a muncit mai pu]in. Doar c\ munca
pentru el era o distrac]ie.” A[a [i pen-
tru cei mici, `i este greu s\ `i opreasc\
uneori. C\t\lin `nc\ se mai aude `m -
pu[c`nd.

Ambii b\ie]i ai profesorului s`nt
sportivi la club. Vlad S\c\leanu, care
se afl\ la antrenament, nu se distinge
prea tare de cei de la categoria ju ni ori,
chiar dac\ are dou\zeci [i patru de
ani. Tir face de aproape jum\tate de
via]\. „Este o form\ de medita]ie mai
modern\”, `mi spune `n timp ce le d\
sfaturi celor mici. „Motiva]ia mea es -
te s\ `mi `ntrec orice limit\ [i s\ `mi
`n ving orice fric\. Lucru care `nc\ nu
s-a `nt`mplat pe deplin, dar concursul
este o lupt\ cu tine `n primul r`nd.” A[a
`mi vorbe[te campionul care s-a `n tors
acas\ cu nu mai pu]in de dou\zeci [i
cinci de medalii na]ionale `n zece ani
de tir. „Face sport, cite[te mult, nu m\ -
n`nc\ de [apte luni carne”, intervine
m`ndru profesorul care [i-a urm\rit
copilul c\lc`ndu-i pe urme. La cate-
goria lui Vlad, Alexandru Sauc\, co -
legul s\u, a fost de dou\ ori campion
european. „Astea trei sporturi: scri -
ma, [ahul [i tirul `nc\ nu s`nt `n]elese.
Nu la noi.” Antrenorul `[i pleac\  g`n -
ditor privirea, `n semn de durere. Dar
el nu-[i dore[te recunoa[tere. P`n\ la
ea, `mi m\rturise[te c\ realizarea su -
prem\ o are atunci c`nd, a[a cum s-a
`nt`mplat recent, `l sun\ dup\ cinci-
sprezece ani de c`nd [i-a `ncheiat ac -
ti vitatea, un fost elev [i-i mul ]u me[te.
„Pentru c\ l-am f\cut om.”

Livia RUSU
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100 de medalii `mpu[cate 
sub universitattee
� profesorul sper\ ca pu[tii s\ ias\ campioni pentru
categoria lor de v`rs t\ � e sigur c\ cele dou\ decora]ii
de la tir c`[tigate la Londra se datoreaz\ hazardului

Sala din corpul A al
Universit\]ii „Alex an -

dru Ioan Cuza” l-a aju-
tat pe Ioan S\c\leanu
ca, `n patru genera]ii de
sportivi la tir cu pistolul
cu aer comprimat, s\ ob -
]in\ peste o sut\ de pre-
mii na]ionale [i interna -
]io nale. B\rbatul nu `[i
imagineaz\ s\ fi trecut
la r`nd dou\ zile f\r\ ca,
`mpreun\ cu elevii, s\ in  -
tre `n sala de antrena-
ment pe care o folosesc
`nc\ din 1985. {i-a `n -
v\ ]at fie care student care
i-a trecut prin m`i ni s\ nu
cau te ap re cie re. El `nsu[i
este ap roa pe convins c\
nu o vor primi. ~n schimb
`i `nva]\ zilnic s\ caute,
s\ fac\ orice cu mai mul -
t\ dedica]ie [i, atunci c`nd
situa]ia o cere, cu sacri-
ficii. A[a au ajuns, pe
r`nd, cei doi b\ie]i ai s\i
s\ des chid\ u[a ca sei
cu me da lii na]ionale [i
euro pene aninate de g`t.

Ioan S\c\leanu le spune elevilor c\ nu exist\ cale scurt\ spre performan]\ 

~n sala de tir se n\scocesc vise `nalte
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Dac\ sperietorile de pe la nu ri le
de floarea soarelui ar fi pu ]in mai fer -
chezuite [i nu le-ar curge din zdr e n]e
putregaiuri, mai c\ ar sem\na cu ni[ -
te omule]i v`njo[i, pu[i s\ dirijeze un
public mare, c`t vezi cu ochii. Ca ni[ -
te moderatori „celebri” pe care ni-i
`nainteaz\ multe posturi de televi -
ziune, la ore de v`rf, s\ fie siguri c\
pu blicul e al lor. Cum ar fi C\t\lin
M\      ru ]\ sau Simona Gherghe. Mai
s`nt [i al]ii, abia lansa]i pe pia]\, dar
cu preten]ii spre nivelul seniorilor,
`n s\ cu emisiuni mai deocheate, dup\
cum le spune [i numele, „WoWBiz”
sau „Cancan TV”. Ultima isprav\
co   mu n\ a celor patru programe is co -
di toa re a fost circul organizat de Oa -
na Z\voranu, sus]inut\ de mama
sa, M\rioara Z\voranu, [i eu ro par -
lamentarul Corneliu Va dim Tu dor.
Piesa s-a jucat mai `nt`i pe „happy -
lica”, iar domnul M\ru]\, v\ z`nd un
asemenea spectacol, a `ncreme nit ca
o paia]\, iar sudalmele [i jignirile au
curs cu viteza sunetului. 

La fel s-a `nt`mplat [i la „Ac ces
direct”, numai c\ aici scenariul s-a
modificat [i pe l`ng\ `njur\turi cu sa -
cul, actorii [i-au tr`ntit [i c`te o fleg -
m\ `ntre ochi, ca s\ fie seara c`t mai
animat\. ~ns\, reprezenta]ia de gal\
s-a ]inut la Acas\ TV. Acolo s-a ju -
cat teatru pur. S-a adus decorul din
cabinetul lui Vadim, a venit [i e u ro -
parlamentarul, a venit [i Oana, iar
A drian Artene a tras cortina. ~n
platou, un travestit [i-a pus fust\ scur -
t\ [i-a interpretat-o pe Z\voranu,
iar ea `ns\[i [i-a pus peruc\ [i s-a
deghizat `n Vadim. A doua zi, cum
subiectul `nc\ ardea, a t\b\r`t [i M\ -
d\lin Ionescu pe el, s\-i prind\ ul -
ti ma suflare. 

Astfel, `n intervalul 17 – 23 oc -
tom brie publicul a fost ]inut la cu rent
cu cearta dintre cele dou\ persona -
je, iar c`nd se putea, aflau [i c`te un
„detaliu picant” din via]a lor. Cum a
`ncercat Vadim s\ o violeze pe Oa -
na, sau cum aceasta [i-a `nceput
via]a sexual\ la 15 ani. Ei bine, nu -
mai c\ aproape la o lun\ Consiliul
Na]ional al Audiovuzalului (CNA)
s-a autosesizat, iar pedepsele au curs
[i ele la fel cum curgeau m\sc\rile
din gura celor doi actori. 10 mi nu -
te de `ntrerupere a emisiei `n prime
time, pentru PRO TV, Kanal D [i
Antena 1, [i 100.000 de lei a men -
d\ pentru Acas\ TV. Iar motiva]ia
CNA-ului a fost c\ `n emisiunile
res pective, dincolo de faptul c\ s-a
folosit un limbaj neadecvat, mode -
ratorii acestora nu [i-au `ndeplinit
atribu]iile [i i-au l\sat pe invita]i s\
se ̀ njure ca la u[a cortului f\r\ s\ in -
tervin\. La fel cum ciorile dau n\ -
vala `n lanuri, chiar dac\ sperieto-
rile se ]in deasupra lor. 

Iulia CIUHU

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

~ncep`nd cu 7 noiembrie, fostul co -
ordonator SMURD, Raed Arafat a
acceptat rolul de Ministru al S\ n\ t\ ]ii,
post pe care `l refuzase la `n ce pu tul lu -
nii octombrie. Dup\ ce pre[edintele
Tra  ian B\sescu a semnat decretul nu -
mirii noului ministru, „Raed Arafat a

depus jur\m`ntul de credin]\, la ora
19.00, la Palatul Cotroceni”(evz.ro,
mier curi, 7 noiembrie).

Dup\ ce Vasile Cepoi [i-a dat de -
misia de la conducerea Ministerului
S\n\t\]ii, premierul Victor Ponta l-a
numit la 1 octombrie pe Arafat `n lo cul
acestuia, dar a doua zi el a re nun ]at la
post. Totu[i, din scaunul subsecreta -
rului de stat, Arafat acceptase „s\ con -
duc\ de facto ministerul. Din ca u za for -
malit\]ilor juridice, Victor Ponta a de -
venit pe 2 octombrie chiar el ministru
interimar al S\n\t\]ii pe o perioad\ de
45 de zile” (realitatea.net, miercuri, 7
noiembrie).

Av`nd `n vedere faptul c\ nu a tre -
cut mai mult de o lun\ de c`nd a plecat
prima dat\ de la [efia Ministerului S\ -
n\t\]ii, Raed Arafat a men]ionat mo  -
tivul pentru care a acceptat acum po zi -

]i a. „«Domnul prim-ministru a fost
interi mar [i eu am avut delega]ia, am
condus ministerul `n ultima lun\. Dar
Con stitu]ia nu permite s\ fie numit un
al doilea ministru interimar [i atunci
am acceptat pentru a da o continuitate
p` n\ la alegeri [i pentru a implementa
c` te va proiecte», a explicat A ra fat” (hot-
news.ro, joi, 8 noiembrie).

Unul din aceste planuri se refer\ la
achizi]ionarea unor medicamente , care
nu se g\sesc at`t de u[or `n spita le [i
farmacii tocmai datorit\ pre]ului lor
mic. Ideea proiectului a pornit de la
faptul c\ „fostul ministru al S\n\t\]ii Va -
sile Ce poi a întocmit o list\ a medica-
men te lor care risc\ s\ dispar\ de pe
pia]a din România” (g`ndul.info, joi,
8 noiembri e). A mai vorbit de aseme-
nea de schim b\ri pe care ar dori s\ le
implementeze `n cadrul sistemului de

asigur\ri, precum asigur\ri mutuale de
s\ n\tate [i trecerea serviciului de am -
bu lan]\ de la Casa de Asigur\ri de S\ -
n\ tate la minister. Printre scopurile
lui Arafat se num\r\ [i un proiect le -
gat de spi ta le le de urgen]\, „stabilirea
pla nului de investi]ii pentru 2013 [i
`m bu n\ t\ ]i rea nivelului anumitor spi-
tale pentru a ridica gradul de fi nan -
]are” (hotnews.ro, joi, 8 noiembrie).

Raed Arafat a fost ̀ ns\ rezervat ̀ n
leg\tur\ cu noul s\u post, el men ]io n`nd
c\ nu pl\nuie[te s\ r\m`n\ prea mult
`n acest rol deoarece, dup\ cum a mai
declarat, a acceptat postul pentru a nu
sista demersul institu]iei „«Nu va e -
xis ta o întrerupere în activitatea mini s -
terului p`n\ va veni noua conducere.
Voi demisiona imediat dup\ numirea
acesteia, doresc s\ revin la func]ia pe
care am avut-o»”(zf.ro, joi, 8 noiem-
brie). 

