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Ne-am putea face foarte bine
cã plouã, sãrind peste introduce-
re, fiindcã am fi preferat un
editorial ca toate editorialele,
aleatoriu ca direcþie de reflecþie,
compus din comentarii extrase re-
lativ lejer dintr-un set de
constatãri de impact, demne de a
fi duse la moarã. 

Dar tradiþia ne determinã sã în-
cepem cum ni s-a imprimat nouã
în tãrtãcuþã cã se începe: cu ceva
precizãri, ca sã înregistreze le-
genda cum am apãrut din ceaþã ºi
sã priceapã unii ºi alþii de ce vrem
sã comitem astfel de acte de scri-
jelire, cât ºi ce fel de propuneri
avem.

Ar cam trebui, în consecinþã,
sã ne cântãrim ºi sã ne aproxi-
mãm calificativele, cuvintele cu
tentã descriptivã. În cazul în care
ar fi luatã prefaþa drept manifest,
vai ºi amar de noi dacã ne fentea-
zã marja de eroare a înþelegerii;
ne-om trezi cu vreun afiº de-un
stânjenitor derapaj, lipit pe
vitrinã.

Sinceritate? Hmm... da, since-
ritate: nu vrem nici sã ne dãm în
spectacol, nici sã dãm pe spate de
serioºi. Dacã alternãm, s-ar putea
sã fim rezonabili.

N-am putea fixa un motiv pre-
cis pentru care am purces la scri-
ere destinatã uzului public. Nu
din plictisealã (mã sãturasem sã
caut pantofi prin Braºov, ca sã
ajung la concluzia cã vara asta o
sã umblu tot în adidaºi), nu din in-
teres imatur (o sã fiu simpatizat 

de profi, o
sã-mi meargã bu-
hul ºi o sã-mi asigur
niþicã favorizare), nu din purã
pasiune (inspiraþia îmi pulseazã
prin pori în fiecare secundã, nu
mai pot respira dacã nu concep
ceva artistic), nu din prea multã
mândrie (mormane de talent
nearat, pãcat sã creascã buruienile
pe el), nu din conºtiinciozitate
difuzã (puþinã dezintoxicare de
net, dar în seara asta intru sã mai
lãmuresc ceva pentru revistã), nu
din alte pretenþii de soi...

Se înþelege însã cã ne face o
deosebitã plãcere sã contribuim la
manifestãrile locale, pivotând în
jurul dorinþei de a scrie. Iniþiatori
în curs de iniþiere, sperãm sã nu
facem mult zumzet pentru nimic,
ci sã focalizãm niºte puncte de
interes preferabile, pe ici pe colo
nevralgice.

Colaborarea, pe filiala cãreia
putem recruta textele voastre, ne
va ajuta sã ne menþinem zgubili-
tici în peisaj. Propunerile noastre
pentru teme de dezbateri aºteaptã
trepidând idei din partea voastrã,

pentru
a se plia

finisate între coli. 
Nu încercãm sã vã insinuãm

câºtigurile investiþiilor temporale,
cerebrale sau de alt gen, ataºate
revistei noastre, pentru cã aveþi o
conºtiinþã trecutã deja prin câteva
ape ºi prin foc. Cât despre noi, ne
mândrim inofensiv, renunþînd în
acelaºi timp la profituri odatã cu
jind visate, împachetate acum ºi
etichetate – „a se pãstra pe o insu-
lã pustie”. Ne mulþumim cu doza
de recompensã interioarã, care ne
regenereazã, sã ne fie de folos!

Aºadar, ca urmaºi ai unor ge-
neraþii aproape noi, propovãdui-
tori fãrã acte ai celor ce-au fost
înainte ca noi sã fim ceea ce sun-
tem, ne-am ridicat de sub cenuºã,
trãgând de coada unei pãsãri
Phoenix anonime, smulgându-i
niºte pene cu care sperãm sã pla-
nãm pânã pe meleaguri ceva mai
sigure.

Semnat, 
noi, cei din linia întâi
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În zilele de 29 ºi 30 ale lunii
martie s-a desfãºurat la Braºov a
doua ediþie a Colocviului Naþio-
nal Universitar de Literaturã
Românã Contemporanã, eveni-
ment realizat de Facultatea de
Litere din cadrul Universitãþii
Transilvania, cu sprijinul acordat
de Consiliul Judeþean Braºov ºi
Consiliul Local Braºov. Dacã
prima ediþie i-a avut în centru pe
Emil Brumaru ºi pe Mircea Horia
Simionescu, de aceastã datã tema
s-a concentrat în jurul operei
poetice a Anei Blandiana ºi a
operei în prozã a Gabrielei
Adameºteanu, cele douã scriitoa-
re fiind ºi invitatele de onoare ale
Colocviului.

Într-un „mediu în care te ºi
simþi intelectual”, dupã cum recu-
noºtea Ana Blandiana, respectiv
Aula Universitãþii „Transilvania”,

programul nici nu putea fi decât
unul foarte riguros ºi concentrat.
În ziua deschiderii Colocviului,
dupã cuvântul decanului Facul-
tãþii braºovene, conf. univ. dr.
Andrei Bodiu, au urmat confesiu-
nile de autor ale celor douã
scriitoare. Aceastã zi a continuat
cu sesiunea studenþilor ºi maste-
ranzilor, iar ziua de vineri a în-
ceput cu sesiunea profesorilor.
Au avut loc ºi douã dezbateri cu
tematici diferite, Lectura poeziei,
azi ºi Experiment ºi/sau poveste
în proza românã actualã, dezba-
teri la care au participat nu doar
cele douã invitate speciale, dar ºi
Mircea Martin, Ion Pop, Cornel
Ungureanu, Nicolae Oprea, Sanda
Cordoº, Andrei Bodiu, Alexandru
Muºina, Caius Dobrescu, Virgil
Podoabã ºi mulþi alþii. Înainte de a
pune însã punct acestei ediþii, nu
puteau lipsi întâlnirile speciale cu
Gabriela Adameºteanu ºi Ana
Blandiana, unde publicul a primit
rãspunsuri pentru curiozitãþile de
cititor.

Dupã deschiderea propriu-zisã
a Colocviului, Andrei Bodiu a
prezentat poezia Anei Blandiana,
iar Virgil Podoabã proza Gabrielei
Adameºteanu, întârzierea acesteia
din urmã conferindu-i celei dintâi
prilejul unei mai lungi confesiuni.

Ana Blandiana s-a arãtat entu-
ziasmatã de toate activitãþile
Colocviului, la care a participat în
mod activ, fiind ºi o susþinãtoare

ferventã a studenþilor ce-ºi pre-
zentau lucrãrile, declarând dupã
încheierea sesiunii studenþilor cã
nu s-a simþit deloc intimidatã,
contrar temerilor pe care le avea.

Confesiunile de autor ale Anei
Blandiana au constat în exprima-
rea concepþiei sale despre poezie.
În acest sens, mãrturisind cã este
mai inteligentã în scris, a citit
eseul Absenþa formei, apãrut în
volumul Calitatea de martor
(2003): Mult înainte de a cu-
noaºte sumara formulã cãlines-
cianã referitoare la poezie – sen-
timent sterilizat de tehnicã – am
simþit ca o fatalitate contradicþia
dintre sufletul ºi înfãþiºarea unei
poezii, am simþit, mai precis, ne-
voia ca înfãþiºarea unei poezii sã
fie cât mai puþin epatantã, cât mai
nesclipitoare ºi mai lipsitã de po-
doabe, pentru a nu distrage aten-
þia de la ceea ce îmbracã numai,
de la ceea ce – în mod fatal ºi atât
de adesea dezastruos – nu poate
exista în afara materiei care se
numeºte cuvânt. [...] În felul
acesta, aproape sinucigaº, îmi
permit sã nutresc enorma iluzie
de a mã sustrage definiþiei cãli-
nesciene. Am visat întotdeauna o
poezie simplã, elipticã, aproape
schematicã, având farmecul
desenelor fãcute de copii în faþa
cãrora  nu eºti niciodatã sigur
dacã nu cumva schema este
chiar esenþa.

O altã parte a confesiunilor de
autor, cât ºi întâlnirea de la sfârºit,
rezervatã Anei Blandiana, a fost
centratã pe modul în care con-
textul socio-politic de dinainte de
1989 a influenþat opera autoarei.
În ceea ce priveºte poezia sa, Ana
Blandiana a declarat cã dupã
volumul de debut care a fost
mutilat de cãtre cenzurã, fapt
cãruia nu i s-a putut opune, nu a
mai acceptat sã-i fie publicate

Privire de 
ansamblu
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decât acele poezii de care cenzura
nu se atingea. Proza Anei
Blandiana, prea puþin cunoscutã
de cãtre publicul larg, a reprezen-
tat „un vehicul mai rezistent decât
poezia”, dupã cum a declarat
autoarea, reuºind sã contureze
mult mai nuanþat anumite aspecte
ale societãþii române din perioada
comunistã.

Oportune au fost intervenþiile
Anei Blandiana în a corecta
anumite interpretãri date poeziei
sale. Astfel, am aflat cã dumneaei
nu a scris niciodatã poezii pentru
copii, ci acele poezii ludice le-a
scris pentru ea, negândindu-se la
cititor, cum de fapt a scris ºi toate
celelalte cãrþi ale sale.

În prezentarea prozei Gabrielei
Adameºteanu, Virgil Podoabã a
susþinut, cu argumente specifice
criticii fenomenologice pe care o
practicã, supremaþia romanului
Dimineaþã pierdutã între toate
celelalte scrieri ale autoarei.
Mãrturisirile scriitoarei se pare cã
dezmint însã aceastã supremaþie.

Printre altele, Gabriela Adameºtea-
nu a povestit publicului despre fap-
tul cã rescrie romanul Întâlnirea
publicat în 2003, încercând sã
schimbe structura poematicã a
acestuia într-o structurã liniarã,
cursivã. În plus, romanul Drumul
egal al fiecãrei zile a fost acceptat
de editura Gallimard ºi acesta va
fi publicat în Franþa în traducerea
lui Alain Paruit.

Asemãnãtor Anei Blandiana,
entuziasmul Gabrielei Adamneº-
teanu a devenit molipsitor ºi pen-
tru studenþii ºi masteranzii parti-
cipanþi ai sesiunii, deºi a precizat
cã s-a simþit poate prea omagiatã,
din simplul motiv cã nu este obiº-
nuitã cu manifestãrile de acest tip.

În schimb, spre deosebire de
poetã, scriitoarea a recunoscut cã
scrie mereu cu gândul la cititor ºi
la impactul cãrþii asupra acestuia.
Gabriela Adameºteanu a fãcut ºi
câteva dezvãluiri ce aparþin labo-
ratorului de creaþie, povestind
despre existenþa realã a casei ºi a
fotografiei din romanul Diminea-

þã pierdutã, realitate ce a fost însã
filtratã de propria-i imaginaþie

Dincolo de manifestarea oricã-
rui spirit creator, dincolo de o co-
municare extraordinarã înfãptuitã
între scriitor ºi cititorul devenit
mai mult sau mai puþin critic, în
urma acestui Colocviu ideea exis-
tenþei unui autor palpabil a fost
puternic conturatã. Potenþialita-
tea cititorului de a primi rãs-
punsuri directe pentru neliniº-
tile propriei lecturi ºi potenþiali-
tatea scriitorului de a veni în
contact nemijlocit cu publicul
sãu sunt criterii care contribuie la
singularizarea acestui Colocviu în
cadrul reuniunilor de gen. Din
aceste motive, putem spera în
transformarea într-o tradiþie a
Colocviului de Literaturã Românã
Contemporanã de la Braºov, aºa
cum s-a promis încã de la prima
ediþie.

Ioana Pop
Simona Cam

R: Unde se întâlneºte omul Ana Blandiana cu
artistul Ana Blandiana?

AB: În oglindã.

�

R: Cum simþiþi ºi cum vã raportaþi dvs. la
peisajul literar românesc contemporan ?

AB: Nu ºtiu, în afara faptului cã scriu în conti-
nuare, aºa cum fãceam ºi în urmã cu douãzeci de
ani, ce trebuie sã fac pentru a mã raporta la peisa-
jul actual. Problema raporturilor aparþine criticii.
Dificultatea stabilirii raporturilor între generaþii
vine însã, în acest context, din faptul cã fiecare
generaþie îºi are propriii critici care neagã
aproape din principiu literatura celorlalte
generaþii, dacã nu cumva refuzã pur ºi simplu s-o
citeascã. În ceea ce mã priveºte continui sã fiu nu

numai scriitor, ci ºi cititor (întotdeauna am
recunoscut cã cel mai mare adversar al
scriitorului din mine este cititorul din mine),
inclusiv cititor al celor mai recenþi autori. Mã
bucur cã sunt mulþi (într-o lume în care ofertele
sunt numeroase) ºi mulþi dintre ei buni, interesanþi
ºi evident capabili sã iasã din þarcul generaþiei în
largul istoriei literare.

�

Nevoia de poezie
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�

R: Au existat autori, cãrþi sau întâmplãri
care v-au marcat decisiv destinul literar?

AB: Da, evident, ca în cazul oricãrui scriitor, ºi
în ceea ce priveºte întâmplãrile poate chiar mai
mult, graþie istoriei pe care am strãbãtut-o.
Rãspunsul detaliat la aceastã întrebare este o
carte, sau chiar mai multe, pe care, de altfel, în
bunã mãsurã le-am ºi scris.

�

R: Existã ceva care vã poate împiedica sã
scrieþi?

AB: Nu.

�

R: În viziunea dvs. ce este mai important
pentru un scriitor – inspiraþia sau tehnica?

AB: Tehnica nu a avut niciodatã pentru mine
vreo semnificaþie. Nu cred cã pot numi tehnicã
efortul continuu de a spune tot mai puþin pentru a
sugera tot mai mult. În ceea ce priveºte inspiraþia,
este vorba de un termen demodat, având adesea
conotaþii ridicole, a adevãrului potrivit cãruia în
poezie liberul arbitru nu existã.

�

R: Sunteþi un scriitor plurivalent - de ce
prozã ºi poezie? Care este mai aproape de dvs.?

AB: Amândouã. Amândouã ascund acelaºi
sâmbure de luminã pe care îl simt ºi încerc sã-l fac
vizibil. Deosebirea dintre a fi autor de poezie ºi a fi
autor de prozã în cazul meu constã doar în faptul
cã poezie nu eu hotãrãsc când scriu (niciodatã
când termin un poem nu ºtiu dacã voi mai scrie
vreodatã altul) în timp ce scrierea prozei este o
activitate intelectualã voluntarã ºi raþionalã,
pentru care mã aºez la masã în faþa hârtiei albe ºi
nu mã ridic ore întregi. Ca prozator, mã simt
autorul plenar al paginilor mele, ca poet sunt
doar drumul pe care ele vin în lume.

�

R: Cum vedeþi lectura poeziei azi?

AB: Nu cred cã suportul material pe care se
citeºte (sau se ascultã) are importanþã. Aºa cum
s-a citit pe papirusuri ºi a fost ascultatã în teatrele
ºi pe stadioanele olimpiadelor antice, va fi cititã ºi
pe ecranele computerelor ºi ascultatã la radio, pe
CD-uri ºi pe câte alte forme se vor mai inventa.
Nevoia de poezie – în cantitãþi proporþionale cu
spiritualitatea sau cu non-spiritualitatea epocii –
va fi, nu mã îndoiesc, mereu vie ºi cu cât ne vom
simþi mai singuri, cu atât vom avea în mai mare
mãsurã dorinþa de a avea poezia alãturi.

�

R: Ce sfaturi aveþi pentru tinerii scriitori?
AB: Sã nu primeascã sfaturi despre cum sã

scrie, ci despre cum sã citeascã.

�

R: Câteva cuvinte despre Colocviul Naþional
Universitar de Literaturã Românã Contem-
poranã?

