
CORPUL C
O
R
P
U
L 

PROZA ROMÂNEASCĂ ÎN MILENIUL III (2001-2013)
Interviu cu Claudiu Komartin
Cătălina Stanislav Queers
Alex Condrache  La semafor
Camelia Mînzăleanu  Noaptea-n debara
SPERANŢELE LITERATURII ROMÂNE. POEZIA

revistă de literatură
T

T 1/2013

2069-802X / ISSN-L 2069-802X

George Bălan 
DEMNITATEA MELOMANULUI

Nicolae Avram 
ALL DEATH JAZZ

Jerome Rothenberg
MISTICI, HOŢI ŞI NEBUNI

Traian T. Coşovei 
ARITMETICA PLEOAPELOR

Virgil Mazilescu 
O PRECIZIE CU ADEVĂRAT
ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE

Alexandru Muşina
 LUCRURILE PE CARE LE-AM VĂZUT

Avizier CORPUL T
Editura TRACUS ARTE

Casa de editură MAX BLECHER

www.edituratracusarte.ro

www.maxblecher.ro

cronici  /  recenzii   /  forum t



se trezeşte cu urechile înfundate
ultima oară a visat acum mulţi ani
câini în hamuri alergau fără sanie
pe câmpul de gheaţă ce se desprindea cu zgomot de mal

la micul dejun de sub coaja oului fiert picură apă
o sună fratele ei să-i spună că furtuna le-a smuls
hornul de pe acoperiş

nu se abate niciodată de la drum
la muncă şi înapoi
încearcă să memoreze soneriile caselor

un timp
la colţul ăsta o aştepta un băiat
îi plăceau prăjiturile cu foitaj şi onomatopeele
din revistele manga
vântul îi lipea de faţă şi de haine
straturi subţiri de aluat

ea nu-şi permite e văduvă de când se ştie
se masturbează
cu flori îmbobocite de ceapă

Andr e i  Dósa

Guest  Star



CORPUL T
revistă de literatură

Editor: Facultatea de Litere
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Editura „Tracus Arte“

Fondator: Alexandru Muşina
Seniori editori: Andrei Bodiu, Adrian Lăcătuş

Redacţia
Redactor-şef: Maria Ghiurţu 
Alexandru Funieru, Anca Papană, 
Andreea Cristina Ivan, Alice Bodoc

Tehnoredactare: Cristina Vasilică
Coperta revistei: Tania Maria Muşina
Ilustraţia copertei: Aykira Inu  „Ashes and Snow”

Bulevardul Eroilor nr. 25 (Corpul T) cam. TP 7 
Braşov 500030
e-mail: corpul_t@yahoo.com
Facebook: Revista Corpul T
corpult.wordpress.com

Corpul T = ISSN 2069 - 802X
ISSN-L = 2069 - 802X



CORPUL T Nr. 1/2013
1  Gue st  S ta r
Andrei Dosa
5 -19  Şapt e  cronic i
Alexandru Funieru/ Cronicari şi metode
Anca Papană/ Experienţa americană. Autenticitate şi prejudecată
Miruna Iacob/ Poezie conceptuală şi/sau poezia actelor ratate
Ramona Hărşan/ cobalt sau scurtcircuitul inevitabil
Ioana Rotariu/ Lumea prin luneta lui Marin Mălaicu-Hondrari
Maria Ghiurţu/ Despre noimă, fără noimă
Larisa Stîlpeanu/ Apel la o reorientare a criticii româneşti
20-22  Re c enzi i
Alexandra Ungureanu/ Ani cu alcool şi sex (Cristina Nemerovschi)
Raluca Keresztes/ Ghidul ipocriţilor (Peter Demeny)
Anca Elena Zaharia/ Casa Scărilor (Corina Bernic) 
23-26  Forum T
Kinderland (Liliana Corobca)
comentarii de: Iulia Zârnovean/ Kinderland şi zbuciumul psihologic 

Andreea Cristina Ivan/ First Plane Home
27-50   D ez ba te r e
Proza românească în mileniul III (2001 - 2013)
51-54  Ev eniment
Bienala Europeană de Poezie. Ediţia I
Şi poeţii dansează la maraton, nu-i aşa?/ Sabina Comşa
55-60  Int erv iu cu Claudiu Komartin/ Dan Tabac
„Să fii cititor de poezie în vremuri ca astea e un lucru extraordinar”
61-64  Anch etă
Cei mai promiţători poeţi sub 35 de ani
65 -80  Proză
Cătălina Stanislav/ Queers
Alex Condrache/ La semafor
81-100  T e at ru
Camelia Mînzăleanu/ Noaptea-n debara
101-102   Si t e
Alexandru Agache/ www.canonul.ro
103-104   Cronica  de  f i lm
Cristina Licuţă/ Poziţia copilului 
105-107  S emnal



De la acest număr, revista Corpul T îşi schimbă conducerea, nu
şi orientarea gândită în primul rând de Alexandru Muşina, dragul
nostru prieten şi coleg, care ne-a părăsit în 19 iunie 2013. De la
acest număr, Alexandru Muşina va apărea ca fondator, urmând
ca alături de mine, ca senior editor, să fie Adrian Lăcătuş, decanul
nostru atât de implicat în tot ce înseamnă viaţa literelor braşo-
vene.

Şi la nivelul conducerii se produce o schimbare de „generaţie
doctorală”, locul redactorului şef  fiind ocupat de doctoranda
Maria Ghiurţu, în care avem foarte mare încredere.

Aşa cum am făcut şi până acum, vom gira eforturile studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor braşoveni. Revista le aparţine şi
aparţine tuturor colegilor lor din ţară care au ceva interesant de
spus.

Andrei Bodiu



ALEXANDRU FUNIERU

Două specii de critici/bloggeri au scris până acum (tot 2013,
dar mai pe frig) despre Metodele lui Vlad Drăgoi. Cei meticuloşi
&/ morocănoşi au ţinut să specifice că verifică întotdeauna (şi)
folderul cu spamuri, ilustrând latura prospectivă a senzorului lor
estetic. Al doilea tip e fix pe dos: s-a distrat excelent. Amândoi
ştiu cum e atunci când „copilul familiei care stă la etajul trei aleargă
cu pi/ cioarele goale pe hol tropăie face zgomot şi nu mă/ pot
concentra la film”, dar habar n-au că „macrometoda” se aplică
aşa: „(...) apuc copilul/ de picioare îl târăsc apăsat cu vârful capului
pe jos./ am mare grijă să se râcâie de marginile şanţurilor din/tre
plăcile albe în felul ăsta o bucată din scalp îi ră/ mâne mânjită la
podea cu păr cu tot”.

Desigur că utopia cronicarului stenahoric e volumul perfect co-
erent, menit să-i reducă anxietăţile şi să încununeze poetul cu laurii
proiecţiilor panoramice. Textele sunt, însă, inegale valoric şi se
amestecă uneori în secţiuni nepotrivite, încurcând şireturile
pedanţilor. Dar se poate face o selecţie excelentă, măcar de uz
personal, pentru că fiecare dintre noi urăşte best of-urile oficiale,
care nimeresc cu intermitenţe ceea ce ne-a plăcut (de fapt) să
citim/ascultăm/vedem. 

Vlăduţ, Gonzo & Vlad sunt cele trei fantome hardware care si-
mulează abil ceea ce în vremuri scrobite s-ar numi civilizaţia dia-
logului cu cititorul. Aşa că încep să te avertizeze, când pe rând,
când toţi deodată, că mai întâi trebuie să te familiarizezi cu in-
strucţiunile, pe care apoi le complică progresiv cu câte o părere de
rău: „se iau melci, se bagă/în pungă se calcă se arată/ conţinutul
unei mame cu păr alb/ scurt zâmbetul pe care îl/ vei primi e pentru
un copil bun tu eşti un copil/bun să nu uiţi asta” (micrometoda
24). 
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„Micrometodele” şi „macrometodele” care deschid volumul
sunt gemenele borderline: în ambele găsim o succesiune de acte
ratate, imaginate minuţios. Într-un clasament inevitabil al cruzimii,
micro- sunt chiar mai violente decât macro-, deşi Vlăduţ ar fi
putut ieşi pe cauţiune (e prea mic): „şi pe estera cu ţâţuci tari au
prins-o/ după grădi blugii/ jos chiloţii şi băgat zăpadă multă în/
găuri ea ajută-mă eu nu te ajut iau camera/ şi filmez”. Aici e un
Michael Haneke în clasa pregătitoare, pe când „macrometoda 6”
e un B movie distractiv de sâmbătă seara: „(...) mă îndrept spre ei
scot o coală din grămada de acte cu/ muchia tai pe mijloc ochiul
stâng al femeii. din spăr/ tură îi curge un lichid fără culoare. după
ce nu mai/ curge o iau de mână o conduc la ghişeul de depu/ neri
şi retrageri aici îi îndes capul prin deschizătu/ ra din sticlă bucăţile
de piele carne şi os îi cad îi cad ca/ printr-o răzătoare”.

Cum însă fetişul lirismului e cronicizat, funcţionând ca un păcat
originar pentru care nicio religie din lume nu-ţi acordă dispense,
nu rămânem pe minus cu emoţia. Numai că ea pâlpâie intermitent,
ca un led pe ducă: „te-am văzut te scufundai în groapa/ cu var sub
scândurile acoperite de nailon/ am zis/ gata prietenul meu cel
bun se topeşte cu tot/ cu papuci acum e bine joacă-te cu armura
ta/ gri din stropitori de tablă pe dinăuntru/ are urechelniţe ai grijă”
(micrometode, 7).

Comutarea neastâmpărată între „+” şi „-” (existenţial, stilistic ş.cl)
e marca unui provizorat identitar conservat şi în următorul duplex
cinematic: „gonzo+oamenii de subgresie” la care se adaugă „body
horror picture show”. În calitate de zeitate infrapsihică, Gonzo
calibrează câteva duioşii îndreptate spre vegetaţia crescută între
Vlăduţ/Vlad şi restul lumii: „au tăiat şi nucii gonzo şi nucii sunt/
ştii cum sunt, sunt într-un fel ca porcii simt/ dacă vrei să le faci
rău înainte”.

Dacă în primele segmente ale cărţii caznele se desfăşurau pe
scena neutră a unui laborator mental septic, în secţiunile de mijloc
textele dau buzna în „strada freziei blocul/ 40 scara b ap./doi” şi,
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de acolo, în cadrul festiv de la zilele Codlei, pe malul lacului, la
grătare, adică peste tot pe unde mişună „oamenii de sub gresie”,
Sandu, nea Nelu, Bibiţ. Biografismul nu e cedare în faţa con-
venţiei, ci o extindere necesară a câmpului de luptă. Conştiinţa în
expansiune înregistrează deja, cu modulaţii şi creşteri de amplitu-
dine, primele erotisme indecise: „într-un vis mai demult eram cu
o fată/ deosebit de frumoasă pe canapea şi îi spuneam/ mamei
mele care se afla undeva în stânga/ că mi-e foarte foame. ea a
strâns din buze/ a neajutorare şi mi-a întins o palmă/ plină de
mămăligă zborşită”. Paranoia („spaghetele astea nu sunt bune ce/
ai pus în ele vrei/ să mă omori”) vine la pachet cu pirozisul, semn
că emoţiile complexe au nevoie urgentă de somatizare: „fac 26
chimia face din mine/ burduf  cu zgârciuri pe care să-l tai deasu-
pra/ la jgheab pt orătănii” E clar, Vlad şi Vlăduţ au (re)fuzionat,
umanitatea a mai câştigat teren în epica confruntare cu ea însăşi.
Suntem pregătiţi de ultimul nivel, recapitulativ şi integrator. 

„Ultimele poveşti frumoase cu Vlad” încheie volumul. Titlul e
duios şi consolator, dar aici găsim o densitate mai mare de poeme
reuşite („dragoste frumoasă”, „un pat de flori”, „linişte daneză”,
„şi vlad a pierdut”). Un soi de gravitate netrucată ia locul stratu-
rilor de ironie/ sânge/frică/brânzeturi/cinism. O gravitate care
nu are nevoie nici de încordări vizionare şi nici de ambuscade din
care nu te mai dezmeticeşti: „aşa şi noi, nopţile de august/ cu
cearşaful strâns în braţe/ ca un pui de focă inert, perfect acomo-
dat/ climei care în mod normal ar fi trebuit să-i facă rău/ de pe
braţul cu cioc de fier/ şi tone presiune sfarmă pereţii locului/ pri-
mitor fără nicio utilitate”. 

„Metodele” nu pot fi aşezate fără rest într-o filiaţie salvatoare şi
legitimatoare, oricât ne-ar tenta asemenea exerciţii de perspicaci-
tate. Şi nici nu ar avea nevoie de aşa ceva. Vlad Drăgoi este unul
dintre cei mai buni experimentatori din poezia de azi. 

Vlad Drăgoi, Metode
Casa de Editură Max Blecher, 2013
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ANCA PAPANĂ

Dacă experienţa promisă în titlu este una autentică, dimensiunea
americană a acesteia se reduce la un cadru familiar (dar un familiar
artificial, de prefabricate culturale) incapabil să ofere sens şi coerenţă
trăirilor subiective.

Poemul care deschide prima parte a volumului este şi cel care pre-
figurează liniile de dezvoltare ulterioare: universul real, mic al experienţei,
bucătăria cu tot prozaismul ei şi America, un spaţiu încremenit în stere-
otipii şi clişee culturale: „am văzut oceanul/ în bazinele cu homari/
m-am închis în spălătorie/ să privesc fulgerele şi autostrada/ motoci-
cletele harley călărite/ de pensionari burtoşi”. Reacţia celui surprins
în faţa unei realităţi pentru care nu are niciun punct de reper acoperă
o gamă variată de emoţii: de la asumarea unei experienţe ale cărei
coordonate sunt date de singurătate, înstrăinare până la autoanulare,
la filtrarea ei printr-o altă experienţă, de data aceasta mentală, literară,
culturală într-un sens mai larg. În acest context, lumea de acasă re-
prezintă un spaţiu al evadării, fără a oferiun echilibru: „ascultăm ştirile
la un post de radio/ românesc/ aşa cum bunicii noştri/ ascultau veştile
de pe front”. Sunt legături care nu mai reuşesc să circumscrie drama
celui exilat, lăsat singur în faţa unui realităţi lipsite de sens: „nu mai
eşti sigur/ dacă tatăl tău era într-adevăr un om bogat/ sau dacă roşco-
vele sunt singurele fructe”. Poemul din finalul primei secvenţe pare
să propună o soluţie: singurul sens pe care îl poate avea nonsensul
este cel al privirii care ordonează într-un colaj cinematografic imagini,
secvenţe din propriile poezii. Experienţa este filtrată astfel la două
niveluri, unul poetic şi unul metapoetic.

A doua parte a volumului prezintă o latură mai umanizată/umani-
zantă a experienţei în America, dar, în acelaşi timp, se reduce la o arie
tematică previzibilă. Dacă în primul ciclu, trimiterile culturale nuanţau
şi încercau să semnifice o realitate care nu ţinea de un specific local,
aici descoperim un univers construit din clişeele stilului de viaţă ame-
rican: cartiere-platouri de filmare, cadre de reclamă, case cu şemineu,
patroni de treabă, petreceri cu foc de tabără şi cântece de cercetaşi.
Acum haosul din prima parte este înlocuit de existenţa liniştită şi
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plictisită a celor aflaţi între joburi sau doar în pauză, capabili de a trăi
visul american doar la modul impersonal, reducând realitatea la ele-
mentele unui film hollywoodian. Cel mai bun poem este şi ultimul,
pentru că surprinde cel mai bine limitele acestei experienţe. Proiectat
tot pe fundalul unei imagini stereotip, frizeria, spaţiu al imigranţilor
adaptaţi, individul descoperă ambiguitatea propriei situaţii: umilinţa
pe care o simte în faţa frizerului este cea a propriului statut, nici adaptat/
adoptat, nici turist: „a trebuit să răspund: lucrez la un restaurant. A
trebuit să dau insinuanta explicaţie, să cobor din funcţie în funcţie
ca pe scările din ce în ce mai puţin luminate ale unui beci”.

Ultima secvenţă este rezervată experienţei americane văzute de data
aceasta nu prin ochii emigrantului, ci prin cei ai turistului. Ritualul
este respectat, iar pozele, chiar confecţionate din cuvinte, şi vizitarea
obiectivelor turistice reprezintă materialul poetic al acestei părţi. Rea-
litatea este tradusă printr-un amestec de ironie, preluare de clişee de
gândire, filtre culturale, dar şi imagini poetice autentice („pe platforma/
de la ultimul etaj/ râul hudson/ materia primă/ a zgârie-norilor/ metal
topit/ luat cu găleata/ turnat în forme/ pungile de la mall/ în jurul
tău/ ca o rochie bufantă”). Şi aici discursul se dedublează, aceste
imagini eclectice devenind coerente prin apelul la literatură. A collage
made of  my favourite parts of  poems about New York vine să sintetizeze
un univers la fel de haotic ca cel din prima parte, infuzând cu poezie
un spaţiu osificat ce se refuză tocmai prin supraexpunere.

Bogat la nivel de conţinut, volumul este mai slab din punct de vedere
artistic. Imagini poetice pline de autenticitate (unele citate mai sus)
sunt însoţite de unele mai puţin reuşite, banale, patetice pe alocuri
(„îmi lipsesc prietenii/ momentul ăla unic/ când ne luam la trântă”).
Andrei Dósa mizează pe o scriere nudă, frustră a propriilor trăiri şi
pe folosirea unor elemente de compoziţie precum ritmul sau aglome-
rarea de imagini pentru a transmite intensitatea reacţiilor. Punctul
forte îl reprezintă însă realizarea tehnică, combinarea de perspective
şi niveluri de interpretare într-o structură armonioasă, apelul la lite-
ratură ca sinteză ultimă fiind cel care uneşte experienţele trăite.

Andrei Dósa, American Experience
Cartea Românească, 2013
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MIRUNA IACOB

Volumul de poezii al lui Bogdan Coşa marchează o complementari-
tate între plot-ul izbutit de suprafaţă, cu rezultate imediate, al romanului
său de debut, Poker, şi adevărata construcţie subterană a ipseităţii au-
torului.

Vom vedea că vocea poetică este orientată spre credibilitate, ma-
turitate, detaşare sau excludere. O formă de adăpost primară aşază în
prim-plan o serie de aspecte reprimate în proză, semn că nu avem
de-a face cu un autor monocord. Maturitatea se manifestă mai ales
prin procedee de selecţie formală, dar şi la nivelul conţinutului. Struc-
turile sunt epurate de ornamente futile, de agresivitate tendenţioasă,
autorul luând calea enunţurilor clare, şfichiuitoare, uneori ironice
„4000 î.Hr. Iov/ A.D. Iuda/2000 d.Hr. Iova/3000 d.Hr. Yoda”, 
rareori retorice, sau pe alocuri uşor moralizatoare: „nu trebuie să
simţi nimic pentru nimeni/trebuie să ştii că/orice ai face/vor muri
toţi/ca muştele/toamna târziu”. Acalmia sau aplatizarea stărilor, care
domină volumul, pot fi atât o dovadă a unei maturităţii asumate, cât
şi un simptom al afectului tocit „din când în când simţim lucruri/şi
nu e nimic/nimeni după pîlnie sau aspirine/nimeni să ne cheme pe
nume”. Degajarea intimităţii conturează o abreacţie cu efect catharctic.
Cam ceea ce numea Freud „anulare retroactivă” ca mecanism de re-
fulare (în sensul secundar, de defensivă). De aici şi titlul, uşor de re-
marcat datorită topicii bizare (intenţionate?). Există şi indicii care
ne-ar putea conduce pe piste incerte, în esenţă, specioase. De exem-
plu, stările de angoasă latentă, dezamăgire şi saturaţie par să-şi gă-
sească un echilibru în obsesia faţă de primul moment al zilei.
Dimineţile, în toate contextele însorite, trădează ceea ce s-ar putea
numi clişeic „o speranţă”. În ciuda acestor mici „scăpări”, autorul nu
se abate de la ideea de la care a pornit întreg ciclul: „obiecte
puţine/aer/lipsuri colaterale”.

Subscriu la părerea lui Vasile Leac, care plasează volumul sub sem-
nul poeziei conceptuale. Opusă unei forme de încântare empirică,
poezia conceptuală ar putea fi un produs neseducător la prima vedere,
miza ei nefiind neapărat armonia formală, catalizatorul senzorial al
poeziei, sau ceea ce numea Ezra Pound melopoeia, cât conceptul care
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adună în jurul său substanţa poetică. Dacă există totuşi un farmec,
ocurenţa sa este incidentală. 

Printre lucrurile care i s-ar putea reproşa acestui tip de abordare
ar fi un detaliu care ţine de receptivitate. Deşi volumul lui Bogdan
Coşa nu abundă în referinţe livreşti, acesta este organizat în jurul
unor cuvinte-cheie deconcertante. Cele şase părţi îmbină elemente
din matematică (II. Spaţii Hilbert), muzică şi compoziţie (III. Sonata),
cu aspecte care ţin mai degrabă de o latură domestică, bucolică, 
intimă. După o lectură integrală, care respectă ordinea propusă de
autor, se poate observa că secvenţele sunt dispuse sub forma unei
curbe a lui Gauss în care punctul cel mai înalt coincide cu trei puncte
nevralgice, probabil cele mai provocatoare: Spaţii Hilbert, unde întâl-
nim cele mai interesante efecte de spaţialitate „trasată de mâna unui
copil/o linie dreapta/măruntă/fără sfârşit natural/curbată în timp
de lumină/se transformă în zâmbet/departe/unde ochiul lui nu
poate afla/o linie aspră/concavă/privind înapoi printr-o lentilă de
litiu/va crede că sunt fericit” şi episoade de retrospecţie: „amintirile
sunt retorică/în general imaginile vizuale ar trebui radiate―/primejdia
există când întrevede nefericirea/sentimentele sunt semnul învinsu-
lui/nu e ceea ce cauţi” încheiate retoric „cum vezi ce e după/ce vine
după realitate?”. Apoi, Sonata sau neastâmpărul filtrat prin reguli de
compoziţie, şi nu în cele din urmă, IV. Dispreţul sau forma sinceră a
detaşării învăţate, a desprinderii de realitatea imediată: „cînd nervii
se întind/ţine minte/refluxul lor/în parte adevărat/devine fizic/în
parte e alimentat/de ură/dacă îţi doreşti/o existenţă anume/un
obiect al întregii tristeţi/ţine minte”. Celelalte părţi, I. Insomnia, V. Slam
şi VI. O formă de adăpost primară, conţin mai degrabă aserţiuni ale co-
tidianului, ale raportului individ-obiect-realitate „în jurul gâtului/
leg/ încărcătorul/ telefonului/ încărcătorul laptopului//cravata//
sunt pregătit/să latru/încă o zi”, însemnări banale, „merg în super-
market/cumpăr ouă/zahăr margarină/lapte” şi în fine, declaraţii ale
sinelui biografic „acum am 23 de ani şi vârsta ei la care am plecat
atunci cînd mama m-a/transferat la o şcoală într-un cartier mai în-
depărtat am trecut peste/şi am învăţat cu adevărat ce înseamnă să
mergi la şcoală de drag şi curat”. În definitiv, întregul volum ne apare
ca cealaltă faţă, un pic mai uzată, a aceleiaşi monede.

Bogdan Coşa, O formă de adăpost primară
Cartea Românească, 2013
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RAMONA HĂRŞAN

sau scurtcircuitul inevitabil

Cu cobalt – o carte fără îndoială mult-aşteptată – Claudiu Komartin
alege încă o dată să piară sau să supravieţuiască în poezie pe limba
lui. Volumul nu produce o ruptură spectaculoasă de atitudine în ra-
port cu plachetele anterioare, ci vine să confere, mai degrabă, o formă
decisivă, matură şi amplificată expresiv „tuturor scurtcircuitelor ro-
mantice” (asumate în cunoştinţă de cauză şi de la bun început) pe
care autorul Scrisorii din Bakîrköy „nu le-a putut evita”. Pe de altă parte,
însă, sunt de înregistrat – dincolo de orice discuţie relativă la refuzul
obstinat de a renunţa la acrobaţiile poetice riscante, executate la
mare înălţime – evoluţii certe, în măsură să facă din această a patra
apariţie editorială a lui Claudiu Komartin un eveniment (cel puţin)
notabil.

Poate prima dintre calităţile cărţii este tocmai forţa impresionantă
cu care discursul (altfel, puternic culturalizat) scapă – aici mai mult
decât în volumele anterioare – capcanelor şi autorităţii tradiţiei lite-
rare. Retoricile damnării, ale experienţei negative (înnebunitoare) a
unei lumi dezarticulate, care trăieşte în (şi prin) paradoxuri sau con-
tradicţii exasperante, au aici tăria de a se impune lecturii cu forţa
traumatizantă, autentificată estetic, a unei experienţe-limită a pierderii
reperelor. De altfel, terorizantă în cobalt este (şi) senzaţia că asistăm
realmente la drama unei conştiinţe pe cât de perceptive, pe atât de
epuizate emoţional, care caută să îşi recupereze umanitatea prin
(re)construcţia la vedere a sensibilităţii, prin artificiu, prin violentarea
– cu o furie rece – a imaginaţiei: „stele şi dinţi încleştaţi/ şi lucrurile
pe care nu le poţi salva/ decât izbindu-le de-un perete”. De unde
şi impresia că scrisul devine un fel de vivisecţie, aplicată fără milă
(şi fără anestezie prealabilă) unei trăiri care se consumă irevocabil
chiar pe măsură ce asistăm, citind, la această operaţ(iun)e infernală. 

Ceea ce este valabil pentru umanitate în Poem pentru cei de pe urmă
este valabil şi pentru instanţa/instanţele de persoana I: sensibilitatea
este în pericol de a-şi deveni propria capcană. Suntem în acelaşi

12

Şapte  cr onic i



timp „prea sensibili, poate” şi „ucigaşi înăscuţi, fără-ndoială”, iar
primejdia „înfrângerii” definitive îşi are sursa tocmai în reculul unei
emotivităţi strivite sub (propria) greutate, simultan hiper-stimulată
şi ameninţată de contrastul şi anularea reciprocă, permanentă, dintre
extreme: „Am prevăzut atât de clar înfrângerea./ Mâna care ţine ba-
rosul şi acţionează armele/ e aceeaşi mână care poate cânta o sonată/
mult după ora închiderii în/ hotelul ruinat în care se sting/ ultimii
supravieţuitori”. Catastrofa finală îşi găseşte, aici, de altfel, echiva-
lentul semantic abia în internalizarea definitivă a inhibiţiei: „într-o
zi, lumea asta o să ne coasă/ gurile cu catgut”, sau: „Nu mai rămâne
nimic. În fine, s-a terminat./ Mutter, ich bin Dumm”. Or, coerenţa
conceptuală a volumului constă, cred, tocmai în traducerea izbutită,
la niveluri progresive de reprezentare (de la intim la social/global), a
acestei spaime ascunse şi sfâşietoare a pierderii umanităţii, a abilităţii
de a simţi. Eşecul conştiinţei de a reduce „nebunia” (nonsensul ge-
neral) la „ritmuri cunoscute”, confuzia în faţa naturii deconcertante
a fiinţei alcătuiesc conglomeratul halucinant, nociv, malefic (şi su-
blim deopotrivă) pe care elementul-simbol ce dă titlul volumului
(cobalt – sau Kobold, „spirit rău”) o indică, poate, în modul cel mai
pertinent. 

Dincolo de reuşita per ansamblu a modalităţilor de expresie, inega-
lităţi estetice există, într-adevăr, între prima secvenţă (cea a poemelor
„de dragoste”) şi următoarele două. Nici aceasta flagrantă, însă:
poeme ca Shadows, 30 iulie. Poem de dragoste, Când începi să respiri ca prin
pâslă, Ceva esenţial despre vise, Încercăm să convingem nebunia pot cel puţin
atenua, cred, verdictele critice severe acordate acestei primei părţi.
Următoarele – cu poeme precum Ochii lui Emily peste Amherst,
Scrisoare din Bakîrköy, 22 de diapozitive mentale, cu cele din suita Copiiilor
din Hamelin şi cu extrem de (macro-)Poem pentru cei de pe urmă (o secţiune
în sine, de fapt, care ar avea şi singură puterea de a „salva”, la nevoie,
întreaga întreprindere) – fac, probabil, din cobalt, cel mai bun volum
al lui Claudiu Komartin de până acum şi o carte asupra căreia merită
revenit.

