




Loc impregnat
cu virusul alsobist

(ofertă promoțională)

Masați zona cu podul palmei, cotul sau călcâiul. Imediat veți auzi o voce 
care vă dă acces în lumea imaginară preferată. Dacă loviți zona ușor cu 

tâmpla veți deveni filosofi, în celelalte cazuri – doar poeți sau alte tipuri de 
artist. Dacă sunteți deja filosof sau artist dar urmați totuși instrucțiunile 

(lucru recomandat), veți deveni pur și simplu filosofi sau artiști
incredibil de buni.
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Postmodernismul presupune o concepție nonmetafizică despre adevăr, care să-l interpreteze nu atât �
pornind de la modelul pozitivist al cunoașterii științifice, cât pornind de la experiența artei și de la 
modelul retoricii. Sensul care poate fi dat conceptului de gândire slabă, ce stă la baza filosofiei lui �
Vattimo poate fi acela al unei ontologii a declinului în sens heideggerian sau mai precis unul � � � �
hermeneutic, deoarece filosoful italian încearcă să ilustreze gândirea contemporană, postmodernă cu � �
această nouă koiné filosofică ce se prezintă ca singura noastră șansă.

„Wittgenstein era incapabil să se declare satisfăcut cu soluții bastarde și facile, el trebuia să 
meargă până la limita înțelegerii. Se dăruia pe de-a-ntregul acestei sarcini, trăind într-o stare 
de tensiune continuă. Nici unul din cei care-i urmau cursurile nu se putea îndoi că el împingea 
până la limită acest efort de voință și de inteligență. Era, la el, unul din aspectele unei 
onestități inflexibile.“ (Norman Malcolm)

„Științele au două extreme. Prima este ignoranța naturală, în care ne naștem. Cealaltă extremă este 
atinsă de marile intelecte care, trecând prin tot ceea ce știe omenirea constată că aceasta nu știe nimic și 
se întorc la aceeași ignoranță de la care au pornit. Cei care rămân la mijloc, care s-au despărțit de 
ignoranța naturală și n-au fost capabili să ajungă la cealaltă, au cunoștințe superficiale și pretind că sunt 
înțelepți. Tulbură lumea și sunt proști judecători ai tuturor lucrurilor. Disprețuiesc lumea și sunt 
disprețuiți.”

Cel mai cunoscut, poate, dintre dialogurile lui Platon, lucrarea nu este totuși un dialog, ci o 
succesiune de discursuri baroce, pitorești. Gravul, chiar sublimul, urmează comicului și chiar 
farsei. Teoretic, liric, teatral, Banchetul este, cu toate acestea și în același timp, un text central 
pentru filosofie. Este vorba despre iubire, dar tocmai astfel se definește și filosofia pe sine: 
iubire (și nu posedare) de înțelepciune. 

„Acolo unde omul încetează să mai cunoască, el începe să creadă. El își proiectează încrederea sa morală 
asupra acestui punct și acum speră că va fi răsplătit cu aceeași monedă: câinele ne privește cu ochi 
încrezători și vrea ca și noi să avem încredere în el. Pentru binele omului cunoașterea nu are atâta 
importanță cât credința. Chiar în ce privește descoperirea unui adevăr, de pildă a unuia matematic, 
bucuria este produsul încrederii sale necondiționate că va putea construi ceva pornind de aici. Când ai 
credință poți să te lipsești de adevăr”.



E adevărat: minunatele teorii ale conspirației impun ideea că cineva din umbră 
ne controlează. Din ce în ce mai abil. Și pentru că inteligența se naște 

pretutindeni, și e greu de anihilat din prima, mai ales în societățile semi-
civilizate cum e a noastră (aflată într-o contrarietate care se transformă ușor-

ușor în încrucișare cu civilizația-föhn care adie de către soare-apune), faptul că 
cineva din umbră ne controlează din ce în ce mai rafinat și mai insesizabil, 

devine de fapt din ce în ce mai evident. Și nu, nu-i paranoia, că noi românii nu 
suntem predispuși la asta. Boala psihică care caracterizează această 

binecuvântată etnie este delăsarea și cultul mediocrității.

Situația  este  cam  așa:  sunt  oameni  bine-poziționați  care  controlează,  care 
insinuează ce să ascultăm, ce să mâncăm, ce să purtăm, care lansează mode, care 
ne ajută să ne spălăm creierele,  că,  nu-i  așa,  trebuie  să  fie  și  ele  curate.  Iar  
germenii revoltelor se nasc din îndoială și din întrebare – care sunt „murdăria 
minții”.  Stilul  dogmatic al  bisericilor de tot  felul  urmăresc același lucru – să 
avem  creierele  senine,  fericite,  fresh-bombon,  creierașe  curățele  și  docile. 
Achtung!  că  am spus biserici,  iar  asta  deseori  n-are  nicio  legătură  cu  senti-
mentele religioase personale sau cu adevărata comuniune cu Iisus. Știu că, după 
ce am scris asta, va fi greu să mai colaborăm cu vreun reprezentant al vreunei 
biserici, iar mult râvnita noastră rubrică permanentă de religie e  supusă pieirii 
în fașă. Asta e. Uneori, în situații excepționale, lucrurile se termină înainte de a  
începe. Oricum, fiecare față bisericească ar trebui să se întrebe dacă e preot sau 
popă,  pastor  sau  popă  etc.,  gândul  ăsta  face  trimitere  oricum  la  un  fel  de 
jurământ al lui Hippocrate în religie, și este, de altfel, un mare clișeu (pe care îl  
gândesc toți mirenii,  indiferent de nivelul de mediocritate, superficialitate sau 
autenticitate din sânge).

Dar, ca să revin la firul principal, există  oameni care nu fac parte dintre marii  
păpușari. Totuși, în mod ciudat, au prins virusul controlului și  preferă să-i facă 
pe ceilalți  să stea cu botul  pe bancă,  cu botul  pe labe,  cu botniță în general.  
Mințile  mediocre  nu  cunosc  altceva  decât  mediocritatea.  „Dragă  cititorule”, 
aceste rânduri te fac să te întrebi unde te situezi sau te înfurie? Hm. Îți doresc 
varianta primă, că asta înseamnă că mai ai o șansă. Pot să te determin eu să te 
schimbi? Am cu adevărat vreo șansă? Mai sigur nu, iar dacă o să continui o să 
sfârșesc probabil precum Culianu. Vox clamandis in deserto. Sau vox clamandis 
de  dincolo.  Știind  asta,  se  pare  că  rândurile  aceste  ți-au  smuls  un  surâs 
autosuficient.  Crezi  în  puterea  cuvintelor?  Că  și  eu  cred.  Crezi  în  puterea 
amânării? Să știi că s-ar putea să am răbdare, iar lehamitea mi-e necunoscută.  E 
ca și  cum (da – „als  ob”,  te-ai  prins)  nu  m-aș fi  născut pe  aceste  meleaguri 
„binecuvântate”. Îmi cresc stâlpi de oțel în picioare și inima pompează sângele 
ca la un sportiv de performanță (așa mi-a ieșit la primul și singurul EKG). Îmi 
zvâcnesc  și-mi  pulsează  în  cuvinte  niște  energii  speciale  care  se  numesc 
libertate, dreptate, imaginație și poezie. Preacinstite (fără aluzie la vreo biserică, 
mai degrabă la cronicari), ție îți mișcă ceva înăuntru? Trăiești pentru „a fi” sau 
pentru mârlănescul  și  totuși  atât  de legitimul  „a  avea”?  Eliade spunea la  un 
moment  dat  că  pentru  majoritatea  oamenilor  singura  cale  spre  extaz  este 
sexualitatea. Mi se pare de o tristețe solemnă această realitate. Iar dacă vreunul 
dintre noi se mulțumește doar cu atât, specia asta merită extincția, și creierul  
spălat și plictisul – ca plăgi divine. 

Apocalipsa plictisului. Oamenii recunosc greu trei lucruri: că sunt proști, 
că  sunt  urâți,  că  se  plictisesc  și  că  lucrurile  pe  care  le  fac  nu  sunt 
importante. Cei doi apostoli au fost trei: Luca, Sever, Aurel și Matei.
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Florin Onică
meșter alsobist



Scurt istoric

La 1 septembrie 1958, printr-un ordin al Inspectoratului Școlar 
al regiunii Iași se înființează Școala Medie Mixtă „23 August”, 
cu denumirea oficială de sorginte sovietică, inițial cu o primă 
clasă a VIII-a, în structura liceelor cu 11 clase. Nouă instituție 
nu avea un spațiu propriu de funcționare, primind o sală de 
clasă în incinta Școlii generale.

În  anul  1959 se  finalizează  construcția  clădirii  de  pe  strada 
Gării, primul sediu al liceului, în incinta vechii curți boierești,  
unde  funcționase  o  jumătate  de  veac  o  școală  de  meserii.  
Liceul a funcționat aici, până în 1975, când este mutat în sediul 
actual. Tot în 1975 apare, pentru prima dată, o clasă cu profil 
de construcții,  semn prevestitor al  transformării  ulterioare a 
școlii, din liceu teoretic într-unul industrial. Din 1978 unitatea 
școlară s-a transformat în Liceul Industrial cu profil mecanic. 
Cei  mai  mulți  absolvenți  din  perioada  1978-1989  au  fost 
repartizați la diferite întreprinderi din țară.

În  1990  liceul  devine  Grup  Școlar  Industrial  îmbinând 
profilurile  teoretice  și  tehnice.  Experiența și  tradiția  au fost 
decisive  pentru  liceul  nostru  în  această  perioadă  de 
reconfigurări și provocări majore, în ceea ce privește forța de 
a-și demonstra menirea pe care a avut-o în această zonă. Din 
1999,  Grupul  Școlar  Industrial  Negrești  se  comasează  cu 
Grupul Școlar Agricol Negrești, sub denumirea celui dintâi. A 
rezultat  o  structură  școlară  de  mare  complexitate  și  foarte 
eterogenă.

Din 2 august 2007 școala capătă denumirea de Grupul Școlar 
Industrial „Nicolae Iorga”. Motivația acestui act se explică prin 
nevoia de a personaliza, de a individualiza liceul în raport cu 
alte licee din județ, iar paginile lăsate de Nicolae Iorga despre 
târgul Negrești,  valoarea sa de model paideic și dimensiunea 
europeană a personalității sale multivalente sunt argumentele 
pentru care instituția noastră poartă numele marelui istoric.

Din  septembrie  2012  școala  primește  numele  actual,  Liceul 
Tehnologic „Nicolae Iorga”.
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Pentru cei care nu știu, pe o stradă la colțul universului 
de lapte, în orășelul Negrești este o clădire. Acolo se află 
Liceul. Pentru cei ca mine, aici intri bătrân și ieși tânăr.  
Pentru  cei  care  nu  știu...  aici  ești  acasă  la  o  pasăre 
supărată,  meditândă  în  oul  ei  de  cântec.  Aici,  în 
padocuri de ceață, mai trăiesc ultimii cai cu copite de 
sidef. Dar uite că m-am luat cu vorba și nu v-am spus, 
dragii mei, cine sunt și de ce am coborât din rădvanul 
stelei cireșelor coapte.

Eu sunt ceva care oglindește pe cea care este, în inima 
mea  e  înrămată  încă  o  răstignire,  prin  mine  trec 
trenurile serii către dimineață, eu sunt ceea ce rămâne 
în batistele fluturate... Amintirile mele despre liceu sunt 
înmuiate  în  sucul  după-amiezilor.  Odată,  ședeam  în 
ogradă la bunica, certându-mă cu o buburuză, când pe 
poarta a intrat învățătoarea să mă „scrie” la școală.  A 
fost  o  întâmplare  care  m-a  înțărcat  de  la  sânul 
ierburilor. Nu am să o iert niciodată ...

Săraca,  ea  nu  știa  că  nu  putea  să  alfabetizeze  plopii, 
gârlițele  de  primăvară,  țipătul  gâștelor  în  mijlocul 
dansului  lor  de  nuntă,  huietul  copitelor  în  lunci  de 
noapte. Altă dată, sub seară, când umbrele se furișează 
prin  dosul  șoproanelor,  mi-am  dat  seama  că  știu  să 
citesc.  De  bucurie  am alergat  pe șesuri  făcând semne 
copacilor - cele mai mari vapoare, din câte plutesc pe 
zarea Negreștilor, cățărându-mă în bărcile parfumate ale 
brândușelor...  Era  începutul  marii  călătorii...  Locul 
acesta al Negreștilor este golful unei mări evaporate. O 
mai poți asculta, dacă pui urechea sub botul vacilor de 
pe izlaz, când beau istorii din cochilii cântătoare, ca din 
niște  mari  găleți  de  piatră.  Istoria  acestui  oraș  este 
legendară.  Aici  au trăit  singurii  balauri  fără aripi  din 
țară.  Acum stau  de  strajă  în  formă  de  curbe,  una  la 
intrarea de la Parpanița, alta la ieșire, de la Stratan la 
vale... Pe spinările lor, trec strămoșii peștilor în mașini 
la mâna a doua...

Ehei! Cum mai ștergeau femeile de serviciu ale orașului 
genunchii  cărților...  cum  mai  spălau  ele  treptele 
bibliotecii... Acum, după colțul străzii, vitrina amintirii e 
un anticariat, unde eu obișnuiesc să cerșesc alături de 
un pegas. Dar cea mai de taină a orașului este știma, 
Știma  Apelor.  [Elena  LEUȘTEAN  (Promoția  1974) 
Profesor logoped - Vaslui]

Uneori îmi visez adolescența în culori.
Un mozaic de griuri de verde în care se amestecă pulsul 
energic cu melancolia.
Vise în care până și sângele rătăcea verde în brațele 
liană, precum în Graal. Verde crud, căci, uneori brațele, 

alături de rațiune, susurau prin labirintul vârstei fară să 
înțeleagă că zidurile sunt opreliști. Da, fără răbdare, dar 
cu multă culoare ...
Sigur că îmbrățișam copacii să împrumut verdele!
Sigur că îmi așezam smaralde în palmă ca să le răpesc 
neprețuirea.
Și sigur că mă refugiam atunci, ca și acum, din vis în 
nemurirea iederii...
... până și ochii verzi funcționau precum vasele 
comunicante, pentru a primi viață din verde.
Verde! Uneori venin de viperă, în pragul neputinței de a 
închide neputința în sipet, în peniță, în fagure... Alteori 
verde furtună, lepădarea pielii, uitarea, gheața...
Dar nu-mi amintesc prea bine de verdele nopții. În fapt, 
cum poți vedea întunericul în culori?
Ei, dar soarele învia verde, pentru că prin fereastra mea 
zăream clorofila traversând către muguri, alergând spre 
frunze, iar spre după-amiază curgând către roadele ce se 
așezau singure, matur, în rafturi cu index alfabetic.
Spre seară, soarele apunea tot verde, în orizontul 
soclurilor de aramă oxid.
îmi amintesc! Unele zile mă prindeau în quadrigă, iar 
călăuzele mele erau de un verde mirific. Dar îngăduiți-
mi să nu mai visez astăzi la asta!
Da, și dragostea rătăcea verde, vegetală, acoperită ca un 
trubadur, cu platoșe de maci și viță de vie...
Am privit adolescența printr-un vitraliu, înțelegând 
viața ca pe un cuvânt ce nu-mi aparținea doar mie...
Îndrăznesc a dori, dincolo de mugurul verde al 
adolescenței, să plec din vis cu dorința de a rodi verde.
Dar trăiesc verde Uroborus, reîntorcându-mă des, prin 
vis sau nu, într-un magic cerc descris de perfecțiunea a 
ceea ce, din aievea și din vis, dobândești: verdele veșnic 
a ceea ce cu dărnicie timpul îți desăvârșește sub pleoape 
- amintirea.
Reverențe celor care m-au învățat să visez și în afara 
visului meu. Mulțumiri celor ce mi-au arătat sălașul 
visului și al realității.
[Adrian MATEI – Mediaș (Promoția 1985) Artist plastic 
și publicist]

CV
Licențiat  în  Turism  și  Geografie.  Master  în  Drept  și 
Management Cultural. În perioada 1988-2008, a expus la peste 
80  de expoziții  personale și  de grup,  în  țară și  străinătate. 
Diploma  de  Excelență  al  Uniunii  Artiștilor  Plastici  din 
România (UAP), pentru activitatea desfășurată în pregătirea 
evenimentului  „Sibiu  -  Capitală  Culturală  Europeană”. 
Tehnicile abordate: pictură, sculptură, grafică, gravură metal, 
artă decorativă, tehnici medievale. Lucrări în colecții private 
din Brazilia, Canada, Columbia, Danemarca, Franța, Germa-
nia,  Italia,  Luxemburg,  Noua  Zeelandă,  Olanda,  Portugalia, 
România, Rusia, SUA, Venezuela.  Preocupări de semiotică și 
arhitectură  medievală.  Studii:  „Ornamentica  fațadelor  din 
spațiul medieval al Mediașului” (2006), „Studiu asupra figurii 
umane  în  arhitectura  medieșeană”  (2008);  volume:  Trasee 
inițiatice  masonice  și  ezoterism la  Mediaș (2007),  Orfeu  și  
francmasoneria (2008).
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La ceas aniversar încerc, păstrând proporțiile, să pun în mișcare în spirit eminescian „uriașa 
roată a vremii”, spre începuturile mele profesionale. Sunt un om norocos, între altele având 
parte de dascăli cu vocație și har, în toate etapele pregătirii mele. Am știut devreme (din 
gimnaziu)  ce  profesie  îmi  doresc,  simțind  mai  întâi,  apoi,  treptat,  descoperind  că  am 
aptitudini pentru alegerea făcută.

Pentru acel timp (1964) nu era înțelept să dai admitere la filologie (ca profesor câștigai 
modest,  locuiai  în  condiții  inconfortabile,  într-un  sat  sau  într-un  orășel).  Majoritatea 
colegilor mei de liceu (matematică - fizică) au ales politehnica, medicina. Eu mi-am urmat 
visul, dorind să mă împlinesc ca om într-o profesie care să-mi aducă bucurie, pe care s-o 
pot face evoluând intelectual și spiritual. Și așa am ajuns „într-o toamnă aurie” în Negrești,  
localitate despre care auzisem pentru prima dată în vară, în fața comisiei de repartizare, 
care mi-a indicat un liceu în apropiere de Iași (pentru 500 de absolvenți, oferta era doar de 
patru licee: Darabani, Negrești, Adamclisi, Uricani). Apropierea de orașul studenției, atât de 
îndrăgit,  m-a  făcut  să  decid  imediat.  Venind  cu  gândul  să  rămân  trei  ani  (până  la 
definitivat), șederea s-a prelungit, din cauza dificultăților de transfer și, mai ales, datorită 
căldurii oamenilor de aici, până în 2004.

Din prima zi am descoperit apusul de soare de la o fereastră a camerei oficiale din școală, în 
care am fost găzduită două săptămâni. La vârsta aceea îți faci ușor prieteni, iar colegii mei  
erau tineri și generoși, m-au ajutat să cunosc locul și oamenii. Cu toate temerile, căutările și 
speranțele începutului, am pășit pe drumul care mi-a adus atâta bucurie! Multe generații de 
adolescenți s-au succedat în timp prin ființa mea, străduindu-mă să le arăt calea, pe care să-
și poarte pașii pentru a ajunge la lumină, la descoperirea de sine.

Am făcut din literatură un mijloc prin care elevii mei să descopere lumea, să o înțeleagă, să-
și stabilească o axă a valorilor asimilate, speram, pentru toată viața. Mă copleșea o mare 
responsabilitate față de cei care mi se încredințau cu inocență, spre modelare. Trebuia să 
găsesc  un  limbaj  care  să  prindă  corporalitate  în  cotidian,  să  armonizeze  realitatea  și 
ficțiunea  într-un  timp în  care  nu-ți  era  îngăduit  să  te  exprimi  deschis.  Au fost  multe 
provocări care mi-au ținut spiritul treaz, care m-au îndepărtat de rutină.

După 1990 a venit vremea dăruirii depline, fară teamă, stabilind relații de rezonanță, de 
reciprocitate,  de  prietenie  cu  liceenii,  descoperind  împreună  aerul  curat  al  libertății 
responsabile. Cu Nicolae Steinhardt și Jurnalul său am conștientizat la maturitate că: „mai 
ales prin fericire ne putem înălța până la treptele cele mai de sus ale Scării”. Durerea, de 
fapt, „e fața mai puțin nobilă a strădaniei”. Ținta rămâne fericirea, pe care se cuvine să ne-o 
însușim dincolo de nenorociri, necazuri și încercări. Esența învățăturii creștine e această 
descoperire a fericirii. Datorez colegilor pe care i-am avut în atâția ani la liceul negreștean, 
atmosfera de responsabilitate, de exigență și rigoare, necesare împlinirii mele profesionale.

Datorez elevilor pe care i-am avut împărtășirea cu spiritul lor adolescentin, care m-a salvat 
de la blazare, pasivitate și indiferență. La plecarea din liceu m-am descoperit împăcată cu 
Dumnezeu, cu oamenii, cu lumea, cu mine însămi și pregătită să prețuiesc fiecare zi cu 
toată  bogăția  ei  de  evenimente,  stări,  semnificații.  Doresc  mai  tinerilor  mei  colegi  și 
liceenilor să continue și  să sporească tradiția școlii  lor,  fiind convinși,  cu simplitate,  că 
demnitatea, faptele bune și frumoase sunt singurele creatoare de pace și mulțumire.
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Extras din Grupul Școlar Industrial „Nicolae Iorga” Negrești-Vaslui. Semicentenar 1958-2008, pp. 50-51
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Ersin Akhmat

spirit enciclopedist,
unul dintre
întemeietorii
alsobismului

© foto articol: Brîndușa Lăzăreac



Are la bază tot un sindrom, așa cum v-am obișnuit deja la 
„preceptele” anterioare. Acesta este însă cu duble valențe 
și cu duble rădăcini. Prima componentă - „Sh” se citește 
„Ș”,  deci  nu se  referă  la  conceptul  „second hand” -  are 
originea în viața și povestea unui adolescent înzestrat cu 
toate darurile formale pe care le poate primi un om, dar 
desigur, fără darul de fond esențial. Îi lipsea capacitatea de 
a  avea  personalitate.  Numele  său  –  Shorstokovic.  Nu 
numai că era incapabil să spună nu, dar dacă mergeai cu el 
la terasă și comandai un suc, imediat cerea și el aceeași 
marcă,  dacă  mergeați  împreună  la  masă  și  făceai 
imprudența să poftești cartofi pai cu ceafă de rinocer și sos 
de  parfum de  limonadă,  hop!  Surpriză  (or  nooot)  -  lua 
exact  la  fel.  Nu  mai  spun  ce  se  întâmpla  dacă  cineva 
necunoscător al situației, din curtoazie, îl lăsa pe el să se 
decidă primul. Urma un fel de grevă a foamei prelungită, 
dusă la  artă,  ca  în  povestirea  lui  Kafka.  Pe  scurt,  toată 
atitudinea și toată ființa lui se învârtea ca șarpele în jurul 
cozii de-a lungul și de-a latul unei stranii  ars imitatoria  
secundaria pilafa.

Componenta no.2 este legată de tendința de te transforma 
în  pisică,  de  a  te  lăsa  prins  de  un  copil  sadic  și  apoi 
aruncat  de  pe  acoperișul  clădirii  cu  șapte  etaje  unde-și 
duce  veacul  ignobila  creatură,  rezultatul  imediat  –  vei 
cădea întotdeauna în picioare.  Doar că  (sau în  plus)  pe 
parcurs  vei  schimba  complet  datele  problemei:  compo-
nența atmosferei, direcția vântului, consistența obiectelor 
fizice, regulile care fac mintea mai performantă în timpul 
escapadelor  telekinetice,  felul  în  care  ceilalți  percep 
realitatea etc. Totul numai ca să aterizezi TU în picioare.

Minciuni, manipulări, viclenii, mîrlănie, minciuni, 
tertipuri, șmecherii, minciuni, utilizarea șarmului 
personal și a zâmbetului devastator (dacă le ai), și 
apoi iar minciuni, minciuni, minciuni. Și după ce 
se  termină  totul  –  din  nou minciuni.  Ați  prins 
ideea? De fapt  această  componentă  are  la  bază 
alterarea realității, mai subtil sau mai grosier, mai 
abil sau mai stângaci, după persoană și caracter. 
Exemple  de  personalități  de  acest  tip  sunt 
nenumărate  în  istorie:  latinii  Sevucius  și 
Stancibius,  etolahii  Sarmir  și  Sahir,  magada-
gascarenii Smbou și Sehtim etc. etc. Ce urmăresc 
cei din această categorie? Să „cadă” bine. Multă 
vreme  s-a  considerat  că  este  un  sindrom  care 
dispare  cu  vârsta,  după  care  au  început  să  se 
înregistreze  din  ce  în  ce  mai  multe  specimene 
mature infestate,  și  de-atunci a fost  acceptat ca 
atare și a devenit subiect numai bun pentru pana 
multor condeieri. De obicei umoriști sau ironiști. 
Mai rar – sarcasticiști.

Cum au fost legate cele două componente (care se 
întâlnesc, rareori, și izolat)? Păi oamenii de științe 
au  descoperit  că  de  obicei  unde  apare  una,  și 
cealaltă înflorește. Oameni destul de rigizi și seci, 
dar cu abilități (adică cu inteligență – a se reține 
că  nu  inteligența  e  totul),  și  instantaneu  cu 
orgoliu. Oameni atât de atenți să cadă în picioare, 
dintr-un nemăsurat orgoliu (deși e bine de știut 
că a cădea pe partea dorsală e de obicei mai puțin 
dureros), încât la un moment dat nu-și mai dau 
seama nici ei cât de tangențiali sunt. Cu orice.

Prin urmare, ShîS[h] – păzea! Pentru o sonoritate 
mai interesantă, precum și pentru legătura inex-
tricabilă dintre cele două tipuri de personalitate, 
recomandăm pronunția „șîș” (după al doilea „S” 
am mai adăugat noi un „h”).

a lsografia
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În secolul XX după Hristos, datorită modificării stilului de viață 
s-au observat și adevărate mutații genetice. S-a stabilit definitiv 
că  ambientul  social  precum  și  tipul  activităților  pe  care  le 
desfășurăm  influențează  mai  întâi,  prin  intermediul  undelor 
cerebrale, chimia însăși a organismului uman, care poate cauza, 
în  timp,  alterări  semnificative  ale  lanțului  ADN.  Interesantă 
sintagma „lanț ADN”, cine a folosit-o prima dată parcă ar  fi 
intuit că închisorile noastre sunt atât de diversificate, complexe 
și multiple. Constrânși de propria natură, într-o luptă teribilă cu 
instinctele  moștenite  din  partea  animală,  am  început  să  ne 
„construim” propriile lanțuri, și la un moment dat aproape că 
putem spune că diferența dintre  noi  și  speciile  inferioare  nu 
constă în capacitatea superioară de raționare sau în gradul de 
conștiință, ci în rafinamentul și calitatea propriilor „lanțuri”.

În  secolul  XX,  așadar,  au  ieșit  la  iveală,  paradoxal,  limitele 
medicinei, în ciuda aportului tehnicii și dezvoltării mijloacelor 
de diagnosticare. Nu e de mirare că în același secol au prins 
aripi  metodele  alternative  de  vindecare.  Disperarea  a  atins 
paroxismul, iar medicii au început să predea armele din ce în ce 
mai  frecvent,  și  de  fapt  să  se  „spele  pe  mâini”  invocând  și 
explicând totul prin stress. Astfel,  dintr-o dată, aproape toată 
responsabilitatea a fost pasată fiecărui individ în particular și 
grupurilor în general; după momentul Auschwitz, se cerea din 
ce în ce mai clar o teorie coerentă și exhaustivă asupra psiho-
logiei  mulțimilor,  asupra  comportamentului  de  hoardă  și, 
bineînțeles, se cerea elucidarea efectelor în plan individual. Mai 
este posibilă „individualitatea”, mai există așa ceva?

Colac peste pupăză, începând cu secolul XXI (unii spun chiar că 
mai dinainte),  a mai apărut un flagel – plictiseala. Cele două 
boli sunt înrudite, acționează din interior, provocând dezastre 
iremediabile corpului și minții umane. Totuși, sunt ca două fețe 
opuse ale aceleiași monezi, stress-ul acționează și se manifestă 
vizibil, ducând organismul într-o stare de agitație și de excitație 
deloc benignă. Plictiseala este însă mult mai periculoasă pentru 
că aduce omul într-o stare  de imponderabilitate acțională,  în 
care pornirile spre mișcare ale corpului și ale minții sunt reduse 
la maxim, până la propria anihilare. Având în vedere că natura 
umană are înscrisă  adânc în gene această componentă  fatală 
care este letargia și predispoziția la catalepsia spirituală, ce ar 
mai fi de spus? Boala mileniului trei și-a făcut intrarea în scenă 
– discret, parșiv,  fără surle și trâmbițe dar înarmată cu toate 
armele unei victorii indiscutabile. Iar în topul arsenalului ei – 
natura  umană.  Nu  se  știe  nimic  despre  cercetările  care  au 
urmat, nici măcar nu se mai știe dacă s-au făcut cercetări.
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Există  opinia  că  boala  s-a rafinat  la  maximum, operând individual, 
hrănindu-se  din  nevoia  oamenilor  de  intimitate.  A  te  plictisi  în 
singurătate, vă puteți imagina ceva mai înfiorător? La un moment dat 
mi-a căzut în mână un document care dovedește că boala a avut efecte 
și  s-a manifestat și  în grupuri reduse ca număr, dar totuși grupuri. 
Este vorba de un document artistic, ceea ce purta numele de „film” sau 
„peliculă”,  s-ar părea că aceste tipuri de manifestări  ar fi  fost  unul 
dintre  mijloacele  principale  de  propagare,  alături  de  mass-media  și 
internet,  mai  ales  că  încet-încet  pretențiile  de  „artă”  au  dispărut 
progresiv.  Filmul se numește  Nebraska, și  în el se poate observa o 
familie  americană  care  se  plictisește  teribil,  privind  la  televizor  (o 
formă de divertisment primitivă și  extrem de dăunătoare).  Nu prea 
vorbesc, iar plictiseala se observă cu ochiul liber - măsurând nivelul 
aurelor personajelor respective precum și norișorii de ebemotoxină în 
care sunt învăluiți,  se poate stabili  cu o precizie destul de mare că 
nivelul  bolii  este  foarte  ridicat,  fiind  aproape  instalată  catalepsia 
spirituală. În acea perioadă, documente similare acelui film ar fi fost 
bine să fi declanșat o campanie decisivă împotrivă bolii, dar la scurt 
timp  semnele  care  ar  fi  putut  fi  semnale  de  alarmă  au  dispărut 
progresiv, dar foarte rapid, ceea ce ne conduce la ipoteza că de la un 
moment  dat  boala  a  preferat  să  acționeze  strict  individual. 
Dumnezeule, ar putea fi o formă de viață extraterestră? Unii dintre noi 
nu au fost  atinși  de  cumplitul  flagel,  alții  s-ar  putea să  dezvolte  o 
anumită imunitate. Predecesorii noștri au sintetizat anumite poțiuni 
alsobiste,  care  acționează  ca  un  vaccin,  dar  în  afara  caracterului 
preventiv al acestor poțiuni, nu mai putem oferi alte informații. Sunt 
strict secrete, iar Societatea Secretă a Jandarmilor Alsobiști s-ar părea 
că duc lupta mai departe, de-a lungul secolelor. Și o vor continua, așa 
să ne ajute zeii alsobiști.
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PRECÉPT, precepte, s. n. 
Formulă, principiu, 

învățătură care stă la baza 
unei doctrine (mai ales 

morale); normă, regulă de 
conduită. ♦ Recomandare, 

sfat, povață. – Din fr. 
précepte, lat. praeceptum.  

Sursa: DEX ʼ98 (1998)  
Există o etică profesională, 

etici ale războiului, etica 
științei, mai multe ale 

iubirii. E de dorit să ne 
ocupăm serios de cel puțin 
una a culturii și a creației, 

pentru că acestea 
generează de fapt cele mai 

multe probleme.



Doisprezece cruciș
Întrebări: Dacă oamenii ar fi mere și merele oameni, merele ar mai putea dansa? Dacă mâncarea s-ar transforma în 
versurile unei melodii la ce instrument ai cânta? Când vom vedea în emisiunile TV elefanți încălțați cu poante făcând 
piruete? De câte ori se poate amplifica viteza sunetului ca să fie mai rapidă decât cea a luminii? De ce nu poate să nu 
existe o distanță între lumea viselor și propria viață? De ce becul de la lampă trebuie să se ardă fix atunci când ai cea 
mai mare nevoie de lumină? Din ce buzunar trebuia să scotem motivația de a fi mai buni? Este necesar să găsim un 
răspuns la o întrebare fără răspuns? Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: așterneți gândurile pe o bucată de 
hârtie, special pentru revista Als Ob! [D.A.C.]

24 ore și o secundă
Întrebări: Chinezii  când nu înțeleg ceva spun că e în română? Dacă exersatul duce la perfecțiune și nimeni nu e 
perfect, de ce încă ne mai chinuim sa facem selfie-ul perfect? Dacă totul  ar fi  posibil,  ar fi posibil ca ceva sa fie  
imposibil? Dacă un ciclop își  închide ochiul  clipește sau face din el? Dacă femeile au întotdeauna dreptate ce se 
întâmplă când sunt două cu opinii diferite? Roșia are numele culorii sau culoarea are numele legumei? Cum ar fi să 
mori  într-un  „living  room”?  Dacă  omor  timpul  voi  deveni  imortal?  Dacă  mi-aș  vinde  superficialitatea,  cine  ar 
cumpăra-o? Dacă pereții ar avea urechi, ferestrele ochi și prostul umor cât timp ne-ar lua să realizăm că ne aflăm într-
un TV show? Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: Propoziția din dreapta e adevărată. Propoziția din stânga 
e falsă. Dacă ai început să gândești scrie și citește din revista Als Ob. [E.O.M.]

1=132477262 miliarde de grade pe scara als ob
Întrebări: Când va zbura liliacul din grădina mea? Unde găsești un măr cu aromă de struguri?  Dacă am da ceasul cu o  
oră înainte, nu-i așa că am avea mai mult timp? Câte grade arată alsometrul când imaginația începe sa-și facă de cap?  
Care e visul visului? Porcii nu se mai satură de atâta zburat? Încrederea poate fi surdă? Dacă am fi clonați, clona ar 
avea și personalitatea identică cu a noastră? Ce opinie ar avea calculatorul despre noi dacă ar fi în viață? Ce ai alege  
între 100kg de fericire și 1g de inteligență? Mâncăm semințe cu tona, dar nu putem înghiți o pastilă antiprostie?  
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: nu mai flirta cu pereții, mai bine scrie pentru revista Als Ob. [E.O.M.]