AB: Colocviul organizat de Facultatea de
Litere din Braºov este o iniþiativã extraordinarã,
realizatã cu rigoare ºi seriozitate ºi având, nu mã
îndoiesc, consecinþe ieºite din comun. În primul
rând, spre deosebire de ceea ce ai putea sã crezi
citind revistele literare, Colocviul a demonstrat cã
circulaþia ideilor ºi preferinþelor estetice între
generaþii nu este o utopie, cã nu existãm în
compartimente etanºe, ci într-un dialog pe care
timpul care desparte reuºeºte sã-i apropie ºi sã-i
îmbogãþeascã pe toþi participanþii. Sunt convinsã
cã, graþie excepþionalilor scriitori, poeþi ºi critici,
pe care îi are printre profesori, Facultatea de
Litere din Braºov este una dintre cele mai bune din
þarã. Ceea ce a demonstrat cu strãlucire ºi acest
Colocviu.

�

Interviu acordat în data de 30.03.2007, cu
ocazia Colocviului Naþional Universitar de
Literaturã Românã Contemporanã al Facultãþii de
Litere din Braºov. 

Reporter: Elena Luca

TÊTE-À-TÊTE
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– Bunã dimineaþa... seara bu-
nã! Unde sunteþi? Unde sunt toþi?
Unde m-ai dus?... Te joci, lupþi
pentru satisfacþia vanitãþii tale, nu
ai nici o convingere, nu-l luaþi în
serios!... De ce mã pui sã intu-
iesc? De ce îmi laºi numai cuvin-
te, nu ºi fraze? De ce nu ºtergi ra-
þiunea de pe fruntea mea? De ce
mi-ai golit creierul de ea ºi mi-ai
pus în loc o sferã vidatã? Crezi cã
aºa, scãpat de semne de circulaþie
ºi de dâre pe nisip, voi putea
ajunge la tine? Crezi cã, nelãsân-
du-mã sã vãd în zborul cocorilor
un V ºi în oameni viaþã, voi putea
fi vreodatã egalul tãu? ªi mie
mi-e lehamite de galaxii ºi iubire,
dar þie de ce îþi este? De ce þi-ar
fi? De ce speri cã o sã creadã
cineva în mine sau cã voi pãrea
mãcar interesant? Nu o sã
înþeleagã nimeni nimic. De ce,
pãrãsindu-mã aici, m-ai lãsat sã
fiu ciudat? Iepuraºul meu, soarele
vieþii mele, de când ai plecat,
viaþa mea e un coºmar! Cu cât era
echivalent parfumul particulei
primare? Cu o masã de flori sau
cu vibraþia dureroasã a cuantei
rãtãcite dincolo? Negru! Negru!
Vrei sã mã întorci la început? Te
rog, te rog, da, da!! acolo...
Vreau... Era bine. Nu trebuia sã
pipãi, nu mã sprijineam pe þãrânã
ºi nici pe repere, eram atât de

aproape... Eram? Sau nici nu
eram mãcar? Mai vreau, te rog...
Du-mã la început... Dar nu mã vei
putea privi... Va fi totul un punct,
iar în rest doar o gurã cãscatã... În
rest nu va mai fi nici Unde, nici
Când. Ar trebui sã te cocoºezi
niþel, nu, puþin mai mult, sã te
încovoi, ar trebui sã te închistezi
prea mult în tine însuþi ca sã avem
amândoi loc în punct... ªi te-ar
durea ºi nu vreau asta, pentru cã
þipãtul tãu ar face sã disparã
punctul, l-ai înghiþi atunci când ai
deschide gura ca sã urli... ªi
atunci nu ar mai exista punctul
care sã explodeze, nu ar mai
putea exista în viitor nici o
virgulã de care sã mã obligi sã mã
împiedic. Nu aº mai putea sã îmi
las peste milenii capul pe spate ºi
sã privesc întrebãtor cãtre
secunda zero. N-ar mai fi nici un
început pe care sã îmi rãstignesc
credinþa... ªi atunci ce ar fi, ce nu
ar fi? Ce ar exista, ce ar non-
exista, ce s-ar anihila, ce? ce? ce?
ce? ce? ce? ce? De ce m-ai fãcut
cerc, rãpindu-mi miezul ºi centrul
înþepat de compas? De ce, lângã
abis, nu mã pot juca decât cu
douã pãpuºi, una blondã ºi alta
brunetã? Ce-ar fi ca pãpuºile
astea antipodice sã nascã un copil
hibrid ºi gri cãruia sã-i fiu doicã?
De ce nu mã laºi sã uit de tine, de
ce nu mori? Ce-ar fi sã te mãnân-
ce ºi pe tine viermii? Ce-i cu rei-
ficarea asta? Te rog, îi faci sã râdã
iar eu vreau liniºte. Nu mã vezi cã
mã zbat în cuvinte, cã fac cu mâ-
na tuturor, cã desenez într-o vese-
lie cruci întoarse pe cer ºi tot de-
geaba? Nu mã vezi cã mã hrãnesc
cu gesturi ºi cu clipiri de ochi, nu
vezi cã încerc sã-mi strâng inima
cu un cleºte ca sã nu mai zvâc-

neascã, sã nu se mai miºte deloc,
cãci o face în zadar? Nu vreau 
s-o mai vadã nimeni, nu vreau ad-
miraþia privirilor hãmesite ºi ghi-
duºe, nu vreau poftã de a vorbi,
ce-i aia deschidere spre viaþã? 
Fã-mã sã nu pot exprima nimic, 
fã-mã imobil, incolor, inodor,
inert, inapt, idiot, islamist, iobag,
imoral, intrinsec, intrauterin, in-
suportabil, ilogic, cum vrei tu,
numai sã înceapã cu i... Lasã-mã
numai în viaþã, sã simt apãsarea
acestei lumi ºi atâta tot. Cu „i” de
la iubire. De ce nu m-ai fãcut sã
fiu un poet romantic? Ce frumos
aº fi vorbit, cine ºtie, poate cã
evaziunea mea (sau evadarea, sau
eliberarea, sau nirvana, cum se
zice?) cine ºtie cât de departe
m-ar fi dus... Poate cã aº fi aflat
adevãrul absolut. ªtiu, ºtiu! Totul
e iluzie! Am ochii verzi? Ce-ar fi

Dintr-o lume fără simboluri, către Tată
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sã-mi pui o vorbã bunã pe lângã
Moº Crãciun, poate îmi aduce în
dar un dicþionar... De ce m-ai fã-
cut exact personaj de teatru
absurd?... tot aia era ºi dacã eram
altcineva. Uitã-te ºi tu în ce hal
vorbesc! Da’ promiþi cã o sã
aducã daruri multe la fetiþe ºi bã-
ieþi? Unde-i comunicarea aia,
unde-i esenþa fiinþei mele? Dacã
eram puþin mai sus, adicã dacã nu
eram atât de jos, poate mai înþele-
geam ce înseamnã depersonaliza-
re, dezumanizare, degradare... A
transcende, a transcende... Acesta
trebuie sã fie substantivul meu...
Aici e scãparea, aici ºi acum...
Sunt invulnerabil, cãci nu ºtiu

ce-i aia rãsãrit sau apus... A trans-
cende aici ºi acum... Acesta-i pro-
numele meu. Dar numele meu
care e? Zor-de-zeamã sau Aban-
donarea Oricãrei Speranþe? Sau
ºi... ºi...? Iar porecla mea... Dar
de ce m-ai dezlipit de umbra
mea? Unde e ea? Om trãi ºi om
vedea... ªi dacã murim ºi nu mai
vedem? Ce-i cu balansul ãsta
continuu? Pendul elastic sau
resort Foucault? Nu mai vreau sã
mã privesc în interior din interior.
Scoate-mã! Fã-mã sã tresar!
Fã-mã regizor, nu mai vreau sã
asist la viaþa mea! Ce o sã fac
dupã ce o sã epuizez domeniul
posibilului? O sã pariez pentru

noapte? O sã nasc lucid? Dar ce
sã fac cu ireductibilitatea din
mine? O divid, o mulg, o mã-
nânc? Aº vrea sã spânzur tot
lirismul de o creangã putredã ºi
sã-l vãd atunci ce se face, o sã
mai nascã forme ºi culori când o
sã se bãlãngãne, atârnat deasupra
surplusului de vid? O sã strâng
scara pliantã a valorilor ºi o sã fac
din ea un nod gordian. Pot fi fãrã
apel de la tine? Mã aºtepþi sã te
caut? Fugi! Fugi! Stai! Îmi dai un
sens? Îmi dai un scop? Îmi dai o
întrebare? De ce m-ai rupt de ei?
De ce ai tremurat un fir roºu de
sânge ºi maci între mine ºi lume?
ªtiai cã macii sunt simbolul
uitãrii? ªi ce-are-a face? Supri-
mare prin sinucidere: mi-am dat
azi acordul scris ºi voi privi
revolta pe negativul filmului
fotografic tot azi... Dar dacã aº fi
fost condamnat la moarte, m-aº fi
înãlþat ca Lucifer atunci. Aoleu!
S-a sunat, s-a sunat... Tre’ sã mã
mut acum, e cam târziu. Doamne-
lor ºi domnilor, vã mulþumesc
pentru atenþie, adio. Adio, adio,
adio, adio.

Delia Mihai

În ultima zi de februarie, pe la nouã fãrã douã-
zeci, mã gãsesc în autobuzul 6, în drum spre casã,
la capãtul unei zile lungi. Ocup locul de lângã
geam al primei banchete din mijloc, pe stânga. La
teatru se urcã o bãtrânicã de pe care nu ne mai pu-
tem dezlipi privirile niciunul, cãci autobuzul e gân-
dit ca un amfiteatru, iar ce face femeia e clar show
de show. Se chinuie cu trei paporniþe mari, lãsân-
du-se aruncatã dintr-o parte într-alta, mai ceva ca
un boxer groggy în corzi. Sprijinã o plasã,
bestecãie într-o poºetuþã retro dupã bilet, mutã o
altã plasã, se mai cautã un pic, na cã s-a vãrsat ºi
asta, ridicã, iar sprijinã, e aruncatã mai încolo, iar
se cautã de bilet.

– Eu zic cã tanti nu ºtie sã schieze, zice un tânãr
care puncteazã, dând din cap pe ritmul unei
melodii de la cascã.

„ªi totuºi nu cade”, îi vorbesc eu în gând. „Dacã
se pune lângã mine am sã ies pe sub barã, merge, e
un fel de polcã mai joasã”, îmi fac eu planurile. 

Tipa se aºazã într-adevãr lângã mine, dar nu
trebuie sã fac figura de polcã pentru cã se ridicã la
semaforul dinaintea staþiei mele. Iar se face movilã
în tot locul, târându-ºi plasele din aproape în
aproape, ca la „Nu te supãra, frate!” cu toþi pionii
în cursã spre casã.

– Sã vã ajut, zic.
– Mulþumesc, nu trebuie, zice.
Nasol, e una din alea care cred cã au valori ºi eu

plec cu ele.

Oops!
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Mai avem câþiva metri ºi suntem în staþie, iar
plasele tot nu sunt grupate lângã ieºire. Risc ºi pun
mâna pe una zicând:

– Daþi-le încoace ºi pe celelalte douã, ºi dum-
neavoastrã fiþi atentã la coborâre!

– Da’ dumneavoastrã coborâþi aici? îºi ridicã ea
faþa spre mine.

„Nu, în Noua!” îmi vine sã-i trântesc, dar îi
observ ochii albaºtri de cer de ploaie: au cãutãtura
apoasã ºi fãrã þintã a nevãzãtorilor. 

– Da, doamnã, eu pe-aici stau.
Coborâm cu bine în staþie, dar pãlãriuþa croºe-

tatã a lui Cer-de-ploaie începe sã se învârtã ca o
giruetã. 

– Unde mergeþi? o întreb.
– Apãi, zice ea cu o voce tinereascã, nu e aici...

eu trebuia sã cobor la Gemenii!
„Apãi oops!”, îmi zic ºi sar înapoi în autobuz,

strigându-i femeii pe când mã proptesc cu indexul
în butonul pentru deschidere:

– Haideþi sus cã mai avem o staþie!
– Da’ dumneavoastrã nu trebuia sã vã daþi jos

aici?
– Eh, o staþie-n sus, în jos, tot aia! zic, bucuroasã

cã s-a întors cu bine în autobuz. Ia uitaþi-vã, aici
trebuie sã ajungeþi la Gemenii? Saray, poºta,
Profi... aici?

– Da, aici, aprobã Cer-de-ploaie, scuturând
energic din pãlãriuþa croºetatã. Daþi-mi-le mie
acum, vã mulþumesc mult, zice, ºi cautã baierele
plaselor. Cobor cã mã duc pe Vlahuþã.

– Lasã cã le car eu pânã ne dãm jos, îi zic.
– Da’ dumneavoastrã coborâþi tot aici?
N-am timp s-o þin de vorbã cã am treabã sã mã

dau jos. 
M-am cam lãmurit ce-i plumbul din paporniþe:

legume, fructe ºi flori.
– Haideþi cã vã traversez la 8, îi zic lui Cer-de-

ploaie odatã ajunse pe trotuar, sunt grele astea, n-ar

trebui sã cãraþi aºa de greu.
– Vã dau ºi dumneavoastrã niºte flori, zice ea...

Sunt grele, cã au vrut sã-mi dea din toate.
Traversãm aiurea, mi-e fricã sã n-o calce careva,

dar îi ajunge un „Repede!” de-al meu ºi sprinteazã
ca un cosaº pânã pe partea cealaltã.

– Sã vã dau niºte flori, haideþi sã le punem pe
bancã, zice. Eu „Nu!”, ea „Ba da!”, eu „N-aveþi
pentru ce!”, ea „Cum sã nu, vã rog!”; începe sã
cotrobãie prin plasã, desface o fundã, un celofan, o
fundã iar, îmi scoate câteva fire, tot atâtea cad pe
jos, închide, repetã toate operaþiunile pentru cã
vrea sã-mi mai dea încã; „Ajung astea”, zic eu, „Vã
rog mult”, zice ea.

Vine 8-ul, apucãm amândouã de plase, eu i le
smulg, „Urcaþi-vã”, îi spun, „cã vi le dau eu”;
de-abia apuc sã-i aburc ultima paporniþã cã aproape
cã mi se închide uºa peste mânã.

– Dar dumneavoastrã vã întoarceþi, da? o mai
aud.

Mã uit dupã ea ca dupã un copil trimis în tabãrã;
de-abia îi desluºesc silueta prin stratul de noroi
uscat de pe uºa troleibuzului, dar îi fac cu mâna ºi
vãd cã-mi face ºi ea. 

Mã întreb unde vroia sã mã întorc ºi când mã
îndrept spre bancã dupã flori, îmi dau seama cã de
ele îºi fãcea griji.

Fac un buchet cu tijele verzi de pe scândurile
bãncii, apoi încep sã culeg câte una de pe jos. Sunt
multe, îmi zic, sunt frezii, poate galbene, ºi mi le
pun în picioare în geantã. Mâine e întâi martie, îmi
trece prin minte, ºi iau vioi calea-ntoarsã, ignorând
cã am abonament pe toate liniile interne.

Roxana Oprean
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Existã cãrþi care te fascineazã,
care te revoltã, care te fac sã ro-
ºeºti ºi sã te întrebi cum poate ci-
neva sã scrie aºa ceva, cãrþi care
te provoacã ºi care te fac sã te
gândeºti de douã ori înainte de a
judeca pe cineva. O astfel de
carte este Pederast de William
Seward Burroughs, unul dintre
reprezentanþii de seamã ai gene-
raþiei Beat, alãturi de Allen
Ginsberg ºi Jack Kerouac.

Burroughs este mai mult decât
un simplu scriitor, este un artist
complex, remarcându-se în spe-
cial prin acurateþea observaþiei
psihologice. Tema dependenþei
de droguri este prezentã în majo-
ritatea scrierilor sale, sub diferite
forme, iar Pederast nu face
excepþie.