Claudiu Komartin, cobalt
Casa de Editură Max Blecher, 2013
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IOANA ROTARU

Ultima carte a lui Marin Mălaicu-Hondrari îl readuce în atenţie pe
cel care s-a afirmat prin volumele de poezie Zborul bărbatului deasupra
femeii (2004) şi La două zile distanţă (2011), dar şi prin alte două ro-
mane, Cartea tuturor intenţiilor (2008) şi Apropierea (2010). În Lunetistul,
punctul de pornire îl constituie un şoc suferit de Constantin atunci
când iubita sa, Cristina, îl părăseşte pentru un alt bărbat. Şocul acesta
declanşează reacţia personajului de a pleca cât mai departe, pentru
a-şi focaliza atenţia pe o meserie care implică risc şi ucidere la co-
mandă. Aşteptările pe care ni le creează autorul prin misiunea lui
Constantin de a-l ucide pe Carlos Murillo Ponti nu fac decât să pre-
gătească terenul pentru jocul ficţional. Intriga poliţistă este doar un
pretext; scrisul prevalează asupra oricărei alte mize, Marin Mălaicu-
Hondrari fiind interesat de expunerea unor concepţii, a unei arte
poetice.

Avem o triplă perspectivă asupra evenimentelor în roman, fiecare
dintre cele 3 personaje intervine pentru a-şi spune istoria personală şi
a povesti implicit despre relaţia cu ceilalţi doi. Astfel, observăm că
până şi cel plătit să omoare, Constantin, pe care-l considerăm calculat
şi detaşat în acţiunile sale, se umanizează atunci când este plasat în
contexte legate de viaţa sa particulară. El alege să o caute pe Cristina
pentru a o avertiza că circumstanţele actuale nu-l avantajează pe scrii-
torul Carlos, fiind conştient că stă în puterea sa să caute o soluţie
pentru a depăşi acest impas existenţial dramatic. Moartea tatălui, apoi
perioada de neputinţă a mamei de a accepta această idee a morţii şi,
ulterior, chiar moartea acesteia sunt momente de slăbiciune şi con-
fuzie peste care va trece cu ajutorul celei care-i va deveni soţie, Carmen
Mercedes. 

Dincolo de ceea ce ne furnizează pas cu pas autorul, naraţiunea
conţine o tensiune interioară - atenţia cititorului este menţinută prin
dezvăluirea treptată a detaliilor despre personaje şi despre modul în
care vieţile acestora se intersectează, mai ales în momentul în care
Constantin primeşte dificila misiune de a-l omorî pe cel despre care
va afla mai târziu că este fiul adoptiv al iubitei sale din tinereţe, Cristina.
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Orizonturile de aşteptare ale cititorului sunt astfel manipulate, au-
torul creând impresia existenţei mai multor intrigi.

Regăsim în roman şi elemente de jurnal - Caietul Constantin şi Foto-
grafii pe care aş fi vrut să le am -, introduse tocmai pentru a ne familiariza
cu personajele şi trecutul lor - Constantin este un bărbat părăsit de
iubită care caută să-şi regăsească liniştea în misiuni periculoase şi relaţii
cu diferite femei, iar Cristina este nemulţumită de viaţa ei actuală alături
de Jim, cu toate că acesta este un om influent căruia i se datorează
sprijinul financiar acordat lui Carlos. Caietul Constantin este jurnalul
Cristinei, scris ca act al defulării, iar Constantin, de cealaltă parte, are
un album pe care-l denumeşte Fotografii pe care aş fi vrut să le am, în care
încearcă să imortalizeze imagini pe care să le poarte mereu cu sine -
tatăl său cântând în coliba sa de la marginea Bistriţei sau o fetiţă des-
culţă din copilărie. Aceste imagini se impregnează cu uşurinţă în
memoria cititorului, deoarece se repetă pe parcursul romanului, fiind
chiar titlul unora dintre capitole. 

Ultimul cuvânt îi revine lui Carlos, prin ochii căruia întreaga poveste
expusă va căpăta un cu totul alt contur, dezvăluind premisa iniţială a
scrierii: „Mă uitam fix la marginea umbrei, parcă trasată cu rigla şi
dintr-odată mi-am spus: «Viaţa mea va exploda». Apoi am spus:
«Totul va exploda»”. Această explozie este anticipată prin prezentarea
lui Carlos când era copil şi îl caută pe Constantin în ascunzătoarea sa
din Camarille pentru a-i trimite un pachet Cristinei. Carlos este cel
care menţine tensiunea romanului şi va trasa firul roşu al poveştii
până la final, fiind şi cea mai importantă piesă a puzzle-ului care,
odată recuperată, dă imaginea de ansamblu în toată complexitatea
sa.

Lectura acestui roman provoacă cititorul la un joc detectivistic de
a intui finalul poveştii. Impresia generală este aceea că autorul creează
aceste pagini cu aceeaşi atenţie şi minuţiozitate cu care un lunetist
îşi urmăreşte ţinta fără a rata momentul esenţial în care victima îi
cade în plasă. Marin Mălaicu-Hondrari ne oferă o carte în care în-
treaga construcţie narativă se susţine prin fascinaţia pe care o exercită
personajele şi intrigile construite în jurul acestora. 

Marin Mălaicu Hondrari, Lunetistul
Editura Polirom, 2013
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MARIA GHIURŢU

Cel mai recent roman al lui Florin Lăzărescu, Amorţire, se propune
drept meditaţie pe seama morţii, a sensului literaturii şi a celorlalte
teme „majore” de natură să ne asigure că ne aflăm în prezenţa unei
realizări artistice cu substanţă şi relevanţă ontologică. Din păcate,
deşi Lăzărescu se achită cel puţin onorabil de partea narativă, aproape
toate încercările de problematizare ale personajelor se împotmolesc
în locuri comune, antrenând un repertoriu sărac de idei.

Scenele menite să recompună backgroundul personajelor sunt, în
general, reuşite şi nu ar fi avut decât de câştigat din rarefierea
maximelor şi reflecţiilor care le trădează pretenţia ilustrativă. În ace-
laşi fel, platitudinea unor personaje cu nume anacronice, de inspiraţie
biblică (Evghenie, Cazimir) e cu atât mai stridentă cu cât ele sunt lip-
site de forţa alegorică cu care autorul şi le-ar fi dorit înzestrate.

Formulele tocite în care se stabilesc ideile puse în circulaţie de
roman formează o reţea simbolică facilă, reafirmată cu o consecvenţă
deranjantă. Spre exemplu, protagonistul, Evghenie, îşi pune în mod
repetat speranţele într-o „pereche bună de papuci”, care să-l scoată
din „ritmul împiedicat, ca prin noroi, al vieţii sale din ultima vreme”.
Simboluri la fel de transparente sunt şi cărţile rămase captive în
blocuri de gheaţă după spargerea unei ţevi şi care, „când dă căldura,
or să putrezească şi-o să crească ciuperci în pivniţă. Mucegaiul o să
se răspândească, o să urce la etaj, o să năruie casa şi o să mă omoare
în somn.”

Literatura este, în general, un  proiect în care personajele lui Lăză-
rescu nu cred: „Pentru că mare parte din viaţă a trăit printre cărţi,
Evghenie considera, aşa cum îl învăţase şi bunul său prieten Cazimir,
că o carte nu rezolvă nimic. O mie de cărţi nu rezolvă nimic. Sau,
mă rog, cărţile nu au nimic din importanţa pe care unii pretind să le-o
acorde.”

Dacă Evghenie îşi tipăreşte din fonduri proprii un volumaş de ver-
suri la o editură obscură, de cartier, e numai pentru a încerca să simu-
leze un soi de vocaţie a acţiunii, exerciţiu care se dovedeşte greu de
susţinut: „Ţine minte de la mine un lucru. Nu există nicio noimă.
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Nu există niciun Dumnezeu. Să scrii tu despre asta! Eu unul cred că
mă las de scris”. Romanul pare a pleda, în mai multe rânduri, pentru
irelevanţa propriei existenţe. Dar, cum sondarea dezabuzată a sen-
sului literaturii e mai curând banală şi neconvingătoare, iar persona-
jele sunt oricum afectate de un soi de marasm generalizat, paradoxul
e evitat cu succes.

De aceea, e puţin deconcertant că insuccesul romanului a fost pus
pe seama ezitării lui Lăzărescu între miza existenţială şi anecdotă.
Echilibrul între cele două, fie şi întreţinut neglijent, ca aici, împiedică
romanul să alunece în zona eseismului, la care talentul reflexiv al au-
torului nu şi-ar putea aduce decât o contribuţie indigestă:„Iar destinul
a fost ironic, poate chiar cinic pentru Evghenie: a ajuns ca mai bine
de jumătate din viaţă să şi-o fi petrecut între gratiile confortabile şi
aparent generoase ale acestei grădini Zoo, în acel Rai totdeauna pro-
mis, din care, privind totuşi mai atent, putea zări luminile palide ale
unui sfârşit de lume. Aproape că nu contează cum se numeşte oraşul,
tot un Zoo populat cu fiinţe şi obiecte apocaliptice rămâne.”

Problematic e mai curând faptul că, în paralel cu reflecţiile lâncede
ale lui Evghenie, naraţiunea urmăreşte evoluţia Alzheimerului de care
suferă gazda şi prietena lui, Valeria. Este introdus astfel un nivel
„tare”, autentic al „lipsei de noimă”, care nu face decât să minimali-
zeze abulia sau amorţirea pe care o reclamă obsesiv personajul prin-
cipal. Finalul pare a semnala derizoriul acestei letargii devenite aproape
confortabile în care se scaldă Evghenie, dar o face într-un mod atât
de obscur-sapienţial încât nici această revelaţie nu salvează romanul:
„Iar dacă crezi că nu mai există nimic, că toate ţi-au fost definitiv
şterse de pe creier, izbăvindu-te totodată de bucurie şi de chin, mereu
rămâne frica. Aceasta vine oricum de la sine, pe timp de pace sau de
război, din secunda în care te naşti, dacă nu cumva o ai încă din burta
mamei tale.”

Sub pretextul predispoziţiei pentru astfel de scenarii defetiste, care
îi împiedică să se manifeste activ, Evghenie & co. rămân insuficient
dezvoltaţi. Deşi Lăzărescu îşi distribuie personajele în poveşti reuşite,
scrise cu o evidentă simpatie faţă de ele, aceasta din urmă ne rămâne
străină.

Florin Lăzărescu, Amorţire
Polirom, 2013
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LARISA STÎLPEANU

Filologul Ioan Fărmuş a debutat editorial în 2013, la Editura Cartea
Românească, cu amplul său studiu teoricritic intitulat Privind înapoi,
cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza românească, un demers cât se poate
de original prin tema propusă şi modelul abordat.

Cercetarea lui Ioan Fărmuş „îşi propune să spună cea mai bună
poveste”, după cum însuşi autorul subliniază, despre felul în care
evoluează conceptul de lector în proza românească. În viziunea lui,
postmodernismul românesc nu este o noutate, nu s-a ivit brusc, ci s-
a format treptat datorită unor autori preocupaţi de imaginea lecto-
rului şi de procesul lecturii, începând de la Ion-Budai Deleanu,
continuând cu Al. Odobescu, I.L. Caragiale, Camil Petrescu, Mircea
Horia Simionescu, fiind definitivat şi exploatat la maximum de către
Mircea Cărtărescu. 

„De ce nu avem o teorie a receptării?” Aceasta este întrebarea la
care Ioan Fărmuş se ambiţionează să găsească un răspuns. De altfel,
pe tot parcursul studiului cercetătorul pledează cu pricepere şi abili-
tate teoretică pentru o (re)orientare a exegezei critice româneşti către
latura receptării. Deşi în ultimii ani s-au realizat importante traduceri
ale unor cărţi edificatoare în ceea ce priveşte teoretizarea conceptului
de lector (Umberto Eco, Hans Robert Jauss, Roland Barthes, Michel
Foucault), prea puţine dintre conceptele propuse de teoreticienii mai
sus menţionaţi şi-au găsit locul în discursul critic românesc. Ioan Făr-
muş încearcă să remedieze acest lucru şi să le acorde importanţa care
li se cuvine, jonglând cu mai multe concepte de cititor: cititorul ac-
tualizat, lectorul virtual, cititorul model, cititorul implicit, cititorul
real. Parafrazând un studiu al lui Sorin Alexandrescu, Privind înapoi,
modernitatea, Fărmuş îi oferă cititorului locul bine-meritat, acela al
„spectatorului care validează puterea literaturii de a se reinventa”
atingându-şi gradul maxim în postmodernism, acesta fiind cel care
îşi asumă responsabilitatea teoretizării conceptului de lector atât la
nivelul scriiturii, cât şi la nivel discursiv.
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Vom observa că teza lui Ioan Fărmuş comportă două aspecte par-
ticulare în ceea ce priveşte modul de abordare a cititorului din proza
românească. Ar fi, mai întâi, un demers estetizant prin care teoreti-
cianul încearcă să traseze liniile unei tradiţii a ficţionalizării lectorului
în operele celor patru scriitori propuşi spre dezbatere în primul ca-
pitol (Odobescu, Caragiale, Camil Petrescu şi Mircea Cărtărescu) şi,
în al doilea rând, un demers istoricizant referitor la viziunea feno-
menului receptării pe care o are fiecare dintre scriitorii mai sus menţi-
onaţi. Cercetătorul preferă să facă uz de o cheie teoretică şi diacronică
pentru a argumenta aspectele ficţionalizării lectorului în proza ro-
mânească, felul în care cititorul este o prezenţă constantă şi dorită
de către scriitor ca partener de joacă în cadrul ficţiunii. Odobescu
depăşeşte paşoptismul, Pseudo-cynegeticos fiind o operă de tranziţie da-
torită jocurilor metaficţionale prin care cititorul este adus în text; 
Caragiale este perceput ca fiind un „precursor al modernităţii” pen-
tru că opera sa se află la mijlocul unei linii ale cărei direcţii opuse
sunt identitatea mimentică, pe de o parte, şi identitatea textualist-
artificioasă, pe de altă parte; lui Camil Petrescu i se contestă auten-
ticitatea, situând preocuparea pentru cititor sub semnul artificiului,
pornind de la un eseu al Simonei Sora; la Cărtărescu artificiul devine
o condiţie de existenţă a lumii ficţionalizate, iar cititorul devine o
parte consubstanţială a conştiinţei auctoriale. Teoria este completată
cu exemplul lui Ion Budai-Deleanu, la care descoperă recursul la 
arhetipul lectorului în construcţia şi deconstrucţia de lumi ficţionale,
şi cu cel al lui Mircea Horia Simionescu, la care subliniază poetica
sau politica scriiturii ca o prelungire a cititorului rezistent (sintagmă
definită de M.H.S. ca revers fenomenologic al scriitorului rezistent
la învăţăturile ideologice).

Ioan Fărmuş provoacă domeniul critic literar românesc să aducă
un suflu nou literaturii prin aşezarea în poziţie centrală a cititorului,
astfel că ipoteza sa este una problematizantă, oferind deschidere către
noi cercetări şi dezbateri. Rămâne să vedem cum şi cât se va continua
pe direcţia propusă de lucrarea sa.

Ioan Fărmuş, Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului 
în proza românească

Cartea Românească, 2013
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Cristina Nemerovschi   
Herg Benet, 2012

Ani cu alcool şi sex, semnat Cristina Nemerovschi, este continuarea
romanului Sânge satanic şi parte dintr-o anunţată trilogie. Totuşi, Anii...
este un titlu de sine-stătător, cu foarte multă personalitate. Personajul
principal, M., în mare parte şi vocea naratorială, îşi face de minune
treaba când vine vorba de prezentare şi autocaracterizare. Romanul
acoperă o perioadă de 10 ani (18-28 ani) din viaţa lui M. (probabil
Marius, la fel ca alter-ego-ul care îl vizitează din când în când, uneori
sub formă de ţap), timp în care personajul principal pare să trăiască
cu asupra de măsură, neratând nicio potenţială aventură.

Romanul îşi explicitează titlul încă de la prima pagină, acţiunea fiind
înecată în bere şi votcă, condimentată cu scene violente de sex hetero
sau, oarecum mai blânde, de sex homo, nelipsind nici sexul în grup.
M. nu ,,iartă’’ niciun personaj feminin care apare în scenă, însă tipii
care îl atrag îi provoacă fantezii aproape romantice. Există în roman
o serie de personaje memorabile fie prin etichetele puse de M. (,,I-
am zis Elavaca. Avea ceva de vacă în înfăţişare. (...) Elavaca era
proastă. Aveam să stau un timp cu ea, iar prostia ei a fost o revelaţie
pentru mine, un fel de revelaţie inversă.”, pp. 30-31), fie prin incapaci-
tatea de a ţine pasul cu gaşca mereu în căutare de senzaţii tari (A.,
păcăliciul trupei), fie prin fascinaţia pe care o emană, ca Machi.

M., centrul romanului, este definit de un misoginism atroce, pornit
dintr-un complex evident de superioritate, motiv pentru care nici
măcar relaţia lui cu R. nu are nicio şansă. Ea este cea care rezumă
efectul devastator pe care îl are M. asupra celor din jur: ,,Fiindcă tu
nu eşti făcut să fii aproape prea mult timp de un alt om! Îl distrugi.
Cu cât te apropii mai mult de el, cu cât îl fascinezi, îl faci să se îndră-
gostească nebuneşte de tine, îl distrugi, îl omori... (...) Tu trebuie să
trăieşti cât mai neataşat de oameni. Oamenii se ard şi se ofilesc lângă
tine” (p. 306).

Romanul frapează şi prin limbajul extrem de colorat, perfect justi-
ficat însă de lumea descrisă. M. este mereu anti-sistem, inclusiv prin
limbaj, însă la final senzaţia este aceea de disperare, de gol interior
care nu poate fi umplut nici cu alcool şi nici cu sex. 

Alexandra Ungureanu Atănăsoaie
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Péter Demény   
Cartea românească, 2013

Péter Demény îşi începe cartea printr-un „Lectori salutem”, în care
mărturiseşte că punctul de plecare i-a fost servit de un exemplar al
tipologiei pe care o disecă în acest ghid, şi anume o profesoară ipo-
crită. Autorul anunţă de la început cum înţelege ipocrizia: „a intra
într-un rol făcându-te că nu ştii c-ai intrat” (pag. 6), admiţând în ul-
timul capitol că nimeni nu poate fi exclus din rândurile ipocriţilor.

Aşa cum autorul menţionează, cartea are ca model Ghidul 
nesimţitului de Radu Paraschivescu, putându-ne referi însă şi la o tradiţie
literară mai îndepărtată, şi anume cea a moraliştilor francezi de secol
XVIII. Titlul cărţii nu este unul care să inducă în eroare, Ghidul ipo-
criţilor fiind într-adevăr un ghid în care se face inventarul unor tipuri
de ipocriţi pe care cititorul a avut ocazia să-i întâlnească la un mo-
ment dat în viaţă. Folosind drept criterii atât relaţiile interumane, 
cât şi funcţiile sociale şi îndeletnicirile profesionale, cartea cuprinde
capitole despre părinţi, copii, amanţi, vecini, profesori, şefi, mode-
ratori, oameni publici, cu toţii surprinşi în postura de ipocriţi. 

O posibilă întrebare este dacă acest ghid este unul pentru sau des-
pre ipocriţi, cititorul având impresia că autorul face un joc dublu.
Ghidul ipocriţilor apare sub forma unui eseu de o fină observaţie so-
ciologică şi psihologică, ipocrizia şi ipocriţii fiind surprinse în situaţii
concrete şi intime, de la cea a mamei ipocrite care îi reproşează copi-
lului ei că nu adună corespunzător rezultatul jocului de cărţi cu vecina,
la cea a ipocritului care încearcă să-şi facă fratele de ruşine în faţa
fetei pe care acesta o place. Pentru a spori plăcerea lecturii, subiectul
este abordat cu umor subtil, dar şi cu sarcasm, autorul deghizând
adesea critica sub forma empatiei sau a sfaturilor pentru ipocriţi. Mai
mult, sugestia autorului este că ipocrizia ar fi o caracteristică înnăs-
cută şi imuabilă, iar ipocritul, un bolnav incurabil.

„Ghidul ipocriţilor” este o carte uşor de citit, ideală pentru cititorul
secolului XXI, însă destul de complexă prin construcţia riguroasă a
frazei. Cartea lui Péter Demény invită la o perspectivă sinceră şi dură
asupra interacţiunilor umane, pagina devenind adesea oglindă pentru
cititor.

Raluca Keresztes
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Corina Bernic   
Casa de Pariuri Literare, 2011

Volumul de poezii al jurnalistei şi traducătoarei Corina Bernic con-
stituie o formidabilă incursiune într-o lume de mult depăşită, dar
deloc uitată, şi anume cea a comunismului românesc, aşa cum era el
atunci când nimeni nu bănuia că până şi cele mai banale 
lucruri vor deveni simboluri ale realităţii de dinainte de ’89.

Volumul este împărţit în patru mari secţiuni (parter, mezanin, printre
etaje. pistruiatu blues şi uscător), fiecare cuprinzând între 8 şi 15 poeme
din care răzbate un puternic glas de fiinţă care a trăit comunismul în
perioada copilăriei, când totul era un joc, dar nu neapărat o joacă.
Seriozitate amestecată cu ironii fine sau vorbe aruncate dur, dar res-
ponsabil, spirit ludic şi episoade de nebunie macabră – toate acestea
fac din Casa Scărilor un volum care nu se poate citi selectiv sau oca-
zional, ci unul care trebuie să fie devorat, la fel cum acesta îl devo-
rează, la rândul lui, pe cititor: „păianjenul îşi ţese pânza în/ gura ta
deschisă/ a întrebare (...) păianjenul îşi ţese pânza în/ urechile tale/ aici
în românia zvonurile se prind/ uşor/ şi cad odată cu florile de tei
şi/ găinaţul de ciori”.

Totul este reverie într-un spaţiu îmbâcsit şi deseori potrivnic, iar
limbajul, violent pe alocuri, nu face decât să sublinieze această idee
de prăpastie care se cască monstruos între copilărie şi caracteristicile
acesteia, pe de o parte, şi decadenţa constantă, mizeria iluzorie şi dusă
la superlativ, pe de altă parte. Însă, în ciuda acestei imense diferenţe,
se întrezăreşte încrederea sau chiar speranţa („mă mănâncă visele/
şi abia mă abţin/să nu alerg”) – toate contribuind la hibridizarea 
copilului jucăuş, cu probleme de adult create chiar de lumea celor
maturi care îşi joacă cu cinism jocul fără reguli, dar cu mulţi învinşi.

Casa Scărilor este microcosmosul de care nimeni nu se îndoieşte că
ar fi nevoie, este universul minuscul din care se poate observa lumea
– fără ca lumea să ştie că este observată, analizată şi, de cele mai
multe ori, găsită vinovată de ochii inocenţi care o privesc. Casa Scărilor
este modul de exprimare al eului care înregistrează şi înmagazinează,
deopotrivă, succes şi eşec, bine şi rău, frumos şi urât. 

Anca Elena Zaharia
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Liliana Corobca   Kinderland
Editura Cartea Românească, 2013

Kinderland şi zbuciumul psihologic à la Schiele

Kinderland, tărâmul copiilor, o lume fericită. Nu, kinderland-ul Li-
lianei Corobca seamănă cu cel al lui William Golding din Împăratul
muştelor, în care naivitatea şi inocenţa sunt călcate în picioare de bo-
canci mărimea 41 murdari de ură şi barbarie. Păstrând proporţiile,
fără intenţia de a cuprinde esenţa întregului univers uman, autoarea
surprinde drama unor copii dintr-un sat basarabean, lăsaţi să-şi poarte
singuri de grijă de către părinţii plecaţi în străinătate după „bani lungi”.
Această din urmă formulă mi se pare foarte reuşită în contextul în
care exprimă îndelungata aşteptare a unui viitor asigurat financiar.  

Romanul - bestseller-ul editurii Cartea Românească la târgul de
carte Bookfest, ediţia 2013 - are meritul de a trata un subiect cât se
poate de sensibil chiar în cadrul nostru social, de a face din Cristina,
personajul central, figura unei generaţii pierdute. Această fetiţă de
12 ani reprezintă purtătorul de cuvânt al miilor de copii lăsaţi în urmă
pentru mirajul unei vieţi mai bune. Cu mama care munceşte în Italia
şi tatăl în Siberia, Cristina este forţată să devină „om mare” înainte
de vreme, avându-i în grijă pe fraţii mai mici, Dan şi Marcel. Şi o
face cu mult curaj. Prin vocea ei, Liliana Corobca descrie cu acurateţe
realitatea dezordonată şi brutală a satului, cu mentalităţile sale înve-
chite, cu bărbaţi dezumanizaţi (dintre puţinii adulţi prezenţi) care-şi
bat nevestele şi copiii, cu adolescente abandonate şi nevoite să se
prostitueze. 

Tulburătoare sunt scenele, numeroase, în care cei doi băieţi plâng
după mama, care miroase a cozonac şi a plăcinte, după tata, care mi-
roase a lapte şi a fân, „plâng amândoi neistovit, prelung, ca doi pui
de lup abandonaţi în pădure. Vor şi ei să-i alinte cineva, să-i bage în
seamă. Şi eu vreau, chiar dacă-s mare. Vreau şi eu o mamă alături,
să-mi facă de mâncare, să-mi spele rochiile” (p. 22). Semnificativă în
acest sens şi o alegere inspirată mi se pare coperta cărţii, reprezentând
o pictură semnată de Egon Schiele, „Copil cu aureolă pe o pajişte
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înflorită”. Imagine extrem de pregnantă, copilul de pe copertă este
copilul satului, rătăcit şi trist, cu un cerc luminos în jurul capului,
însă pe un fundal sângeriu. Ca majoritatea lucrărilor maestrului aus-
triac, şi aceasta sugerează o revelaţie a travaliului sufletesc. Aşadar,
foarte potrivită pentru un roman cu încărcătură emoţională.  

Pe de altă parte, scriitoarea de peste Prut păstrează un echilibru
necesar şi nu evită să introducă umorul în paginile sale, un umor de
calitate: „Noaptea trecută ne-am speriat rău de tot. Am auzit bocă-
nituri în uşă şi ne-am trezit toţi, chiar şi Marcel. Ne-am înarmat până
în dinţi. Marcel avea ciocănelul de spart nuci şi s-a aşezat strategic la
uşa dormitorului. Dan avea două cuţite, unul de tăiat porcul, i l-a dat
tata la plecare să ne apere de duşmani şi unul nu ştiu de unde, eu cu
toporaşul, care stă mereu sub patul meu, în caz de ceva, şi ne-am în-
dreptat spre uşă. […] Dacă nu era Dan lângă mine, aş fi leşinat de
frică. Dar sunt cea mai mare şi nu pot leşina, aşa, pur şi simplu” (p.
33). Trebuie precizat că, deşi se plasează de partea copiilor, îndem-
nându-şi cititorii să procedeze la fel, autoarea nu îi prezintă pe părinţi
drept personaje negative. Faptul că nu cade în capcana tezismului e
de apreciat.

Atunci când un scriitor alege să se exprime prin intermediul vocii
unui copil pot apărea probleme de limbaj. Prin urmare, naturaleţea
discursului are de suferit în momentele în care îi sunt atribuite
Cristinei anumite comentarii, raţionamente destul de complexe pen-
tru ea, chiar dacă avem de-a face cu un copil inteligent. Astfel, for-
mulări ca „Trebuie undeva să existe un sat doar al nostru, cu legile
lui, cu viaţa lui inaccesibilă şi necunoscută celorlalţi” (p. 133) sau
„Dacă nu vrei să-l vezi, dacă nu-l cauţi şi nu visezi la el, orizontul e
o margine de drum şi atât” (p. 178) par neverosimile. 

Ultima parte a romanului conţine o schimbare de registru intere-
santă, cu pagini de iniţiere în misticism, descântece, dansuri şi ritua-
luri magice înfăptuite de copiii satului sub supravegherea Alisei, mica
„vrăjitoare” prietenă a Cristinei. Destinderea atmosferei e binevenită. 

Printr-o scriitură lejeră, dar nu lipsită de profunzime şi impact, Lil-
iana Corobca reuşeşte prin Kinderland să treacă dincolo de simpla ob-
servaţie şi să se implice în rezolvarea unei grave probleme a societăţii
basarabene şi româneşti, deopotrivă. Aşadar, un roman proaspăt, cu forţă.

Iulia Zîrnovean
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Kinderland povesteşte despre sacrificiul părinţilor plecaţi la muncă
în străinătate, dar mai ales despre sacrificiul copiilor pe care îi lasă
în urmă şi despre modul în care aceştia reuşesc să facă faţă provo-
cărilor cotidiene, dorului de părinţi şi cum învaţă să discearnă între
bine şi rău. Liliana Corobca abordează un fenomen de actualitate,
aflat în extindere, valabil la noi şi aiurea.

Părinţii Cristinei, ai lui Dan şi Marcel sunt nevoiţi să plece la
muncă în străinătate – mai întâi tatăl, în Rusia, iar apoi mama, în
Italia, la nişte rude – ca să-şi plătească datoriile. Bunica, alienată, nu
poate avea grijă de copii, aşa că cei trei se îngrijesc singuri. Copiii
devin din ce în ce mai nerăbdători, însă părinţii îşi amână revenirea
în ţară până în punctul extrem, la moartea bunicii. Întoarcerea pă-
rinţilor aminteşte de cadrele introductive ale documentarului chine-
zesc Last Train Home: într-o gară supraaglomerată, un cuplu de
muncitori încearcă cu disperare să prindă ultimul tren spre casă în-
ainte de revelion, singura dată din an când îşi revăd copiii.