100 de lei ascunși
Întrebări: Unde este ascunsă ziua de mâine? Dacă razele solare ar fi verzi, atunci ar mai avea rost să folosim culoarea  
verde? Cum poți să intri în baza de date a creierului tău și să ștergi anumite persoane? Cum poți să ghicești ce flori  
vei planta în fața casei când vei avea 102 ani? Ce trebuie să faci ca să lansezi culegerea de matematică pe Lună și astfel  
ea să-și formeze o nouă generație acolo, iar în final să-și aducă și rudele de pe Terra?  Cum se numește magazinul în  
care se găsesc sentimente de vânzare? Te-ai gândit vreodată că o pereche de teniși de înghețată costă 11 cm pătrați de  
zâmbete? Folosești zilnic internetul, însă știi ce culoare are litera L a cuvântului Google? Răspunsul la acestea și la 
multe alte întrebări: dai click pe „Log out”, te ridici din fața computer-ului, iei revista Als Ob și începi să citești și să 
scrii în ea. [D.E.Ș.]
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Prima axiomă alsobistă
Întrebări:  De  ce  nu  putem  grava  versurile  melodiei 
preferate  pe  retină?  Ce  s-ar  întâmpla  dacă  stelele  ar  fi 
lipite între ele? De ce nu putem desprinde fluturi de cretă 
din  asfalt?  Dacă  am  putea  arunca  cuvintele  în  foc,  ar 
prinde viață? De ce sufletul nostru nu pompează culoare? 
De ce  viitorul  nu  se  pictează în  semnele  de  circulație? 
Există  un  cimitir  al  ideilor  neaprobate  de  societate?  Se 
impregnează cu termen limită istoria în pereții clădirilor? 
De ce becurile nu pot picura viață? Canicula vine atunci 
când  căldura  sufletului  e  mare?  Dacă  prindem noaptea 
într-un pahar, intră la apă? De ce nu plouă cu lumini și 
umbre? Cum ar fi dacă apa ar juca șah pe pielea ta? De ce 
scârțâitul ușilor nu poate fi digerat?  Răspunsul la aceste 
întrebări  și  la  multe  altele:  prinde  sentimentele  în 
buzunare  și,  dacă  mai  ai  putere,  citește  și  scrie  pentru 
revista Als Ob. [I.A.M.]

Unu la ascultare
Întrebări: De  ce  mama  are  mereu  dreptate?  Dacă  am 
deveni  uriași,  inteligența noastră ar  crește și  ea? De ce 
vârful  chibriturilor  nu  se  dă  cu  praf  de  pușcă?  Unde 
pleacă  somnul  după  ce  ne  trezim?  Oare  cepele  plâng? 
Dacă oameni ar avea dinți de ciocolată mâncarea ar fi mai 
delicioasă? De ce porumbeii nu își dau unghiile cu ojă? 
Când soarele trimite razele sale spre noi, le trimite cu un 
gând pașnic?  Dacă firele  de praf  ar  avea picioare  și  ar 
pleca,  noi  ce  am mai  șterge?  De ce  unu plus unu face 
uneori trei? De ce oamenii nu își vând sufletele la borcan? 
Cine îmi fură șosetele din mașina de spălat? De ce cifrele 
nu  sunt  litere  iar  literele  nu  sunt  cifre?  Răspunsul la 
aceste întrebări și la mai multe altele: norii nu fug de noi 
ci noi fugim de nori dar mai bine citește și scrie în revista 
Als Ob. [G.G.]

Al șaselea fruct din pomul invizibil 
Întrebări: De ce masa cavalerilor este rotundă? Dacă ești 
urmărit de un mafiot teribil de înfiorător, iar mai apoi este 
cât pe ce să fii călcat de un tren care circulă pe mijlocul 
străzii, în centrul orașului, și o furnică ți se urcă pe picior, 
urmând sa fii chemat la masă, care ar fi mâncarea ideală? 
Ceasurile își pierd timpul? Dacă mâine ar fi azi, ce ar fi 
ieri?  Când  zebrele  vor  traversa  pe  oameni?  De  ce  nu 
vorbim  prin  intermediul  numerelor?  Dacă  omorâm 
speranțe  înseamnă  că  suntem  criminali  în  serie? 
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: gândește-
te la elefanții care zboară sau mai bine citește și scrie în 
revista Als Ob. [G.D.E.]
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Am încercat să-mi dau seama unde încep să crească rădăcinile nebuniei cu revista. Totul este anormal, în mod clar, și vă asigur că 
sunt detalii în sprijinul ideii de existență deviant și stranie pe care nu le veți afla niciodată. Sunt pe de o parte lucruri pe care le-
am împărtășit: dificultățile și ghinioanele de început – accidente rutiere cu urmări deloc plăcute, mail-uri atacate în mod misterios  
de către necunoscuți diabolici și informații valoroase pentru redacție pierdute pentru totdeauna, oameni care nu înțelegeau ce se  
întâmplă de fapt (oare nu așa e întotdeauna) și care ne puneau bețe în roate crezând că ne fac bine (Do you Remember The 
Holocaust  Thing?),  mese rotunde care  au rămas la  stadiul  de  vis  din  motivele  enunțate  mai  sus,  resurse  financiare  absolut  
sălbatice, care zburau cu puterea absurdă a libertății oriunde altundeva decât pe creanga noastră, zâzaniile omenești prea omenești  
din interiorul și exteriorul redacției și tot așa. Începe să miroase a teoria conspirației sau cel puțin a sindromul persecuției, textul  
meu parcă e extras din filmul Number 23, în care Jim Carrey nu se mai strâmbă. Nu-i mai arde de glumit. Numai că lucrurile nu 
sunt deloc negre, nici măcar gri. Pentru că de undeva din trecut vine multă lumină, din liceul (același ca acum) în care „epidemia”  
își are punctul 0, în urmă cu peste 20 de ani. Eram în clasa a unsprezecea când am început să facem o revistă. Colegii mei de  
început de drum: Ovidiu Nani, Cristian Șorea, Constantin Epure și Benone Feraru. Am numit-o Oblio, Oblio fiind un personaj de 
desene animate, singurul cu cap ascuțit într-o lume de capete pătra... pardon! normale. Mitologia adolescenței noastre e acolo, și a  
oricărui adolescent, de fapt – iluzia de a fi diferit. Ne este cumva jenă de naivitatea materialelor? Nicidecum, pentru că poartă în  
timp o căldură bizară. Direcțiunea ne-a oferit o sală de redacție, de unde difuzam în pauze pe holuri muzică (mai ales rock vechi) și  
anunțuri. Dar asta mult după primul număr, care a fost o surpriză pentru toată lumea, mai ales că am scris și editat revista fără  
coordonarea niciunui profesor. Acel număr a  fost  realizat cu o mașină de scris – tăiam foile și le lipeam împreună cu imaginile pe  
cartoane, construind o matriță, pe care am multiplicat-o la copiatorul de la BCR (unul dintre noi avea acolo o „pilă” - oricum, n-a  
fost un tiraj devastator). Am muncit-o noaptea, într-o dependință din curtea unei biserici negreștene de cult protestant, grație  
ajutorului oferit de colegul nostru de clasă Emanuel Chișinău.
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În cei  doi  ani ai finalului de liceu am reușit 7 numere, dar de la numărul 4 am schimbat numele în  Hermes, în cinstea 
mesagerului zeilor, precum și modul de „producție”. Utilizam un computer preistoric, numit 486, pe care puteai tehnoredacta  
cu un singur font, fără nici un fel de formatare pe coloane sau altceva, și pe care instalai unicul program cu ajutorul unui  
casetofon Elektronica (erau niște „țiuituri” pe casetă cu bandă magnetică). Iar dacă îl închideam și deschideam iarăși trebuia 
reinstalat „programul de operare”. Am descoperit recent „matrițele”, în original, atinse binișor de timp, chiar dacă au stat la 
naftalină atâția ani, închise ermetic în valiza de lemn pe care mi-o pregătise mama în vederea efectuării stagiului militar, care 
nu s-a mai întâmplat. Prea multe evenimente, mărunte dat ale noastre, prea puțin spațiu și timp prea îngust. Vizitele la alte 
redacții, din alte orașe, aventuri bizare cu xerox-ul școlii, întâlnirile de vinerea după ore cu poezie, muzică și fete (chiar dacă  
era o redacție exclusiv masculină), micile conflicte cu unii profesori,  tactul directorului de atunci, interviurile cu scriitori  
români descălecați pe meleaguri negreștene la festivaluri care nu s-au mai repetat niciodată, efortul de a pregăti o redacție de 
urmași (fără izbândă din păcate) și atât de multe altele pe care sper să nu le fi uitat măcar colegii. Doi prieteni de atunci, pe  
care din fericire i-am păstrat aproape, sunt cei  care au intervenit  cu grafica de la un moment dat – Alin Constandache  
(autorul copertei Als Ob 10) și Dan Adomnicăi. Alături de ei am trăit primele momente de fantasmagorizare, de nebunie a  
imaginației, și cred că acolo se originează tendințele actuale alsobiste (mitul „Chearjăi în colb”).

Amintirile se așează în forme neclare, fantomatice, contururi pastișate dar totuși marcând viața intensă de atunci, mai ales 
odată cu „dez-humarea” documentelor din care îmi permit  să atașez câte ceva acestui  minuscul și  firav memento.  Ca o  
fantomă benignă. Până la urmă totul se poate rezuma prin analogie cu felul în care a fost editat articolul – un fond de un gri  
întunecat, inert, mediocru și uniform iar la suprafață niște pete de lumină care au făcut dintr-o dată ca totul să aibă sens –  
niște texte, niște hârtii cu semne și oamenii care le-au făcut să existe. Până la urmă, ce a fost la început? Revista sau oamenii?
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Greu tare spre imposibil de aflat ceva despre concurs. Ceva concret și util, vreau să zic. Un  
pic de comunicare, un pic de info... Același regulament, din 1900 toamna, pe care de obicei 
îl culeg de pe undeva de pe site-ul inspectoratului Buzău, cred. Revistele Taberei Muncel,  
downloadabile  în format  pdf  de  pe site-ul  revistei  Murmurul  Jilțului,  câștigătoarea din 
acest  an,  vice-campioana  de  anul  trecut.  Evident,  într-o  locație  unde  tabăra  este  ușor  
preamărită. Hm. Și scurta comunicare cu inspectorul de specialitate din județ (îi mulțumim 
pentru profesionalism!), care trebuie să organizeze faza județeană și să trimită revistele 
calificate mai sus. Cu toate acestea, concursul arată bine – cele mai bune reviste din fiecare 
județ  ajung în  fiecare  an  la  faza  națională,  în  jur  de  200  (am aflat  în  urma întâlnirii 
miraculoase cu organizatorii, la fața locului, thank You God). Dintre acestea, doar 35 sunt 
laureate. Ierarhia nu mi-a fost împărtășită decât foarte târziu. Motivația: cel mai bine este 
ca premiile să fie  așa, cu aer  de egalitate – toate cele 35 sunt „laureate”.  Nu contează  
ierarhia (deși există, stabilită în urma unui sistem de punctaj foarte meticulos), nu avem 
cum să aflăm vreodată concret ce avem în plus sau în minus, fiecare – deci rămânem într-
o  ceață  jurnalistică  extrem  de  deasă,  bogată,  luxuriantă.  Dar,  atenție  organizatori!  
TREBUIE să știm ce avem și ce nu – feedback-ul este foarte important, adică pentru noi 
treaba asta cu a face reviste CHIAR CONTEZĂ. Nu e doar o hârtie pe masa unui inspector, 
e o chestiune de spirit, de intelect, de suflet, de comunicare, de cultură. Capisce? Textul 
acesta nu ar trebui înțeles neapărat ca o critică virulentă, ci mai degrabă ca o sugestie...  
Întotdeauna este loc de mai bine.

Workshop-uri de jurnalism, jurnaliști (mai mult sau mai puțin) celebri, care să fie invitați  
să stea de vorbă cu copiii, un plus de organizare și de coordonare atunci când vine vorba 
de revista taberei. Știm că nu sunt fonduri, dar pe baza resurselor existente, se poate face  
un pic mai mult. Cu siguranță sunt elevi-redactori care au avut așteptări vis-à-vis de asta, 
și  nu  numai  cei  alsobiști.  Dacă  lipsește  „coordonarea”,  uneori  elevii  au de  suferit.  Vă 
amintiți,  desigur,  Împăratul  muștelor?  Pentru  detalii  șocante,  citiți  și  restul  articolului. 
(F.O.)
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Era 27 iunie. Ploua (foarte frumos, era relaxant). Eu și consora mea în cauza 
alsobistă  așteptam  și  așteptam  și  așteptam  o  mașină  să  ne  ducă  acasă 
(trecuse  aproape  o  săptămână  de  când  nu-mi  mai  văzusem  pisicile). 
Admiram ploaia dintr-un soi de living sau de terasă pe care am supranumit-
o „La Internet” sau „La semnal” pentru că în „Tabăra de jurnalism” - Muncel 
(ghilimelele nu-s puse pentru denumire), așezată undeva în pădure, la un  
kilometru de o bază militară, fenomenul semnalului era ceva rar. Amănuntul 
cu baza militară m-a fascinat toată tabăra, mi s-a părut cea mai interesantă  
chestie:  „Nu vă duceți în direcția aia că vă-mpușcă!” (sper c-am reprodus  
bine).

Eram acolo de vreo cinci zile. De ce? - Îmi dreg vocea. - Revista noastră (Als 
Ob Forever!) a fost laureată la Concursul Național de Reviste Școlare și, ca 
atare, doi membri ai redacției (de preferat fete; motiv? necunoscut) au fost 
solicitați, deși e cam mult spus. Sună frumos „tabără de jurnalism”, fascinant  
chiar și, ghici ce, a fost foarte fascinant.

alsografia

  



Am fost anunțate că pe 22 iunie trebuia să fim la Muncel, în tabără și, ca orice redactori bine  
intenționați, ne-am pregătit, într-un fel sau altul, moral cel puțin. Știam că urma să lucrăm la o 
revistă, despre care am aflat mai târziu că trebuia să convingă Ministerul să susțină în continuare  
tabăra. Fie vorba între noi, pe mine nu m-a convins, dar voi detalia subiectul la momentul potrivit.  
Ce nu știam era că această revistă urma să fie singura, unica și exclusiva preocupare. Motivul  
pentru care oameni din toată țara s-au adunat sau au fost adunați acolo e de-a dreptul bizar, un 
mister. Se presupune că eu, ca redactor al unei reviste laureate primesc un premiu, o tabără de 
jurnalism. De aici deduc că mergând în tabără voi învăța sau măcar mi se vor oferi niște idei vagi  
despre ce-nseamnă să fii jurnalist, adică voi avea parte de câteva workshop-uri, ateliere sau ceva. 
Ei bine, nu, nu-i așa. Greșit. Eronat. Deducție incorectă. Să dăm cezarului cei al cezarului, tabăra-i 
foarte frumoasă. Am dormit bine. Am mâncat bine. Aveam televizor în cameră. Aveam baie, doar  
pentru mine (și colega mea), apă caldă, tot timpul. Era acolo un cățel foarte simpatic, născut să fie  
fotomodel. Dar în prima noapte am pus capul pe pernă sperând să mă trezesc acasă. De ce? M-am  
plictisit  îngrozitor.  Un misterios  sau o misterioasă a avut ideea genială că pentru cineva care 
lucrează la o revistă, cel mai bun premiu nu poate fi decât posibilitatea de a lucra la o alta. Și atât. 
Cum să zic? Mă așteptam la ceva mai mult. Partea frumoasă a fost că nimeni nu a obligat pe  
nimeni. Dacă n-am fi fost atât de pătrunse de un elan muncitoresc, ne-am fi relaxat în cel mai  
relaxant mod posibil, cinci zile, cât au fost ele de lungi, cum unii dintre noi au și făcut.

Trebuie să mărturisesc ceva. N-a fost chiar îngrozitor de plictisitor, două personaje ne-au făcut 
șederea  acolo  mai  palpitantă.  Domnul T,  alecartian  de  profesie,  un  individ  al  speciei  umane 
remarcabil,  din  multe  puncte  de vedere,  vine  din  Iași.  Domnișoara  A,  un  specimen  la  fel  de  
remarcabil, vine din București, ca redactor al revistei Sofia alias manualul de religie (pentru că așa 
arată). Am avut șansa ca uitându-mă printre revistele laureate să-l descopăr, m-a marcat. Oamenii  
au fost foarte silitori și muncitori, au editat toată revista (în limita îndemânării fiecăruia) , și-au 
sacrificat  o  noapte  de  somn  pentru  asta.  Dacă  stau  să  mă  gândesc,  au  avut  intenții  nobile.  
Văzându-se singurii capabili să salveze revista de la un dezastru estetic și tehnic, au considerat că  
formarea unei alianțe în acest scop este vitală. Cum orice cauză măreață cere sacrificii, i-au dat la  
o parte pe toți cei care s-au oferit să lucreze în echipa de editare (incapabilii!) sau au îndrăznit să 
vină cu o propunere. Chiar așa! Da’ ce-i  aici, democrație?! Tragedia noastră a început când am 
venit și noi (de fapt colega redactoare) cu o idee de articol, în colaborare cu LZR (ne-am făcut și 
noi prieteni). L-am scris, l-am editat frumos. Nu că mă laud, dar toți cei care l-au văzut s-au arătat 
foarte încântați. Ba da, mă laud! Fetele de la LZR ne încredințaseră spre editare și un articol al lor. 
Ne-am teleportat încrezătoare în fața domnișoarei A și respectivului T. M-au amuzat enorm fețele  
lor când le-am arătat la ce-am lucrat câteva ore, mai ales că materialele la care munciseră până 
atunci erau, cum să zic?, modeste. Am simțit un soi de compasiune pentru ei la un moment dat.  
Era destul de târziu, oamenii se scurgeau de somn în fața laptop-urilor, iar spiritul civic și-a spus  
cuvântul. Ne-am oferit să facem câteva variante de copertă. Răspunsul la încercările noastre? „În 
poza asta apare un cablu. Nu-i bună. Asta, mărită, n-o s-arate bine. Gândește-te că revista va fi în  
format A4.” Cum îmi zici tu mie că poza nu-i bună când jumătate din imaginile folosite în revistă,  
inclusiv coperta, sunt pixelate?! În fine, ăsta-i un detaliu minor. Inevitabilul s-a produs când am 
văzut revista (pentru Dumnezeu!, spuneți-mi că n-a ajuns la Minister). „Eroii” taberei – au primit 
și  diplome pentru efortul  depus  –  n-au respectat  munca  noastră,  sub  nici  o  formă.  Au tăiat,  
ciopârțit și nenorocit un biet articol fără apărare. SFATURI: Titlul unui articol nu se scoate sub 
nici o formă!!! Se lasă acolo! E pus cu un motiv. Când primești un text NU umbli la conținut! S-ar 
putea să rămână olog. În mod normal se folosește un font care ARE diacritice!

Dar să nu punem toată vina în cârca unor copii care nu știu ce-i de viața lor, care au preferat să  
muncească  mai  mult  doar  ca să  nu  folosească  aranjamentul  nostru.  Doamna  responsabilă  de 
revistă a fost evident foarte ocupată, pentru că a uitat să se îngrijească de buna funcționare a  
lucrurilor. O altă explicație ar putea fi metoda pedagogică aplicată, dacă „să-i lași să se descurce 
singuri”  poate  fi  una.  Totuși  cred  că  rămân  la  prima variantă.  Aceeași  doamnă era,  teoretic,  
însoțitoarea noastră. Cu toate astea, nu părea să se intereseze prea mult de soarta noastră. Nu știa 
cum arătăm sau de unde suntem.

Nu pot să spun că mai bine stăteam acasă, dar nici că aș vrea să repet experiența. Poate doar 
pentru cățelul fotomodel. Am cunoscut câțiva oameni interesanți, mi-au plăcut. Am văzut reviste  
bune, foarte bune, și reviste mai puțin bune, foarte mai puțin bune. Partea cea mai tare? Oamenii 
au recunoscut că suntem o revistă bună. Fie pe față, fie... altfel, dar au făcut-o. (E.M.O.)
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SPOTTED!!!
#reviste_laureate



Nu țin minte să fi plecat vreodată de acasă pentru mai multe zile fără cărți după mine, așa că nici acest bagaj  n-a fost  
o excepție. Diferența constă în faptul că de data asta chiar am citit. Am avut exagerat de mult timp liber pentru asta! 

Speranțele pe care mi-am permis să mi le fac de acasă, pe ascuns –  fusesem cât 
de cât înștiințată că nu se vor întâmpla lucruri palpitante – s-au dus teleleu  
prin pădure din prima zi, imediat ce-am aflat agenda. „Faceți o revistă. Până joi  
dimineața. Pentru minister. Cine nu vrea să participe e liber să pășuneze. Mâine 
dimineață va avea loc o ședință tehnică de organizare. Succes!” Cu ochii cât 
sfecla, am făcut stânga-împrejur și ne-am văzut liniștite de treabă. Pentru seara 
respectivă, aveam un obiectiv mai important:  lupta de împărțire teritorială a 
camerei cu două entități care până la urmă s-au dovedit a fi imaginare pentru  
că nu și-au mai făcut apariția, chiar în ciuda tuturor eforturilor noastre de a  
ocupa strategic doar rafturile din mijloc din dulap și de a stabili ce jumătate de  
cameră se potrivește mai bine cu personalitatea noastră, fiindcă cealaltă trebuia 
să rămână liberă, după cum ne sfătuise administratorul.
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Fiind prima seară, nimeni nu era încercat de setea de 
socializare.  Peste  tot  găseai  perechi  izolate,  șezând 
alene pe bănci (Slavă Domnului, erau!) și comunicând o 
păsărească  de  redacție  rece  și  exclusivistă.  Mult-aș-
teptata întâlnire de redacție din dimineața următoare a 
durat mai puțin de jumătate de oră. Ni s-a recomandat 
insistent  să  scriem publicistică,  nu  poezii  (astea-s  de 
umplutură!),  s-au strâns  câteva idei  de materiale,  s-a 
stabilit un termen limită de predare a articolelor, un co-
mitet de editori text-imagine și... fără „și”, asta-i tot. In-
teresant a fost faptul că un Domn T a trăncănit ca o 
moară stricată  despre  eficiența fonturilor cam pe  tot 
parcursul  întâlnirii,  dar  nu  și-a  asumat  absolut  nicio 
responsabilitate. Meh.

Neavând tendințele de geniu ascet ale Elenei, care s-a 
retras la un moment dat să-și trăiască dezamăgirea pe 
întuneric, în cameră, dormind, mi-am zis că totuși ar fi 
bine să-mi fac articolul. N-aveam chef, bineînțeles. Să 
citesc? Era prea cald. Cafea? Tonomatul era stricat. Ce 
îmi mai rămânea? Gașca de oameni,  hell yeah!  Și mu-
zica lăutărească de pe fundal, destul de cursivă atunci 
când  DVD-ul  nu  era  maltratat  prea  crunt.  Deci  nu. 
Așadar, m-am băgat în seamă cu primele persoane pe 
care le-am întâlnit. Spre norocul meu, am dat de niște 
tipe faine, Laura și Adriana de la  LZR. Vasluiul și Bu-
cureștiul înțelegându-se bine, huh? N-o să mai vedeți. 
Apoi, fiindcă mi se deschisese pofta, am luat oamenii la 
rând. Doar că nu cu același entuziasm. Majoritatea erau 
acolo fiindcă „tabără gratis,  dăă!” sau „păi...  așa a zis 
profa, lol!”. Plus că băieții erau mai toți de clasa a noua. 
I'm 18, so I have de right to be dissapointed, sorreh. 

Ultima mea tentativă  de  a  aborda  mai  mult  sau  mai 
puțin  din  senin  pe  cineva avea  ca centru  de  interes 
două fete lonely wolves,  pe care le vedeai tot timpul 
împreună,  dar  fără  să  adere  la  vreun  grup.  Atunci 
citeau amândouă undeva, într-un loc mai izolat, super 
relaxate și bucurându-se de liniște. Când s-au uitat așa, 
mai pe sub gene la mine, în timp ce mă apropiam ver-
tiginos, pentru un moment măcar, am vrut să mă pre-
fac brusc interesată de măreția naturii și să o dau în-
toarsă.  Mi-am amintit deodată chiar că Elena dormea 
de vreo 3 ore și ceva deja.  Poate că era cazul să mă în-
torc  în  cameră.  Dar  n-am făcut-o.  Am zâmbit  într-o 
manieră  absolut  tâmpită  și  mi-am găsit  loc  pe  iarbă. 
Am băgat scuza cu articolul, ca să-mi justific prezența 
disturbatoare.  Și  bang!  tocmai  descoperisem încă  doi 
redactori de revistă în tabăra de jurnalism! Uluitor, nu-i 
așa? Chiar incredibil. Te învârți vreo 5 ore într-un peri-
metru relativ restrâns, populat de tineri care își spun 
jurnaliști, dar îți dai seama că din cei 20 de oameni cu 
care ai stat de vorbă, doar 4 știu ce e aia o redacție. Să 
mai menționez că toți veneau din partea primelor 35 de 
reviste laureate din țară? Mai bine nu. În concluzie, re-
prezentantele revistei Urme sunt geniale. Și citesc cărți 
bune. 

Unul dintre lucrurile față de care îmi făcusem așteptări 
enorme (da, bine, n-ar fi trebuit, whatever) a fost expo-
ziția  de reviste.  Ni  s-a spus să aducem ce exemplare 
avem și să le lăsăm în sala de mese, pe toată perioada 
taberei,  ca toată lumea să aibă acces la ele. Ok, ok.... 
sunt și-un pic cârâitoare, dat punctul de bază al nemul-
țumirii mele spune așa: nu era mai frumos dacă într-
una din cele șase zile se găsea una! în care toată lumea 
își prezenta revista? Avantajul pe care l-am avut totuși 
din toată treaba asta  e  că am auzit  opiniile  celorlalți 
fără ca ei să știe că fac parte din redacția revistei „cu 
reclama de la Raiffeisen”. 

Activitatea  favorită?  Shooting-uri  foto  nesfârșite  cu 
toate firele de iarbă interesante care ne impresionau, cu 
frunze sau fără frunze dacă erau prea verzi,  seara la 
crepuscul sau dimineața cu o freză mișto, portret sau 
landscape, peste tot, oricum și fără număr. Da. Aveam 
timp.

Altceva? Hm...  jocuri de seară în sala de mese, ping-
pong, ploaie, telenovele în jurul unui Don Juan clan-
destin (noi fiind spectatori, la ce v-ați gândit?), încer-
cări ciudate de discoteci rock-pop-poc-poc, adunări de 
oameni  plictisiți  sub  clar  de  lună  povestind  dilemele 
vieții, ploaie, bairam zbuciumat și adolescentin prin ca-
mere, Game of Thrones, convorbiri telefonice cu pauze 
lungi  și  dese  din  cauza  semnalului  lipsă,  investigații 
abile  ca  să  aflăm parola  de  la  Wi-fi  și  ploaie. Multă 
ploaie.

Fenomenul editorial  „Muncel 2014”  mă lasă rece. Îmi 
doresc foarte mult ca mult-prea-minunatul Domn T și 
încântătoarea Señorita A (parcă...?) să lucreze numai cu 
oameni după chipul și asemănarea lor, de exact aceeași 
calitate. Știu, e un gând malefic. Poate în felul ăsta mai 
învață câte ceva despre natura umană. Dar au o con-
știință prea comodă ca să se sinchisească de așa ceva. 
Pentru cei care nu s-au simțit foarte stresați de proble-
ma jurnalismului, pe drept cuvânt, toate au fost bune și 
frumoase.  

Mâncarea a  fost  bună.  În  caz  contrar,  ar  fi  fost  cam 
complicat cu deplasatul la un magazin. Cel mai apropi-
at se găsește la o distanță de 4 km. Restul nu mai con-
tează. Dar după cum spune un prieten alsobist,  forget,  
but not forgive. (E.P.S.)

  

alsografia



Dacă începi să dansezi prin casă ești considerat 
un  ciudat;  nu  contează  prezența  sau  absența 
muzicii.  Dacă  împărtășești  voluntar,  din  prea 
multă generozitate,  cu vecinii  supliciul  auditiv, 
atunci  totul  e  perfect  normal.  De  asta  unii 
oameni iubesc câinii.

A încerca  să  repari  o  umbrelă  este  considerat 
ceva prostesc.  A nu încerca însă dă dovadă de 
prostie.  Dacă e ora două noaptea și se apropie 
furtuna?

Apa dintr-o cană aproape plină se bea, de regulă, 
în  cca.  3-4  secunde.  Triplarea  timpului  de 
execuție duce la scăderea șansei de înecare, dar 
la creșterea șansei de a fi condamnat în Siberia 
la muncă forțată pentru următorii 30 de ani. Ani 
cu apă din zăpadă... sau gheață.

A cumpăra ceva pe nevăzute este cu siguranță 
de neiertat. O prostie-n formă clasică. Se pare că 
încrederea  reciprocă  este  specifică  doar 
cimpanzeilor.

Poți să privești un zidar cum diluează vopseaua, 
un fierar cum pregătește jarul, un bijutier cum 
șterge  cu  o  batistă  imaculată  monoclul,  o 

vânzătoare care își pictează unghiile, un recuperator care își dă 
demisia, un cameraman care plânge după ce obiectul muncii a 
fost lovit de o minge de fotbal, un copil care încearcă, în zadar, 
să  lege  cu  ață  piciorul  scaunului  care  s-a  rupt,  o  fată  care 
plânge  de  tristețe  pentru  că  a  luat  primul  calificativ 
nesatisfăcător,  o gazelă  care lovește din inerție  un prădător. 
Toate acestea le poți face. Poți chiar să încerci să gândești ca și  
cum  ai  fi  în  situațiile  de  mai  sus.  Dar  nu  va  fi  niciodată 
suficient. Experiența înainte de toate.

Nu  te  gândi  niciodată  să  arunci  frisbee-ul  după  gardul 
vecinului,  să  dai  foc  unei  bucăți  de  carbid  într-o  cutie  de 
vopsea, să te întâlnești cu monstrul din Loch Ness, să-l reînvii  
pe Caesar doar pentru a avea confirmarea dacă chiar a rostit  
„Și tu, Brutus?!”, să-l superi pe cel ce nu știe să se supere, să  
lipești cioburile unui pahar făcut din sticlă roșie, să te joci de-a 
Apolodor  din  Damasc  construind  edificii  iarna,  să  numeri 
fulgii de zăpadă ce îi vezi holbându-te pe fereastră, să asculți  
cuvintele unui fost tâmplar ce a avut ghinionul să orbească o 
dată cu trecerea timpului. Fă-o!

Dacă  ai  norocul  să  vezi  cum  funcționează  o  menghină 
înseamnă că te minți singur.

Poți să vorbești cu pietrele. Nu serios... chiar poți. După ai de 
ales între schizofrenie, nebunie și a explica că ceea ce faci nu i 
se poate atribui unei probleme mentale. Nevoia de explicații.
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Poți să construiești o căsuță și apoi să te baricadezi în 
ea. Poți să construiești un fort și să faci același lucru.  
Nu contează. Oriunde te-ai duce, oriunde te-ai baricada, 
orice  ai  face  tot  o  să  te  prindă.  Oricât  de  voios, 
nonconformist, inteligent, altruist sau înțelept ai fi tot o 
să  te  influențeze.  Cinci  minute  acordate  scaunului 
nefolosit și neatins din odaia cea sacră.

Lasă ușile  deschise  noaptea  și  o  să  te  trezești  cu  un 
greiere mult prea îndrăzneț în cameră. Fă același lucru 
cu  mintea  și  este  imposibil  de  anticipat  ce  o  să  se 
întâmple.  Adună indivizii  cu  mintea  deschisă  într-un 
singur grup și  nu o să mai  uiți  senzația  portocalelor 
decojite. 

Se ia o făptură mai mult sau mai puțin europeană. La 
foc  continuu,  evoluează  după  următoarea  formulă: 
primul contact cu familia (în general, mama), grădinița, 
sfârșitul  gimnaziului  și  apoi  al  liceului,  într-un  caz 
fericit  termină  o  facultate,  se  apucă  de  lucruri 
importante,  are  mai  mult  sau mai  puțin  o  carieră  de 
succes,  plus  o  familie,  mai  mult  sau  mai  puțin 
enervantă,  iar  într-un  final  moare.  Și  eu  care  mă 
plictisisem de negresă.

Dacă nu poți să zâmbești ești,  în unanimitate,  prost... 
sau bolnav (din păcate, a fi bolnav nu scuză sau iartă 
prostia). Nu știu care ar putea fi reciproca. 

Dacă ar fi să vorbim despre timp liber folosit fără sens cel mai 
bun exemplu, la care mă pot gândi, include persoanele trecute de 
prima tinerețe.  După ce stau vreo 20 de ani să-și construiască 
„casa visurilor”, realizează că o singură odaie sacră nu e de ajuns. 
Așa că se apucă să construiască un adăpost izolat de nava-mamă. 
Oare câți ani, după ce mor proprietarii, își respectă nava-mamă 
calitatea de gazdă primitoare?

Dacă ai  sparge clepsidra și ai aduna,  cu cea mai fină pensetă,  
fiecare  particulă  însemnată  specific,  ai  reuși  să  înțelegi  mare 
lucru? Probabil că nu. Să sperăm că folia (cu siguranță mult prea 
mică)  pe  care  o  să  cadă  nu-chiar-praful  ăla  o  să  fie  cât  mai 
norocoasă... sau că bucățile de sticlă nu vor produce prea multe 
stricăciuni.

Te afli pe un drum prăfuit. Începe să plouă. Iubești, sau nu, viața.  
Poate  că asculți  jazz.  Poate că nu joci  rugbi.  Fugi  sau mergi? 
Calculezi în care situație vor exista mai puține șanse să răcești? 
Câți stropi se vor izbi de tine dacă mergi un minut și câți vor 
face același lucru dacă fugi un minut? — test de personalitate. 

Poți  să  taci?  Poți  să  asculți?  Dacă  avem  doi  de  „da”  atunci 
bucură-te! Ești norocos.

Se  spune  că  o  relație  serioasă  menține  interesul  ambilor 
parteneri undeva între 3 și 5 ani. Pentru a evita mustrările de 
conștiință ar fi de preferat ca partenerul/ partenera să fie răpit/ 
răpită de azteci cu o zi înainte de separarea ireversibilă? Ar fi 
imoral? Nu vom ști niciodată... Neinvitații trebuie să plătească.