Pederast este un roman
îndrãzneþ, oarecum brutal ca
limbaj ºi neindicat persoanelor cu
idei preconcepute, având în
vedere faptul cã prezintã evoluþia
sentimentelor unui homosexual.
Poate cã acþiunea în sine nu este
genul de acþiune care sã te þinã în
suspans, care sã te facã sã vrei sã
termini cât mai repede cartea, dar
intensitatea trãirilor te poate face
sã empatizezi cu personajul prin-
cipal, dând în lãturi orice pre-
concepþii. Deºi iniþial Pederast
trebuia sã facã parte din romanul
Junky, Burroughs a renunþat la
text, existând riscul de a fi
considerat obscen din cauza
conþinutului ºi temei legate de
homosexualitate.

Textul introductiv al romanu-

lui este o mãrturie a autorului prin
care acesta explicã motivul pen-
tru care a început sã scrie: împuº-
carea accidentalã a soþiei sale,
dovedind astfel cã romanele sale
nu sunt doar texte cu teme provo-
catoare, ci ºi un mijloc de purifi-
care, un mod inedit ºi „insolent”
de catharsis.

Acþiunea romanului este pla-
satã în America de Sud, mai exact
în Mexico City, unde William
Lee, personajul principal ºi alter
ego-ul scriitorului, îl cunoaºte pe
Eugene Allerton de care începe sã
se simtã atras. Lee îi propune
acestuia sã meargã într-o cãlãto-
rie în Ecuador  în cãutarea unei
plante halucinogene
renumite – yage – ºi, deºi
Eugene acceptã sã-i fie
partener ca urmare a unui
pact realizat între cei doi,
acesta din urmã nu îi
împãrtãºeºte sentimen-
tele. Mai mult, Eugene se
gândeºte cã poate relaþia
lor nu este ceea ce el îºi
doreºte, pãrãsindu-l în
cele din urmã pe Lee.
Acþiunea romanului este
prezentatã alert, oarecum
filmic, însã nu lipsesc
episoade care ne duc cu
gândul la tehnica numitã
cut-up, ulterior folositã
de Burroughs în roma-
nele sale, episoade în care

imaginaþia protagonistului creea-
zã o atmosferã suprarealistã, do-
vedind încã o datã talentul
autorului.

În ciuda aparenþelor, romanul
nu prezintã doar relaþia celor doi
ºi cãlãtoria lor în Ecuador. Pro-
tagonistul romanului nu mai este
sub influenþa drogurilor, aºa cum
apare în romanul Junky, astfel cã
el este conºtient de tot ceea ce
simte, de evoluþia trãirilor sale,
dar, în acelaºi timp ºi de eºecurile
sale sentimentale. În spatele unui
limbaj obscen ºi al unui umor plin
de sarcasm, se ascunde un perso-
naj vulnerabil, capabil sã trãiascã
sentimente intense fãrã a avea
nevoie de surogate precum dro-
gurile.

În loc de încheiere, vreau doar
sã menþionez cã, pentru cei care
sunt interesaþi sã citeascã roma-
nul, lãsând la o parte orice preju-
decatã, Pederast se gãseºte la edi-
tura Polirom ºi este una dintre
cãrþile la preþul de 1 euro.

Maria Bungãu

Între tabu şi
provocare

William S.
Burroughs

CUVÂNTUL SUB LUPÃ

ZoomZ 8



Mãrturisesc cã am început sã
citesc Luni de fiere, de Pascal
Bruckner, din purã curiozitate.
Vroiam sã ºtiu de ce  ºi-au luat cei
de la Luna Amarã numele dupã
ea. Dar scopul principal nu mai
conteazã acum. Cartea m-a absor-
bit, întâi ºocându-mã, fãcân-
du-mã sã cred cã o astfel de lume
se gãseºte numai în tenebre, ne-
vrând sã admit cã poate exista
atâta cruzime izvorâtã din dra-
goste. Deºi cunoºteam zicala con-
form cãreia linia care desparte iu-
birea de urã e foarte sensibilã ºi
se poate rupe în orice moment,
nu-mi puteam imagina o turnurã
atât de violentã. Am cules câteva
citate care concentreazã filozofia
personajelor.

Cartea porneºte de la citatul
lui Scott Fitzgerald: Vegheazã sã
nu dispari în personalitatea alt-
cuiva, bãrbat sau femeie.

� Sentimentul este ceva ce se
poate pierde ca un ceas, epuiza
încet ca un cont în  banca ºi
regãsi ca o pãlãrie.
� Dragostea înseamnã evi-

dent douã solitudini care se împe-
recheazã ca sã creeze o neînþele-
gere. Existã însã neînþelegere mai
seducãtoare?
� Amanþii ar trebui sã se

despartã în cel mai puternic mo-
ment al pasiunii lor, sã se pãrã-
seascã din exces de armonie pre-
cum alþii se sinucid din exces de
fericire.
� A nu trãi în cuplu înseamnã

sã renunþi la propria legendã,
înseamnã sã pierzi unitatea unei
istorii pentru a dobândi neîngri-
jirea unui zvon.
� Universul câºtigã prin rãz-

bunare o abominabilã bogãþie.
� Nu decãderea îl ameninþã pe

libertinul modern, ci plictiseala.

Pornind de la ultimul citat ni
se relevã principala etapã a des-
trãmãrii unui cuplu: apariþia
plictiselii. Închiºi în spatele uºilor
negre, încercând sã ºocheze prin
actele cele mai crude ºi perverse,
cei ce formeazã cuplul plãnuiesc
sã fugã de lume ºi de obiºnuinþã.
Dar plictiseala nu atacã numai
actele comune, evenimentele ºi
comportamentele obiºnui-
te, ci absolut orice se repe-
tã riscã sã intre sub lupa ei.
Neprevãzutul, cel care
lumina totul ºi dãdea viaþã,
este mutilat de rugina
plictiselii. Ajungi sã urãºti
ceva nu pentru cã e frumos
sau urât, ci pentru cã e
mereu acelaºi. Când ai
explorat un teritoriu ºi îi
ºtii fiecare porþiune, fie-
care secret, nu mai ai nici
un interes. Umanul devine
un obiect de care trebuie sã
te descotoroseºti. Oricât de
libertin ai fi, nu poþi în
mod continuu sã te minþi

cu o noutate ce devine obiºnuinþã.
ªi armonia este plictisitoare. Fãrã
bariere, fãrã obstacole, totul este
prea simplu. A reduce un om la o
comunitate este iar o greºealã. A
face un idol din el nu întârzie
sfârºitul. Dar poþi ajunge sã urãºti
ºi sã distrugi cu un zâmbet
zeflemitor obiectul odatã adorat?
Se pare cã da, ºi foarte uºor.
Rãzbunarea dã viaþã, dã speranþã,
dã o satisfacþie imensã. Cruzimea
nu mai sperie. Oamenii devin
animale ce aruncã cu noroi.
Decad râzând ºi acceptã rolul de
þap ispãºitor. Sentimentul nu e ca
piatra, ca scoica, e perisabil. Te
învârte ºi te aruncã ºi-ºi bate joc
de tine, cel care a crezut cã-l
poate conduce. Superioritatea
unuia din cuplu este un dezechi-
libru care este reparat cu cea mai
mare cruzime, pânã la sluþire.
Viaþa e ceva nesemnificativ, pânã
devine un chin. Maestrul ºi sluga
îºi schimbã rolurile. Cãlãul se
crede Dumnezeu, judecãtor
suprem. 

Iubirea-ură sau neînţelegerea 
amară a solitudinilor

CUVÂNTUL SUB LUPÃ
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Povestea trebuie spusã, iar
martorii sunt sacrificaþi ºi ei pe
altarul egoismului celor implicaþi.
Fiinþele nenorocite atrag nenoro-
cirea. Rãul e pedepsit, dar nicio-
datã îndeajuns. Ura e mascã a iu-
birii ºi iubirea a urii. Iubeºti cru-
zimea, iubeºti ura, iubeºti supe-
rioritatea, urãºti iubirea, adorarea,
idolatria, închinãciunea, uitarea
completã, altruistã. Încercând sã
fugi de monotonia cuplului con-
jugal, ajungi la o dramã ºi o reali-
zare a imposibilitãþii evitãrii so-
cietãþii ºi impulsului. Sub altã
mascã zac aceleaºi ritualuri, ace-
leaºi decãderi, aceleaºi gesturi ce
duc în acelaºi loc. Urcare ºi cã-
dere. Adorare ºi urã. Senzualitate
ºi impotenþã. Viaþã ºi moarte.
Inocenþã ºi culpabilitate. Între
personaje se instaleazã perma-
nent o relaþie de tip cãlãu-vic-
timã. Rebecca este la un moment
dat victima lui Franz care o
chinuie, o face sã-ºi risipeascã
frumuseþea, sã-ºi strice sãnãtatea,
sã-ºi piardã însãºi demnitatea,

respectul de sine, sã devinã
sclava lui. El o supune unor
torturi extraordinare ºi de
nesuportat, o jigneºte, îºi râde de
condiþia ei socialã, de lipsa ei de
inteligenþã ºi culturã. ªi cu toate
acestea ea, iubindu-l, suportã tot. 

Vrea sã stea cu el chiar dacã
ºtie cã el are aventuri ºi ºi-a
pierdut respectul ºi interesul faþã
de ea. Ea se vinde. Se teme cã
dacã va fugi nu se va mai regãsi.
Nu va putea recãpãta dimensiu-
nea nouã datã de el ºi de aceea se
întoarce cu coada între picioare
ca un câine plouat de fiecare datã
când e alungatã. Versurile „Lu-
mea se-ntâmpla / Dar nu ºtiai cã
era a ta” (din piesa Luni de fiere a
aceleiaºi formaþii Luna Amarã)
trimit la izolarea celor doi într-un
glob, într-un balon ce avea sã se
spargã. Rebecca îºi vinde sufletul
diavolului. Chiar ºi când se
rãzbunã, suferã. Numai rãpirea
integritãþii fizice a lui Franz e o
rãzbunare pe mãsurã. Astfel,
devine cãlãul lui. Acum el este cu

ochii în pãmânt, un corp mutilat.
El se rãzbunã pe un altul ca el
care nu apucã sã-i trãiascã viaþa,
dar care era iremediabil împins
spre aceleaºi erori: Didier, care
ajunge prizonier în „Orientul” lui.
Nimeni nu este nevinovat, toþi
decad pentru cã lumea corupe. 

Lunile amare nu se mai termi-
nã, timpul nostru e o permanentã
lunã amarã. Reproºuri, minciuni,
agasãri, violuri, ne distrug ºi ne
transformã pe toþi în niºte
monºtri. Frumuseþea n-are nici o
ºansã de a supravieþui. Lumea e
coruptã ºi o înghite fãrã milã ca
un ºarpe veninos. Fuga poate sã
aducã o altã identitate de care ne
temem, nu vrem sã ne schimbãm
ºi primim compromisurile ºi o
existenþã de plastic, de consum,
în care noi ne consumãm pe noi.
Fanteziile noastre trebuie sã fie
ireale pentru cã în momentul în
care obþinem ce dorim, orice ar fi
acel „ceva”, el nu ne mai este
folositor, nu-l mai dorim, ba chiar
ajungem sã îl urâm. Dorinþa tre-
buie sã aibã lucrurile care o deter-
minã mereu absente ºi asta naºte
fantezii nebune. Bruckner, în
aceastã capodoperã plinã de o
violenþã uneori sado-masochistã,
aratã extremele întunecate ale
iubirii, iubirea-amarã ce nu duce
la moarte ci, mai rãu, la un chin
constant, care îºi roade victimele
ºi ºterge orice urmã de umanitate.
În ecranizarea cãrþii (în regia lui
Roman Polanski) finalul se
schimbã. Rebecca si Franz mor,
relaþia lor dându-ºi ultimul suflu
întârziat, ca o moarte ce ºi-a
aºteptat ani de zile damnaþii. Mai
dramatic este însã finalul din
carte unde, deºi viaþa rãmâne, ea
este de mii de ori mai tragicã
decât orice moarte.

Raluca Garcea

CUVÂNTUL SUB LUPÃ
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Atitudinea. Spune multe. Unii
se afirmã cu orice preþ. N-au ce
ascunde parcã. Dacã te intrigã agi-
taþia violentã, constant agasantã,
sau din contrã, manifestarea stra-
niu de impasibilã a unei persoane,
poþi trage concluzia cã este
frustratã sau cã are o hibã mai
specialã. Nu se poartã tocmai cum
te-ai aºtepta, simþi cã îþi creeazã o
stare spontanã de iritare combinatã
cu silã, ce te face sã te simþi
nenatural. Te încrunþi, ceva îi
lipseºte: respectul. Ca sã nu zici cã
e nesimþit.

Nu mi se pare normal cã res-
pectul se învaþã ºi cã învãþarea lui
mai e condiþionatã ºi de vârstã.
Dacã un specimen  mai creºte un
pic peste limita palpitândã a rume-
gãrii educaþionale, adio modelare!
I se urcã tupeul la nivelurile
cerebrale haotice ºi i se dã drumul
în societate ca sã poatã sã o trans-
forme la o adicã în junglã. E de-a
dreptul delirant, pentru cã high-
life-ul respectivului îþi roade þie
meticulos filtrul de protecþie. Din
doi paºi ºi trei miºcãri eºti gata
regalat cu o crizã de tensiune în
grad avansat. Cine ºtie, poate cã
primeºti bonus ºi niºte consecinþe
de anvergurã, cã de banalele scurt-
circuite de pe parcursul zilei te-ai
plictisit. Stresul fãrã aventuri este
practic mai stresant (zic ei, da’ noi
ºtim cã vor sã ne inducã în eroare).
Culmea e cã, dupã prima spi-
talizare, eºti ceva mai în siguranþã.
Dupã atâta timp în care ai practicat
corecþiile verbale cele fãr’ d-efect
scontat (nici pe ocolite mãcar, ci
taman pe dos), ai început sã te
perfecþionezi în arta flit-ului, ce

pare, surprinzãtor, sã punã mai
degrabã persoana vizatã în încur-
cãturã. Nu þi se mai râde în nas
chiar aºa de dezinvolt, poate
vizionezi ºi-un rictus, plus cã nu
mai explodezi. Asta în cazul în
care individul nu este cumva turbat
ºi posedã instincte de concentraþie
orgolioasã crescutã, caz în care
finalul confruntãrii e tabu prin
doza lui de imprevizibilitate. 

Când ai de-a face cu lipsa de
respect crasã (cã n-am rãbdare sã 

despic firu-n ºepte,
zece sau câte feþe o avea nesimþi-
rea, de la þârâitul ei slab pânã la
zãngãnitul acut) stai ºi te întrebi
filozofal de partea cui e normalita-
tea ºi cine e anormal, presupunând
cã tu tot pedalezi în gol ºi în tabãra
adversã nu se încreþeste nici moþ
de rezultat. Cã doar, deh,
„nesimþitul e un om ca toþi oame-
nii / numai cã nu pricepe nimic, / el
are lumea lui de basm ºi de griji /
ºi pare a înþelege ce-i spui” –
Þapinarii.

De ce nu om avea toþi din naº-
tere aceastã calitate a respectului,
aºa... sã se manifeste pregnant în
conduitã, habar n-am! Cum ar fi,
sã avem  respectul  în stare  e-l-e-
m-e-n-t-a-r-ã, vizibilã, ca un acce-
soriu fizic, de exemplu. Ar trebui
sã figureze ca o dublurã a filtrului
de protecþie, sau chiar sã-l înlocu-

iascã, e mai rentabil parcã. Nu te
mai izbeºti în alþii în virtutea
malformaþiilor psihice comune din
care se divid mãºtile animate
exemplar, alias indiferenþã,
aroganþã (o fi DEX-ul generos, dar
tot în comerþ se remarcã mai amplu
ºi mai intens aceste feþe). 