Mâna de adulţi rămasă în sat nu le este de ajutor copiilor (decât
rareori) şi nici nu le sunt sprijin sau reper moral. În unele familii,
violenţa domestică este la ordinea zilei, copiii sunt trimişi la muncă
sau la furat de unde, dacă se întorc cu mâna goală, o încasează şi
mai serios. Lui Cotruţă „cu părul creţ”, Cristina îi dă haine şi bom-
boane ca să-l scutească de mâna grea a maică-sii. Într-una dintre cele
mai reuşite scene ale romanului, Cristina îl convinge pe Marcel că le
este mai bine fără astfel de părinţi: îl duce pe mezin în faţa casei lui
Gheorghiţă „gârbovit ca un moşneguţ, se teme şi de umbra lui, e
slab şi nefericit” ca să pândească cum ia bătaie de la taică-său. În
drum spre casă, Cristina întreabă retoric: „Vezi tată? Tu crezi că tata
te dă doar huţa în scrânciob?”

Cristina se îngrijeşte de gospodărie şi de fraţi. Ţine legătura prin
telefon cu mama şi îi povesteşte pe nerăsuflate noutăţile din sat şi
cât de repede cresc cei mici. În roman, cel mai mult impresionează
ingeniozitatea cu care copiii fac faţă dorului de părinţi. Marcel, me-
zinul familiei, îmbracă o pernă în hainele tatălui, o încalţă şi îi pune

25

Forum T



pălărie în cap ca să pretindă apoi că „tata” l-a bătut pentru că nu a
hrănit animalele şi nu a făcut curăţenie în casă: „Trântorule, a zis.
Degeaba te ţin la casa mea.” Copiii reuşesc să-şi ţină părinţii aproape
prin tot soiul de trucuri: duminica, de pildă, cei mici le probează hai-
nele: „Pălăria miroase a tată şi rochiile a mamă [...] Mama miroase a
cozonac şi a plăcinte, tata miroase a lapte, după ce mulge caprele şi
a fân, după ce le dă de mâncare” şi adesea evocă vremurile când ai
lor nu plecaseră încă din ţară.

Jocul „Kinderland” învăţat la şcoală – în care cei mici se joacă de-
a cei mari – continuă şi acasă pentru Cristina. Fetiţa ia jocul de-a
mama şi de-a tata în serios, trebăluieşte încontinuu pe lângă casă,
drămuieşte banii, se îngrijeşte de fraţii mai mici şi de copiii abuzaţi
din sat, totul cu o stăpânire de sine impresionantă; secvenţele în care
cedează sunt rare: „Vor şi ei să-i alinte cineva, să-i bage în seamă. Şi
eu vreau, chiar dacă-s mare. Vreau şi eu o mamă alături, să-mi facă
de mâncare, să-mi spele rochiile. Şi să le calce.”, momente de slăbi-
ciune din care se reculege şi îşi reaminteşte că, spre deosebire de alţi
copii din sat, ei au jucării şi mâncare din plin.

Autoarea nu convinge – din nefericire – decât pe alocuri că vocea
naratorială îi aparţine Cristinei, copilul de 12 ani. Alcătuirea frazei
şi conţinutul ei psihologic – dincolo de frazele-stereotip în care imită
adulţi – trădează vocea autoarei, ceea ce devine defectul major, care
sâcâie al romanului: „Puternic este acela care ştie să obţină energie,
forţă din inima lui, acela care se alimentează pe sine, construindu-şi
propria hidrocentrală. (...) De fapt, toţi oamenii îşi au propria hidro-
centrală, dar preferă să se alimenteze cu lumină de la stat.” 

Punctul forte al romanului Kinderland, semnat Liliana Corobca, îl
reprezintă explorarea vieţii copiilor lăsaţi acasă de părinţii emigraţi
în străinătate la muncă şi a modalităţilor în  care aceştia învaţă să se
descurce singuri. Romanul suscită empatia cititorilor faţă de Cristina
şi le câştigă, astfel, îngăduinţa în ceea ce priveşte minusurile tehnice.

Andreea Cristina Ivan
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Colocviul Naţional Universitar 
de Literatură Română Contemporană

Participanţi: Adrian Lăcătuş, Alex Goldiş, Vasile Spiridon, 
Andrei Terian, Caius Dobrescu, Dan Ţăranu, 
Cătălin Badea-Gheracostea, Alexandru Muşina, 
Angelo Mitchievici, Andrei Bodiu, Ruxandra Ivăncescu

Adrian Lăcătuş: Această dezbatere are ca temă „Proza româ-
nească din mileniul III (2001 – 2013)”.

V-aş propune câteva direcţii ale discuţiei: prima porneşte de la
întrebarea dacă există o astfel de bornă la începutul mileniului, dacă
putem discuta despre o relativă schimbare sau creare a unei tendinţe
coagulante după anul 2000, dacă perioada de tranziţie de după ‘90
a ajuns să se clarifice, să se epuizeze şi începem după aceea altceva
sau, dimpotrivă, borna fundamentală rămâne cea a sfârşitului lui
‘89 şi sfârşitul unei epoci – într-un sens politic şi social. Legat de
această primă problemă, am putea discuta modul în care au con-
tinuat în ultima decadă prozatori consacraţi ai literaturii române
contemporane, dacă în modul lor de a face proză s-a schimbat
ceva radical, semnificativ, dacă lucrurile consacrate au fost aban-
donate şi, dacă au fost abandonate aceste direcţii, în favoarea căror
tendinţe dominante s-a făcut acest lucru. 

O altă problemă derivată de aici ar putea fi atacată cu întrebarea:
ce a apărut realmente nou şi semnificativ în termeni de autori,
prozatori noi care au reuşit să se impună cu unul sau mai multe
volume şi care este numitorul comun, punctul de legătură între
un astfel de posibil nou desant? 

O altă problemă ar fi legată de schimbarea modului de producţie
al literaturii şi al prozei, dacă există o proză gândită de la început
pentru un alt tip de public decât cel tradiţional al literaturii române,
dacă structurile publicului s-au schimbat odată cu ale societăţii şi
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dacă există o literatură scrisă direct pentru a fi tradusă sau direct
pentru a fi exportată. Poate legat de asta putem să discutăm cazul
unor cărţi importante sau cel puţin interesante care au fost scrise
de prozatori români în rezidenţe de creativitate în Occident şi
dacă acest nou mod de a se concentra asupra propriei literaturi
aduce vreo schimbare semnificativă. 

O ultimă întrebare la care m-am gândit ar fi dacă există o direcţie
underground a prozei româneşti, dacă există astfel de cărţi care 
circulă într-o periferie dinamică şi mai radicală a literaturii române
care fascinează mai degrabă publicul tânăr şi dacă această direcţie
este suficient de consistentă şi de constantă încât s-o putem dis-
cuta sau percepe. 

Acestea ar fi câteva dintre liniile pe care vi le propun şi vă rog
să începem discuţia de la ele, dar bineînţeles că puteţi introduce
şi alte perspective. Am să-l rog pe Alex Goldiş să înceapă.

Alex Goldiş: Este foarte greu de făcut o panoramă a prozei de
după 2000 şi aş zice că e mai greu de făcut această panoramă decât
în poezie, de pildă. Poezia a fost mai programatică după 2000 în
sensul că poeţii au scris foarte mult despre poezia lor, au scris despre
noile direcţii, noile concepte pe care le propun, au polemizat cu
generaţiile anterioare, în timp ce în proză nu s-a petrecut această
delimitare de scriitura mai veche, să zicem aşa.  Ar fi, însă, câteva
direcţii centrale care pot fi delimitate, poate chiar o evoluţie.

În primul rând,  în jurul anilor 2000 am asistat la acea proză
care a fost numită atunci „minimalistă”, „mizerabilistă”: proza lui
Adrian Schiop, a Ioanei Baetica, Dragoş Bucurenci – vă  amintiţi
că au fost primele cărţi apărute în colecţia aceea Ego. Proză. O proză
care într-adevăr era mai radicală faţă de ceea ce se scrisese până
atunci, dar care nu promitea foarte mult – se vedea foarte clar că
dincolo de acea formulă biografistă, autorii respectivi nu promiteau
foarte mult, le lipsea construcţia aceea prozastică mai complexă. 

Apoi au mai apărut imediat – poate chiar concomitent – nişte
nume tinere care au ţinut capul de afiş, zic eu, al prozei din ultimii
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zece ani, nume precum: Filip Florian, Florina Ilis, poate şi Sorin
Stoica – într-o anumită măsură –, Dan Teodorovici. Fiecare dintre
aceşti autori a demonstrat că au o formulă mai complexă decât
colegii lor minimalişti şi s-a vorbit foarte mult despre întoarcerea
la poveste, mai ales după ce proza textualistă, din anii ‘80 – poate
chiar din anii ‘90 – devenise mult prea ambiguă, mult prea com-
plicată şi păruse că întrerupe orice fel de contact cu publicul. Iată
că aceşti autori tineri îşi propuneau pe de o parte reînnodarea con-
tactului cu publicul şi pe de altă parte voiau construcţii mai ample,
construcţii mai largi. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere,
fiecare dintre aceşti autori s-a manierizat prea matur – asta ar
putea fi de discutat, nu ştiu de ce. Filip Florian a dat un roman foarte
bun, Degete mici, după care a revenit cu două romane discutabile:
bune şi ele, dar care relevă foarte clar o manieră şi nu dau seama
de nicio evoluţie,ci, mai degrabă,dacă vreţi,de o involuţie a proza-
torului: adică formula pare extenuată. La Florina Ilis, exemplul 
recent dovedeşte acelaşi lucru: iată o prozatoare de proporţii care
trebuie să construiască pe spaţii largi, dar care nu are încă destul
discernământ estetic. Cu Lucian Dan Teodorovici s-a întâmplat
exact invers: Matei Brunul a reprezentat, din punctul meu de
vedere, o evoluţie de la ce scrisese înainte.

Astfel, aş zice că proza aceasta tânără, scrisă până la 40-45 de
ani – nu ştiu dacă mai putem opera cu astfel de încadrări – se află
într-un moment de impas şi că romanele mai importante de după
2000 aparţin unor prozatori mai vârstnici, din alte generaţii. Aici
aş zice că s-a întâmplat un fenomen interesant: generaţia ‘80, care
se lansase cu numele de vârf  în proză – Mircea Cărtărescu, Mircea
Nedelciu – a  dovedit că are nişte resurse superioare, extraordinare
în proză şi că nişte prozatori care se ridicaseră până atunci la con-
strucţii pe spaţii scurte, precum Horia Ursu sau Alexandru Vlad
au dat nişte romane foarte bune după 2000: Asediul Vienei, Ploile
amare au fost recunoscute drept nişte romane extraordinare. Iarăşi,
Cristian Teodorescu, un optzecist care specializat în proză scurtă,
a dat un roman foarte bun: Medgidia. Dacă vreţi, canonul s-a
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schimbat în interiorul generaţiei ‘80, adică prozatorii marginali au
revenit în centrul atenţiei cu nişte construcţii puternice.

Dacă ar fi să fac un bilanţ, ar putea fi amintite printre reuşitele
ultimilor ani romanul Rădăcina de bucsau al lui Ovidiu Nimigean –
iarăşi o surpriză de proporţii –, multe romane ale lui Radu Aldulescu,
deşi şi Radu Aldulescu a demonstrat că scrie prea mult şi că a în-
ceput să scrie, din păcate, şi la comandă: şi el se află într-un impas,
într-un pericol de subţiere a substanţei prozastice. În rest, nu-mi
permit să fac foarte multe previziuni, poate voi reveni cu câteva
observaţii pe parcursul acestei dezbateri. Eu zic că stăm bine la
proză, însă ne lipseşte efervescenţa aceea din poezie. Am mai spus
acest lucru: cred că Ion Simuţ nu a avut dreptate când a vorbit
despre un recul al poeziei odată cu anii ‘90 – 2000; cred că poezia
– şi aici ar putea fi discutate motivaţiile – e un fenomen încă efer-
vescent la noi, iar proza – deşi se vinde în mai mare măsură – din
unghiul literar şi al combustiei creatoare rămâne mai puţin spec-
taculoasă; sigur că şi aici ar putea fi discutate anumite criterii, anu-
mite deosebiri. E mai simplu şi, în acelaşi timp, mai programatic
pentru un poet să se manifeste. Cercurile poeţilor sunt mai gălă-
gioase; în general, prozatorul este mai singuratic. De asta nu se
poate vorbi despre un program coerent şi cred că, în fond, nici nu
avem nevoie de un asemenea program, ci de romane cât mai bune.

Adrian Lăcătuş: Mulţumesc. Domnul Vasile Spiridon.

Vasile Spiridon: Eu m-am gândit să trasez câteva coordonate
ale noii proze. Înainte de asta se poate vorbi despre cenacluri, des-
pre şcoli, despre internet, despre fracturism – despre fracturismul
în proză –, despre noua literatură basarabeană. Putem face câteva
incursiuni în comunism şi aici putem găsi o babă comunistă până
la moarte: Dan Lungu şi romanul unei generaţii:  Radu Pavel
Gheo. Am putea găsi sex-droguri-hop: Alexandru Vakuloski –
acelaşi Alexandru Vakulovski cu Pizdeţ, pentru Pizdeţ şi de Pizdeţ
– deci reîncărcat dacă vreţi; studenţie-beţie-narcomanie: tot Alexan-
dru Vakulovski; sex-erotism: Claudia Golea;  hotline cu Ioana
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Bradea;lesbianism-erotism: Cecilia Ştefănescu; un mizerabilist:
Ionuţ Chiva cu 69 al lui; marea provocare a Ioanei Baetica este în
continuare literatură erotică. Iată, avem şi câteva teme pentru vacanţă:
Teo Bobe – anii de liceu, cu sau fără absenţe la română – şi Cezar
Paul-Bădescu. Cam atât am găsit; cred că sunt vreo şaisprezece
texte. Desigur, sunt diferiţi ca stil, ca viziune, ca tehnici narative,
dar nu pot fi clasificaţi neapărat pe asemenea linii numai unii sau
alţii dintre ei, desigur că aceste direcţii se întrepătrund.

Adrian Lăcătuş: Despre autori consacraţi înainte sau consacraţi
înainte, dar care au scris în decada asta?

Vasile Spiridon: M-am gândit numai la cei din noul val, care
au debutat în 2003/2004 odată cu seria de la Polirom. Lista sigur
că rămâne deschisă.

Adrian Lăcătuş: Mulţumesc. Andrei Terian.

Andrei Terian: Eu m-am întrebat în momentul în care am văzut
această temă anunţată în pliant care este raţiunea ei; mai exact:
care este raţiunea acelei delimitări 2001 – 2013. Cu 2013 este mai
uşor, este anul nostru. 2001 bănuiesc că este un an convenţional
care să ne anunţe că proza românească a intrat într-un nou mileniu.
Dacă ar fi să încercăm să decupăm un fel de identitate a prozei noas-
tre – a ficţiunii în special – din acest mileniu, cred că ar fi destul
de dificil. Asta pentru că, mai întâi, ne lipsesc anumite puncte de
ruptură – puncte de ruptură cum în poezie este, de pildă, Manifestul
Fracturist al lui Marius Ianuş din ‘98. În proză nu avem aşa ceva.
Am putea, eventual, să ne gândim la anul 2004 – anul în care Editura
Polirom a lansat colecţia Ego. Proză, care a reprezentat un impor-
tant moment editorial măcar pentru faptul că după ceva timp o
editură românească s-a decis să reinvestească masiv în literatura
autohtonă.

Însă, din punct de vedere tipologic, lucrurile sunt mai încurcate,
pentru că nu ştiu dacă putem descoperi un nou curent literar, o
nouă paradigmă în proză,aşa cum se vorbeşte, de pildă, despre
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douămiism în poezie. Acesta este unul din paradoxurile prozei: un
paradox care, într-un fel, ne aminteşte de o mai veche dificultate
a criticii noastre de a cartografia proza din punctul de vedere al
curentelor sau formulelor literare. Mă gândesc, de pildă, la una
din afirmaţiile lui Nicolae Manolescu care spunea că în literatura
română toate bătăliile canonice s-au dat pornind de la poezie – exact
aşa şi este: de la încercarea şi reuşita lui Maiorescu de a impune
junimismul şi pe Eminescu, în primul rând, apoi aceeaşi situaţie
cu Lovinescu şi Arghezi. La fel au stat lucrurile în anii ‘60 cu recu-
perarea lirismului şi în anii ‘80 cu postmodernismul. Vă spuneam
că situaţia aceasta repetă un fel de ambiguitate istorică a definirii
prozei noastre. De exemplu, ne este destul de uşor astăzi să definim
mai mult sau mai puţin didactic modernismul românesc în poezie,
însă este destul de greu să-l definim în proză. Ce înseamnă mo-
dernism în proză? Înseamnă o schimbare a tematicii, înseamnă o
schimbare a formulei, trecerea de la naraţiunea de tip omniscient
la aceea subiectivizată. Nu avem, dacă ne uităm în urmă, o concep-
tualizare clară a acestui termen. Această situaţie se repetă şi după
‘90: de pildă, dacă în poezie s-a discutat adeseori dacă douămiismul
depăşeşte sau nu postmodernismul, în proză au lipsit asemenea
dezbateri. Ăsta este unul dintre motivele pentru care e greu să car-
tografiem într-un mod eficient proza actuală altfel decât au făcut
colegii mei, prin direcţii mai degrabă tematice decât retorice. 

Iarăşi, unul din paradoxurile foarte interesante ale prozei în raport
cu poezia e următorul: deşi în aparenţă în romane îndeosebi nu
am asistat la o ruptură, uzura formulelor mai vechi a fost mult mai
rapidă. De pildă, în poezie putem constata că unii autori consacraţi
din perioada comunistă – mă refer aici la Mircea Ivănescu, Angela
Marinescu, Şerban Foarţă, Petre Stoica – au coexistat în ultimul
deceniu într-o manieră paşnică şi cu optzeciştii, şi cu douămiiştii.
În proză, în schimb, culmea este că modelele s-au uzat mult mai
rapid: de pildă, deşi în intervalul la care ne referim au apărut destul
de multe romane ale unor autori precum Nicolae Breban, Augustin
Buzura, Fănuş Neagu, Dumitru Radu Popescu, acestea nu au avut
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aproape deloc receptare critică sau au avut o receptare prepon-
derent negativă. Iată că în proză modelele se erodează mult mai
repede şi e dificil să încercăm să stabilim un prag, o anumită ruptură
sau o schimbare de paradigmă.

Apoi, un paradox care mi se pare interesant este acela al statu-
tului pe piaţă al prozei. Se tot vorbeşte că după ‘90 poezia a fost
puternic lovită de trecerea la economia de piaţă, în sensul că a devenit
o cultură de nişă, cititorii s-au împuţinat îngrijorător. Or, eu cred
că mult mai afectată de acest fenomen a fost proza românească
pentru că, într-adevăr, în momentul de faţă, se citeşte la noi mai
multă proză decât poezie sau critică literară, dar felia de piaţă pe
care o ocupă proza românească în ansamblul cărţii de literatură în
general este una foarte mică: nu pentru că aici ar fi vorba despre
faptul că ar pierde în faţa altor genuri, ci că ea pierde în primul
rând în faţa ficţiunii străine, traduse. Din acest punct de vedere
cred că avem o foarte mare problemă în faptul că există din ce în
ce mai puţini cititori de ficţiune românească; majoritatea publicului
merge către literatura străină. 

O să închei cu un alt fenomen, regretabil din punctul meu de ve-
dere şi care explică această situaţie disproporţionată între vânzarea
şi citirea prozei româneşti şi a celei străine, acela că literatura română,
în mai bine de douăzeci de ani, nu a reuşit să-şi construiască deo-
camdată o paraliteratură puternică pentru că – din punctul meu
de vedere şi nu numai al meu – una din condiţiile de a avea o lite-
ratură puternică este aceea de a avea şi  o paraliteratură puternică.
Este foarte important şi rolul genurilor mai mult sau mai puţin
comerciale care, chiar dacă nu ne satisfac întotdeauna standardele
mai elevate, cel puţin întreţin gustul pentru lectură într-o anumită
cultură literară.

Adrian Lăcătuş: Mulţumesc, Andrei. Într-un fel, ai răspuns cu
ultimul punct unei întrebări pe care ai ridicat-o tot tu: de ce literatura
în traducere ocupă prim-planul? Întrebarea era dacă literatura română
nu oferă un produs pentru acelaşi tip de cititori sau, pur şi simplu,
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nu există dimensiunea asta a literaturii române. Cred că ai oferit
şi o imagine foarte bună a modului în care critica vede proza, mai
degrabă, şi o face să existe, să fie vizibilă. Poate că există şi zone
invizibile ale prozei româneşti recente, care nu sunt nici conceptua-
lizate, nici intrate în dezbateri – în sensul ăsta se discuta ieri despre
o serie de cărţi în afara discursului despre direcţiile prozei.

Caius Dobrescu: Cred că discursurile lungi au calitatea că îţi
dau senzaţia că sunt exhaustive şi măcar aşa ai impresia că s-a spus
tot ce era de spus, dar, în momentul în care eşti într-un prezidiu
– stai aici cu oameni importanţi –, se  naşte în tine convingerea că
trebuie să spui ceva. În acest spirit aş întreba, totuşi, dacă există în
perioada despre care se vorbeşte – după 2001 – vreo motivaţie dife-
rită pentru a scrie proză, care se aşază altfel în raport cu ce s-a în-
tâmplat mai înainte. Nu cred că am un răspuns la asta, dar mi se
pare că văd trei motive relativ diferite pentru care lumea ar scrie
şi ar citi ficţiuni despre care aici a fost cumva de la sine înţeles că
trebuie să fie ample – pentru s-au făcut unele referiri întâmplă-
toare la proza scurtă, dar ideea generală este că proza înseamnă
roman. Cred că toate poziţionările dinainte au mers precumpăni-
tor pe ideea asta. De ce se întâmplă aşa este deja o problemă. Unul
dintre motive ar fi că, în general,editurile nu publică proză scurtă,
li se pare – aici  şi aiurea – că  nu se vinde. Se pare că este o conivenţă
spontană şi cu gustul criticilor pe care – deşi au de câştigat cu proza
scurtă, pentru că ar citi-o mai uşor, îşi fac meseria mai rapid –,
ceva îi împinge să prefere romanele. Există un fel de nevoie inex-
plicabilă şi inexprimabilă care îi îndreaptă spre asta. 

Vorbind de cele trei raţiuni, mi se pare că proza ar trebui să fie
mai întâi de toate entertainment, amuzament şi delectare – honest
fun,  cum se zice în lumea comerţului liber – şi aici probabil că ar
putea să intre ceea ce Andrei Terian numea „paraliteratură”, cu o
formulă, din punctul meu de vedere, puţin surprinzătoare. Andrei,
care este dedat la sofisticăriile teoretice şi la ce se discută în general
în lumea largă, fără îndoială ştie că există un curent de respingere
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a ideii că genurile amintite de el aici ar fi neapărat paraliteratură;
e cumva nedemocratic să le expediezi din start în subsolul litera-
turii şi nu ai niciun motiv să nu le aliniezi la start cu toate celelalte.
Poate chiar ai raţiuni să fii conservator şi trebuie să ţii sus steagul
distincţiei – ceea ce e okay din punctul meu de vedere. Mi se pare
de reţinut în sine observaţia că nu se dezvoltă asemenea genuri la
noi. Cred că ţine în foarte mare măsură de felul în care evoluează
piaţa şi de faptul că nişa asta este foarte ocupată de traduceri, dar
totuşi este o lipsă semnificativă aici, poate şi un deficit de moder-
nitate, poate şi o expresie a faptului că suntem – nu întâmplător,
şi din punctul ăsta de vedere – una  dintre cele mai sărace ţări din
Europa. Săracă nu înseamnă automat că toată lumea e mai săracă
şi nu are bani să cumpere cărţi; săracă însemnă că îţi lipseşte exact
clasa mijlocie care de obicei asigură consumul cultural, care ar citi
acest gen de literatură şi ar alimenta, în ideea amintită aici de Andrei,
şi literatura etajelor mai înalte, mai sofisticată. Asta se vede şi în
comparaţie cu ţările din jur: în Polonia există un boom al literaturii
detectivistice de formule foarte diferite, unele foarte sofisticate
scrisă de oameni cultivaţi şi inteligenţi pentru oameni cultivaţi şi
inteligenţi. Discrepanţa nu este doar între noi şi Statele Unite sau
Franţa sau Germania. O raţiune ar fi aceea de a scrie pentru a pro-
duce plăcere, pentru a intra în mecanismul agrementului. 

O altă motivaţie ar fi, din punctul meu de vedere, aceea de a
provoca o dezbatere morală, de a confrunta societatea în care trăim
cu tot felul de probleme importante, grave, care ţin de prezentul,
dar în egală măsură de trecutul şi de viitorul ei: a folosi literatura
nu neapărat pentru a da soluţii morale – probabil că aici suntem
cu toţii de acord că ea nu e foarte eficientă să-ţi spună foarte clar
ce ai de făcut –, dar măcar ca să te facă atent asupra complexităţii
situaţiilor morale, asupra incertitudinilor în care trăieşti şi a difi-
cultăţii de a lua decizii morale în condiţii de incertitudine. Aici,
cred că lucrurile sunt greu de distins şi cred că autorii care propun
ceva în direcţia asta sunt mai degrabă cei din generaţia ‘80: Alexandru
Vlad, bunăoară, cu Ploile amare, care vorbeşte despre intricaţiile
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trecutului şi inevitabilele legături cu prezentul ale unui trecut tărcat
şi cenuşiu; poţi să separi foarte clar între victime şi călăi sau eroi
şi antieroi. Dar nu cred să fi existat până acum un roman care să
fi provocat o realmente dezbatere morală, un şoc moral, să fi făcut
să vibreze fibra morală a naţiunii, aşa cum s-a întâmplat bunăoară:
impactul unor romane precum cel al lui Günter Grass de după
unificare este evident, faptul că în spaţiul german literatura poate
să fie vehiculul unor asemenea discuţii este evident. La noi nu
cred s-a întâmplat încă asta: ţine de statutul însuşi al literaturii, de
dispozitivul socio-cultural, de nivelul de civilizaţie la care suntem.

Cred că există probleme majore în societatea asta, cum ar fi, de
pildă, problema identităţii naţionale, problema naţională, problema
dintre români şi unguri, care este rampantă – de câte ori apare
câte o mică tensiune descoperim aceleaşi clişee sulfuroase care ies
la suprafaţă. Îi vezi pe tineri care debitează aceleaşi clişee naţional-
comuniste sau naţionaliste pur şi simplu, fără să tresară. Trăim
într-o ţară care la un capăt dezgroapă morţii să le mănânce inima
să se apere de strigoi; la celălalt capăt, unii iau parte la experimentul
cu ciclodromul de la Berna. Totuşi, această diversitate de viziuni
despre lume nu a fost pusă într-o ecuaţie care să facă un pas către
agregare – fiindcă diversitatea e bună, dar trebuie şi articulată–,
asta ar putea să fie o funcţie a literaturii. Şi-o îndeplineşte ea? Există
vreo evoluţie în acest deceniu? Dincolo de reuşite absolut reale pe
care şi eu le stimez, cam tot ce au evocat aici colegii mei că sunt lu-
cruri foarte bune – există ceva care tinde spre ce mi se pare mie bun. 

Nu în ultimul rând, literatura poate aspira să fie o formă de cu-
noaştere, de înţelegere diferită, sporită, mai complexă a lumii care
poate să intre într-o competiţie semnificativă cu alte forme de cu-
noaştere: aici, cineva ca Gheorghe Crăciun a urmărit de-a lungul
operei – care din păcate s-a încheiat înainte de vreme – un asemenea
program, o asemenea ambiţie care astăzi poate să pară vetustă.
Interesele se mută pe alte chestiuni, trebuie, conform unui amic
de-ai noştri, „Fuck the cool!”, spunem o poveste; nu-l citează pe
Socrate, îl citează pe Tupac, ca să zic aşa: „I don’t give a fuck!”. Sigur,
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chestiile astea pot sa pară din altă lume. Din punctul meu de vedere,
raţiunea umană elementară se întoarce în acest punct şi îşi pune
această întrebare: dacă nu există aici instrumente care pot să te ducă
mai departe în înţelegerea lumii şi dacă, renunţând la ele, nu renunţi
cumva şi la şansa ta de a părea o societate civilizată care are ceva
de spus altora şi care poate să intre într-un concept larg al acestei
lumi care este orientată spre sofisticarea universului cunoaşterii şi
al universului nostru mental?