Toți oamenii își pot citi gândurile unii altora. Oare psihopații își 
vor schimba stilul de viață sau vor deveni hipsteri? 
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Cândva F fusese celebru. ■ Avea o însușire și numai 
una:  știa  să  pună  piedici  grozave.  ■ Piedicile  lui  F 
erau foarte complicate și greu de imitat, mai exact, 
nimănui nu-i reușea prea bine. Uneori F îi împiedica 
pe  oameni  să  ajungă  la  serviciu  sau  să  prindă 
avionul,  să  meargă  la  întâlnirea  vieții  sau  să  se 
trezească  din  somn  în  timpul  unui  cutremur  de  9 
grade. Despre chestiile astea spectaculoase povestesc 
multe cărți și filmele de la Hollywood.  ■ Alteori, F 
făcea chestii mai puțin vizibile pe ecrane. De pildă, se 
pricepea  să  sechestreze  ocaziile  favorabile  spunerii 
adevărului  și  acesta era amânat perioade lungi  sau 
pentru  totdeauna.  Adevărul  era  amenințat  cu  un 
„prea devreme” sau cu un „prea târziu”. Atunci, peste 
oameni se instala muțenia, dar nu ea era lucrul cel 
mai cumplit,  ci  complicitatea  în  muțenie,  care crea 
insule sau chiar continente. Geografia populațiilor se 
desenă inexact, pentru că era, de fapt, dublată de o 
geografie  a  secretului.  ■ Ferestrele  închise,  porțile 
trântite, gurile pecetluite, ochii și urechile acoperite... 
și totul spre mulțumirea lui F!  ■ F nu spunea nimic, 
nu făcea nimic în plus, doar piedicile lui,  dar peste 
fiecare om aluneca ușor un văl care îl înfășura de jur 
împrejur, limitându-i gesturile și numărându-i pașii, 
întețindu-i bătăile inimii sau tăindu-i respirația. Mi-
am amintit de F azi,  cu ocazia echinocțiului de pri-
măvară. [vineri, 20 martie 2009]

a lsografia

  

Speranța Lemny



Eseu de Ziua internațională a filosofiei. Dilema cărbunarului
diana carbunaru  este colega mea și este profă de biologie la 9 d, unde este diriginte nelu care astăzi era de serviciu  și  
mi-a cerut numărul de telefon a lui Radu ca să stabilească să facă el de la 2 și Radu de la 4, și la clasa 9 i, care este clasa  
vecină cu 9 g, unde este elev gabi, care știe să facă niște jonglerii cu mingea grozave și are și talent la comedie, deci la 
clasa 9 i este o fată lorica, care este sensibilă și ori de câte ori citește un text se transpune în personaje și câteodată îi  
vine să plângă, eu am chemat-o la teatru, dar ea mi-a zis că are deja o soră care este la liceul de arta ștefan luchian la  
secția teatru și că nu poate veni în oraș decât dacă vine și sora ei, și sora ei nu prea vine în week-end în oraș, pentru că  
are des turnee în alte orașe. deci, lorica mi-a zis ieri să o ajut la desen să îi fac o schiță după un desen al lui ștefan  
luchian care se cheamă cărbunarul. Și eu am căutat desenul lui luchian ca să mă iau după el și nu l-am găsit și am găsit 
în schimb un desen al lui ștefan luchian care se cheamă  lorica și l-am sunat pe Radu să mă ajute și Radu a găsit  
desenul cu cărbunarul. diana carbunaru predă și la 9b, unde învață madalina. madalina știe să cânte la chitară și are o 
voce frumoasă. azi când s-a întâlnit cu mine, mi-a zâmbit ca o vampiroaică. [joi, 21 noiembrie 2013]
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Vânzătorul de cofraje
A fost  odată un vânzător de cofraje.  În magazinul  său se 
aflau numeroase stive colorate în alb, roșu, verzui, negru etc. 
Oamenii  din  orășelul  acesta  cumpărau  de  la  el  cofrajele 
pentru ouă.  De aceea culoarea cea mai vândută era albul. 
Dar  existau  unii  clienți,  mai  rari,  e  adevărat,  care  cereau 
cofraje pentru elementele din tabelul lui Mendeleev, pentru 
instrumentele unei orchestre,  pentru formele de relief  sau 
pentru alfabetul chinezesc. ■ Cu alte cuvinte, vânzătorul de 
cofraje era util atât cetățenilor obișnuiți, cât și oamenilor de 
știință,  profesorilor  sau  altor  colegi  de  breaslă.  Vânzarea 
cofrajelor s-a dovedit o afacere profitabilă, așa că vânzătorul 
în scurt timp a devenit foarte bogat. Doamnele din orășel s-
au gândit că n-ar strica să-și mărite fetele cu el, iar bărbații îi 
sugerară să inițieze un partid, al cofrăjarilor, și să candideze 
pentru președinție. Dar el îi refuză în stilul său negustoresc 
și  atunci  îl  lăsară  toți,  politicoși,  în  pace.  ■ Într-o  zi, 
vânzătorul de cofraje se îndrăgosti de o fată frumoasă din 
orășelul vecin, care era dansatoare și chelneriță într-un bar. 
Onduleurile brațelor și șoldurilor dansatoarei îl amețeau pe 
vânzătorul  nostru  așa  de  mult,  încât  începu  să  încurce 
culorile și etichetele, și așeză plutoniul printre răzoarele de 
flori, iar praful de scorțișoară în cofrajul cu sistemul solar. 
Ca  să  iasă  din  încurcătură,  mai  adăugă  o  dimensiune 
cofrajelor,  făcând  combinații  mai  complicate,  așa  că  se 
puteau cumpăra acum cofrajele  cu prăjituri  numerice  sau 
animale  de  grădinărit.  Cetățenii,  întâi  refractari  la  noile 
cofraje, cu timpul deveniră încântați de noutatea situației și 
veniră cu sugestii.  ■ Ministrul Apărărilor și Atacurilor făcu 
o vizită în orășel și cumpăra cofrajele cu ouă cuantice pentru 
următorul  război,  pentru  a  le  arunca  în  capul  inamicilor, 
deoarece se prefăceau în stingătoare de incendiu goale sau 
în  cozi  de  cal  fără  cal,  în  nuci  seci  și  roți  de  automobil  
dezumflate. Cei din tabăra adversă erau nevoiți să capituleze 
după prima bătălie. Dar vânzătorul nostru era interesat doar 
de dansatoarea din bar și îi trimitea zilnic câte un cofraj cu 
cele mai neobișnuite amestecuri pentru omletele de la micul 
dejun,  pe  care  ea  le  primea  cu  încântarea  unui  bacșiș 
consistent. Și multe altele pe care le-a mai făcut pentru ea și 
care au legătură logică tot cu cofrajele cvadridimensionale. ■ 
Povestea  se  încheie  cu  nunta  celor  doi  și  cu  extinderea 
afacerii dincolo de ocean. Așa că, dragi vizitatori, dacă veți 
vedea  la  magazin  cofraje  cu  ouă,  cu  panseluțe  sau  cu 
pastiluțe  să  știți  că  provin  de  la  personajul  nostru. 
[duminică, 13 septembrie 2009]

Conversație la limită
A  fost  odată  ca  niciodată  o  pădure  indigo. 
Copacii  din  ea  erau  violeți  și  pentru  că  din 
trunchiul  fiecăruia se desprindeau două ramuri 
verticale  și  numai  două care  se  înălțau  drepte 
spre cer, ei semănau adesea cu oamenii prinși în 
sfadă sau revăzându-se după mulți ani.  ■ Într-o 
noapte, bufnița se trezi cu o umbră lângă ea pe 
creangă. Era o pisică. Răsuflă ușurată, de obicei 
vecinele  ei  nocturne  erau  cucuvele.   Așa  din 
vorbă în vorbă află bufnița povestea căluțului. ■ 
În  pădurea  mov,  în  care  și  cerul  avea  reflexe 
liliachii,  existența  unui  căluț  alb  ar  fi  fost 
imediat remarcată, dar majoritatea vietăților, ca 
și  bufnița,  dormeau  ziua  sau  erau  ocupate  cu 
diverse chestii lipsite de sens, încât pur și simplu 
orbeau. Noaptea le trezea interesul, pentru că își 
puteau  pune  la  încercare  puterile  extrasen-
zoriale. Deci nu remarcase nimeni că există un 
căluț alb, numai pisica. ■ Pe bufniță o plictiseau 
povestirile lungi și ar fi vrut să afle de la pisică 
multe dintr-o dată, iar pe pisică o plictisea faptul 
că trebuie să tot  miaune până când bufnița va 
înțelege. Erau, altfel spus, în plină criză a spiri-
tului  geometric.  Sau  la  sfârșitul  propoziției  a 
șaptea a lui Wittgenstein.  ■ Pisica atinse prima 
fin  strunele  tăcerii  și  începu  să  toarcă,  cerce-
tând-o  cu  ochii  mari  și  rotunzi  pe  bufniță.  ■ 
Bufnița înțelese în sfârșit că acest căluț, care era 
o prezență plăcută, stă adesea întins pe pajiște și 
visează,  cu  coama  plină  de  albăstrele,  că  se 
ocupă  cu  antrenamentele  piloților  tineri  de  la 
unitatea militară de la lizieră și că uneori pleacă 
în zbor din pădurea mov spre ținuturi care au 
tot  felul  de  culori  și  sunete.  [sâmbătă,  6 
octombrie 2012]

Cele 100 de concubine ale împăratului
Pe baloții mari și pufoși de lână stătea sfetnicul 
împăratului  scrutând  orizontul.  Din  depărtare, 
cu  doar  douăzeci  de  ani  în  urmă,  împăratul 
venise  cu  o  mică  escortă  și,  ridicând  în  aer 
arătătorul  arătase  vârful  unui  bambus  până  la 
care trebuia să se înalțe palatul. Acolo avea să 
locuiască  prima din  cele  100 de  concubine  ale 
sale.  ■ Acum  cele  100  de  concubine,  care  la 
început  coseau  în  gherghefuri  mici  păsări 
colorate  și  liane   lucrau  tapiserii  cât  peretele. 
Împăratul  era disperat. Stătea în fața paharului 
cu sake și vorbea doar cu sine. Într-o zi îi crescu 
în  vârful  capului  un  coc  mic,  răsucit,  iar 
perciunii  îi  coborâră  ca  la  evrei.  Ochii  aveau 
gene lungi și negre și gura se rotunjea delicat cu 
zâmbetul celei de-a 36 -a gheișe. Se apropie de 
oglindă și o sărută. Apoi fugi ca vântul care se 
luptă cu umbrelele deschise. Afară ploua ca 
din ochii celor 100 de concubine.
[duminică, 25 august 2013]
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„Disappear”



Un fel de noapte de dragoste
Noapte de iunie, sfârșit de an școlar. Ore calde, cărăbuși bezmetici, 
adieri de tei, felinare aprinse pe străzile principale, câte două, trei 
umbre lungi în jurul fiecărui rătăcit pe alei mărginașe… eu, foarte 
tânără, cu capul plin de romane de capă și spadă și îndrăgostită de 
șeful clasei,  un băiat bun la mate, taciturn, cu sprâncene groase, 
ochii mici, dar cu râs frumos. Locuia cu mama, o femeie văduvă, 
exigentă și cinică, care a venit pe furiș într-o pauză să mă cunoască 
și  m-a  lăsat  plină  de  frici  de  toate  felurile.  În  fața  ferestrei 
dormitorului lui,  un castan destul  de greu de escaladat…în bloc, 
vecini  care  deschideau  ușa  brusc  și  dacă  ai  fi  trecut  călare  pe 
motan. Și  eu,  care de o săptămână mă gândeam numai la darul 
pentru ziua lui… ■ Am cercetat toate străzile care aveau grădini din 
marginea orașului și  spre dimineață,  cu inima cât  un purice am 
șters-o de acasă, am sărit gardul unei case, am rupt o creangă cu 
trandafiri albi, am sărit un alt gard și am cules și din cei galbeni 
apoi,  urmărită  de  doi  câini  din  cartier  chiori  de  somn,  m-am 
descălțat,  am urcat  treptele  până  la  ultimul  etaj  și  am presărat 
petalele pe covorașul cu pătrățele albastre de la intrare. Acasă nu s-
a  prins  nimeni  că  am lipsit.  ■ Restul  nopții,  tolănită  în  pat  am 
construit scenariile reacțiilor lui până dimineața. Să mai spun că 
toate se terminau cu happy-end? ■ A doua zi, la școală a intrat în 
clasă fără să mă vadă, iar în pauze a vorbit cu toată lumea în afară 
de mine. În acutele disperării, în drum spre sala de sport, l-am auzit 
povestindu-i  colegului  de  bancă  despre  nervii  de  dimineață  ai 
femeii  de  serviciu,  pe  palier,  care-i  reproșa  mizeria  de  la  ușa 
apartamentului, de pe preș. Și el care nu avea nici o vină.  ■ Și eu 
care trăisem prima noapte de dragoste. [duminică, 23 mai 2010]

Pisica și mărul
Pe un gard stătea o pisică. Era roșcată și rotofeie, avea în burtă 
pui. Un copil a trecut pe lângă ea, a mângâiat-o, s-a mirat că 
poate sta așa în echilibru și pisica a început să toarcă. Copacii, 
iarba, aerul, totul a devenit roșcat și a început să toarcă. Au fost 
câteva  zile  cu  vânt  puternic.  Copilul  a  plecat.  Pe  masa  din 
dormitor era un măr, un dar. Era roz cu galben pe o parte și cu 
o codiță mică.  Pisica l-a văzut, l-a mirosit  și  l-a rostogolit cu 
lăbuța pe dușumea. O vreme l-a purtat în gură, apucat de codiță 
ca  pe  un  șoarece.  Pentru  că  mărul  era  exact  potrivit  pentru 
pisică, nici prea mare și nici prea mic, pisica s-a jucat cu el mult 
timp.  Și  acum  aud  cum  se  rostogolește  mărul  prin  cealaltă 
cameră. [marți, 24 septembrie 2013]
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Defazajul femeilor
Scuze că folosesc acest termen tehnic, dar este singurul 
care  îmi  vine  acum în cap.  M-am tot  gândit  în  ultima 
vreme la marea nefericire feminină de pe această lume și 
am  găsit  o  explicație  spațio-temporală:  defazajul.  ■ 
Femeile  trăiesc  evenimentele  esențiale  ale  vieții  în 
defazaj.  De  pildă,  Geneza  ne  spune  că  Dumnezeu  o 
creează pe Eva după ce-l face pe Adam. Apoi, femeia se 
trezește ea din somnul frumos al raiului înainte de bărbat 
și  preia  controlul  lucrurilor  catastrofic.  Ca  să  dreagă 
busuiocul, vorba Clasicului, își propune apoi să nu mai 
facă nimic, dar nici așa nu e bine, că Dumnezeu o făcu să 
ajute omul, nu să piardă vremea. Atunci, prinsă în acest 
conflict între a fi și a face, femeia găsi soluția nefericirii. 
Ea  constă  în  lipsa  singurei  calități  apreciate  și  anume 
intuiția feminină, care te face să știi când să încetinești și  
când să accelerezi. Unii dintre bărbați au intuit aceasta și 
au aplicat  modelul  „Apasă pedala cât  poți  de tare,  lasă 
muzica  să  urle  în  difuzoare”  cu  scopul  de  a  o  înviora 
oleacă pe leșinata care nu pricepe că trebuie să acționeze. 
Apoi, când femeia se trezea și începea să execute una sau 
alta, se trecea la domolirea situației în diverse stiluri și 
tot  așa,  zi  de  zi.  În  concluzie,  doamnelor,  după  aceste 
cugetări,  mă întreb și eu ca Hamlet dacă femeilor li  se 
potrivește tot dilema a fi sau a nu fi  ele însele. De aia 
femeile  filosof n-au lăsat în omenire efecte durabile, ci 
doar urme palide prin câte un mit platonician, în schimb 
este plină literatura de zâne, iele, vrăjitoare, drăcoaice și 
alte arătări care bagă în răcori pe orice om normal, iar la 
noi,  românii,  chestia asta e  supralicitată.  Marele filosof 
cunoscut pentru antipatiile sale pro-feminine, Schopen-
hauer,  spunea  într-unul  din  celebrele  sale  aforisme: 
„femeia este un animal care trebuie bătut, ținut în cușcă 
și căruia să i  se  dea de mâncare”.  Cu aplicație  pe câte 
unul  din  aceste  trei  elemente,  cultura  umanității  a 
dezvoltat  diverse  strategii  care  să  alunge  din  femeie 
nefericirea,  adică  mai  o  colivie  aurită,  mai  o  masă  la 
restaurant,  niște  cătușe  prinse  de  zăbrelele  patului 
nupțial etc. Asta dacă și-au bătut capul să caute. Sau au 
mers pe varianta narcisică a situației, le-au luat femeilor 
o haină de blană, o pălărie cu pene, un guler de vulpe,  
bijuterii, poșete, le-au plătit câte o oră la salon, la masaj, 
la mare, la munte etc. În caz de defecțiune, au aplicat un 
update și femeia o lua de la capăt cu energie, veselie și 
elan.  Cam  asta  am  înțeles  eu  până  acum  despre 
nefericire.  Poate  de  acum încolo  pricep  ceva și  despre 
mine. [vineri, 11 iunie 2010]

„jur pe roșu”
Când am început să scot nasul în lume, adică să nu 
mă joc doar cu frații mei, ci și cu ceilalți copii din 
cartier, am aterizat în plin folclor comunist. Una 
din expresiile  cele mai uzitate era „jur pe roșu”. 
Probabil  că  imaginația  noastră  hiperbolizatoare, 
fără cablu și net, făcea narațiunile  cotidiene mai 
îndoielnice și atunci faptele pe care le povesteam 
la  venirea  de la  școală  erau  mereu  întărite  prin 
„jur pe roșu”. La televizor, în cele zece minute de 
desene animate sau la defilările lui Ceaușescu nu 
se produceau mutații existențiale, dar când cineva 
povestea ceva nemaiîntâlnit,  de exemplu că unul 
din clasă a căzut de pe scaun în ora de fizică sau că 
profului  îi  umbla un șoricel  pe sub catedră,  i  se 
cerea imediat povestitorului să ”se jure pe roșu”. 
În  acest  caz,  în  care  verdictul  povestirii  avea 
consecințe  grave  asupra  locului  ocupat  de 
povestitor  în  grup,  erai  nevoit  să  găsești  rapid 
ceva care să pecetluiască ineditul. În nici un caz 
nu se luau în calcul cravata de pionier sau bucată 
de  drapel  cu  simbolul  sângelui  vărsat  de  eroi. 
Școala  și  ideologia nu se amestecau în chestiuni 
serioase.  Atunci  căutam rapid cu privirea o pată 
de ceva roșu prin preajmă, ghidonul de la bicicleta 
cea nouă a vecinului de la 3, o brățară, fundițele 
din părul colegei, scrisul de pe pachetul de eugenii 
etc. Toată lumea era mulțumită, evenimentul era 
clasat  și  crezut.  ■ Mi-am  amintit  de  rigoarea 
ascultătorilor de 8 ani, când am auzit cum guver-
nul își  „asumă răspunderea”  pentru diverse  legi, 
printre care și  legea educației,  ca în acel „jur pe 
roșu” din copilăria miniștrilor. Acum să vedem pe 
ce  minuscule  realități  vor  pune  ochii  ca  să-și 
justifice expresia. [vineri, 29 octombrie 2010]
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Încercare  de  TIPOLOGIE  (schiță) (martie  2010).  Dragă  Friedrich,  Sunt  ispitit  să 
clasific și să-mi calific semenii în funcție de locul pe care-l ocupă în situația cu totul  
și cu totul staționară a careului următor:

A. Cei care iau în serios propria seriozitate - zodiile de pământ, șefii, femeile și în  
genere cei cu tendințe supraalterne; ei sunt periculoși pentru că deși sunt sterili, se  
supun fără crâcnire unei Ordini pe care nu o înțeleg și care îi face la schimb fericiți.  
Ambiția îi tembelizează mult mai repede decât își pot ei da seama și de aceea nu sunt  
în ton cu propria temperatură sufletească aproape niciodată. Pentru ei există doar 
„verticala” negând spasmodic orice formă de „orizontalitate”. (ambițioșii)

B. Cei care iau în serios propria neseriozitate - spiritele libere, imaginative și ușoare, 
vorbitorii de italiană, amorezii satisfăcuți, rebelii veseli, actorii cu vocația unui singur 
rol precum și romancierii romanului singuratic, sclipitor și unic ca Don Quixote - 
într-un cuvânt: cei neputincioși. (ratații)

C. Cei care iau în neserios propria seriozitate - rezervată exclusiv celor care nu mai 
înaintează în carieră renunțând să mai caute specia ultimă. Pentru ei, finitudinea e un 
alt nume dat nihilismului și ține locul mântuirii. Părăsiți de iubire și  abstinenți ai 
acțiunii nu mai caută decât puritatea unei cafele arabice și finețea gleznei de femeie. 
Potrivit le este ca săptămânal să tragă o beție cu eclere... (contemplativii)

D.  În sfârșit,  cei  care iau  în neserios  propria  neseriozitate  -  o  spunem din  capul 
locului  că  sunt  locțiitorii  prostiei  de  orice  manifestare  ar  fi;  cei  care  se  tem  de 
propriile  emoții  căutând  alte  grădini,  având  crize  de...  seriozitate  și  astfel  de 
identitate. Ei umblă cu plăgile sufletești la vedere și lamentația le e plină de o muzică 
fără cauzalitate. (ghinioniștii)

Rostul oricărei tipologii este să indice un criteriu în care să ne recunoaștem pe noi  
așa cum fie suntem fie vrem să fim. Eu am ales a doua intenție. Ca mijloc de realizare 
am pus față în față binomul seriozitate-neseriozitate alegând din spațiul de joc cei 
patru  poli  rezultați.  Foarte  bine  aș  fi  putut  locui  seriozitatea  cu  nervozitatea  ori  
stupiditatea, șamd. Concluzia: paradoxalul se ivește din imparțialitatea jocului.

Militară (aprilie 2012) ... foșnesc, unduiesc lungile și mlădioasele brațe ale sălciilor; o pală 
buclucașă scutură mărul abia înflorit; chipiurile ostașilor de la paradă sunt ridicate de zefir 

în plin aer; lunetiștii le iau în cătare însă petalele rătăcitoare prin oraș îi orbesc în alb și 
roz, ei se freacă la ochi și își bagă adânc în orbite florile fructifere ce rodesc pe dată 

înăuntrul lor, și toți soldații devin unul câte unul precum creaturile lui Arcimboldo. Copiii 
râd și se reped la ei rupând fructele zemoase, consumându-i pe toți până la ultimul. ⌂ 

Doar chipiurile încă le mai sunt purtate în slavă, mai șfichiuie pe undeva brațele lungi și 
zvelte ale sălciilor...
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Mi-ar fi plăcut
ca o femeie să joace în

Curiosul caz al Benjaminei Button.
(Indulgențe, martie 2012)
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Îmbrăcat în latex și melancolie rătăcesc înșeuat pe bicicletă prin ținuturile fierbinți ale lumii. 
Singur sunt și asta înseamnă că ceilalți nu se amestecă în destinul meu, ceea ce e foarte bine. 

Înfometat pornesc la drum... Necunoscutul cunoscut și cunoscutul necunoscut mi se așterne în 
fața roților. Văile zărilor sunt pline de lumina marelui soare de amiază, creând închipuiri pline 

de vrajă. Haide, o ultimă încercare! O ultimă rebeliune...[duminică, 2 mai 2010]
extras de pe  faringomeronuldeaur.blogspot.ro
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Despre  muște  (iulie  2009). Dragă  citito-
rule,  acesta  nu  este  un  subiect  de  pur 
amuzament ci este ceva serios, în fapt atât 
de  serios  încât  îmbină  amuzamentul  cu 
cea  mai  severă  rigoare  științifică  –  iată 
ceea  ce-și  poate  dori  știința  pozitivă! 
Idealul acesteia!  ⌂  Așadar,  după o înde-
lungă  observație  străbătută  de  intuiții 
complexe  am  formulat  câteva  adevăruri 
universale  în  privința  comportamentului 
muscular,  adică al  muștelor  de  pretutin-
deni.  Ipotezele  le-am  coroborat  și  cu 
opiniile altor semeni pentru a mă asigura 
de  obiectivitatea  muncii  mele.  Proiectul 
cercetării  s-a  desfășurat  în  variate  zone 
geografice  la  munte,  la  mare,  în  orașe, 
metropole,  la  țară,  acasă,  la  serviciu,  în 
țări străine, în case străine, în bucătării și 
în  cantine,  în  spitale,  șamd.  Într-un 
cuvânt, muștele m-au urmărit peste tot. ⌂ 
Am putut formula enunțul sau aserțiunea 
– asta o zic pentru forurile academice! – 
Următoare:  „Muștele,  fie  ele  tinere  sau 
mai  în  vârstă,  atunci  când  intră  într-un 
spațiu (oricare spațiu) procedează după un 
principiu al liberei alegeri”. Ele intră sau 
pleacă  după  propriul  arbitru.  Mai  mult: 
sunt dispuse să se joace cu cel care vrea să 
le alunge. Așa am putut explica definitiv, 
spre exemplificare, de ce se țin muștele de 
coada  vacilor.  ⌂  În  investigația  mea nu 
am  uitat  nici  de  elementul  mitologic. 
Tradiția  ebraică  ne  spune  că  împăratul 
muștelor  este  celebrul  demon  Belzebut. 
Muștele  fiind  mesagerii  lui  trimiși  pe 
pământ să spioneze oamenii. Se potrivește 
și  aici  deoarece  muștele  au  o  vivacitate 
neobișnuită și par că nu obosesc niciodată 
ci o fac pentru a ne enerva mai tare. De 
aceea este înțelept să nu te pui cu muștele 
fiindcă  enervarea  are  intenție  drăcească. 
Interesantă este  și  etimologia cuvântului 
„muștruluială”  care  vine  de  la...  muscă 
plus turuială,  ceea  ce  rezultă  „turuială  a 
muștelor”.  ⌂  Deoarece au un comporta-
ment atât de puțin cunoscut,  muștele au 
putut străbate istoria descoperirilor știin-
țifice  în  deplin  anonimat.  Însă  acum  în 
urma acestui studiu detaliat de psihologie 
insectică, sperăm ca Academia Română să 
reconsidere  poziția  adoptată  până  în 
prezent  și  să  aloce  fonduri  consistente 
pentru studiul acestor fascinante animale. 
(voi reveni cu adăugiri)

Cozonacii (aprilie 2011). Sărbătorile 
pascale  mi-au  adus  în  casă  trei 
specii de cozonac la care amintirea 
mai adaugă încă una îngăduindu-mi 
să  schițez  aici  câte  ceva  despre  o 
posibilă  cunoaștere  cozonacală.  În 
primul  rând  cozonacii  degajă  o 
atmosferă  barocă  de  flaut  dulce  și 
lăută. Deși înrudiți cu produsele de 
panificație se situează deasupra co-
feturilor.  Esența  lor  e  pâinea  însă 
prin semnificație o depășesc de de-
parte.  Dar  să  inventariez  cele  trei 
specii de cozonac:

⌂  Cozonacul  Imperial (făcut  de 
mama) - crescut fastuos, plin de nu-
că,  foarte  dulce  și  greu;  odată  în-
gurgitat simți că ai primit o lovitură 
în stomac.

⌂ Cozonacul Artistic (făcut de d-na 
G.) - moderat în toate, nu prea dul-
ce,  cu  arome  discrete  de  carboni-
zare, melcul de nucă se aseamănă cu 
sprâncenele  femeilor  cochete;  te 
face  să  simți  că  trăiești  și  altceva 
decât viața ta, simți cum papilele îți 
strigă  să  nu  te  oprești,  să  le  ali-
mentezi mereu și mereu, în timp ce 
ele  secretă jeturi  abundente  de sa-
livă.

⌂ Cozonacul Smerit (făcut de soția 
mea)  -  ceva  între  pâine  și  panne-
tonele italic; subțirel, un poco rahi-
tico acest tip de coptură amintește 
de  asprimea  pietistă  a  creștinis-
mului. ⌂ Orice gospodină știe că la 
bunul  mers al  coacerii  și  al  facerii 
contribuie  puțin  și  hazardul,  dacă 
nu cumva forțele divine în mod di-
rect. ⌂ Se observă trei faze istorice: 
faza pietistă, cea echilibrată și cea a 
abundenței.  Eu  voi  inaugura  peri-
oada  post  modernă:  în  locul  făinii 
de grâu voi aduce secară.
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Manifestul suprarealismului.
„Poezia este viziune, dezvăluire 
(apokalypsis). Ea nu se confundă cu 
extazul mistic, nici cu beția sau 
delirul de cuvinte. Este sobria 
ebrietas. Stare de luciditate 
hiperbolică. Nici delir, nici dicteu 
automat. Inspirație subită și ekspi-
rație controlată. Nici ezoterism, nici 
exoterism. Dacă nu place nu e 
poezie. Provine din gratuitatea ha-
rului și produce jubilație intelec-
tuală, psihică și estetică. Lasă în 
cititor sau ascultător o senzație de 
neuitare. Poetul crede în Poezie ca 
în Dumnezeu cel Întrupat și în 
Dumnezeu cel Întrupat ca în Poezie. 
Sărbătoarea poeziei este sărbătoarea 
Schimbărilor la față, a Metamor-
fozelor realității. Poetul unește 
simbolic Semnificatorul, semnifica-
tul și semnificantul. De fapt, supra-
realismul este un metarealism. Ori-
ginea și fructul poeziei este starea 
de grație. Biografia celui care scrie 
își pierde profilul egocentric și 
devine metaforă a lumii. Orizontul 
poeziei este libertatea autentică, 
paradoxală, coincidentia opposito-
rum. De unde posibilitatea și chiar 
datoria poetului de a se contrazice 
la nivel logic pentru a fi coerent la 
nivel poetico-teologic. Realitatea se 
înrădăcinează în transcendența 
obiectiv-subiectivă: Dumnezeu. 
Cele două chipuri ale trans-
cendenței sunt chipurile Sophiei. 
Unul spre Dumnezeu, celălalt spre 
creatură. Poezia reflectă ambele 
chipuri simultan. Opera nu există 
altfel decât că ofrandă și sens pur al 
libertății. Poezia se experimentează, 
nu se teoretizează.”
[text de Cristian Bădiliță]

A  șofa (septembrie  2008).  Învăț 
conducerea  automobilului.  Ani  de 
zile nu am fost capabil de asta, însă 
acum  am  hotărât  să  dau  piept  cu 
propria  nesiguranță.  Nici  în  mo-
mentul când voi fi obținut permisul 
nu voi fi convins de faptul că sunt 
apt de a șofa. Ideea e alta!  Ani de 
zile mi-am dorit ca în după-amieze 
ploioase  de  toamnă,  la  începutul 
primăverilor ori în unele nopți cris-
taline  de vară să gonesc ca vântul 
până îmi pierd urma pe șosea, până 
mă epuizez ascultând muzica dispo-
zițiilor nostalgice... Cu asta am por-
nit.  Pe parcurs  am constatat  că-mi 
place  enorm  să  șofez.  Nu  înțele-
geam de unde vine senzația care mă 
cuprindea cu atâta voluptate. Pe la a 
șaisprezecea  ședință  am  înțeles: 
zborul! Plutirea! Imponderabilul!

I-am comunicat  instructorului  care 
nu  a  spus  nimic  și  apoi  câtorva 
prieteni  care  s-au  amuzat  copios. 
Nu  am  obținut  o  confirmare.  Așa 
cum vedeam eu,  esența  automobi-
lului și a actului de a șofa este „do-
rința de a ne părăsi  corpul”,  „de a 
călători  cu sufletul”.  A nu-ți  folosi 
decât  în  foarte  mică  măsură  muș-
chii,  tendoanele și  creierul  și  toto-
dată  să  poți  trăi  beatitudinea  unei 
locomoții  fantastice,  cu viteze des-
prinse de firescul organic uman este 
într-adevăr de invidiat. Poate multe 
descoperiri  ale  civilizației  se  dato-
rează invidiei fundamentale pe care 
o  nutrim  față  de  alte  regnuri.  O 
istorie  a  invidiei  încă  nu  s-a  scris. 
Tehnica a îndeplinit parțial această 
secretă dorință de a ne domina car-
nea, trupul, pământul. ⌂ În urmă cu 
câteva luni  am găsit  o carte  scrisă 
de  un  neamț  despre  visul  omului 
din  antichitate  și  până astăzi  de  a 
construi mașini cu care să se depla-
seze. Nu am citit-o (mi-a fost frică) 
și nu știu dacă ajunge la o concluzie 
asemănătoare cu a mea. De neuitat 
însă rămâne starea, staza când con-
duci automobilul cu grație. Se aude 
atunci în cosmos - precum în  Odi-
seea Spațială de Kubrik - valsul miș-
cărilor...

Din  urbea  mea  veselă (februarie 
2012). A nins mult în ultimele zile. 
Pe trotuare s-a format o cărare în-
gustă ce abia încape o persoană. Oa-
menii trec tăcuți, în șir indian, fără 
să privească împrejur, atenți pe un-
de calcă. În aceste condiții, dacă nu 
ai altceva mai bun de făcut, tresări 
doar la stimulii  sonori care te scot 
din monotonia peisajului. ⌂ În fața 
mea s-au acroșat ușor două mașini. 
Șoferul  uneia iese  și  îi  spune ceva 
neplăcut  celuilalt  șofer.  Șoferul 
apostrofat nu se lasă mai prejos și-i 
zice și el celuilalt câte ceva zgomo-
tos. Sfada se încinge în privința re-
partizării vinei. (Ei nu cunosc para-
doxul săgeții  otrăvite!)  ⌂  O bătrâ-
nică  s-a  oprit  blocându-mi  accesul 
pe  trotuar.  Ființa  toată  îi  radia  de 
plăcere  și  poftă.  A  încremenit  cu 
plasa în mână nedezlipindu-și ochii 
de la ceartă șoferistică. Cine spune 
că  bătrânii  sunt  mai  înțelepți?  O 
ating de mânecă și o întreb: „E fas-
cinant  mamaie,  nu-i  așa?”  ⌂  Nici 
măcar nu m-a privit, a confirmat cu 
un surâs satisfăcut...
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În mod ironic sau nu, uneori simt că pământul plânge cu 
mine.  O  fi  vorba  de  patriotismul  meu  ce  tinde  să  se 
îndrepte  spre  latura  ludică  a  micului  univers  în  care 
pretind  că  exist,  sau  poate  delirez  de  la  ploaie?  Bine, 
recunosc, nu mi-am băut cafeaua în această dimineață. 
Dar  știți  despre  ce  vorbesc,  știți  ce  gândesc.  Nu  vă 
cunosc,  nu vă știu  conturile de Facebook, dar vă simt 
motivațiile de nezdruncinat, vă adulmec studiile solide și 
îmi place să contemplu frumusețea voastră, în special a 
fetelor, pentru că, lăsând la o parte modestia exacerbată 
de  care  dau  dovadă,  trebuie  să  recunoaștem  că 
româncele  se  evidențiază,  nu  doar  prin intelect,  cât  și 
prin  frumusețea  răpitoare,  fie  ele  din  stânga  sau  din 
dreapta Prutului.