Poate cã existã un fel de sadism
ce are rolul sã conserve astfel de
specimene (vorba lui Blaga, „nu de
tot om”-ul), care se comportã
deplorabil ºi nici nu dau semne de
stânjenealã sau de schimbare când
li se trimit semnale vizuale ºi mai
ales auditive: infect (!!). Asistãm la
maxima lãfãialã a satisfacþiei im-
perturbabile de sine ºi a conºtiinþei
tâmpe, curãþate de orice urme de
remuºcãri. Persoana în cauzã con-
siderã cã trebuie sã i se dea mereu
dreptate. Invariabil. „Convinge
lumea sã se plieze pe setul tãu de
non-valori. Nu accepta compromi-
suri”, zice inspirat decalogul lui
Radu Paraschivescu. Evident, de-
vine simptomatic. Chiar este. Iatã
cum îºi gãseºte rostul ºi motivaþia
cuvântul „zadarnic”: dupã ce indig-
narea noastrã a atins cote
paroxistice, pãrãsim docili euforia
adrenalinei (nu-i aºa?), ne tragem
sufletul, oftãm din rãrunchi, îl
rostim ºi... ceva mai calmi, ne re-
semnãm sã o luãm de bunã ºi sã ne
înarmãm cu o minimã strategie
ºmechereascã, dacã þin piept astfel
de planuri firii noastre ofuscate.

Printr-o oarecare antitezã, dacã
ar fi sã facem un profil al omului
respectuos, el nu ar arãta în nici un
caz excesiv de umil, supus total ºi
bâlbâit, nici exasperant de bine-
voitor ºi voluntar, ci pur ºi simplu
atent faþã de ceilalþi. În vederea
unei dezirabile înþelegeri ºi a unei
convieþuiri civilizate pe Pãmânt ºi
oriunde altundeva în Spaþiu.

Elena Paºca

Non-simţ
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Nenumãratele lupte pentru in-
dependenþã, cãrora li s-a atribuit
ulterior un profund caracter dra-
matic prin urmarea aceleiaºi ten-
dinþe de glorificare a istoriei
atunci când domeniul actualului e
prea puþin colorat, au limitat
conºtiinþa publicã, aproape inva-
riabil, la o percepþie unicã asupra
termenului, definit în opoziþie cu
dependenþa de factori externi
precum dominaþia, regimuri tota-
litare sau intoleranþa legislaþiei
faþã de pornirile ce contravin
tradiþiei.

Acum suntem independenþi.
Avem libertatea cuvântului, a
presei, a educaþiei etc. Pãrem a
avea posibilitatea câºtigãrii inde-
pendenþei de orice tip, iar asta
devine cea mai importantã dintre
independenþe.

Sustrãgându-ne tendinþelor,
sãrbãtorind pe cei care au favo-
rizat „eliberarea”, sfidând tot ce
nu ne defineºte, omitem însã a
aboli chiar cea mai puternicã din-
tre constrângeri. Departe de influ-
enþa mizeriei din lume sau a rãu-
tãþii ce pare a o caracteriza, ceea
ce ne împiedicã adesea sã fim
liberi este autolimitarea, care
derivã din iluzia cã existenþa ne
este determinatã de factori
externi, asupra cãrora puterea
noastrã este nulã.

Conform unei credinþe popula-
re, nu putem scãpa de ceea ce
suntem. Adânc înrãdãcinatã în
conºtiinþa umanitãþii prin tradiþie,
aceastã aparentã necesitate a re-
semnãrii în faþa unei voinþe  supe-
rioare obiective a generat o
cufundare într-un „eu  sunt”
absolut. Dar suntem într-adevãr
slabi sau puternici, timizi sau
vulgari, suntem rãi sau buni, sun-
tem caracterizaþi de obiceiurile
noastre, de atitudinea noastrã, de
sentimentele noastre, sau doar
produsul a tot ceea ce credem
despre noi înºine?

Unul dintre factorii
determinanþi ai  percepþiei
asupra propriei persoane e
categoric reprezentat de
opinia celorlalþi. Existã în
fiecare dintre oamenii pe
care i-am întâlnit cel puþin
o datã în viaþã un loc, mai
mic sau mai mare,
rezervat nouã, unde se
„depoziteazã” ceea ce
cred cã ºtiu despre noi.
Abordarea unei atitudini
similare la fiecare contact
oferã profunzime acestor
pãreri, ceea ce ar putea
avea drept consecinþã
adâncirea într-un tipar
comportamental. Ce
suntem în ei este tot o

formã de existenþã ºi identitate ºi
fiecare cuvânt auzit de la ei ne va
lega de o iluzie despre „noi”.

În comunitãþile arhaice, timpul
era considerat ciclic ºi reiterabil.
Ca simbol al evoluþiei, oamenii
moderni au recurs la aparenta
conºtientizare a liniaritãþii lui, ce
dã naºtere aºa numitei crize occi-
dentale, cauzate de confruntarea
cu ireversibilitatea. Însã  trãsãtura
comunã a acestor douã teorii e
tocmai ceea ce ne limiteazã -
interdependenþa zilelor. Optând
pentru reprezentarea zilelor prin
puncte izolate, în detrimentul
unirii lor în scopul formãrii unor
cercuri/linii, suntem goliþi tocmai
de aceastã falsã identitate emoþio-
nalã determinatã de faptul cã ceea
ce suntem ºi simþim azi este strict
condiþionat de ceea ce eram ºi
simþeam ieri. Astfel, ceea ce
iubim sau urâm nu este decât o
consecinþã a incapacitãþii umane
de adaptare rapidã la noua reali-
tate, echivalentul unei detaºãri to-
tale de trecut. De la acel senti-
ment numit, în mod lucid, ataºa-
ment ºi pânã la iluzia imposibili-
tãþii continuãrii vieþii fãrã un anu-
mit element de care ne pare a
depinde, tot ce se întâmplã  emo-
þional în noi ar putea fi suma a tot
ceea ce am simþit vreodatã, o acu-
mulare aparent fireascã de gân-
duri, sentimente ºi atitudini, adicã
tot ce ne „caracterizeazã”.

Nu existã o manierã „corectã”
de a trãi, aºa cum nu existã
instanþe supreme în a defini co-
rectitudinea, însã a ne sustrage
tendinþei de mutilare a potenþiale-
lor reprezintã un mod minimal,
din punctul de vedere al efortului
spiritual, de a aboli caracterul de
iluzie confortabilã al vieþii
noastre.

Maria Ghiurþu

Ziduri şi
oglinzi
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Întotdeauna vei avea o mai mare
libertate în explorarea zonei umanului
dacã ajungi în imaginar pornind de la
trup, spunea Gheorghe Crãciun într-un interviu
acordat lui Ovidiu Simonca (Marele pericol pentru
literatura românã a momentului este mondenitatea
- interviu cu Gheorghe Crãciun, publicat de
Observator cultural la 6 octombrie 2005). 

Trupul celui care a fost pentru o clipã în lumea
efemerã ºi minunatã a oamenilor, Gheorghe
Crãciun, a fost redat naturii; nu ne mai rãmâne
decât imaginarul. ªi aici, în acest spaþiu privilegiat
ºi atemporal, Gheorghe Crãciun este mai prezent ca
niciodatã.  

Personal, nu l-am cunoscut de aproape – câteva
întâlniri la maratoanele de poezie ºi de prozã ale
facultãþii, la lansãrile de carte ºi poate pe coridoare,
în pauze, însã domnia sa era mereu acolo.
Gheorghe Crãciun nu avea nevoie de o apariþie

fizicã pentru a fi prezent. Pro-
fesorii vorbeau despre George,
colegii mai mari ne povesteau
despre profesorul Gheorghe
Crãciun, cursul de Teoria Litera-
turii din anul I a avut ca reper
scrierile sale teoretice, în biblio-
grafii aveam cãrþile sale, dar mai
mult decât atât, exista o prezenþã
indefinibilã care purta un nume
de Om: Gheorghe Crãciun.

Omul a murit, lãsând în urmã un gol pentru prie-
teni, colegi, studenþi ºi chiar  pentru aceia care nu l-
au cunoscut personal, ci doar prin intermediul cãr-
þilor ºi al apariþiilor sale publice, însã acea prezenþã
a lui Gheorghe Crãciun a rãmas; mai mult, a devenit
parcã mai realã, mai vie ºi cumva... mai umanã.

Faptului cã Gheorghe Crãciun este apreciat ºi
admirat îi stau mãrturie zecile de articole in memo-
riam, apãrute în presã, nu numai în cea culturalã.

În paginile ce urmeazã veþi citi ºi cuvintele stu-
dentelor sale, unde, alãturi de amintire si de regre-
tul pierderii unui profesor care a ºtiut sã fie un ade-
vãrat mentor, îl veþi recunoaºte pe Gheorghe
Crãciun. Da, pe Gheorghe Crãciun aºa cum este el
de acum încolo pentru toþi aceia care iubesc
literatura.

Nu voi vorbi aici de realizãrile
sale profesionale (a publicat
numeroase cãrþi, romane, articole,
eseuri ºi volume de teorie literarã ºi
a obþinut mai multe premii literare)
ºi nici de faptul cã, luptând cu
boala, a continuat sã lucreze ºi sã
cãlãtoreascã (în decembrie a fost
prezent la Chiºinãu fiind invitat la
o conferinþã a revistei Cuvântul) –
toate acestea sunt cunoscute.

O certificare a preþuirii de care
se bucurã Gheorghe Crãciun la
Braºov este ºi organizarea de cãtre
Facultatea de Litere în toamnã a
unui colocviu care îi va purta
numele, prima ediþie fiindu-i
dedicatã.

Gheorghe Crãciun nu mai este.
ªi totuºi...

Elena Luca

Şi totuşi...
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„CRÃCIUN, s.m. I. 1. Persoanã cu prenumele
Gheorghe declaratã decedatã; scriitor, teoreti-
cian, profesor, redactor, fondator – pentru detalii
vezi orice carte semnatã Gheorghe Crãciun; II.
1. Cruce de lemn rezematã în unghi de 30 de grade
de tencuiala zgrunþuroasã stilul Tohanu’ în nuanþe
de gri-cenuºiu-înnorat a casei pãrinteºti; chip
împietrit între pereþii de scândurã proaspãtã de brad
alpin (din familia lui, Arboritiosis thanatos), polizat
de curentul de aer polar creat pe cale artificialã de
Dumnezeu; III. 1. Mânã mare cu unghii late, bom-
bate, cu degete noduroase care se îndoaie trosnind
spre a susþine printr-un gest stângaci obrazul drept
într-un moment viu; ochi albastru care împiedicã/
obstrucþioneazã observarea corectã a oricãrei alte
pãrþi a feþei în afara lui; ochi albastru care determinã
pe orice individ al speciei umane sã se vadã pe sine
gol; ochi albastru umbrit de o pleoapã grea, încre-
þitã, ironicã; mânã mare în care mâna unei fetiþe de
30 de ani se face din ce în ce mai micã, pânã se
topeºte ºi se scurge printre acele degete noduroase
asemenea apei dintr-un izvor de munte din masivul
Tâmpa; 2. Geantã mare, neagrã, cu multe fermoare,
marcã neînregistratã, cu baretã din pânzã deasã de
feminitate, atârnând pe un umãr mai mare decât în
mod obiºnuit; geantã plinã de cãrþi, jurnale, reviste
literare, proiecte, gânduri, senzaþii, stãri, amintiri,
virgule, enumeraþii, multe, multe cuvinte; 3. Cuvânt
ce poate þine locul a mii de cuvinte din DEX; cuvânt
mai mult decât plurisemantic, cu sensuri ce se
deschid sensual unul dintr-altul asemenea florii
pline de boboci, filmatã non-stop ºi difuzatã pe
micile ecrane cu vitezã mãritã; cuvânt viu ale cãrui
sensuri ar trebui scrise de acei indivizi umani care

l-au rostit cel puþin o datã în decursul vieþii lor
pamânteºti; � (Înv.) Moº Crãciun, persoanã ce
aducea daruri copiilor într-o anumitã searã din an,
conform spuselor adulþilor; � Foaia Crãciunului =
(expresie care a înlocuit firesc expresia Ajunul
Crãciunului) – foaie albã pe care un scriitor se luptã
sã o umple; � din Crãciun în Crãciun = glumã
proastã; � Loc. adv. de non-timp – de Crãciun =
despre Crãciun; � Vb. Intranz. a (se) încrãciuna =
a fi fost atins de crãciunism; � crãciunism (Crãciun
+ suf.-ism) = fenomen de acordare a primului ajutor
tinerilor unºi cu pensula înmuiatã în culoarea vre-
murilor sau vârstei, însã în cãutarea albului de
dincolo de culoare. – Din românescul Crãciun/Et.
nec.”

Adriana Bãrbat

�

„Pãmântul care nu se usucã niciodatã
August 2006. Mã urcasem la Moeciu într-un

autobuz prãfuit care urma sã mã ducã la Braºov. Era
cald ºi mirosea a ploaie. La un moment dat, autobu-
zul a cotit la stânga, în loc sã o ia înainte. Eram
derutatã, nu ºtiam ce se întâmplã, pânã când m-a
lãmurit cineva: mã urcasem din greºealã în cursa de
Zãrneºti. Dupã un timp, am vãzut prin geamul
murdar o tãbliþã pe care scria „Tohanul Vechi”. E
satul lui Gheorghe Crãciun, mi-a trecut atunci prin
minte. ªi mi-am amintit de un fragment din Trupul
ºtie mai mult, unde scriitorul povestea cum, copil
fiind, a vãrsat o cãlimarã cu cernealã undeva lângã
un gard, cum s-a jucat cu mâinile în cernealã ºi s-a
murdãrit ºi avea impresia cã acel pãmânt îmbibat cu
cernealã nu se usucã niciodatã. Stãteam cu ochii
lipiþi de geam ºi cãutam cu privirea locul unde se
vãrsase cerneala ºi unde pãmântul e mereu ud.

Ultima datã când m-am întâlnit cu Gheorghe
Crãciun a fost în noiembrie, la maratonul de poezie.
Seara am mers la o bere în oraº. Am povestit despre
proiecte de roman, despre scriitori ºi mai ales
despre viitor. Pe la 10 jumãtate seara a plecat,
trebuia sã prindã ultimul autobuz de Tohan. Mã
chinui de mult timp sã-mi amintesc ultimele cuvinte
pe care mi le-a spus, dar nu reuºesc. Însã þin minte,
de parcã ar fi fost ieri, cãldura cu care mi-a strâns
mâna la plecare. Pe atunci nu aveam cum sã ºtiu cã
era pentru ultima datã.

Peste mai puþin de trei luni aveam sã urc împre-
unã cu fostele colege de la masteratul de scriere
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creatoare în acelaºi autobuz prãfuit cu geamuri mur-
dare din august. Aveam sã cobor la Tohanul Vechi ºi
sã-l conduc pe ultimul drum, împreunã cu sute de
oameni, pe profesorul Gheorghe Crãciun. În drum
spre cimitir mã uitam în jos, de-a lungul gardurilor,
ºi cãutam cu privirea acel petec de pãmânt îmbibat
cu cernealã, care nu se usucã niciodatã. Am avut
impresia, pentru o fracþiune de secundã, cã vãd acel
pãmânt.”

Elise Wilk
�

„Ochii luminoºi ne întâmpinau cu bunãtate ºi
privirea atentã, caldã, liniºtitã, curioasã, ne învãluia
ca într-o îmbrãþiºare. Aºa simþeam. Avea o aºteptare
calmã a participãrii noastre mai active
la cursuri. Era un profesor care ºtia sã
creeze în studenþi sentimentul valorii,
atât a celei proprii, cât ºi a modelului.
Îmi plãcea felul în care îmbina, la
cursurile de scriere creatoare, dorinþa
de a ºti cu aceea de a-i ajuta pe alþii sã
creascã. Era ca ºi când ne-ar fi dat
ocazia sã învãþãm împreunã. Dar noi
nu eram totuºi destul de cuminþi ºi
nici suficient de îndrãzneþi.

Îmi amintesc de o dupã-amiazã de
curs în care ne-a întrebat cum vedem
noi jocul actorilor, cât credem noi cã
este identificare cu personajul, trans-
punere ºi creaþie ºi cât pur ºi simplu
transfer din fiinþa omului care interpreteazã rolul. 