Paul ANDRICI

La 
televizor,
ca la circ

Ministerul S\n\t\]ii, dat din m`n\ `n m`n\
� Arafat `[i propune s\ schimbe sistemul de asigur\ri
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Spectatorii vin cu `nt`rzieri de c` te -
va minute peste ora 18.00, `ns\ e cra nul
e r\bd\tor, iar sala `i a[teapt\, simpl\,
m\ runt\, f\r\ podoabe de s\rb\toare [i
cufundat\ `n muzica lui Grégoire Boi -
 ssenot. „On n’a pas les mêmes cou-
tu mes/ D’autres rites, d’autres costu -
mes/ Mais nos mélanges fait l’histoi re”
(„N-avem acelea[i obiceiuri/ Ci alte ri -
turi, alte costume/ Dar potrivirea din -
tre noi a f\cut istorie”). Mesajul pie-
sei „Soleil”, un soi de manifest sensibil
pentru armonie leag\ primele conver-
sa]ii care ̀ nc\lzesc micul cinema to graf.
{i p`n\ c`nd tapi]eria maronie de cati -
fea a scaunelor dispare sub hainele
noas tre, intr\m `n atmosfera unei ca fe -
nele pline dintr-un col] de Paris. 

Fr`nturi de pelicul\, drept
omagiu

Apuc\turile realiste, de multe ori
bol n\vicios de feministe ale celor [a se
scurtmetraje semnate de regizorul Ag -
nés Varda, una din artistele Noului Val
de cinematografie francez\ („Nou velle

Vague”) lovesc, una dup\ alta, priviri le
din sal\. Pove[tile nu se leag\, `ns\ au
ceva ce curge prin toate, ca un fir de
ploa ie prelins pe-o fereastr\. Cu s\ tu ra
iu birii trece prin ]es\tura celor [ase de -
cupaje, fie c\ dragostea e una de versuri,
de familie, de dame cu gene care se un -
duiesc nefiresc de amplu ori de pei sa -
je decupate dintr-o realitate uneori `m -
br\cat\ sub]ire, alteori cu totul goal\.
„O saisons, ô châteaux” (1958) surprin -
de, pictural, umbrele c`torva dintre ce -
le mai frumoase castele din He xa gon. 

Construite ca veritabile reportaje,
cadrele surprinse de Agnés Varda trec
prin pove[tile oamenilor, ale lo cu ri lor
[i prin nuan]ele azurii ale cerului care
le `mbrac\. ~n semn de omagiu adus
veteranei artiste, unul dintre materi-
ale, „Oncle Yanco”(1967) e reg\sirea
re gizorului cu un membru r\t\cit al fa -
miliei, americanul de origine greac\
Yan co, un b\tr`n care tr\ie[te `ntr-o ca -
s\ plutitoare din golful San Fran cis co.
~ntr-un zumzet comun, `nveselit de gri -
masele de pe chipul cenu[iu al unchiu -
lui, publicul `nvie din nostalgiile prin
care-au c\l\torit p`n\ acum [i-nva]\ de
la b\tr`nul Yanco despre cum „s\ nu pui,
`n via]\, `ntreb\ri mai mari dec`t ti ne”.

Noul Val e reprezentat, de la ora
20.00, [i de un lungmetraj dramatic,
„Sans toit ni loi” („F\r\ acoperi[ [i
f\r\ lege”), un film `n care natura per -
sonajului principal e-at`t de s\lbatic\
`nc`t `[i las\ spectatorii f\r\ suflu, re -
sem na]i de la bun `nceput. Povestea
Mo nei, o copil\, un vagabond, un trup

rece g\sit `ntr-un [an] e dezv\luit\ ca
un documentar al ultimelor sale zile, ̀ n -
tr-o alternan]\ amar\ de alb [i negru ca -
re descrie „un drum de mijloc, `ntre
singur\tate [i libertate”.

Jocuri de culoare, drept
`ndemn

La fel ca ̀ n prima zi a Fes ti va lu lui
de Film Francez, dup\-amiaza de vi -
neri a debutat din nou cu alte [ase fil -
me scurte ale lui Varda. ~ns\ comedia
„Camille redouble”(„Camille re tr\ ie[ -
te”), o premier\ care ajunge acum sub
ochii ie[enilor odat\ cu proiec]iile din
Paris, a furat p`n\ [i privirile sceptice
ale tinerei care r\sfoie[te, `n pauze, o
carte cu parfum de anticariat. Noé mi -
e Lvovsky, regizor [i actri]\ `n ro lul
principal, joac\ pe chip [i pe degete
istorisirile unei femei de v`rsta a do ua
care prime[te binecuv`ntarea `n toar -
ce rii `n adolescen]\. Diferen]ele din-
tre bicromia filmelor-reportaj ale lui
Varda [i stilul energic, umorul [tren g\ -
resc [i culoarea care explodeaz\ pe
ecran ̀ n filmul lui Noémie Lvovsky se
discut\ [optit pe scaunele al\turate.

Bijuteria festivalului se dez v\ lu ie,
juc\u[\, melodioas\, sincer\ ca un co -
pil, s`mb\t\, de la 17.00. „Un mon-
stre à Paris”(„Un monstru la Paris”),
o produc]ie din 2011 care cheam\ pu -
blicul spre anima]iile fran]uze[ti noi,
st`rne[te-un hohot de r`s at`t de bogat,
cum n-am mai prins de mult `n ori-

care dintre cinematografele ie[ene.
Francoeur, creatura cu glas de `nger
n\scut\ dintr-un accident de laborator,
`nsp\im`nt\ Parisul anului 1910 ca un
demon de nest\p`nit. Nou\, `ns\, ne
[terge din g`nduri urmele zilei reci de
toamn\ [i ne surprinde cu o doz\ nici
prea dulceag\, nici prea t\ioas\ de
poezie. Retorica dialogurilor are rit-
mul unor pa[i de step, iar pove[tile de
dragoste dintre protagoni[ti abia se `n -
firip\, timid [i pe ocolite. 

~ns\ dac\ monstrul simpatic pa ri -
zian ne-a animat privirile, ne-a `n ro -
[it obrajii de sur`suri [i ne-a smuls,
chiar, c`teva aplauze `n neant, Fes ti -
va lul de Film Francez de anul aces-
ta s-a `ncheiat f\r\ culori, `n str\ lu ci -
rile alb-negru ale peliculei „L’année
dernière à Marienbad” („Anul trecut,
`n Marienbad”), o semn\tur\ din 1961
`n stilul regizoral al lui Alain Res nais.
Una din primele [i cele mai puternice
opere ale maestrului cu o carier\ de
peste [ase decenii, „L’année dernière
à Marienbad” e un mister parc\ prea
`nc`lcit pentru cei din sal\. Dintr-un fo[ -
net `ntr-altul, c`]iva renun]\ la po ves -
tea triunghiului amoros f\r\ nume, scu -
z`ndu-[i pa[ii ce r\sun\ g\l\gios `n li -
ni [tea s\lii `nc\lzite [i t\cute. Iar r\b -
d\ torii care r\m`n lupt\ cu ambigui-
tatea scenelor, a cadrelor lungi, spe -
ci fice filmului fran]uzesc al acelor tim -
puri. ~ns\ unii-au z\bovit ca s\ tr\ ias -
c\ erotismul conversa]iilor, s\-l `n ]e -
lea g\ pe b\rbatul care crede c-a mai
`nt`lnit-o o dat\ pe femeia cu privire
goal\ cu care `mparte holurile unui ho -
tel.

~n `ntunericul halucina]iei de un
ceas [i jum\tate, cu f\r`me din toate
celelalte proiec]ii ce-au f\cut ie[enii
s\ urce spre Copou cu dor de film, Fes  -
tivalul de Film Francez s-a stins f\ -
r\ reveren]e. {i c`nd am p\r\sit pentru
a treia oar\ Sala Diotima ne-am dat
sea ma c\ glasurile ne r\sun\ cu un r` -
r` it fin, involuntar, iar mintea ne-a r\ -
mas, la fel ca toate filmele v\zute, `n -
tr-o cald\ `ndr\gostire.

Anca TOMA

„Sans toit ni loi” a fost cea mai sensibil\ poveste de via]\

Ia[ul s-a l\sat pictat, de
pe 8 p`n\ pe 10 no iem  -

brie, `n fiecare sear\, `n
ro[u, alb [i-albastru. Iar
drapelul ce-a plutit prin -
tre frunzele de toamn\
ale parcului Copou i-a
adunat pe cinefili [i pe
curio[i la Casa de Cul tu -
r\ „Mihai Ursachi” pen-
tru proiec]iile din cadrul
Festivalului de Film Fran -
cez. Vreme de trei seri,
Sala Diotima s-a umplut
de un murmur potolit,
schim b`ndu-[i spectatorii
dup\ fiecare produc]ie
din selec]ia realizat\ de
Institutul Francez. Sub lu -
minile aruncate pe ecran
de colajul pove[tilor ros-
tite cu sedil\, ne-au r\ mas
`n suflet c`teva emo]ii noi,
nuan]ate de regizorii
Agnés Varda, Noémie
Lvovsky, Éric Bergeron [i
Alain Resnais.

� reprezenta]ia de gal\
s-a ]inut la Acas\ TV,
unde s-a ju cat teatru pur

� cadrele trec prin
pove[tile oamenilor [i-ale
lo cu ri lor ca ni[te reportaje

Cinematografia francez\
s-a proiectat pe Copou
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Visul american, tot `n m`inile lui Obama

În aceea[i zi în care se anun]au [i ul -
timele rezultate ale alegerilor preziden -
]iale americane, cele pentru statul Flo -
ri da, agen]iile de pres\ din întreaga lu me

puneau pe prima pagin\ prognoza Or -
ga niza]iei pentru Cooperare Econo -
mi c\ [i Dezvoltare (OECD) care an ti -
cipa c\ în 2016 China va lua locul Sta -
telor Unite. Aceast\ informa]ie, venit\
imediat dup\ alegerile preziden]iale din
SUA, a ap\rut ca o confirmare a „de -
cli nului imperiului american”. At`t în
Ame rica, c`t [i în alte p\r]i ale lumii,
inclusiv pe la noi, nostalgicii neo-con-
servatorismului [i ai politicii interna -
]io nale de for]\ de pe vremea lui Bush,
dar [i apostolii neoliberalismului radical
tip Tea Party vor g\si aici semnele in -
ca pacit\]ii politice a lui Obama. 