Am ajuns  să  suspin alături  de cer,  îndeosebi  când am 
auzit  că unii  și-au permis să  vă numească „români de 
mâna  a  doua”.  Impertinență?  Necunoștință  de  cauză? 
Sentiment de inferioritate din care se naște gelozia? Nu 
știu ce e, dar nu îmi place, întrucât minciuna aceasta îmi 
zgârie  retina.  Nu  vreau  să  cred  că  o  asemenea 
mentalitate  există  cu  adevărat,  așa  că  nu  accept  și 
pretind că tot ce am auzit este de domeniul penibilului și 
provine dintr-un spațiu paralel, eventual perpendicular. 

Poate că greșesc, dar voi mai zăriți vreo urmă de onoare? 
Nu mai pomenesc de bun simț, că... Mă înțelegeți. Până 
la  urmă,  de unde pleacă tot?  Orgoliul  predomină,  ce-i 
drept în închisorile din sufletele noastre, dar asta nu-i o 
scuză.  Dacă  noi  nu  suntem  uniți,  atunci  de  ce  să 
pretindem de la alții să ne vadă astfel? Îmi pun atât de 
multe  semne  de  întrebare  încât  încep  să  amețesc.  Ne 
afundăm într-o dezorganizare atât de tristă, când de fapt 
simplitatea  din  lumea asta  ne  bate  subtil  pe  umăr  de 
mult.

Voi sunteți  „Basarabia”,  partea răsăriteană a Moldovei, 
așa mi-au zis unii, alții, spre entuziasmul meu - nu toți. 
Poate  din  prea  mult  subiectivism,  am  aflat  inițial  că 
teritoriul de peste Prut reprezintă acea parte a României 
despărțită  temporar  de  matca  sa.  Să  mi  se  ierte 
îndrăzneala, dar eu vă prevăd destinul alături de țara în 
care trăiesc de 16 ani și 14 zile. Trebuie să recunoaștem 
că  luptăm  cu  aceleași  probleme:  instabilitate  politică, 
rata  ridicată  a  șomajului,  viață  cotidiană  inundată  de 
temeri... Dezolantă imagine, nu? Dar de ce să luptăm pe 
cont propriu? De ce să nu ne ascuțim săbiile împreună și 
să  înfruntăm  viitorul  cu  zâmbete  pline  de  încredere? 
Poate că o să aveți o senzație de déjà-vu când citiți asta, 
dar  „unde-s  mulți,  puterea  crește”!  Aici  nu  mă  poate 
contrazice nimeni, pentru că nu-i las eu. Ce rost are să 
ne  călcăm  în  picioare?  Dacă  există  cineva  care  să-mi 
răspundă la această întrebare, pe care în sinea mea vreau 
să o consider retorică, eu mă retrag. 

Nu suntem noi viitorul? Și vorbesc aici de tineri, de cei 
cu minți proaspete și  încă lipsite de corupție.  Sunt de 
acord  că  e  vorba  de  individualism  și  că  majoritatea 
preferă să-și  părăsească țara pentru un viitor mai bun, 
dar  de  ce  să  nu  ni-l  creăm  noi  înșine?  Poate  că 
dramatizez,  o  fi  din cauza  ciocolatei  care îmi  dă prea 
multă  energie  și  îmi  permite  să  bolborosesc  tot  ce-mi 
trece prin cap. M-am săturat să visez că „o să fie bine...”. 
Vreau să îmi plănuiesc fiecare pas cu încredere și vreau 
să știu că am alți români alături de mine. M-am săturat 
să  aud  vorbindu-se  despre  discriminări  și  despre 
diferențieri  bazate  pe  criterii  mai  mult  sau  mai  puțin 
puerile și m-am săturat să rămân la stadiul de „cum ar fi, 
dacă...?”. Vreau ceva concret, vreau ceva palpabil și tind 
să  cred că  voi  vreți  la fel.  Poate  că  nebunia mea este 
lipsită  de  farmec,  dar  putem noi  vorbi  aceeași  limbă? 
Având în vedere că răspunsul este unul afirmativ, de ce 
tot  acest  amalgam de  gânduri  și  întrebări  care  nu-mi 
permit să-mi fac somnul de frumusețe?

Suntem puțini, trebuie să recunoaștem că suntem pionii 
marilor puteri, prin urmare încă un motiv pentru ceea ce 
pretind eu a fi un manifest.  Degetele mele tastează cu 
rapiditate  și  vă  întreabă:  e  normal  ce  se  întâmplă  cu 
poporul  nostru?  Sunt  conștientă  că  sunt  la  o  vârsta 
fragedă și probabil că nu cunosc problemele din lumea 
„celor mari”, dar personalitatea mea seamănă cu o pasăre 
Pheonix și știu că, TU, unul din cei care citește ideile pe 
care le înșir eu aici, ești la fel ca mine! În caz contrar, nu 
mai  zic  nimic,  având  în vedere că  tocmai  am înghițit 
ultima  tabletă  de  ciocolată.  A  fost  bună...  Îmi  place 
ciocolata cu alune.

a lsografia
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Când te trezești dimineața bei cu..., când ajungi obosit de la muncă din 
tura de noapte, nu dormi până nu..., când te cerți cu iubitul pentru că 
tricoul  lui  preferat  nu  e  spălat,  te  consolează...  facebook.  În  afara 
criticilor pe care le-am tot adus în cadrul rubricii ăsteia plicticoase și de 
pe urma cărora m-am căpătat cu statutul de hateriță, eu nu am prea 
multe de obiectat când vine vorba de facebook. Pentru că vreau - nu 
vreau, sunt prizoniera lumii moderne și, oricât de anti-tehnologie aș fi  
eu, sunt  nevoită să nu renunț la contul  meu.  Că vorba aia,  aici  îmi  
găsesc  prietenii  atunci  când se feresc să răspundă la telefon,  aici  se 
poartă discuțiile cele mai pe șleau, aici îmi înjur dușmanii fără a primi o 
ședință de make-up semi-permanent cât  se poate de natural.  Totuși, 
iată-mă în postura de cârcotașă: MĂ ENERVEAZĂ, MĂ AGASEAZĂ, 
MĂ DISPERĂ TRĂITUL LA COMUN AL VIEȚII! Pe voi nu? 
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Adică, de câte ori nu v-ați actualizat statusul fără ca cineva să nu se afle în treabă 
cu replici cretine, sortite să arate de câtă empatie e capabilă umanitatea? “Story of 
my life” e  cea mai  răspândită.  Mai sunt  „știu  cum e bro”  însoțită  de o bătaie  
imaginară pe umăr sau completările fără noimă la ceea ce ai vrut să spui, de parcă  
tu nu ești în stare să-ți spui of-ul. Alții ar da of-ului tău mai mult farmec, mai  
multă plasticitate. Și  singurul lucru care-mi vine în minte când mă gândesc la  
asta, e fapul că până la urmă, oricât de  outside the box ne credem noi, vine un 
moment în care ne dăm seama că statusurile care pentru noi erau o exclusivitate,  
nu sunt altceva decât tiparuri tâmpite. Și că unicitatea simțirilor noastre nu e atât 
de unică. Și că nimic din ceea ce gândim noi nu e nemaigândit și că totul e bleah.  
Că trebuie să ne sinucidem. Și poate am face-o cu toții de n-ar fi deja atât de  
mainstream. E ca atunci când vezi o siropoșenie de film, după o despărțire și îți  
dai seama că semeni așa de bine cu personajul principal și că scenaristul a scris  
despre tine, de fapt. E exact la fel. Deprimant de la fel.

Deprimată și la fel de la fel cu toți ceilalți, o să continui lista de măscări într-un  
episod următor. Acum merg să mă spăl pe dinți ca toți ceilalți, să urez neautentic  
„noapte bună” feisbuciștilor mei, să pun capul pe perna mea neoriginală și să-mi 
dorm somnul atât de comun, în această noapte atât de repetitivă din viața mea 
prea mainstream ca să merite menționată. [C.A]
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Cred că tuturor ni s-a întâmplat asta, sau cel puțin celor 
care au cont pe Facebook: accesezi News Feed-ul și în 
loc de poze cu tot felul de oameni la mare, eventual tipe 
machiate,  apar  zeci  de  video-uri  cu  vedete,  cântăreți, 
prieteni, persoane pe care nu le-ai văzut niciodată care 
își toarnă găleți cu apă și gheață în cap. Brr, recee. Dar 
de ce fac asta? Adică, zic și eu, trebuie să ai un motiv 
pentru care îți torni apă rece în cap!

Am aflat de curând că toată treaba asta cu găleata, apa 
și  gheața  e  o  provocare  și  se  numește  Ice  Bucket  
Challenge.  Ce  este  mai  exact  Ice  Bucket  Challenge? 
Fiindcă eu nu mă uit la televizor, la știri, și nu am auzit 
de așa ceva, am căutat pe internet mai multe informații 
despre această „provocare”. Numită și  ALS  Ice Bucket  
Challenge,  această  „provocare”  este  o  activitate  care 
implică promovarea gradului  de conștientizare a bolii 
scleroză laterală amiotrofică și încurajarea donațiilor de 
cercetare. Cum se face asta? Simplu! Ai nevoie de un 
prieten, un aparat de filmat, o găleată sau un vas, sau 
orice vrei, apă rece și gheață, conexiune la internet și 
atât. O, stai, și o sumă de bani pentru donație, normal! 
Apoi pui prietenul să te filmeze în timp ce tu iți torni 
apa  cu  gheață  în  cap  și  nominalizezi  alte  persoane 
pentru  donație.  Persoanele  nominalizate  trebuie  să-ți 
răspundă în 24 de ore. Și ta na, după ce depui banii poți  
să spui că ai acceptat și ai făcut provocarea Ice Bucket. 

Asta e partea frumoasă în care ești un om bun, amabil, 
care face o donație, bla, bla, însă, ca întotdeauna, există 
și o parte care nu e așa frumoasă, o parte în care tinerii 
trebuie să facă ce vor, să se distreze, să-și facă de cap. 
De aceea în ultima vreme toată lumea postează pe tot 
internetul, YouTube, Twitter, Facebook, mai ales Face-
book, video-uri în care își toarnă apă în cap, și nu fac 

asta deoarece vor să doneze bani, nu fac asta pentru o 
cauză  nobilă,  ci  pentru că e  amuzant.  E  chiar așa de 
amuzant când îți torni apă rece în cap? Sincer, nu prea. 
Da, e vară, e cald, ne topim de cald, ne batem cu apă, 
distracție, dar stop! Fără gheață! Eu, și cred că nu sunt 
singura, m-am cam săturat de astfel de filmulețe.

Dar stai, am întâlnit și oameni cu inspirație, care s-au 
gândit să facă ceva nou fără să iasă din standarde. Spre 
exemplu un tip îmbrăcat în costum de banană uriașă, 
sare  de  pe  o  scară  într-un  tomberon  plin  cu  apă  și 
gheață. Genial! Mă întreb de unde a luat costumul... În 
orice  caz  râsetele  de  fundal  fac  tot.  Am  văzut  și 
încercări nereușite, dar aceste încercări nereușite sunt 
chiar amuzante și merită, zic eu, să-ți irosești un minut 
din viață ca să te uiți la ele.        

Ice Bucket are și o parte bună. Da, are. Ce faci când îți 
amintești că mai ai de făcut 400 de exerciții la matema-
tică și 10 cărți  de citit la română, dar să nu uitam de 
fișele de lectură, iar tu ești conștient că mai ai 15 zile de 
vacanță? Îți arunci o găleată de apă în cap! Ce faci când 
aproape îți  dobori scorul record de 999,000 la Temple 
Run 2, dar te împiedici  de o creangă, iar monstrul  te 
ajunge? Îți arunci o găleată de apă în cap! Ce faci când 
e ora 10:59, iar tu ai pierdut autobuzul, dar știi că tre-
buie să ajungi la ora 11 la liceu? Îți arunci o găleată de 
apă în cap! Ce faci atunci când mori de foame și singu-
rul lucru comestibil din bucătărie sunt niște biscuiți, pe 
care i-a mâncat deja fratele tău? Îți arunci o găleată de 
apă în cap! Te simți mai bine după ce faci asta? Catego-
ric! Ce te-a inspirat să faci asta? Ice Bucket Challenge! 
Nu pot să cred.  Bine, să nu exagerăm, cu toții știm că 
septembrie se aproprie, va ploua, va fi frig și nu trebuie 
să ne mai jucăm cu apă. [D.E.Ș]

TRASEU (nota editorului El Jefe). Emma este provocată la „leapșa cărților” (Aici fac o mărturisire – am fost provocat și 
eu, dar, din spirit de „solidaritate”, n-am catadicsit să răspund în vreun fel. Îmi pare doar rău că nu apărea, mare, un 
buton cu „Ignore” sau măcar „Shift+Delete”). Emma răspunde serios spre savant cu „une liste avancée”. „Trés avancée”. 
Emma, în bună tradiție feisbucistă îl provoacă pe Lucian (aici nu sunt foarte sigur, nu mai știu cum mi-a povestit Lucian,  
dar mai bine lăsăm așa). Lucian se oftică, sau pur și simplu își dezghioacă resursele iro-sarcasmului și scrie o listă de cărți  
imaginare. Emma se oftică realizând că ideea este mai mult decât interesantă și i le flash-recenzează în doi timpi și trei  
mișcări (inutil să mai spun că dacă ar avea aceeași viteză și entuziasm la treaba cu editarea, citeam acum la ședințele  
Obliteral fragmente din numărul 53). Cumva povestea ajunge la urechile lui El Jefe. Tot cumva (dar de data asta și mai 
nu-știu-cum ca primul „cumva”), Emma îi comunică lui El Jefe, într-un apel telefonic mai mult sau mai puțin de urgență,  
ideea unei rubrici noi, în care să fie recenzate cărți imaginare. El Jefe se oftică în prima fază, înciudat că nu i-a venit lui  
ideea, după care preferă să facă pe-a pedagogul, și să susțină ideea copilului. În prezent El Jefe așteaptă cu nerăbdare 
rezultatul (oare va veni după ce copilul va termina facultatea?), iar între timp, aflându-se într-o teribilă și continuă băgare 
în seamă, îi cere lui Lucian să scrie o introducere la poveste, pe care o citiți în continuare, împreună cu reacția feisbucistă 
a Emmei, spre deliciul și bucuria Cristinei, deținătoarea cu drepturi depline a acestei minunate rubrici antifeisbuciste.
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LUCIAN „SCRIBIT”
Într-un  Univers,  nu  chiar  așa  de 
paralel, oamenii devin din ce în ce mai 
obsedați  de  liste  frumos  colorate,  cu 
picățele. Din prea mult respect pentru 
astfel de activități sinistre, „găleata cu 
cărți” (probabil o aluzie nu-chiar-așa-
de-sinistră la  “Ice Bucket Challange”) 
reprezintă  un  nou  model  preponde-
rent asociat cu persoanele inteligente. 
Nu mă apuc acum  să infectez pc-urile 
unor inși de pe facebook doar pentru 
a găsi dovada unei eventuale minciuni 
de genul „muahahahaaa ce i-am păcă-
lit...  ăștia  chiar  cred  că  eu  am  citit 
Dostoievski și Eliade că deh, e autoh-
ton.”  De ce să  nu o fac totuși?!  Din 
prea multă lene probabil sau din cauza 
conexiunii  extrem  de  non-satisfăcă-
toare la internet. Glumesc... nu vreau 
să recunosc crudul adevăr, din cauză 
că  sunt  complexat  probabil.  Atâtea 
liste frumoase, atâtea descrieri maies-
tuoase  formate  din  2-3  rânduri  (sau 
propoziții...  după  caz),  unde  putem 
observa  numele  unui  antagonist,  în 
general.  Oricum,  chiar  cel/  cea  care 
întocmește lista devine un antagonist 
în momentul în care se decide să mai 
provoace încă 2-3 (chiar 13) persoane 
la  același  chin  interminabil.  Uneori, 
chiar  și  eu  pot  fi  „mișcat”  de  un 
antagonist (în variantă feminină, desi-
gur)...  și  persuadat,  fără  prea  multe 
argumente, înspre a realiza o astfel de 
listă. Pentru că nu mă pot lăuda cu o 
prea mare varietate de cărți citite, lista 
era  formată  din  „cărți  imaginare  și 
frumoase”  (nu,  nu  pentru  că  nu  am 
citit  nimic,  dimpotrivă).  Din  păcate, 
karma nu m-a răsplătit  pentru că nu 
am  avut  intenția  de  a  provoca  pe 
cineva și ce a urmat e deja istorie.

EMMA „SCRIBIT”
Dintr-o nesfârșită admirație pentru ope-
ra sa, m-am hotărât să recenzez pe scurt 
cărțile imaginare scrise de colegul meu 
de redacție, Rusu Lucian-Ionuț.
1.Cum să „desfaci” un smartphone în 2  
pași?! [„Pasul  1.  Îți  cumperi  un  smart-
phone. Pasul 2. Vorbești cu Rusu (ală mi-
cu’ de râde puțin și se uită la telenovele 
în pauzele de la GoT.)” Ăsta e capitolul 
introductiv. În celelalte 563 de pagini ni 
se oferă explicații detaliate cu privire la 
o mică parte din modalitățile în care per-
sonajul anterior menționat poate trolla o 
discuție în așa fel încât cartea să ți se pa-
ră eficientă și să te convingă să o reco-
manzi „prietenilor” după ce o testezi pe 
propria ta piele.]
2.Dacă  ninge...  mai  joci  table?  [Cartea 
începe așa: „Luna strălucea pe cerul al-
bastru, afară era chiar frumos, iar Rusu 
era  fericit.  Mânca  plăcinte  cu  marme-
ladă și urma să afle cine e Red John. Și 
deodată...  zzst!  s-a luat curentul.  Neno-
rocire!  Rusu a aruncat plăcinta de țăn-
dări s-a făcut, a început să țipe „Bleste-
meee! Blestemeee!” și a plecat val-vârtej 
la cel mai apropiat sediu E-On. L-a mân-
cat pe paznic că nu avea chef să inven-
teze  scuze  tâmpite  și  a  intrat  direct  în 
camera  ăluia  responsabil  cu  lumina. 
„Aha!  Scursură  a  societății!  Om de  ni-
mic!  Rest  uman  ce  ești!  Într-o  noapte 
atât de superbă ca asta tu nu poți să ai 
grijă de niște amărâte de butoane? Dacă 
ninge  afară...  ce  faci?  Mai  joci  table?”. 
Dar  Rusu  nu  a  așteptat  răspunsul.  S-a 
enervat și l-a mâncat și pe inutilul acela. 
A  repornit  lumina  și  s-a  întors  acasă. 
Dimineață... ce să vezi? Toți sătenii erau 
furioși  și  îi  invadaseră  curtea.„Căpcă-
unul, căpcăunul!” strigau ei.” Restul po-
veștii îl veți afla dacă citiți cartea.]

3.Cinʼ te prinde ziarule? [Titlul volumului vine de la 
opera reprezentativă a marelui poetes, Lucian Rusu. 
Iată  un  scurt  citat  din  opera  artistului:  „Cin’  te 
prinde ziarule?/ Cin’ te prinde ofilitule?/ Tu, cel cu 
paginile  boțite/  cu  litere  ca  vai-de-ele/  cu  autori 
scuipați de soartă/ și renegați/ de mine/ Ia spune... 
spune tu: / Cin’ te prinde ziarule? ”.]
4.În Taipei fără taximetriști [Scriitorul Lucian Rusu 
ne oferă accesul  într-o lume halucinantă,  prin  in-
termediul jurnalului său absolut magnific și glorios 
care m-a lăsat fără cuvinte. Am fost emoționată pâ-
nă  la  lacrimi!  Mulțumesc,  mulțumesc...  (suspin  și 
bocet pe fundal)]
5.Unde merge pisica câinele latră [Cum orice naș își 
are  nașul,  iată  că  și  inspirația  marelui  artist  mai 
șchiopătează. După o serie de 4 volume construite 
cu o ingeniozitate inegalabilă, arătând o mare diver-
sitate  stilistică,  acesta  colapsează  apoteotic  dând 
dovadă de o  naivitate  de  care  cu greu îți  vine  să 
crezi că există. Adică cum, bre? De când pisica face 
nani cu câinele?]
6.Prin Everest  cu  balonașul [Publicul  larg  și  toată 
spuma criticii literare începe să se îndoiască de stofa 
scriitoricească a lui Lucian Rusu. Delirul lui fantas-
magoric a luat proporții. În afară de virgule, totul e 
de neînțeles.  Nu se pot cita lucrurile  care apar în 
această carte. Sunt șocante. RIP, RIP, RIP...]
7.Azi  sau  mâine  plec....  undeva. [Revenire  specta-
culoasă!!! Lucian Rusu a fost membru al Serviciilor 
Secrete. Ciudatul scriitor s-a folosit de cărțile ante-
rioare pentru a transmite cifrat informații guverna-
mentale  ultra-secrete.  Cartea  ne  oferă  o  cheie  de 
interpretare și  o scrisoare de adio,  în caz că va fi 
lichidat în circumstanțe necunoscute!]
8.Dacă  vrei  găsești! [Un  volum  care  cuprinde  13 
povestiri  cu  experiențele  înfiorătoare  din  peni-
tenciar  ale  scriitorului.  Aici  aflăm  detalii  zgudu-
itoare despre cât de greu se poate trăi în astfel de 
condiții. „Nu mă mai puteam uita la GoT. Eram trist 
și  deprimat.  În  seara  zilei  de  1  martie  2018  am 
mâncat  toate  brioșele  pe  care  le  primisem pentru 
săptămâna aia. Foarte trist! Ca să mai uit... am ucis 
un  șobolan.”]
9.Cu un zar nu se face primăvară. [O carte destinată 
copiilor. Este vorba despre un pariu nevinovat între 
copilul Lucian Rusu și un anume Nosferatu’. Cei doi 
încearcă să aducă primăvara în mijlocul iernii prin 
diverse  metode:  dansează  belly  dance  timp  de  o 
săptămână la 3 după-amiaza, plantează panseluțe în 
zăpadă,  citesc  Moromeții,  își  vând  monitoarele 
Zânei Pădurii și multe altele. Totuși, avertismentul 
de pe coperta 4 e demn de luat în seamă: „A nu se 
citi copiilor sub 25 de ani!”.]
10.Două  cifre  paralele [Lucian  Rusu  și  limba 
franceză.  O  luptă  purtată  eroic,  dar  pierdută  de 
acesta încă înainte de a începe. Cartea merită să fie 
citită. Veți observa cum anume se degradează min-
tea umană până la senilitate, chiar dacă undeva în 
trecut, pe la 19 ani, aceasta avea IQ-ul unui geniu.] 
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Georgiana Roșu



Pentru a menține o grădină frumoasă și curată aveți nevoie de multă muncă și ustensile adecvate – ok, 
acum sigur nu mai citește niciun copil. De fapt, ăsta e un ghid destinat părinților, pentru  a recunoaște 
minciunile copiilor.

În ultimul timp se pune multă presiune pe mine, toată lumea îmi spune că e cazul să mă maturizez, că 
sunt aproape un adult acum. Și, sincer, cred că să îmi acopăr urechile și să mă prefac că nu îi aud nu e 
cea mai bună soluție. Deci am hotărât să trec de partea adulților, și să îmi asigur o intrare spectaculoasă. 
Cum a intrat Germania în Polonia... nu? Fără glume despre Holocaust? Ok. Așa că m-am gândit... Cum 
câștigi încrederea taberei adverse? Cum îți asiguri locul în rândul lor? Îți iei o slujbă și îți plătești singur 
facturile? Începi să te comporți responsabil? Cu siguranță. Dar știm cu toții că asta nu o să se întâmple. 
Deci am venit cu informații prețioase și sper să le pot da la schimb pentru maturitate fără 
responsabilitate.

• Da, mamă, pot rămâne peste noapte la amica mea, părinții ei vor fi acasă – Nu e NIMENI acasă, tocmai de 
asta vreau să petrec noaptea acolo.
• Aproape jumătate din clasă a luat notă mică – Nu am învățat pentru că am preferat să mă uit la Game of 
Thrones. Valar Morghulis.
• Da, tată, ți-am acceptat cererea de prietenie pe Facebook – Nu, nope, niciodată, nu ai să vezi, asta nu se 
întâmplă. Cererea aia o să rămână acolo până Mark Zuckerberg nu o să aibă bani de pâine. Și am văzut toți 
Lupul de pe Wall Street, asta e mai improbabil ca ziua în care tu o să îmi cumperi fuste mini.
• Nu, nu vin băieți în excursia asta – Toți băieții o să fie în excursia asta.
• Mi-am făcut curat în cameră – În momentul ăsta o să îl găsești și pe Yoda sub patul meu și în oraș să ies 
trebuie.
• Mă duc să învăț – Mă duc să stau pe Facebook
• Mă duc să îmi fac temele – Mă duc să stau pe Facebook.
• Nu mă simt prea bine – Mă duc să stau pe Facebook.
• Am atâtea de făcut pentru școală – Facebook.
• O să spăl vasele când mă întorc – Când mă întorc de la facultate.
• Nu te-am auzit – Tare și clar.
• Nu am auzit telefonul – Nu am auzit telefonul. Pentru că l-am dat pe Silențios după ce m-ai sunat a 3-a oară.
• Mi s-a terminat bateria – L-am închis. După ce m-ai sunat a 3-a oară. Într-un minut.
• Nu, nu e nicio ședință luna asta – Pe lângă cele 3 la care nu ai participat pentru că erai... um... plecată 
din oraș.
• Mă duc la o amică – Care locuiește la terasă.

  

• Nu am făcut câteva ore azi, profesorul era ocupat – Era ocupat predând pentru restul clasei.
• Nu, nu am primit încă tezele – Cum faci o notă mică să sune frumos?
• Nu, nu s-au încheiat încă mediile – Vreau să mai văd lumina Soarelui pentru câteva zile.
• Da, mi-am terminat temele – Nu le-am terminat. De fapt, nici nu le-am început. Pauzele există cu un 
motiv.
• Tata a zis că pot/ Mama a zis că pot – Comunicarea e importantă într-o relație, și eu sunt un copil 
model pentru că încerc să vă demonstrez asta.
• Dacă îmi dai voie să  *lucru pe care nu ar trebui să îmi dai voie să îl fac*, nu o să-ți mai cer nimic. Azi o 
să fiu acasă înainte de 10 – O să fiu acasă înainte de 10. AM
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Elevul este ființa cu două mâini, două picioare, ochi și dinți (discutabil) care-și 
petrece între 4 și 6 ore din zi, timp de 12 ani într-o instituție de învățământ 

atunci când acestea nu sunt în grevă sau nu e vacanță. 

Ce face? Se trezește cu noaptea-n cap (până la 14.00, în orice caz), se târâie cu 
chiu și vai pe lângă ghiozdan până în clasă, unde întâlnește un grup de indivizi 
asemănători, salută mai mult sau mai puțin respectuos ori de câte ori situația 

o cere, chiulește, deschide cărți, uneori le citește, alteori le închide la loc, 
rezolvă exerciții... sau nu, se uită la suprafața cu proprietăți mistice de resetare 
și neagră numită „tablă” chiar dacă-i aceasta e din lemn sau sticlă, aproape 50 
de minute, până la pauză, chiulește, face teme, este mereu profund devastat de 
moartea pisicii, motiv care-l împiedică să dezvolte interesul temporar cuvenit 
pentru undele electromagnetice și-și dușmănește cu ardoare câinele imaginar 

fiindcă nu se comportă responsabil cu tema lui, țipă, urlă, strigă, șușotește, 
doarme, înjură, bârfește, pufnește, mănâncă, consumă pixuri și uită mereu să 

le înapoieze pe acelea obținute prin metoda „împrumut”, fumează pe ascuns în 
baie sau „după colț”, se îndrăgostește de colegul/colega de bancă, vizitează 

ocazional biblioteca atunci când întârzie dimineața, visează cu ochii deschiși, 
trimite sms-uri de amor/omor în ore etc. Și chiulește.

Pe scurt: e om. Sau măcar încearcă. 
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Genius
Ăsta nu tocește, nici nu învață. El citește. Are cunoștințe din toate domeniile de care se poate auzi la școală,  
de multe ori din afara manualului. Îl întrebi matematică? Știe. Încerci să-i vinzi micșunele despre cum stă  
treaba cu cu scriitorii și filosofii? Se uită plictisit la tine și-ți recomandă să-ți vezi liniștit de abecedar și  
numărătoare, că nu-s astea de nasul tău. Lui nu-i place nici fizica, nici chimia, nu vede rostul manualelor de  
istorie, nu-l dă pe spate cubismul sau Chopin, dar le știe pe toate. Sau pur și simplu e greu de mulțumit.

Îl identifici pe hol ca fiind ăla sigur pe el și arogant de nu-ți vine să crezi, ca tipul care nu intră aproape  
niciodată  în  vorbă  cu  prea  multă  lume,  ca  nebunul  țăcănit  care  în  mod  inexplicabil  nu  dă semne  de  
imbecilitate și te închide din două cuvinte sau, în cel mai fericit caz, ca înțelepul mișto de lângă care nu te-ai  
duce nici când intră Miss Hitler în clasă, tunând și fulgerând. N-ai să ghicești niciodată cum urmează să-ți  
vorbească și de unde-i vin ideile. Se remorchează cu greu până la catedră pentru a-și ridica testul cu „10  
(zece)” pe el și nu, nu zâmbește nici când aude „Bravo! Cea mai bună lucrare!”. Beneficiază pe bună dreptate  
de toată îngăduința și iubirea profesorală, spre deosebire de deșteptoprost, care ar fi în stare să mai bage o 
oră  în  orar  numai  ca  să-i  fie  lăudat  săptămânal  neuronul  de  buburuză.  Bineînțeles,  invidioși  și  rău 
intenționați, apar oricând, dar cei din specia Genius au grijă mereu să le arate acestor mamifere cum e să fii 
om. Citește. 

Tu n-ai recunoaște nici în ruptul capului, dar ori de câte ori îl întâlnești, te simți prost văzând că ești prost  
și  că  admirația  ta  nu  te  lasă  să-l  persecuți  nici  măcar  cu  gândul.  Dacă  mai  arată  și  bine,  desenează  
fenomenal și cântă la cinci instrumente, creierul tău deja procesează conceptul de perfect human being.
Chiar dacă nu e sufletul petrecerii, grupurile în acceptă ușor; oamenii, chiar și cei mai nesocotiți de soartă,  
sunt  capabili  să  recunoască  inteligența  unui  IQ  de  3  cifre.  De  altfel,  e  un  bun  psiholog  cu  apucături  
enciclopedice și își cunoaște bine limitele (aroganții nu recunosc public, dar când sunt singuri pe întuneric,  
în camera lor, aprind lumina și citesc o carte).

Nu se implică în polemici, nu-l interesează cine, ce și cum face, nu se complică să vadă dacă Ionel mai  
plânge după Ionica. E un lonely wolf, mereu în căutarea fericirii absolute.

Anunț:  Guvernul  Alsobiei  răsplătește  generos  pe  oricine  indentifică  și  semnalează  existența  unor  
astfel de exemplare încă vii și pe pământ-mergânde.
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Deșteptoprostul
E aproape mai avansat ca tocilarul. Deși tocește și el (în cazuri fericite... învață, adică filele cărților pe care-și  
execută retina, de obicei mioapă, rămân citibile și nemototolite de atâta trudă pionerească), poate să rețină  
poezia lecției pentru mai mult de o săptămână... chiar și pentru o lună. Cunoaște manualele cap-coadă, dar 
nu și coadă-cap fiindcă așa se strică rima și măsura. E persoana care nu gândește informațiile pe care le  
deține,  el  doar reține;  dacă-l  întrebi,  el  știe,  nu?  Eventual  îți  servește  și  referința cărții  X,  indicându-ți 
pagina 42,  unde  vei  găsi  informația  care te  va ilumina și  pe tine,  nefericitul.  Acest  simpatic specimen 
consideră că-i bun la toate, face clasamente și te desconsideră „la ochi”, își dă cu părerea și îți arată el care 
obiect e mai important și mai dificil (cel la care neuronul lui dă cel mai mare randament, desigur). Se poate  
confunda cu tipuri mai avansate de elevi. De ce? Pentru că puține persoane îl văd ca pe un prost,  iar  
jumătate din cei care fac asta sunt doar invidioși și în consecință, cu mult mai proști. 

Pe lângă încercarea lui continuă de a-și etala cât mai ostentativ posibil ceea ce a citit cu o seară înainte,  
acest tânăr remarcabil nu uită niciodată că nota-i aur, iar orice deviere spre ceea ce te face de fapt om, 
argint.  Față  de  profesori,  joacă  în  permanență  un  rol.  Elevul  ideal:  inteligent,  silitor,  cu  bun-simț  și  
ascultător. Un semizeu. Aroganți, înfumurați, îmbufnați... s-au mai văzut. Dar dacă tocmai el are nenorocul 
să nu știe să-și ascundă această pornire lăuntrică, este tratat invariabil de toți colegii la categoria „Diverse”.  
Nu recunoaște când greșește. E lăsat mai tot timpul fără replică, sau dacă se întâmplă minunea ca el să  
domine o discuție, cel mai probabil interlocutorul a aplicat tactica „cel mai deștept cedează”. 

Deșteptoprostul citește. Știe pe de rost lista de lecturi, dar se mai avântă cu mult curaj și în raftul de „cărți  
bune”, chiar dacă nu le înțelege, doar ca să „nu rămână în urmă”. E snob.

Din nefericire, școlile-s pline de extratereștii de-ăștia preocupați de statistica notelor care tânjesc în secret 
după o viață socială cât de cât existentă. 
Cea mai bună metodă de abordare: evită-l.

Tocilarul
E imposibil ca în doisprezece ani de școală să nu te izbești de ceafa pasivă și rece a vreunui tocilar (doar  
dacă nu ești chiar tu unul).  Este persoana care e mereu la zi cu toate lecțiile, pe care le învață cu trudă și 
devotament,  pentru  ca  apoi  să  le  uite  în  mai  puțin  de  o  săptămână.  Vorbește  doar  despre  școală,  are  
convulsii și face spume când ia note mici, întoarce țara cu fundul în sus ca să rezolve ce nu știe, îl ia cu  
amețeli și minte ca o cizmă dacă a uitat să-și facă tema, iar în timpul pauzei se înfinge în scaun de parcă ar 
avea rădăcini în tălpi și-i privește strâmb pe ceilalți sau participă la Sabatul Ciudaților din colț.  Viața lui: 
școală-casă, casă-școală. Și atât. 