La maratonul de prozã din acel an, scriitorul
Gheorghe Crãciun a citit fragmente dintr-o prozã la
care lucra, din care mi-a atras atenþia o descriere a
felului cum chipul femeii poartã amprenta caracte-
rului, dar mai ales m-a surprins folosirea unui nume
sonor din lumea realã – Nicole Kidman; acela a fost
un moment în care m-am gândit la preocuparea pro-
fesorului meu pentru înþelegerea sufletului ome-
nesc. Dupã ce am aflat cã a trecut la o altã stare de
a fi, m-am gândit la un moment dat la textul acela,
m-am întrebat dacã l-a terminat sau dacã acea prozã
fãcea parte dintr-un proiect mai mare ºi mi-am dorit
sã fi fost mai atentã ºi mai prezentã atunci, în clipele
când l-am ascultat prima datã, citit cu vocea care
ºtia sã capteze prin ton, schimbãri ale ritmului ºi
muzicalitate. Întotdeauna când era ascultat, la curs
sau nu, citea aºa, folosind intonaþia corectã.
Aceasta, m-am mai gândit, este o dovadã de respect

pentru public sau pentru clasa de studenþi.”
Claudia Creþu

�

„Gândindu-mã la Gheorghe Crãciun, pot sã evoc
o searã de marþi, de toamnã ploioasã, ºi o întâm-
plare... Ne-a supus la un test de scris... Ne-a scos pe
toþi în ploaie si ne-a spus: scrieþi.

Am plecat confuzã, neºtiind exact ce ºi cum voi
scrie. Ploua mãrunt ºi repede, era frig, nu vedeam
decât bãltoace ºi pantofi... Am început sã-i studiez,
în special tocurile si vârfurile... Era fascinant, câte
picioare, atâtea modele ºi tot atâtea umbrele! 

Am intrat într-o cofetãrie ºi am început sã scriu...
Senzaþii, tocuri, apã, noroi, geamul
cofetãriei aburind, copii ce mâncau
prãjituri... Scriam..., confuzã, înfri-
guratã, intrigatã de acest exerciþiu de
ieºire din sine. 

Târziu, mult mai târziu, am înþe-
les cã de atunci am început sã fiu
foarte atentã la „picioarele” din jurul
meu, la bãrbaþi ºi femei, la mirosuri
ºi senzaþii. Testul  de scriere
creatoare a lui Gheorghe Crãciun a
contribuit la ceea ce se cheamã o
sensibilã conºtiinþã. A fost o banalã
searã de octombrie... o întâmplare
prin ploaia din Braºov, iniþiatã de
scriitorul ºi profesorul Gheorge

Crãciun. 
O altã amintire ce-mi reþine atenþia se leagã de o

întrebare pe care i-am pus-o la începutul anului II
de master – când vom ºti cu adevãrat sã scriem,
pentru cã trebuie sã  devenim scriitori... Dumnealui
a râs maliþios ºi a proiectat un test de scriere
creatoare, Creative Writing... Ni l-a aplicat tuturor
celor prezenþi, iar apoi ne-a interpretat potenþialul
creator. A fost un test puternic, care ºi acum mã
pune pe gânduri, dupã atâta timp. Acel test m-a
fãcut sã caut în minte depãºirea inhibiþiilor... M-a
determinat sã fac distincþia clarã dintre corpo-
ralitatea masculinã ºi cea femininã, sã mã las
cãutatã de tema pentru scris... 

Puternicã era atitudinea domnului Crãciun faþã
de scris! Ne spunea mereu sã scriem cu totul, sã
ajungem la structura de adâncime a lucrurilor ºi a
mentalitãþii.”

Mihaela Murariu
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„Pofta de scris þine de viaþã ºi
de moarte deopotrivã. Prin ea vor-
beºte o energie pe care trebuie s-o
consum, e voinþa de a pleca din
acest loc, e un rãzboi cu ceea ce mã
înconjoarã. Sã umplu timpul, spa-
þiul, creierul, memoria cu propria
mea prezenþã. Eu ca unicã existen-
þã. Scriu pentru a împiedica lumea
sã mã înghitã în pântecul ei întune-
cat. Dar scriu ºi pentru a mã pierde.
Pântecul luminos al colii de hârtie.

Scrisul este thanatic în sensul în
care el construieºte acel dincolo ca
spaþiu al mântuirii. Existã salvare
prin scris? Scrisul poate sã fie In-
fernul sau Purgatoriul. Oricum, el
e ceva de dupã viaþã, este încerca-
rea altei vieþi, decorporalizate. Cel
care nu poate fi salvat de scris e
corpul. El e exclus. El rãmâne în
urmã, el îngheaþã, încremeneºte. În
paginã el devine un surogat, o
fantasmã [...]. Ar fi o eroare sã cred
în continuare cã scrisul apãrã, pri-
vilegiazã, glorificã trupul, îl þine
viu. Scrisul e în esenþa lui ucigaº.
El nu cautã nimic, transformã totul
în aer, în cuvinte.

Foamea de scris e foamea de
fiinþa mea desomatizatã. E o foame
mortuarã, auto-antropofagã. Scriu
ca ºi când mi-aº mânca propriul
cadavru, mã hrãnesc, de fapt, cu
simulacrele tuturor formelor mele
de existenþã. Scriu pentru a-mi de-
monstra cã n-am murit ºi nu ºtiu
atunci, în momentul în care scriu,
cã scrisul nu face altceva decât sã
mã omoare. El construieºte un alt
om, o umbrã care are ºansa de a
învinge timpul. Scriu pentru a fi eu
ºi tocmai scrisul mã face sã nu mai
fiu. Scrisul te învie în prezentul lui
pentru a te omorî în viitorul persis-
tenþei lui.”

„Senzaþia mea, când scriam
[Frumoasa fãrã corp], a fost cã mã
aflu în cel mai sigur real al meu. 

Irealul e un rezultat al insisten-
þei pe real, iatã lecþia - ºi ea e cum-
plitã. Spun asta în sensul în care
efortul meu atunci când scriu nu
este nici o clipã unul pur literar, re-
toric sau cum sã-i zic? Eu nu
construiesc o matematicã a narati-
vitãþii, nu sunt un tehnician. Când
scriu, nu-mi propun sã ajung
neapãrat undeva. Repet, eu nu am
teme, am doar, când o am, pofta de
a scrie, pofta de a mai încerca încã
o datã. Chiar dacã nu conteazã un-
de voi ajunge. Apoi, de la un mo-
ment dat încolo, textul mi se
impune la modul drastic. El devine
geometrie. Simt cã n-am ce face,
cã trebuie sã mã conformez capri-
ciilor lui. Îl construiesc, într-ade-
vãr, dar din fragmente de oase ºi
carne. Îmi iau trupul, îl despic în
bucãþi ºi apoi îl reasamblez în
ordinea pe care mi-o dicteazã
construcþia al cãrei prizonier sunt.
Asta e tot, iar explicaþia mea e
teribil de nesatisfãcãtoare. E, fãrã
doar ºi poate, prea literarã.”

„Sã te educi pentru a ieºi din
mimetism (pânã la 21 de ani) sã te
educi pentru a ieºi din crispare (pâ-
nã la 28 de ani). Apoi sã înveþi sã
iubeºti ceea ce ai dispreþuit (litera-
tura) cu o cãldurã rece, de chirurg
care nu þi-a pierdut încã sufletul.”

„Tot ce am scris pânã la 35 de
ani s-a nãscut din dorinþa mea de 
a-mi încetini viaþa. Insistenþa mea
maniacalã pe situaþii, imagini,
obiecte venea dintr-o profundã
neplãcere de a trãi repede. Toate
aprehensiunile mele erau generate

de incapacitatea de a-mi accepta
prezenþa instantanee în lume. Sen-
zaþia cã totul se consumã prea in-
controlabil ºi prea superficial în
trãirile mele efective mã fãcea sã
recurg la scris ca la o formã de
posibilã revenire la ceea ce se
întâmplase deja. Scrisul a fost
pentru mine o continuã, mereu im-
posibilã, formã de recuperare. De
aceea cãrþile mele luate împreunã
suferã de o anume monotonie.
Este, cred, monotonia obsesiei,
deºi mi-e greu sã spun cât de ve-
ritabile erau pe atunci fantasmele
mele. Astãzi încã mi se întâmplã sã
fiu câte o zecime de secundã cu-
rentat de þocul propriei mele pre-
zenþe în faþa conºtiinþei. Nimic mai
real. Nimic mai dificil de ex-
plicat!”

„Poate cã tocmai conºtiinþa pro-
priului eu e aceea care pãstreazã
corpul viu ºi nu-l lasã sã se dezin-
tegreze. Corpul e sinucigaº, auto-
distructiv prin definiþie. Eul e o
ficþiune necesarã a cãrnii noastre.”

„Viaþa e ceva la care se rezistã.
Nu se pune problema de a învinge.
Hemingway avea dreptate. Totul e
sã demonstrezi asta, cã eºti o fiinþã
care poate fi învinsã, nu însã ºi
distrusã. A, cã în cele din urmã te
distruge moartea, asta nu intrã aici
în discuþie. Moartea mea nu poate
fi o experienþã a vieþii mele, cum
spunea, pare-mi-se, Gheorghe
Iova.”

(Selecþie din Trupul ºtie mai
mult - Fals jurnal la Pupa russa,
Editura Paralela 45, 2006)

Însemnări ale unei conştiinţe monstruoase
– Gheorghe Crăciun şi obsesia scrisului –
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ANTIDOT – substantiv ce
neutralizeazã prin elementul de
compunere anti – plasat chiar la
începutul cuvântului – orice
acþiune nocivã ce ar putea fi
cauzatã de un dot (< engl.  dot =
punct) de otravã. Recomandat de
psihiatri persoanelor ce au anu-
mite doturi sau puncte sensibile
pe creier ºi care, netratate, se pot
multiplica la nesfârºit ºi trans-
forma într-o tumoare cerebralã. 

Expresii:
> a da antidot cãsniciei = a

oferi un remediu pentru stãrile de
migrenã ºi greþuri ce apar în
timpul proaspetelor sau nu,
cãsnicii fericite; 

> a bãga antidot în vene =
expresie folositã mai ales în a
denumi combaterea acelei stãri
de rãu, ce poate apãrea dimineaþa
înainte de a pleca la muncã; 

> a te antidota = a nu te lãsa
dotat cu idei pre-concepute ºi
crescute la sânul unor oameni ce
se cred mai mari. 

Cozmina Ilie-Preoþescu

BALAMUC – termenul este
dat de un renumit baron francez,
pe nume Muc, ce obiºnuia sã þinã

numeroase petreceri la curtea sa.
Celebrele sale baluri au dus la
apariþia sintagmei bal à muc (=
bal la Muc). Cu timpul, datoritã
„regulii minimului efort”, îndrã-
gitã ºi adoptatã de francezi, sin-
tagma s-a sudat, formând un
singur cuvânt: balamuc. 

Baronul Muc era cunoscut ºi
prin pasiunea sa de a invita
oameni cât se poate de speciali la
mesele sale. Astãzi, termenul de-
numeºte serate orgiastice la care
ia parte un numãr restrâns de per-
soane cu calitãþi psihice deose-
bite.

Expresii:
> balamucul mare te scapã de

grija micã (proverb românesc) =
petrecerile cu mese copioase te
scapã de grija de a-þi mai cãuta
ceva de mâncare;

> balamuc de primãvarã =
sindrofie în aer liber cu halate de
casã purtate pe umeri.

Cozmina Ilie-Preoþescu

CARACATIÞÃ – substantiv
feminin, scriitoare de cãrþi de
bucate. Cuvântul dateazã din vre-
mea primei miºcãri feministe din
secolul X. Atunci, mii de femei
au ieºit în stradã sã protesteze
împotriva discriminãrii la care
erau supuse. Conducãtoarea gru-
pului a þinut un discurs în care a
spus cã ºi-ar dori sã devinã
scriitoare, numai cã nu are despre
ce sã scrie, pentru cã e nevoitã sã
stea toatã ziua la bucãtãrie.
Privind-o cu un aer plin de
dispreþ, soþul ei i-a strigat: „Tu sã

te cari la cratiþã!”. Bãrbaþii au
prins curaj ºi au început sã strige
cu toþii „Cari la Cratiþã”. De
atunci, toatã lumea a început s-o
strige carilacratiþã. Dar femeia nu
s-a lãsat. S-a gândit cã dacã nu
cunoaºte altceva decât pereþii
bucãtãriei, ar putea sã scrie o
carte despre mâncare. Aºa a luat
fiinþã prima carte de bucate. Iar
cuvântul carilacratiþã a devenit,
peste ani, caracatiþã. 

Expresii:
> a face ochii cât caracatiþele

= a-þi fi poftã de un anumit fel de
mâncare;

> a da caracatiþa cu cineva =
a desconsidera idealurile cuiva; 

> a prinde pe cineva cu cara-
catiþa vopsitã = a descoperi cã
cineva nu e mulþumit de condiþia
lui ºi cã vrea sã ºi-o schimbe.

Elise Wilk

Dicþionarul lucrurilor mici reprezintã un proiect gândit de Gheorghe Crãciun ºi testat de studenþi în
diferite combinaþii. Am reþinut trei exemple de cuvinte care atestã valabilitatea acestei iniþiative, iar pe
viitor vã propunem ºi vouã sã alcãtuiþi definiþii fanteziste ale cuvintelor cu origini maleabile, trimiþându-le
voioºi pe adresa redacþiei.
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Este chiar interesant cum viaþa
te joacã pe degete fãrã sã ºtii. Vã
mai amintiþi de ea, Viaþa. ªi dacã
nu, uitaþi aici: http://blog.360.
yahoo.com/blog-tG1Ar2UzRLC
hztne in .z .zc-?cq=1&p=14#
comments.

Probabil cã, presupun eu prin
juxtapunerea unor idei mai vechi ºi
a unor experienþe recente, omul e
ca gelatina sau ca untul dezgheþat
în mâinile Ei. ªi chiar dacã acesta
(vorbesc de om) vrea sã se opunã,
nu ºtie cum. Nici nu are de unde sã
ºtie.

Iubirea/dragostea/amorul. Sunt
doar cuvinte. Dar ascund ceva
vital, critic pentru viaþa unui
individ. Sau cel putin la mine aºa e.
La maneliºti îngâmfaþi, cu mãdu-
larul mereu în gurã, nu ºtiu cum stã
treaba. Orice om, fie el bãrbat sau
femeie, cautã „drãgãstia”, senti-
mentul, starea aia de bucurie ºi
extaz, jale ºi soare peste lunã.
Probabil, mai puþin categoria mai
sus menþionatã + „pleiãrii”. ªi
când unul din aceste trei cuvinte ce
au sub ele acelaºi concept loveºte
individul, acesta cade secerat.
Ciudat e cã-i ºi place. Un fel de
Fait Clab. Iei bãtaie pentru cã vrei,
ºi primeºti pânã ºi satisfacþie. Se
pare cã toþi suntem MASO-
CHIªTI. Vã dau un sfat atunci:
aveþi grijã data viitoare când
strâmbaþi din nas la vederea unui
fetiº. (La ãla cu mirositul încãl-
þãrilor strâmbaþi-vã cât vreþi, cã e
pur ºi simplu ieºit prea mult din
tiparele comunului, sau a unitãþii
mentale a omului. Ardeþi-i pe rug!
- Glumesc, desigur - Însã aþi putea

s-o faceþi...) Suntem ºi sadici de
asemenea, cãci ne facem jumãtatea
sã sufere, câteodatã, de ce sã nu
recunoaºtem, voit. Sau dacã nu
voit, îi lãsãm sã sufere în
continuare, deºi le putem opri
suferinþa cu un simplu gest sau
cuvânt (sau succesiuni de cuvinte,
numite propoziþii). Deci suntem
SADICI. Prin simplã aritmeticã:
Sadic + Masochist = S&M addict.
Cu toþii suntem. Toþi cei care 
ne-am îndrãgostit, care am fost
îndrãgostiþi, care suntem îndrãgos-
tiþi, care iubim cu toate resursele ºi
care ne vom îndrãgosti pe viitor.
Sã-þi faci jumãtatea sã sufere ºi
jumãtatea ta sã te facã sã suferi.
Are logicã teoria mea, nu?