C\ lucrurile nu s`nt chiar a[a de sim -
ple, e altceva. {i prea pu]ini au timp s\
reflecteze asupra complexit\]ii datelor

statistice. Chiar în ipoteza în care Chi na
ar ajunge la cel mai mare PIB din lu me,
asta nu înseamn\ c\ prosperitatea se va
rev\rsa asupra întregului popor chinez.
Pentru cei care se îngrijoreaz\ u[or, un
mic apel la memorie: acum dou\-trei de -
cenii acela[i lucru se a[tepta de la mi -
ra colul economic japonez, iar mai apoi
de la „tigrii” asiatici. Acum, China ur -
mea z\ s\ detroneze America [i Eu ro pa!
O viziune conflictual\ [i competitiv\ asu -
pra rela]iilor interna]ionale pe care cel
ce tocmai a fost reales pre[edinte ala SUA
nu o împ\rt\[e[te. Iar na]iunea america -
n\ a hot\r`t ca viziunea sa, [i nu cea a
adversarilor s\i, s\ dea direc]ia în ur -
m\ torii patru ani. 

Pentru mul]i, realegerea lui Oba ma
a reprezentat un [oc. {i nu doar pentru
rasi[ti! În America, radicalii din ta b\ ra
conservatoare, precum Karl Rove, fost
consilier [i consultat politic al lui George
Bush Jr. [i un fel de guru al republica-
nilor de dreapta, au încercat s\ refuze [i
s\ schimbe realitatea. Rove a contestat,
miercuri diminea]a devreme, în studioul
de dezbateri de la canalul ultraconser-
vator de televiziune Fox News, rezul-
tatul alegerilor din Ohio. A fost nevoie
ca una din moderatoarele emisiunii s\ cear\
informa]ii de la institutul care realiza exit
poll-ul pentru Fox News pentru ca rea -
li tatea victoriei lui Obama s\ fie ac -
cep tat\. Probabil c\ Rove a[tepta ca un
scenariu gen Florida 2000 s\ fie reluat.
Atunci, tot o informa]ie difuzat\ de Fox
News a dus la schimbarea tendin]ei me -
dia în comentariile privind rezultatul ale -

gerilor din Florida. A urmat unul din
cele mai critice momente din istoria SUA:
contestarea alegerilor p`n\ la Curtea
Suprem\ [i desemnarea unui pre[e din -
te care nu c`[tigase votul popular! Pe de
alt\ parte, unii reprezentan]i ai ex tre mei
drep te economice din zona Tea Party
au postat, la aflarea rezultatelor alege ri-
lor, masaje de disperare. La Cinci nna -
ti, filiala local\ a Tea Party depl`ngea
„si nuciderea întregii na]iuni”, iar în O -
hio mesajele trimise membrilor anun ]au
c\ „în c`teva luni ]ara trece la socialism”
[i f\ceau apel la revolu]ie! 

Se pare c\ republicanii preg\tiser\, în
speran]a unui meci mai str`ns, un sce-
nariu juridico-politic de tipul psihodra-
mei de la alegerile din 2000 pentru a
împiedica sau contesta previzibila rea -
le gere a lui Obama. În Florida, ad mi -
nis tra]ia republican\ a guvernatorului
Smith a reu[it s\ îngreuneze procesul
num\r\torii voturilor, dar lucrurile erau
deja tran[ate. C\ci, în final, rezultatul a
fost mult mai clar dec`t se a[teptau re -
publicanii,  [i un asemenea scenariu nu
a mai fost activat. 

Sistemul electoral american, a[a cum
a fost g`ndit de p\rin]ii fondatori, ur m\-
re[ te s\ împiedice dictatura majorit\]ii.
De[i a fost g`ndit s\ favorizeze conser-
vatorii, [i progresi[tii l-au putut folosi cu
succes. De aceea, odat\ ce s-a f\cut pu -
blic [i rezultatul alegerilor pentru marii
electori din Florida, victoria lui Bara ck
Obama a devenit categoric\. Cu 332

de electori fa]\ de doar 206 de electori
ob]inu]i de Mitt Romney, Obama nu
a pierdut dec`t dou\ state fa]\ de 2008,
Indiana [i Carolina de Nord, ambele
tradi]ional ancorate la dreapta. C`[ ti g`nd
deta[at votul electoral – sigur, cu o di -
fe ren]\ mic\ în voturi! – în c`teva swing
states strategice precum Ohio, Vir gi -
nia [i, în final, Florida, [i c`[tig`nd
deta[at [i votul popular (50,06%, adic\
61.713.086 de voturi fa]\ de 47,9%,
respectiv 58.510.160), Obama a mar-
cat o cotitur\ electoral\ cu semnifica]ii
ideologice clare: democra]ia este cel pu -
]in la fel de important\ precum capitalis -
mul pentru majoritatea americanilor. 

Pentru republicani nu doar victo-
ria lui Obama, ci [i o serie de simboli -
ce victorii locale împotriva unor re pre -
zen tan]i ai aripii conservator-religioa se,
reprezint\ o lec]ie ce trebuie atent ana -
li zat\. Înfr`ngerea lui Todd Akin, b\r -
ba tul pentru care „corpul femeii se
închide în caz de viol”, dar [i a altor
ultraconservatorii precum Richard Mur -
dock sau Scott Brown, care au fost sur -
clasa]i de reprezentante ale aripii de st`n -
ga a democra]ilor, precum profesoara de
la Harvard, Elizabeth Warren, sau Ta -
mmy Baldwin, prima senatoare care
[i-a afirmat deschis lesbianismul, arat\
o schimbare de atitudine a ameri ca ni -
lor. Dac\ republicanii vor continua pe
aceea[i linie ideologic\, vor r\m`ne mi-
noritari. Aviz amatorilor! 

Orbi]i de campania
electoral\ care a

prins floare la noi, ro -
mâ nii nu au `ntors cu
prea mult\ importan]\
urechea spre malul ce l\ -
lalt al Pacificului. Acolo,
democratul Barack Oba -
ma a mai c`[tigat `nc\
un mandat de patru ani
la Casa Alb\. Vr\ji]i
`ns\ de legendele i]elor
ca re se ]es `n Biroul Oval
[i care modific\ desti ne le
oamenilor din `ntreaga
lume, românii s-au oprit
o clip\ [i au urm\rit, f\ r\
ova]ii, cum s-a r`n du it pe
6 noiembrie viitorul po -
litic [i economic al tuturor
]\rilor globului.

Primul pre[edinte negru `[i prelunge[te mandatul

� republicanii preg\tiser\, în speran]a unui meci str`ns,
un scenariu de tipul psihodra mei de la alegerile din 2000 

O Americ\ în c\utarea
timpului pierdut

Povestea cu num\rul de telefon al
Europei este at`t de veche [i a fost at`t
de des utilizat\ înc`t uzura este a proa -
pe inevitabil\. {i totu[i, înc\ func ]io nea-
z\. Bun\oar\, în cazul reac]iilor fa ]\ de
realegerea lui Barack Oba ma. Totul
depinde de partea de Europ\ din care
o prive[ti. Pentru germani, de pil d\, es  -
te o ocazie de a înt\ri leg\turile trans -
at lantice. În definitiv, cu toat\ re centa
orientare pacific\ a Americii (este
vorba despre Oceanul Pacific, nu des -
pre pacifism), nivelul inves ti ]i i lor reci -
proce euro-americane îl de p\ [e[ te net
pe cel al Chinei [i Japoniei luate la un
loc. Putere global\ po ten ]i al\ – asta da c\
î[i va lua cu adev\rat rolul de lider al
Europei – Germania are toate mo ti -
vele s\ priveasc\ rela]ia cu SUA ca pe
una între egali. 

Fran]a, dopat\ cu doza ei de or go liu
na]ional, nu a încetat niciodat\ s\ pre -
tind\ asta, chit c\ nu întotdeauna ar gu -
mentele au fost de partea ei – acum

vede în rezultatul alegerilor de pe 6 no -
iembrie o bun\ ocazie pentru ca noi,
europenii, s\ profit\m. Din moment ce
America e pasionat\ azi de China, hai
s\ ne rezolv\m singuri problemele cu
ru[ii, s\ construim un nou drum al re -
sur se lor dinspre Asia central\, s\ pu -
nem ferm piciorul pe malul cel\lalt al
Me diteranei, schimbat din temelii de
pri m\vara arab\ [i apoi s\ ne ex tin dem
influen]a în restul Africii. Iar Obama
ar face bine s\ ne lase s\ ne atingem a -
ceste obiective.

Pentru Spania [i Portugalia, r\ m` -
nerea democratului la Casa Alb\ ar
trebui s\ fie o garan]ie c\ austeritatea,
privit\ cu rezerve de liderul american,
nu devine liter\ de lege pe plan global.
Dinspre Grecia, a[tept\rile s`nt [i mai
radicale: pur [i simplu, Obama ar tre-
bui s\ împiedice Germania s\ devin\
st\ p`na Europei. At`t [i nimic mai mult.

În Polonia domin\ mai cur`nd scep -
ticismul: Obama nu va mai privi spre

Europa, l\s`nd statele mari (Ger ma nia,
în primul r`nd, dar [i Fran]a sau Ita lia)
s\ bat\ palma cu Moscova peste capul
„Noii Europe”, ca s\ folosim tot o
expresie american\ ce define[te fostul
bloc comunist. {i probabil c\ o ase me -
nea viziune se poate reg\si [i prin Ro -
mânia. 

P`n\ la urm\, modurile at`t de di fe -
rite în care victoria lui Obama este
perceput\ în diversele col]uri ale Eu -
ro pei arat\ c`t de greu ne este s\ ne
definim o linie strategic global\. Am
construit o pia]\ unic\, avem un spa ]iu
unic al circula]iei [i al libert\]ilor, în -
cerc\m s\ construim o guvernan]\ eco -
nomic\ [i financiar\ comun\, o uniune
bancar\, ba chiar [i una fiscal\. C`nd
vine vorba îns\ despre percep]iile asu -
pra amenin]\rilor strategice, lucrurile
se complic\. {i ne d\m seama deodat\
c`t de multe lucruri ne despart.

Criza ne-a „ajutat” s\ aducem „mai
mult\ Europ\” în economie [i finan]e,
ba chiar [i în guvernarea na]ional\ – bu -
getele s`nt ast\zi controlate la Bruxe lles,
pentru a preveni orice derapaj de ti pul
Greciei. Ceea ce nu înseamn\ c\ ar tre -
bui s\ a[tept\m o nou\ criz\, de data
asta una a securit\]ii colective, pentru
a construi [i o viziune european\ asu -
pra lumii. Ne-ar costa prea mult, iar
America nu poate fi v\zut\ la infinit
ca un p\rinte ce are datoria s\ ne adu c\
fiec\ruia ceea ce ne dorim mai mult. 