Dacă tot zici că nu te-ai îndrăgostit până acum de mai dragul nostru coleg, hai să nu-i facem iluzii că se va  
întâmpla  asta  vreodată.  Cel  puțin,  nu  atunci  când  îl  vezi  că  execută  toate  formele  cunoscute  de 
pupinfundism cronic ca încălzire (față de profesori, bineînțeles), pentru ca apoi să mai inventeze încă 5-6 în  
funcție de evenimentele zilei.

Câteodată, când se mai hotărăște câte-o viroză să te curețe de prieteni și rămâi singurel în clasă, instinctul  
social te împinge spre banca tocilarului (chiar dacă-l omoară gripa, e tot acolo, pe baricade, rezistând eroic). 
Înainte să-ți dai seama dacă s-a supărat că l-ai întrerupt din cuvântarea lecției de zi, deja te simți victima  
unei avalanșe de întrebări de tipul: „Îți place cum am scris?”, „În câte moduri ai rezolvat problema cutare?”, 
„Ți s-a părut interesant capitolul despre cianobacterii?” etc. și multe altele. Deci da, e enervant, tot ce-ai 
auzit despre el nu-s doar niște simple zvonuri. Ăăm... e normal să fii interesat de școală când ești la școală 
(uau... ce-am zis-o!), dar în situațiile astea, get a life! are mai mult sens decât orice zâmbet spart, acompaniat 
de-un „Da.” complezent. În cazul în care reziști să nu fugi mâncând pământul până la mp4, să dai drumul la  
muzică și să-l rogi pe Doamne, Doamne să-ți vindece companiorii, mai încerci un dialog. La un moment dat,  
îți dai seama că auzi fix ce-a zis proful Xulescu, la sfârșitul orei de ieri, despre Leonardo DiCaprio care n-a  
luat nici anul ăsta premiul Oscar. Cerul pică, lăcustele încep să latre, întrebările retorice precum „Cu ce-am 
greșit?” își pierd cu totul sensul, mai zâmbești odată și pleci. Roboțeii pe funcția Redare sunt neinteresanți. 

La citit, nu zice „Ba.”, dar nici nu-i place. Poate că dacă s-ar studia Stephanie Mayer, ar da și pe lângă lista 
de lecturi. El știe doar să citească „Mara” și „Ion” până învinețește, că „o să-i folosească la BAC”. Va bene...
Totuși, un lucru rămâne de apreciat: voința de catâr.
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Bufnița (I)
Această  specie  cuprinde  două  familii  care  se  disting  foarte  ușor:  Bufnifiscus  Sapiens  Sapiens și 
Bufnifiscus doar Sapiens. Pe cea din urmă o vom aborda într-o serie viitoare. Prima dintre ele bufnitește 
din pur spirit civic muncitoresc. Face teme noaptea pentru că ziua își odihnește pleoapele sau întreprinde  
cine știe ce activitate care conferă noi sensuri nimicului. Spre deosebire de sora sa cu mai puțini sapiens în 
denumire,  între temele kilometrice (sau nu) se delectează cu un film de artă sau cu ceva muzică bună.  
Diminețile  și  le  petrece,  bineînțeles,  dormind.  În  intervalul  orar  08:00  –  14:00,  stă  într-o  poziție  
caracteristică speciei, ușor de recunoscut. Specia prezintă o abilitate specială de a dormi cu ochii deschiși,  
uneori reușind chiar să păcălească profesorul, indivizii experimentați putând chiar mima atenția.

Bufnifiscus Sapiens Sapiens primește note când vorbește în somn și se nimerește să fie ceva bun sau din  
lucrări,  când  trebuie  să  stea trează.  Profesorii  dezvoltă  o  admirație  ciudată  pentru indivizii  din  această  
familie, admirație amestecată cu o grijă părintească surprinzătoare.

Gorila
E o specie de elev a cărei existență ridică și acum multe semne de întrebare specialiștilor. Cum a ajuns pe 
teritoriul școlii? Cum s-a adaptat la aerul contaminat de litere, cifre și cuvinte alambicate? Cert este că forța 
brută (în lipsă de altfel de forță, cum ar fi cea intelectuală) e cheia supraviețuirii ei. Gorila este singura (nu  
intenționez să fac vreo discriminare, dar sună frumos) specie de elev care ia notele pe merit sau pe firele 
albe de păr pe care i le scoate profesorului. În ciuda aspectului său sau a impresiei generale asupra ei,  
izvorâtă dintr-un sistem moral foarte bine pus la punct, aceasta chiar își poate face prieteni. Din aceeași  
specie, normal. Confrații ei (adică indivizi nu neapărat din aceeași specie, dar care privesc aceeași patru 
pereți) par să o placă. De ce? Pentru că simpla ei apariție în clasă e un mod de a le reaminti profesorilor ce  
oratori buni sunt (fie și pentru 2 minute).
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Boschetarul:  Din  aceeași  specie  cu  Cincilescu,  nici  acesta  nu  se  străduiește  prea  mult  să  învețe.  Este 
întâlnit cel mai des în liceu, unde devine predominant. Supranumit și „clovnul clasei”, acesta încearcă din  
răsputeri să fie amuzant, singurele metode pe care le cunoaște fiind cele pe care le-a învățat la grădiniță.  
Iese  la agățat  în  fiecare  pauză (dacă nu  chiulește)  cu mâinile  în  buzunar și  cu pantalonii  lăsați  în  jos, 
ciocnindu-se de toată lumea care încearcă să treacă pe lângă el. Fixează prada zâmbind malefic, cu jumătate  
de gură și își împărtășește gândul de împerechere cu semenii. Îl găsești mereu la colțul școlii cu o țigară în  
gură,  plângându-se că a băut aseară „bine” cu prietenii.  Obișnuiește să se contrazică cu toți  profesorii. 
Profită de cei buni obligându-i să-i dea banii, temele sau rezolvările la teste. Client mult mai fidel barurilor 
decât sălilor de clasă. Își atribuie eticheta de șmecher, bazându-se pe frații lui mai mari că-l vor lua la furat 
în Anglia. Deranjează elevii și profesorii de fiecare dată când are șansa. Este imposibil de găsit în zilele 
ploioase sau cu ninsoare. În ultima zi de școală, devine cel mai silitor elev. Nu stă niciodată de vorbă cu 
nimeni  pentru  că  toți  sunt  „tocilari  proști”.  Își  regăsește  caracterul  nonconformist  doar  în  versurile 
manelelor. Încearcă din răsputeri să-și etaleze penajul viu colorat abia cumpărat din bazar. Deviza lui este  
următoarea: „Dacă m-aș apuca de învățat, v-aș da clasă tuturor!” Face „combinații” cu telefoane sau cartele.  
Nu chiulește niciodată de la orele de sport. Se laudă cât de mult lucrează la sală, chiar dacă nu-l întreabă  
nimeni. Se luptă din greu cu alfabetul și socotitul.

Plodul cu relații (inteligent sau nu):  Este cel mai cunoscut personaj din tot liceul, devenind celebru prin  
fapte bune sau mai puțin bune. Personaj cu două fețe, trebuie să ai grijă, te va face de râs cu orice șansă pe  
care o are. Prietenia celorlalți este foarte puțin importantă pentru el. Chiar dacă se străduiește sau nu la 
școală,  acesta mereu va avea ca rezervă planul social,  în care se crede zeu. Te salută pentru că ține la  
reputația sa, nu pentru că l-ar interesa ce faci. Cel mai arogant din specia sa. Părinții lui sunt de obicei 
parlamentari, directori sau alți oameni cu funcție. Vine cu mașină proprie la școală, chiar dacă nu stă chiar 
așa departe. Nu știe nimeni de unde are note așa de bune. Crede că își permite să facă orice, chiar să sfideze  
și cadrele didactice. Preferatul profesorilor din punct de vedere al intereselor acestora. Ai face bine să nu-l  
superi,  majoritatea  profesorilor  îi  vor  da  mereu  câștig  de  cauză.  Are,  de  cele  mai  multe  ori,  un  lipici 
extraordinar la fetele frumoase din liceu. Simț al umorului foarte bine dezvoltat. Cunoaște o gamă largă de  
argouri care provin din lumea mondenă, pe care restul elevilor nu le înțeleg. Chiulește, dar nu are absențe.  
Îl duce bine capul la escrocherii. Actor desăvârșit. Nu îl contrazice nimeni, niciodată, este tipul caracterului  
impunător pe care toată lumea vrea să îl aibă prieten.

Vânătorul de note::  Elev simpatic, cu simț al umorului subțire, chiar dacă ceilalți nu prea îl agrează; când 
vine vorba despre note, este cel mai mare dușman pe care un elev și-l poate imagina. Niciodată nu spune  
cât învață, mereu se preface că uită de teste. Știe notele celorlalți mai bine decât pe ale sale. După o lucrare,  
mereu are câte ceva de protestat în fața profesorului. Foarte invidios. Îți ia temă și se laudă că a făcut-o el  
însuși; el nu o dă niciodată.
Dacă îl întrebi în șoaptă răspunsurile la teste se face că nu te aude. Asemenea tocilarului, dă dovadă de un 
pupinfundism acut. Ridică mâna chiar dacă nu știe răspunsul. Înainte de ora de română, își alege 2-3 cărți 
groase de la bibliotecă și le pune pe masă ostentativ, să observe profesorii cât de cultivat este. Își intră în rol 
de fiecare dată când un oarecare alt elev este ascultat și nu se descurcă. I se mai spune și Homo Universalis.  
Nu slăbește contactul vizual cu profesorul. Are un miros extraordinar, știe când urmează să fie ascultat.  
Frustrat. Crede că toți profesorii au ceva cu el. Pe parcursul celor 12 ani, acest individ încearcă să intre sub 
pielea profesorilor pentru a avea note cât mai mari.

Centrul social (buricul Pământului): Foarte bun prieten cu Plodul cu relații. Îl cunoaște toată lumea, mai 
simpatic decât seamănul sau. Nu este chiar așa de arogant precum pare. Iese în evidență doar prin stilul său 
diferit față de grila normalului. Cătălin Botezatul perimetrului, cu cele mai multe like-uri pe Facebook. Când 
povestește, îi place ca ceilalți să se strângă cerc în jurul lui. Iubește atenția așa cum se iubește și pe sine. Se  
face plăcut de către profesori, de cele mai multe ori se întâmplă să învețe și bine. Are relații apropiate cu 
profesorii în afara școlii. Este foarte implicat în toate activitățile extracurriculare posibile, chiar dacă nu se  
face  remarcat  în  niciuna  dintre  ele.  Ascultă  muzică  și  citește  cărți  despre  care  nu  a  mai  auzit  nimeni 
vreodată. Are o tendință spre a fi  hipster:  mocasini, indie rock, pantaloni suflecați și tricouri cu floricele. 
Cele mai multe exemplare au înclinație pentru partea umană. Femelele sunt mai răspândite decât masculii. 
Dezvoltă un umor inteligent. Citește în parc, picior peste picior, undeva la vedere.  Găsește mereu scuze 
bune pentru că nu și-a făcut tema sau a întârziat. Are un talent organizator foarte bun, îi place poziția de șef.
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Nu pierdeți din vedere că 
ceea ce s-a petrecut cu 
trei secunde înainte face 
deja parte din trecut. Iar 
acesta ne vorbește 
încontinuu...

© foto articol Valerio Minato

 Sevastian Popovici, Alexandru Ionuț Pavel, Ionuț)  هيئة�� الت��حرير
Lucian Rusu, Dorina Andreea Cioată, Ioana Andreea Mardare, Georgiana 
Grosu, Albert Ștefan Rotariu)



Iepurii lui Thomas Austin. În 1859, Thomas Austin, membru al Societății Victoriene de Aclimatizare, a 
decis să organizeze o vânătoare de Crăciun pe pământurile sale, la Winchelsea, lângă Geelong, Victoria, la 
vest  de Melbourne,  Australia.  Invidia față de viața tihnită din patria-mamă și  pofta  de vânătoare  au  
declanșat  unul  dintre  cele  mai  mari  dezastre  ecologice  din istorie.  La  acestea  s-a  adăugat  și  dorința 
disperată a imigranților și a coloniștilor de a modela peisajul străin și ostil, în care se simțeau prinși ca  
într-o capcană, aducând flori și animale cunoscute, pentru a se simți mai aproape de casă. Austin i-a cerut 
fratelui său să-i trimită 24 de iepuri din Anglia, pe care i-a eliberat apoi pe proprietatea sa. Aceștia au fost  
transportați cu nava „Lighting”, care naviga din Liverpool până în nou-înființatul port de la Geelong,  
unde, în mod ciudat, date fiind consecințele, evenimentele sunt celebrate printr-o serie de statui din bronz 
și sticlă, care înfrumusețează faleza. Iepurii s-au înmulțit. În 1866 au fost împușcați mai mult de 14 000  
doar pe moșia lui Austin. El a ucis, de asemenea, toți posibilii prădători de pe terenul său: Vulturi, șoimi  
sau pisici sălbatice. Astfel că iepurii s-au răspândit. În următorii doi ani, un teren agricol de peste 8000 de  
kilometri pătrați, din jurul proprietății sale, a trebuit să fi abandonat, pentru că fusese pustiit de iepuri. 
Până în 1886, prăpădul s-a extins spre nord, până în Queensland. În 1900, tărâmul iepurilor avea o graniță 
de 5000 de kilometri peste deșert, către Australia de Vest și în teritoriul de nord. Migrația iepurilor în  
Australia a reprezentat cea mai rapidă colonizare mamiferă din lume. Pentru a face o comparație, iepurii  
aduși în sudul Angliei de normanzi, în 1066, s-au răspândit până în anii 1950, cu mare greutate, pe o 
distanță  de  310  kilometri  spre  nord,  către Scoția.  Eforturile  inițiale  de control  au inclus  împușcarea, 
otrăvirea și gardurile de protecție. În 1883, legea de eliminare a iepurilor adoptată în New South Wales 
putea arunca un copil în închisoare timp de șase luni dacă făcea scăpat un iepure domestic. În 1907,  
guvernul Australiei de Vest termina montarea unui gard de 1150 km lungime, cel mai lung gard construit 
vreodată împotriva iepurilor. [S.P.] 
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D. B.  Cooper. Născut:  necunoscut. Deces: necunoscut. 
Naționalitate:  necunoscută.  Ocupație:  și  aia  necu-
noscută.  Alt  nume de  cod (porecla):  Bibanski.  Cum a 
murit?  Bineînțeles,  nu se știe.  Din ce cauză a  murit? 
Nici  acest  lucru nu a putut fi  descoperit.  Acest om a 
murit? Se presupune că da, dar nici acest fapt nu se știe. 
În 1971, pe data de 24 mai, D.B. Cooper preia controlul 
unui avion de linie. Bărbatul cere statului aproximativ 
200,000 de dolari pentru a nu pune în pericol viața celor 
aflați  la  bord.  După  ce  primește  banii,  Cooper  se 
parașutează din avion. Acela a fost momentul în care a 
mai fost văzut pentru ultima oară. FBI-ul a intrat pe fir 
și a demarat o anchetă, dar nu s-a aflat niciodată dacă 
bărbatul  a  supraviețuit. Pe  baza  portretului  robot, 
anumiți  martori  au  stabilit  că  un  profesor  din  statul 
Washington,  cu  același  nume,  ar  putea  fi  principalul 
suspect, dar cercetările nu au putut stabili dacă are sau 

nu vreo legătură cu incidentul.  Înainte ca D.B. Cooper 
să se urce în avion, acesta tocmai ce jefuiește o bancă. 
Ce s-a gândit? „Jefuitorii ăștia de bancheri n-au nevoie 
de bani, trebuie să-mi cumpăr ultima fiță în materie de 
tehnologie,  ca  să fac poza și  să  pun pe fb să vadă și 
prietenii mei că m-am ajuns și după dispar mai repede 
decât banii din buzunar.” Dar D.B. nu putea singur să 
jefuiască  o  bancă și  să  dispară cum dispar  navele și 
avioanele în  Triughiul Bermudelor.  Avea  nevoie  de 
ajutor, aici intră în joc D.B. Cooper (Junior). Ca să se 
parașuteze din avion și să jefuiască banca avea nevoie 
de încă o persoană.  După ce reușește să ascundă banii 
furați  se  urcă  în  avion  și  reușește  să  sară.  De  atunci 
marele  D.B.  Cooper  rămâne  un  adevărat  mister. 
[D.A.C.]
Susa: http://www.fiicurios.ro/stiai-ca/o-sa-te-puna-pe-ganduri-6-
intamplari-incredibile-ramase-inca-un-mister.html

Un  alt  fel  de  doctor.  Marele  incendiu  din  Londra  a 
distrus părțile centrale ale Londrei începând cu ziua de 
duminică, 2 și până în ziua de miercuri,  5 septembrie 
1666. Incendiul a început ca un foc mic, apoi a crescut 
foarte  rapid  și  s-a  răspândit  pe  o  arie  întinsă. 
Problemele  sociale  și  economice  produse  de  acest 
dezastru au fost copleșitoare în materie de clădiri și as-
pectul  de  ansamblu  al  orașului.  După această  întâm-
plare,  cetățenii  mergeau  din  casă  în  casă  pentru  a 
identifica pe cei morți, iar doctorii purtau costume, care 
aveau în componență  măști cu cioc de pasăre. Pe ușile 
caselor  unde  marele  incendiu  și-a  făcut  simțită 
prezența, se desena o cruce roșie. Căruțașii au străbătut 
orașul,  sunând  din  clopote  și  strigând:  „Aduceți-vă 
pierderea!”. Aceștia au dus corpurile cetățenilor în afara 
orașului  și  le-au  ars  într-o  groapă,  acoperindu-i  cu 
pământ. De ce trebuia să fie masca doctorilor cu un cioc 
de pasăre? De ce nu cu un rât de porc? Sau cu un bot de 
câine? [I.A.M.]
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Deghizat în general. Stai frumos pe fotoliu, mănânci câțiva struguri (te-ai săturat de must) și te gândești cât de ușoară 
este viața. Arunci o privire pe geam, vezi un țânc mergând cu bicicleta și apare o scânteie cu iz ghiduș... Cine a inventat  
roata? Răspunsul este simplu: nu știm. Poate că nici nu este important să știm, nu de alta dar nu aș vrea să am surprize  
de orice gen (indieni etc.) și să nu mai dorm la noapte. Un exercițiu de imaginație se impune în acest caz: mașinile ar fi  
tractate de hipopotami, țările civilizate n-ar mai fi renumite pentru numărul mare de bicicliști (sau, cel puțin, unele),  
copiii nu și-ar mai construi „vehicule” compuse din tot felul de gogoși-zimțate (una, în general) și fier-beton, Ferrari nu  
ar mai realiza profit, vulcanizările s-ar reprofila și nu numai. Problema este chiar mai serioasă decât pare dacă e să  
vorbim despre echilibrul mondial. Navele, submarinele și astronauții ar prelua puterea, iar protagoniștii din “Ice Road  
Truckers” ar vână cerbi prin Alaska. Mulțumiri adresate persoanei cu urechi rotunde! [I.L.R.]

„Fantoma și Întunericul” În anul 1898 o pereche de lei au hotărât să încerce gustul cărnii de om. A urmat un carnagiu în 
adevăratul sens al cuvântului, în care circa 135 de oameni au căzut victime celor pe care băștinașii africani oripilați de  
groază i-au numit în dialectul local swahili, Kivuli și Giza, adică „Fantoma și Întunericul”. Timp de nouă luni de zile,  
ferocele carnivore își luau victimele în puterea nopții. Erau de neoprit, atacurile lor nefiind anticipate de nimeni. Din  
această cauză, cei doi lei și-au dobândit o imagine de-a dreptul supranaturală, aureolată bineînțeles și de magia neagră 
omniprezentă  în  credințele  băștinașilor.  Regatul  lor  de  sânge  și  groază  s-a  sfârșit  după  apariția  în  zonă  a  unul  
locotenent-colonel din armata britanică. Totuși, cei doi lei nu s-au predat ușor! [G.G.]

Megalodon,  mit  sau  realitate? În  primul  rând, 
megalodonul este un rechin preistoric, strămoș al 
marelui alb, care se presupune că a dispărut acum 
câteva milioane de ani (doar se presupune). Dovezi 
ale existenței lui sau găsit peste tot în lume. Chiar 
dacă nu s-a găsit un schelet, s-au găsit mulți dinți 
ca  dovadă  a  existenței  acestuia  (nu  orice  dinți, 
dinți de 18 cm). Se presupune că putea să măsoare 
mai mult de 18 metri, mușcătura lui exercitând cea 
mai  mare  forță  dintre  toate  animalele.  În  2013 
Discovery a difuzat documentarul Megalodon, the 
monster  shark  lives iar  în  2014  o  continuare  a 
documentarului, Megalodon, the new evidence. În 
aceste  emisiuni,  biologul  marin  Collin  Drake, 
ajutat  de  echipa  sa,  prezintă  dovezi  concludente 
cum că megalodonul încă mai există. Mulți oameni 

spun  că  Discovery  a  regizat  totul  doar  pentru 
audiență, iar echipajul, inclusiv Collin Drake, sunt 
doar niște actori care au jucat un rol. Am văzut 
documentarul și, în opinia mea, dacă este o făcă-
tură, este foarte bine realizată. Sunt sigur că orice 
om a auzit măcar o dată de Discovery. Nu văd de 
ce ar regiza totul doar pentru audiență. Eu cred că 
acele  voci  care  afirmă  că  emisiunea  nu  trebuie 
difuzată pentru că este un fals vor doar să ascundă 
lumii adevărul. Dacă în Africa de Sud, unde a fost 
filmat documentarul, s-a descoperit recent o specie 
care era considerată dispărută acum 2 milioane de 
ani, de ce nu ar fi posibil ca un monstru marin să 
existe? Mai ales că oceanul ocupă cea mai mare 
parte de pe planetă. [A.Ș.R.]
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Despre  atrocitățile  săvârșite  de  cuceritori  în  teritoriile  nou  descoperite,  Bartolomeo  de  Las  Casas,  
«Foarte scurtă relație despre distrugerea Indiilor apusene». Pătrunzând într-un sat, nu cruțau nici copii, 
nici bătrâni, nici femei, stârpeau din rădăcină tot ce era viu, prădând și dărâmând, încât nu lăsau piatră pe  
piatră. Încheiau prinsori și sporovăiau între ei dacă poți să despici un om în două dintr-o singură lovitură 
de cuțit, sau să retezi un cap mânuind doar o dată securea, ori să-i spinteci măruntaiele. Smulgeau pruncii 
de la sânul mamelor și le zdrobeau capetele de pietre. Sau îi azvârleau în râu, și, printre râs și glume,  
spuneau, văzând clăbucii care ieșeau din gura muribunzilor: „Ia te uită! Cum iese fierbând sufletul din 
trupul  păgânului!”  Legau spate  la  spate  mama și  pruncul  și-i  azvârleau pe amândoi  în  apă.  Ridicau 
spânzurători uriașe întru slava mântuitorului nostru și a celor doisprezece apostoli și-i ardeau. Altora, 
tuturor  celor  pe  care  voiau  să-i  lase  cu  viață,  le  tăiau  amândouă  mâinile  și  apoi  le  legau  de  trup 
mădularele tăiate și-i lăsau slobozi cu cuvintele: „Mergeți cu scrisori și duceți vești celor care au fugit de noi în  
munți”.  [S.P.] 
Sursa: Ministerul Educației și Învățământului, Probleme fundamentale ale istoriei lumii antice și medievale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 
1984

30 februarie. Treizeci de zile are luna aprilie, iunie, 
septembrie și  noiembrie,  restul având 31.  Excepție 
face, desigur, luna februarie, care are 28 (sau 29 în 
anii bisecți). Dar în nici un caz nu există 30 februa-
rie. Asta dacă nu cumva erați în Suedia sau Finlanda 
anului 1712. Dar cum a fost posibil așa ceva? După 
cum știți, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus 
calendarul gregorian, înlocuindu-l pe cel iulian. De 
asemenea,  știți  și  că  nu  toate  țările  l-au  adoptat 
imediat. În această situație se afla și Imperiul Suedez 
(care includea și teritoriul Finlandei de astăzi). Dar 
spre sfârșitul anilor 1600 au decis că era timpul să se 
alăture restului lumii.  Totuși,  chiar  și  atunci,  nu a 
fost  nici  o  grabă,  fiind  formulat  un  plan  pentru 
ușurarea trecerii de la un calendar la altul. În loc să 
se renunțe la 11 zile din calendarul lor, s-a decis să 
se  ignore  toți  anii  bisecți  din  1700  până  în  1740, 
pierzându-se  astfel  11  zile  pe  o  perioadă  de  4 
decenii. Astfel, la 1 martie 1740, calendarul lor ar fi 
fost sincronizat perfect cu cel gregorian. Dar planul 

nu  a  fost  respectat întocmai. Anul 1700,  conform 
planului,  nu a fost bisect,  dar anii 1704 și 1708 au 
rămas bisecți, din motive necunoscute...  Or fi  uitat 
din cauza  stresului  provocat  de  războiul  cu Rusia, 
Polonia, Danemarca și prietenii lor (Marele Război 
al  Nordului).  Situația în care  se aflau acum era și 
mai rea, nemaifiind aliniați  nici cu cei  ce foloseau 
calendarul iulian. În aceste condiții, regele a decis să 
rezolve problema. Dar în loc să renunțe la 10 zile și 
să  adopte  calendarul  gregorian,  a  revenit  la  cel 
iulian.  Acest lucru s-a petrecut în 1712, când luna 
februarie  a  avut  nu  numai  29  de  zile,  ci  și  o  zi 
suplimentară,  30  februarie.  În  cele  din  urmă,  tre-
cerea  la  calendarul  gregorian  s-a  realizat  în  1753, 
când după data  de 16 februarie  a  urmat  1 martie. 
Dovada acestei întâmplări se regăsește într-un alma-
nah suedez din acel an, unde este clar notată data de 
30 februarie (vă invit să dați un search pe google).  
[I.A.P.]

O tragedie „remarcabilă”. La trei zile de la plecare, la ora 23:40 în data de 14 aprilie 1912, Titanicul s-a 
ciocnit  cu  un aisberg  și  s-a  scufundat  la  ora  2:30  în  dimineața  următoare.  Și-au  pierdut  viața  1514 
persoane  din  2228  în  unul  dintre  cele  mai  cumplite  dezastre  maritime  pe  timp  de  pace  din  istorie.  
Povestea  Titanicului  e  cunoscută  în  întreaga  lume,  dar  anumite  aspecte  ale  acesteia  au  fost  uitate.  
Tragedia scufundării Titanicului a avut un rol foarte important în răspândirea unei invenții fără de care 
lumea modernă nu ar mai fi fost la fel:  radioul. După aprilie 1912, a devenit obligatoriu ca navele să 
posede un telegraf fără fir; în cele din urmă, radiouri au fost instalate pe toate navele. În scurtă vreme,  
invenția a început să fie folosită pentru transmiterea știrilor și, mai ales, a muzicii, prima formă modernă 
de entertainment la nivel global. Era nevoie de un astfel de incident ca să se folosească atât de mult un  
lucru aparent banal? Radioul mai devenea o adevărată industrie de publicitate? [D.A.C.]
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Războaie bizare. Empedocles - 430 BC. Cum a murit: s-a 
aruncat  într-un  vulcan  ca  să  devină  nemuritor. 
Empedocles era un filosof grec, cel mai bine cunoscut 
pentru teoria clasică a celor patru elemente și pentru 
faptul că era ultimul „cugetător” care își scria ideile în 
formă lirică. Conform legendei, Empedocles s-a aruncat 
în vulcanul activ de la muntele Etna din Sicilia, astfel 
încercând să-i convingă pe învățăceii săi că trupul său a 
dispărut și că într-o zi se va întoarce ca zeu. Din păcate 
pentru  filosof,  una  dintre  sandalele  sale  a  rămas  în 
urmă și a fost descoperită de către un discipol, așadar 
planul  său  a  fost  dejucat.  Cu  puțin  timp  înainte,  în 
Templul Inexistentei Speranțe, Empedocles se frământa 
în legătură cu ideile lui, ajungând în pragul disperării și 
punându-și  problema  motivului  existenței  sale:  „A 
naibii etrusci, nu-mi mai sponsorizează cărțile de lirică, 
probabil asistă și acum la concertele lui What’s UP și 
Andra.  Trebuie  să  fac  ceva!”.  Între  timp,  bunul  său 
discipol, Donald, a  evadat eroic de la ultimul concert, 
obținând primul autograf  și  chiar  un  selfie,  în-
dreptându-se entuziasmat spre templu. Ajuns acolo, își 
pregătește  ferm  cuvântarea  pentru  Empedocles  și  își 
pune autograful, la loc sigur, într-un bocanc, pe care-l 
aruncă în Marea Adriatică, urmând să iasă la pescuit și 

sperând  să-l  găsească.  „Bună  ziua,  stimate  maestru, 
tocmai  vin  de  la  Sabatul  FAASW  (fanilor  anonimi 
Andra și What’s UP) și am constatat că etruscii tind să 
părăsească starea de abstinență, ceea ce este un lucru...”. 
Empedocles,  care  anticipa  acest  discurs  îi  spune  clar 
discipolului că  trebuie  să  facă  cumva să  fie  din  nou 
ascultat:  „Gata,  de  mâine  merg  la  Marea  Adriatică  și 
amplasez o plasă să pot sta pe apa, așadar, atunci când 
mă vor vedea italienii mă vor venera ca pe un zeu, iar 
apoi mă voi scufunda, luând submarinul, să creadă c-am 
dispărut, și așa îmi vor umple contul bancar de donații 
pentru  înmormântare.  De  altfel,  poate  am  noroc  să 
creadă că voi fi noul Zeu al Apelor, sau așa ceva. Voi 
merge  mâine  după ce  meditez  la  vulcanul  din  Etna.” 
Donald,  speriat  de  gândul  că  dascălul  său  i-ar  putea 
descoperi secretul, îl urmărește a doua zi la vulcan. Pe 
când  medita,   discipolul  îl  împinge  violent  pe  Em-
pedocles, apucând să rostească doar trei cuvinte: „Au, 
sandala mea!”. Urmașul lui Donald a auzit legenda și a 
plecat  în  căutarea  sandalei,  pe  care  a  și  găsit-o:  „Al 
naibii  maestru,  nu-i  ajungeau  sandalele  de  la  Prada!” 
[I.A.M.]
Sursa::  http://www.metalhead.ro/articole/decese-ironice-de-a-lungul-
istoriei-aid84470

Războiul și lenea, stimulentele invențiilor. Ideea de a da ceasurile înainte primăvara și înapoi toamna i-a aparținut 
lui Benjamin Franklin, încă din 1874, când atrage atenția asupra faptului că lumânările sunt irosite în serile de vară,  
pentru că oamenii mergeau la culcare după apusul soarelui, iar lumina naturală nu era valorificată în întregime, 
pentru că se trezeau după răsărit.  Ulterior, Primul Război Mondial a fost factorul decisiv care a dus la aplicarea  
acesteia: din cauza rezervelor tot mai scăzute de cărbune, nemții au decis, în 1916, să dea ceasurile înainte cu o oră, 
pentru a profita mai mult timp de lumina naturală. Concomitent cu aceasta,  tot nemții  au dezvoltat o  serie  de 
invenții propuse în timpul primului război mondial, care au fost practicate doar în anumite zone izolate ale globului:
• scoaterea din uz a aeroporturilor inamice prin bombardarea lor cu clei
• parașutarea pe teritoriul inamic a numeroși șerpi, scorpioni, lei și tigri
• construirea unor tancuri care să poată sări dealurile
• demoralizarea trupelor inamice, debarcate, prin construirea în porturi a unor cheiuri șubrede
• curățarea câmpurilor de mine marine cu ajutorul rațelor dresate
• sporirea eficacității luptelor corp la corp prin fixarea unei baionete la bocancul drept  [S.P.] 
Sursa: Neculai Velichi, Anecdotele științei, ed. Albatros, București, 1971
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DUPĂ CUM VEI SEMĂNA, AȘA VEI CULEGE.  Concepție potrivit căreia 
cauza  se  află  într-o  strânsă  legătură  cu  efectul,  iar  acesta  poate  fi  mai 
accentuat  decât  ceea  ce  l-a  provocat,  niciodată  mai  diminuat.  Douglas 
Coupland o definește ca „hiperkarma”,  o convingere adânc înrădăcinată 
conform  căreia  pedeapsa  este,  cumva,  întotdeauna  mai  serioasă  decât 
delictul; vezi găurile din ozon în raport cu aruncarea ilegală de deșeuri.  
Însă istoria africană își  cere drepturile de autor. Pe vremea când ciorile  
încă  mai  zburau  bezmetice  și  nesurmenate  de  atâtea  unde  electromag-
netice și telefonice, faimosul colecționar și negustor de sclavi, Hammurapi, 
strânsese peste 1000 de bucăți  (negri).  În primul  rând pentru că aceștia 
erau  mai  crocanți  (carnea  de  indo-americani  fiind  considerată  mai 
câlțoasă), iar în al doilea rând, pentru că umorul negru al lui Hammurapi 
era mai dezvoltat decât masa musculară a unui ficat rusesc. Atunci când 
era bine dispus, H. își obliga toți sclavii să-i semene porumb pe o suprafață 
de 10 hectare. Boabele erau numărate. Spre seară, când epuizarea supușilor 
era maximizată, primeau vestea cea mare: aveau la dispoziție toată noaptea 
pentru a culege înapoi toate boabele plantate. La ora 06:00, alături de cafea 
era prezent și un doctor, deoarece fețele obosite și nedumerite ale sclavilor 
îi  cauzau  lui  H.  sufocarea  prin  râs.  De  aici  expresia  și  Codul  lui 
Hammurapi privind dezertarea sclavilor. [S.P.]