Altã idee. Dragostea ce leagã
douã persoane, am ajuns sã-mi dau
seama, nu-i face pe aceºtia
siamezi, ci mai mult un soi ciudat
de „cunoºtinþe intime”. Expresia
matematicã a unei relaþii amoroase
e (cam) aºa: iubit (sau iubitã) =
[(un fel de rudã * relaþie intimã +
prieten apropiat/exigenþã) * iubire
+ comunicare - (neîncredere +
îndoieli din relaþiile precedente +
melancolia relaþiei + compro-
misuri)]/lipsa de comunicare;
adaug: schimbãrile de stare ºi de
personalitate bruºte, sau line, pot fi
adãugate în ecuaþie fie cu plus fie
cu minus, cu un anumit procent, în
prima parantezã rotundã, pentru cã
depinde de individ ºi diferã foarte
mult de la caz la caz. Desigur, voi
mai lucra la ea, fiindcã are destule
lipsuri. Dar într-un final, sper cã o
voi perfecþiona. 

ªi încã o idee, legatã tot de
relaþii. Ca douã persoane sã se
iubeascã ºi sã reuºeascã sã ducã
relaþia pânã la capãt (aici numind
moartea), trebuie ca fiecare mas-
cã/personalitate de stare a primului
participant sã placã/îndrãgeascã
fiecare dintre mãºtile/personali-
tãþile de stare ale celui de-al doilea

participant la relaþia de tip amoros.
De exemplu, subiectul A are, sã
zicem, 3 stãri ale personalitãþii sale
(deºi în realitate sunt mult mai
multe!), iar B, doar 2. Exemplul
urmeazã dupã cele 2 puncte:

A1 trebuie sã-l placã pe B1
A1 de asemenea trebuie sã-l

placã ºi pe B2
A2 trebuie sã-l placã ºi pe B1 ºi

pe B2
A3 la fel (B1, B2)
apoi plecând de la subiectul B

spre A:
B1 trebuie sã îl îndrãgeascã/

placã pe A1
B1 trebuie sã îl placã pe A2
B1 > A3
B2 > A1
B2 > A2
B2 > A3
ªi dacã vã gândiþi cã perso-

nalitãþile de stare ºi mãºtile sunt
nenumãrate, aceste combinaþii de
plãcut/îndrãgit devin aproape
imposibile.

Concluzie 1. Fãrã iubire nu
putem trãi. E în natura noastrã, cã
doar nu suntem gândaci de bucã-
tãrie.

Concluzie 2. Viaþa nu e o târfã,
aºa cum susþin mulþi. De fapt, e
chiar simpaticã ºi are un simþ al
umorului grozav.

Concluzie finalã. Eu am iubit.
Eu iubesc. Eu voi iubi. Eu voi trãi
iubind ºi voi muri la fel.    

Sper cã dupã ce aþi citit acest
text, vã simþiþi cu doi milimetri mai
deºtepþi. Sau mãcar cu 3-4
milimetri mai edificaþi. Sau cã aþi
rãmas cu ceva. Sau cã aþi avut
câteva momente de bucurie a
cunoaºterii. Sau a cunoaºterii
umorului. Sau cã v-a plãcut mãcar.
Sau mãcar un comment de genul:
„Merge...”. Sau o vorbã bunã la un
prieten. Sau cã l-aþi citit, vã
mulþumesc!

Valentin Biru

Teorii.
Ecuaţii.
Concluzii.
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Voi începe aceastã disertaþie de la afirmaþia cã
serviciile de informaþii s-au nãscut atunci când omul
de peºterã a început sã se intereseze ce face vecinul
sãu. Dacã i-a mai mâncat lupul vreun membru, dacã
ºi-a redecorat peºtera sau dacã nu vrea sã îi fure
ceva, de obicei nevasta. Atunci s-a produs ilumina-
rea: ar fi mai bine sã ºtie cât mai multe, sã fie cât mai
informat, pentru cã informaþia este cea mai puternicã
armã (principiu care este mult mai vechi, se pare,
decât apariþia lui Homo Sapiens Sapiens). 

Odatã cu trecerea anilor ºi cu adãugarea straturi-
lor cenuºii pe creier, situaþia s-a schimbat dramatic.
Trebuie sã ºtii cât mai multe despre Celãlalt, doar ca
sã ai ce sã bârfeºti cu amicul tãu.

Searã de varã. Mã întorceam dintr-o plimbare.
Am amânat intrarea în vastele-mi apartamente, pen-
tru a vedea un apus extraordinar. Stare de contem-
plaþie. Dar mã trezesc luat prin învãluire de o
vecinã... Nici nu am sesizat de unde a apãrut. Pe
aripile vântului. S-a aºezat pe bancã lângã mine.
Discuþia a fost realmente utilã. Am aflat toatã istoria
blocului ºi a vecinilor de la Adam încoace: un domn
care a locuit la parter, pe vremea rãposatului, îºi
bãtea nevasta; o doamnã (probabil vrãjitoare) este
suspectatã de tot felul de afaceri, pentru cã are foarte
mulþi bani. Plus multe, multe altele. La plecarea ei,
mai priveºte apusul dacã poþi! M-a cuprins o stare de
neliniºte ºi de fricã demnã de un film al lui Hitchock.
Aveam impresia cã peste tot sunt ochi care mã
urmãresc.

Ca sã îmi demonstrez cã nu sunt paranoic am
început sã observ vecinii.  Am întrebat ºi cunoºtinþe-
le mele ºi, într-un final, am ajuns chiar la o clasifi-
care: vecinul ascet, vecinul bazã de date, vecinul ºef
de echipã ºi vecinul conspiraþionist.

Prima categorie, cea a ascetului, nu impune nici o
problemã. El cautã doar neimplicarea în viaþa urbei
sau a colocatarilor, tocmai pentru ruperea lanþului
karmic. Nimeni nu îl vede, nimeni nu ºtie mai nimic
despre el, iar pe seama lui se nasc adevãrate legende. 

De la urmãtorul tip se face trecerea spre
Absolut... orice. Ca profil, acest om trebuie sã ºtie
totul, este o bazã de date ambulantã. Nimic nu îi
scapã ochiului sãu vigilent, ascuns dupã ochelari.

Este aºa de bine informat, cã atunci când îþi rãtãceºti
cheile, poþi merge foarte uºor sã îl întrebi unde sunt,
cãci vei scuti niºte timp. Participã la tot felul de
întâlniri mondene cu alþi compatrioþi. Cu alte
cuvinte, face schimb de informaþii cu alþi agenþi cu
care întreþine relaþii diplomatice, demne de miniºtri
de politicã externã. Acest model este însã subordo-
nat omului din umbrã, un ºef de echipã, inde-
pendent, care, de multe ori, conduce orice ostilitãþi
între colocatari. Din pãcate, nu existã prea multe
informaþii, pentru cã se fereºte sã acþioneze direct. 

Ultimul este cauza directã a unei variaþiuni pe
teme de conspiraþie. Caracter persecutat de toþi,
vecinul conspiraþionist este eternul nemulþumit.
Nimeni nu ºtie ce vrea de la viaþã. Nici el mãcar. În
plus, suferã de o fricã endemicã. Astfel, ajunge sã
închidã uºile de la intrarea în bloc înainte de apusul
soarelui. Intrarea fiind, presupun, ceva sfânt, pe care
trebuie sã îl protejeze de cei din exterior. Supra-
vegheazã, ascuns de dupã perdele, orice fir de praf
care trece. Peste tot se miºcã nevãzut, neauzit, mereu
în umbrã. Nu ºtii de unde sã îl aºtepþi. De cele mai
multe ori te sperie aºa de tare, încât nu mai ºtii pe
unde sã scapi. Din senin, apare cu indicaþii stresante,
dar foarte importante, apoi se ascunde printre
perdele. 

Toþi sunt de fapt o Axã a rãului, elemente pertur-
batoare ale ordinii interioare a subiectului agresat.
Dacã ne uitãm mai atent, recunoaºtem o organizare
socialã primitivã. Organizarea socialã astfel consti-
tuitã este, de fapt, baza statului actual. Dovadã ºi
binecunoscuta emisiune de tv. în care se intervievea-
zã vecinii vedetelor pentru a se scoate în evidenþã
genotipul individului. ªi ce dacã e vedetã, om politic
sau ins obiºnuit – trebuie sã existe secrete care sã
intereseze servicii secrete sau doar setea de bârfã a
inºilor obiºnuiþi?! Trebuie ºi vom afla. Sloganul unei
societãþi libere, care, nu-i aºa, are dreptul sã se
informeze! Nu mai avem nevoie de informatori cu
nume de cod ºi cu dosare la Securitate! Sistemul este
bine pus la punct ºi toþi s-au specializat în ghicitul în
gunoaie menajere – pungile sunt golite sistematic ºi
analizate cu atenþie. E drept, nu au la dispoziþie
laboratoare sofisticate, precum criminaliºtii de prin
filme, dar sunt specializaþi în supoziþii. ªi asta este
cel mai important. 

În rest, bine aþi venit la noi, la bloc. Vã place? Vã
invitãm în minunata noastrã comunitate!

Mircea Voicu

Vecinii
Între terorismul de bloc 

şi nesimţirea la scară

ZOOM
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Sirocco
Þevi ruginite, kilometrice
Cu pericol de incendiu...
Un cadru nenatural pentru
Activitatea hamsterilor...
Eu oricum plec în deºert
Sã-mi caut restul de gânduri.
Se ascund printre 
Operaþii aritmetice.
Gãsesc numai filme Röentgen
Pe care le agãþ cu nodul cravatei.
Mã închid în cutia de conserve
ªi rescriu eticheta.

Mircea Voicu

unu...
din doi în doi,
ca dintr-o clipã de tãcere-n sunet
ne numãrau zeii toamnei verzi
ºi tot din doi în doi
ne aºezau sub avalanºã
doar, doar ne-om îngheþa iubirea!
Din sute-n sute, din noi în voi, 
Cu gânduri rãsþesute
Ne ocolim privirea...
De ce ?
De doi, în doi.

Aneta Cãþean

Uite! Vezi?

Un nod. nodul piciorului.
Se articuleazã încet, sub vene.
Un oftat ce trãdeazã
suita de senzaþii
ce par sã mã trãiascã.
O privire, complice:
Lasã-mã suspendatã
deasupra acestei clipe fotografice.

Apoi norii îºi pornesc 
iarãºi navigarea...
Mai nestatornice ca vântul,
libelulele freamãtã mãrunt din aripi.

Camelia Budeanu

2 cugetări

Gãsit, un câine intrã în cuºcã,
Numai dacã e câine,
Ci nu om.

Fiind un om, un om nu intrã în cuºcã, 
Fiindcã e om,
Ci nu câine.

Ieri însã, un om a ieºit dintr-o cuºcã,
Plângând cu lacrimi de câine,
Ca un om.

1. Astfel un câine e om.
2. Astfel un om e câine.

Vlad Drãgoi

Jocul lemnului

ªi norii mai se uitã în jos
Sã vadã cum lemnele se bat,
Aidoma unor pietre de metal,
Ruginite pe la colþurile pãmântii,
Înnegrite  de  veacuri  prea scurte,
Mult prea scurte pentru a fi veacuri
ªi mult prea veacuri pentru a fi scurte…
Secunde negândite, irosite pe degeaba parcã,
Cu miros ars de aer ars în cuptoare tragic de reci,
În van, totul. Van - un cuvânt aproape interesant…

Vlad Drãgoi

LUMEA PE VERTICALÃ
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Chemarea unui zeu oarecare

Vino sã bem un pahar,
De sticlã, de alcool aproape pur,
O, zeu al… am uitat al cui.

Vlad Drãgoi

Balanţele de după colţ

Prietenul meu,
Omul,
Arunca fãrã sã ºtie,
ªtiind cã aruncã,
Monede
Într-o pãlãrie,
Neagrã,
De pe trotuarul 
Gri,
A unui cerºetor 
Verde.

Ridica ochii,
Îl usturau de la soare,
ªi soarele tãcea usturând.

Dupã o mie de ani
ªi-o zi,
Plecã ochii cãtre un cerºetor
La fel de verde,
De pe un trotuar la fel de gri,
Fãrã nici o pãlãrie neagrã însã.

Vlad Drãgoi

ECOU

Cui sã împart ce mi-a rãmas, mãruntaie de rãni,
Un paloº lipit de obraz, o adiere de cântec
O arºiþã de otravã pe buze, în ochi, putrezi mãslini,
Ultima floare de cearã rãstignitã pe crucea din pântec,

Greieri sãraci în nopþi cu vers înspicate
Cea mai curatã talpã, sã-mi semeni la mers
Îþi dãruiesc coralii ce mi-au zidit palate
ªi arborele zodiei din care m-am cules,

Coloana infinitã, coasta din cerul gurii
Visul neîmplinit din calendarul nou
ªi palma grea de aur ce-mi poleise nurii
Toate sunt pentru alþii, eu am rãmas ecou.

Coralia Adriana Benescu  

JURĂMÂNT

Soldatul a depus jurãmântul alfabetizãrii întârziate a craniului sufletesc
Gulerul verde atrage atenþia pãrinþilor emoþionaþi pe patul de puºcã
Unul cu epoleþii veterani de rãzboi vorbeºte în faþã o prefaþã cu drept de autor
Pânã când ºi omizile din copacii comerciali criticã lipsa desenului tehnic de pe bocancii severi
Pipernicitului, ãla bronzat în palmã, îi zvâcneºte un glonte în nervul din þeavã
ªi toatã transpiraþia spiritului capãtã conotaþii, trans... pânã la urmã ...parentã...
Specialiºtii în detonãri de ruºine lipsesc de la sânul genetic pentru intonarea imnului naþional 
Unuia îi sunã mobilul în pântec, apoi clarificã cum cã primeºte ordin superior
Sã fie politicos în politicã ºi votat în devotament
Cu câteva kilograme în plus sã digere erotismul decapitat
Cã nimeni nu-ºi dã interesul sã latre leit ca un câine când i se pune lanþul la gât
Desigur, ºi o botniþã capitalistã între picioare. 

Coralia Adriana Benescu

LUMEA PE VERTICALÃ
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D i r i j a b i l u l
descreºtea depãrtându-se. Distanþa de la depozitul
de demaraj devenea deosebit de demonstrativã.
Damian domina. De când dorea dânsul deplasãri
diabolice! Dogoreala dumnezeiascã daurea deºertul
dedesubtul dirijabilului, de asemenea deasupra
dânsului. De-abia deosebeai dumbrãvi, dealuri, do-
micilii, departamente depãrtându-se domol. Dornic
de distracþii deosebite Damian desfãcu duºumeaua,
destupã damigeana, dãruind duºuri delicioase
domnilor de dedesubt. 

De-a dreapta dânsului douã domniºoare
dormitau dulce deasupra divanului demodat. Da-
mian demonstrativ depãna din degete. 

Deodatã Domniºoara din dreapta dârdâi decis din
dinþi. Damian dete dolmanul Domniºoarei.

– Domnule, declarã dânsa, dârdâi de durere.
Dorinþele divine depãºesc demnitatea.

– Domniºoarã, Dumnezeu dãdu dobitoacelor
douã dorinþi: dorinþa dragostei...

– Destul, destul, declarã duduia. Devin damnatã,
divaghez. Dumneata domini duhul, devii deosebit
de dulce. Decide-te, devino domnul, domnitorul!

– Duduie, debitã Damian, declaraþia dumitale
derivã din diferenþa de densitate, din dezagregarea
dessou-urilor dermice, din dificultatea de
digestiune, din dezorientarea diferitelor descernã-
minte. Dacã descinºi din dirijabil dorinþele dumitale
dãinuiesc, dau douã dineuri de duble dimensiuni.

– Dispreþuiesc demersurile dãunãtoare dragostei,
domnule.

– De asemenea, duduie. Dã-mi dar denumirea
dumitale.

– Dorinel, dar dumneata?