Un fenomen foarte important care apare la noi în proză într-o
singură zonă a ţării este recuperarea unui spirit regional. Noi consi-
derăm că provincialismul egal mediocritate, ceva banal şi jingoistic.
Or, lumea europeană pune şi politic accentul pe regiuni. Povestea
asta cu regiunile pe care trebuie să le creăm noi acum ne pică din
cer. În lumea de dincolo, ăsta este rezultatul unei evoluţii – filosofice
într-un fel – care  a dus la expresie economică, conceptuală, artis-
tică şi culturală regiunile istorice. Ele funcţionează ca regiuni ale
Europei. Problema nu este expansiunea provincializării şi medio-
crizării, ci, dimpotrivă, de ridicare la expresie plenară, de expresie
a încrederii în sine, inclusiv culturale şi simbolice ale acestor zone;
uitaţi-vă la Catalonia, ce se întâmplă cu Barcelona sau în Ţara Bas-
cilor, în Bilbao, unde au construit Muzeul Guggenheim şi au tot felul
de iniţiative cu care vor să se scoată în faţă. Dacă ne uităm în
spaţiul românesc, locul cel mai interesant din punctul ăsta de vedere
este Timişoara, unde – de  la Sorin Titel, la Viorel Marineasa, Daniel
Vighi, la Cornel Ungureanu şi Livius Ciocîrlie, care scriu proză
memorialistică, eseistică, proză de idei, foarte intricată cu amintirile
şi detaliile etice, sau un excelent prozator de nuvele ca Mircea Pora
– se explorează un cu totul alt parcurs civilizaţional decât cel de
manual, care explorează această tradiţie multiculturală extrem de
fascinantă a unei provincii care are cel puţin patru identităţi dife-
rite: românească, maghiară, şvăbească, sârbească, cu o istorie foarte
complicată şi fascinantă pe care aceşti autori şi-o asumă, o cunosc
şi o înţeleg dinăuntru. În alte părţi avem matriţa generală: istoria
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României – modernismul, modernizarea, globalizarea, blogodi-
zarea – fără  o relaţie reală şi complexă cu propria istorie culturală.
Gândiţi-vă la Dobrogea, o regiune cel puţin la fel de pestriţă ca
Banatul, care a devenit românească după 1877 – deşi  noi ne îmbătăm
cu apă chioară – care înseamnă colonizare sută la sută: o epopee
care nu interesează pe nimeni nu pentru că am depăşit provincia-
lismul, ci pentru că suntem extrem de provinciali. Închei spunând
că mi se pare chiar de mirare că avându-i aici pe Daniel Vighi şi
Viorel Marineasa nu am încercat să punem în valoare această dimen-
siune extraordinară a literaturii care se scrie astăzi la noi.

Adrian Lăcătuş: Mulţumesc, Caius. Ar trebui de precizat că 
înaintea colocviului, miercuri, i-am avut invitaţi pe Daniel Vighi şi
Viorel Marineasa într-un consistent dialog pornind de la cărţile lor,
în avanpremiera colocviului, în care au fost prezenţi braşovenii şi
câţiva dintre invitaţii care ajunseseră mai repede. Personalitatea lor
rămâne o candidatură deschisă şi foarte interesantă la viitoarele ediţii
ale colocviului nostru. 

Aş observa, pe marginea exigenţelor faţă de proză şi rolul ei, pe
care le-a enunţat la un moment dat Caius, că poate alte arte au
luat-o înaintea literaturii, deşi aceasta părea în ‘89 că are un avantaj:
mă gândesc la film în ultimii ani în legătură cu articularea şi tema-
tizarea unor realităţi culturale şi morale. 

Aş vrea să îi invit pe câţiva din autorii din sală să intervină, mă
gândesc la criticul şi prozatorul Dan Ţăranu.

Dan Ţăranu: Am doar câteva observaţii – nu ştiu cât de coerente
sunt, pentru că o să vină în urma atâtor discursuri consistente –
legate de cele două prezentări făcute de colegii noştri, domnul Goldiş
şi domnul Terian, care ar putea fi sintetizate sub titlul „Descriere
standard a prozei din ultimii treisprezece ani”. Aceste discursuri
au o uniformitate care poate fi bună, dar pe de altă parte şi uşor
tristă – o să explic de ce. 

Revenind la cele două momente şi tipuri pe care le-aţi identificat
dumneavoastră, vreau să spun că atât Florina Ilis, Filip Florian,
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cât şi acea generaţie tânără care a fost publicată sub titlul de „Ego.
Proza” sunt rezultatele unor proiecte de marketing, nu neapărat
nişte emanaţii din interiorul literaturii sau nişte indicatori ai evo-
luţiei acesteia. Polirom a încercat atunci să lucreze pe două fronturi:
pe primul front, să găsească tânărul autentic revoltat care va face
vânzare în Occident şi, pe al doilea front, să găsească acel prozator
în care să se recunoască – fac un profil sociologic ad-hoc – individul
de 40 de ani care a citit ceva romane şaptezeciste şi care se poate
regăsi în această formulă nu foarte pretenţioasă, nu foarte provo-
catoare, dar suficient de familiară, vulgarizatoare a romanelor anilor
‘70. Mi se pare puţin forţat să nu vedem dimensiunea comercială –
şi nu o zic într-un sens peiorativ – a romanelor lui Filip Florian sau
ale Florinei Ilis. Ele sunt corespondentul – nu o să zic unor 
„macrameuri literare”, o formulă a lui Adi Schiop care a făcut
carieră – acelor baruri în care se duc oamenii să asculte muzica
anilor ‘70/’75 – ‘80/ ‘85: muzica mainstream. Aceasta este o proză
mainstream produsă artificial de o editură. Apoi, în celălalt proiect
de marketing, care nu le-a reuşit, proiect din care am făcut parte
şi eu, acele cărţi au fost strânse într-un interval de 6–9 luni, nu au
fost scrise unul în descendenţa celuilalt. În acest proiect de mar-
keting, toate aceste romane au fost compactate într-un singur pa-
chet, într-o singură ofertă care include nume de la Bucurenci la
Ionuţ Chiva. Din păcate, critica literară a răspuns conformist aces-
tor oferte de marketing, pentru că între Bucurenci şi Chiva este o
diferenţă foarte mare. Mulţi dintre cei care au scris atunci critică
de întâmpinare – Paul Cernat, de exemplu – au confundat, după
cum domnul Terian a observat printre primii, tema cu tratarea ei:
vedeau sex şi alcool şi spuneau că în toate romanele se descrie
acelaşi lucru; nu era deloc acelaşi lucru. Chiva şi Schiop au clar o
dimensiune ironică şi autoironică pe care nu ştiu câţi dintre critici
au sesizat-o; s-au raportat exclusiv la acele romane ca la descinderi
ale unei forme de insurgenţă literară – nici vorbă. Mă bucur că
domnul Spiridon a menţionat romanul lui Alexandru Vakulovski,
pentru că el a creat un orizont de aşteptare: tinereţe, droguri, un
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fel de Trainspotting românesc; deci, toţi cei care au vârsta lui şi fo-
losesc aceleaşi teme, cu siguranţă le vor trata la fel. Nimic mai fals.
Nu spun că 69 este un roman foarte bun, dar el trebuie citit în
altă cheie, pentru că a fost scris în altă cheie decât RealK al lui 
Bucurenci, decât multe alte romane ale congenerilor.

Tot legat de literatura tânără, nu s-au menţionat nişte nume; 
culmea, aceiaşi critici trebuie puşi în frunte: Marius Chivu şi Paul
Cernat, care se declarau scârbiţi de mizerabilism, pe care nu l-au
definit. Ce înseamnă mizerabilismul? Are legătură cu mizeria? Este
o filosofie a pesimismului? Acest termen are o grămadă de conotaţii
şi este folosit într-o mulţime de contexte, şi nu întotdeauna cu aso-
cieri negative. De exemplu, în literatura şi muzica scoţiană, este
ceva cât se poate de pozitiv, e o marcă de onoare să intri în curentul
mizerabilist. Voiam să remarc că, în ultimii ani, această idee a pro-
zatorului tânăr de succes, care prinde la public a revenit: îi avem
pe Andrei Ruse, pe Bogdan Coşa, un cristian. Aceiaşi critici care
în 2004 se declarau scârbiţi, acum sunt foarte entuziasmaţi: Călin
Torsan şi un cristian i-au plăcut foarte mult lui Paul Cernat, deşi
formula asta mizerabilist-biografist-autenticistă era de mult epui-
zată – după părerea aceloraşi critici – şi în 2004 nici nu ar fi trebuit
să existe. 

Apropo de paraliteratură, e clar că piaţa nu este suficient de dez-
voltată încât să înghită şi produse de nişă: este foarte riscant să
publici autori şi să nu ai certitudinea că cineva le va cumpăra cărţile,
dar există, de pildă, Cosmin Cârciova, care are un roman intere-
sant, există Silviu Gherman, care face foarte bine trecerea dintre
paraliteratură şi literatura mai serioasă. 

Revenind la formula de consum, pe lângă aceşti autori pe care
toată lumea îi flutură mai mult sau mai puţin adecvat, există şi alte
tipuri de romane de consum, romane mai pretenţioase, care trădează
– dacă vreţi – o conştiinţă auctorială, o conştiinţă a producerii unui
roman de consum: o avem aici pe Ruxandra Ivăncescu, o avem
pe Victoria Comnea, care a scris un roman istoric destul de bun şi
care s-ar fi putut vinde mai bine, pentru că era în siajul romanului
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A doua cădere a Constantinopolului; îl avem pe Caius Dobrescu care
sublimează această formulă elitistă şi de entertainment, cum a spus
domnia sa; îl avem pe Dan Sociu, care propune o anumită formulă
autenticistă, dar în continuare orientată către consum – există,
deci, varietate şi în proză. 

O ultimă observaţie este că poezia, despre care se spune, pe
bună dreptate, că ar avea o vizibilitate mai mare şi că ar cumula
energiile creatoare ale tinerilor este, în acelaşi timp, o poezie cu o
dimensiune clar tranzitivă şi cu siguranţă absoarbe o mare parte
din energiile care, poate altădată, când poezia era conotată stănes-
cian, orfic, se duceau spre proză. Spre exemplu, îl avem pe Miticov,
care este un poet foarte bun, dar care vede lumea ca un prozator,
dacă aplicăm vechea delimitare între poeţi şi prozatori. Domnul
Muşina poate intra în aceeaşi formulă a romanului de consum in-
teligent şi asumat ca atare. L-am uitat pe Stoian G. Bogdan – încă
un tip de roman orientat către public; Stoian G. Bogdan are un
public:  dacă romanul ajunge la liceul la care predau, o să placă,
indiferent de ce valoare îi acordăm noi,mulţi elevi o să se simtă
reprezentaţi. Cam atât.

Andrei Terian: Am vrut să fac o precizare: eu nu am spus că
nu avem autori de literatură de consum; în principiu se scrie destul
de multă literatură de consum în România. Problema este că nu se
citeşte literatura românească de consum, nu ocupă segmentul de
piaţă pe care îl are în Occident. Are cam aceeaşi vânzare ca aşa-zisa
literatură înaltă.

Cătălin Badea-Gheracostea: Nu este o contradicţie dacă lite-
ratura înaltă are aceiaşi cititori ca literatura de consum? Care este
mai importantă? 

Andrei Terian: Descrierea pe care am făcut-o literaturii înalte
şi literaturii de consum nu implica o conotaţie valorică, implica o
descriere pur şi simplu. Unde ar fi contradicţia?
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Cătălin Badea-Gheracostea: Contradicţia este că dacă nu
citim noi, criticii, paraliteratură nu înseamnă că ea nu există. Toate
exemplele de aici, per total, nu obţin atâţia cititori câţi obţin, spre
exemplu, romanele lui Bogdan Hrib de la Tritonic tipărite şi în An-
glia în tiraje de peste o mie de exemplare o dată, vândute de mai
multe ori. Şi nu are rost să ajungem la obsesia noastră, pe care nu
am tratat-o, dar pe care ar trebui să o  tratăm – Pavel Coruţ, singurul
scriitor profesionist din România.

Dan Ţăranu: 2001 – 2013.

Cătălin Badea-Gheracostea: 2001 – 2013. Coruţ încă publică.
Ştiu că nu îl citeşti, nici eu nu-l citesc. Câştigă câteva mii de euro
pe lună.

Adrian Lăcătuş: Ce este pregnant în literatura SF din ultimii ani?

Cătălin Badea-Gheracostea: Nu neapărat SF. Mi-au plăcut
toate tipurile pe care le-aţi amintit aici, mai ales lecturile lui Dan
Ţăranu, care ne complexează, ca de obicei, prin aria de cuprindere,
dar nu faceţi greşeala să nu vă aruncaţi privirile pe anumite edituri
minore, să spunem. Uitaţi-vă la ce a publicat Humanitas, spre 
exemplu Adrian Buzdugan.

Andrei Terian: Nu ştiu de unde deduceţi dumneavoastră că
noi, criticii, nu citim literatură de consum.

Cătălin Badea-Gheracostea: Nu am spus acest lucru, dar abso-
lutizaţi lecturile dumneavoastră din punctul de vedere al cititorilor.
Spuneţi că aveţi sute de cititori pentru romanele din mainstream,
să spunem, iar apoi vă plângeţi că nu există literatură de consum;
în acelaşi timp, literatura de consum are acelaşi număr de cititori
cu al dumneavoastră.

Andrei Terian: Nu este normal ca un roman de consum să aibă
acelaşi număr de cititori ca un roman experimental.

Cătălin Badea-Gheracostea: Aceasta este o boală a literaturii
române în general, nu a genurilor literare.
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Andrei Terian: Vorbeam despre piaţa românească, nu discutam
despre Harry Potter.

Cătălin Badea-Gheracostea: Aţi spus la un moment dat că
traducerile ne inundă şi ne împiedică să-i citim pe români. Nu
sunt de acord cu asta, dacă reuşiţi să urmăriţi toată nişa. Nu mă
refer la SF care, din păcate, este specializarea mea, să rămânem la
ce a propus Caius Dobrescu: literatura detectivistică. România ulti-
milor ani are autori care merg pe urma unor Leonida Neamţu,
unor Rodica Ojog–Braşoveanu sau a romanului istoric, Căderea
Constantinopolului, Vintilă Corbul, pe care l-a amintit Dan Ţăranu
adineauri în termeni de sute de cititori. Aici cred că este boala
noastră.

Caius Dobrescu: Aş face o diferenţă între literatura de consum
înţeleasă în termeni economici – cât se vinde şi cum, ar fi bine să
discutăm cu cifrele pe masă, dacă ele ar fi accesibile. Unii cred că
vând, mai ales cei care au avut o faimă înainte: Rodica Ojog-Bra-
şoveanu se vinde încă şi poate dacă o traduceau la timp ar fi avut
succes şi în Vest. Există o poloneză, cam de vârsta ei, care s-a vân-
dut în zeci de mii, poate într-o sută de mii de exemplare. Literatura
de consum nu este neapărat acelaşi lucru cu literatura scrisă de
plăcere, de pur amuzament. Eu cred că şi asta este o funcţie a lite-
raturii: să te distreze, să te amuze dincolo de orice alte implicaţii;
asta este ceva ce ar putea fi discutat cu alte mijloace decât cele ale
estimărilor de piaţă – fără să spun că ele nu trebuie luate în seamă,
eu nu pledez pentru purism. 

Alexandru Muşina: Vreau să spun câteva lucruri: în primul
rând, faptul că se citeşte puţină literatură română mainstream şi de
consum se datorează inclusiv revistelor literare, pentru că eu citesc
cu stupefacţie în Dilemateca, în Observator cultural etc. câte cinci-şase
cronici la traduceri şi câte una, maximum două cronici la cărţi ro-
mâneşti. La un moment dat în Dilemateca erau şase cronici la cărţi
străine, una la o carte românească. Nu vă mai spun că aşa-zisele
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cronici sunt la Valurile de Virginia Woolf, pe care eu am studiat-o
în facultate – două cronici în Observator cultural – la Orlando sau la
Faulkner, la Márquez. Nu ai cum să atragi publicul dacă revistele
literare îţi dau tot timpul informaţia că, de fapt, traducerile sunt
literatură, ce se întâmplă în literatura română e prea puţin semni-
ficativ – pe lângă faptul că ziarele nu au pagini de cultură cu re-
cenzii de carte. Revistele glossy nu practică nici ele asta, în afara
paginilor realizate de neprofesionişti, de obicei. 

Vreau să spun câteva lucruri despre deceniul de proză. Nu ştiu
dacă au fost mai mult de două romane care mi s-au părut extra-
ordinare: Rădăcina de bucsau şi Maşa şi extraterestul al lui Danilov.
Am să spun că suntem într-un moment bun al prozei şi va urma
unul şi mai bun. Semnificativ şi important mi se pare faptul că se
scrie atât de multă proză românească de bună calitate şi că la un
moment dat din acest humus vor apărea şi cărţile extraordinare
care vor atrage atenţia asupra literaturii române în interior, mai
ales, nu în afară.

A doua problemă este pentru cine scriu scriitorii români. Mai
nou, parcă i-a lovit strechea pe câţiva: scriu direct pentru cititorii
străini. O scriitoare pe care o admir a scris romanul Provizorat
numai pentru cititorii francezi: le dădea explicaţii cum e cu Comi-
tetul Central al Partidului Comunist Român, cu Ceauşescu şi aşa
mai departe. Aproape toţi cei care vor să se vadă traduşi scriu pen-
tru străini. Dacă tu nu reuşeşti să te lupţi pentru publicul de aici,
nu are rost să te lupţi pentru publicul de afară.

În al treilea rând, suntem încă în faza clonării modelelor occi-
dentale şi nu există originalitatea specifică semnificativă decât în
cazuri foarte rare. De ce? Există mai multe cauze: una dintre cauze
mi se pare lipsa anvergurii intelectuale şi culturale a majorităţii
scriitorilor. Asemenea prostii ce citesc prin romane rar mai găseşti;
aproape fiecare autor simte nevoia să facă filosofia existenţei: de la
Dan Stanca la Sociu – nu sunt observaţii de calitate, ci de veleitar.
În loc să-ţi vadă de scrisul lor, ei vor să fie şi filosofi ai neamului
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– asta  este o moştenire din anii ‘60 – şi  arată nişte complexe în-
grozitoare; să fii doar scriitor nu este un lucru extraordinar, trebuie
să fii şi puţin filosof, ca Pleşu, Patapievici, Liiceanu – staţi puţin
că şi noi gândim, nu suntem nişte scârţa-scârţa pe hârtie care spun
poveşti, de-aia suntem mainstream, pentru că avem idei. Pe mine
nu mă interesează ideile, ele nu fac decât să tragă în jos romane
care altfel ar fi mai mult decât onorabile. 

În al patru rând, este şi problema criticii literare care laudă ro-
mane atât de prost scrise cum sunt ultimul roman al lui Sociu sau
romanul lui un cristian; nu poţi să lauzi romane atât de prost scrise.

Ca să închei, va veni şi un moment al capodoperelor. În perioada
interbelică, lucrul ăsta s-a întâmplat după o perioadă semnificativă:
nu are rost să-l luăm în discuţie pe Rebreanu – pentru că scria în
limba română, dar venea din tradiţia romanului mitteleuropean
care avea treizeci-patruzeci de ani în urmă, inclusiv pe formula în
care a scris el. Nu se sesizează rădăcinile ideologice şi de viziune
ale romanelor lui Rebreanu. Vă mulţumesc.

Adrian Lăcătuş: Pentru că la un moment dat vorbeam despre
concurenţa dintre arte şi pentru că există senzaţia că filmul a luat-o
înaintea literaturii în rolul de a explora realitatea morală şi socială,
aş vrea să-l invit pe Angelo Mitchievici, care este şi cronicar de film,
să ne spună câteva lucruri despre această ipoteză.

Angelo Mitchievici: Să ştiţi că la un festival de film acum doi
ani de la Wrocław, în Polonia – polonezii au una dintre cele mai
bune şcoli de film şi e una dintre primele, dacă nu prima, şcoală
de film din Europa –, aceştia erau extrem de dezamăgiţi că filmele
poloneze nu se mai impun în Europa şi căutau o explicaţie pentru
succesul Noului Cinematograf  Românesc. Am fost obligat să re-
flectez la această interogaţie si răspunsul poate fi plasat şi în con-
textul literaturii recente româneşti. Într-adevăr, este surprinzător
acest succes. Cu filmul lui Cristi Puiu, Marfa şi banii, începe altceva,
cu mijloace precare, aceşti tineri regizori reuşesc să emoţioneze
foarte mult un public foarte divers. 
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O explicaţie stă în faptul desprinderii de o formulă consacrată,
de desprindere de un soi de manierism, precum acela profesat în
romanul anilor ‘60, cu abundenţa figurilor de stil (metafore absconse,
parabole etc.) şi limbajului esopic. Ei au ales o formulă foarte sim-
plă, au lăsat realitatea să vorbească şi aici este efectul: realitatea
românească are atât de multă expresivitate, încât seamănă foarte
mult cu suprarealismul pentru Occident. Este atât de accidentată,
atât de plină de absurdităţi, de stranietăţi şi de un dramatism ba-
nalizat încât trezeşte uimire, perplexitate, iar lecţia regizorului
român a fost să încerce să ajungă la această realitate fără filtre sti-
listice. Cred că într-o oarecare măsură romanul românesc de după
‘89, mizerabilist, poverist, minimalist – în fond şi la urma urmei
termenii au circulat dintr-o parte în alta – a încercat acelaşi lucru.
Întrebarea este: de ce nu a reuşit? Nu cred că este vorba despre
un eşec total, dar nici despre un succes definitoriu. 

Un răspuns similar este faptul că nu s-a găsit drumul către o
poveste exemplară pornind de la o anecdotă sau de la un fapt coti-
dian. Într-un anume sens, cred că lecţia cinematografiei se află în
optzecismul istoric al anilor ‘80 – probabil că tinerii regizori ai
Noului Val au învăţat din formula prozei lui Nedelciu o lecţie de
minimalism. Sigur, cinematografia şi literatura vorbesc limbaje di-
ferite – trebuie să ţinem cont de lucrul ăsta – însă pentru mine este
surprinzător nu că nu avem literatură bună, ci că nu avem romane
care să ne scoată în evidenţă cu adevărat. La un anumit nivel - şi
aici îi dau dreptate lui Alexandru Muşina – avem literatură de ca-
litate; dincolo de acest nivel, nu reuşesc să mă regăsesc decât pe
porţiuni foarte mici în ceea ce se scrie. Vă spun că am avut surpriza,
venită dintr-o  întâmplare – am prefaţat nişte cărţi ale unor autori
bulgari –, să  constat că cel puţin doi romancieri – Georgi  Grozdev
şi Kristin Dimitrova – scriu mult mai bine decât ce se scrie la noi:
este vorba despre romanul Sabazios al Kristinei şi romanul Prada
al lui Grozdev. Lăsând la o parte că se vând foarte bine în Occident
– aceasta nu este o calitate în sine – aceşti autori cred că reuşesc
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să ridice anecdota la o viziune. Aici înclin să îi dau dreptate lui
Caius Dobrescu, există anumite dispozitive culturale, un mod de
a gândi literatura, şi nu trebuie să fii filosof  pentru asta. Filosofii
pot să eşueze lamentabil când scriu literatură şi, evident, şi literaţii
când încearcă să facă filosofie acolo unde nu este cazul. Înclin să
cred că lipseşte acel roman care să aibă o viziune şi cred că, în bună
măsură, filmul românesc, mai precis Noul Val Românesc, oferă
nu o reţetă, ci, mai degrabă, un orizont de posibilitate la care merită
să reflectăm cu toţii.

Adrian Lăcătuş: Mulţumesc, Angelo. Alex Goldiş, pentru o
scurtă remarcă, apoi îi dau cuvântul lui Andrei Bodiu.

Alex Goldiş: O foarte scurtă remarcă pornind de la ce spunea
Angelo Mitchievici. Acum câteva luni a fost la Cluj prozatorul Că-
tălin Dorian Florescu, care a lansat acel roman Jacob se hotărăşte să
moară şi vorbea despre suprarealitatea de zi cu zi a lumii româneşti.
Vorbea despre faptul că vine în România câteva luni şi îşi extrage
de aici teme de inspiraţie, pentru că lumea elveţiană foarte strictă
nu permite breşele suprarealiste. Ne amuzam atunci că ar trebui
să scoatem teme româneşti la export, să vină aici prozatori în sta-
giu şi să-şi ia din realitatea noastră cotidiană, care operează cu rup-
turi la mai multe niveluri, să ne vindem ca material de inspiraţie.
Asta poate să fie şi o glumă, însă pe de altă parte aş spune în relaţia
cu filmul că prozatorii – spre deosebire de cineaşti, de regizori –
au speculat mult mai puţin priza la suprarealitatea noastră de zi
cu zi. Majoritatea romanelor tranziţiei noastre, ale revoluţiei sunt
nişte jocuri manieriste în care autorul face un show-off  lingvistic,
îşi demonstrează virtuţile scriitoriceşti, uitând să scrie propriu-zis
despre realitatea respectivă. Iată, îi lipseşte literaturii – nu  înţeleg
de ce – această priză la real şi la specific pe care filmul românesc
a dovedit că o are. Tradiţia extraordinar de  apăsătoare a literaturii
sub comunism – literatura era cea mai puternică şi cea mai gon-
flată – s-ar putea să ne apese, teoria geniului care trebuie să îşi
demonstreze virtuţile stilistice şi filosofice, cum zicea domnul Muşina,
înainte de a scrie o carte puternică.

47

Dezbat ere



Andrei Bodiu: Eu sunt mai puţin pesimist decât cei care au
vorbit, pentru că eu cred că se poate să ne trezim într-o situaţie
similară cu cea care s-a petrecut în relaţia dintre critica românească
şi roman prin anii ‘30: într-un an în care au apărut capodopere a
apărut şi dezbaterea „De ce nu avem roman?” – şi am descoperit
după aceea că aveam. Pe ce mă bazez când spun asta? Vă dau legat
de cei care s-au afirmat în anii 2000 – cu  puţine excepţii –, pentru
că foarte puţini dintre ei au evoluat de la o carte la alta. Amintiţi-vă
ce tam-tam extraordinar a existat cu debuturile de la Polirom şi ce
puternic au fost ele susţinute în media pe la începutul anilor 2000
şi întrebaţi-vă ce s-a întâmplat cu respectivii autori, câţi dintre ei
au continuat să scrie şi dacă au progresat de la o carte la alta şi o
să vedeţi că aici sunt nişte răspunsuri de dat.

Pe de altă parte, am avut parte de nişte surprize din partea unor
scriitori din generaţiile mai vechi. Există un excelent roman de
acum doi ani – dacă nu mă înşel – semnat Radu Mareş şi care se
numeşte Când ne vom întoarce şi care este o carte foarte bună, după
părerea mea, de exemplu. Iată cum revine cu prozator care are
peste şaptezeci de ani cu o carte excelent scrisă. Alte exemple:
Marta Petreu cu Acasă, pe câmpia Armaghedonului,care este o carte
foarte puternică care poate fi contestată, controversată, dar rămâne
o carte foarte puternică. Alt exemplu: romanul pe care l-am invo-
cat ieri, al colegului meu Ovidiu Moceanu, Spovedania, care are le-
gătură cu alte cărţi mai vechi: cu Pupa Russa a lui Gheorghe Crăciun,
cu Zodia scafandrului a lui Mircea Nedelciu şi cu alte romane care
vorbesc despre pasajul dinspre perioada totalitară înspre perioada
democratică. Părerea mea este că 2000–2010 sunt ani cu romane
foarte bune. 

Într-adevăr, ceea ce observ este că din partea de la care s-a aş-
teptat cel mai mult şi căreia i s-a făcut extrem de multă propagandă,
de la aceşti colegi ai noştri mai tineri care au avut o şansă extraor-
dinară de a fi promovaţi cu o insistenţă nebună nu a prea existat con-
tinuare. Pe de altă parte, nu trebuie să ne oprim şi să vedem numai
pasul următor. 
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Aş mai trimite la câteva cărţi care au devenit excentrice în mod
nemeritat: este vorba despre romanul în versuri al lui Caius Do-
brescu, Euromorphotikon, care, după părerea mea este o capodoperă
scrisă în literatura română acum câţiva ani. Romanul Teză de doctorat,
al aceluiaşi Caius Dobrescu, poate fi discutat oricând din nu-ştiu-
câte perspective teoretice, că tot suntem în mediul academic; la
fel şi ultimul, Minoic. Sigur că vă mai pot oferi şi alte exemple de
genul ăsta: Hotel universal al Simonei Sora, care mi se pare o carte
foarte bună. Repet, aici este o problemă: generaţiile care contează
în proză – poate că ăsta este specificul acestei specii – aparţin unor
scriitori de peste patruzeci de ani, precum Florin Lăzărescu, Lucian
Dan Teodorovici, care sunt – să  zicem – nume de prim-plan. Dacă
în poezie şi critică douămiismul este foarte divers şi proteic, cu
oameni foarte talentaţi care s-au impus, în proză lucrurile nu stau
chiar aşa. 

Încă o chestiune: de ce fac diferenţa asta? Pentru că în cazul tuturor
autorilor pe care i-am pomenit există ceea ce – din păcate – la  tineri
nu prea există: o foarte bună calitate a scriiturii. Credeţi-mă că nu
mai pot citi lucruri scrise – şi aici  sunt de acord cu Sandu Muşina –
cu picioarele. Nu mai pot! Poate că am îmbătrânit. Fronda de dragul
ei mi se pare ineficientă şi inestetică, plus că este ultrademodată,
reciclată a nu-ştiu-câta oară prin glasuri de tineri prozatori.