FLOARE LA URECHE.  Lucru de puțină importanță sau gravitate, foarte 
ușor  de  rezolvat.  Iar  aici  vom intra  pe  teren  minat,  adică  pe  teritoriul 
fetelor. Nu că acest teritoriu ar fi  mai  puțin important sau mai ușor de 
trecut. Pe vremea când fecioarele purtau flori după urechi, fenomenul avea 
următoarea simbolistică: în funcție de urechea unde este purtată floarea, 
înseamna că acea duduie este liberă sau măritată. După cum bătăile inimii  
se simt în partea stângă, așa și floarea care era purtată după urechea stângă 
reprezenta apartenența la un bărbat. De-a lungul istoriei satului românesc 
importanța florii a scăzut drastic, iar sensul expresiei „floare la ureche” a 
fost preluat și transmis greșit: dacă vreo muiere își atârna o floricică după 
ureche se spunea despre ea că e „ușoară”, în sensul disponibilității. Mai pe 
scurt,  o  fată cu floarea la ureche era o femeie de moravuri  îndoielnice. 
Deci, cum ar spune nea Fâstâc, o fi floare la ureche! [S.P.]

A SE BĂGA CA MUSCA ÎN LAPTE. Băgare în seamă fără niciun rost, mai 
pe scurt: „De ce te bagi în seamă, vrei să cazi ca un papagal în ciorbă și să 
mori?” E clar că acum se folosește un papagal. Nimic altceva. Instrucțiuni: 
Se cumpără un papagal de la cel mai apropiat dealer, se verifică sub aripa 
stângă  dacă  scrie  Made  in  China sau  nu  și  i  se  dau  doi  bobârnaci  și 
jumătate peste cioc. Dacă reacționează violent, îl băgam cu gheara stângă 
în ananas, după care se va calma. Dacă nu, înseamnă că este pregătit să  
înceapă pregătirea fizică. Două luni cantonament în colivie, fără mâncare, 
apă  sau  alte  prostii  de  genul.  Este  recomandat  să  fie  lăsat  undeva  pe 
balcon, să audă toți  vecinii  cât de frumos cântă el  la 5 dimineața. Dacă 
supraviețuiește aceste 2 luni pline de armonie, înseamnă că este vrednic să 
vă fie animal de companie. Dacă nu, vă cumpărați un peștișor. După 2 luni, 
începeți să-i dați porumb de pop-corn, periodic, odată la 2 săptămâni. O să 
observați că n-o să mai ciripească și abia dacă o să se mai miște.

Fără milă, sunteți pe drumul cel bun! Dacă vă 
este milă, încă odată, cumpărați-vă un peștișor. 
Vreți să îl faceți să citească, socotească și dese-
neze?  Nu  delirați.  Dacă  supraviețuiește,  este 
mai mult ca pregătit să se înroleze în Legiunea 
Străină. Dar, cine-i nebun să înroleze un papa-
gal  în  armată?  Dacă  după  antrenamentul 
intens al  papagalului  acesta încă trăiește,  în-
seamnă că nu sunteți un dresor bun. Singura 
întrebare  pe  care  mi-o  pun în  momentul  de 
față  este:  de  ce  s-a  luat  papagalul  de  ciorba 
omului?  Dacă  vă  întrebați  ce-am  scris  mai 
sus... mai bine să nu vă întrebați. Semnificația 
acestei expresii și a altora în numerele viitoare 
Als Ob. Pace! [D.M.]

A  SE  UITA  ACRU  (LA  CINEVA).  A  privi 
chiorâș, neprietenos (la cineva). Lămâile sunt 
acre. Strugurii pot fi acri. Merele sunt acre (cel 
puțin o parte dintre ele). Dar niciodată nu mi-
am  imaginat  ca  te  poți  uita  la  o  persoană 
„acru” (asta înseamnă că te poți uita și dulce, 
corect?  Ce-mi  mai  plac  chestiile  dulci...).  În 
fine,  originea  expresiei  este  următoarea:  în 
anii  ʼ40,  în  Turcia,  se  organiza,  în  perioada 
verii, evenimentul numit „ekși gözlük” care se 
traduce prin „ochelari acri”. Cum se realiza? Se 
adunau în centrul unui oraș (uneori chiar sat) 
bărbați  și  femei  de  diferite  vârste.  Pentru  a 
participa  concurenții  erau  nevoiți  să  poarte 
ochelari,  dar nu cu lentile normale, ci  lentile 
făcute  din  miezul  unor  lămâi.  Cel/  cea  care 
reușea să stea cu ei pe ochi cele mai multe se-
cunde (da, secunde!) câștiga concursul. Câști-
gătoarea și, totodată, cea care a rezistat cel mai 
mult  vreodată,  a  fost  Meryem  Özgür  cu  un 
record de 8,13 secunde, dar care, spre surprin-
0derea  tuturor,  nu  a  părut  deloc  fericită  de 
acest lucru. De aici expresia „a se uita acru”. 
[E.O.M.]
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A FI RĂCIT COBZĂ. La fel  de folosită ca și 
altele, sensul expresiei este de a fi foarte răcit. 
Înainte  să  începem totuși  să  o  comentăm în 
stil  alsobist,  să  explicăm mai  întâi  cuvintele 
din  alcătuirea  acesteia.  A  FI,  sunt,  vb.  IV. 
Intranz.  A  exista,  a  avea  ființă.  Cum îți  dai 
seama că exiști cu adevărat? Deschizi calcula-
torul, intri pe facebook, spui „Nu” de atâtea ori 
cât numărul de like-uri de la poza de profil (te 
felicit dacă numărul e mai mare de 100), îți iei 
o  foaie,  un  pix,  deschizi  cușca  imaginației, 
arunci cheia, o lași să-și facă de cap, iar apoi 
scrii și citești pentru revista Als Ob. RĂCÍT.-Ă, 
răciți. -TE, adj. 1. Care a devenit (mai) rece. 2. 
Bolnav  de  răceală.  Știi  tu...  ca  atunci  când 
profesorul se pregătește să-ți pună 2 pentru că 
nu ți-ai făcut tema... Aaa.. Pardon! Ți-ai făcut 
tema, dar ți-ai uitat caietul acasă fix în ziua în 
care  știai  că  vei  fi  ascultat.  Cât  nor...  adică 
ghinion  pe  tine!  Sau...  varianta  a  2-a:  senti-
mentul pe care îl simte un iepure atunci când 
realizează că în spatele lui se află o pisică care 
abia așteaptă să lege o relație de prietenie cu 
acesta. CÓBZĂ, cobze, s.f. Instrument muzical 
cu coarde,  asemănător lăutei,  având cutia  de 
rezonanță foarte bombată,  folosit  mai  ales  la 
acompaniament  (prin ciupirea coardelor).  De 
câte  ori  mă  uit  la  pozele  de  pe  Google,  mă 
gândesc  la  o  jumătate  de  alună  (știu,  știu.. 
mâncare  și  iar  mâncare).  Cred  că  și  sunetul 
scos e pe măsură... poate puțin mai „delicios” 
decât  o  alună  obișnuită.  Ești  „răcit  cobză”? 
Nicio  problemă:  nu  există  antidot,  așa  că 
citește și scrie pentru revista Als Ob, în timp 
ce asculți cum cântă la cobză o pisică dirijată 
de un iepure care tocmai a avut la cină tema ta 
la matematică. [E.O.M.]

A-I  FACE  (CUIVA)  CAPUL CALENDAR -  a 
zăpăci  pe  cineva.  Expresia  aceasta  pare  a  fi 
greșită, dar nu e, chiar nu e. Normal că știu că 
nu poți transforma capul cuiva într-un calen-
dar, nu e ca și cum aș fi încercat asta, nu. De 
fapt  când  cineva  îți  spune  că  „îi  faci  capul 
calendar”,  se  referă la  faptul  că vrea să-i  iei 
selfie -urile și să faci cu ajutorul lor un calen-
dar. [D.E.Ș.]

A TRĂNCĂNI (DIN GURĂ) – de la a  durăi, 
durui,  hodorogi,  hurui.  Acest  cuvânt  își  are 
originea  din  China.  În  evul  mediu,  când  în 
China un copil se năștea, tatăl lua o tigaie, o 
lingură  și  ieșea  afară.  Chinezul  începea  să 
trăncănească și să facă zgomot lovind lingura 
de  tigaie.  În  funcție  de  zgomotele  scoase, 
numele noului-născut va fi gen Cheng, Peng, 
Quon, Piao, Qinq, Cong. [D.E.Ș.]

A (-ȘI) PUNE SAU A (-ȘI) BĂGA MÂNA ÎN FOC (PENTRU CINEVA) - a 
garanta pentru faptele, pentru cinstea cuiva. În anul -346, în casa regească 
a zeului Nut (a se citi invers pentru a i se descoperi hobby-ul principal) se  
desfășura prima ediție a Jocurilor Olimpice. Zeul, mai șiret de altfel, ținea 
ca preferatul lui, Cnat (a se citi invers, a se observa asemănarea hobby-
urilor,  și  de  aici,  preferința  zeului),  să  câștige  ediția.  Așadar  a  mers  la 
organizatori  (el  fiind  acela,  dar  mai  avea  un  ajutor)  și  a  încercat  să-l 
convingă să-l ajute pe prietenul său la punctaj. Pentru a-l convinge să îi 
facă un favor lui Cnat, acesta și-a băgat chiar mâna în foc pentru el, dar a 
fost salvat la timp. Între timp, în anul 2014, maeștrii chinezi au decis că e 
bine să copieze această scenă, deoarece la acest lucru se pricep foarte bine, 
însă au făcut, de altfel, niște mici modificări.  Ei l-au numit drept test al  
prieteniei.  Acesta se desfășoară în  nisipurile  mișcătoare,  unde amicii  se 
lasă salvați  între  ei.  Din  păcate,  sistemul  radiofonic  amplasat  în  spațiul 
dedicat prietenilor a înregistrat în proporție de 99% țipete de ajutor, (1%:  
„Ionele, tu în loc să mă salvezi îmi iei ceasul de pe mână? *sunete de palme 
succesive*, *bocanci  aruncați*).  De  asemenea,  s-au găsit  urme de mâini, 
tălpi și iphone-uri. [I.A.M.]

A FACE CU OU SI OȚET, a face pe cineva în tot felul, a-i adresa cuvinte pe 
care doar urechile tale le consideră adevărate, a-l face sa se simtă rău, a-l  
face de râs. Cea mai buna mască de par este oul, dar oțetul? Ce treaba are  
oțetul?  Oțetul  este  cheia  unei  ciondăneli  prostești  unde cineva (nu dau 
nume) sau mama, îți ține o morala de câteva minute bune și dacă o ignori o 
ia de la capăt. Te  ceartă atât de tare și cu atât de multe cuvinte spuse în 
câteva secunde de zici că e mult mai rapidă decât glonțul unui pistol care 
se pregătește să fac cunoștință cu adversarul. [G.G.]

TE UIȚI CA VIȚELUL LA POARTĂ NOUĂ - sinonim cu, „ești prost”. Stau 
și mă gândesc: De ce? De ce această expresie este folosită pentru a face 
prost pe cineva? Și de ce s-ar uita un vițel la o poartă nouă? Whatever. Am 
meditat un pic și m-am gândit la altceva. Majoritatea știm că oamenii de la 
țară își lasă vacile la păscut, iar acestea se întorc singure acasă. Însă, dacă 
găsesc poarta închisă, stau și așteaptă până când stăpânul le-o va deschide. 
Proprietarii  vacilor, de obicei, încep să râdă pentru că li se par simpatice 
animalele care stau și se uită la poartă. Dar, dacă stăm să ne gândim, cine 
este/ pare prost? Animalele care stau și așteaptă? Sau stăpânul care stă și  
râde în loc să le deschidă poarta? Expresia ar trebui să fie sinonimă cu: nu 
te  simți  jenat (atunci  când cineva râde de tine)  sau dacă ar rămâne cu 
același sens (ești prost), să sune așa: „Te uiți că țăranul la vaci.” [A.Ș.R.]

LA PAȘTELE CAILOR - toată lumea folosește această expresie cu sensul de 
„niciodată”. Probabil  că majoritatea persoanelor nu știu că Paștele cailor 
chiar  există.  Se  pare  că  această  sărbătoare  cade  chiar  în  aceeași  zi  cu 
înălțarea Domnului. Potrivit unei legende, atunci când Fecioara Maria îl  
năștea  pe  Isus,  caii,  spre  deosebire  de celelalte  animale,  făceau  gălăgie. 
Așadar, Fecioara Maria i-ar fi blestemat să fie mereu flămânzi, cu excepția 
unei zile: Paștele Cailor (cam ciudată legendă deoarece nu mi-o imaginez  
pe  Fecioara  Maria  blestemând).  Deci  expresia  nu  ar  trebui  să  însemne 
„niciodată”, ci „după un timp”, sau „după o perioadă mai lungă de timp”.  
[A.Ș.R.]
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IȘLÍC, ișlice, s. n. (înv.) Căciulă de blană 
scumpă sau de postav, de format mare, 
cilindrică  sau  cu fundul  pătrat  (din  alt 
material), purtată de domni, de boieri și 
uneori  de  soțiile  lor,  iar  mai  târziu  de 
negustori, de lăutari etc. ◊ Expr. A călca 
(pe cineva) pe colțul ișlicului sau a pocni 
(pe cineva) la coada ișlicului = a jigni (pe 
cineva).  [Var.:  (înv.)  șlic  s.  n.] Sursa: 
DEX  ’09 (2009) „Șalavari,  islice, anterie. 
Mătase,  brocart,  broderii,  scumpe. Apoi 
joben  și  frac  și  rochii   elegante  ca  la 
Viena, Paris sau Berlin. Albumul prezin-
tă în premieră piese rare, unicate, de o 
deosebită  frumusețe.”  (Cătălin  D.  Con-
stantin,  Modă  și  lux  la  Porțile  Orien-
tului) [D.A.C.]

ȘICLEALĂ  (sau  Schwarzkopf  –  profe-
ssional  shicleal  for you).  După cum ne 
arată  și  silabele,  cuvântul  are  trei  sen-
suri: unsoare de proastă calitate, funin-
gine de pe horn și soluție de zer fierbin-
te cu piatră acră, folosită la fixarea culo-
rii  pe ouă de Paști.  În viitorul  apropiat 
noțiunea  se  va  folosi  pentru  a  indica 
precis  (nu  doar  a  face  aluzie  la)  toate 
felurile  de fixative.  Mai  mult,  ea  se  va 
putea  fabrica  acasă,  iar  atunci  până  și 
Trăistariu  va  avea  un  păr  zvelt  și,  în 
același timp, cârlionțat. În 2020 se va de-
monstra  că  formula  chimică  a  șiclelii 
(care este C2OHD3) va ajuta la crearea 
soluției din care va fi alcătuit implantul 
de păr.  Până atunci  însă:  „trei  zile îna-
inte de Înviere, gospodinele, albine – nu 
alta, nu-și văd capul de treburi: scriu și 
împestrițează ouă. Ca să nu li se șteargă 
fărburile,  le  cufundă în  șicleală.  Pun la 
moi, în apă fierbinte, căpățâna și picioa-
rele porcului, păstrate, de la Crăciun, în 
pod, la fum, le rad, apoi, de funingine și 
le spală, făcându-le fragede și rumene de 
îți vine să le mănânci așa, crude.” [S.P.]
Sursa: Ion Drăgușanul, Povestea așezărilor 
bucovinene, ed. Mușatinii, Suceava, 2012

CHIPCEL.  În  viziunea  lui  Creangă 
chipcelul  era  acea  bucățică  mică  de 
pâine  furată de  pe  vatra mătușii  Mări-
oara pentru  a  fi  folosită  la  scăldat.  Nu 
pentru  a  înota,  ci  pentru  a  prinde  alți 
înotători. Este vorba de acei peștișori cu 
lungimea de un centimetru. Într-o viață 
viitoare  ei  vor  fi  găini,  și  asta  datorită 
calității  lor  de  ciugulitori.  Astfel,  la  o 
coajă  de  pâine  aruncată  lângă  malul 
unui iaz se adună peste 20 de țâri care o 
ferfenițează cu peste 150 de ciugulituri 
pe minut. La distanță de patru decenii, o 
unealtă  de  pescuit  pește  mărunt  a  luat 
denumirea  chipcelului.  Era  asemenea 
unei  lingure  uriașe  cu  marginile  din 
lemn,  iar  interiorul  țesut  cu  plasă.  La 
alte  patru decenii,  pe 30 ianuarie  1933, 
Hitler a fost numit Cancelar al  Germa-
niei  de  președintele  Hindenburg,  cel 
care  i-a  dat  și  numele  de  botez  la 
intrarea în funcție: die-gewählte-gesicht. 
În  traducere  românească:  chipul  ales, 
chipul celui ales, cel ales, acel chip. Și de 
aici varianta lui ChipCel. De ce? Pentru 
că  țârii  erau  o  delicatesă  la  nemți,  și 
fiind așa de mici le era greu să-i procure 
în  cantități  mari,  fie  pentru că acel  un 
metru 73 al lui Hitler era o statură mică 
pentru înălțimea la care avea să ajungă 
cariera lui,  fie  pentru că ciugulea  și  el 
(cu 150 de euro pe minut) din fondurile 
Germaniei. [S.P.]

NORÓD, noroade, s.  n.  1. (Înv.)  Popor, 
națiune, neam; grup de oameni care face 
parte  dintr-un  anumit  popor,  dintr-o 
anumită națiune.  ♦ (Înv.  și  pop.)  Tota-
litatea  credincioșilor  care  aparțin  unui 
cult creștin,  unei  eparhii  etc.  2. Număr 
mare,  mulțime,  masă  de  oameni.  3. 
Grosul populației; spec. țărănimea.

4. Sau,  mai  bine  spus,  forma  greșită  a 
sintagmei „n-o rod”. Cuvânt apărut îna-
inte de anii 1800. Cum? Pe vremea aceea 
existau așa-numitele grupuri de oameni 
care sub nicio formă nu acceptau exis-
tența cratimei – nerozii. Pentru a nu mai 
fi  criticați,  aceștia  au decis  să  combine 
cele  două,  trei,  o  sută de cuvinte lipite 
prin cratimă pentru a forma unul singur. 
Așa a apărut și cuvântul „norod” care se 
referă la mulțimea de oameni non-crati-
matizantă. Sensul cuvântului s-a schim-
bat de-a lungul anilor ajungând la forma 
sa finală de astăzi: popor, națiune, neam 
deși...  s-ar  putea  să mai  găsim cate un 
norod  (varianta  veche)  și  în  zilele 
noastre... [E.O.M.]

MÓINĂ,  (2)  moine,  s.f.  1.Timp mai căl-
duros și umed, care urmează iarna după 
o  perioadă  de  îngheț;  p.  Gener.  timp 
umed și cețos; moloșag.  2.Teren agricol 
lăsat  necultivat unul sau mai mulți  ani 
(pentru  a-și  spori  proprietățile  produc-
tive). A doua variantă îmi place cel mai 
mult,  se  potrivește  foarte  bine  cu  o 
anumită categorie  de oameni.  Mă refer 
la creierul lor, care este precum un teren 
agricol  necultivat,  dar  odihnit.  Aceștia 
sunt cei mai neobosiți dintre pământeni, 
dar  de  care  trebuie  să  fugi  deoarece 
aruncă bombe atomice mai dezastruoase 
decât cea de la Hiroshima (mă refer la 
bazaconiile pe care le scot pe gură).  În 
orice caz prima variantă a semnificației 
cuvântului se completează perfect cu cea 
legată  de  terenul  agricol  odihnit  din 
capul  unora,  unde  găsești  multă  ume-
zeală și pânze de păianjen. [G.G.]
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„Nu este nevoie e să știi unde mergi. Nu este 
nevoie să știi de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie 
să știi este faptul că mergi plin de veselie; dacă 

faci acest lucru, nu poți greși.”
Osho
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Am ajuns cu bine în Delhi miercuri dimineața (în jur de 
4-5 a.m. eram deja cazați)... după 2 zile în „main bazar” 
se  simțea  nevoia  de  liniște...  și  am  tăiat-o  înspre 
Manikara, în nord... am schimbat autobuzul în Bunthar, 
după 12 ore pe șosea... extrem de obositoare drumurile 
lungi... scriu din Kasol, un sătuc la 4 km de Manikaran, 
plin de evrei... încă nu m-am acomodat cu mâncarea: (... 
următorii  pași  sunt  înspre  Manala,  Haridwar  și 
Rishikesh... [31 octombrie 2009]

...  ce  nu  v-am povestit  e  cum se  uitau  localnicii  din 
Delhi la mine când am ajuns... prima oară am crezut că 
eram prea albă sau nu atât de murdară ca și ei... ei bine, 
nu...  se  holbau  toți  la  părul  meu  blonduț...  dar  ce 
holbare... și un copiluț mi-a și pus mâna pe păr...:))... din 
Manikaran am urcat către Barshani,  apoi  către Kalga, 
unde am stat cam 4 zile și ultimul loc, în jur de 2700m, 
Kir Ghanga (drumul din Kalga către Kir Ghanga l-am 
făcut într-o zi, normal lua cam 8 ore; timpul nostru - 5 
ore + o zi de febră musculară, pentru că sus era cam 
pustiu, iar drumul prin pădurile Indiei, deși asemănător 
cu drumul prin pădurile României, doar că mai adaugi 
lemuri, e destul de aiurea noaptea)... acum suntem tot în 
Manikaran, la apă caldă și relaxare pt 2-3 zile maxim... 
încă  nu  m-am  acomodat  cu  mâncarea,  drumurile  și 
laptele lor pus în orice... [11 noiembrie 2009]

Am plecat din Manikaran în jur de 12 ziua și am ajuns 
la următoarea destinație, Rishikesh, a doua zi, în jur de 
7-8  dimineața...  drum  istovitor...  am  schimbat  în 
Bhuntar  (unde  am  mâncat  pt  prima  oară  ceva  bun 
dulce... gebeleida sau ceva de genul) și de la 17.30 am 
luat un autocar unde abia-abia ne-a luat cel cu biletele... 
noi  am  zis  că  mergem  în  picioare  (un  drum  de 
aproximativ 12-13 ore!!!) și toți au izbucnit în râs... până 
la  urmă  am  căpătat  și  locuri...  în  Haridwar  a  prins 
imediat  cursa  înspre  Rishikesh...  pt  cei  care  nu  știu, 
Rishikesh e faimos după ce Beatles au stat aici pentru o 
lună și ceva... au fost înnebuniți... și au avut și de ce...  
prețurile la haine îs foarte mari, fiind o zonă turistică 
(mulți  yoghini  vin aici),  însă de mâncat și  dormit am 
găsit foarte bine (apă caldă, baie la cameră și mâncare 
ieftină... lux, ce să mai!!!)... De acasă am luat o singură 
carte,  una cu Păcală  și  din nefericire  pot  să  spun cu 
mâna pe inimă că Păcală este un criminal în serie... nu 
mă credeți?  Recitiți  povestirile  cu  el...  Am înțeles  că 
metroul  e  în  grevă  pe  timp nelimitat...  nașpa,  aiurea 
chiar nasol...  De aici  ne pregătim să mergem în Agra 
(iar o noapte de neodihnă)... ce să facem? India e tare 
mare și vrem și noi peste tot... [16 noiembrie 2009]

Suntem în  Agra!!!  Orașul  unde  Taj  Mahal  străjuiește 
apele  Yamunei...  Am  ajuns  aici  după  o  noapte  pe 
autobuz  (am făcut  în  jur  de  12  ore)...  orașul  e  curat, 
chiar foarte  (am văzut multe coșuri  de gunoi;  „Clean 
Agra, Green Agra”)... turiștii stau de obicei cel mult o 

noapte, asta pentru că Agra e cam la 3 ore cu trenul de 
Delhi și oricine poate vizita și pleca în aceeași zi... am 
cumpărat cam multe și sperăm să le putem trimite prin 
poștă, pentru că om fi noi sisifi cu rucsacurile pline, dar 
nici să cărăm pietre de moară:)... Plecăm mâine înspre 
Ajmer,  Pushkar...  spre  deșert...  *  am  văzut  un 
Logan!!!!!... cu volanul pe dreapta... [22 noiembrie 2009]

Pushkar  este  un  sătuc  turistic  liniștit  la  marginea 
deșertului, unde poți vizita unul dintre puținele temple 
Brahma  din  lume...  am  prins  perioada  nunților  din 
păcate și toate străzile sunt pline de miri și dubași care 
mai de care mai colorați și mai plini de flori... cei la care 
stăm spun că avem încă noroc... aici nunțile țin doar o 
zi  și  o  noapte,  dar  într-un  sat  la  10  km  depărtare, 
nuntesc oamenii ăia cam 5 zile și 5 nopți... nu se mai 
termină,  dom’le!!!...  am  filmat  câte  ceva  (ce  aveam 
voie)... plecăm înspre Jaisalmer cât de curând... înspre 
fostele fortărețe... treaba merge greu cu gradele în plus, 
dar  încercăm  să  ne  ținem  de  program  cât  de  mult 
putem... [27 noiembrie 2009]

Jaisalmer, orașul cu fort, construit din piatră de culoare 
galbenă, ca aurul... frumos, dar cam scump pt noi și pt 
India...  Nunți,  dom’le,  peste  tot  nunți...  cică  e  luna 
nunților  la  hinduși...  ne  înnebunesc ăștia  de  miercuri 
până duminică cu artificiile și dubașii pe străzi... Acum 
ne pregătim pt Ahmedabad... [3 decembrie 2009]

Ahmedabad e un oraș cu 6 mil de locuitori și cred că în 
fiecare zi ies toți pe stradă... e o gălăgie și un haos de 
neînchipuit!!!... În rest, putem spune și că e orașul lui 
Ghandi,  că  sunt  3  poduri  imense  peste  Sabarmati... 
plecând din Jaisalmer (un drum cu autobuzul de 12 ore, 
desigur)  am  lăsat  în  urmă  ultimele  rămășițe  din 
alfabetul  hindi  pe  care  îl  cunoșteam...  de-acum,  în 
Gujarat,  treaba  se  strică  (au  6  dialecte  și  nici  măcar 
cifrele nu sunt ca ale noastre!!!)... femeile aici toată ziua 
spală...  dar  toată  ziua...  și  culmea,  nu  pot  spune  că 
oamenii au hainele curate... probabil e clima și faptul că 
au fost bolnavi în copilărie... cea mai frumoasă toaletă 
publică  rămâne  cea  din  Rishikesh...  la  finalul 
clasamentului notez toaleta din Ajmer și pe cea de la 
popasul dintre Jaisalmer și Ahmedabad... oricum, peste 
tot scrie Ladies... dar dacă o lady poate face dezastrul 
ăla, eu mă împușc!!! (plus că unde mai pun că bărbații  
au peste tot pisoare publice... ladies tre’ să aștepte până 
la cel mai apropiat mall sau cel mai apropiat cimitir)... 
aici  în Ahmedabad oamenii  beau ceaiul  cu farfuriuța, 
nu cu ceșcuța de li se dă... probabil îl răcesc, dar acum e 
la  modă  farfuriuța  clar...  cu  dubașii  s-au  mai  liniștit 
treburile,  dar a  revenit  moda din Agra cu trezirea la 
5.30 dimineața... mulțumim imamilor care sunt atât de 
religioși, încât țin slujbele la microfon... plecăm înspre 
sud... [5 decembrie 2009]
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... India, țara unde fetele își pot face gaură în nas, urechi 
în sau orice alt loc posibil la orice vârstă, fără scandal 
din partea părinților... poate mulți cred că e o țară mai 
jos  decât  România,  dar  la  șosele,  la  fluxul 
transporturilor în comun (fie tren, fie autobuz), la cum 
știu  să  organizeze  turismul  ne-au  luat-o  cu  mult 
înainte...  am ajuns  la  ocean...  la  Gokarna...  un  fel  de 

Vama Veche acum 20 de ani (desigur, nu știu cum era 
în  perioada  respectivă,  dar  bănuiesc  că  ăsta  era 
spiritul)...  drumul din Ahmedabad la Gokarna a durat 
cam 37 de ore, cu schimb de 4 autobuze... am plecat pe 6 
seara și am ajuns pe 8 dimineața... foarte greu... ieri nu 
prea  am  fost  oameni,  ci  somnambuli,  chiar  și  după 
somn... [9 decembrie 2009]

Așa cum se știa, viză de India expiră pe 8 ianuarie. Din România am plecat cu gândul 
că o putem prelungi, dar aici ne-am informat și asta ar fi fost posibil doar pentru 15  
zile (2 zile am fi stat fără viză... adică pușcărie, probabil bannished 4ever din India, 
prostii de-astea... de aceea am fost nevoiți să trecem granița în Nepal... drumul a fost  
crunt... am plecat de pe 2 ianuarie din Gokarna înspre vamă și am ajuns la Sonauli pe 
6...4 zile și 4 nopți de sărit din autobuz în autobuz, iar cu autobuzele din India nu e  
deloc  distractiv  (pentru  ei  lux  înseamnă  să  poată  deschide  geamul!!!)...  pe  scurt 
drumul arată cam așa: Gokarna Hubli Aurangabad Nagpur Jabalpur Rewa Allahabad 
Sonauli Pokhara (localitatea unde stăm acum)... doar de fun, luați o hartă a Indiei și 
găsiți localitățile respective, apoi închideți ochii și închipuiți-vă un autobuz fără toate 
ferestrele, îmbâcsit de oameni, fără posibilitatea de a dormi într-un pat normal până 
nu ajungeți  la destinație,  pentru că timpul trece și vă bate viza la funduleț...  spre  
norocul nostru am fost născuți în România, țară unde, ca și în India, imprevizibilul  
apare la orice pas... adică suntem mai „căliți” într-ale vieții...

... sunt de notat câteva întâmplări: 1. pe drumul din Gokarna înspre Hubli am intrat 
într-un jam traffic făcut cu bună știință de șoferii de tir (așa, ca de Anul Nou) și am 
ratat confirmarea locurilor la tren (Hubli-Delhi, cu rezervare făcută cu 3 săptămâni 
înainte, plătită, cel care ne-ar fi dus la doar o noapte distanță de graniță!!!), din care 
am ieșit cu ajutorul unor bărbați din autobuz (au coborât nervoși în stradă, au luat 
câteva  bețe  de  pe  marginea  drumului  și  au  început  să  păruiască  câțiva  șoferi  și  
portierele tirurilor... au făcut loc instantaneu pe mijlocul șoselei și au repetat figura  
de câte ori a trebuit... spectacolul a fost impresionant... am râs de ne-am prăpădit, dar 
gândul  ne  era  la  ce  ne  așteaptă  dacă  pierdem trenul);  2.  Înspre  Aurangabad  am 
coborât la un stop să caut o toaletă și am intrat cu piciorul drept fix într-o groapă cu...  
„toaletă”... râdeau de mine toți... cică „am noroc”... am reușit să scot fața normală a  
bocancului, dar foarte greu... 3. în Aurangabad, între 2 autobuze guvernamentale, am 
vizitat un parc și grădină zoo (cu lei, tigri, maimuțe, urși, porci spinoși, lame, pantere,  
reptile, peștișori etc)...