– Damian.
– Damienicã dragã!
– Dorinel divin!
Damian, damblagiu, dospeºte douã dubii. Do-

rinel doreºte a deveni de-a binelea doamna Da-
mian? Dar dacã doar drumul dã domniºoarei dorinþi
de depravare? Dozarea deciziunei devine de dorit.

Douã decenii decurserã domol. Damian
dispreþuieºte duplicitatea. Diplomat, decent, demn,
direcþia drept domniºoara Dorinel.

– Duduie, doresc declaraþia definitivã. Dezmin-
þiþi depoziþia dumneavoastrã din deceniul dispãrut?

– Dar deloc, domnule.
– Dezavuaþi deciziunea de a deveni doamna

Damian?
– Dimpotrivã, domnule.
Damian demonstrã drepturile de dominator

despot, detalie decent dovada dominaþiunei dum-
nealui, dete drumul doleanþelor, dezvãlui detri-
mentele decizând:

– Duduie, dacã dumneata doreºti dragoste, dã-mi
dovada durabilitãþii declaraþiunilor dumitale.

– Dovedesc dezinteresat.
– Departe de dirijabil, dedesubt, dormiteazã

Durazzo, depozit de dulãi delicioºi. Dându-ne
drumul descindem dupã dorinþã direct de-a dreapta
Domului. Duminicã desãvârºim dispoziþiunile
destinului. Dacã decizi dimpotrivã, durere
diluvianã!, descind desfãcut de duplicatul divin,
dau drumul deosebit de dolent, dureros
dezmoºtenit, dorind dematerializarea.

Duduia dudui dulce: „Descind dupã dumneata,
da, desigur, derviºule, delfinule dorit!”

Dirijabilul descãrcat de douã dificultãþi,
dodelineazã. Damian, Dorinel, descind duelând
divinitãþile deºertului de dedesubt, ducând drept dar
dorinþa donatã de destin: deasupra dulceaþã, dede-
subt drojdie. Distanþa de 2000 de duzini de
decimetri descreºte, descreºte, dispare. Deodatã
douã detunãturi: dum!! dum!! Depuºi discret dupã
dorinþã, diagonal deasupra domiciliului dumne-
zeesc.

Damian despicat delireazã. Dorinel dãrãpãnatã
desface degetele degerate. Dragostea, dragon
divinizat, demenþã dilatorie, dominã.

Grigore Cugler
Drumul Dragostei

DIN ARHIVE
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DIN SCOICI

Discipolul întârzie...: Am pierdut douã trolee...
Prof.: Aºa mari sã le pierzi... Înþeleg sã pierzi un
ac!

�
Prof.: Pentru a-ºi perfecþiona tehnica pianisticã,
Schumann...
Discipol: Îºi taie unghiile!

�
Prof.: Când se asociazã radiaþia solarã cu valurile
ce iese?
Discipol: Nãmol!

�
Prof.: Daþi exemple de monumente ale naturii; de
exemplu, arbori legaþi de evenimente sau de
personalitãþi...
Discipol: Cireºul lui Creangã!

�
Discipoli: Scriem?
Prof.: Nu, croºetaþi!

�
Prof.: ... Pãi ce scrie la sfârºitul romanului?
Discipol: Codul de bare...

�
Prof.: Alecsandri a compus pastelurile... când?
Discipol: Iarna!

�
Prof.: ... în jur, în jurul...
Discipol: Nu mai înjuraþi!

�
Prof.: Cartagina e înfrântã în bãtãlia de la  Zama...
vedeþi sã nu scrieþi Ciorba...

�
Prof.: Itu, mãgarule, tu n-ai dat lucrare! Ba da.
Scuzaþi „n-ai dat”, în rest totul e valabil!

�
Prof.: ... Mi-ar pãrea rãu de tine, cã altfel pari
bãiat frumos... ºi cãlare ºi pe jos!

�
Prof.: Gata, þaþelor! Aþi mâncat urzici azi?!

�
Prof.: ... douã categorii sociale fundamentale...
aveþi grijã cum prescurtaþi!

�
Prof.: Pe d-voastrã paradoxurile vã amuzã? vã
gâdilã aºa un pic? Pe cortex vreau sã zic...

�
Prof.: Cârpa asta cum e? Prietenoasã ?

Prof.: O zeiþã s-a uitat în direcþia unui muritor într-
o zi când îi stãtea pãrul mai bine...

�
Prof.: Echivalentul feminin al satirilor erau
nimfele, dupã care alergau toatã ziua. ªtiþi de ce,
nu? Ca sã le prindã, jucau v-aþi-ascunselea.

�
Prof.: Oedip nu a înfruntat destinul... Dacã
destinul i-ar fi spus „Oedip, tu nu poþi sã joci decât
în divizia B”, ºi el s-ar fi încãpãþânat sã joace în
divizia A, atunci ar fi înfruntat destinul.

�
Prof.: Mãºtile actorilor din tragedii erau cam
mari... Ãºtia aveau capul mare, îmi pare rãu sã
v-o spun...

�
Discipol: Ahile îl trânteºte pe Hector prin noroi...
Prof.: Da’ ce, plouase?

�
Prof.: Dacã mai aveþi agrafe de prins în pãrul
lucrãrii...

☺ Era un melc în
spital, bandajat
pânã la refuz  în
ghips. Alt melc îl
întreabã: 
– Dar ce-ai pãþit,
frãþioare, de arãþi în
halul ãsta?
– Pãi sã vezi...
Goneam eu într-o zi
prin pãdure, printre
copaci, goneam,
goneam... ºi deodatã mi-a crescut o ciupercã-n
faþã!

☺ Trei schelete mergeau pe stradã. Primul îi spune
celui de-al doilea:
–Ooo, dar vãd cã te þii bine!
–Am murit în ’76, calciu, magneziu, oase tari...
Dar ºi tu arãþi foarte bine!
–Eu am murit în ’86, calciu, magneziu, viaþã bunã,
oase tari.
La un moment dat cei doi se adreseazã celui de-al
treilea schelet:
–Dar nici tu nu arãþi rãu..., tu când ai murit?
–Eu nu am murit, sunt student, mã duc la cursuri...

ILARIADA
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Cine-ºi mai aduce aminte de
filmele cu mafioþi de prin anii
’70-’80 ºi început de ’90, pe care
diverse teorii de specialitate, cri-
terii aferente, ºi un public lipsit de
viziuni alterate le-au împins (pe
bunã dreptate, ºi pe un merit
aidoma) cãtre culmi de la 8 stele
în sus? De la clasicul ºi incisivul
Naº al lui Coppola, ºi de la mai
puþin subtilul, dar sângerosul
Scarface al lui DePalma, pânã la
Bãieþii buni ºi Casino-ul lui Scor-
sese, toate sunt pietre de hotar a
cãror greutate apasã parcã din ce
în ce mai calitativ umerii cinefili-
lor de oriunde. Mai nou – cu ex-
cepþii de cãutat numai în carul cu
fân însã – se pare cã ºi tinerii rãsã-
riþi de dupã (ºi puþin înainte de)
’89 încep sã prindã gustul genu-
lui... un lucru încurajator, având în
vedere tendinþa recentã spre di-
versele involuþii ale noului apa-
rent (abundenþa de soap-operas,
un fast-food nation comercial –
culinar ºi nu numai, culte nespã-
late etc.). 

Aºadar... în speranþa cã prime-
le cuvinte din articol au fost reto-
rice cu bun folos, sã trecem la ce
ne doare, sau ce nu ne doare ºi ar
cam trebui sã ne doarã... în sensul
bun însã. The Departed – ultimul
film cu gãselniþe interlope al lui
Martin Scorsese, un iniþiat al ge-
nului (Taxi Driver, Raging Bull,
Casino), proaspãt ieºit în toamna
anului trecut, a avut de-a face cu
ale succesului cam  încã dinaintea
premierelor oficiale... Pentru cã
atunci când spui Scorsese, spui un
trecut regizoral (ºi nu numai) cel

puþin prolific la modul cel mai
selectiv, ºi cel mult… ei bine, asta
încã rãmâne la latitudinea timpu-
lui. Zarurile încã n-au cãzut pe
partea necâºtigãtoare pentru bã-
trânul ãsta. The Departed... sau
Cârtiþa, cum obiºnuiesc românii a
alinta titlurile puþin ambigue,
poate fi pus lesne printre hiturile
deceniului, figurând la categoria
„Strãzi ºi ºmenuri”. 

Exact... portretizare (aproape)
perfectã a vieþii de stradã ºi a con-
diþiei de mahala, îmbibatã exem-
plar cu ceva tehnicã poliþieneascã
justã ºi mai puþin justã... plus ma-
nevrele sublime aferente (îmbârli-
gãciuni birocratice, infiltrãri reci-
proce, chestii de genu’…). Ca sã
fim ºi mai la obiect, plotul în
general iese din tiparele tipizate
ale genului, asta graþie unui
scenariu de primã mânã plus o
tehnicã regizoralã asemenea…
Plotul? Doi inºi (Leo DiCaprio ºi
Matt Damon) de pe baricade
opuse ale legii se infiltreazã,
„undercover”, fiecare pe dome-
niul celuilalt, dar odatã ce primele

zvonuri deconspirative încep a
circula, aºa începe ºi sângele sã
curgã, mai ceva ca într-un abator
sovietic. În fine, ulterior, cele
douã cârtiþe, sau „moles”, pe
limba natalã, sunt trimise „una
dupã alta”, dacã e s-o þinem pe
linia genurilor… Finalul (ºi ceva
detalii vitale) nu vi-l spun, cã încã
n-am acte de „spoiler”, dar
recomand filmul oricui are ceva
afinitãþi pentru manevre majore ºi
subtile într-ale rãsturnãrilor de

situaþie, ºi în
general îl recomand oricui vrea sã
aibã parte de niºte senzaþii cinefile
de mâna întâi… ca sã nu zic de
nota 10 (încã se mai dau note, ºi,
pânã se limpezesc apele definitiv,
trebuie sã pãstrez o dozã benignã
de imparþialitate… dar aºa între
noi, i-aº da un 9.2… uite cã ºi
rimeazã). Aº mai adãuga, aºa…
pentru plãcerea fanilor declaraþi,
cã leader-ul mafiot e jucat ma-
gistral de Jack Nicholson, veteran
în meseria de dupã camerã. 

La urma urmei, tot ce ne-a
rãmas de fãcut, nouã, studenþilor
loviþi financiar, este sã punem
mâna pe orice copie pirat a
filmului, sã-i lãsãm pe cei cu dare
de mânã sã umple sãlile cinema-
tografelor, ºi sã aplaudãm reuºita
de 4 Oscaruri câºtigate (inclusiv
premiul pentru cel mai bun re-
gizor). Concluzia... filmul meritã
vãzut. De ce? Pentru cã pur ºi
simplu meritã... vorba reclamei.

Vlad Drãgoi

Cârtiţe
şi mafioţi

DE-AMORUL ARTEI
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Doi pe un balansoar este o piesã ce a figurat în
mod constant ºi generos pe afiºele teatrelor naþionale,
fapt datorat probabil temei abordate, ce îi preocupã ºi
îi macinã involuntar pe colocatarii acestei planete.
Nimeni alta decât dragostea este dezbãtutã prin
replici ºi scene, însã, în final, cuvântul „a dãrui” îºi
va impune demnitatea.

Piesa, în regia Elenei Manoliu, este adaptatã dupã
textul lui William Gibson, nominalizat la Premiul
Tony, montat mai întîi pe Broadway, în premierã
absolutã cu Henry Fonda ºi Anne Bancroft ºi jucat pe
scena Teatrului Sicã Alexandrescu din Braºov, într-o
primã versiune, în 1966.

În vizor avem un cuplu, în cadrul cãruia partenerii
îºi mãsoarã resursele individuale pentru a rezista
singurãtãþii, prin afiliere. Dar relaþia este una
nesigurã, atâta timp cât trecutul scârþâie ºi se
jeluieºte, iar viitorul mai poate schimba oricând ceva
în mersul lucrurilor, din cauza metehnelor
psihologice ale celor implicaþi ºi a deciziilor aferente.

Ceea ce îi aduce pe protagoniºti, Jerry (Radu
Negoescu) ºi Gittel (Elena Manoliu) împreunã, este,
în mod evident, singurãtatea. Jerry îºi doreºte mãcar
o singurã zi pe an sã nu fie singur, de ziua lui, ºi o
sunã pe Gittel, înaintând pretextul „pârlitului de
rãcitor” deþinut de ea, pe care ar dori sã-l vadã. Asta
bineînþeles doar în primã fazã, cãci adevãrul este
destul de prompt servit cu ironie: Gittel apare ca
alternativã pentru vocea robotului telefonic. Pe
parcurs, lucrurile se înfãþiºeazã cât mai sincer ºi
natural: „Tu eºti singurã, eu sunt singur. Suntem douã

pustiuri. Ce-ar fi sã fim
douã pustiuri împreu-
nã?”. În cele din urmã, ei
dau curs chemãrii,
intrând împreunã într-un
joc al pomenilor ºi al
dãruirilor. 

Aici intervin tra-ume-
le ºi neajunsurile per-
sonale ale fiecãruia,
dorinþa de a se ajuta unul
pe altul, de a se restabili,
îngriji ºi încuraja reci-
proc, dar totodatã apar
reproºurile, fuga de

propriile probleme. Gittel,
„micuþa mahalagioaicã”, se
desconsiderã, renunþã la o
viaþã pe care doar practica-
rea dansului i-o poate
împlini, minþind cã nu are
nevoie de nimeni, cã se
descurcã  ºi  singurã. Tot-
odatã, ea suferã  de  ulcer
duodenal, iar Jerry joacã
rolul „surorii de caritate”,
rugând-o sã accepte cã are
nevoie de mâna lui întinsã,
nu fãrã a beneficia ºi el prin
aceasta de un „rost” pe
lume, întrucât marea lui meteahnã este lipsa
încrederii în sine, dublatã de o formã de laºitate care
nu-i permite sã se retragã din epuizantul sãu maraton
interior.

Deºi piesa aduce în scenã doar doi actori, douã
personaje în carne ºi oase, între aceste douã figuri se
interpune mereu prezenþa stãruitoare a soþiei lui Jerry,
Tess (divorþul lor fiind în curs) ºi a tatãlui ei, care le
erodeazã relaþia ºi în final demascã sentimentele lui
incomplete, neputinþa dãruirii totale. În raiul
protagoniºtilor, „telefonul-ºarpe” îi smulge lui Jerry
niºte cuvinte care îl dau de gol: „ªtii ceva? Ia mai
ia-þi tu mâna de pe inima mea!”. Iatã cã, deºi Jerry a
plecat din Omaha-Nebraska ºi susþine cã „trecutul e
mort, e îngropat, închis cu ºapte lacãte”, el se simte
þintuit încã prin jurãmântul pe care a apucat sã-l facã.

În urma momentelor tensionate, în care cei doi îºi
aruncã violent reproºuri, realizeazã cu durere cã sunt
niºte persoane trunchiate. Gittel nu poate sã cadã de
douã ori pe an bolnavã pentru a-l câºtiga total pe
Jerry, dar nici de cealaltã parte nu lipsesc primejdiile,
întrucât acesta, înºelat o datã, se simte ameninþat ºi o
„atacã” pe „biata ingenuã cãzutã din lunã”, ironic cu
„pãcatele tinereþii ºi ale prezentului” ei. 

În final, Jerry admite cã „o jumãtate de om e o
escrocherie”, iar Gittel se confruntã cu o schimbare
ºi cu un impuls.

Pentru a putea savura toate apelativele, replicile
consistente, fie ele dureroase sau teribil de amuzante
(din plin), gesturile, atmosfera apropiatã (mijlocitã de
Sala Micã ºi de muzicã), toate concurând la stângãcia
apropierii ºi la þesãtura de imagini amãgitoare ale
iubirii ºi ale apartenenþei, fiþi pe fazã când se mai
anunþã spectacolul. 

6 2 9 0 8 - o sã vedeþi cã de aici porneºte povestea.