Adrian Lăcătuş: Microfonul mai face încă o oprire la Ruxandra
Ivăncescu.

Ruxandra Ivăncescu: Voiam să-i spun lui Andrei Bodiu că vârsta
de patruzeci de ani este vârsta specifică de romancier în general,
nu numai a romancierilor români. Dacă sunt scrise pe la douăzeci
de ani, sunt scântei scurte, se sting repede. 

E normal să se schimbe un model viabil şi necesar până în ‘89.
Vorbeam cu Adrian Lăcătuş despre mainstreamul din vremea aceea
şi despre modelul contracultural al generaţiei ‘80. Odată cu dis-
pariţia unui anume context, fireşte că au dispărut şi cultura şi con-
tracultura respectivă. Asta explică şi un alt gen de construcţie, căreia
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i s-au dedicat prozatorii deveniţi romancieri ai generaţiei ‘80: 
Nedelciu şi Crăciun cu Pupa Russa. Putem să-l amintim aici şi pe
Ovidiu Moceanu. Pe de altă parte, dacă ar fi să mă refer la mine,
să mă raportez la mainstream, la această cultură a fragmentarismului
care a explodat foarte puternic odată cu minimalismul şi ca di-
mensiuni, eu am privit la istoria literaturii române şi am constatat
că, dincolo de deconstrucţie, literaturii române i-a lipsit pur şi sim-
plu tradiţia construcţiei literare;  romanul acela tradiţional al lui Sterne
la noi nu a existat la vremea potrivită. Prin urmare, cred că, în
stilul acesta recuperator al unor momente culturale, este necesar
să se repună nişte temelii pentru a vedea ce putem deconstrui.
Construcţia naraţiunii clasice poate fi o alternativă faţă de mainstream
şi de genul minimalist.

Adrian Lăcătuş: Le mulţumesc tuturor participanţilor pentru
idei, pentru contribuţii. Îi mulţumesc şi publicului. Cred că a ieşit o
discuţie interesantă, pe care o veţi putea citi în volumul colocviului
sau, mai repede, în revista Corpul T.
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Bienala Europeană de Poezie. Ediţia I

Prima ediţie a Bienalei Europene de Poezie (Maratonul European
de Poezie la feminin) a însemnat un eveniment potrivit pentru a
satisface gusturile unui iubitor de poezie mofturos. În cadrul eve-
nimentului, timp de aproape zece ore, publicul a avut ocazia să
asculte o selecţie din creaţiile a treizeci şi patru de poete. Bienala
a constituit şi ultima secvenţă din proiectul finanţat de către Primăria
Municipiului Braşov - „Excelenţă Culturală Academică Braşoveană”,
ediţia a III-a. Pus la cale de Facultatea de Litere a Universităţii
Transilvania, momentul a reprezentat ocazia perfectă pentru cititori,
studenţi şi profesori de a interacţiona cu literatura vie. Nu în ultimul
rând, mulţumită coordonatorului şi directorului de proiect Andrei
Bodiu, artistului grafic Adrian Timar şi întregii echipe de organi-
zare, eforturile s-au materializat de asemenea în apariţia antologiei
şi a CD-ului evenimentului.

De titlul filmului în regia lui Sydney Pollack mi-am amintit ime-
diat când pe scena Aulei Universităţii şi-au făcut apariţia rând pe
rând poetele românce şi străine. Unele îmbrăcate fistichiu, altele
elegante şi discrete, toate sunt voci reprezentative pentru generaţii
poetice diferite. În acest peisaj literar, flerul fiecăreia în parte, 
experienţa lecturii în limba maternă au fost dublate de proiecţia
versurilor în română sau în traducere română cum s-a întâmplat în
cazul poetelor din străinătate. Evident, cadrul nu a fost unul prea
sobru, doamnele au avut libertatea să citească de la pupitru, de pe
scenă sau din oricare loc din sală - Jasmina Topić a adus cu ea chiar
şi un usturoi care să o apere de atacul unor posibili vampiri tran-
silvăneni. Ei bine, vampirii nu s-au prea arătat, publicul a fost ţin-
tuit pe scaun până la ore târzii nu de frică, ci de varietatea de stiluri
şi formule poetice. Audienţa a avut răbdare să-şi nominalizeze
preferatele şi să le încurajeze cu aplauze, după fiecare interval de
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cincisprezece minute destinat lecturii. Pulsul poetic a fost reglat
după programul împărţit în şapte secţiuni, iar la pauză orice semn
de oboseală a fost uitat după o cafea sau o conversaţie cu autoarea
preferată. Este necesar să adaug aici şi câteva cuvinte despre 
excelenta „condiţie fizică” a moderatorilor, scriitori, traducători
sau critici literari: Georgeta Moarcăs, Adrian Lacatuş, Rodica Ilie,
Xavi Pauli Montoliu (Spania), Andrei Bodiu, Caius Dobrescu,
Radu Vancu şi Claudiu Komartin. Aceştia au supravegheat cu
stricteţe respectarea regulilor de joc şi, bine antrenaţi, au prezentat
poetele care urmau să citească. 

După cum remarca şi Alexandru Muşina într-un articol, Poezia
este cea mai pretenţioasă „parteneră de dans”, te poate abandona
oricând dacă o calci pe picior sau nu o înveţi figuri noi. Aşadar, în
cadrul recitalului cu specific feminin, poezia n-a putut să fie decât
un partener de dans profesionist, suplu, poate cu o floare la 
butonieră, îmbrăcat la patru ace şi cu vocea de duminică. Sau, de
ce nu, partenerul a fost un rapper, băiat de cartier, dar nu precum
ceilalţi de la el din gaşcă; ci mult mai cool, îmbrăcat în haine de
firmă şi care ştie câteva giumbuşlucuri inedite. Indiferent care a
fost combinaţia aleasă de autoare în materie de partener de dans,
priza lecturii a fost împărţită şi ea între sensibilitatea modernă şi
cea experimentală, postmodernă. Ca orice spectator fidel, am păs-
trat în minte câteva versuri relevante, după o clasificare personală,
am ţinut cont de cât de bine „s-a dansat” pe fiecare stil. 

Drept urmare, au fost mişcări pe ritmuri poetice lente, cheek to
cheek, mulate bine pe marile teme precum dragostea, trecerea tim-
pului sau moartea, de pildă: Medeea Iancu, „Şi inima mea tot 
cu tine era/ înflorită ca un nard”. (Poeme pentru coarde, XXIX), 
Irina Nechit (Republica Moldova) reţin poemul ei despre nostalgia 
pierderii persoanei dragi, la fel şi Eva Gerlach (Olanda), Iolanda 
Malamen: „Te aştept închisă între cei patru pereţi ai unui poem
cu pereţii de lavă. I-am construit în nouă ani de eroism în dra-
goste” (Poem de dragoste - variantă), Cornelia Maria Savu: „cum să
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păşim elegant să plutim să alunecăm ca nişte fluturi în plasa de
mătase” (un vis (ospiciul), Yaprak Öz (Turcia) - cea care ne-a încântat
cu poeme de dragoste foarte muzicale în limba turcă - şi Ioana
Nicolaie. Figuri alternative s-au descătuşat în textele despre explo-
rarea universului cotidian, nedespărţite de acestea fiind şi tuşele
ironice: Adela Greceanu: „Îmi lipseşte cu desăvârşire talentul de
a fi femeie” (Provinciala), Teodora Coman: „apocalipsa va fi o zi a
Femeii/ lumea, proaspăt rasă de pe faţa pământului/ va sufla
peste rană/ ca după o ultimă epilare”, Livia Roşca: „Carnea Onicăi
strânsă de haine/precum/ o halcă de brânză pusă la scurs”, Marta
Podgórnik (Polonia): „procrearea aduce scriitorului inspiraţie din
plin/ cu condiţia ca scriitorul să nu fie de gen feminin” (debut pe
internet), Jasmina Topić: „Zburăm în jurul acestui apartament ca
penele/ smulse de pe porumbeii gata să fie transformaţi într-o
supă bună.” (Locatari), Cristina Ispas: „vin pe rând ceilalţi, între-
băm pe câţiva ce mai faci,/ îi lăsăm să alunece înapoi,/ în discuţiile
care se aprind pe la mese” (visine), Carmen Puchianu: „De mâine
să mi se servească /pastile şi farfurii goale” (Meniu), Cosmina
Moroşan: „dar totul/ s-a ciudăţit sunt ca o măturice/ printre picioa-
rele unei formaţiuni antice” (Cum am ajuns la poveştile astea cu feeling).
În acelaşi spirit al jocului s-au situat şi Judy Kendall (Anglia), Tara
Skurtu, Svetlana Cârstean, Simona Popescu sau Eliza Macadan.
Versurile ludice au fost în deplină armonie cu piese ale imagina-
rului suprarealist: Barbara Pogačnik (Slovenia), „Îţi iau ochii ne-
încrezători şi crengile genelor de-abia înverzite,/ Rege Ubu.” (Deus
ex machina) sau Ruxandra Cesereanu, „liniştea mea e o dragoste
străină/ iar dragostea e acest călugăr mort de la marginea mea.” 
(la margine). Nu au lipsit nici apelul la fizionomia cyber: Magda
Cârneci, „Ea începe să răsară tăcut în mijlocul pieptului/ ca un
mugure de lotus roz, virtual” (Poem Trans-Neuronal), iar Judith Ágnes
Kiss (Ungaria), pe lângă faptul că a realizat un performance, su-
biectul unuia dintre poemele sale a fost relaţia de cuplu afectată
de internet. În diferite ipostaze, mai pasionale sau mai masochiste,
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carnalitatea şi corporalitatea au fost interogate în poemele „dan-
satoarelor”: Naomi Ionică, „am văzut în acest oraş femei gravide/
[...] din maxilare le ţâşnea laptele” (cei singuri vor rămâne singuri) Sònia
Moll (Spania): „şi ne-am putea smulge din calendar dorul/ cum
muşti la unghie o pieliţă ruptă/ şi sângele se amestecă cu salivă”
(poem inedit), Andra Rotaru: „ne privim faţă în faţă – /crusta de
sânge ne leagă /până la încheieturile mâinilor” (Lemur), Dominica
Drumea: „acolo unde nu s-au inventat plăcerea şi extazul/ leagă-mi
inima cu un furtun de cauciuc” (Undenied) sau Ana Dragu: „intri
în baie/ printre aburi şi spumă îi mulţumeşti lui dumnezeu/ că l-a
înzestrat pe om cu organe/ care îl fac capabil să-şi ofere singur/
plăcere” (baia), Ioana Ieronim: „M-ai înlănţuit/ ai aruncat în jurul
meu cuţite/ ca într-un vechi număr de circ” (Captivitate) sau poe-
mele Iuliei Militaru.

Maratonul s-a sfârşit după miezul nopţii cu recitalul subsemnatei,
cea mai tânără poetă participantă. După debutul „şic” al Bienalei,
aştept viitoarea ediţie, pentru care recomand începerea din timp
a antrenamentului. Premiul acestei competiţii literare va rămâne
însă acelaşi, şi anume întâlnirea live cu publicul - cea mai exigentă
comisie.

Sabina Comşa
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Interviu cu Claudiu Komartin

Ai fost tradus în multe limbi de circulaţie internaţională. Ai reuşit să mergi
împotriva cursului general care susţinea că scriitorii şi poeţii români nu au
şansa să se afirme în exterior. La toate acestea se adaugă şi faptul că eşti un
poet tânăr. Există o reţetă a succesului tău? 

Mi-am văzut de treabă. Am citit mult, am scris ce aveam de scris
şi de tradus, am publicat, am crezut în asta. Când n-am crezut, 
m-am dat cu capul de pereţi până am început iar să cred. Am avut
şansa să călătoresc mult prin Europa, de pe la 22 de ani. De acolo,
lucrurile s-au legat: peste tot unde am ajuns (mai întâi în proiecte
organizate de ICR-ul de atunci), am cunoscut oameni cu care s-a
legat ceva, şi am ajuns să fiu tradus, publicat, invitat la alte festi-
valuri sau workshopuri, în care, de data asta, eram pe cont propriu.
Nu a fost nici o reţetă, pur şi simplu lucrurile s-au potrivit – poate
şi scrisul meu, poate şi felul meu de a fi, pasiunea pe care o pun în
tot ce e legat de literatură, seriozitatea pe care am arătat-o mereu în
raporturile cu autori, organizaţii şi edituri din străinătate, faptul că
le-am vorbit mereu, tuturor, de pe poziţii de egalitate, dându-le
motive să creadă în ceea ce fac. Lucrurile astea nu au cum să fie
mimate.

Pe de altă parte, ce crezi că-i lipseşte scriitorului român, în general, pentru
a se impune şi pe plan internaţional? E vorba doar de o promovare deficientă
sau de o posibilă inadaptare a acestuia la noul trend literar?

Scriitorul român se simte, în general, extrem de stingherit în reu-
niuni internaţionale. E mai mereu cel tăcut (sau printre cei mai
tăcuţi), cel care nu prea stă de vorbă cu alţii (o rupe într-o limbă
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sau două, dar e cam ruşinos), nu se arată foarte curios în legătură
cu ce scriu ceilalţi invitaţi, are probleme de adaptare la mediu. E,
poate, o problemă a noastră, ca popor închis multă vreme între
graniţele propriei ţări. Totuşi, cel puţin de când am intrat în U.E.,
lucrurile au mai început să se schimbe. Văd asta la cei mai tineri
autori de azi, care mi se pare că au scăpat de complexe şi inhibiţii.
Dar asta e doar partea „socială” a problemei.

Adevărul e că venim dintr-o ţară percepută ca mică şi neintere-
santă (deşi este una dintre cele mai mari şi mai vii din partea asta
a lumii), cu o limbă şi o istorie prea puţin cunoscute până şi pentru
intelectualii pe care i-am întâlnit (la Cetate, a trebuit să le explic
unor poeţi suedezi de vârsta mea că Revoluţia din ’89 şi Mineria-
dele din anii ’90 nu au fost acelaşi eveniment istoric, că nu minerii
au venit şi l-au răsturnat pe Ceauşescu; la Bruxelles le-am făcut
unor poeţi din ţări latine o scurtă istorie a României şi am susţinut
romanitatea limbii noastre, deşi ei erau foarte sceptici... şi exem-
plele pot continua).

Reputaţia proastă pe care ne-o fac conaţionalii noştri puşi pe
căpătuială prin orice mijloace în nişte ţări care i-au primit şi i-au
tratat (până la un punct) corect poate fi o altă problemă.

Felul jalnic în care ne promovăm produsele joacă, fără îndoială,
un rol aici. Pur şi simplu nu am învăţat – sau nu avem resursele sau
know-how-ul (că imaginaţie avem cu carul) – cum să ne impunem
prin ceea ce facem mai bun, nu prin discursuri, nu prin gargară, nu
prin şperţuri. Mai avem mult de lucrat aici, suntem cu decenii în
urmă faţă de alţi europeni.

Nu în ultimul rând, atunci când interesele literaturii noastre în
străinătate sunt reprezentate ani de-a rândul, la târgurile mari de
carte din lumea asta, de un cuconet obosit a cărui pregătire pro-
fesională e sub orice critică şi de aceiaşi funcţionari ministeriali
dinainte de ’90, care trântesc pe-acolo panouri imense cu ciobă-
neşti mioritici, e uşor de înţeles de ce nu avem decât un scriitor
sau doi a căror faimă ar putea rivaliza cu marele prestigiu al celor
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cinci-şase celebri autori maghiari ai momentului (ca să dau un
exemplu la îndemână).

Eşti foarte activ în mediul virtual. Ce părere ai despre promovarea poeziei
în mediul online? Poate deveni internetul o alternativă viabilă de promovare
a poeziei în spaţiul românesc? Nu ne aflăm în acest caz în faţa pericolului
de uniformizare a poeziei, de lipsă a unui filtru calitativ?

Promovarea poeziei în online nu mai e de ceva vreme un lucru
ieşit din comun. Toţi ne folosim de asta şi încercăm, în lumea pa-
ralelă a internetului, să facem lucrurile să se mişte în poezia con-
temporană. E o discuţie enormă în legătură cu poezia (şi, într-un
sens mai larg, artele) pe internet, se pot găsi oricând suficiente 
argumente pro şi contra, dar cred că e suficient să vă invit să intraţi
pe site-urile Institutului Blecher, al Poesis International, al Casei de editură
Max Blecher şi pe propriul meu blog, Un anotimp în Berceni, ca să
înţelegeţi cât de mult încerc să fiu prezent – şi să-i iau şi pe alţii
laolaltă – în propriile mele proiecte, reliefate inevitabil şi în spaţiul
virtual.

Eşti autorul unui manifest literar apărut la câţiva ani după manifestul
lui Marius Ianuş şi Dumitru Crudu. Din ce moment „generaţia 2000” 
a devenit o certitudine? Începând cu mijlocul anilor ’90, a fost o modă a 
manifestelor literare. Iată însă că manifestul tău a prins treptat contur. Ce
crezi că a avut în plus faţă de celelalte încercări?

Absolut nimic. Nici măcar nu era un manifest pentru „Generaţia
2000”, ci un microeseu în care încercam să fac puţină lumină în
tot haosul de atunci, şi care a apărut în numărul faimos din Caiete
critice (nr. 2-3/2005). Eu nu sunt teoretician. Şi nici nu am vrut să
scriu, ca alţii, un manifest de unică folosinţă. Dacă unele afirmaţii
din acel text mai pot interesa după aproape 8 ani, asta se datorează
doar faptului că am continuat să scriu lucruri valoroase şi să public

57

Int erviu



volume din ce în ce mai bune. Nici nu am dat în damblale biseri-
ceşti ca Baştovoi, Urmanov sau Ianuş (acesta din urmă a înlocuit,
bietul de el, vituperarea maiakovskiană din Ursul din containăr cu o
lamentaţie jalnic ortodoxistă), nici nu am renunţat la poezie ca
atâţia alţii şi am construit lucruri care m-au obligat să evoluez. Nu
am pregătit nimic, pur şi simplu nu m-am lăsat, în ciuda tuturor 
dificultăţilor şi a imensei mizerii româneşti cu care am avut – ca
noi toţi, de altfel – de-a face în anii ăştia. „Principalul nu e gloria,
nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a 
îndura”, spunea Cehov.

Ce părere ai despre tinerii scriitori care se grăbesc să intre în USR sau
ASPRO? 

Probabil că nu au o părere prea bună despre ei înşişi.

Ai realizat, împreună cu Radu Vancu,, selecţia „Cele mai frumoase poeme
ale anului“, ajunsă deja la a doua ediţie. De ce ai ales să te implici într-un
proiect care implică o doză imensă de muncă şi un efort de documentare care
să acopere un întreg an poetic?

E o apariţie necesară şi, în plus, am rămas (ca şi Radu) unul din-
tre cititorii cei mai curioşi şi mai îndârjiţi de poezie românească
actuală. De vreme ce tot citim atâtea zeci de volume an de an, de
ce să nu le şi strângem în nişte antologii făcute cu exigenţă şi care pot
alcătui o imagine de ansamblu a unei scene literare mai pulverizate
ca oricând?

În 2010 ai înfiinţat, alături de Ana Toma, Casa de editură Max Blecher
şi, în acelaşi timp, eşti şi redactor-şef  al revistei „Poesis Internaţional”. Toate
aceste activităţi nu ajung să limiteze, la un moment dat, libertatea de care
are nevoie un poet?
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Încerc să nu mă gândesc la asta prea mult, altfel cine ştie ce mi-ar
mai trece prin cap. Nu, aşa cum e acum e bine. Am editat volume
de poezie foarte bune, printre cele mai bune apărute în România
ultimilor trei ani (semnate de Ionel Ciupureanu, Constantin Virgil
Bănescu, Octavian Soviany, Nicolae Avram, Radu Vancu, Margento,
Răzvan Ţupa, Dmitri Miticov, Matei Hutopila, Anatol Grosu,
Teodora Coman) şi am continuat să scriu, în ritmul meu, conso-
lidându-mi acel ceva numai al meu, diferenţa specifică – dacă o fi
existând aşa ceva. Chiar nu cred că am de ce să mă plâng.

Premiul pentru debut ,,Mihai Eminescu”, de la Botoşani, a fost acordat anul
acesta tânărului poet basarabean Anatol Grosu. Cum e percepută poezia din
Basarabia în România? Se poate vorbi de un suflu regenerator pentru poezia
românească? 

Am fost de mai multe ori la Botoşani în ultimii nouă ani, dar nici
unul dintre premianţii de până acum ai Premiului ,,Mihai Eminescu”
pentru debut nu a fost primit şi îmbrăţişat de publicul botoşănean
ca Anatol Grosu. Şi am simţit, în ce-l priveşte, acelaşi lucru când a
citit din Epistola lui la Bucureşti şi la Iaşi. Un suflu nou răzbate dins-
pre câte o carte a unui poet, din când în când, indiferent de unde
ar veni acesta. Dar parcă de la basarabeni mă aştept, azi, la cele mai
mari surprize.

Ai o relaţie specială cu spaţiul cultural basarabean. Volumul tău de poezie,
,,Un anotimp în Berceni”, a apărut la editura Cartier în 2009. E şi acest 
demers o formă de dialog intercultural? Cum am putea menţine şi dezvolta acest
tip de relaţie?

Cred că mai mult decât relaţie, ar trebui să ne gândim la un fel de
intervenţie, de implicare directă în dialogul cu moldovenii de dincolo
de Prut. E o regiune de o extraordinară vitalitate artistică, se vede
cu ochiul liber cât de vii şi de originali pot fi basarabenii în literatură,
în muzică, în artele vizuale (gândiţi-vă numai la Dumitru Crudu,
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Roman Tolici, Mitoş Micleuşanu şi Igor Cobileanschi – şi ar trebui să
avem un punct important de plecare în această discuţie). Prietenia
mea cu câţiva dintre ei, cele câteva călătorii la Chişinău, relaţia foarte
strânsă pe care o am cu câţiva dintre tinerii poeţi de acolo, în care
cred – în primul rând Anatol Grosu, pe care l-ai menţionat deja –
mi-au adus mult, ca om şi ca autor, în ultimii ani.

Până acum ai lansat mai multe volume de poezie. Ţi se pare tentantă o
trecere la proză/roman?

În momentul acesta, nu. Trebuie să mărturisesc că am în cap o
proză de mai bine de doi ani, dar mai întâi să public Cobalt, volu-
mul de poezie la care scriu din 2010. Nu mă mai pot gândi la nimic
altceva până nu termin cu asta.

Şi, în final, cum vezi evoluţia poeziei româneşti? Nu riscă aceasta să fie
împinsă treptat într-o zonă de nişă a literaturii? 

Poezia e deja, în caz că nu ţi-ai dat seama, un gen de nişă. La
noi, transformarea asta s-a petrecut mult mai rapid decât în ţările
occidentale (poate cu excepţia Statelor Unite, dar acolo lucrurile
stau cu totul altfel – deşi nici în Marea Britanie poezia nu e chiar
o cenuşăreasă ca la noi), aşa că încercăm să ne redresăm, să găsim
mijloace alternative de promovare, distribuţie, subzistenţă socială
şi publică. Să fii cititor de poezie în vremuri ca astea e un lucru
extraordinar. De fiecare dată când descopăr un astfel de om, nu
l-aş mai lăsa să plece de lângă mine.

(Interviu realizat de Dan Tabac)
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Grija pentru venitore nu e un simplu atavism jurnalistic cu care
ne-a împovărat pe veci Rică Venturiano, ci misia noastră mai pre-
sus de izbânzile precare ale momentului. Căci privim cu suspi-
ciune prezentul – daţi-mi voie! –  dar ne întoarcem cu alean la trecut
şi croim viitorul scripturelor române pe deplin încredinţaţi că truda
noastră de azi stă la temelia belşugului literar de mâine. Revista
noastră a izbutit să trezească interesul celor mai înzestraţi într-ale
divinaţiei literare - poeţi, critici, universitari de prestigiu – unii într-o
fericită incompatibilitate, fiind şi pariori şi mize în acelaşi timp.
Regula jocului e simplă; pentru fiecare răspuns la ancheta este alo-
cat un număr de puncte distribuit astfel în clasament: locul 1 – 5
puncte, locul 2 – 4 puncte, locul 3 – 3 puncte, locul 4 – 2 puncte
şi locul 5 – 1 punct. Noi ne-am făcut datoria de contabili modeşti
ai prezicerilor. Am făcut socotelile, am tras linie, i-am ovaţionat
fără deosebire pe învingători şi pe învinşi. Le rămâne aşadar citi-
torilor noştri să judece în ce măsură ancheta e ori ba un revelator
al amestecului între excelenţă estetică şi notorietate, apoi să mă-
soare în imaginaţie, ca bonus, distanţa care mai e de parcurs între
vedeta de acum şi ultra-super-vedeta de mâine. 

Alexandru Funieru
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39 p. 1. Claudiu Komartin 
37 p. 2. Radu Vancu 
31 p. 3. Teodor Dună
27 p. 4. Dan Sociu 
19 p. 5. Andrei Dosa 

6. Ştefan Manasia
12 p. 7. Ruxandra Novac 
10 p. 8. Aleksandar Stoicovici 

9. Matei Hutopilă 
8 p. 10. Elena Vlădăreanu
7 p. 11. Alex Văsieş
6 p. 12. Ionuţ Chiva 

13. Rita Chirian
5 p. 14. Ecaterina Bărgan

15. Marius Conkan 
16. Cosmin Perţa 

4 p. 17. Crista Bîlciu 
3 p. 18. Bogdan Coşa 

19. Oana Cătălina Ninu 
20.Ofelia Prodan 
21. Radu Niţescu 

2 p. 22. Mihai Duţescu 
23. Anatol Grosu 
24. Medeea Iancu 
25. Stoian G. Bogdan 
26. Olga Ştefan 

1 p. 27. Valentin Bălan
28. Marius Chivu
29. Domnica Drumea 
30. Vlad Moldovan 
31. Vlad Pojoga 
32. Moni Stănilă 
33. Silvia T. 
34. Miruna Vlada 
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CUM S-A VOTAT:

Şerban Axinte
1. Radu Vancu
2. Teodor Dună
3. Claudiu Komartin
4. Dan Sociu 
5. Rita Chirian
Graţiela Benga
1. Claudiu Komartin 
2. Teodor Dună 
3. Ruxandra Novac 
4. Rita Chirian 
5. Andrei Dosa
Iulian Boldea
1. Dan Coman 
2. Claudiu Komartin 
3. Elena Vlădăreanu 
4. Dan Sociu 
5. Domnica Drumea
Eugen Bunaru
1. Teodor Dună 
2. Ştefan Manasia 
3. Oana Cătălina Ninu 
4. Radu Vancu 
5. Miruna Vlada
Ruxandra Cesereanu
1. Marius Conkan 
2. Ştefan Manasia 
3. Cosmin Perţa 
4. Radu Vancu 
5. Elena Vlădăreanu
Marius Chivu
1. Dan Sociu 
2. Teodor Dună 

3. Rita Chirian 
4. M. Duţescu 
5. Andrei Dosa
Evelina Cîrciu
1. Ştefan Manasia 
2. Dan Sociu 
3. Radu Vancu 
4. Claudiu Komartin 
5. Vlad Moldovan
Luminiţa Corneanu
1. Radu Vancu 
2. Dan Sociu 
3. Teodor Dună 
4. Stoian G. Bogdan 
5. Aleksandar Stoicovici
Dumitru Crudu
1. Ecaterina Bărgan 
2. Andrei Dosa 
3. Matei Hutopila 
4. Anatol Grosu 
5. Valentin Bălan
Dorian Gellu
1. Claudiu Komartin 
2. Dan Coman 
3. Matei Hutopila 
4. Aleksandar Stoicovici 
5. Andrei Dosa
Irina Georgescu
1. Teodor Dună 
2. Elena Vlădăreanu 
3. Claudiu Komartin 
4. Radu Vancu 
5. Dan Coman
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Angela Marinescu
1. Ruxandra Novac 
2. Dan Sociu 
3. Ionuţ Chiva 
4. Claudiu Komartin 
5. Alexandru Văsieş
Marin Mălaicu Hondrari
1. Andrei Dosa 
2. Alex Văsieş 
3. Bogdan Coşa 
4. Olga Ştefan 
5. Vlad Pojoga
George Neagoe 
1. Aleksandar Stoicovici 
2. Matei Hutopila 
3. Radu Niţescu 
4. Alex Văsieş
5. Silvia T.
Irina Petraş
1. Claudiu Komartin 
2. Radu Vancu 
3. Ştefan Manasia
4. Medeea Iancu 
5. Marius Chivu
Constantin M. Popa
1. Claudiu Komartin 
2. Radu Vancu 
3. Ştefan Manasia 
4. Cosmin Perţa 
5. Teodor Dună
Cornel Ungureanu
1. Andrei Dosa 
2. Crista Bilciu 
3. Ofelia Prodan
4. Alexandar Stoicovici 
5. Moni Stănilă

Radu Vancu
1. Claudiu Komartin 
2.Ruxandra Novac 
3. Teodor Dună 
4. Dan Sociu 
5. Andrei Dosa
Luiza Vasiliu
1. Radu Vancu 
2. Dan Sociu 
3. Ionuţ Chiva 
4. Teodor Dună 
5. Andrei Dosa
Radu Voinescu
1. Radu Vancu.