... când am ajuns în Pokhara pe 6 era deja noapte, extrem de frig (probabil accentuat și  
de oboseala și foamea îngrozitoare), iar când ne-am așezat în pat, stăteam la marginea 
lui, obișnuiți ca-n autobuze, să adormim „de-a-n-picioarelea”... nu mai reacționam la 
întrebările celor din jur... despre frumosul orășel de munte Pokhara pot spune că îmi 
place mult... Nepalul este mai ieftin decât India (da, se poate mai ieftin!!!), mult mai 
curat, iar oamenii sunt mult mai liniștiți (ceea ce dăunează cumva spectacolului vieții,  
cel pe care îl iubesc atât de mult!)... atât turiști cât și localnici beau alcool până la 
epuizare, iar magazinele cu băuturi „spirtoase” se găsesc la tot pasul (în India erau 
regiuni, state întregi unde alcoolul era interzis cu desăvârșire... atât pentru vânzare,  
cât și pentru consum)... au un fel de local wine, cam ca țuica noastră dar mult mai  
soft, rocshi și am văzut și bere Tuborg!!!... lumina se ia cu orele, încât nu am putut  
încă  să  încarc  bateriile  pt  aparatul  foto...  de  aici  se  văd  munții  Himalayei  :)...  [9  
ianuarie 2010]

  

sociomania



... Pentru că avem timp, în sfârșit, să facem ce vrem noi, de la trezit la orice oră (da, tot la 7 dimineața ne trezim, din  
obișnuință...) până la petrecut ziua după bunul plac, azi am urcat la World Peace Pagoda, o stupă budistă deasupra  
lacului Phewa... un loc foarte liniștit, unde ajungi după o urcare ușoară pe munte... când am mers pe Sarangkot, am 
observat că ei au pietruit toate potecile, le-au „scarat” (nu există cuvântul, știu, dar la ei totul e sub formă de scări)...  
așa e și pe drumul înspre stupa asta, de unde poți vedea și lanțul muntos himalayan și întreaga Pokhara... poate că e  
bine când plouă, dar e destul de obositor de urcat pe el, pentru că „scările” sunt diferite ca înălțime și lungime și nu 
îți poți impune un ritm de urcat... [17 ianuarie 2010]

... Am obținut încă o viză pentru India!!!!... de aceea călătoria s-a prelungit cu 
încă  2  luni  și  jumătate.  Abia-abia  am  reușit  să  schimbăm  data  zborului, 
aproape în ultimul moment,  pentru că schimbarea se  putea face doar din 
România  (București)  sau  din  India  (Delhi),  lucru  pe  care  l-am  aflat  în 
Kathmandu, la British Airlines, birou situat într-un loc fooooaaaarte greu de 
găsit!!!... Că tot ziceam de Kathmandu, capitala Nepalului... situat la aprox. 
1200 m altitudine, extrem de zgomotos, obositor și friguros, cu apa plină de 
rugină la robinet, cu o mie de baruri unde se cântă live în fiecare seară numa’ 
rock, de simți că  “Smoke on the Water” devine  “Makarena” și te rogi să ai 
camera lângă unii care cântă bine, unde au dat într-o zi doar 2 ore curent, dar 
cu prăjituri bune pe freak street, cu o cameră curată și terasă liniștită, unde 
poți face oricând un ceai cald... În perioada în care am ajuns noi, gunoierii din 
Kathmandu erau în grevă... asta în jur de 5-6 zile... nebunia de pe stradă te 
obosește îngrozitor și la fiecare colț de stradă se apropie un tânăr misterios și  
te întreabă  “Smoking? Hașiș, marijuana”... tare de tot... spui nu, zâmbești și 
treci  mai departe...  nepalezii,  față de indieni,  nu au cuvânt deloc...  dacă te 
înțelegi la un preț, la final îți va cere mai mult și asta nu se întâmplă în India... 
oricum, e și vina turiștilor că se întâmplă așa, pentru că dacă fiecare ar păstra 
prețul inițial și nu ar da nici un ban în plus, nepalezii ar ști că nu merge... în  
zona asta,  pe  fiecare  produs există  scris  un preț  maxim,  preț  respectat  în 
India, dar aici nu... totul se rotunjește, se ridică, nimic nu e scris, e după cum 
ești îmbrăcat... Trebuie adăugat și faptul că nepalezii sunt vitezomani și de 
aceea, pe drumul Pokhara-Kathmandu am văzut pe puțin 5 accidente, unul - 
un autobuz cu școlari (și încă nu am îndrăznit să povestesc cum ar trebui  
despre mortul găsit în lac sau despre accidentul din ianuarie de pe drumul 
Pokhara-Sarangkot,  cu  14  morți  și  autobuzul  guvernamental  oprit  pe  o 
perioadă nedeterminată...) [2 februarie 2010]
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Pe 3 am plecat din liniștitul oraș Pokhara înspre India. 
Am luat un autobuz până în Bhairawa unde am dormit 
o noapte, iar pe 4 am trecut granița în India (am trecut 
fără  probleme,  fără  control  în  rucsacuri  sau  alte 
grozăvii auzite de la diverși balauri) și drumul a mers 
strună:  2  ore  jumate  până  în  Ghorakpur  și  tren  de 
noapte  luat  de  azi  pe  azi  până  în  New  Delhi.  Pe  5 
dimineața eram în capitala Indiei, și dacă la început mi 
s-a  părut  păr  la  ceas  față  de  Kathmandu,  totuși  e 
obositor și aici... Tare ne e dor de mare... de diminețile  
cu ceai cald și nisip în pantofi, fără praf, poluare, mafie 
de  cerșetori  cu  vile  pe  spinarea  turiștilor,  claxoane 
asurzitoare și bibici care trag de tine să cumperi ceva 
din magazinul lor... Ne-am cazat în același guest house 
ca  și  prima  dată,  în  Pahar  Ganj,  Main  Bazar  (locul 
turistic  din  Delhi,  un  fel  de  Thamel  în  Kathmandu). 
Interesant e  că dacă ieși din Pahar Ganj cam 500-700 
metri înspre Conaught Place, găsești alt tip de indieni, 
mult  mai  spălați  și  mai  îngrijiți,  magazine  de  lux cu 
Swarowski (așa se scrie?!?) și Prada și altele... Și dacă 
tot am găsit „oameni”, am fost la film, la cinema Odeon 
chiar aseară... sâmbăta seara, ce să faci în Delhi?... și am 
văzut  AVATAR,  3D,  sala  foarte  bună,  imagine  foarte 
bună, sunet bun, numa ochelarii erau un picuț zgâriați 
pe  o  lentilă  și  mă  cam  deranja,  dar  în  rest...  aer 
condiționat cu parfum, dom’le, nu ziceai că ești în India, 
așa cum o cunoaște un turist de ajunge doar în Pahar 
Ganj...  și  filmul  frumos  (că  mai  văzusem  2012  în 
Kathmandu,  la  un  DVD,  film  despre  care  s-a  vorbit 
foarte mult la vremea lui și ne-am dus încercând să nu 
fim iar dezamăgiți)... dar repet, filmul chiar foarte bun... 
după ce am ieșit din sală,  am vorbit  tot  drumul până 
acasă numa despre Avatar... frumoasă ideea, nu mai zic 
de efecte speciale și  am căzut amândoi de acord că a 
fost gândit să fie 3D, la cât de bine arată... merită văzut, 
dar 3D... noi, românii, nu avem ÎNCĂ (sper!) educația, 
cultura de a vedea un film... ne mulțumim cu o copie 
infectă, în cel mai bun caz una trasă în sala de cinema și 
dacă ai noroc, intră cel de pe scaunul din față în cadru 
doar  de  2-3  ori,  când  se  duce  la  toaletă  și  să-și  ia 
floricele... cred că își merită banii un film pe lună văzut 
ca lumea într-un cinema bun... De aici plecăm mâine în 
nord, la ski și zăpadă... [7 februarie 2010]

...din Delhi  am plecat  seara,  în jur de 5, cu un Volvo 
(pentru indieni Volvo e echivalentul limuzinei) pe care 
am dat cam mult, luând direcția Manali... am acceptat 
prețul  pentru  că  ne-am  săturat  de  autobuzele 
guvernamentale  fără  geamuri,  unde  vâjâie  frigul  la 
fiecare  respirație,  mai  ales  că noua direcție  ne ducea 
înspre  Himalaya...  am  ajuns  cam  la  15  kilometri  de 
Manali, dar drumul blocat de zăpadă și de un copac 

imens a făcut ca autobuzul să nu mai poată înainta... așa 
că am luat un taxi, dar nici mașina mică nu ne-a ajutat 
foarte  mult...  în  jur  de  7-8  kilometri  i-am  urcat  cu 
rucsacii în spinare (bine că am trimis pachet spre casă 
din Delhi, cu tot ce mai cumpărasem)... și am ajuns în 
Vashisht,  un sătuc la  2050 metri  altitudine,  parte  din 
Manali, unde, de când stăm, nu am prins deloc curent 
electric (de vreo 3 zile!!!)... focul se face într-o singură 
cameră pentru toată lumea, la tandoori, un fel de sobă 
mai micuță, iar mâncarea e delicioasă (au un fel de pită 
țărănească, făcută așa cum făcea bunica pe vremuri, la 
sobă și e taaaaaaaarre gustoasă!!!)... bocancii și adidașii 
fiind umezi încă,  în a doua zi  de stat în Vashisht am 
„încropit” încălțări de iarnă: șosete, pungi de plastic și 
sandale  -  în  ordinea  asta:))...  zăpada  e  cam  până  la 
nivelul ferestrei... shivaratri fericit!!! [12 februarie 2010]

În Gokarna am stat aproape 3 săptămâni, fiind țintuiți 
în acel loc minunat de lenea imensă pe care o aveam 
amândoi în oase, dar și de durerea pe care am avut-o în 
zona urechilor și a dinților, moment minunat de folosit 
antibioticele de acasă... se pare că problema urechilor a 
apărut  din  cauza  brizei  oceanice  (chiar  bătea  rău  de 
tot)... m-am împăturit în gâtarul mov și cu căciulă și am 
scăpat de dureri... de pescuit am încercat noi, dar tot la 
fish market am ajuns și am cumpărat un ton de vreun 
kilogram și ceva, pe care l-am gătit cum se cuvine... am 
plecat  din  Gokarna  pe  10,  lăsând  în  urmă  oceanul 
pentru a ajunge în Hampi, la elefanți și la uriașele roci 
parcă așezate de o mână uriașă în poziții incredibile de 
mii  de  ani...  aici  mergem  la  Waterfalls,  un  fel  de 
cascăduțe,  plimbare  ce  durează  în  jur  de  o  oră  prin 
plantații  de bananieri  și  de cocotieri,  apoi  ne așezăm 
sub un  bolovan  la  umbră...  și  iar  lene...  de  data  asta 
constructivă... citit și înot - activitățile preferate... chiar 
azi am fost la elefant și i-am dat banane... Hampi e plin 
de mitologie (e un fel de mică Grecie a Indiei, cu toate 
că dacă mă gândesc foarte bine, cam toate locurile în 
care am fost în India îs pline de mitologie), poate pare 
astfel  și  datorită numeroaselor temple încă nedistruse 
de  timp...  de  aici  ne  gândim  să  mergem  iar  în  sud, 
înspre Kollam și poate ajungem și la Back Waters, unde, 
din  ce  am  văzut  și  am  citit,  trebuie  să  fie  taaare 
frumos... [15 martie 2010]

...  Azi  am fost  la  Back Waters  și,  conform zicalei  „la 
pomul lăudat să nu te duci cu sacul”, nu a fost cine știe 
ce experiență de neuitat... Delta noastră e de o mie de 
ori mai sălbatică și mai frumoasă decât ce au ei aici, iar 
în Dunăre măcar vezi niște pești  cât de amărâți or fi, 
aici  la  cât  de  murdară  este  apa,  nici  nu  au  cum  să 
supraviețuiască. [23 martie 2010]

Drumul  cu trenul  de  la  Alappuzha înspre  Varanasi  a 
început  cu  stângul...  de  la  Trivandrum  (nume  hindu 
Trivaram-paramparam-puram-pam-pam :P), adică în jur 
de  100  kilometri,  trenulețul  avea  deja  întârziere  vreo 
oră... până la destinația Gorakhpur s-a adunat un delay 
de vreo 7 ore, cam 64 de ore numai pe tren... apoi luat 
autobuz către Varanasi, încă 9 ore, drum cu peripeții, 
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pentru că șoferul nu doar că putea conduce uitându-se 
în  tavan,  ci  a  și  adormit  la  volan...  noi,  toți,  ochii 
MAAAARI... cu rugăciuni pe buze, desigur, poate-poate 
scăpăm și de data asta... [3 aprilie 2010]

... am vorbit ca o balenă cam 5 zile de la aerul plin de 
praf pe care l-am respirat tot timpul în New Delhi și 
cum am pus piciorul în avion, parcă deja mă simțeam 
mai bine... sentiment ce a crescut și a crescut până ce 
pilotul  ne-a  anunțat  că  datorită  norului  de  cenușă  a 
vulcanului din Islanda nu va putea continua cursa până 
în Londra și ne va pune jos la Frankfurt... apoi a revenit, 
spunând că vom merge până în Bruxelles... și  în final 
ducându-ne  chiar  până în  Londra,  unde  am și  rămas 
timp  de  2  nopți  la  hotel,  după  coada  infernală  prin 
labirintul  de  oameni  care  pur  și  simplu  nu  se  mai 
termina...  tare  bizar  arătau  tabelele  cu  toate  cursele 
anulate... Hotelul ales de British Airways a fost Hilton, 
de nu știam cu ce furculiță și cu ce cuțit să mâncăm, din 
cele 3 perechi pe care le aveam pe lângă farfurie... de 
notat că în holul hotelului se afla monopostul lui Hilton 

(sau o copie foarte fidelă a acestuia)... oricum, sâmbătă 
dimineața s-au prins și ei că nu e de glumă și că nu au 
cum să țină atâtea suflete pentru cine știe cât timp și  
ne-au dat afară din hotel...  nu, nu erau obligați să ne 
țină:  vulcanul  e  o cauză externă,  e  voia  lui  Doamne-
Doamne... ei puteau doar să ne pună în alt zbor sau să 
ne dea banii înapoi pe biletele respective... ne-am trezit 
în stradă și după ce am luat legătura cu ai noștri am 
hotărât că e bine să mergem acasă, fără a mai aștepta 
disiparea  norului  de cenușă...  am găsit  încă doi  de-ai 
noștri „loviți de vulcan” și a doua zi dimineața, după ce 
am făcut  toți  ochi  am pornit  înspre  autobuzul  cursă 
Londra-Iași...  eram  4  români  și  un  englez...  după 
autobuzele din India, acesta ni s-a părut păr la ceas și 
am dormit ca doi pruncușori... în România, mai exact în 
Suceava, am ajuns ieri în jur de ora 12 și am fost duși 
repede cu mașina în Piatra Neamț unde masa era deja 
întinsă, apa încălzită și paturile curate... azi am fugit și 
eu la Galați, la mama și la responsabilități... vacanța s-a 
încheiat, de-acum trebuie să mai și muncim...
[22 aprilie 2010]

Ultima informație despre călătoria în India... În total, de când am aterizat în Delhi și până când am revenit pe 
aeroport pentru plecare, pe durata a aproximativ 6 luni, am străbătut 17418.17 km în lungul și latul Indiei și un picuț 

în Nepal... Să fie cu noroc și să mai ajung acolo cel puțin o dată în viața asta... [18 iunie 2010]
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La un popas înainte de Bacău: o 
întâmpinare autohtonă. 

Întâmplătoare?

Metroul parizian funcționează 
perfect. A ști să-l folosești este o 

obligație pentru toți: te familiarizezi 
după câteva trasee. WC-urile sunt 

gratuite, numeroase și au program în 
patru timpi. Fără ele ești ruinat la 

propriu!

Clădirea din dreapta seamănă cu 
Universitatea din Iași doar că este... 

École Militaire.

Se observă în planul stâng copacii 
„încubiți”; arborii din toate parcurile 

au asemenea coronament (dar nu 
toți).

MONSTRUL... (Eiffel) nu mi-a plăcut 
așa că am preferat perspectiva din 
Trocadéro și pe cea din Champs- 

Élysées. 

Parcul Tuileries era cam aglomerat 
chiar dacă eram în „extrasezon”, în 

aprilie...

Celebra piramidă de la Louvre, de la 
suprafață, și cea care nu apare în 

ghiduri turistice, dedesubtul celei de 
deasupra.

Pe scara către Sacré-Cœur...
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Montmartre, cartierul de 
odinioară al boemei...

Notre-Dame – biserica de 
la kilometrul 0 al 
Parisului; în planul drept 
statuia ecvestră a lui 
Carolus Magnus care avea 
lângă lance, strecurată o... 
mătură. (Deși Saint-
Sulpice întrece în mister 
Notre-Dame, șuvoiul 
turiștilor rămâne aici 
nesecat...)

Frumos e Parisul, dar
ca acasă m-am simțit doar 
în Cartierul Latin: anticari 
și librari la tot pasul.

Acesta  este  Parisul  intim,  golit  de  turiști,  pe  care  l-am străbătut  nesătul  zile 
întregi. Este un oraș cu structură de labirint paradoxal: rămâi captiv însă nu te 
poți  rătăci.  Oricât  ai  merge dezorientat  prin multitudinea de străzi,  alei  și 
străduțe cândva tot răzbați la un mare bulevard ori pe lângă un monument 
care poate fi luat drept reper pe hartă, și de acolo către cea mai apropiată 
stație de metrou. Ba chiar și fără hartă poți înainta orbește prin „pântecele 
Parisului” luându-ți unic ajutor soarele. Eu l-am traversat din nord știind 
că  trebuie  să  ajung  în  sud:  Pigalle  –  St.  Denis  –  Cartier  Latin  – 
Biblioteca Națională. 

În  fond,  Parisul  e  un  oraș  turistic  și  întâlnești  clișee  mai  pe 
oriunde.  Rămâi  cu  impresia  că  orașul  are  două  vieți,  două 
ritmuri:  localnicii  și  turiștii.  Cum  aici  toate  locurile  se 
aseamănă  foarte  mult  am  avut  strania  senzație  că  mă 
plimbam  pe  una  și  aceeași  aceeași  stradă  ramificată  și 
multiplicată de mii de ori.  Uneori monotonia asta îmi 
făcea bine, alteori mă irita. Lipsa surprizei mă făcea 
să mă retrag la o cafea pe o terasă și să-mi recunosc 
osteneala  zadarnică.  Dar  ispita  îmi  trecea  repede 
căci zăream o fată frumoasă ori pe cineva care îmi 
zâmbea și găseam puterea de a continua. Îmi tot 
repetam: Omule, nu ești într-un vis, ești chiar în  
Paris. Prin  tot  Parisul  întâlnești  alergători.  Se 
face  jogging  prin  centru,  printre  turiști,  pe 
marile  bulevarde,  prin  parcuri,  pe  poduri, 
peste tot.
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Stradă din „medievalul” Marais...
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Pe această stradă am locuit 
în Paris...



Aici mă privea cu îngăduință domnul 
academician Biot...

Coborârea spre apă, pe cheiurile Senei...

Viaduct des Arts, o pasarelă necunoscută 
majorității turiștilor. Taie SE arondismentului12 
până în Piața Bastiliei. Pe alocuri are etaj 
intermediar cu grădini și terenuri de sport, piste 
de alergare și biciclete, aparate de fitness. E 
deschisă doar sâmbăta și duminica...

În pădurea Vincennes...
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Pe „Podul Lacătelor” mi-am încuiat 
Parisul în inimă și am aruncat 

cheia în Sena Memoriei.
FIN ? 

În vitrina unei librării din Saint-Germain-des-Prés – exact 
situația noastră din Paris...
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Am  plecat din Negrești la 3.50 am. Nici măcar nu încercasem să dorm.  
Și asta nu fiindcă nu aș fi fost în stare, Doamne ferește, dar cu siguranță  
nu m-aș fi trezit la timp, iar eu urăsc senzația că am uitat ceva acasă  
fiindcă  am  ieșit  pe  ușă  val-vârtej  ca  să  ajung  la  ora  stabilită  
(punctualitatea mea e deja celebră). Pe lângă asta, nici nu mi-am prea  
dorit să  pierd momentele alea dormind pentru că entuziasmul mă făcea  
să mă simt bine.

Spre deosebire de alte călătorii, când ceea ce urmăream era să explorez  
cât mai mult, să cunosc oameni, obiceiuri locale, să simt efectiv că nu  
sunt acasă, de data asta am vrut doar să fiu departe. Momentele mele  
preferate din cele 24 de ore ale unei zile erau orele din noapte în care  
stăteam pe terasă  sau cocoțată pe pervazul ferestrei,  cu picioarele  pe  
acoperișul balconului camerei de sub mine și mă gândeam la nemurirea  
sufletului. Priveliștea era incredibilă Ielele de la Tiarra suna parcă altfel  
când  mă  vedeam  la  ultimul  etaj  dintr-o  vilă  din  vârful  muntelui,  
înconjurată de brazi și nori și ceață. Eram fericită.

  

Emma Paula Stanciu
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Urăsc avioanele. Și aeroporturile cu chestii faine, dar 
scumpe  de-ți  stă  ceasu-n  loc.  Și  stewardesele 
prefăcute sau pe cele urâte. Și senzația absolut oribilă 
de  urechi  înfundate  din  timpul  zborului,  de  parcă 
zgomotul de fundal nu ar fi  suficient.  Dar cel mai 
mult urăsc peisajul invariabil și static la care vrei-nu-
vrei, trebuie să te uiți dacă ai chef să vezi ce-i dincolo 
de geam. Nici nu vă imaginați ce bine m-am simțit 
când am văzut că Mont Blanc-ul e cu câțiva metri sub 
noi,  amenințător  de  aproape.  Una  peste  alta,  n-am 
suferit  prea  mult.  De  altfel,  m-am hotărât  ca  toată 
familia mea până la a treișpea generație să folosească 
TAROM-ul. Așa voi fi mereu sigură că mănâncă bine 
pe drum. Felicitările mele bucătarului!

N-am  văzut  Geneva.  Odată  ajunsă  acolo,  am  luat 
trenul spre Montreaux. Sinceră să fiu, la început am 
fost  puțin  dezamăgită.  Nimic  nu  se  deosebea  de 
șoselele interminabile flancate cu vii pe-o parte și pe 
alta din Franța. Până am ajuns lângă lac și am început 
să urcăm muntele. Eh... abia aia viață! Bineînțeles, a 
durat aproximativ o secundă și-un minut până când 
toată  lumea  a  scos  camerele  foto  și  a  început  să 
surprindă ineditul. Poate că dacă nu mă vrăjeau așa 
tare satele  elvețiene, aș fi făcut la fel. De fapt, aș fi  
fost  în  stare  să  cobor  și  să  o  iau  hai-hui,  de  una 
singură, până sus. Noroc că lipsa somnului începea să 
mă imobilizeze puțin câte puțin.

Am așteptat aproape jumătate de oră în Montreaux, 
timp în care am făcut toți poze și am dat check-in pe 
Facebook.  Mai  aveam 25  de  minute  de  parcurs  cu 
trenul până la Caux, unde era castelul în care urma să 
se desfășoare conferința. Cum prin cătunele chiar din 
vârful  munților se ajunge  mai greu cu TGV-ul,  am 
urcat  într-o  mașinărie  mai  veche,  direct  din 
locomotiva  vatmanului,  după  ce  am  lăsat  bagajele 
într-un  soi  de  remorcuță  atașată  de  vagonul  din 
spate. Pot să zic ce frumos a fost? Pot, pot?   

Prima impresie despre Caux... hm... cum să zic... mă 
blocasem. Locul ăla era excesiv de frumos ca să cred 
că eu chiar ajunsesem acolo. Soare, munte, verdeață, 
miei  și  copii  zburdând pe câmpii,  oameni fericiți  și 
Dumnezeule,  un  ditamai  palatul  cu  mobilier  de  la 
1900  era  la  dispoziția  mea  și  stătea  așa,  așteptând 
cuminte, ca eu să-l explorez în lung și în lat.  Ne-au 
cazat  la 5-10 minute de mers pe munte.
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Fiindcă ajunsesem cu o zi  mai  devreme, aveam muuult  program liber,  care 
trebuia,  bineînțeles,  ocupat.  Întâmplarea  a  făcut  ca  printre  voluntarii  
evenimentului să fie și un tip român care nu avea nicio legătură cu delegația 
noastră. El fusese participant în 2013. Ne-a explicat cum stăteau lucrurile pe  
acolo [adică fantastic!] și ne-a luminat în legătură cu transportul: era GRATIS 
pe o rută de câteva stații. Ce înseamnă un tax-free ticket  în Elveția, un loc în 
care oamenii plătesc o călătorie  de 50 km cu un salariu de-al nostru? Ai doar 
impresia  că  Dumnezeu  ți-a  pus  mâna în  cap,  atâta  tot.  Următoarea  oprire: 
Montreux. Ploaie. Faleză. Lacul Geneva. Poze. Statuia misterioasă a lui Freddy 
Mercury. Iar poze. Și Rolex. La întoarcere, am participat la o chestie pe care o  
văzusem doar în desene animate: Treasure Hunt. It was FUN. Și lucrul cel mai 
important:  casa noastră pustie  nu  mai  era  așa pustie.  Să amintesc  oare  de 
momentul în care mă plimbam liniștită prin cameră [arătând așa cum arăți 
când știi că ești singur pe tot palierul], cu ușa deschisă, probând perechea de 
pantofi perfectă pentru a doua zi și dându-mi seama deodată că ultima oară 
când trecusem pe lângă ușă cineva mi-a făcut cu mâna? Nu.  Nu? 

â

Ziua cea mare venise. Participam la prima sesiune de plen din cele șase pe care urma să le văd. Limba vorbită:  
engleza. Și franceza. Și spaniola, portugheza, daneza, italiana, rusa, araba, japoneza... 400 de persoane, 39 de țări  
participante. CATS 2014 [Children As Transforming Society] este o conferință internațională, la a doua ediție, care a  
adunat din toată lumea oameni de toate vârstele și interesați de apărarea drepturilor copiilor, cu scopul de a-i face să 
lucreze împreună și să își împărtășească experiențele. Faptul că eu, împreună cu doi colegi, Andrei Baciu și Paul 
Gologan, am ajuns acolo, se datorează fundației World Vision România. Ca reprezentanți ai grupului A.R.T. [be  
Aware,  Raise  your  voice,  Take  action],  noi  și  însoțitorii  noștri,  Simona  Mihai  și  Vasile  Voicu,  specialiști  care 
lucrează în cadrul organizației, am avut responsabilitatea de a ne promova cât mai mult activitățile și de a învăța cât  
mai  multe  de  la  membrii  celorlaltor  ONG-uri.  În  funcție  de  tematica  pe  care  am  ales-o,  am mers  la  diverse  
workshopuri care s-au desfășurat în fiecare zi. 

Cel mai groaznic lucru care poate să se întâmple după trei zile de când ai plecat de acasă e să n-ai haine suficient de 
groase sau suficient de subțiri pentru o vreme super aiurea de care n-aveai cum să ai habar înainte; să fii obligat să 
sari în rochiță și sandale printre lipitori și apa care se scurge pe marginea șoselei, fix prin locul pe unde trebuie să 
mergi ca să nu te calce vreo mașină luxoasă elvețiană. Să pleci să vizitezi Vevey-ul și să te prindă cea mai torențială  
ploaie „pe mare” care s-a putut stârni vreodată [majoritatea orașelor importante din departamentul francez sunt pe  
marginea fenomenalului lac Geneva]. Fază tare: am dat de o statuie de-a lui Eminescu, acolo, în mijlocul Alpilor. Ce 
a urmat? Hihi... selfie cu vedeta de bronz.
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Kitchen duty... Una din politicile evenimentului „încuraja” pe toată lumea, de la 
directori  executivi  de super-ONG, la  copii  de 4  ani,  să  ajute  personalul  din 
castel pentru că nu făcea față unui număr atât de mare de oameni. Când vine  
vorba de așa ceva, fiecare se gândește cum să se eschiveze mai mult sau să facă 
ce e mai ușor. Mie mi s-a părut că-i mai fain să merg la tăiat legume o oră, decât 
să mă trezesc dimineața la 6 să servesc micul dejun sau să fac paturi. Proastă 
alegere. 20 kg de ceapă, un sac de usturoi, ginger cât cuprinde, dovlecei, vinete, 
castraveți, morcovi... toate au trecut prin mâinile mele și ale încă vreo șapte 
femei. S-au împrăștiat smellurile de pe mâinile mele abia după vreo trei sesiuni 
de îmbălsămare cu jumătate de sticlă de săpun high class.. Știind cum stă treaba 
cu  legumele,  în  următoarea  tură  de  treabă  pionierească  m-am transferat  la 
departamentul  matinal  responsabil  de pregătirea micului  dejun.  Mirosind de 
data asta a iaurt [am răsturnat în boluri aproximativ 25 kg] și a cafea [vreo 70-
80 de cești umplute și vreo două perechi de pantofi... ale altora... distruse], am 
participat  la  o  sesiune  de  plen  de  data  asta,  ca  invitat,  pentru  a  prezenta  
campania PhotoVoice care s-a desfășurat prin grupul A.R.T. în Negrești, alături 
de directorul european al programului, Tom Elkins. Da. Am avut emoții. Multe.
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Fără doar și poate, Lausanne-ul a întrecut orice așteptare. Fosta capitală olimpică e oficial pe lista mea de locuri obligatoriu de 
vizitat într-o viață. Arhitectură veche demențială și bine păstrată, oameni relaxați, pescăruși, o rețea de metrou avangardistă,  
străduțe vegheate cu atenție de Channel, Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton,și vreo 2-3 cerșetori rromâni, târguri de  
cărți vechi și piesa de rezistență: Catedrala Lausanne, prima clădire cu arhitectură gotică în care am intrat vreodată și din care  
cu siguranță n-aș mai fi vrut să ies. 

1 august, ziua națională a Elveției. Bineînțeles, văzusem cu o zi înainte 
agitația  stegulețelor  roșii  cu  citate  patriotice  atârnate  cu  grijă  și  de 
coșurile  de  gunoi  din  Lausanne.  Știam  că  urma  să  iau  parte  la  o 
manifestare naționalistă de proporții. Dis-de-dimineață, încă de la micul 
dejun, am văzut roșu în fața ochilor. La propriu. Stegulețe din scobitori 
în pâine, șervețele cu cruciulițe, decorații pe pereți, pe uși, pe șorțuri, pe  
oameni...  peste  tot.  Și  brânză  [laitmotiv  culinar...  spre  deosebire  de 
carne].  La prânz  am aflat  că  grătarul  în  aer  liber  e  sport  național  și 
pentru elvețieni. Surpriza serii, fondue, a fost un război cu noi înșine și 
cu brânza topită, pe care, majoritatea, l-am câștigat. Fericiți, dar pleoștiți, 
deja ne aminteam cum era pe vremuri, cu vreo șase zile în urmă... când 
se întâmpla nu-știu-ce și despre cum vom suporta cu greu despărțirea de 
toți  oamenii  minunați  pe  care i-am întâlnit  acolo.  La focul  de tabără 
eram ca niște moșnegei nostalgici care ședeau în jurul focului așteptând 
să vină sfârșitul [... după ce se terminau sesiunile foto nebunești. Altfel 
nu.]. 

În dimineața plecării [celorlalți... noi aveam bilet de avion pentru ziua 
următoare],  vedeam  numai  fețe  triste  și  plânse.  Eu  însămi  am  fost 
victima unor îmbrățișări de adio zdrobitoare din care plămânii mei au 
ieșit cam șifonați.  Cam mult dramatism, zic. Fiind fără responsabilități 
„de serviciu”, în acea zi l-am sărbătorit pe Mircea, un fost worldvisionist 
pasionat,  care  s-a  stabilit  acolo  și  care  ne-a  ghidat  în  micile  noastre 
excursii. E genul de român de care ești mândru să știi că e „în afară” și le 
arată străinilor că printre noi există oameni valoroși. Mulțumim, Trană 
Family!

Elveția e țara oamenilor pașnici [banii aduc fericirea], a bebelușilor care nu plâng ci doar zâmbesc, a  
magazinelor fără vânzător [da! - am găsit un magazin în care pur și simplu am intrat, am deschis casa de  
marcat, am pus banii, am luat restul, am ridicat de pe raft ce aveam chef să cumpărăm și... plecat liniștiți],  
a  gâzelor  care  nu se  feresc  de mâna mea ucigașă,  a drogaților  liniștiți  care  devin „fericiți”  în  spații  
publice... pe scurt, un Rai pământean foarte conservator care merge pe verzișori, furnizând locuitorilor o  
stare de beatitudine existențială greu comparabilă cu ce se întâmplă în spațiul mioritic-carpatin. S-a zis!
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Tot  am mai  vorbit  despre  arta  populară,  arta  tradițională,  despre 
meșteri  populari.  Dar  precum  spunea  avocatul  Farfuridi  în 
inegalabilă piesă O scrisoare pierdută a lui Caragiale tot așa spun și 
eu: ,,Să vedem însă mai-nainte… să ne dăm seama bine de ce va să 
zică”… meșter popular și implicit arta populară.

Noțiunea de meșter popular implică ideea de meșter, de om creator 
pus  în  slujba  artei  și  al  frumosului.  Indiferent  de  natura  lor, 
meșteșugurile sunt o sinteză a spiritului practic cu arta în care omul 
a căutat, din cele mai vechi timpuri, tot felul de procedee și tehnici 
prin  care  să  realizeze  bunuri  de  cultură  materială  și  spirituală, 
satisfăcându-și astfel atât nevoile de trai cât și aspirația spre frumos.

Arta populară tradițională își are rădăcinile într-un trecut îndepărtat 
și tumultos al unui spațiu aflat mereu la intersecția marilor civilizații 
istorice:  greacă,  romană,  bizantină,  orientală  și  occidentală. 
Elemente ale acestor civilizații au fost absorbite de locuitorii acestor 
locuri,  toate  acestea  dând  naștere  unei  viziuni  originale  care  se 
regăsește în spiritul cel mai profund, tocmai în artă, meșteșugurile și  
arta  populară.  Tot  ce  ține  de  tradițiile  populare  reprezintă,  cu 
adevărat, spiritul specific al locului, identitatea spiritului neamului.

Meșterul  popular  fiind  obligat  să-și  creeze  singur  arta  sa  prin 
mijloace rudimentare, pot spune chiar empirice, obiecte ce au fost 
confecționate  pentru  a-i  ușura  și  de  ce  nu  a-i  înfrumuseța  viața  
simplă în care-și desfășura activitatea de zi cu zi. De aceea meșterul  
popular  a  învățat  la  început  din  greșelile  lui  apoi,  mergând  la 
iarmaroace sau lucrând mai mult pentru obște a devenit priceput în 
tot  ceea ce făcea.  Astfel  a învățat  că un copac se doboară numai 
iarna în lunile februarie – martie și neapărat când e lună nouă. Poate 
mulți dintre ei nici nu știau de ce în lunile mai sus amintite și de ce 
taman când e lună nouă? Tot așa lutul trebuie ținut la dospit, în aer 
liber. Sau fierarul care depozita materia bruta în aer liber, în bătaia 
soarelui, a ploii și a gerului. Avea el oare habar că în felul acesta se 
ordonau  moleculele  făcând  fierul  mai  bun  pentru  unelte?  Dar 
meșterul popular folosea doar uneltele care-i erau la îndemână și cu  
care era obișnuit din tată-n fiu. Și astfel se obțineau lucruri finite 
care  rezistau,  mai  există  încă  și  ne  încântă  ochii  în  muzee.  Dar 
fiecare zonă își are modul ei propriu de lucru și modul deosebit de 
ornamentare.

Sau de ce simbolurile de pe ouăle încondeiate trebuie făcute într-un 
fel anume. Am întâlnit mai demult o bătrână care la cei 75 de ani ai 
săi,  încă  încondeia  destul  de  frumos  ouă  în  modele  cu  adevărat 
tradiționale, vechi de când lumea. La întrebarea: de ce încondeiază 
așa ouăle a răspuns simplu. ,,Așa am învățat de la mama.”

Fiind obligat  să-și  confecționeze,  până la  un  moment dat,  singur, 
aproape  toate  obiectele  nece-sare  vieții  în  cadrul  economiei 
gospodăriei  închise,  poporul  român  și-a  exprimat  dragostea  de 
frumos prin ornamentarea nesfârșitei varietăți de unelte și obiecte 

de uz, pe care le confecționa și le folosea. În felul acesta, arta populară românească cuprinde totalitatea manifestărilor artistice 
concretizate, în formă, ornament, culoare, care îmbracă obiecte etnografice legate de muncă, viața socială, obiceiurile poporului. În 
toate genurile sale de manifestare, arta populară românească păstrează, în toate regiunile țării, un fond comun unitar, pecetea 
specificului  etnic  reflectat  în  stilul  artistic  propriu  poporului  român.  Prin existența însă a unor nume-roase  regiuni  și  zone 
etnografice, constituite de-a lungul secolelor datorită unor diferite condiții de dezvoltare istorică, arta populară românească se  
manifestă sub forma unei mari varietăți, în cadrul unității stilistice specific etnice.
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În anul 313, împăratul Constantin acordă libertate cultului creștin. Este vorba despre celebrul „Edict de la  
Milan”. În realitate, lucrurile stau altfel. Lactantius a păstrat textul latin al unei ordonanțe din iunie 313,  
ordonanță adresată de Licinius guvernatorului Bithyniei și  afișată la Nicomedia.  Varianta grecească a 
acestei ordonanțe este păstrată în  Istoria bisericească a lui Eusebiu. Despre ce este vorba? Fără a așeza 
religia creștină mai presus de celelalte religii, ordonanța proclamă libertatea de conștiință a creștinilor și 
anunță restituirea bunurilor confiscate de la ei. Acesta este documentul ca atare, act din care istoria a  
făcut  un  titlu  de  glorie  lui  Constantin.  Mai  curând  și  mai  corect  ar  fi  să-l  numim  „ordonanța  din  
Nicomedia” arătând că este vorba, dacă e să respectăm adevărul, de o ordonanță a lui Licinius destinată  
Orientului.