Elena Paºca

În balans

DE-AMORUL ARTEI
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„La mine, pasiunea pentru lec-
turã a apãrut destul de târziu... Am
fost o zvãpãiatã, nu am avut «timp»
(de fapt, starea de spirit) pentru
citit. În liceu, din lista mãriºoarã de
bibliografie pe care profesorul de
românã a insistat sã o citim, mi-am
ales bineînþeles doar ce suna intere-
sant... (ce urât acest criteriu, cititul
dupã ureche!). Dar important, cred,
este faptul cã am avut iniþiativa sã
merg în biblioteci, sã-mi aleg cãrþi
ºi sã citesc.

Fãrã îndoialã, cel mai greu de
înghiþit volum, care mã bântuie ºi
azi, a fost Amintirile unei fete cu-
minþi de Simone de Beauvoir. Mi-a
luat sigur mai mult de o lunã sã îl
parcurg ºi eram atât de indignatã de
lipsa de acþiune care îl fãcea atât de
plictisitor! Iar Agonie ºi extaz a
avut cel mai marcant efect, mi-a
lãsat o anumitã senzaþie de conºti-
entizare a timpului care fuge pe
lângã mine fãrã ca eu sã pot face
ceva constructiv. M-a fãcut sã
vreau mai mult de la viaþã, de la
mine. ªi sã citesc mai mult...

Nu pot sã citesc în ritmul în care
mi se recomandã cãrþile, aceastã
sursã pare sã nu se mai termine. Mi
se întâmplã sã mã blochez în
bibliotecã, în faþa rafturilor, fãrã sã
am vreo idee despre ce aº putea
citi. Sunt un cititor foarte dezor-
ganizat; sunt conºtientã cã am sãrit
peste multe, cã am multe lacune.
Mi-ar plãcea sã facã cineva ordine
în pofta mea de citit. Mã consolez
cã mai am mult timp înainte pentru
lecturã...” (Alexandra Sandu)

„Lectura conºtientã ca pasiu-
ne a început cu o trezire la irea-
litate. Cartea a devenit o imensã
metaforã; începând cu acest mo-
ment, am întors fiecare paginã ºi
am parcurs fiecare rând pierzân-
du-mã intenþionat în ameþitorul
dans alegoric al cuvintelor.

Magicianul de John Fowles a
înrãdãcinat în aºteptãrile mele acea
dorinþã de irealitate despre care
vorbeam mai sus; o lume sugeratã,
nesigurã, infinit de necunoscutã, la
care sã pot accede prin simboluri ºi
intuiþii, iar ca scop ultim acea
frumuseþe subiectivã.

Îmi place proza deoarece curge
ºi datoritã filozofiei potenþiale a
unui roman (...).

Îmi permit o comparaþie în do-
meniul muzical, doar datoritã
plasticitãþii ºi relevanþei ei: Pink
Floyd, unde instrumentalul creeazã
acea atmosferã privilegiatã, acea
cunoaºtere - alternativã ºi opþiune a
irealitãþii (celestã, ascendentã, dar
ritmic ancoratã în þãrânã) pe care o
caut într-o carte.” (Delia Mihai)

„În lecturã mã refugiez întot-
deauna când nu vreau sã fiu
dezamãgitã. Ceea ce citesc contro-
lez, iar ceea ce controlez nu-mi
poate face rãu. Sunt cãrþi care pe
moment mi s-au pãrut extraordina-
re, dar cãrora le lipseºte un «acel
ceva» care sã te facã sã le citeºti ºi
sã le reciteºti, simþind de fiecare
datã altã emoþie. Am acest senti-
ment probabil din cauza faptului cã
nu citesc unele cãrþi pânã la sfârºit.
Mã opresc exact când trebuie, cu
câteva capitole înainte de final,
numai bine cât sã nu deduc dezno-
dãmântul. De ce? Nu pentru cã aº fi
leneºã sau pentru cã nu mi-ar
plãcea cartea, ci dimpotrivã, pentru
cã îmi place prea mult! Nu vreau sã
mã despart de ea niciodatã. Nu
vreau sã am sentimentul neputinþei
în faþa ei, vreau sã continue la
infinit. Dacã nu o finalizez, ea nu
se sfârºeºte niciodatã.

Încã mai caut acea carte
«Perfectã» (prea mult spus), care sã
provoace un «cutremur» în sufletul
ºi în raþiunea mea. Oare existã?

Eu, cititorul
Ne-am întrebat cu voce tare, doar-doar ne-or rãspunde ºi alþii, ce înseamnã lectura

ºi cum se prezintã ea în relaþie cu diverse individualitãþi. Altfel spus, cum percepe
fiecare experienþa lecturii, ce semnificaþii ºi ce consecinþe se nasc din contactul cu
obiectul altãdatã sacru, cartea. Am notat câteva pãreri emise în jurul întrebãrilor
„ce”, „cum” ºi „de ce” citim. Fiecare are aºteptãrile sale, dar fiecare resimte nevoia
de a se întoarce ºi de a da pagina.
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Nimeni nu mi-o poate recomanda,
pentru cã fiecare citeºte ºi vede
lucrurile   dintr-o altã perspectivã. 

Soluþia este sã o caut eu,
sau poate cã, la momentul potrivit,
mã va gãsi ea pe mine...”

(Raluca Ioana Davidescu)

„Într-un rând am decis cã
trebuie sã îmi fac o listã cu toate
cãrþile citite, de la titluri rezonante
pânã la titluri ce par accidentale,
din simplul motiv cã mi se
întâmplã sã uit, ºi-ar fi pãcat sã
omit totuºi ceva. Pe deasupra, sper

cã prea puþin din snobism, îmi
creºte inima direct proporþional cu
lungimea listei.

Dacã ar trebui sã-mi despic în
douã categorii generale cãrþile
citite, aº face-o dupã douã tipuri de
importanþã: într-o oalã ar intra «cap
d-opere» ale autorilor cu prestigiu
(alias Stendhal, Dostoievski, Tolstoi,
Hugo, Fitzgerald, Hemingway,
Lawrence etc.), iar în cealaltã cãrþile
populare (mediatizate prin ecra-
nizãri sau cele de care te izbeºti tot
timpul în aluziile unora ºi altora) –
menþionez aici titlurile, care sunt
mai cunoscute: Zbor deasupra unui
cuib de cuci, Pe aripile vântului,
Frankenstein, Dama cu camelii sau
Memoriile unei gheiºe; citite din
curiozitatea inerentã renumelui lor.

În general, cred cã mã încântã
mai mult un «reality show» nuanþat
pe hârtie, cu reflecþii ºi întâmplãri
ce se preteazã empatiei mele, decât
o carte de literaturã fantasticã,
înþesatã de diversiuni care cer un

efort minimal de adaptare,
lãsându-mi constant senzaþia cã
ceva îmi scapã din vedere.

În mod normal, nu obiºnuiesc sã
recitesc. În acelaºi timp, nu þin
minte sã fi lãsat baltã cu brutalitate
o carte începutã (poate mint). 

Cred cã persistenþa cititului se
explicã prin delectare. Caut, pe
lângã meditaþii profunde, fraze care
sã mã facã sã jubilez sau sã plâng,
un stil surprinzãtor care sã mã
antreneze în emoþii ºi impresii
marcante. Fie cã este vorba de cãrþi
hipnotizante sau cu plictis, rãmân
cu o senzaþie de înnoire cel puþin
difuzã, cu acumularea reconfor-
tantã a unei idei în plus.

Ca fapt divers, îmi plac mult
comparaþiile reuºite. ªi sã nu mai
spun cã ador subtilitãþile, construc-
þiile în care transpare de unde nu te
aºtepþi o reluare conspirativã.”

(Camelia Budeanu)

„De la Poveºtile nemuritoare,
pânã la Moromeþii din ce în ce mai
descendenþi, mi-aº da cu pãrerea
despre Martin Eden, al eternului
Jack. Asta a fost printr-a 11-a…
acum multe sute de ani, pe când
peºtii aveau biciclete, ºi Cel mai
iubit dintre pãmânteni era (fanatic
poate) lecturã obligatorie în liceele
cu toalete sexiste. În esenþã mi-a
plãcut... pot chiar sã spun cã, la un
moment dat, nu mai lãsam cartea

din mânã, oricât de roºii îmi erau
ochii deja înroºiþi rãu de somn. Ba
chiar m-am cutremurat puþin la
scena primã a sãrutului… Pe urmã
am asistat neputincios la diversele
destrãmãri mai mult sau mai puþin
subtile, ce se perindau ca douã
dame de companie în sepia.

Cam în acelaºi timp, M-am
hotãrât sã devin prost al lui Martin
Page a dat lovitura, neºtiind cã
eram încã într-o fazã naiv de
experimentalã, sincronizatã totuºi
la fix. Martin Page a avut tupeul sã
pãstreze ingredientul magic abia
pentru sfârºitul slab previzibil, dar
cam moale pentru unul ca mine,
care-ºi imagineazã scenarii lynchi-
ene, inspirate din materiale de
genu’. Când zic moale, rog a se citi
«original la modul perfectibil»,
pentru cã nici alte cãrþi nu m-au
fãcut sã tresar cu mâna la gurã,
uitând totodatã de oul care fierbea
de vreo douã ore în ibric. Ce sã mai
spun de Procesul lui Kafka, pe
care, recunosc, l-am citit forþat, ºi
chiar dacã nu l-aº fi citit forþat, de
înþeles tot forþat l-am înþeles. Pãcat
de amenda primitã de la bibliotecã. 

Altãdatã o sã mã rezum la
nostalgica lecturã pe closet, cu
volumele ante-decembriste din
dotare ale lu’ tata, ºi poate din când
în când, câte un vers de Creþan.” 

(Faun Dumitru)

„Ca cititoare, sunt lacomã.
Foarte rar reuºesc sã mã despart de
o carte bunã fãrã s-o fi citit din
scoarþã-n scoarþã, pe nerãsuflate.
Pentru asta renunþ la somn cu cea
mai mare plãcere. Uitându-mã în
urmã, sunt sigurã cã nu aº fi cine
sunt azi fãrã cãrþile pe care  le-am
citit. Toate trãsãturile personajelor
au contribuit la asamblarea
sistemului meu de valori ca piesele
unui puzzle. Niciodatã nu am
închis o carte fãrã sã învãþ ceva din
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ea. Fiecare carte are mesajul ei ºi
pentru mine este o plãcere sã-l
descifrez ºi sã-l trec prin filtrul
raþiunii, sã descopãr perla, sãmânþa
de înþelepciune.

Cu fiecare carte pe care o
citesc, privirea îmi devine mai
cuprinzãtoare. E ca ºi când aº fi
trãit sute de vieþi fãrã sã mor nici
mãcar o datã. Cãrþile, ºi nu altceva,
m-au ajutat sã-mi trãiesc viaþa cât
mai lucid ºi mai puternic cu
putinþã. Cãrþile vorbesc despre
viaþã, iar eu am decis sã le ascult.” 

(Laura Mitrea)

„Mai aproape de nivelul meu de
înþelegere sunt acele cãrþi în care
autorul asistã parcã la transfor-
marea persoanei care citeºte, ofe-
rind sugestii, învãþãturi, ce vizeazã
evoluþia cititorului. De asemenea,
prefer cãrþile care mã mobi-
lizeazã ºi mã motiveazã, aju-
tându-mã sã «am» cunoaºtere ºi
sã ºtiu ce sã fac cu ea.

Îmi place sã citesc scrieri cu
caracter confesiv, cãrþi în care au-
torul foloseºte persoana I, transmi-
þând parcã sinceritate ºi apropiere
de dincolo de pagini.

Dacã suntem ceea ce gândim,
atunci contactele pe care le avem,
cãrþile pe care le citim ºi care devin
dupã un timp parte din noi, au o în-
semnãtate extraordinarã.” 

(Delia Bucoiu)

„Dacã m-ar fi întrebat cineva
prin clasa I de ce citesc, aº fi
rãspuns «pentru cã primesc o
recompensã de la mama». Abia în
clasa a IX-a am descoperit plãcerea
cititului, când am citit «altceva».
Nu auzisem niciodatã de
Cãrtãrescu. Îl credeam decedat.
Am citit Mendebilul cu o uimire
nemaipomenitã. La început am
crezut cã e o ciudãþenie ºi cã
scriitorul e nebun. Mare greºealã.
Pe parcurs am înþeles ºi am rãmas

plãcut impresionatã.” 
(Ioana Mihalcea)

„Cititul este pentru intelect, cred
cu tãrie acest lucru, ceea ce gim-
nastica reprezintã pentru corp.

Dacã pentru Borges biblioteca
era Paradisul, atunci noi, cititorii,
încercãm sã coborâm Edenul pe
pãmânt.

Relaþia mea cu cartea, cu actul
lecturii, este permanentã ºi specia-
lã. Fiecare rând trebuie citit ast-
fel încât mâine sã nu am ce-mi
reproºa. 

Cuvântul clãdeºte ºi reclãdeºte,
cuvântul declanºeazã marea poves-
te a lumii. Iar lectura devine un
act de finisare a fiinþei umane.” 

(Anca Pop)

�

În mod normal, motivarea prac-
ticãrii actului lecturii se încadrea-
zã în tiparele celor mai încetãþenite
cliºee. Fãrã sã ne dãm seama, sau
din comoditate ºi din lipsã de expe-
rienþã, preluãm veºnicele formulãri
cu privire la beneficiile lecturii.
Vezi în acest sens exasperantele
«cãrþi citite de plãcere, care te aju-
tã sã te relaxezi – sã uiþi de grijile
cotidiene – sã evadezi –  sã visezi –
sã înveþi – sã te hrãneºti – sã
respiri – sã acumulezi cunoºtinþe –
sã-þi dezvolþi personalitatea ºi
nivelul de culturã – sã îþi
îmbogãþeºti vocabularul – sã
cunoºti alte lumi», sau ºi mai rãu,

«cititul din obligaþie». Nu cã n-ar
avea oamenii dreptate expri-
mându-se în aceste sensuri, dar se
pot încerca ºi niºte variante uºor
particularizate, individualizate;
cum ar fi: «necesitate – regãsire –
identificare – pierdere de sine –
concordanþã – împlinire – experi-
enþã – dezvoltare psihicã ºi educa-
þionalã – descoperire – dezvãluirea
unui mister – schimbarea percep-
þiilor – reevaluarea alegerilor – an-
tren – depãºire – expansiune – pro-
gres – oprirea timpului în loc – cu-
riozitatea continuã – libertate – în-
vãþare nerigidã – pasiune – joc –
univers compensatoriu – desfãtare
– haz-de-necaz – irealitate – con-
vertire – vizualizare...» Ei bine,
poate cã pe ici, pe colo, au mai
scãpat cuvinte vinovate de uzurã ºi
le-am luat de gingaºe, dar impor-
tant este sã ne cãutãm tot timpul
resursele de energie ca sã fim in-
genioºi, sã anticipãm cu o lungime
de undã bagajul ideatic-concepual
dolofãnel pe care-l vom acumula
pe parcurs. 

Ca sã citãm în final tot o
reflecþie, ne rezumãm la a accepta
un adevãr pe care sunteþi liberi
sã-l demonstraþi: „calitatea de
cititor e ca o binecuvântare gra-
tuitã pe care fiecare om miºcat de
interesul pentru cunoaºtere ºi-o
oferã.”

(Daniela Spânu)

(E.P.)
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Ancheta din numãrul urmãtor va fi bazatã pe tema genericã a prejudecãþilor. Ca sã ne
familiarizãm cu atitudinea voastrã faþã de gândirea închistatã în tipare nerumegate ºi îngurgitate,
aºteptãm rãspunsuri edificatoare pe adresa redacþiei. Confirmaþi percepþia pe care o aveþi asupra
prejudecãþilor umane – cât le practicaþi ºi cât vã înfurie? De asemenea, încercaþi sã reperaþi o
prejudecatã flagrantã, pe care o consideraþi fruntaºã în frecvenþã ºi nonsens (eventual sã-i
surprindeþi manifestãrile).

P.S.: Orice alte intervenþii (parametrii de colaborare, întrebãri) pot fi expediate pe aceeaºi adresã.

În atenţia 
colaboratorilor!
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