P.S.
Dintre cei aproape 100 de scriitori

şi critici cărora le-am cerut părerea, nu
ne-au răspuns decât 20, cu mult mai
puţini decât în cazul anchetelor reali-
zate anterior.
Alegem să o punem pe seama pre-

cauţiei, şi nu a unui verdict tacit asu-
pra potenţialului tinerilor poeţi.  
Premisa unui astfel de „joc de societate”,

cum îl numea Alexandru Muşina, iniţi-
atorul anchetei, este de a reuni intuiţii
„informate”, ceea ce, sub forma tranşantă
impusă de un top 5, poate fi riscant.
Le mulţumim, aşadar, celor 20 de res-
pondenţi şi publicăm rezultatele cu con-
vingerea că exerciţiul se va dovedi util. 

Maria Ghiurţu
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Cătălina Stanislav

QUEERS

„D-D-Diana, shh, taci un pic! Vreau să... vreau să-ţi spun exact
ce gândesc.” Şi-a pierdut echilibrul şi acum se sprijinea de gard.
„Ăăă, v-v-vreau să-ţi ăăăă, să-ţi spun exact ce gândesc. În librăria
de pe centru, pe raftu’ – şi-şi scoase mâna din buzunar: unu, doi,
trei – al doilea, găseşti cartea asta. Eu am o bibliotecă înaltă până
în tavan, la mine acasă. Pe toooot peretele. E portocaliu peretele.
Îţi place portocaliul?” A dat din cap. I-a spus că pune pariu că e
o bibliotecă tare frumoasă. El, trecându-şi limba peste buzele sco-
rojite, i-a spus zâmbind: „vreau să-ţi spun exact ce gândesc. Ai
nişte... cum îi zice... nişte...” şi îşi atinse pleoapele. „Ochi”, a spus
ea. „Da, tare frumoşi îs.”

*

A fost într-o noapte de luni când Emilia a înşelat-o pe Irina şi
o dimineaţă de joi când şi-a dat seama de asta. Nu se mai ridicase
din pat de trei zile. Camera albă mirosea a clor şi a şerveţele umede
pentru bebeluşi. O zăpadă îngheţată şi murdară strălucea pe aco-
perişul de vizavi. Era începutul lui martie, dar era încă frig. Emilia
se gândea la dimineţile de sâmbătă, când se întorcea acasă şi ză-
pada de pe blocul gri şi trist cădea pe câte-o maşină; magazinul
de la parterul blocului, de unde, când era mica, îşi cumpăra acadele
care îţi fac limba colorată şi jeleuri cu sare de lămâie, îşi ridica gra-
tiile şi proprietara, o femeie grasă cu un păr roşu, niciodată vopsit
uniform, mereu ciufulită şi încercănată, fuma o ţigară al cărei filtru
îl murdărea mai mult de jumătate de rujul ciclamen, de proastă
calitate. Papagalul babei de la parter îşi dezmorţea aripile verde cu
bleu. Colivia ieftină şi veche. Frigiderul mic şi ruginit. Mânerul pe
jumătate desprins. Baba îşi făcea pâine prăjită pe aragaz. Îşi lăsa
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mereu pe suprafaţa pătată de cafea a pervazului furculiţa cu mâner
lung, pe care n-o folosea la nimic. Nu ieşea decât ca să cumpere
pâine. Odată, a rugat-o pe ea să-i cumpere lapte şi ouă şi două pli-
culeţe de cappuccino. „Am auzit că-i bun, aşa, pentru mine, că eu
nu beau cafea sau să am acasă dacă vine cineva pe la mine”, a spus
ea. I-a dat o bancnotă de 10 lei care era ruptă şi Emilia a trebuit
să plătească din banii ei. A zis că n-are să-i dea înapoi, aşa că
Emilia a rămas fără bani de ţigări şi un copil care fura cutiile din
spatele blocului de vizavi, aruncate de proprietara magazinului, a
vrut să-i dea el banii dacă-i făcea un blowjob. Emilia nu era şocată.
Locuia într-un cartier în care bătrâneii se masturbau sub pod şi
muncitorii se pişau de pe schele. Ea şi cu Mişa s-au căţărat într-o
seară pe schele şi şi-au lipit faţa de geamurile locatarilor unui bloc
de garsoniere. Au aburit geamul şi s-au strâmbat la păpuşile de
porţelan aşezate pe mileuri, în vitrină. Blocul era plin de bătrâni,
aşa că, până să apuce să strige cineva la ei, au fugit. De atunci, se
căţărau pe schele de fiecare dată când Mişa o conducea acasă.
Beau bere şi ascultau Radiohead. 

Au negociat şi, pentru un sărut cu limba, copilul – acelaşi care-i
furase trotineta acum câţiva ani – a furat un pachet de ţigări pentru
ea. Femeia i-a alergat prin spatele blocului cu o coadă de mătură.
Când venise timpul să plătească, Emilia s-a înclinat către el, şi-a
atins scurt buzele de buzele lui umede şi roşii şi, simţindu-i limba
lovindu-se de dinţii ei, s-a tras înapoi şi a luat-o la fugă. De atunci,
îi pune piedică de fiecare dată când o vede. Emiliei i-a fost ruşine
să mai dea ochii cu tipa de la magazin vreo câteva luni. Apoi, fiind
nevoită să o salute aproape în fiecare dimineaţă, când venea acasă
sau pleca la şcoală, au început să mai schimbe două-trei vorbe.
Stăteau dimineaţa în faţa magazinului şi fumau. Tatiana îşi ştergea
nasul cu mâneca bluzei şi îi povestea despre copilul ei, bolnav de
nu-ştiu-ce, despre fostul ei soţ care nu o mai ajută cu nimic de
când s-a recăsătorit. Acum se uitase despre incidentul cu ţigările
şi Tatiana chiar îi mai dădea lucruri pe gratis, uneori. Nu era femeie
rea. Chiar deloc. 
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Într-o zi, o invitase chiar la ea acasă, să bea o cafea împreună.
Era un apartament înghesuit. Au stat într-o bucătărie în care aveai
impresia că o să cadă totul peste tine. Bufetul mizerabil, chiuveta
plină de vase, când deschideai frigiderul mirosea a stricat, pe gresie
erau funze de ceapă şi bucăţi de morcov, mucuri de ţigară peste
tot, pervazul geamului plin de porumbei care se strânseseră în jurul
unor resturi de pâine uscată. Din dormitor, copilul Tatianei tuşea
groaznic. Se auzea şi radioul din bucătărie şi televizorul din camera
lui era dat foarte tare. I-a povestit, tuşind şi fumând, despre toate
problemele pe care le avea. Emiliei nu-i păsa foarte tare. Era cam
beţivă Tatiana, dar nu-i nimic. Îi povestise despre soţul ei, care se
recăsătorise cu una mult mai tânără decât el, că o bătuse de câteva
ori şi îi spunea mereu că-i grasă şi că are dinţi urâţi. Îi povestise
că soţul ei nu dă doi lei pe boala copilului. Nu-şi amintea cum se
numeşte. Era nasoală, în orice caz. Că ea nu mai ştie ce să facă, cum
să mai facă bani, că lucrează non stop, că medicamentele copilului
costă mult, că ar trebui să se lase de fumat, că e mereu nervoasă
şi agitată, că nu-şi permite să-şi angajeze o vânzătoare pentru ma-
gazin, aşa că trebuie să le facă ea pe toate, că sunt săptămâni în
care nu are bani nici de mâncare, darămite pentru taxe şi chirie.
O tot invita la ea acasă. Îi plăcea de Emilia. Se aşezau la masă,
beau vişinată sau orice avea ea prin casă şi povesteau ore în şir. 

Apartamentul era la fel de înghesuit şi gălăgios ca al naşă-sii. I
se făcuse greaţă gândindu-se la locul unde, în fiecare dimineaţă,
naşă-sa fuma la masa din bucătărie, plângând şi îmbrăţişând-o
până când parfumul ei ieftin se amesteca cu mirosul de tutun din
părul Emiliei. Şi naşă-sa îi povestea despre Titu, primul ei soţ. Era
băiat deştept, era maior – spunea ea –, dar avea o problema cu
băutura. „Lu’ mama nu-i plăcea deloc de el”, a spus ea. „Odată,
am fost cu Titu şi cu prietenii lui să luăm cina – care mă iubeau
foarte tare, a spus ea, înfoindu-şi părul blond, plin de brizbrizuri
ieftine, sclipicioase – şi mama s-a supărat că am uitat să pieptăn
covorul din sufragerie şi a venit după noi. Eram la masă cu toţi
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oamenii ăia şi m-a scos afară de păr. Eram femeie căsătorită şi
încă mă mai bătea. Doar ţi-am mai povestit cum ne bătea când
eram mici... N-aveam voie afară decât până la 8. Plecam împreună
cu bunică-ta şi la întoarcere ne dădeam loc de întâlnire acolo
unde-i farmacia 24, ca să ne întoarcem tot împreună şi eu nu ajun-
geam niciodată la timp, aşa că încasam bătaie amândouă. Eu îi tot
ziceam bunică-tii, ori că-s cinci minute, ori că-s treizeci, tot aşa o
luăm. Bunică-ta se ascundea sub fotoliu – aveam un fotoliu mai
înalt – şi câteodată pleca cu el în spate, plângând şi cerându-şi ier-
tare. Eu nu-mi ceream niciodată iertare. Bunică-ta era mai fricoasă.
Când a fugit de acasă şi s-a ascuns în magazia vecinilor vreo două
nopţi, era să înnebunească de furie mama. Când s-a întors, i-a dat
o bătaie soră cu moartea. Plângea şi venea la mine în pat, în fiecare
noapte. Îi încălzeam picioarele în ale mele şi o mângâiam pe spate
până adormea. Altădată, când deja îl aveam pe Sorin şi divorţasem
de Titu, am plecat cu el la ţară. Stăteam prost cu banii şi cunoş-
team o doctoriţă care lucra acolo şi mă oferisem să o ajut, pe post
de asistentă, o vreme. Nu i-am spus mamei nimic. Lui Sorin îi plă-
cea tare mult acolo şi aerul curat îi făcea bine. Eu găteam, eu spă-
lam, eu călcam, eu primeam pacienţii, eu făceam de toate. Dar îmi
plăcea. Era bine şi linişte acolo. Am stat câteva săptămâni, apoi a
venit mama. M-a scos de urechi şi aşa m-a dus până în gară, cu
Sorin alergând şi plângând în spatele nostru. Tot satul se uita la
noi. Nu mi-a fost aşa ruşine niciodată. Când am început să am
probleme cu Titu din cauza alcoolului, a luat-o razna, apoi, când
a murit tata, a vrut să se sinucidă, nu mă mai recunoştea, pleca de
acasă şi nu-şi mai amintea cum să se întoarcă.” Emilia mai auzise
poveştile astea de mii de ori. Naşă-sa nu făcea altceva decât să se
plângă că nu are bani, că fiu-său vine beat acasă şi le-a spart mă-
suţa din sufragerie, că-i fură din banii de taxe ca să-şi cumpere 
ţigări, că nu mai poate, că nu mai ştie ce să facă. O asculta şi o
lăsa să o ţină în braţe cât timp povestea. Când se ridica de la masă,
înainte să se pună să doarmă, Emilia dădea pe gât vreo două-trei
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pahare de apă. Bunică-sa o întreba mereu dacă a mâncat ceva
sărat, de bea atâta apă. Ca să adoarmă, îşi punea Sinatra. Furase
un pick-up vechi de la bunicii din partea tatălui. De la birou până
la pat trecea un ocean şi vreo 60 de ani, dormea într-o cameră de
hotel din New York-ul anilor ‘50.

De trei zile plângea în fiecare dimineaţă, când baba cu ruj por-
tocaliu sidefat intra şi lăsa uşa camerei deschisă şi, pe coridor,
femei cu bebeluşi pe tavă treceau în fugă prin faţa ei, şi bebeluşii
înfăşaţi cu stângăcie urlau şi, câteodată, se rostogoleau de pe tavă,
bărbaţi în pijama cu dungi, nebărbieriţi de săptămâni întregi, aler-
gau spre baie, o femeie cu două găleţi în mână se lovea mereu de
pragul uşii de vizavi. Într-o zi, îi scăpă o găleată şi o lătură de car-
tofi şi o mâzgă maronie s-au împrăştiat pe pardoseală. A rămas
murdară până a doua zi când a alunecat şi s-a hotărât să cureţe
totuşi. Baba, în capotul ei vişiniu scămoşat, de care era foarte în-
cântată – îi spusese într-o zi că îl cumpărase de la Second Hand,
de la Ramona – îi aducea supă şi o înjura. Când îşi mânca toată
supa, baba zâmbea cu dinţii mici, îngălbeniţi, cu incisivii despărţiţi
de o strungă, pe sub firele de mustaţă albe, sidefii din pricina ru-
jului. Zâmbea şi o mângâia pe cap cu degetele ei scurte, dolofane
şi uleioase.

De trei zile încearcă să dea de Irina. Irina nu răspunde nici la
apeluri, nici la mesaje. A sunat-o şi pe maică-sa. Nici maică-sa 
n-a răspuns. Maică-sa era învăţătoare într-un sat din apropiere.
Feministă devotată şi tristă, ca şi fiică-sa, care avea oroare de orice
bărbat. Le crescuse pe Irina şi pe cele două surori ale ei fără nicio
prezenţă masculină. Dacă se îndrăgosteau de vreun băiat înainte
să împlinească 18 ani, le bătea cu un bici făcut dintr-o curea des-
picată în trei, agăţată de antena unui radio pe care Irina îl deza-
samblase când era copil. Irina dezasambla lucruri de foarte multe
ori. Abia a aşteptat să i se strice telefonul ca să poată să-l deza-
sambleze. Voia să vadă cum e, spunea. Irina, Maria şi Alexandra
au fost înconjurate numai de mătuşi din Franţa şi America de la
care primeau dulciuri, hanorace cu 101 dalmaţieni şi viniluri cu
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Charles Trenet, din care Irina, când era mai mică, îşi improviza
ceasuri, sau le picta şi le agăţa prin cameră. Acum Maria stă în ca-
mera Irinei, unde şi-a înşirat toate cărţile pe care spunea că le scrie
ea, despre prinţese şi zeiţe ale curcubeului, toate păpuşile primite
din Franţa şi America. Capetele separat de corp. Avea o plăcere
sumbră de a le scoate capetele, punându-le pe corpul altor păpuşi.
Capul acesta s-a plictisit de corpul lui, spunea. Irina stătea în camera
Alexandrei. Alexandra se mutase cu proaspătul ei soţ, iar el o bătea
când pierdea la vreun joc pe calculator de care era obsedat. A vop-
sit camera în dungi colorate şi a tapetat-o cu poze, versuri Led
Zeppelin, biletul de la Aerosmith, de la Guns, de la Ozzy, Motley
Crue, biletul de tren spre Vama Veche, biletul de intrare dintr-o piv-
niţă cu muzică bună din Amsterdam. Emilia şi Irina s-au cunos-
cut într-o pivniţă cu muzică bună din Sibiu. Irina fumase ceva şi nu
era în apele ei. Stătea singură pe scări. „Tăceţi! Tăceţi! Spune-le
să plece! Spune-le să tacă! Dacă vomit, îmi ţii părul?” Nu era nicio
altă persoană în jurul ei, în afară de Emilia, care era convinsă că e
nebună. „Dacă nu pot să mă dau pe bicicletă până acasă, mă îm-
pingi? Să ştii că mie îmi plăcea să mă uit la Scooby Doo când eram
mică.”

*

În ziua externării, Grig a dus-o la el acasă. Pe drum, Emilia i-a
spus că nu-l sunase pentru că avea nevoie de sex. Avea nevoie de
bucătăria lui. Îi plăcea bucătăria lui, deşi mică şi plină de fum, avea
mobilă roşie, un espressor, medicamente pentru boala maică-sii,
despe care nu vorbea niciodată, o cămară cu dulciuri şi mâncare
din aia care se mănâncă pe front. Nu-i chiar aşa de rea. Au mâncat
odată un meniu din ăla întreg. Raviolli la plic, un suc albastru-so-
luţie de spălat geamuri, - nişte biscuiţi tari, un sos de brânză galben
şi bomboane cu cofeină. S-au jucat cu nişte arme pentru airsoft
şi apoi au fumat împreună restul pachetului pe care îl cumpăraseră
pe drum. 
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-Ce-ţi face Irina ? a întrebat Grig, brusc.
-Ştie că ne-am tras-o şi acum nu-mi mai răspunde la telefon.
Grig tace şi fumează în continuare. Zice că nu-i place Pall Mall.

Emilia i-a spus că n-a avut bani de altceva. 
-De ce ai stat în spital?
-Am avut o infecţie în gât.
-Ea cum stă cu sănătatea?
-De asta îmi e frică. Nu ştiu. În ultimul timp nu s-a ţinut de

regim şi imunitatea ei e la pământ. Ar fi cazul să-şi mai facă o en-
doscopie. Dar e chestia pe care o urăşte cel mai mult la boala asta.
S-a obişnuit până şi cu pâinea aia fără gluten, despre care tot zicea
că poţi să construieşti case rezistente la inundaţie din ea. 

-Eh, se rezolvă. Bem?
-Nu pot, şi îi arată branula de pe mâna stângă. Iau antibiotice.

*

-Emilia? 
-Irina ?
-Să ştii că... să ştii că te iubesc.
Emilia zâmbi. Era acelaşi zâmbet pe care-l afişezi atunci când o

persoană urâtă îţi spune că eşti foarte frumoasă. Zâmbeşti, spui
mulţumesc, dar nu spui niciodată „şi tu”. Şuviţele arămii ale Emiliei
o gâdilau pe gât. În seara aia au aprins lampioane şi au dansat pe
„Soulstorm”. Un tip cu ochelari de hipsteri a întrebat dacă are
voie să le facă o poză. Marea era agitată şi Irina, cu un lampion, pe
care nu au reuşit să-l aprindă, pus pe post de voal, dansa pe nisipul
ud şi bea dintr-o sticlă de votcă ieftină. 

Şi Emilia i-a spus cândva te iubesc. Într-un pat roz, cât o bezea
uriaşă, la o cabană de rahat. Nu fumaţi în camere. Nu vă futeţi pe
patul ăla că-i rupt. Nu stingeţi ţigările în bere. Nu vă mai aplecaţi
peste balustradă. Era pe vremea când Emilia îşi tăiase părul de
nervi, ca în videoclipurile proaste de la Green Day. Emilia se arun-
case peste Irina în pat. În momentul ăla, aşa, cu părul blond, îm-
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bâcsit de fum de ţigară şi tequila, cu blugii rupţi în genunchi, cu
tricoul alb, dehămat şi pătat de ketchup, în momentul ăla, atunci,
ar fi vrut să se lase purtată de val. Dar n-a putut. I-a scos Emiliei
bascheţii rupţi pe care erau scrijelite formule de fizică, a aşezat-o
în pat şi a acoperit-o. Când s-a apropiat ca să o pupe pe frunte,
Emilia şopti un „te iubesc” cu miros de alcool printre buzele crăpate.
Irina îi răspunse, dar Emilia nu-şi mai amintea nimic a doua zi. 

*

Într-o noapte, prin august, în ultimele zile cât a stat la mare,
Emilia rămăsese singură pe plajă. Un tip burtos şi cu o barbă tip
Prince îi tot întindea sticla cu vin. Dar nu mai putea să bea şi, ori-
cum, ştia că de la vinul ăla i se face rău mereu. În mod normal 
i-ar fi fost frică de Prince-mai-gras ăsta, dar acum nu se gândea la
asta. Îi povestea lui Prince că singura dată când şi-a aranjat pija-
malele a fost în seara când ai ei au baricadat uşile şi geamurile şi
i-au zis că sună la salvare dacă mai ţipă. Să te ia dracu’ de aici, că
eşti nebună! Îi rămăseseră smocuri de păr pe tricoul de casă. A
păstrat unul.

-Aşa cum păstrezi moţul unui copil la un an, înţelegi? Nu, mersi,
nu-mi trebuie vin. Ce-ţi ziceam? 

-Că ai un copil de un an sau ceva.
-Închipuie-ţi că în seara următoare a fost din nou prinţesă şi iu-

bire şi comoară şi da, mami, da, tati, da. 
I-a povestit apoi despre Deltă şi despre Diana. S-au jucat în pă-

dure cu nişte staţii stricate şi le-au muşcat ţânţarii. Se mânjeau de
nămol pentru a se camufla. Dacă cineva nu era atent la undiţa lui
atunci când prindea ceva, scoteau peştele, îl pupau şi-l aruncau la
loc. Într-o zi, îşi puneau costumul de baie într-o casă, pe un mal,
unde nu locuia nimeni. Şi-apoi, fratele vitreg al Dianei le-a zis râ-
zând cu incisivii galbeni şi prea mari pentru capul lui mic, cu ploaia
lui de pistrui, căzând de pe frunte, până pe umeri că „ha, am văzut
tot!”. Diana a plâns atunci. Zicea că ei i-o mai arătase pe a lui.
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-O ţigară?
-Da, o ţigară ar fi bună, mulţumesc. Nu, vin nu. Ba, deşi... bine,

hai, dă-mi puţin!
Începea să semene tot mai mult cu Prince. I-ar fi spus că sea-

mănă cu el, dar îi era teamă că nu ştie decât vreo 2-3 melodii de
la Prince şi n-avea chef  să intre în detalii. I-a povestit despre un
Crăciun de prin ’90 când ea îşi dorea să primească un coteţ. Da,
un coteţ, pe bune. Prince burtosul a râs. I-a explicat atunci că ea
avea o găină pe care o iubea tare mult. O chema Coco şi mergea cam
câş. Nu dormea cu celălalte găini pentru că era bolnăvioară, aşa
că Emilia îşi pierdea ore întregi având grijă de Coco, mângâindu-i
penele. Oh, my darling! Oh, my darling! Oh, my darling Clementine!
Până într-o zi, când pe Coco au dus-o la nu-ştiu-ce fermă. A murit
mai târziu, pentru că nu exista un spital pentru găini. 

-Eşti bine?
S-au adunat toţi şase în jurul ei. Când au băgat-o sub duş, tipul

care plimba pisica în pălărie făcea sex cu prietena lui în cabina de
lângă.

*

-Şi? Ce vrei să facem? De ce ai venit aici, până la urmă?
-Unde să mă duc? râse Emilia. 
-Ăăă... acasă?
-Nu vreau să merg acasă. Grig se gândi că de fiecare dată când

spune asta, sună exact ca Jenny din Forrest Gump. A vrut să-i
spună, dar tăcu şi fumă mai departe.

Ei, bineînţeles, până la urmă aproape şi-au tras-o. Grig insista,
Emilia începu să plângă. Emilia plânse o jumătate de oră în baie,
în timp ce Grig si Mişa – care venise şi el între timp – râdeau isteric
în bucătărie. Grig intră în baie şi se aplecă deasupra Emiliei. O în-
trebă de ce plânge. Nu răspunse.

-Bine, vezi că mă duc să cumpăr ţigări.
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Când intră în bucătărie, Mişa punea muzică. Lovey dovey, lovey
dovey all oveeer. Şi-apoi urmează sunetul ăla distorsionat şi ciudat
care le plăcea amândurora şi se sincronizau perfect la el. Ca şi
atunci când imitau cu vocea solo-ul de la „More than a feeling”.
Boston sunt mai tari decât Kansas, spunea Mişa mereu. Emiliei îi
placea să-l contrazică, chiar dacă ei îi plac ambele trupe. L-a în-
trebat dacă-şi mai aminteşte de ziua aia din Vamă, când au făcut
duş împreună. 

-Da, ce-i cu ziua aia?
-Nimic. Erai beat şi frumos şi mă lăsai să-ţi povestesc despre

cât de mult îl iubesc eu pe Bob Dylan şi despre cât de lame sunteţi
tu şi Diana, mai ales atunci când îi spui că genele ei par şi mai
lungi după ce iese din mare.

A întrebat-o dacă mai ţine minte prima noapte din Vamă, când
Diana s-a îmbătat şi vomita în coşul de gunoi de la Algida şi el era
nervos pe ea că nu îl ajuta.

-Îmi era scârbă, i-a spus. Eu nu vomit niciodată. Voiam să mă
întorc înapoi pe plajă. Cunoscusem un grup drăguţ la o terasă,
unde 15 din 20 de melodii erau Manowar. Îmi dăduseră o sticlă
de votcă de rahat, în dar. N-am înţeles de ce ai urlat la mine şi m-ai
strâns de gât şi, apoi, ştii că niciodată nu mi-a plăcut cum săruţi.

Emilia îşi trăgea blugii strâmţi pe ea, încercând să îndese pulo-
verul larg de la Grig în ei. Ochii lui Mişa, de culori verzi-albastre,
erau sticloşi. O urmăreau în tot acest timp. Emilia îşi ciufuli părul
şi îşi aprinse o ţigară. Mişa îi urmărea fiecare mişcare. Emilia mai
trase două fumuri şi-i lăsase restul lui. Înainte să plece, Mişa îi puse
pe umeri hanoracul lui. Mirosea a lămâie. A detergent de vase de
lămâie. Mereu i se păruse că hainele lui Mişa miroseau a Pur de
lămâie.

Afară picura şi staţia de autobuz se golea. O femeie cu un neg
deasupra gurii o întrebă dacă a trecut doişpele. Emilia dădu din
cap că da. Nu se putea uita la altceva decât la negul ei şi la punctele
de grăsime de sub ochi. Femeia strâmbă din nas şi se îndepărtă
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cu paşi grăbiţi. Rămăsese doar ea şi un tip destul de ciudat. Purta
o canadiană vernil şi un pulover croşetat, culoarea lânii. O pereche
de pantaloni stropiţi de noroi şi papucii îi erau rupţi intr-o parte.
Peste părul cărunt purta o beretă. Îl mai văzuse undeva. A între-
bat-o cât e ceasul. „D-D-Diana, shh, taci un pic! Vreau să... vreau
să-ţi spun exact ce gândesc”. Şi-a pierdut echilibrul şi acum se
sprijinea de gard. „Ăăă, v-v-vreau să-ţi ăăăă... să-ţi spun exact ce
gândesc. În librăria de pe centru, pe raftu’ – şi-şi scoase mâna din
buzunar: unu, doi, trei – al doilea, găseşti cartea asta. Eu am o bi-
bliotecă înaltă până în tavan, la mine acasa. Pe toooot peretele. E
portocaliu peretele. Îţi place portocaliul?” A dat din cap. I-a spus
că pune pariu că e o bibliotecă tare frumoasă. El, trecându-şi
limba peste buzele scorojite, i-a spus zâmbind: „vreau să-ţi spun
exact ce gândesc. Ai nişte... cum îi zice... nişte...” şi îşi atinse pleoa-
pele. „Ochi”, a spus ea. „Da, tare frumoşi îs”. „Nu mă cheamă
Diana”. „Da’ semănaţi”, a spus el. Apoi un licăr de om dement i
s-a văzut pe sub sprâncenele gri, stufoase, pe jumătate acoperite
de bereta murdară.

*

-Mamă-ta vomita pe balcon şi eu mă ciupeam de mână. I-am
trimis pe toţi acasă şi le-am spus că nu tu condoleanţe, nu tu nimic.
Aici n-a murit nimeni. 

Emilia nu zicea nimic. Asculta povestea asta cam în fiecare lună,
cel puţin o dată. 