Cristian P~RVULESCU

� modurile at`t de di fe rite în care victoria aceasta este
perceput\ în diversele col]uri ale Eu ro pei arat\ c`t de
greu ne este s\ ne definim o linie strategic global\

Ovidiu NAHOI

Ce vrea Europa de la 
Obama? Cam multe
� r\m`nerea democratului la Casa Alb\ ar trebui s\ fie
o garan]ie c\ austeritatea nu devine liter\ de lege 

Victoria previzibil\ a lui Barack
Obama la alegerile din 6 noiembrie
confirm\ valul de liberalism social
ce traverseaz\ America [i, spre [ocul
republicanilor, schimb\rile demogra -
fice care l-au favorizat. În Europa,
victoria modelului Obama trebuie s\-i
fi st`rnit un z`mbet de mul]umire lui
François Hollande [i o grimas\ celor
care sus]in statul minimal [i drep-
turile elitelor financiare. Dincolo de
asta, oftatul neoconservatorilor din Ro -
mânia [i din Europa în general este
prea dramatic. Obama va aborda po -
litica extern\ a[a cum orice alt pre [e -
dinte american ar face-o, în func]ie
de interesele Washingtonului.

Obama nu a c`[tigat oricum. Oda -
t\ cu el au primit votul propunerile
privind taxarea boga]ilor, investi]iile
în educa]ie [i s\n\tate, politicile libe -
rale pe tema drepturilor femeilor [i
minorit\]ilor de orice fel. Dac\ acum
opt ani p\rea c\ europenii s`nt de pe
Venus, iar americanii de pe Marte,
lucrurile se schimb\. Dramatic pentru
republicanii afla]i p`n\ acum sub un
clopot de sticl\, împreun\ cu anali[ tii
conservatori [i sondajele lor de la
Fox News, e c\ abia acum observ\.
Votul b\rba]ilor albi din statele su di -
ce nu mai e de ajuns pentru a-i adu ce
la guvernare. 

Dup\ ce a reu[it s\ canalizeze tot
felul de a[tept\ri, r\m`ne îns\ de v\ zut
dac\ Obama va reu[i s\ se [i ridice
la în\l]imea lor. Pr\pastia financiar\ se
apropie, m\surile de reducere a chel -
tuielilor trebuie adoptate, iar pre[e -

din tele va trebui s\ lucreze cu un Con -
gres ostil pentru a-[i impune agen-
da. Obama ar putea s\ arunce o
privire spre Fran]a, unde pre[e din -
tele [i politica sa de taxare a bo ga ]i-
lor nu se simt prea bine [i s\ înve]e o
lec]ie, eventual cea c\ majoritatea bo -
ga]ilor nu s`nt dispu[i s\ cedeze a[a
de u[or [i s\ pl\teasc\ mai mult dec`t
acum pentru ceea ce Obama ([i Ho -
llande) spun c\ este „binele tuturor”.

În România, dezbaterea pe te ma
alegerilor din SUA a fost inexisten t\,
de[i, amuzant, comentatori [i politi-
cieni din ]ara noastr\ se întreab\ de ce
a lipsit Europa din campania elec-
toral\ american\. Adev\rul este c\,
a[a cum a observat Cristian Diaco -
nes cu, interesul politico-strategic ame -
rican s-a diminuat în leg\tur\ cu zo na
european\. Avem un proiect comun
major cu americanii – scutul antira-
chet\ –, iar Bucure[tiul se a[teapt\
ca acesta s\ mearg\ mai departe. 

Dincolo de asta, nu estul Euro pei
se afl\ în centrul preocup\rilor ame -
ri cane de politic\ extern\, ci alte ches -
tiuni, de la ascensiunea Chinei p`n\
la cele trei dosare din Orientul Mij -
lo ciu – Siria, programul nuclear ira -
nian [i negocierile israeliano-pales-
tiniene. Al doilea mandat îi ofer\
pre[edintelui o fereastr\ foarte bun\
în acest sens. 

Cei care se tem c\ SUA conduse
de pacifistul Obama vor evita o im -
plicare direct\ atunci c`nd va fi ne -
voie, pot sta lini[ti]i. Pacifistul Oba ma
este cel care a intrat într-un r\zboi
cu Libia atunci c`nd a fost cazul, cel
care a trimis o misiune pentru uci de -
rea lui Osama bin-Laden [i da, cel
care a instituit la o scar\ f\r\ prece-
dent r\zboiul dronelor, probabil una
dintre cele mai terifiante forme de
combat inventate. 

Adrian COCHINO
Pre[edintele pe
care `îl a[tept\m

� `n România, dezbate -
rea pe tema alegerilor
din SUA a fost inexis-
tent\
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OPINIA DE LA CENTRU

C`nd via]a î]i d\ l\m`i, f\ limona d\,
spune una dintre axiomele Facebook-
ului, al\turi de alte citate inspira ]i o na le
menite s\ te ating\ ad`nc, în str\ fun duri,
s\ te fac\ s\ te scuturi de amor]eal\, iner -
]ie, s\ te scoat\ din oricare ar fi drama
pe care o tr\ie[ti, [i s\ z`mbe[ti final-
mente înving\tor înspre soare. 

Mai afl\m c\ via]a e o descoperire
continu\ a sinelui, c\ nu trebuie s\ ce -
dezi vreodat\ în urmarea idealului t\u,
[i multe altele. The thing is, cum spun
britanicii, c\ totul crap\ c`nd iubirea
dispare din via]a ta într-un mod du re ros.
Po]i s\ faci limonad\ cu toate citatele

motiva]ionale [i apoi s-o arunci pe geam.
Vrei un rucsac nou, o excursie la Ve -
ne ]ia, o avansare, bilet la concertul ace -
la, rochia aia verde din vitrin\, pe toa te
astea brusc nu le mai vrei, vrei iubire,
o vrei înapoi [i altceva nu mai contea z\.

Dar iar\[i, despre lucrurile acestea
se cade s\ vorbe[ti în metafore, pentru
c\ nu exist\ afirma]ii care s\ stea în
picioare pentru iubire. Ea exist\ [i at`t.
Astfel, nu v\ voi spune c\ pisica mea
m\ iube[te. V\ voi spune doar c\ ea nu
m\ las\ acum s\ scriu acest text, pen-
tru c\ vrea s\ m\ m`ng`ie. 

Iubirea, suferin]a, ratarea, e[ecul, ia -
t\ ce minunate daruri am primit de la
Dumnezeu. A[a c\ nu vreau s\ aud
senza]ionale mantre despre ridicarea de
la p\m`nt, înfierb`ntate discursuri des -
pre sigur c\ orice este posibil [i noi
pu tem s\ facem, incredibile parabole
r\suflate despre cum ne putem mobili za

împreun\ ca s\ devenim ni[te super-
profesioni[ti, s\ aducem companiei pro -
fit!, s\ satisfacem clien]ii cu serviciile
noastre irepro[abile!, s\ ne set\m min -
tea ca s\ c\lc\m pe c\rbuni încin[i la
traininguri motiva]ionale. 

Pozitivi[tilor, s`nte]i lamentabili. Ier -
ta]i-mi brutalitatea, dar nu ve]i avea
vreodat\ culoare în ochii mei. S`nte]i
terni ca o coal\ alb\ de h`rtie. Charles
Bucowski era beat în majoritatea tim-
pului, se folosea de alcool ca s\ se îm -
pri eteneasc\ cu propria via]\ at`t c`t s\
poat\ tr\i [i scrie, era la[ dar mai ales
genial. Refuzat de lumea literar\ la în -
ce puturi, s-a r\zvr\tit r\m`n`nd beat ze -
ce ani [i nescriind nimic, dar ace[ti ani
pierdu]i în alcool cum îi nume[te, au
fost materialul c\r]ilor sale autobio -
gra fice [i fic]ionalizate de mai t`rziu.
A avut o slujb\ de rahat mul]i ani la r`nd,
la un oficiu po[tal în Los Angeles, a
jelit femei iubite [i a scris, a[ez`nd tot
e[ecul vie]ii sale într-o capodoper\ li -
terar\. 

Poeta Sylvia Plath s-a sinucis la 31
de ani, ar\t`ndu-[i refuzul de a colabora

cu o lume pe care nu o putea accepta,
[i-a înh\]at liberul arbitru, libertatea
de a dispune de propria ei via]\, [i a
de cis s\ pun\ punct. La 19 ani dup\
moartea ei, avea s\ primeasc\ Pu li tze rul
pentru volumul Collected Poems. Poe -
ziile Sylviei au irumpt din suferin]\,
pozitivi[tilor, citi]i Poppies in July,
citi]i Ariel, [i nu m\ face]i s\ vomit cu
z`mbetul vostru propagandistic. 

Pledez pentru e[ec. Pentru c\ în fa ]a
lui redevenim smeri]i. Pentru c\ prin
el s`ntem neferici]i [i asta este bine!
Pentru c\ ne punem întreb\ri, pentru
c\ ajungem în ad`ncul nostru, pentru c\
atunci z`mbim oamenilor într-un ric -
tus al suferin]ei, dar unul sincer, nepre-
f\cut. 

Haide]i s\ fim neferici]i, s\ nu ne
fie team\. În timpul acesta, se coace în
noi ceva, un mugur sau un început  de
fruct care ne va salva mai devreme
sau mai t`rziu din ratarea noastr\, pe
fiecare dintre noi, diferit.

Roxana LUPU
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C`nd Drumul Bra[ovului [i Uli ]a
Mare spre Sarindar s-au unit ̀ n 1692,
`n timpul domnitorului Constantin
Br`n coveanu, sub numele de Podul
Mogo[oaiei, se poate spune c\ nu a
mai trecut mult timp p`n\ ce casele [i
palatele boiere[ti, care str\b\teau no ua
arter\ au dat numele de azi al C\ii
Victoriei. La intersec]ia dintre Ca lea
Victoriei cu strada G. Manu, vizavi de
Muzeul George Enescu, unde ast\zi
func]ioneaz\ Institutul de Istorie a
Artei, `n 1912, arhitec]ii Grigore
Cherchez [i A. Clavel au construit,
`n stilul neobr`ncovenesc al epocii, un
a[ez\m`nt superb care avea s\ fie ca -
sa avocatului Disescu. 

~n zona G\rii de Nord, cum intri
dinspre Bd. Duca, pe strada Dises cu,
la num\rul 23, e o cas\ veche cu etaj.
Iar cele dou\ familii care o ̀ mpart, Voi -
cu [i B\lan, ar fi avut nevoie de sfa-
turile celebrului patriarh al str\zii. S\
fie un lucru predestinat, l\sat cu lim b\
de moarte peste timpuri, ca numele
avocatului Disescu s\ fie pres\rat de
procese, litigii [i chestiuni legate de
pro cedur\ juridic\? Nu se poate con-
firma cu acurate]e, `ns\, e posibil ca
mo[tenirea sonor\ a numelui s\u, pes te
timp, s\ fi l\sat pe strada ce-i poart\ nu -
mele, rost de procese [i audieri. Une ori,
c`nd cele dou\ familii de la num\rul
23 p\streaz\ t\cerea sau nu-s pe aca -
s\, p`n\ [i pisicile se iubesc cu ]ipete,
de zici c\ ar fi cazul s\ chemi poli]ia
la ce urlete de sf`r[it de via]\ scot. 