-Vrei să-ţi spun cum ne bătea pe noi mama dacă nu spălam uşile?
Emilia ştia şi povestea asta, dar o asculta, că altfel începea să

plângă şi o ameninţa că, dacă moare, numai ea e de vină.
După ce bunică-sa îşi termină poveştile, Emilia se închise la ea

în cameră, acolo unde Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin.
A plâns apoi. „Eşti de căcat”, se gândi Emilia. „Eşti de căcat pen-
tru că fumezi prea mult, pentru că dai cu pumnii în uşă când ţi-e
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frică de libelule, pentru că ai găuri în şosete, pentru că te scarpini
în somn până îţi dă sângele, pentru că nu te speli pe dinţi imediat
cum te trezeşti, pentru că ţi-ai cumpărat ochelari din banii lui taică-
tău pentru transplant, pentru că pictezi acadele şi asistente porno,
pentru că ai un sân mai mare şi unul mai mic, pentru că ţi-ai per-
forat stomacul cu nurofen, pentru că, atunci când bei prea mult
vin, mă împingi în baie şi-mi tragi pantalonii jos, pentru că spui
că beatleşii-s naşpa.”.
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Alex Condrache

LA SEMAFOR

Dimineaţa, când tu pleci spre lucru, soarele, dacă este, nu are
forţă. Treci prin piaţă. La noi încă se mai taie găini în faţa cumpă-
rătorului. Îţi cumperi o cafea şi un salam de biscuiţi. La semafor
te întâlneşti cu mulţi pensionari care se grăbesc să prindă autobu-
zul spre centru. Tu mănânci destul de repede. Asta pentru că ai
dinţii laţi. Nu o dată s-a întâmplat să îmi spui cât de murdar este
butonul galben pe care trebuie să apeşi. Nu eşti sclifosită. Pur 
şi simplu obiectele de pe stradă sunt murdare. Cine să le cureţe?
Ţiganii cu uniforme verzi? Ei se ocupă cu măturatul, cu golitul
coşurilor; nu au timp de detalii. Tu ai vrea să vii cu vreo mie de
şerveţele umede şi să cureţi fiecare centimetru din butonul galben,
să scoţi negreala din îmbinările plasticului, apoi să scoţi petele lipi-
cioase de pe pubele, să îndepărtezi stropii de noroi de pe borduri,
să dai cu o mătură mică în jurul stâlpilor, să lustruieşti liniile de
tramvai şi smoala cu care sunt fixate, să treci cu un şerveţel prin
găurile băncilor din staţii. Să fie totul curat şi liniştitor, aşa, ca
acasă, după curăţenia mare de la sărbători. În urma ta să rămână
doar obiectele îngrijite şi mirosul şerveţelelor Tip. 

La semafoare, oamenii se înghesuie unul în altul ca nişte pinguini,
doar că sunt mai răi. De obicei, tu rămâi în marginea grupului.
Atunci, însă, nu ai avut de ales şi ai fost prinsă chiar în primul
rând. Nu aveai ce să faci decât să suporţi ghionturile celor din spate.
Prin faţa voastră au trecut două tiruri care transportau animale
vii, porci mai exact. Îţi aminteau de casă. La ora asta erai trează în
copilărie, terminaseşi laptele şi pâinea cu gem, te apropiai de prima
pauză. 

Fiind în primul rând, aveai un moment de respiro abia când tre-
cea o maşină mai mare, pentru că, deşi era uscat, pietonii făceau
un pas în spate, ca şi cum i-ar fi ajuns zoaiele din bălţile de pe
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marginea drumului. Lipit de pulpele tale, era un băiat ţinut de guler
de bunica sa. Îi simţeai barba împungându-te chiar deasupra fesei
stângi. Te-ai întors spunându-le că sufocă săracul copil. Ţi-a răs-
puns chiar băiatul, întrebând peltic dacă s-a umflat ovăzul în tine.
Ai încercat să reacţionezi în glumă, spunându-i că e tare supărat.
Dar a răspuns bunica: te-a făcut necioplită, a zis că nu ştii să res-
pecţi bătrânii, că nu ai cei şapte ani de acasă, că ai capul mare, că
eşti fleoşcăită, că munceşti la negru, că cerşeşti în centru, că meriţi
să fii scuipată drept în ochi, că sigur ai păduchi. Te-ai întors şocată
şi, se înţelege, nervoasă. Nu ai apucat să deschizi gura, că ai primit
un ghiont de la un alt bătrân. 

Te-ai abţinut înghiţind în sec. În minte ţi-a venit imaginea băiatului
a cărei ureche nu ţi s-a părut prea curată. Te gândeai că tot cu be-
ţişoare de urechi ar putea fi curăţată şi scoarţa copacilor. Beţisoare
ude, frichinind fiecare bucăţică de scoarţă până luceşte, până tot
copacul scârţâie de curat, la fel ca părul proaspăt spălat. În spatele
tău se vorbea mult. Culmea, imediat ce te-ai întors, au uitat de
tine. Băiatul bâzâia ca o muscă, iar bunică-sa imita ceva, aşa că era
cu limba pe afară şi mişca repede din cap, uitându-se înspre o
babă, probabil cunoştinţă. Un alt bătrân îşi împingea cu degetul
arătător ceva în gură. Dădea din cap în timp ce unul de lângă el îi
arăta ceva într-un ziar. Pe şosea ajungea mai multă lumină decât
pe trotuar. Într-o maşină era un câine uriaş care lingea parbrizul.
Părea că are limba uscată. Poate îi era sete. Te gândeai că, dacă ar
fi roşu la ei, ar putea opri să îi dea un pic de apă. Băiatul făcea ca
o muscă în continuare, fără să ia aer. Te-ai fi întors să vezi dacă
mai poate, dar parcă nu îndrăzneai. 

Mirosul de porc se simţea încă. Pe jos era o ţigară aprinsă, din
care un boschetar ar fi putut trage câteva fumuri zdravene. Una
dintre babe încă avea urdori la ochi. Băiatul bâzâia. Nu ştiai, dar
bunică-sa i-a spus la ureche să te scuipe. Nu te-a nimerit decât pe
pantof. Scuipatul lui mic şi alb se scurgea pe bitumul prăfuit, lă-
sând o mică zonă curată. Fără ca măcar să îţi poţi închipui, cele
cinci babe din ultimul rând se loveau în stomac. Datorită zgomo-

78

Proză



tului motoarelor şi bâzâitului copilului nu auzeai icnelile lor, urmate
de foşnetul plaselor de rafie, ţinute în dreptul burţii. Babele ştiau să
ţină pumnul. Dădeau în stânga sau în dreapta şi, după fiecare lovi-
tură, spuneau formula prin care vecina nu se putea supăra că a lovit-o:
azi e joi, se dă la coi (de fapt, era miercuri).

Lumea îşi pierdea răbdarea. Se strângeau tot mai aproape unul de
altul. Acum cele cinci babe nu mai aveau loc să-şi ia avânt pentru
lovitură. Ar fi trebuit să se facă verde. Te împingeau tot mai aproape
de marginea bordurii. Nu te-ai putut abţine şi te-ai întors să le atragi
atenţia. Au început să urle cu toţii. Chiar şi ceilalţi din primul rând
urlau. Era surprinzător că nu spuneau nimic, pur şi simplu urlau,
uitându-se încruntat spre tine. Doar pe băiat îl puteai auzi cum îţi
spune că eşti poastă. Acum, în cotul tău se sprijinea burta moale a
cuiva. Simţeai mirosul de dulap bătrân. Parcă prin bluză şi vestă ie-
şeau aluniţele mari şi roşii şi pielea fleoşcăită, ca un carton ţinut în
ploaie. Bolboroseai şi tu, mai-mai să ţipi. Cotul tău vibra când îi
chiorăiau maţele. Copacul din stânga ta avea o creangă aşa de dreaptă
de parcă era făcută pe comandă. Imitându-l pe băiat, în spatele tău
se încropea un cor al imitatorilor de muşte. Bâzâiau cu buzele ţu-
guiate, scăpând uneori câte un strop de salivă pe ceafa celui din faţă.
Nu îi mai suportai. Ţi-ai înfipt picioarele în ciment şi ai ridicat coa-
tele ca să faci un pic de loc în jurul tău. Din spate, se auzeau bâzâi-
turi melodioase de voci antrenate în corurile bisericilor. Stăteau cu
pieptul umflat şi cu venele umflate, mişcând uşor din cap, întâi la
stânga, apoi la dreapta, aruncau priviri spre şosea - maşinile încă
treceau - se ciupeau de pielea palmei. Când nu mai rezistau, inspirau
atât de repede încât vecinii să nu-şi dea seama că rămăseseră fără
aer. 

Până la urmă, inevitabilul s-a întâmplat. Cotul tău a atins pe cineva
din spate. Probabil un sân. Un sân moale şi rece, ţinut în sutienul
de la second-hand, purtat dinainte de a fi spălat, un sân cu sfârc
mare cât un covrig împletit. Asta nu ţi-au iertat-o. Încă bâzâind,
care ca tenorii, care ca sopranele, te-au împins în şosea şi o maşină
te-a făcut fleci. 
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*

Eu m-am trezit abia când tu erai adunată de pe şosea. Eram mo-
rocănos pentru că aveam impresia că lăsaseşi geamul întredeschis,
iar din cauza asta era curent şi pe limbă mi se urcase un fir de păr
de pisică. Sigur era de pisică - alea sunt perverse, lungi şi subţiri.
Iar pisica noastră era moartă, aşadar era de la o pisică moartă. Ce
şanse erau ca pisica să mai fi trăit când îşi pierduse acel fir de păr?
Firul îmi aluneca pe gât şi, pe palme, îmi apăreau deja pete roşii.
Şi parcă nu mai puteam respira cum trebuie. Şi mă gândeam că
pe firul ăla ar fi putut să urineze vreodată. Ori ea, ori altă mâţă. Şi
mă chinuiam să nu înghit saliva. Am deschis gura şi am lăsat să mi
se usuce totul. Inspiram pe nas şi expiram pe gură, nu cumva să
alunece mai tare. După vreo zece minute, pe limbă mi se strângea
pielea. Era de bine. În ritmul ăsta nu va mai putea să se sprijine în
salivă şi, dacă mişcam un pic din cap, ar fi picat. Dar trebuia să mi
se usuce şi fălcile şi omuleţul şi cerul gurii. Şi după încă zece mi-
nute era în regulă. Transpiram din cauza efortului, dar interiorul
gurii era uscat. Aşa că m-am întors cu tot corpul şi am început să
horcăi, să iasă şi naiba ştie dacă l-am înghiţit, pentru că a sunat
telefonul. 
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Camelia Mînzăleanu

NOAPTEA-N DEBARA

Personaje:
EA - 22 ani
EL - 43 ani

Scena I

(E noapte. Cei doi stau pe o bancă, în parc, unul lângă celălalt, dar există,
totuşi, o mică distanţă între ei. Amândoi se uită în jos.)

EA: Şi, cum a fost?
EL: (gândindu-se la altceva) Unde? 

(se uită la ea, apoi lasă capul înapoi în jos) Aaaaaaaa, în... 
EA: Da, la....
EL: A fost bine... (după câteva secunde de linişte) Adică...a fost ok.
EA: Mhh ! Super!
EL: (după câteva secunde de linişte) Tu? Adică, la tine cum a fost?
EA: Ce să fie? Eu n-am fost nicăieri.
EL: Nu.. cum a fost cu...
EA: A, cum a fost cu el?
EL: Da, cu...
EA: Cu Mircea... aşa-l cheamă.
EL: Da, aşa, cu Mircea... cum a fost? Eşti ok ? Adică, sunteţi?
EA: Aaaaa... da, da, sigur, sunt chiar ok. A fost ...bine... da, da...

a fost chiar bine. N-au fost probleme deloc, suntem chiar foarte
bine... Suntem... 

EL: E bine atunci, mă bucur! Chiar mă bucur! Se vede după
tine, de fapt...  că eşti bine.

EA: Da... sunt foarte bine...
(după câteva secunde de linişte enervată, ridică capul şi se uită înspre el)
Sunt bine pe dracu! Mă crezi idioată?

81

Teatru



EL: (uimit, ridică capul şi se uită la ea) Cum să te cred... 
EA: (întrerupându-l) A fost groaznic! Groaznic, mă-nţelegi? Când

m-a sunat în ziua aia, îmi venea să plâng. L-am lăsat să vorbească
un minut şi i-am zis că am nevoie urgent la baie şi-l sun eu imediat.
Am bocit 3 minute şi l-am sunat. Simţeam nevoia de mai mult,
da’ doar îi zisesem că merg la baie. Cât poate sta un om la baie?
Trebuia să-l sun repede, nu? Şi l-am sunat aşa cu... cu...

EL: Noduri în gât?
EA: Naiba ştie ce-aveam în gât!
EL: Bine c-ai...
EA: (îl întrerupe, nu se uită la el, priveşte în gol) N-am putut, am început

să plâng, să plâng cu sughiţuri, înţelegi? (se uită la el) Ai plâns vreo-
dată cu sughiţuri?

EL: Da, cred că da... de fapt, sigur da... odată, când eram mic şi ...
EA: (îl întrerupe, nu e atentă la ce spune el) E naşpa să plângi cu su-

ghiţuri! Naşpa! E ca atunci când eşti în apă şi nu ştii să-noţi, exact
aşa e. Şi simţi cum te sufoci şi nu te vede nici dracu, să te salveze...
Exact aşa e! Ai văzut?

EL: De fapt, eu nu mai ştiu...
EA: (îl întrerupe) Şi-a insistat să-i zic ce am, dar n-am vrut. 
EL: E bine că nu i-ai zis, normal că e bine. S-ar fi...
EA: (îl întrerupe) Da’ n-am mai putut şi până la urmă i-am zis.

Ce să-l mai mint? I-am zis.
EL: Cum să-i zici? Ce i-ai zis?!
EA: Tot. I-am zis tot. 
El: (după câteva secunde de linişte) Şi?
EA: Şi-atât. I-am zis şi gata.
EL: Şi ce-a zis?
EA: M-a făcut curvă.
EL: El?! Te-a făcut curvă?!
EA: Da, m-a făcut. De fapt, aşa mă simţeam şi eu... până la urmă

nu m-a jignit cu nimic. Avea tot dreptu’ să constate...
EL: Da’ tu nu eşti curvă! Cum să...
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EA: (îl întrerupe) Panaramă... asta sunt, nu? sună mai bine? De
fapt, ştii, nici măcar atât, că paraşutele, curvele, sau cum vrei să le
zici, când şi-o trag cu unu ştiu c-a doua zi p-ăla îl doare în spatele
casei de ele. N-aşteaptă niciun telefon, niciun mail, nimic... şi-au
tras-o şi „la revedere”, dacă se mai văd vreodată întâmplător, bine,
dacă nu, altu’ la rând. Da’ eu... la mine n-a fost aşa, eu am aşteptat.
Eu sunt o curvă mai proastă, cum ar fi... la început de „carieră”,
să zicem. 
(după câteva secunde în care amândoi tac) Deci, eşti de acord...

EL: Nu, cum să fiu? Normal că nu-s de acord. Ţi-am zis că nu
eşti... nu eşti curvă, femeie, ce naiba! 

EA: Şi-atunci, de ce nu mă contrazici?
EL: Te contrazic! 
EA: Şi-atunci, de ce nu m-ai căutat?
EL: Te-am căutat.
EA: După 2 săptămâni... ce dracu? Asta numeşti tu căutare?

După două săptămâni puteam să fiu internată la nebuni. Cum ar
fi fost? S-alerg după porumbei, cum alerga ăla în parc atunci. Mai
ştii? (imitând o voce groasă de bărbat) „Bă, nu mai râdeţi ! N-auziţi,
mă, fir-aţi ai naibii? Nu mai râdeţi mă la mine, mă, că vă omor!”
Aş fi alergat şi eu toată ziua după porumbei, trimiţându-i la dracu.
O plăcere, nu? Nimic monoton.

EL: Dacă te mai agiţi aşa ca sifonu’, nu eşti departe s-o faci. Ştii
că n-am putut... adică, tu mi-ai zis să nu te caut decât atunci când
voi avea  ceva important să-ţi spun. Şi ... n-am făcut-o. Adică nici
n-am avut cum, că ştii că apoi am...

EA: (îl întrerupe) Deci, n-aveai nimic important să-mi spui?
Măcar că ţi-a plăcut...

EL: Mi-a plăcut.
EA: Ba nu, nu ţi-a plăcut.
EL: Bine, nu mi-a plăcut.
EA: A, deci nu ţi-a plăcut? 
EL: Dacă tu ştii ce mi-a plăcut şi ce nu...
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EA: Te-ntreb. 
EL: Da, mi-a plăcut. Ştii că mi-a plăcut... aşa cum ştii că a doua

zi am plecat şi  n-aveam cum să te mai sun.
EA: A doua zi. Da-n ziua aia? 
EL: În ziua aia... tu mi-ai zis să nu te caut, TU!
EA: Animalule!
EL: Ba nu!
EA: Ba da! Eşti un animal. Faza naşpa e că nici măcar nu eşti

pe cale de disparţie. Măcar te-aş vinde la zoo. Iar partea mişto e
că nu eşti protejat de natură. Te-aş putea împuşca oricând. Chiar
şi-acum. (îndreaptă degetul către tâmpla lui) Pac! Bum!

EL: Bine, da, poate-ar fi trebuit să te sun, da’ tu ai zis să nu te
caut, tu! Ce era să fac?

EA: Şi tu te iei după mine? De-acum, la faze de-astea, să n-o
mai faci, ai înţeles? 

EL: Deci...
EA: (întrerupându-l) De fapt, n-o să mai ai ocazia să treci prin

faze de-astea... cu mine. Da’ e bine să ştii, poate cu alta... (câteva
secunde de linişte)

EL: Te-a iertat?
EA: Cine?
EL: El, Mircea ăsta, te-a iertat? Adică, mai eşti cu el?
EA: Da, sunt.
EL: De ce?
EA: Cum „de ce” ?
EL: De ce mai eşti cu el?
EA: Pentru că de 3 ani sunt cu el... şi pentru că-l iubesc, va fi

soţul meu.
EL: Te-a cerut?!
EA: Nu, da’ într-o zi o s-o facă. Mă iubeşte, nu-i clar? Altfel nu

m-ar fi iertat. O să mă ceară şi-o să accept. Repet, îl iu-besc!
EL: Ba nu!
EA: Ce „nu”? 
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EL: Nu-l iubeşti.
EA: Asta-i bună! De unde ştii tu ce iubesc eu şi ce nu? 
EL: Pentru că ştiu. Nu-l iubeşti şi gata. Dacă-l iubeai, nu mai

făceai.... (se opreşte brusc)
EA: Nu mai făceam ce? Hai, zi? Nu mai făceam sex cu tine, nu? 
EL: Dragoste.
EA: Dragoste pe dracu! Te doare-n vârfu’ de la pantof  de mine!

Am făcut sex! Ne-am tras-o! ...ca două animale sălbatice-n călduri.
Dragoste faci cu aia la care-ai fost a doua zi, nu cu mine. De fapt,
dacă mă gândesc bine, asta înseamnă că nici pe ea n-o iubeşti, că
ai ars-o aiurea cu mine. Într-o zi, o să mori pe marginea drumului,
înfipt cu scula în cine ştie cine. (se agită, ridică tonul din ce în ce mai
mult, vorbeşte din ce în ce mai repede) Eşti groaznic, groaznic! Ţi-a spus
cineva asta pân-acum? Nu vrei decât să-ţi înfigi scula în ceva.
Orice mătură cu fustă pe care-o vezi, e bună. În curând o să-ncerci
şi gaura de la covrigi, eşti un mitocan pervers care nu vrea decât
sex, asta eşti! Nu ştiu cum dracu m-ai fraierit să mi-o trag cu tine,
eşti groaznic! Groaznic, mă-nţelegi?

EL: Deci, nu ţi-a plăcut?
(Ea nu zice nimic)

EL: Atunci, dacă ţi-a plăcut, de ce sunt groaznic? 
EA: (ţipă la el) Pentru că eşti un animal! 
EL: Mai încet, că trezeşti tot oraşul!
EA: Şi ce? Mi se rupe! 
EL: Eşti nebună! 
EA: Sunt ce vreau, ai înţeles? Ce vreau.
EL: Mă crezi imun?
EA: Eşti.
EL: Ba nu, nu sunt.
EA: Faţă de mine, eşti!
EL: Aşa crezi tu, da’ nu sunt. Dacă eram, nu stăteam aici cu tine,

pe banca asta, în noaptea asta. Nu veneam, înţelegi?
EA: Ai venit că vrei să mă vrăjeşti iar, de-aia ai venit.
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EL: Vreau să ce? Tu eşti nebună cu acte-n regulă! Am venit pentru
că tu m-ai chemat.

EA: A, deci, dacă eu nu te chemam, tu nu mă căutai. Eşti un
nemernic!

EL: De unde ştii că nu te căutam?
EA: Ştiu.
EL: De unde ştii?
EA: Aşa, ştiu. Ştiu pentru că ştiu şi gata.
EL: Habar n-ai! Voiam să te sun să ne vedem.
EA: Eşti un mitocan; dacă nu te căutam eu, nici nu-ţi mai aminteai

că exist. 
EL: Ne-am fi întâlnit, oricum, la Cristi.
EA: Dacă mai veneam la Cristi. Crezi că vreau să te văd?
EL: Da.

(Ea tace, se uită urât la el)
EL: Aşa cum şi eu vreau să te văd.
EA: Dispari!
EL: Să dispar? Numai dacă vii cu mine.
EA: Mă crezi tâmpită?!
EL: Da.
EA: Idiotule, nu sunt! Nu merg nici în Rai cu tine, de-aş avea

loc asigurat pe veci. 
(nervoasă, ridică tonul, vorbeşte din ce în ce mai repede ) Să te duci la
dracu, cu vrăjeala ta cu tot! E ultima seară în care ne mai vedem.
De mâine, poţi să mori, mi se rupe! Nici flori nu-ţi aduc! Proastă-s
eu că am venit şi în seara asta, mai bine te lăsam să m-aştepţi până
rămânea numa’  scheletu’ de tine. Măcar să te simţi şi tu ca un
rahat pe talpa de la pantof, cum m-am simţit eu când am aşteptat
să zici ceva. Să vezi cum e să crească nervii-n tine, până eşti gata-
gata că faci „bum”, să disperi, să-ţi vină să spargi pereţii cu capu,
să-njuri de toţi Sfinţii şi toţi morţii, să-ţi curgă balele ca unui căţel
turbat, să te tăvăleşti pe jos de neputinţă ca o muscă-ntr-o pânză
de păianjen, să urli şi să zbieri şi să nu te-audă nici moartea, să te
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dizolvi ca o pastilă efervescentă şi să te doară... să te doară până...
(El o sărută brusc, ea reacţionează abia după câteva secunde)

EA: Cum îndrăzneşti?! (vorbeşte sacadat, e uimită de gestul lui) Nu...
cum.. să nu mai... eşti un idiot, nu te mai apropia de mine! 

EL: Am vrut să-ţi închid gura, ţi-am zis că trezeşti tot oraşul. 
EA: Ai vrut să-mi închizi gura?! Aşa ştii tu să... Animalule!
EL: Recunoaşte că altfel n-ai fi tăcut!
EA: Pot s-o iau de la început şi să vorbesc şi mai tare. Ţi-am zis

că fac ce vreau eu şi vorbesc cum vreau eu! Scuteşte-mă! 
(după câteva secunde de linişte, vorbeşte mai aproape de normal) Recunoaşte
c-ai vrut să mă săruţi!

EL: Am vrut.
EA: Ce tupeu tâmpit ai în tine! De ce-ai vrut?
EL: Că-mi placi şi că te vreau.
EA: Tu eşti chiar sadic. (se ridică în picioare) Plec.
EL: (o prinde de mână) Nu pleci. Nici n-am apucat să vorbim.
EA: Ce să mai vorbim? N-avem ce. Plec.
EL: Hai la mine!
EA: Poftim?! Da’ ştiu că ai tupeu, nu glumă!
EL: (calm) Vreau să vorbim, chiar vreau să vorbim pe bune...

adică serios... adică, vreau să-ţi zic ceva...
EA: Zi-mi!
EL: Da’ ar fi mai bine să mergem la mine, nu-mi place aici. Pro-

mit că nici nu mă ating de tine, promit!
EA: Nu mai merg la tine-n veci! Doar să-mi ia Dumnezeu minţile!
EL: Atunci hai la tine, numai hai undeva! Te rog!
EA: Glumeşti!
EL: Te rog! E important... important, important!
EA: Bat pariu că-i la fel de important şi aici ca şi la mine sau la

tine acasă! Aşa că zi odată, mă grăbesc!
EL: Cum te grăbeşti? De ce?
EA: Ţi-am zis că plec acasă, ce nu-nţelegi? Zici, sau plec?
EL: Hai!
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EA: Unde?
EL: La tine. Vin cu tine.
EA: Tu chiar n-ai toată ţigla pe casă! Ţi-am zis că nu mai merg

cu tine nicăieri. Zici?
EL: Te rog!
EA: (se aşează înapoi lângă el pe bancă) Trage-mi-aş palme!

Scena II

(Cei doi se află în faţa porţii fetei. Ea are cheile în mână, se pregăteşte să
descuie. El e în spatele ei.)

EA: (vrea să descuie poarta, dar se întoarce cu faţa înspre el) Tu rămâi
aici!

EL: De ce?
EA: Definitiv.
EL: Glumeşti, nu? Am zis că mergem la tine. Descui şi intrăm.

Doar nu mă ţii la poartă... (se uită nedumerit la ea)
EA: Nu te ţin, te duci acasă.
EL: Asta-i bună. N-am zis că mergem la tine?
EA: Am zis, dar nu mai mergem.
EL: Cum adică nu mai mergem?
EA: Adică nu mai mergem la mine. 
EL: A, mergem la mine?
EA: Nu, eu merg la mine şi tu mergi la tine.
EL: Cum adică eu merg la mine şi tu mergi la tine?!
EA: Adică eu merg acasă la mine şi tu mergi acasă la tine. Simplu,

fiecare acasă la el.
EL: Vrei să mă scoţi din minţi? Ce ţi-a venit aşa dintr-o dată?

Nu ţi-am făcut nimic. Am tăcut tot drumul. 
EA: Crezi?
EL: Da, nu ţi-am făcut nimic. Ţi-am făcut ceva? 
EA: Mi-ai făcut?
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EL: Nu, nu ţi-am făcut. Ce să-ţi fac? Nu ţi-am făcut nimic. Zi
tu, ţi-am făcut eu ceva?! Sau vrei să mă trimiţi la nebuni? Ai fost
de acord să venim aici. 

EA: Mersi că m-ai adus acasă!
EL: Dar vreau să vorbim. Ţi-am zis că tre să-ţi zic ceva.
EA: (ridică tonul) Da’ zi-mi naibii odată! Zi-mi! Zi-mi şi hai să

terminăm cu asta.
EL: Hai să intrăm şi-ţi zic.
EA: Mă scoţi din sărite! Zici aici sau intru-n curte.
EL: Nu zic.
EA: Bine. Pa!
EL: (o prinde demână) Nu pleci!
EA: Jură-te! Dă-mi drumu’ sau ţip!
EL: Hai să intrăm! Descuie! Hai, descui?
EA: Du-te naibii! Dispari odată! Să ...

(El o sărută brusc, ea îl respinge după câteva secunde)
EA: Să te ia...

(El o sărută din nou brusc, ea îl respinge tot după câteva secunde)
EA: Eşti chiar...
EL: Ţi-am zis că-ţi închid gura. Taci odată, nebuno, taci! 

(Ea tace, rămâne uitându-se atentă la el)
EL: (după câteva secunde de linişte) Chiar mai eşti cu ăla?
EA: Ăla să-i zici lu tac-tu! Îl cheamă Mircea, ţi-am zis. Şi da, sunt

cu el, care-i treaba ta? Sunt cu el şi gata. Ce, tu nu eşti cu aia?
EL: Delia. O cheamă Delia, nu „aia”. 
EA: Contează? Eşti cu ea.
EL: Şi tu eşti cu Mircea...
EA: Da, ţi-am zis că sunt cu Mircea. Şi ce?
EL: Nu te cred.
EA: Cum adică?!
EL: Adică, nu te cred că mai eşti cu ăla. Nu te cred, ce vrei? 
EA: Eşti chiar enervant!
EL: Chiar şi-aşa, tot nu te cred. Zi-mi pe bune!
EA: Ce să-ţi zic? Chiar nu eşti zdravăn la cap?
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EL: Zi-mi dacă mai eşti sau nu cu ăla! De ce n-ai curaj să re-
cunoşti?

EA: Şi dacă n-aş mai fi, ce?
EL: Deci, nu mai eşti.
EA: N-am zis că nu mai sunt, am zis „dacă n-aş mai fi”.
EL: Şi nu eşti.
EA: Şi ce?
EL: Ştiam că nu mai eşti, eram sigur!
EA: Dacă asta ţi-ai propus, felicitări! Şi dacă nu mai sunt, nu

mai sunt, ce contează? Nu contează... Tu ai fi iertat-o pe Delia
dacă şi-o punea cu altul?

EL: Nu.
EA: Vezi? De-aia nu mai sunt. Adică, din cauza ta.
EL: Nu-i adevărat, nu te-am obligat.
EA: Eşti chiar ...
EL: Hai la mine!
EA: Ce să fac?! Ca să ce? Tu mă crezi chiar proastă. Dac-ai fi-n

locul meu, tu ce-ai face?
EL: Aş veni.
EA: Înseamnă c-ai fi proastă, eu nu sunt. Crezi că-s făcută din

rigips?
EL: Şi tu crezi că eu sunt din paie?
EA: Da, uscate.
EL: Nu, nu sunt. 

(Ea îl ciupeşte tare de mână, el ţipă)
EL: Eşti nebună?
EA: Sunt.
EL: Ce te-a apucat?
EA: Am vrut să văd dacă simţi.
EL: Normal că simt, cum să nu simt, ţi-am zis că nu-s din paie.
EA: Da, mi-ai zis. Şi? Crezi că dacă-mi pun o sperietoare la

poartă, care nu-i din paie, o să stau de vorbă cu ea la 12 noaptea
doar pentru că nu-i din paie?