Cu toate astea, ca `ntr-un soi de
obicei conjugal de proast\ factura, din
curtea familiei Voicu se aud ni[te gro -
z\vii, `nc`t ai senza]ia c\ tocmai se
produce o dram\. Poli]ia comunitar\
a venit o singur\ dat\, c`nd, pare-se, pe

doamna Voicu o schingiuia so]ul vio -
lent. Nici m\car nu au oprit la adres\.
Au trecut pe l`ng\ femeia care urla din
gur\ de [arpe, sun`nd prin central\ s\
afle unde e b\taia crunt\ despre care
au fost anunta]i. Era ca [i cum nici
m\car nu trecuser\ prin fa]a por]ii de
unde se auzea un urlet `nfrico[\tor, rost
al unor palme care se lipeau de fa]a
doam nei Voicu at`t de tare `nc`t ve ci -
nii de pe strada paralel\ ie[iser\ la gea-
muri. Comunitarilor nu le-a spus ni mic
acest moment conjugal. Poate [i pen-
tru c\ se repet\ cu o constan]\ `nfio r\ -
toare. Cu toate astea, de fiecare dat\ ie -
[ea la geam un vecin, mereu acela[i,
care-i ]ipa lui s\ o lase pe ea `n pace. 

Totul se petrecea ca `ntr-o pies\
de teatru jucat\ s\pt\m`nal. Nu chiar
la aceea[i or\, dar, mai mereu, `nspre
diminea]\, `n func]ie de starea actori -
lor. Iar ei, actorii, reu[eau, f\r\ s\-[i pro -
pun\, s\ se `ntreac\ pe sine. Ea – `n ge -
nun chea `n strad\, `[i blestema `n ur -
le te so]ul, copilul, r\gea ca din gur\ de
[arpe c\ vrea s-o omoare, de[i el se as -
cundea de ochii lumii, printre copa -
cii din curte. Cum nimeni nu interve-
nea [i nimeni nu se ar\ta solidar cu
durerea femeii, dup\ ce tr\gea o por ]ie
`nfior\toare de urlete, Doamna intra
`n curte. De-abia de acolo se auzeau
palmele, picioarele [i iar r\getele ei.
Pare-se c\ omul, c`nd se `mb\ta, `[i
adu cea aminte de nelegiurile ei [i o
d\dea afar\ din cas\. Se luau de la ni[ -
te propriet\]i v`ndute propriului co pil,
pe care, se pare, el, Voinea, nu-l re -
cu no[tea de fiu. {i asta ca s\ revenim
la cele legate de numele domnului
Disescu… 

~n jum\tatea cealalt\ de cas\, fa -
milia B\lan tr\ia nestingherit\, plim -
b`ndu-[i c`inele, merg`nd la pia]\, ca
[i cum, `n b\t\tura lor comun\, nu s-ar
fi `nt`mplat nimic … Niciodat\!

Diana ROTARU

Diana ROTARU este 
reporter la postul de 
televiziune „România TV”

Pe strada Dis(Escu), Doamna
Voicu url\ degeaba

S-a înt`mplat s\ iau Bucure[tiul la
pas mult în ultima vreme. Doi ani le -
ga]i, am m\surat cu piciorul parcuri,
alei str`mbe, str\zi l\turalnice, bule-
varde de fi]e.

Lumea, frumos încolonat\, mer ge
înainte. Munce[te [i c`nd merge pe stra -
d\, ron]\ie covrigi din col]. Aproape
nimeni nu-[i mai ascult\ g`ndurile.
Corporati[tii, pu[tii de [coal\, gos -
po dinele care merg la pia]\, mai to]i
vorbesc cu ochii pironi]i în gol. Da c\
n-au telefonul în m`n\, e pe speaker.
{i dac\ e totu[i închis, atunci e mu sai
s\ cau]i un contact ceva în agend\,
s\ dai repede un SMS unei prietene.
„Tocmai ne-am certat r\u. {i-mi pro -
misese nenorocitul k m\ duce la Vie na
înainte de Cr\ciun. Erau sales, fa t\!
La naiba! :(”. Dar ea nu r\spunde.
N-are timp. De pe un telefon vor be[ -
te, de pe altul intr\ pe Facebook. Are
de postat repede, p`n\ ajunge la bi rou,
o poz\ cu cele dou\ ochiuri cu [unc\
pe care le-a m`ncat de diminea]\. „O
zi care începe bine”, cic\. Doi fl\ m`nzi
dau repede like c`t molf\ie dintr-o
br`nzoaic\. „From Unirii Metro Sta -
tion”, apare îndat\ pe ecranele mici.
O tip\ care o arde numai raw-vegane
se cruce[te într-un comentariu.

Nu mai po]i s\ te încal]i f\r\ s\-]i
fotografiezi pantofii s\-i vad\ to]i ami -
cii. Cu care de fapt nu te-ai mai v\ zut
la fa]\ la un ceai de-un veac. Nu-i ca -
zul. {tii de pe Facebook [i ce fac [i

ce-au m`ncat asear\ [i cum o mai du -
ce pisi ca. Iar ceaiuri nu mai beau,
ori cum, dec`t fraierii. Lumea bea ca -
fea, s\-[i poat\ actualiza glorios sta-
tusul: „Star bucks”.

Mi-a pl\cut asta [i am c\zut în pla -
s\. Am fost s\ iau cafeaua cu scor ]i [oa -
r\ [i pr\jiturile cu ciocolat\. Vuia Face -
book-ul [i am cedat. Nimeni nu ve -
nise, totu[i, la cafea. S\ scoat\ iPad-ul
pe mas\, da. Zece like-uri pentru sta -
tus [i [apte pentru c\ unii în]e le se se -
r\ [i treaba cu „via iOS”.

Pe timpul c`nd oamenii serio[i nu
recitau în conversa]iile de diminea]\
din ce auzeau seara la Mircea Ba dea,
chiar [i c`nd pickhammerele parali -
zau orice idee r\s\rit\ în capul unui om,
tot mai vedeai c`te un vis\tor pe stra -
d\. Acum, s\ g`nde[ti cu capul t\u sau,
mai r\u, s\ stai singur cu propriile g`n-
duri e aproape de neconceput. Nu po]i
s\-]i alegi sacoul pentru un interviu
f\r\ s-o suni pe mama. „O s\ fie bi ne,
mam\, ai s\ vezi.” N-a fost. A mers
prost de tot, nimeni n-are chef s\ pl\ -
teasc\ pe nimeni ca s\ g`ndeasc\. Poa -
te doar împrumut`nd din g`ndurile [e-
fului. 

Nervos, dai repede pe Face book,
f\r\ diacritice: „Vreau sa plec din ta -
ra asta! Cred ca o sa ploua.” Recep -
tiv, [i Cel de Sus se conformeaz\. {i
apoi d\ un share.

Anca SIMINA

Noi share-uim, nu g`ndim
Editorial, tura de noapte

G`nde[te `n afara cutiei

Anca SIMINA este reporter
la cotidianul „Gândul”

Roxana LUPU este 
senior editor la revista
„Opinia veche”

Oamenii micului Paris

� de fiecare dat\ ie[ea
la geam un vecin care
]ipa s\ o lase `n pace

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

Mirosul de drojdie ne ame]ea,
`n timp ce noi st\team piti]i pe du -
p\ butoaiele cu vin `n fermenta]ie.
Toam na, `n beci, era ceva de speriat.
Dar loc mai bun pentru as cuns nu se
g\sea `n toat\ curtea de p\s\ri. Nici
m\car `n grajdul de animale, unde
ne temeam de botul vacii care ne
adulmeca suspect `n iesle. C`nd ie -
[eam aveam paie prin p\r. Dar am
crescut [i n-am s\-l uit niciodat\
pe Gheorghi]\, care a adormit `n
timpul jocului [i s-a trezit cu m`i -
nile pe coarnele vacii. Era r`r`it [i
a fugit ̀ n cas\ strig`nd speriat „Drrra -
cu mama, drrracu!”. 

Uneori m\ urcam pe gunoi [i m\
ascundeam `n nucul mare din mij -
locul gr\dinii. Acolo mirosea  a iod,
a frunze strivite [i a baleg\. Aveam
scorbura mea `n care adunam am -
ba lajele de la napolitane [i toate dul -
ciurile pe care mi le aducea buni cul
c`nd venea acas\ de la Negre[ti. As -
ta c`nd nu venea aghezmuit [i c`n ta
`n [an]ul de la poart\ `n „limbi str\ -
ine”. Aveam doar trei ani [i credeam
c\ bunicul meu este un om foarte
de[tept. Cum [tie el [i rusa [i ma -
ghia ra [i alte limbi necunoscute mie.
~mi vorbea pe prispa casei p`n\ m\
lua somnul. Mai t`rziu am desco pe -
rit c\ era doar o `nc`lcitur\ carac-
teristic\ lui Bachus. 

Cea mai veche amintire a mea
este de pe vremea c`nd aveam su -
ze ta `n gur\. Eram totu[i m\ricic\,
deoarece parc\ o vad pe bunica ve -
nind cu un cioclej (n.red.: tulpin\
de porumb) dup\ mine s\ m\ bat\.
Recunosc, pentru mama [i bunica,
b\taia era mai tot timpul rupt\ din
Rai. Dac\ a[ mai fi iar mic\, le-a[
spune c\ pun m`na pe telefon [i
chem protec]ia copilului. A[a cum
fac tinerii secolului nostru. P\rin te -
le trebuie s\ umble cu m\nu[i, s\ nu
]ipe, s\ nu interzic\ nimic. Altfel o
`ncurc\. Mai ales cu adolescen]ii,
care de c`]iva ani `ncoace au o c\ -
ru ]\ de drepturi, iar p\rin]ii nu mai
au nici unul. ~n]eleg c\ genera]ia mea
este demodat\, `ns\ dac\ pun acum
un copil s\-mi spun\ cea mai ve -
che amintire, se opre[te la ce a v\ -
zut la televizor alalt\ieri, or ce joc
a mai terminat pe re]elele de so -
cia lizare. 

Nici o copil\rie parc\ nu mai sea -
m\n\ cu a mea. Pentru o dom ni -
[oa r\ care merge la solar, s\ calce
`ntr-o baleg\ proasp\t\ de vac\ es -
te sf`r[itul lumii. Pl`nge [i bles tea m\
[i-i face la nervi pe to]i din jur „]\ -
rani”. Cel mai grav este c\ grupul
de prieteni s-a pierdut printre ami cii
virtuali `nc`t nu mai [tii care [i cum.
{i ne mai mir\m de conflictele din -
tre elevi `n [coli. Recunoa[te]i, v\
e greu s\ socializa]i c`nd v\ afla]i
fa]\ `n fa]\. P\cat, pe Facebook v\
`n]elegea]i a[a de bine! La urma
urmei, nu e vorba dec`t de un „like”.

Paula SC~NTEIANU

Din Cetatea lui {tefan

Vrei s\ fim
prieteni?
„Like!”

� pentru o dom ni [oa r\
care merge la solar, s\
calce `ntr-o baleg\
proasp\t\ de vac\ es te
sf`r[itul lumii
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[i arunc-o pe geam
� pozitivi[tilor, ier ta]i-mi
brutalitatea, dar nu ve]i
avea vreodat\ culoare în
ochii mei

� s\ stai singur cu propriile g`n duri e de neconceput
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Joi, 15 noiembrie, trupa Vi]a
de Vie va c`nta acustic la Casa de
Cultur\ a Studen]ilor `n cadrul
unui turneu na]ional, organizat cu
ocazia `mplinirii a 15 ani de acti -
vi tate.

Pre]ul unui bilet `ncepe de la
60 de lei [i ajunge p`n\ la 80 de
lei.

CONCERT

Dintr-o mie de CD-uri

Aproape 28 de minute, at`t du rea z\
o `ntoarcere `n anii ’60-’70. At`t ]ine,
de fapt, prima pies\ a celui mai nou
album semnat de Neil Young `n cola -
bo rare cu Crazy Horse, trupa care i-a
`nso]it vocea veteranului rocker vre me
de c`teva decenii. Reuni]i parc\ ̀ ntocmai
ca s\ arate c\ „rock&roll can never die”
(„rock&roll-ul nu poate muri vreo -
dat\”), a[a cum spunea Young `n 1979
`n piesa „Hey Hey, My My”, ace[tia
au legat pe albumul „Psychedelic Pill”
cele mai ap\s\toare experien]e de via -
]\ ale solistului [i cele mai iubite acor-
duri care-au ie[it din cutiile chitarelor ̀ n
cei 43 de ani de existen]\ a trupei. 

Construit ca un jurnal neor`nduit
cro nologic, albumul se desf\[oar\ pe
dou\ p\r]i, cu patru, respectiv cinci pie-
se. {i f\r\ ca vreuna din ele s\ fie o re -
interpretare a melodiilor consacrate ale
lui Young, ele respir\, inevitabil, ace -
la[i aer greu [i emo]ionant al rockului
vechi, fie el alternativ, acustic sau elec-
tric. „Driftin’ back”, prima [i cea mai
lun g\ alunecare `nspre lec]iile de via ]\
cusute `n versuri, e o jum\tate de ceas
care trece `n sens invers [i-[i las\ as -
cul t\torul s\ viseze „la felul ̀ n care sun\
lucrurile acum”(„Dreaming about the
way things sound now”). Halucina]ia
corzilor e ̀ n]epat\ doar de vocea lui Neil
Young, care protesteaz\ gutural `m po-
triva „gigantului tehnic” („the big tech
giant”) care a schimbat culorile lumii
[i-ale muzicii.

Albumul e nostalgic f\r\ doar [i
poa te. Young c`nt\ despre o ̀ ntreag\ via -
]\, de la amintirile amestecate cu vis din
leag\n („Born in Ontario”), p`n\ la
poe mul din „Ramada Inn”, hanul `n

care doarme povestea a doi `ndr\ gos ti]i
ce poart\ pe umeri o veche [i nestins\
dra goste. Iar c\utarea aceasta a ino cen-
]ei continu\ p`n\ la finalul materialului,
`n „Walk Like a Giant”, care atunci c`nd
nu e pres\rat\ cu ecoul fluier\turilor
u[oa re ale celor de la Crazy Horse sau
de glasul u[or nazal al lui Young, a min-
te[te de riff-urile lungi [i n\ucitoare ale
celor de la Pink Floyd. C`nd cade cor-
tina, maestrul `[i aminte[te de vremu -
rile ̀ n care credea c\ muzica lui va na[-
te o revolu]ie („We were gonna save the
world/ We were trying to make it bet-
ter” – „Aveam s\ salv\m lumea/ S\ o
fa cem mai bun\”). {i chiar dac\ „Psy -
chedelic Pill” e, cumva, o doz\ amar\ de
regret, piesele scriu mai departe istoria
unui Neil Young care a p\[it ̀ ntotdea una
„ca un uria[” pe inimile iubitorilor de
rock.

Anca TOMA

Pe urmele uria[ului

Neil Young- “Psychedelic Pill”-
2012

Freelancers e exact genul de film la
care [tii ce urmeaz\ s\ vezi atunci c`nd
la pro    duc\tori `l reg\se[ti pe Curtis
„50 Cent” Jackson, actor principal al
produc]iei de altfel. ~ns\, c`nd pe
aceea[i lis t\ mai a pa re Robert de
Niro, a[ tep t\ rile fa ni lor se multiplic\
de c`teva ori.

Produc]ia `ncepe cu trei prieteni ti-
neri, abia ie[i]i de pe str\zile ghe tou lui,
`nrola]i `n poli]ia din New York. Aici,
fiecare dintre ei r\m`ne confuz, deoa -

re ce aceea[i corup]ie pe care o [tiau din
su burbii au reg\sit-o `n inima poli]iei,
por nind `nc\ de la ofi]erii `ndru m\ to ri,
iar prima zi de munc\ pentru a ce[  tia e un
adev\rat test de moralitate. Pri mul din-
tre ei, singurul alb al gru pu lui, face e -
chi p\ cu un poli]ist violent ce ur\[te per -
soanele de culoare [i nu ar mi[ca nici un
mu[chi s\ le ajute, ba chiar le mai [i
brus cheaz\ aparent far\ motiv. Ofi ]e rul
ce lui de-al doilea, un afro-american, mi-
zea z\ pe imaginea „fra  ]ilor” `n socie -
tate, [i nu ezit\ s\ eli  bereze pe unul din-
tre ei, ̀ n speran]a c\ ast fel ̀ i va salva via-
]a. Malo (50 Cent), cel de-al treilea, este
pus `n su bor di nea unui poli]ist care de
ase menea eli be rea z\ un delicvent, `n s\
doar pentru a pri mi `n continuare de la
acesta droguri.

Povestea filmului nu este una ori -
gi    nal\, iar sf`r[itul s\u poate fi pre v\ zut

`nc\ de dup\ prima jum\tate a produc -
]iei, ad\ ug`nd ast  fel la balastul cinema-
tografic al pe li culelor cu via]a ne gri lor
de cartier. Cu ce vine a  cesta `n plus
fa ]\ de restul e uniforma de om al le -
gii, care este pre zen ta t\ doar ca fun c -
]ie onorific\, „po li ]i[ tii buni” fiind me-
reu ocupa]i doar de „chestiile m\ run te”,
[i apar doar la sf`r  [it. Pe un alt plan, pro -
duc]ia ex ploa tea z\ [i ideea cum c\ pen-
tru fie care [ef mare exist\ unul [i mai
mare, `ns\ talen tul actoricesc al lui 50
Cent care are aceea[i expresie fa cial\
pentru toate emo ]iile posibile, ener -
veaz\ p`n\ `n punc tul `n care nu mai `n-
]elegi dac\ fap tul c\ [i-a ucis unul din tre
prietenii din co pil\rie `l `ntristeaz\ sau
`l `nc`nt\. 

De asemenea, s`nt servite ob  se siv
te matici ca prostitu]ia, trafican]ii de
dro guri, co rup]ia [i ma fia, f\c`nd ca dis   -

pari]ia uno ra dintre per sonaje s\ fie con-
fuz\, la fel ca fi na lul. Singurul ele -
ment pentru care pro ba bil merit\ s\ te
ui]i p`n\ la sf`r[it este jocul lui Robert
de Niro, deoa  re ce dac\ ar fi s\ catego -
ri  sim acest film drept unul de ac]iune,
n-ar fi corect, pen tru c\ pe parcusul s\u
abia dac\ s-a des c\r cat un singur `n c\r-
c\tor de gloan ]e. Doar la mu  zic\ este ar -
gumen  tat\ ale ge rea lui 50 Cent printre
produ  c\ tori, a ceas ta po tri  vindu-se aproa-
pe per fect [i mas c`nd pe ici pe colo din
tran  s pa ren ]a sce nelor. Tr\ g`nd linie,
Free  lan cers e ti  pul de film pe care l-ai
ur m\ ri, dup\ ce ai ascultat prea mult
hip-hop la colegi, pen   tru ca ziua ur m\-
toa re s\ `i convingi [i pe ei s\ se uite la
film [i s\ opreasc\ muzica.

Iulian B~RZOI

Stop cadru Poli]i[ti „In da club”

La v`rsta de trei ani de zile, Oskar
Matzerath a `ncetat `n mod deliberat
s\ mai creasc\, ca reac]ie `mpotriva
unei lumi at`t de haotice [i superficia-
le, pe care o analizeaz\ cu o profun-
zi me cov`r[itoare zilnic, `n magazi -
nul p\rin]ilor lui. O metafor\ a r\z -
bo iului, prin arta [chioap\, slut\, ca -
re `ngroap\ cititorul `ntr-un ames tec
fin de curiozitate [i dezgust, a unui
pro tagonist `mpreun\ cu Toba sa de
tinichea, care d\ [i titlul c\r]ii. O po -
vestire cu ritm ame]itor, i]e `ncurca -
te [i sensuri aidoma povestitorului,
ca re se al\tur\ unei societ\]i de pitici,
exclusiviste, p`n\ c`nd interesele `l
duc `n locuri tot mai `ndep\rtate, ca
s\-l trimit\ `napoi. La fel de `nd\ -
r\tnic, de n\b\d\ios, de `nchis `n pro-
priile sim]\minte. 

Personajul lui Günter Grass se
na[te `n ora[ul Danzig, la grani]a
din tre Germania nazist\ [i Polonia,
ast\zi Gdansk, [i-[i istorise[te via]a
din patul spitalului psihiatric, unde
a fost `nchis pentru o crim\ comis\
prezumptiv. De altfel, prezump]ia
este un motiv care urm\re[te fiecare
fir al pove[tii `n parte, `ntocmai ca o
umbr\ parc\ prea mare: nesiguran]a
tat\lui biologic, a fiicei despre care
nu [tie dac\ este a lui sau a unuia
din tre presupu[ii ta]i.  

Nici vocea de care Oskar este
at`t de m`ndru Grass nu o g`nde[te

melodioas\ ori artistic\, ci foarte `n -
]ep\toare, deranjant\. Iar el, acest po-
vestitor `n care nu ne putem pune
prea mare `ncredere, sparge sticlele
cl\dirilor cu ]ipetele lui ascu]ite, o
a mintire a pogromului Nop]ii de
Cri s  tal din noiembrie 1938. ~[i ia,
de-a lungul c\r]ii, toate metehnele
r\zboiului tr\it [i le poart\ ca pe
pro priile firi, din care `[i ]ese o per-
sonalitate – plin\ de contradic]ii, de
`ntreb\ri f\r\ r\spuns [i de durere cu
care nu ar putea, sub nici un chip, s\
empatizeze. ~[i recunoa[te sl\bi ciu -
nile [i le `mbr\]i[eaz\, aidoma buni -
cii care, pe r`nd, rotea cele cinci fus -
te pe care le purta odat\, c`te una pen-
tru fiecare zi. C`nd soarele `i f\cea
curaj pentru o nou\ diminea]\, buni-
ca lua fusta de la vedere [i [i-o lipea
de trup, `n timp ce r`ndul urm\toarei
venise s\ str\luceasc\ `n razele zi le -
lor lungi de var\.