EL: Da’ eu nu sunt sperietoare. Eu sunt eu.
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EA: Da, ca toţi ceilalţi.
EL: Eu nu sunt ca toţi. De ce tre’ să mă compari pe mine cu alţii?
EA: Nu ştiu, da’-mi place s-o fac. Îmi dau seama cât sunt de

normală.
EL: Adică eu nu sunt, sau cum?
EA: Tu ai un semn de la o ciupitură, deci, nu eşti, sorry!
EL: Şi tu ai aluniţe pe burtă.
EA: Alea-s normale.
EL: Şi semnul ăla de pe obraz?  E de la un coş?
EA: Du-te-n mă-ta!
EL: Deci, simt. (cu o voce calmă) Chiar simt, să ştii.
EA: Ştie ea.
EL: Ar trebui să ştii tu.
EA: Eu nu-s iubita ta.
EL: Încă.
EA: Ha ha ha! Gâdilă-mă să pot să râd!
EL: De ce să râzi? Am făcut dragoste, mi-ai spus că m-ai dorit,

că-ţi plac, că nu te interesează vârsta. De ce n-ai putea fi?
EA: Ce-ai zice de faptul că n-am chef  să fiu amanta nimănui?
EL: Da eu vorbesc despre o relaţie, numai noi doi...
EA: Adică nu mai eşti cu Delia?
EL: Ba da, dar...
EA: Dispari!
EL: Bine, nu mai sunt.
EA: Nu te cred.
EL: Ba da, crede-mă, nu mai sunt; nu mai sunt de-atunci.
EA: De ce nu mai eşti?
EL: Aşa...
EA: I-ai zis de mine?
EL: Nu.. adică da.
EA: I-ai zis?
EL: Da, i-am zis, i-am zis şi gata. 
EA: Şi ce-a zis?
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EL: Mi-a făcut bagajul.
EA: Şi ce vrei?
EL: Pe tine.
EA: Cum adică?
EL: Definitiv.
EA: Stai puţin...
EL: Ţi-am zis că vreau să-ţi spun ceva.... trebuie să-ţi spun!
EA: Noi nu putem s-avem o relaţie.
EL: De ce nu?
EA: E complicat. Ştii că e complicat.
EL: De ce e complicat? Recunoaşte că mă vrei!
EA: Da nu...
EL: (o întrerupe) Recunoaşte!
EA: (după câteva secunde de linişte) Vârsta ta.
EL: Da’ ai zis că nu-ţi pasă.
EA: Nu-mi pasă.
EL: Şi-atunci?
EA: Ai mei.
EL: Ce treabă avem noi cu ei? 
EA: Sunt părinţii mei, n-or să te vrea, ai aproape aceeaşi vârstă

ca tata. Sigur n-or să te vrea. Nu pot să le spun.
(Amândoi tac pentru câteva secunde)

EL: Ai încredere-n mine?
(Ea tace.)

EL: N-ai încredere-n mine?!
EA: Contează?
EL: Te vreau!
EA: Da’ mie-mi pasă de-ai mei, nu pot să-i bag în pământ.
EL: Da’ nu-i bagi în pământ, de ce să-i bagi? Ce vorbă-i asta?
EA: Ba da. Ştiu sigur că n-or să te vrea.
EL: Or să-nţeleagă.
EA: Or să mă urască.
EL: N-or să te urască.
EA: Ba da, îi ştiu eu. Mai bine du-te acasă.
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EL: Hai să intrăm la tine, să-ţi zic ce am să-ţi zic.
EA: Zi-mi aici, ţi-am mai spus. Hai, zi-mi şi gata! 
EL: Da’ de ce nu vrei să intrăm? 
EA: Zici? 

Scena III

(Ea este în curte, stă în fund, rezemată de poartă, el este în faţa porţii, în
aceeaşi poziţie ca şi ea. Stau spate în spate, îi desparte poarta. Amândoi
tac.)

EL: Mai eşti? 
(Ea nu zice nimic)

EL: (după câteva secunde de linişte) Ştiu că eşti. Nu plec, să ştii. Stau
aici până mi se imprimă forma-n poartă. Până mă fac schelet... ce
dacă mă doare? N-ai zis tu aşa? Să mă doară... Eşti mulţumită? (după
câteva secunde de linişte) N-am iubit-o deloc... niciodată. Am stat cu
ea aşa, că m-a acceptat la vârsta asta. Tu nu ştii cum e. Trebuie să
stai cu cineva, pur şi simplu pentru că trebuie. Am plecat la Bucu-
reşti la ea, m-a aşteptat la gară. Când am văzut-o, mi s-a părut
urâtă... surprinzător de urâtă, n-am mai vrut-o-n niciun fel. Ne-am
sărutat sec pe obraz, apoi am plecat înspre garsoniera unde stă.
Mă simţeam străin. Şi-am hotărât să fac ce-am făcut.... Nu, nu
contează ce am făcut. Dacă ţi-aş spune, ar fi la fel. (după câteva 
momente de linişte) Sunt aici, sunt aici pentru că... (oftează) Ştii, dacă
m-ar fi întrebat cineva acum câţiva ani cum mă văd acum, sigur
nu m-aş fi gândit la varianta asta... să stau în fund la 42 de ani, re-
zemat de poarta unei femei. Ce tâmpenie! 
(El se întoarce cu faţa înspre poartă, punând mâinile pe ea; este aşezat în
genunghi. Ea rămâne în aceeaşi poziţie)

EL: (ridicând tonul) Nu poţi să stai dincolo de blestemata asta de
poartă! (loveşte cu mâinile-n ea) Deschide-o! (îşi lipeşte faţa de ea) 

EA: (după câteva momente de linişte) Eu chiar l-am iubit... adică, aşa
am crezut. Şi chiar ne-am despărţit că l-am înşeat cu tine, i-am zis
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şi gata, cu asta chiar nu puteam să trăiesc, mă simţeam ca un rahat
scormonit cu băţu’. Ştiam c-o să se termine, da... ducă-se-n 
mă-sa!

EL: Spune-mi drept, te-ai gândit la mine tot timpu’ ăsta?
(Ea tace)

EL: Te-ai gândit.
EA: (se întoarce cu faţa înspre poartă, stând aproximativ în aceeaşi poziţie

ca şi el) Mai întâi te-am cerut în căsătorie şi tu ai zis „da”. După,
ne-am mutat împreună la tine şi făceam dragoste în fiecare
noapte... uneori şi ziua. Cel mai mult mă tentai când te duceai la
debara să scoţi câte-un borcan de ceva pentru cină. Noaptea-n debara
îmi plăcea cel mai mult...da’ cel mai mult! Într-o zi mi-a murit ham-
sterul şi-am bocit toată ziua, da’ tu l-ai incinerat şi mi-ai făcut o
clepsidră din cenuşa lui. O ţineam permanent în bibliotecă, lângă
cartea care-ţi place cel mai mult. Ca să-mi treacă, mi-ai cumpărat
un papagal. Am fost super încântată; în seara aia ţi-am gătit lasagna.
Mi-ai zis că mă adori şi am adormit abia pe la 4 dimineaţa. Într-o zi
ţi-a ieşit un fir de păr alb şi te-ai supărat teribil, toată ziua ai fost
ameţit: ai deschis frigiderul de 100 de ori şi n-ai mâncat niciodată
nimic, te trezeai că vrei să cauţi ceva şi uitai ce vrei, te-ai uitat de
zeci de ori în oglindă, până m-am hotărât eu că-i timpul ca firul alb
să dispară şi ţi l-am smuls din cap. Am râs amândoi juma’ de oră,
că nu ne-am dat seama să facem asta de dimineaţă, apoi am încercat
să te conving că părul alb e mai puţin ieşit din comun decât chelia,
în cazul tău, şi mi-ai promis c-o să păstrezi toate firele care-ţi apar
pe viitor. Altfel, n-aş avea de ce să te mai trag când simt nevoia.
Până la urmă, ne-am căsătorit. Te-am surprins în ziua nunţii cu o
rochie scurtă în faţă. Abia te-ai abţinut să nu-mi săruţi picioarele.
Ne-am distrat teribil şi din banii de nuntă mi-am cumpărat un
hamac. Restu’ ţi i-am lăsat ţie, nu ştiu ce-ai făcut cu ei. Luna de
miere am petrecut-o-n balcon, în hamac. Am mâncat numai mân-
care comandată prin curier rapid şi am băut numai bere cu lămâie.
În a treia zi s-a rupt hamacul cu noi şi-a trebuit să ne-ntoarcem
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„acasă”. M-ai trecut pragul de la balcon în braţe. După o lună, mi-
am dat seama că sunt gravidă şi am mers împreună la doctor. Mai
târziu, am aflat că-i băiat. În fiecare seară îi scriai câte ceva cu de-
getul pe burta mea. Te trimiteam mereu la magazin, să-mi cumperi
struguri şi pufuleţi; tot timpul îmi era poftă de struguri şi pufuleţi...
După 9 luni, am născut un băiat care semăna perfect cu tine.
Aproape că ne băteam care să stea mai mult lângă el. 

EL: Ajunge!
EA: N-aş fi crezut vreodată c-o să-nveţi să schimbi scutece, da’

ai făcut-o mai bine decât mine... şi laptele praf  ştiai cum să-l pre-
pari... Într-o zi i-ai cumpărat o bluză pe care scria: „Eu şi tati o
iubim pe mami!” 

EL: De ce-mi faci asta?
EA: Tu m-ai întrebat...
EL: Atunci vino aici!

(Ea tace)
EL: Nu te-nţeleg!
EA: Nici nu m-aşteptam s-o faci.
EL: Fă-mă să te-nţeleg! Te gândeşti la mine, la tine, la noi, dar

nu mă vrei. Hai să nu mai visăm, la naiba! Vino aici!
EA: O să-mi cumperi cercei?
EL: O să-ţi cumpăr toţi cerceii din lume! 
EA: Şi toţi pufuleţii?
EL: Îmi deschid moară.
EA: Ce-or să zică prietenii tăi de mine?
EL: O să le placă de tine, sigur.
EA: Crezi?
EL: Da, sunt sigur. 
EA: Da’ sunt mai mică cu 21 de ani decât tine. 
EL: Ai zis că nu-ţi pasă.
EA: Nu-mi pasă!
EL: Şi-atunci?
EA: Ziceam aşa. 

(Amândoi tac pentru câteva momente)
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EA: Te deranjează mirosul de ojă?
EL: Nu. De ce?
EA: Aşa... că eu mă dau cu ojă. 
EL: Poţi să te dai... 
EA: Şi nici fardurile aruncate prin baie?
EL: Ce să am eu cu fardurile tale? 
EA: Dac-o să-mi reproşezi într-o zi că am ocupat mai mult loc

în baie cu lucrurile mele, decât tine?
EL: Arunc din ele.
EA: Ce faci?! 
EL: Ha ha! Am glumit. Eu n-am nevoie de mult loc, bărbaţii în-

totdeauna au nevoie de mai puţine chestii.
(Amândoi tac timp de câteva secunde)

EA: Eu n-am plătit în viaţa mea o factură...
EL: Le plătim on-line.
EA: Aha... on-line. Din banii cui? 
EL: Ai noştri.
EA: O s-avem bani comuni?
EL: Da, o s-avem.
EA: Adică, banii mei sunt banii mei şi banii tăi sunt banii noştri?
EL: (încurcat de întrebare) Să zicem.
EA: Şi internetul cine-l plăteşte? ...să putem achita facturile on-line.
EL: Tot din banii noştri.
EA: A, tot din banii noştri...

(Amândoi tac timp de câteva secunde)
EA: Te bărbiereşti des?
EL: De 3 ori pe săptămână.
EA: De trei ori?!
EL: Ţi se pare mult?
EA: Mi se pare riscant.
EL: Riscant?
EA: Da, asta înseamnă mai multă atenţie din partea femeilor.
EL: Eşti geloasă?
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EA: Să zicem.
EL: Rău?
EA: Foarte!
EL: Aha... Da’ oricum, după mine nu se mai uită nimeni de-acum. 
EA: Eu sunt nimeni? 
EL: Nu, da’...
EA: Da’ ce? 
EL: Nu ştiu, de la o vârstă începi să crezi că nu mai eşti aşa atrăgător.

Da’ chiar, ce-ţi place la mine?
EA: Mâinile tale...
EL: Ţi-au plăcut mâinile mele?
EA: Da. Mâinile tale au ceva... 
EL: Mâinilor mele le lipseşte ceva.
EA: Ce?
EL: O verighetă.

(Amândoi tac pentru câteva secunde)
EA: Îţi plac alunele?
EL: Nu prea.
EA: Ce bine! Nici mie. De când mă ştiu, când eram acasă la ai

mei, tot timpul puneau alune pe masă când aveam musafiri. Mi se
pare naşpa. N-am de gând să văd nici măcar punga de la ele în
casă la mine. Mai bine le dau pufuleţi...

EL: Şi struguri.
EA: Mmmm... merg şi strugurii. 
EL: De fapt, mie nu prea-mi plac musafirii.
EA: Nici eu nu mă omor cu ei.
EL: Mai bine ne pitim în debara.

(Amândoi încep să râdă, apoi urmează câteva secunde de tăcere)
EA: Nu mai bine pleci tu?
EL: Nu mai bine vii tu aici?
EA: Eu plec. (se ridică în picioare)
EL: Unde pleci?
EA: În casă. 
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EL: Cum să pleci în casă?!
EA: E târziu.
EL: Şi cu noi cum rămâne?
EA: Cu noi?
EL: Da, cu noi. Cu noi cum rămâne?
EA: Ai dreptate, cu noi cum rămâne?
EL: Ieşi măcar puţin!

(Ea nu zice nimic)
EL: Vreau să te iau în braţe.

(Ea tace în continuare)
EL: Vii?
EA: Nu ştiu.
EL: Cum nu ştii?!
EA: Aşa, nu ştiu...
EL: Vreau să te muţi la mine, să ştii!
EA: Da?
EL: Da, da, da! Te muţi azi?

(Ea tace)
EL: (ridicându-se-n picioare) Zi, te muţi?
EA: Nu ştiu.
EL: Cum nu ştii?!
EA: Aşa, nu ştiu...
EL: Trebuie să ştii. Vreau să te muţi de tot la mine, să fim aşa,

ca şi cum am fi căsătoriţi. Să fim în fiecare zi...
EA: Ca şi cum?!
EL: Deocamdată, pân-o să fim.
EA: A, deocamdată.
EL: Da, deocamdată.

(Câteva secunde de linişte)
EA: Şi mâncare cine face?
EL: Amândoi.
EA: Aha, amândoi... Da’ eu nu prea ştiu să fac.
EL: Ştiu eu. Înveţi şi tu...
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EA: Da, învăţ, ai dreptate.
(amândoi tac câteva secunde)

EL: Da’ n-ai zis mai devreme că mi-ai gătit lasagna?
EA: Aaaa... asta era doar aşa, o chestie... mă gândeam eu. Nu

ştiu să fac lasagna. Da’ ştiu să fac mâncare de ciuperci. Îţi plac
ciupercile?

EL: Nu prea.
EA: Nu-ţi plac ciupercile?!
EL: Îmi plac puţin.
EA: Atunci o să mănânci din când în când.
EL: O să mănânc... din când în când.
EA: Şi hainele?
EL: Ce-i cu ele?
EA: Hainele, cine le spală?
EL: Maşina.
EA: Da, maşina, ai dreptate... Avem maşină?
EL: Avem.

(amâdoi tac câteva secunde)
EL: Le calc eu.
EA: Pe cine?
EL: Hainele, le calc eu.
EA: A, hainele. Hainele pot să le calc eu, nu mă deranjează.
EL: Bine, le calci tu.
EA: Da’ poţi să mă mai ajuţi şi tu.
EL: Da, te-ajut, sigur o să te-ajut.
EA: Şi la făcut curăţenie m-ajuţi.
EL: Da, şi la făcut curăţenie...
EA: Da’ ştii ceva?
EL: Ce?
EA: Eu noaptea mă culc târziu.
EL: Cât de târziu?
EA: Târziu... adică, şi pe la 3-4 dimineaţa...
EL: 3-4?! Ce faci până la ora aia?
EA: Diverse.
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EL: Cum ar fi?
EA: Stau de vorbă cu cine e prin preajmă.
EL: Adică?
EA: În cazul ăsta, cu tine.
EL: Da’ eu nu pot să stau de vorbă până la 4 dimineaţa!
EA: Ai încercat?
EL: Nu, dar...
EA: Vezi? Dacă n-ai încercat, de unde să ştii că nu poţi?
EL: Da’ eu mă trezesc la 6 jumate dimineaţa, mă duc la muncă.
EA: Bine, n-o să te ţin mereu, doar câteodată.
EL: Deci, când te muţi?
EA: Da’ n-am zis că mă mut.
EL: Bine, te muţi?
EA: Nu ştiu.
EL: Cum nu ştii.
EA: Cât e ceasul?
EL: Nu ştiu.
EA: Vezi? Aşa nu ştiu nici eu.
EL: Da’ eu n-am ceas.
EA: Nici eu n-am ...ceva.
EL: Ce să n-ai? Deschide blestemata asta de poartă odată!

(amândoi tac)
EL: O deschizi? Ştiu că eşti acolo, aşa cum ştiu că vrei să te muţi

la mine. Eu cred că mă iubeşti. Nu-i aşa?
(Ea tace)

EL: Mă iubeşti şi azi o să fim împreună acasă la noi. Mă iubeşti,
nu? Ştiu că eşti acolo. Deschide poarta dacă mă iubeşti! Deschizi? 
(Ea stă în picioare cu mâna pe cheia care este în clanţa porţii, el rămâne în
picioare dincolo de poartă)

HEBLU
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Dacă ai publicat ceva de curând şi nu te roade vreun masochism
exacerbat, cu siguranţă nu îţi vei dori o cronică în Canonul. Asta
pentru că site-ul se vrea a fi o lapidare în toată regula a tot ceea ce
pare overrated şi, implicit, o replică sulfuroasă la adresa unui esta-
blishment care ar supracredita texte, în cel mai fericit caz, anodine.
Principalele ţinte sunt scriitorii tineri care ar fi trecut nemeritat
printr-o formă de omologare, critica literară cu acuitatea ei atrofiată,
cronicarii obsecvioşi cu comanditari puşi pe căpătuială. Ereziarhii
de la Canonul sunt toţi douămiişti, cei mai perseverenţi adversari
ai siteului, cu o ironie nu tocmai ratată, susţinând că demersul nu
ar fi decât o tentativă de a recupera ceva din atmosfera aurorală a
grupării. Textele nu îşi propun nici măcar să mimeze convenţiile
unei cronici profesioniste, dezinhibarea şi limbajul colorat (pe
alocuri, de-a dreptul fauvist), dar şi maliţiozitatea nedisimulată
neincomodând diagnoza pertinentă.

Unele dintre subiectele acestor execuţii sistematizate ar fi: ridicolul
la care te expune asumarea prea ortodoxă a unui discipolat (oricât
de onorantă ar fi influenţa maestrului), manierismele aproape stri-
dente pe care ţi le induc prozaicele disfuncţionalităţi ale unei centrale
termice uşor capricioase (v. textul lui I. Chiva despre epistolarul
C.K.-R.V.), transbordarea inabil filtrată estetic a suferinţelor în
textul literar (v. textele lui D. Sociu despre M. Chivu, R.Vancu),
extravaganţele suprarealiste sau alegorice ale lui I. Tănase şi 
C. Perţa (v. textul Cristinei Ispas şi cel al lui HitGirl) and, last but
not least, contorsionările de vizionar ale lui M. Conkan (v. mate-
rialul lui R. Moldovan).

Intransigenţa derivată din dezgustul membrilor faţă de o impos-
tură proliferativă a putut face ca, uneori, din păcate, obiectul de-
riziunii să nu mai fie textul, ci autorul şi, mai contrariant, chiar
dramele din viaţa privată a acestuia. Pare cel puţin straniu să susţii
că orice sinucidere a unui bărbat este kitschioasă (v. textul lui 
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D. Sociu despre C.V. Bănescu), asumându-ţi, în acelaşi timp, apar-
tenenţa la o generaţie mai grungistă. Speculaţia legată de exploatarea
estetică a unui subiect tragic (cu referire la R. Vancu) este şi ea
bizară, iar exemplele ar putea continua. Chiar dacă nici măcar pro-
pria moarte nu te exonerează de o critică lucidă, oricâtă sofisticăraie
intelectuală ai mobiliza, deplasarea discursului critic către persoana
autorului nu poate fi justificată.

Poate şi din acest motiv, o parte a celor care au aruncat un ochi
pe platformă s-a bucurat de absenţa oricărui material în ultimele
şase luni. Unii s-au entuziasmat de o posibilă abandonare a proiec-
tului,  alţii s-au resemnat cu o stagnare legată de comoditate. În
fine, cei mai informaţi râd cu subînţeles.

Alexandru Agache
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Regia: Călin Peter Netzer, 2012

Lansat la Berlinale în februarie 2013 şi în cinematografele ro-
mâneşti în martie, prezent la TIFF în mai-iunie în cadrul secţiunii
Romanian Days, Poziţia copilului (în regia lui Călin Peter Netzer)
are deja un palmares impresionant, fiind selectat la peste zece fes-
tivaluri internaţionale de film. În plus, a fost distins cu Ursul de
Aur şi Premiul FIPRESCI şi nominalizat să reprezinte România
la ediţia a 86-a a Oscarurilor în 2014.

Filmul lui Călin Peter Netzer este binevenit în cinematograful
românesc, căci pune în practică o reţetă inedită pentru perioada
postdecembristă, inspirată de preocuparea pentru social şi expe-
rienţa comunistă. Cu un scenariu co-semnat de regizor şi Răzvan
Rădulescu (care a mai atins tema relaţiilor familiale în Felicia înainte
de toate), ficţionalizând relaţia cu propria mamă (după cum mărtu-
riseşte regizorul însuşi pentru cineuropa.org), Călin Peter Netzer
trece dincolo de cele două tematici amintite. Pornind de la ideea
că posesivitatea parentală este foarte puternică în ţările din fostul
Bloc, Netzer prezintă relaţia tensionată dintre o mamă şi un fiu,
într-o societate încă tributară celei comuniste, în care totul „se
aranjează“. 

Firul acţiunii este relativ simplu: Barbu (Bogdan Dumitrache),
a cărui mamă, Cornelia (jucată minunat de Luminiţa Gheorghiu),
este un astfel de părinte acaparator, are într-o seară un accident
de maşină, în urma căruia Mihai, un copil de 14 ani, moare. Ceea
ce urmează dezlănţuie un mecanism teribil, inerent unei societăţi
deformate de trecutul comunist – în care impersonalul verbelor
este încă foarte des folosit: „s-a vorbit cu domnul Mititelu“, lu-
crurile „se rezolvă“, declaraţiile„se modifică“ – şi unei familii
claustrate într-un comportament afectiv deficient, cu o mamă „care
nu este cea mai agreabilă persoană din lume“, un tată „cârpă“,
fără autoritate (Florin Zamfirescu), un fiu ipohondru, slab şi laş
şi iubita acestuia (Ilinca Goia), prezenţă incomodă pentru mama
care şi-a „dorit altceva pentru copilul ei“.
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Filmul comportă multiple interpretări şi puneri în abis, tratând
simultan mai multe coordonate: situaţia unei societăţi sufocate de
corupţie, în care relaţiile şi influenţa socială sunt salvatoare (un
domn Penciulescu stabileşte contactul cu poliţia din satul Bucu);
birocraţia atotstăpânitoare şi omniprezentă; decelarea a două clase
sociale într-un izbitor contrast, financiar, dar mai ales moral, evi-
dent în secvenţele din Bucu, dar care străbate tăcut întregul film.
Nivelul psihologic, surprins aproape impecabil, este cel care dă greu-
tate acestui film, prin sondarea clară a relaţiei agresive (psihanali-
zabilă, oedipiană) dintre Barbu şi mama sa.

Folosind cadre strânse, cu o cameră mobilă, filmul mizează pe
secvenţe în care îşi aşază personajele faţă în faţă, în spaţii închise,
pentru a capta frustrarea şi angoasa neputinţei de a ieşi din starea
de facto. Asistăm, rând pe rând, la confruntări între mamă şi mătuşă
despre fiul nerecunoscător, dintre mamă şi tată despre paşii de
urmat pentru a-şi scăpa fiul de rigorile legii, dintre mamă şi mar-
torul accidentului, Dinu Laurenţiu (jucat magistral de Vlad Ivanov,
cu acelaşi chill al interpretării din filmul lui Cristian Mungiu), în
care libertatea se negociază metodic şi matematic („Cât estimaţi
că valorează trei ani faţă de nimic? Vedeţi că nu ştiţi să calculaţi?“),
sau între mamă şi iubita fiului, în care Cornelia încearcă să îşi men-
ţină sau întărească dominaţia asupra „poziţiei copilului“. Finalul
nuanţează afecţiunea monopolizantă a mamei şi sugerează o posi-
bilă descleştare a raporturilor dintre cei doi. Prin interacţiuni în-
cordate, dar umane, este negociată relaţia între mamă şi fiu şi
libertatea acestuia din urmă (căci libertatea se acordă). Filmul se
încheie printr-o întâlnire neaşteptată şi nesperată, într-un cadru
deschis, între Barbu şi tatăl lui Mihai, scenă filmată din depărtare
şi redată fără cuvinte.

Poziţia copilului este probabil cel mai puternic film românesc despre
întâlnirea conflictuală a două generaţii pe fondul societăţii actuale.

Cristina Licuţă
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Polirom
Marin Mălaicu-Hondrari, Lunetistul
2013, 248 p., 26.95 lei

Doina Ruşti, Mămica la două albăstrele
2013, 256 p., 24.95 lei

Gheorghe Crăciun, Femei albastre
2013, 264 p., 24.95 lei

Adriana Babeţi, Amazoanele. O poveste
2013, 744 p., 59.95 lei

***Ce a fost - cum a fost. Paul Cornea de vorbă cu Daniel Cristea-Enache
2013, 400 p., 46.95 lei

Daniel Cristea-Enache, Literatura de azi. Dialoguri pe net
2013, 336 p., 34.95 lei

Florin Lăzărescu, Amorţire
2013, 248 p., 24.95 lei

Marius Chivu, Ce-a vrut să spună autorul
2013, 368 p., 34.95 lei

Cartea Românească
Matei Vişniec, Negustorul de începuturi de roman
2013, 376 p., 34.95 lei

Gellu Dorian, Şaizeci de pahare la o masă
2013, 96 p., 19.95 lei

George Neagoe, Asul de pică: Ştefan Aug. Doinaş
2013, 336 p., 34.95 lei

Daniel Vighi, Istoria din cutia de pantofi
2013, 176 p., 22.95 lei
Leo Butnaru, Lista basarabeană. Copil la ruşi
2013, 369 p., 34.95 lei
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Stelian Ţurlea, Caz închis
2013, 168 p., 22.95 lei

Andrei Dósa, American Experience
2013, 64 p., 19.95 lei 

Bogdan Coşa, O formă de adăpost primară
2013, 96 p., 19.95 lei

Nora Iuga, Câinele ud e o salcie
2013, 72 p., 18.95 lei

Constantin Abăluţă, Tot atât de liber
2013, 80 p., 19.95 lei

Eugen Negrici, Figura spiritului creator
2013, 192 p., 24.95 lei 

Tracus Arte
Andrei Bodiu, China, jurnal în doi timpi
2013, 116 p., 20.00 lei

Felix Nicolau, Estetica inumană. De la postmodernism la Facebook
2013, 262 p., 25.00 lei 

Dan Sociu, Vino cu mine ştiu exact unde mergem
2013, 28 p., 10.00 lei

Humanitas
Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie
2013, 352 p., 49.00 lei

Gabriel Liiceanu, Trei eseuri. Despre minciună. Despre ură. Despre 
seducţie
2013, 320 pg. 39.00 lei

Gabriel Liiceanu, Dragul meu turnător
2013, 424 p., 47.00 lei
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***Cartea ca destin. Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu
2013, 308 p., 34.00 lei 

***Naraţiunea de a fi. Robert Şerban în dialog cu Şerban Foarţă
2013, 168 p., 25.00 lei

Monica Pillat, Corabia timpului
2013, 200 p., 29.00 lei 

Cezar Paul-Bădescu, Umbre pe ecranul tranziţiei
2013, 240 p., 32.00 lei

Casa de Editură Max Blecher
Claudiu Komartin, Cobalt
2013, 92 p., 15.00 lei

Vlad Drăgoi, Metode
2013, 80 p., 15.00 lei

Casa de Pariuri Literare 
Mihail Vakulovski, Riduri
2013, 80 p., 15.00 lei
Dumitru Crudu, Un american la Chişinău
2013, 316 p., 25.00 lei

Editura Herg Benet
Leonard Ancuţa, 69 de poeme de dragoste
2013, 124 p., 18.00 lei  

Editura Adenium
Liviu Antonesei, Un taur în vitrina de piatră
2013, 310 p., 29.00 lei
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