Livia RUSU

� c\utarea ino cen ]ei con-
tinu\ p`n\ la finalul mate-
rialului

� 50 Cent are aceea[i expresie pentru toate emo]iile

„Young înc\ mai sun\ ca un
om care crede c\ nu a 

terminat de visat.”
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GEMENI: ~nc\ nu ]i-au
intrat pe card banii pentru
care ai lucrat ast\ var\ `n

Gre cia. Ie[i `n strad\, protesteaz\, la ei e
foarte la mod\.

LEU: ~nc\ n-ai f\cut nici
o tem\ pentru facultate, de[i
ai minim dou\ proiecte la fie -

care profesor. Nu-i panic\, mergi pe cla-
sicul - nici o tem\, nici o gre[eal\.

FECIOAR|: Un studiu
recent arat\ c\ dac\ bei cafea
scad [ansele ca alcoolul s\-]i

afecteze ficatul. La cantit\]ile tale, reco-
mand doi litri de cafea pe zi.

BALAN}|: Ai hot\r`t
s\ nu mai iei autobuzul la fa -
cultate. E ̀ ngr\m\dit, mi roa -

se ur`t, `nc\ nu e cald [i `]i lipsesc plim -
b\ rile de diminea]\.

SCORPION: Colegii
de facultate te boicoteaz\, ̀ n -
ve]i prea bine. A[a c\ ai ho t\ -

r`t s\-i a[tep]i noaptea c`nd vin pe ma lul
Bahluiul be]i [i s\-i `ndemni la o baie.

S|GET|TOR: Nu mai
bei. Te miri cum de `]i aduci
aminte ca ai spus asta, de[i

cum ai ajuns `n alt c\min, cu trei b\ie]i
[i o pisic\ pe bra]e, n-ai nici o idee.

CAPRICORN: E[ti
at`t de activ `n ultima vre -
me c\ deja te cunosc por-

tarii tuturor c\minelor de fete de prin
preajm\.

V|RS|TOR: Ai c\zut
de at`tea ori pe sc\rile din
Universitate c\ ai hot\r`t s\-]i

cumperi un scaun cu rotile [i s\ mergi pe
rampe, e mai sigur.

PE{TI: N-ai ie[it deloc
`n ora[ de c`nd ai venit ̀ n Ia[i,
motiv pentru care ai foarte

mul]i bani. Cu prima ocazie, faci cinste
`ntregului c\min.

BERBEC: Vrei mai
mul t\ m`ncare de acas\. Nu
de alta, dar de fiecare dat\

c`nd prime[ti pachet, colegii de palier `[i
iau tributul [i ]ie-]i r\m`n numai merele.

TAUR: ~ncepe s\ te de  -
ranjeze conspira]ia fast-
food-urilor din Ia[i, care de

ceva timp tot mic[oreaz\ hamburgerii
[i m\resc pre]urile.

RAC: }i-e dor de va can -
]a de var\, c`nd st\teai acas\
[i te jucai toat\ ziua la calcu-

lator. Acum singurul joc pe care-l joci e
„ce scuz\ am azi s\ nu merg la [coal\”.

~n fotbal, victoria a devenit
une ori at`t de important\, `nc`t ori ce
`n fr`ngere s-a transformat `ntr-un
fel de krip tonit\ pentru m`ndria tu -
turor celor implica]i. Dac\ o echi p\
rom= neas c\ nu reu [este s\ bat\ ad -
versa rul, va exis ta supor terul A sau
persoana im portant\ B care va ataca,
va `nvi nui [i va da de p\m`nt cu ju -
c\torul X, antre norul Y sau arbitrul
Z. Asta a de ve nit o practic\ foart\
u[oar\. Dar par c\ devine tot mai
greu s\ `nghi]i `n sec [i s\-]i ]ii m`n -
dria `n fr`u [i pur [i sim plu s\ ba]i
pe umeri at`t juc\ torii echipei ad -
verse, c`t [i s\ te bu curi pentru cei
care au jucat pentru imaginea ]\rii
tale.

Dup\ cele dou\ `nfr`ngeri su -
por tate de Molde FK cu ro[-alba -
[trii din Ghencea, norvegienii au
aple cat capul [i s-au declarat `n vin[i.
Antrenorul acestora, Ole Gunnar
Solskjaer pare s\ fi fost impresionat
de jocul steli[tilor, pe care i-a com-
pa rat cu Liverpool, trup\ `n fa]a c\ -
reia echipa din Ghencea luase b\ ta ie
ultima oar\ `n 2010 [i, p`n\ la ur m\,
una dintre echipele cu tradi]ie. 

~n Norvegia, localnicii din Mol -
de nu i-au primit cu pietre [i furci pe
juc\torii echipei locale, ci s-au mul -
]umit s\ vad\ c\ au f\cut un avans,
au scos mai departe `n Eu ro pa ima-
ginea fotbalului autohton. Antre no -
rul, `n special, a devenit o ve det\ `n
ora[ul s\u natal unde blazo nul tru-
pei se poate vedea ag\]at [i lipit
peste tot, de la st`lpii de iluminat
p`n\ la pl\cu]ele numerelor de `n -
matriculare. Mul]i `l respect\ pe
Sol skjaer pentru c\, dup\ ce a an -
tre nat rezervele la Manchester Uni-
ted, a reu[it s\ c`[tige pentru prima
dat\ `n 100 de ani din istoria clubului
titlul `n liga na]ional\.

Pe meleagurile nostre, nimeni nu
a trecut cu vederea progresul Ste -
lei, dar parc\ nici nu a stat prea mult
cu privirea pe ei, c\ci la noi a mai
fost o echip\ care a `ncercat s\ avan-
seze ̀ n Europa. CFR Cluj a pierdut
miercuri, 7 noiembrie, `n fa]a tur-
cilor de la Galatasaray, dar nimeni
nu i-a b\tut pe um\r pentru c\ au
`n cercat, ci au reie[it `n public ve -
chile ritualuri de dup\ o `nfr`ngere.
Un juc\tor X a fost acuzat de blat,
scan dalul pornind de la o surs\ mis-
terioas\ care a trimis unei televiziu-
ni imagini `n care ardeleanul ar fi
fost surprins c\ ia bani pentru a
vinde meciul.

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

Culoarea
m`ndriei

� antrenorul a devenit o
ve det\ `n ora[ul s\u
natal 

„Freelancers” (2012)
Regia: Jessy Terrero

Gen: ac]iune, dram\



Dup\ ce toat\ lumea se a[az\ pe
scaun, cumin]i `l a[tept\m pe Teo, cel
pro mis de afi[ c\ va modera evenimen-
t ul. ~ns\, c`teva clipe mai t`rziu un t` n\r
`mbr\cat `n blugi, sacou [i un tricou
negru peste care st\ cochet desenat\ o
cravat\, ne ureaz\ bun venit [i explic\
ce urmeaz\ s\ privim. Un alt b\rbat, se
al\tura partenerului s\u de pe scen\,
iar noi afl\m c\ cei doi se ocup\ de im -
pro viza]ii. Cu acela[i entuziasm, unul
din tre fl\c\i, `mbr\cat la fel, cu un tricou
cu cravat\, cu un fes negru pe cap [i o
mus ta]\ stufoas\, ne provoac\ la un
brain storming pentru a pune bazele
u nui nou „produs revolu]ionar”.

Deodat\ reu[im s\ me[te[ugim un
e pilator te leportator cu Wi-Fi care poa te
tunde [i iar ba din gr\din\, un produs `n
a c\rui rec lam\ s\ apar\ Cheloo c`n t`n d
`ntr-un lift. {i asta dup\ ce spectato rii
din sal\ i-au ajutat pe cei doi m\sc\rici
s\ realizeze o reclam\ live. ~nc\ dou\-trei
bancuri pe seama produsului minune, [i

`n sf`r[it trecem la publicitatea ade v\ -
ra t\, care vine cu o dilem\. Dac\ la `n -
ceput s`nt calupurile sponsorilor, de
unde o s\ [tim c`nd o sa `nceap\ cu
evenimentul pe bune? Totul este clari-
ficat printr-un spot, care ne introduce
f\r\ alte glume `n cele 290 de filmule]e
consumeriste, din ce le aproximativ 1
milion pe care maestul Je an Marie
Bou riscot ni le-a pre g\ tit, a[a cum fa ce
an de an din 1995.

~nc\ de pe la `nceput, ni se face cu  -
noscut faptul c\ publicitatea face parte
din via]a noastr\, printr-o conversa]ie
`n tre doi so]i ce folosesc `n loc de cu -
vin te, m\rci de produse. Rec lama ce lor
de la McDonalds e o adev\rat\ lovitu r\
sub centur\ pentru principalii lor compe-
titori. Astfel, `ntr-un clip `n care un b\ -
iat s\ tul s\-i mai fie luat Big Mac-ul de c\-
tre cei lal]i copii mai mari, vine sub a co -
perire, cu o pung\ de Burger King pe
ca re o a[az\ `n fa]a celeilalte, sc\p`nd
de probleme. Dup\ `nc\ c`teva ca lu pu ri

`n care ne-am amuzat de tot felul de a -
ni male, a urmat un moment adresat m ai
degrab\ publicului masculin, prin c` te va
cli puri de la Charlie’s Angels, unde au
ap\rut mai multe fete gola[e, ce `i spa l\
`n slow  motion ma[ina unui domn. ~n s\,
nici doamnele nu au fost ignorate, ima -
gi nile cu Chanel sau Dolce Gabbana
fi ind cele mai str\lucitoare.

Nici bine nu ajungem la prima pau -
z\, c\ci oamenii deja `[i testeaz\ sca u -
ne le `n toate pozi]iile posibile, contor-
sio n`ndu-[i g`turile precum un [arpe hip -
notizat, de fiecare dat\ c`nd pe ecrane
a par diacriticile. Ele au fost o proble m\,
deoarece sala de la Palas nu este pre-
cum un amfiteatru, [i trebuie s\ st\m
s pate-n-spate, urm\rind reclamele ja -
po neze sau ruse[ti la celelalte ecrane pre -
zente `n sal\. ~nc\ un calup cu dou\ ma -
[i ni, una vopsit\ personalizat ca pentru
e  chipa de fotbal Real Madrid, [i cea -
lal t\ pentru Barcelona au atras aten]ia
mai ales prin mesaj, cele dou\ „de se -
n`n d” cu ajutorul cauciucurilor `ncinse
doi fotbali[ti afla]i `ntr-un duel cu min -
gea. La final, pilo]ii au dat m`na [i au ple -
cat `mpreun\, probabil la o bere. 

Star Wars `n chilo]i
Dup\ finalul primei p\r]i, deja `n -

ce p s\ apar\ cearc\nele, `ns\ nu mul]i se
`ncumet\ la cafeaua de 5 lei, [i prefer\
s\ stea un pic `n frig pentru a r\m`ne
treji. Al ]ii au r\mas pe hol [i butoneaz\
la ce le dou\ xbox-uri, iar un t`n\r tot
face cu palma unui smart tv, pe care e
pornit un joc de Angry Birds.

Dup\ zece minute, s`ntem invita]i la
mai multe clipuri, `n care subiectul co -
mun e seria Star Wars. ~n cel mai a -
mu zant dintre acestea, `ntr-un bar, Sno -
op Dogg se ia la har]\ cu un extrateres -
tru, pe care-l pulverizeaz\ cu sabia sa
je di, iar ̀ ntr-un alt col], David Beck ham
d\ explica]ii unor oameni ai legii.

Cea mai discutat\ parte a nop]ii a
fo st f\r\ `ndoial\ seria de clipuri din par -
tea AussieBum, o companie austra li a -
n\ specializat\, ce produce doar chilo]i [i
bo xeri masculini. Dup\ patru astfel de
fil mule]e `n care b\rba]i `ncerca]i de
mun ci grele precum cel ce abuzeaz\ de
un pickhammer, `mbr\cat doar cu o c\ -
ma[\ [i o pereche de n\dragi se r\ co -
re[ te cu un cap de du[ la p\r]ile intime,

a ur mat o alternan]\ `ntre un clip
dr\gu] [i chilo]i. Perechea care a r\mas
`n ti p\ rit\ `n min]ile tuturor, a fost cel
mai pro babil cea cu buzun\ra[ `n fa]\,
deo a rece din el, australienii n-au avut
proble me `n a-[i ad\posti legumele pe
care le-au m`ncat ulterior, sau tele-
foanele in teligente care erau puse pe
vibrat.

P`n\ la final, cu fiecare pauz\ s-au
e liberat [i locurile de pe scaun [i n-a
mai contat dac\ aveai br\]ara sau nu,
`n cheindu-ne preg\tirea pentru mo -
men tul `n care vom deschide televizo -
rul. ~ns\, Noaptea De vo ra to ri lor de
Pu b licitate nu ne-a preg\tit [i pentru
te leshopping.

Iulian B~RZOI

Nu degeaba exist\ o vorb\ care spu -
ne c\ verigheta arat\ starea civil\, iar ghi -
ulul indic\ starea financiar\. Dup\ a -
ceas t\ zical\ pare s\ se fi ghidat Justin
Timberlake atunci c`nd a hot\r`t c\ e
tim pul s\ se a[eze la casa lui, iar vii -
toa rea so]ie s\ poarte nu doar o ve ri -
ghe t\, ci patru. Moftul pare s\ fie mar c\
`nregistrat\ Jessica Biel care [i-a dorit un
inel compus din patru piese, dou\ reali -
za te din aur alb, placate cu rodiu [i a -
co perite cu diamante, iar dou\ a se m\ -
n\ toare cu modelul simplu pentru care
a optat Justin. ~ns\ acesta nu este sin-
gu rul aspect prin care s-a identificat
nun ta, pre]ul total ajung`nd p`n\ la 6,5
mi lioane de dolari. Rochia nu a fost ni -
cidecum alb\, mireasa dorind ceva „ro -
mantic, dramatic [i extravagant `n a ce -
la [i timp”, culoarea roz fondant fiind cea
care a `ntrunit aceste condi]ii. Crea]ia
Giambattistei Valli a fost accesorizat\
cu o pereche de cercei de 105.000
dolari mar ca designerului american
Martin Ka tz.

„Mireasa roz” a p\[it spre altar a -
com paniat\ de o balad\ compus\ spe-

cial de Justin pentru ea [i pentru eve -
ni ment, „f\c`ndu-i chiar [i pe cei mai
du ri b\rba]i din sal\ s\ l\crimeze.” De [i
la o prim\ vedere nunta ar p\rea una cu
a dev\rat somptuoas\, aceasta a fost f\ -
cu t\ `n secret, undeva `n sudul Italiei,
to tul fiind o supriz\ p`n\ [i pentru cei
100 de invita]i, care au aflat c\ cei doi
se vor c\s\tori abia c`nd au ajuns la ce -
re monie. Refugiul ales a fost casa unei
ve chi prietene a c`nt\re]ului, o fost\
cre atoare de mod\.

~ns\ adev\ratul motiv pentru care
nu nta lor va fi ]inut\ minte nu se re fe r\
la cheltuieli, surprize sau fine]uri, ci u -
nul deloc l\udabil. Chiar dac\ au ]inut
to tul secret [i au fost c`t se poate de
dis cre]i, un filmule] vizionat la nunt\ a
fost catalogat drept „cel mai ur`t gest”.
Per sonaje au fost oameni s\ ra ci, care
le ureaz\ mirilor cas\ de pia tr\ [i feri-
cire, cer`ndu-[i scuze c\ nu au pu tut fi
prezen]i. ~n schimb, ace[tia au pri mit
40 de dolari pentru c`teva ur\ri, iar
spectatorii [i-au satisf\cut dorin]a de a -
muzament. Cele opt minute care ar fi
tre buit s\ vizeze extravagan]a ceremo -

ni ei s-au transformat `n glume triste pe
sea ma oamenilor f\r\ ad\post, r\u `m -
br\ ca]i, f\r\ din]i [i ne`ngriji]i, autorul
a cestui film urm\rind s\ ia `n r`s cere-
mo nia de nunt\ scump\ a celor doi.
Chi ar dac\ la un moment dat locul de
pro venien]\ al filmului era incert, pre sa
interna]ional\ sus]ine c\ acesta a fost
realizat de un prieten de-al lui Justin
Timberlake. Doar [tim prea bine c\
prie tenul la nevoie se cunoa[te.

M\d\lina OLARIU
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Mireas\ roz f\r\ din]i

Televizorul, vedeta nop]ii la Palas

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Cu ochii lipi]i de ecran timp de opt ore

� me[te[ugim un e pilator te leportator cu Wi-Fi care poa te tunde [i iar ba din
gr\din\ � oamenii `[i contorsio neaz\ g`turile precum un [arpe hip notizat

Camerele foto i-a prins [i `n Italia

� un filmule] vizionat la nunt\ a fost catalogat drept
„cel mai ur`t gest” al mirilor

Zgribuli]i din cauza v`ntului t\ios, un [ir [i ju m\ ta -
te de persoane a[teapt\ `n fa]a s\lii de evenimen  -

te de la Palas, unde doi paznici cu mutre serioase
ne `nroleaz\ pe fiecare cu br\]\ri colorate. ~n
dreapta, o alt\ coad\, mai lung\ dec`t cea de afar\
`[i a[teapt\ r`ndul la nachos, singurul aliment care a
putut fi cump\rat de-a lungul celor opt ore din ca -
drul Nop]ii devoratorilor de publicitate, vineri seara. 

{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.

»

„Era o muzic\ perfect\ curg`nd pe
jos, pe l`ng\ glezne”, anun]\ ca li gra -
fic unul dintre multele panouri ani-
na te pe pere]i `n Mojo Bar, pe stra-
da Petru Rare[, l`ng\ Hotel Ma jes -
tic, pu]in mai jos de Kaze. Fundalul
mu zical chill ori poate jazz te `n v\ -
lu ie `nc\ de la intrarea `n casa cea
ve che. ~ntocmai ca-ntr-un fantasy,
u nul dintre acelea care te prind din
pr imele secunde. Locul `l recuno[ti
du p\ copacul din The Lord of The
Rings, care-i serve[te drept simbol
pic tat pe u[a noii adrese a barului.
Fap tul c\ spa]iul de acum este cel al
u nei case `nchiriate, cu `nc\peri fo -
lo site ca semi-separeuri, care dau un
aer de intimitate, nu este dec`t o cali -
tate `n plus a barului. Iar dac\ l-ai
re perat [i decizi s\ bei o infuzie cu
ce ai negru, cu ciocolat\ [i scor ]i [oa r\,
licoarea ]i se va `nf\]i[a `n chip prie -
te nos, `ntr-un mini-ceainic din care
do ar un l\n]i[or finu] prins de toart\ o
s\ te lase s\ [tii c\, `n cinci minute
nu-]i va mai p\rea r\u pentru cei 6
lei `n minus.

{i, cum tot ai de a[teptat, cu sigu -
ran]\ nu o s\-i scape privirii nici
mo ri[tile atent `ndoite din h`rtie colo -
rat\ `n chip de origami, lipite deasu -

pra tocurilor din lemn care `]i a min -
te sc, la r\stimpuri, c\ te afli `ntr-o
ca s\ de om. Sigur, la atmosfera am -
bi ental\ ar merge poate, la fel de bi -
ne, `n loc de ceai, o cafea big cup, cu
lapte, 250 de mililitri de savoare cre-
moas\, ori o limonad\. Una mare, de
jum\tate de litru. Dac\ ]i-e greu s\
de cizi, r\sfoitul meniului nu o s\ a -
ju te foarte mult, cum fiecare alegere
te va lipsi tot de 6 lei.

Poate cel care te-a `ndemnat s\
in tri este v`ntul neprietenos de no ie m -
brie, o cafea italian\ cu sambuca ori
una irlandez\ cu whiskey ar trebui s\-]i
`ntrerup\, pentru c`te o sorbitur\ la
r\s timpuri, discu]iile cu prietenii, pe
ca re sigur din camera de al\turi ni -
me ni nu le va auzi. {i, pentru ca lo -
cul s\ arate tot mai mult ca acas\, un
cu ier pom cu c`teva pardesie lungi [i
fu lare colorate `n nuan]ele frunzelor
de toamn\ te `nt`mpin\ de dup\ des -
chi z\tura u[ii. Iar `nainte s\ pleci, cu
un ochi la nasturii hainei, pe care s\-i
`nchizi c`t mai str`ns, ochii ar putea
s\-]i fug\ la suportul pentru discuri
de pick-up de pe perete care, `m ple -
tit cu fire de plastic ro[ii [i negre,
for meaz\ o inim\ perfect simetric\.
Du p\ ce la[i 10 lei `n care, indifer-
ent ce bei, intr\ [i bac[i[ul [i poate-
]i mai r\m`ne [i pentru bac[i[ul ur -
m\ tor, e[ti gata s\ ie[i `n v`ntul toa m -
nei de noiembrie. 

Livia RUSU

Casa cu jazz [i ciocolat\ 
� locul `l recuno[ti du p\

copacul din The Lord of
The Rings, care-i serve[te
drept simbol

O noapte cu minciuni `n cadre ssccuurrttee

Localul Troian