Să  mai  lămurim un lucru,  și  anume episodul  cu „în  acest  semn vei  învinge”  (in  hoc  signo  vinces). 
Documentul socotit cel mai important cu privire la raporturile lui Constantin cu creștinismul este Viața 
lui Constantin, publicată ca aparținând lui Eusebiu. Se pare că nu e a lui. Biografia aceasta cuprinde, pe 
lângă  un  probabil  „nucleu  eusebian”,  pasaje  întinse  scrise  mai  târziu  de  un  compilator.  Povestirea 
tradițională vorbește despre apariția pe cer a unei cruci strălucitoare, însoțită de cuvintele – in hoc signo 
vinces. Apoi urmează porunca dată soldaților de a reproduce pe scuturile lor acest semn, convertirea lui  
Constantin și victoria în luptă. Toate aceste fapte, pe care le aflăm în Viața lui Constantin, nu se regăsesc 
însă  în  niciun  alt  text  contemporan și,  mai  grav,  ele  sunt  ignorate  de  Părinții  Bisericii,  inclusiv  de  
Augustin.  Istoria bisericească a lui Eusebiu nu amintește despre nici o viziune. Lactantius, în tratatul 
Despre moartea persecutorilor, vorbește de un vis în care Constantin ar fi fost sfătuit, în ajunul bătăliei 
de la Pons Milvius,  să zugrăvească pe scuturile  soldaților  un semn descris  în felul  următor:  litera  X 
traversată de o bară curbată la vârf (un P culcat). 

De cealaltă  parte,  autenticitatea  pasajului  nici  nu se  pune în discuție (vezi  Emilian Popescu,  „Studiu 
introductiv” la Eusebiu de Cezareea,  Scrieri, Partea a doua,  Viața lui Constantin cel Mare, EIBMBOR, 
București,  1991,  pp.  29-32).  Monograma a  fost  interpretată  ca  fiind  o  reprezentare  a  primelor  litere 
grecești ale numelui lui Cristos (chrisma). O viziune a avut Constantin, lucrul e cert, dar una păgână și e 
din anul 310, nu din 312. Ne este cunoscută dintr-un panegiric rostit înaintea lui Constantin la Trèves și 
ea arata așa: într-un sanctuar galic, lui Constantin i s-a arătat Apollo însoțit de Victoria și ținând în mână 
un semn interpretat de Constantin ca fiind o prevestire de domnie îndelungată. Constantin este, de altfel, 
adept al cultului solar, dovadă monedele care poartă pe aceeași piesă efigia lui Constantin și a zeului 
solar,  precum și  un medalion din  313  bătut  în  atelierul  imperial  de  la  Tarragona.  Cert  e  că  în  313 
Constantin  nu era  creștin  și  visul  povestit  de  Lactantius  pare  o  ajustare  a  viziunii  păgâne  din  310. 
Convertirea  însăși  a  lui  Constantin  trebuie  privită  cu  circumspecție;  a  rămas  toată  viața  pontifex 
maximus și a fost botezat pe patul de moarte de Eusebiu de Nicomedia, un episcop semiarian! Adevăratul  
edict de toleranță a fost emis de Galerius în 311.  Acest edict recunoaște creștinismul ca religie și  dă 
creștinilor dreptul de a se instrui, sub condiția de a nu tulbura ordinea publică; în schimb, aveau obligația  
de a se ruga zeului lor pentru prosperitatea împăratului și a statului. 
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Dacă ar fi să facem bilanțul domniei lui Constantin am 
puncta:  creștinii  nu au mai fost  persecutați,  ci  tratați 
favorabil; religia creștină devine licită; creștinismul nu 
e situat mai presus de păgânism dar, de fapt, a fost pus 
în situația de a-l putea învinge definitiv; creștinismul n-
a fost religie  de stat;  a fost,  e adevărat, privilegiat,  și 
statul  s-a  interesat  de  treburile  interne  ale  Bisericii 
(Constantin  intervine  cu  prilejul  ereziei  lui  Arie  și 
întrunește primul Sinod Ecumenic – Niceea, 325. Așa se 
face că, pentru întâia oară, puterea imperială intervine 
într-o chestiune dogmatică);  tot  întâia  oară în istorie, 
un împărat a primit botezul.  Interpretările sunt, ca de 
obicei, la capete. Certă rămâne simpatia lui Constantin 
față de creștinism, mai ales după 312. 

Constantin a luat numeroase măsuri favorabile crești-
nismului și a emis totodată o serie de ordonanțe care 
limitau activitatea păgânilor. Succesorul lui Constantin, 
Iulian,  cunoștea  foarte  bine  și  păgânismul,  și  religia 
creștină. A fost botezat și, mai târziu, Biserica i-a atri-
buit  epitetul  de  apostat.  Problema  e  că,  în  realitate, 
Iulian nu a fost niciodată un creștin convins, iar dispu-
tele  dintre creștini  l-au îndepărtat  definitiv  de crești-
nism. Ajuns împărat, promulgă un edict prin care po-
runcește să fie redeschise templele și să fie aduse jertfe 
zeilor. Nu a persecutat pe creștini atât pe cât se crede; 
dimpotrivă, a făcut chiar o declarație de toleranță și i-a 
rechemat din exil pe cei care s-au opus arianismului sub 
Constanțiu. Îndepărtează însă pe creștini din posturile 
importante  și  le  interzice să  profeseze  în  învățământ. 
Păgânismul lui,  extrem de elevat, e departe de groso-
lana superstiție care i-a fost imputată de creștini.

Grigore  de  Nazianz  scrie  împotriva  lui  Iulian  Două 
invective sau  Cuvânt de înfierare.  Sunt scrise în  363, 
după  moartea  lui  Iulian,  dar  nu  sunt  rostite. 
Cuvântările  IV și  V,  unice  în  felul  lor,  arată  supe-
rioritatea creștinismului față de păgânism și critică mă-
surile insalubre luate de împăratul apostat. Iulian este 
văzut de creștini ca un dușman, o întrupare a lui Satan, 
un inamic al „zeului Galileean”, după cum îl numește 
Iulian pe Isus. De atunci și până astăzi împăratul Iulian 
este  o  oroare  pentru  creștini.  Istoricii  bisericești  și 
întregul  Ev  Mediu  au  văzut  în  Iulian  un  apostat,  un 
dușman  al  credinței.  Grigore  de  Nazianz  îl  numește 
„monstru”; timpurile moderne văd în el „oroarea genu-
lui uman”  (istoricul  francez  Tillemont).  Sigur  că,  așa 
după cum a avut detractori consecvenți, Iulian a avut și 
istorici  favorabili  lui  (Libanius,  Zosimos),  sau  relativ 
imparțiali (Ammian Marcellin). Se poate spune că gen-
eza apostasiei  lui  Iulian  stă  în  nenorocirile  sale  de 
familie (și-a pierdut mama la numai câteva luni și, când 
avea  vârsta  de  6  ani,  tatăl  i-a  fost  ucis  în  marele 
masacru  princiar  organizat  de  Constanțiu),  dar  și  în 
deficiența  educației  sale  creștine  primite  în  mediul 
arian  și  în  protocolul  vid  al  curții  imperiale.  Este 
receptat  de  creștini  ca  o  personalitate  puternică,  dar 
dezarmonizată de câteva idei fixe de care era obsedat 
până la fanatism. I s-a reproșat că nu a înțeles mersul  
istoric  al  vremii  și  al  imperiului  său.  Legat  de forme 

rituale vetuste, n-a priceput că puterea creștinismului 
stă în spiritul și viața nouă ce răscoleau lumea de la un 
capăt la altul.  A crezut despre conflictul dintre  crești-
nism și păgânism că este unul între credințe și rituri; în 
realitate era un conflict între culturi, între două moduri 
de viață.

Sfântul Grigore ne înfățișează în Discursurile IV și V un 
Iulian  apocaliptic,  posedat  de  duhul  cel  rău  și  înver-
șunat până la satanism împotriva Bisericii  lui Cristos. 
Istoricii  spun că Iulian nu a fost  niciodată un creștin 
sincer. În controversele pe care le avea cu fratele său 
Gallus, ca exerciții  de oratorie, el  lua mereu apărarea 
vechiului cult păgân. Zvonul despre atașamentul tână-
rului  prinț  față  de  vechea  credință  se  răspândise  în 
afară și  a  ajuns până la  urechile  lui  Constanțiu care, 
temându-se  de  șubreda  lui  credință,  îi  interzice  să 
frecventeze  pe  Libanius,  ba  mai  adaugă  și  supra-
veghetori  speciali  care  să  observe  dacă nu  se  clatină 
cumva  în  credința  creștinească  (Eunapius).  Ammian 
Marcellin  ne spune că  era înclinat  către  cultul  zeilor 
încă  din  prima  fază  a  copilăriei.  Apoi,  felul  în  care 
Iulian atacă religia creștină ne arată că e greu de accep-
tat  să  vedem în fața  noastră un apostat,  cel  puțin  în 
sensul  etimologic  al  termenului  (căci  nu este  apostat 
acela care părăsește o credință impusă și în care nu a 
crezut niciodată). A fost botezat, făcut lector și, se spu-
ne,  era  obișnuit  să  practice  pietatea  creștină.  Sfântul 
Grigore, în Discursul IV, ne povestește cum cei doi frați, 
rivalizând în dragoste și pietate creștină, începuseră să 
construiască o capelă dar, în timp ce partea lui Gallus se 
înălța  și  se  întărea,  cea  a  lui  Iulian  se  dărâma  prin 
cutremure  de  pământ  trimise  de  Dumnezeu  și  care 
parcă prevesteau cutremurul din sufletul său! Greu de 
spus de care parte poate înclina balanța. Sfântul Grigore 
a fost coleg cu Iulian la Atena, chiar dacă doar pentru 
câteva  luni.  Rămân,  pe  de  altă  parte,  hotărârile  lui 
Iulian. La 4 februarie 362, din Constantinopol, dă decre-
tul prin care se ordonă redeschiderea templelor și resta-
bilirea vechiului cult. Capitolele 86-93 din Discursul IV 
ne relatează persecuțiile sângeroase cerute sau îngădu-
ite de Iulian. A închis biserici dar, spun partizanii lui 
Iulian, numai ca răspuns la provocările creștinilor care 
distrugeau statuile zeilor. Bisericile din Antiohia au fost 
închise  ca  măsură  represivă  pentru  incendierea  tem-
plului  lui  Apollo.  Iulian  promite  toleranță,  nu  și 
imparțialitate!  Spune  că  trebuie  preferați  creștinilor 
oamenii care respectă zeii, și aceasta pretutindeni.

E o mutilare să-ți identifici și 
dezvolți o vocație unilaterală. 
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 E o mutilare a mutilării să n-o 
identifici și să rămâi în sărăcia ta.



Un alt edict aduce și mai multă ură asupra numelui său. 
Este edictul din 17 iunie 362, cu privire la învățământ. 
În capitolele 101-108 ale tratatului său, Sfântul Grigore 
se  dezlănțuie  împotriva  acestei  legi  care  excludea  pe 
creștini  de  la  beneficiul  culturii  eline.  Profesorilor 
creștini li se interzicea să-i citească și să-i interpreteze 
pe autorii antici. Spune Iulian, intolerant acum: „orice 
creștin care vine în atingere cu științele grecești, chiar 
dacă  n-ar  avea  decât  o  licărire  de  bun-simț,  simte 
imediat dezgust pentru nelegiuitele doctrine galileene”. 
Încă din epocă s-a recunoscut, chiar de către adepții lui, 
că  edictul  asupra  învățământului  a  fost  o  măsură  de 
despotism neluminat pentru că, dacă se poate scuza că 
împăratul  s-a  înconjurat  de  cei  de  o  credință  cu  el, 
faptul de a interzice unei categorii de locuitori dreptul 
la învățătură și credință stârnește indignarea.  Nu mai 
vorbim  de  îndepărtarea  creștinilor  din  armată,  din 
justiție,  de  suprimarea  insignelor  creștine  de  pe  dra-
pelele legiunilor, de legea schimbării numelui de creștin 
în acela de galileean! Moare în iunie 363, la numai 32 de 
ani, și cu el sfârșește o dinastie. A fost rănit în lupta cu 
perșii, pe malul Tigrului. Libanius acuză pe creștini de 
moartea lui, iar Eutropius, care a luat parte la expediție, 
spune: hostili manu interfectus est („a fost ucis de mână 
dușmănoasă”). Celebrul „Ai învins, Galileene!”, pe care 
Iulian l-ar fi pronunțat aruncând spre cer sângele ce-i 
curgea  din  rană,  apare  abia  la  Teodor,  scriitor  din 
secolul al V-lea, și ține de legendă. 

Moartea  lui  Iulian  a  fost  un  fapt  de  arme.  Sfântul 
Grigore  o  socotește  drept  o  strălucită  intervenție  a 
Providenței (Discursul V). Grigore e adesea nedrept cu 
Iulian, dar poate fi scuzat prin aceea că nu e nici istoric 
și nici pamfletar, de aceea Invectivele lui trebuiesc citite 
cu multă precauție.  După moartea lui Iulian, măsurile 
potrivnice creștinilor au fost revocate. Abia Teodosie I, 
creștin  fanatic  și  partizan  convins  al  atotputerniciei 
statului  în  materie  de  religie,  prin  edictul  din  392, 
interzice jertfele și ceremoniile cultului păgân, inclusiv 
simpla intrare în templele păgâne. Va proclama că nu 
poate fi vorba de toleranță în privința religiei: există o 
singură religie  oficială  – creștinismul,  ea  este  obliga-
torie,  iar  dogmele  sunt  impuse  supușilor  împăratului 
(edictul  de  la  Tesalonic,  380).  Observăm  că,  în  fapt, 
creștinismul se dezvoltă în chip diferit în Orient și în 
Occident. În secolul al IV-lea, Sfântul Ambrozie, auto-
ritatea  religioasă  cea  mai  înaltă  din  Apus,  proclamă 
independența autorității  spirituale față  de cea tempo-
rală,  în  același  timp,  în  Orient,  Teodosie  face  din 
creștinism o religie de stat și pune bazele așa-numitului 
„cezaro-papism”. Să revin însă, pe scurt, la viziunea și 
convertirea lui Constantin.

Problema aceasta, a viziunii și convertirii lui Constan-
tin, e dintre cele mai controversate. În Vita Constantini 
a  lui  Eusebiu,  episodul  este  prezentat  în  cartea  I-a, 
capitolele  28-30, și  autorul  ține să sublinieze că toate 
cele  relatate  i-au fost  spuse de Constantin însuși.  Un 
erudite, Henri Grégoire, susține că relatarea lui Eusebiu 
nu  trebuie  admisă,  că  e  târzie  și  introdusă  de  un 

compilator.  Trei  sunt  argumentele  lui  H.  Grégoire: 
Eusebiu  nu  spune  nimic  despre  acest  eveniment  în 
Historia  ecclesiastica,  fapt  cel  puțin  ciudat  având  în 
vedere  importanța  viziunii  și  a  consecințelor  ei.  În 
realitate,  Eusebiu  se  referă  la  evenimentul  în  cauză, 
chiar  dacă  foarte  pe  scurt  (o  face  în  Historia  
ecclesiastica, IX, 9, 2 și  în  Discursul festiv cu prilejul  
sărbătoririi  a 30 de ani de domnie (Tricennalia, 3 sau 
Laus Constantini); Lactantius dă o relatare diferită eve-
nimentului;  apoi  există  neconcordanțe  chiar  în  rela-
tarea lui  Eusebiu,  care spune că semnul a fost crucea 
(Vita Constantini, I, 28-30), și același semn e amintit ca 
fiind labarum-ul (o formă târzie a stindardului armatei 
lui Constantin, Ibidem, I, 31). 

Concluzia  lui  H.  Grégoire:  pasajul  respectiv  a  fost 
interpolat! H. Grégoire are în vedere și natura specială 
a  relațiilor  dintre  Eusebiu  și  Constantin,  istoricul 
bisericesc  văzând  în  împărat  pe  omul  providențial  în 
stare să reglementeze raporturile dintre Stat și Biserică 
și,  în  fine,  Eusebiu este  socotit  un fel  de  „scriitor  de 
curte” al lui Constantin. Cred și văd acum cât de încur-
cate sunt căile Domnului!
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Încep  în  forță  cu  plictiseala,  așa  că  ține-te  de  coperți!  La 
mijlocul anilor ʼ30 ai secolului trecut, Karl Popper își publica 
magnum opus-ul –  Logica cercetării. Scopul lucrării era de a 
defini  ce  este  cunoaștere  și  ce  nu  poate  fi  considerată 
cunoaștere,  clarificarea  legăturii  dintre  știință  și  cunoaștere, 
dar  și  susținerea  teoriei  sale  conform  căreia  știința  are  un 
caracter  universal,  pe  care  a  încercat  să-l  probeze  făcând 
paralele și comparații istorice, care merg de la Einstein până la 
anticul Xenofan, pe un fir roșu care traversează epocile.

Am început cu această foarte scurtă introducere într-o lucrare 
care  e  considerată  lectură  de  bază  într-ale  epistemologiei, 
pentru a putea ajunge la miezul reprezentat de concluziile și 
teoria acestui celebru și respectat om de știință, miez care, în 
formă ultra-simplificată presupune că știința este de fapt un 
mediu viu, o dinamică mai mult decât o formă finită (desigur 
formă  finită  a științei  ar presupune cunoașterea totală – care 

cel  puțin pentru nivelul  actual  de cunoaștere,  mie,  unul  îmi 
„pare” imposibilă). Cu alte cuvinte, mai important decât orice 
este  creșterea  nivelului  de  activitate  din  cadrele  științifice, 
dublată  de rafinarea continuă a  metodelor.  În  acest  context, 
Popper susține că apariția de noi probleme din încercarea de a 
rezolva și cunoaște răspunsurile problemelor vechi/ inițiale (cu 
sau de la care pornim) este semnul sănătății demersurilor de 
cunoaștere. Pare ciudat și contra-intuitiv, nu?! Dar asta pentru 
că eu sau alții ca mine vin pe filiera „platonizării” problemelor 
– întoarcerea lor pe toate părțile; ori Popper spune: tocmai, nu 
trebuie  să  ne  chinuim să  despicăm  firul  în  patru,  ci  să  ne 
chinuim să îmbunătățim continuu metoda prin care vrem să 
ajungem la patru – la rezultat adică. Ok, acum să ne întoarcem 
la  prezent  și la  observația  care mi-a  generat firul de gândire
care m-a dus la  Popper;  observ că în  loc să cunoaștem mai 
mult și mai clar și mai sigur lucruri,   societatea în  punctul 
temporal 
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pe care  îl  parcurgem nu numai  că  nu 
reușește  să  asimileze  cunoaștere  ști-
ințifică,  dar  chiar  din  contră,  ignoră 
fundamentele  verificate  și  răs-răs-
verificate,  îmbrățișând  în  schimb  un 
cocktail  de  credințe  personale  adunate 
din  știință  (ad  largum),  teorii  greșite, 
pseudoștiințe  (mai  noi  sau mai  vechi), 
religie și science-fiction.

Am  uitat  să  menționez,  pentru  că  se 
cam subînțelege, că Popper e fan critică 
rațională – totul trebuie pus sub semnul 
întrebării  dacă  metodologia  ne  indică 
acest  lucru;  revenind  la  umila  mea 
poziție  pe  subiect,  și  eu  am  spus  în 
„articolele”  anterioare  că  trebuie  să 
contestăm  și  verificăm  orice,  și  am 
încurajat  critica  și  revoluționarea  fe-
lurilor  de  a  pune  probleme  care  par 
rezolvate sau care au ajuns în dead-end-
uri.  Dar  nu  mă  gândeam  tocmai  la 
eclectizarea  și  fabricarea  cunoașterii... 
Popper  realiza  un clasament  al  puterii 
de cunoaștere științifică – evident la loc 
de  cinste  fiind  științele  naturii  –  cele 
mai sigure dintre toate științele. Eh, aici 
voiam s-ajung.

Am observat un fenomen foarte ciudat; 
poate că nu e  nou, dar eu fiind „nou” 
pentru istoria omenirii, nu sunt capabil 
să-l  văd  ca  pe  un  fir  care  merge  în 
paralel cu firul schițat de Popper. Dacă 
ne gândim la societate ca la marile mase 
minus  specialiștii  din  științele  naturii, 
putem să asumăm că specialiștii stau ei 
toată  ziua  și  rezolvă  sau  încearcă  să 
rezolve mistere pentru a spori  cunoaș-
terea, pe care apoi s-o pună la dispoziția 
noastră, a tuturor, pentru a ne ajuta și 
pe  noi  cei  neinițiați  în  Fizică,  să  spu-
nem, să înțelegem lumea reală și feno-
menele  din  ea.  Observația  mea  e  că 
societatea  nu  prea...  vrea să primească 
cunoașterea, cel puțin nu în formă pură. 
Nu, masele vor poveștile.

Ne plac poveștile, și poate altă dată o să 
explic  de  ce  cred  că  universalitatea 
umană există,  și  e  reprezentată de po-
veste;  dar pentru moment,  revenind la 
societate așa cum am definit-o mai sus, 
ea vrea sentimentul de cunoaștere. Cu-
noașterea, am convenit, vine din știință, 
cel puțin eu la asta vreau să mă refer și 
asta mă interesează. Sunt bombardat cu 
versiuni  de  cunoaștere  aproape indivi-
dualizate pentru și de către oamenii cu 
care sunt coleg în societate – fiecare pa-
re  să-și  construiască  varianta  lui  de  a 
percepe ceea ce vine din munca de cer-
cetare  științifică.  N-am  studiat  socio-
logic fenomenul, dar ochiometric, unde-
va la 8 din 10 indivizi îmi spune zilnic 
câte ceva ce a înțeles el prin filtrul lui 

cu lentile amestecate din ceea ce trebuia 
să fie neinterpretabil  – recte cunoaște-
rea rezultată din laboratoarele și lucrări-
le inițiaților.

Obiectivul  științei  a  fost  și  va  fi 
întotdeauna  obiectivitatea,  nedistorsio-
narea adevărului.  Aici  se întâlnește un 
paradox – pentru că știință devin teori-
ile (nimic altceva decât „poveștile”/ răs-
punsurile  pe  care  le  intuiesc  băieții  și 
fetele cu halate – da, până și ăștia por-
nesc de la subiectiv pentru a ajunge la 
obiectivul  obiectivității)  care  au  trecut 
probele  de  verificare:  în  primul  rând 
probele proprii metodologiei pe care și-
au  construit-o  ei,  apoi  proba  mediului 
academic (în care vin și ceilalți colegi ai 
lor  cu  halat  și  pun  la  încercare  ro-
bustețea teoriei propuse prin filtrele pe 
care  le  folosesc  ei).  Dar  după  toate 
verificările,  ar  trebui  să  rezulte  adevăr 
științific, fapt/ fact adică.

Bun,  să  zicem  că  avem  un  adevăr 
științific  rezultat  în urma a multor ani 
de cercetare genială a unor halatagii d-
ăștia; perfect! Hai să luăm și un exem-
plu că să fie mai clar: există un deșert 
californian în care apar niște pietre care 
lasă dâre de zeci de kilometri lungime. 
Da, în mijlocul deșertului la zeci și sute 
de kilometri de oameni. Știu, ciudat nu? 
Pur și simplu, poziția lor se schimbă du-
pă  un  anumit  pattern.  Eeeh,  ce  se 
întâmplă când descoperirea asta ajunge 
în societate? Păi se întâmplă că 8 din cei 
10 menționați înțeleg unul că „pietrele 
alea  au  voință  și  putere  și  se  mișcă 
singure”,  unul  că   „extratereștri.”,  una 
(mai sextogenară și româncă așa de felul
ei)  că  „Dumnezeu le  mișcă”,  și  tot  așa 
până la 8. Ceilalți 2 din 10 sunt singurii 
cetățeni care receptează știrea așa cum 
este anunțată de omul de știință, respec-
tiv: niște pietre nu stau locului în mijlo-
cul  deșertului,  în  urma  lor  găsindu-se 
traseul deplasării pe distanțe considera-
bile punct. Punct am spus.

Dar ăsta e un trend care nu are limite. O 
nu. De fapt, nici n-ar avea cum să aibă, 
dacă ne gândim că până și descoperirile 
din cea mai de încredere sursă a cunoa-
șterii  umane,  științele  sociale,  au  de-
venit  material  de  interpretare  pentru 
toți societalii de mai sus. Atunci cum ar 
putea  scăpa de  fenomen tocmai  lucru-
rile care nu sunt fundamentate și accep-
tate unanim în cadrul aceleiași comuni-
tăți  științifice,  cazul  științelor  sociale, 
ruda handicapată a fizicii. Fac prostia să 
mănânc în sala de mese a companiei la 
care  lucrez.  Câți  specialiști  în  nutriție 
care dezbat! Toți oamenii cu care lucrez 
se pricep  la  ceva:  că  a  citit  el  nu  știu 

unde  pe  internet  că  roșiile  astea  sunt 
crescute  cu  nu-știu-ce  chimicale;  cole-
gul de lângă el...” nu mă, că problema e 
că sunt modificate genetic”; colega trei... 
ehe, știe ea că roșiile au nu-știu-ce efect 
asupra siluetei dacă le mănânci la 3 se-
cunde după răsărit, iar colega patru, nu 
mai zic... ea știe că roșiile astea care se 
dau că-s românești de fapt se fac vino-
vate de a fi din Turcia. La dracu. Nu mai 
pot.  Nu...  mai  pot.  Adică,  să  ne  înțe-
legem,  dacă  era  doar  despre  roșii,  era 
ok, lăsam de la mine că oricum nu mă 
pasionează  tomatele,  dietele  sau  agri-
cultura.  Dar  „roșiile”  sunt  de  fapt  un 
factor  (în  sens  matematic),  care,  în 
„ecuația” de mai sus, poate fi substituit 
cu  absolut  orice  subiect  crede  respec-
tivul inițiat  că  stăpânește.  Azi  specia-
liști  în  horticultură,  mâine  în  tainele 
„Universului” și sensul „Vieții”!

Nu știu, să zicem că descoperă ăștia un 
pește cu 5 flotante și cravată. Să zicem; 
eu cu mintea mea zic așa: „băi... peștele 
ăsta...  ori  e  vreo  reminiscență  din altă 
eră  istorică,  care  nu  a fost  găsit  până 
acum pentru că nu ne-am băgat scafan-
drul  în  Marea...  Cravatelor  să  spunem, 
ORI, ori...  ori l-au găsit  în Marea Nor-
dului, și  mna, poluare și mutații  gene-
tice.”. Astea-s opțiunile mele. Gașca ce-
lor 8 vine la faza asta și spune: „nu nu, 
că extratereștrii”; sau „că guvernul SUA 
a  experimentat  și  le-a  scăpat  din  ac-
variu”,  sau,  mai  sigur,  „o fac direct  în 
mare și se joacă ca niște americani ire-
sponsabili cu sănătatea globală și lucră-
tura Domnului”; sau că „au evoluat sin-
guri la stadiul de înotători cu cravată ca 
să se infiltreze în societatea noastră care 
e tot mai corporatistă”. Facepalm.

Gata, nu mai fac bășcălie, promit. Uite, 
exemplul meu preferat e cel cu emisfe-
rele cerebrale. Da, da, hai că sigur știi... 
aia  dreaptă e  cu Imaginația  & co.,  cea 
stângă e cu analiza și logica și.... Nu, nu 
sunt.  E  cel  mai  elocvent  exemplu  de 
informație  care  a  fost  tratată  ca  fiind 
fapt când nu era. Pentru că au venit a-
poi zeci de alte studii și au zis că nu e 
chiar așa, că se mai amestecă, că depin-
de și  de specimenuʼ  la care te  uiți  (cu 
alte cuvinte nu e o regulă), că uite și ăia 
lobotomizați au toate funcțiile pentru că 
se remapează și se mută în jumatea de 
creier rămasă (da, poți trăi cu jumaʼ de 
creier – nu-ți fie teamă, uită-te atent în 
jur și ai să mă crezi – se prea poate) etc 
etc.
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Ideea e că indiferent despre ce e vorba, 
toți sacii de celule au acum dreptul să se 
joace de-a oamenii de știință, indiferent 
de ce zic sacii de celule care chiar sunt 
cercetători  și  aduc dovezi  care  le  pro-
bează  teoriile  atent-verificate  și  mode-
late.  Nu se mai  respectă împărțirea pe 
căprării, astăzi toți se pricep. Pentru că 
au drepturi și net. I-au învățat filosofii 
că au drepturi,  da’ responsabilitățile să 
le păstreze ei. Dar netu’, netu’ e miezul. 
Netul  e  catalizatorul  obsesiei  umane 
pentru  mister,  pentru  poveste.  De  aia 
ies povești din ce în ce mai îmbârligate 
și ciudate din gura fiecărui abonat RCS-
RDS și UPC. Cum o fi fost acum 50 de 
ani,  când  auzea  omul  la  radio  că  au 
descoperit ăia de la NASA că pe nu-știu-
ce-planetă  nu  există  viață  sigur-sigur? 
După știre închidea radioul, se crucea, și 
cam atât... sau tot așa era, ca acum? Îl 
găseai a doua zi pe schele la muncă cu 
ceilalți  colegi  în  pauza  de  sandwich 
neglijând toate măsurile  de protecție a 
muncii  și  spunea că el  crede  totuși  că 
sunt oameni și  pe Lună, după care râ-
gâia  a  Budweiser  Light  și  își  trăgea 
șapca de cozoroc?! Da, cel mai probabil, 
da. 

Dar sigur nu erau 8 din 10 care credeau 
și spuneau asta ca și cum părerea lor e 
la  fel  de  bună  ca  a  ălora  de  la  radio! 
Deci  Internetul  e  responsabil  pentru 
trend. Sau dacă nu e responsabil, măcar 
e mediul care permite, poftim, ca să nu 
avem  vorbe  la  proces.  Dar  ce  îți  mai 
trebuie  halat  când  ai  descoperă.ro? 
Dumnezeule mare cum e site-ul ăsta, și 
toate celelalte ca el; l-am nominalizat ca 
site-totem pentru fenomen pentru că e 
cel mai reprezentativ și gălăgios, pentru 
că  vrea   să   pară  foarte   serios   dar 
totodată friendly. E ca și cum aș intra pe 
yahoo  science  pentru  a  afla  fapte  și 
realități. Parcă văd și titlurile: „N-o să-ți 
vină să crezi ce au descoperit britanicii 
sub Caracal”,  „Incredibil  – peștele  cor-
poratist”,  „Știrea care a cutremurat co-
munitatea  academică  din  Papua  Noua 
Guinee  –  apă  potabilă  nu  e  de  fapt 
potabilă”... e infinit. E un iad. E cunoaș-
tere prin ignorarea cunoașterii.  Bun, și 
acum ca să fac legătura cu Popper; fiind 
bătrânel  –  deci  pensionar  –  deci  nea-
vând bani de abonament la net – a zis, 
dacă  îți  amintești  de  mai  sus,  că 
numărul  crescând  de  probleme  e  un 
semn excelent pentru sănătatea cunoaș-
terii. 

Eh, aici e rândul meu să refuz o teorie 
doar așa pentru că am laptop și net, fără 
să argumentez pe teoria lui, ci uitându-
mă în jur: NU, n-are cum să fie un semn 
bun. Pentru că e un ovar pentru proble-
me false în jur, și astea doar nasc altele 

și mai false. Cred că și Popper ar fi fost 
de  acord  dacă  lua  prânzul  în  sala 
noastră  de  mese.  Bine,  el  poate  nu își 
imagina că toți oamenii o să aibă acces, 
că știința e ezoterică (în sensul în care 
necesită  o  inițiere  –  din  ce  în  ce  mai 
strictă  și  dificilă  odată  cu  rafinarea 
istorică),  dar  asta  nu-l  disculpă  – 
universalismul  pe  care-l  anunța  teoria 
lui e perfect, dar perfect refutabil. Cea-
laltă  variantă e  că refuz eu să cred că 
trendul  descoperă.ro  e  de  fapt  calea 
viitorului, e etapă care urmează natural: 
o fi  vreun fel de francizare pentru cu-
noaștere – fiecare își deschide laptopul 
și lansează teorii multe și care mi se par 
mie ridicole din cauza mea, ele fiind de 
fapt  niște  demersuri  legitime  și  care 
ajută  cunoașterea  măcar  prin  simplul 
fapt că există, și în număr atât de mare, 
dacă  nu  cumva  devin  chiar  sursă  de 
inspirație pentru specialiști.

Inversiunea de roluri însă e cea care nu 
mă lasă să tolerez ultima variantă; dacă 
au ajuns cercetătorii  să se uite în gura 
societății pentru soluții, înseamnă că ce 
o  să  le  rezulte  e  o  falsă  cunoaștere,  o 
pseudoștiință.  Și se întâmplă asta deja, 
contează ca grupulețul tău să aibă banii 
pentru jurnalul  academic în  care  tu  și 
prietenii  tăi  cu  halat  și  ochelari  să 
publicați în neștire, să vă criticați între 
voi,  la  mica  înțelegere,  ca  să  mimați 
procesul științific.  Uite  dom’ne,  e  într-
un jurnal academic, a avut articole cri-
tice la care a răspuns, a făcut conferință, 
are și ochelari și tot – clar e știință. Ăsta 
e de fapt pericolul care plutește – cerce-
tarea nu mai e despre cunoaștere, e fix 
despre  ce  vrea  finanțatorul  să  fie  cu-
noaștere.

Dar sunt o fire optimistă,  îmi place să 
cred că sunt unul din cei 2 din 10. Sper 
că tu ești celălalt. Pentru că pe oamenii 
religioși pot să-i evit, fiecare cu ce vrea 
să  creadă;  dar  atunci  când  religia 
decade, și golul trebuie umplut, și oame-
nii  se  găsesc  să  pervertească  factua-
litatea (care nu e opțională) într-o formă 
religioasă pentru că  se  plictisesc și  au 
‘net,  atunci  mă  supăr.  Mă  deranjează, 
pentru că ăsta trebuia să fie visul meu, 
că omenirea se va umple de cunoaștere 
și va vedea din ce în ce mai clar. Nu că 
își umple gura de „știință” și merge cu 
iluzia  asta  direct  în  hăul  din  care  se 
chinuie să iasă de mii  de ani deja. Nu 
vreau  să  ne  ducem înapoi,  nu  e  voie. 
Mai ales nu pentru că unii au bani mai 
mulți  ca  alții.  Istoria  am înțeles  că  au 
făcut-o câștigătorii, ok, e rău făcut; dar 
știința s-o facă finanțatorii?  O nu,  nu. 
Nu cât timp mai am vlagă și cuvinte. Și 
spirit  critic.  Și  rațiune.  Și  un  dram de 
obiectivitate  într-o  lume  care  vrea  să 
îmi subiectivizeze de tot mintea, săraca, 
și așa viciată din născare.

Un rapperaș de-al meu – ce-i drept, ne-
epistemolog băiatul – zicea prin anii ’90 
că „more money – more problems”. Ce 
zicea  Popper?  Simplificând,  că  more 
problems  ar  trebui  să  dea  more... 
knowledge, nu?! Interesant cum se lea-
gă citatele astea care vin din contexte și 
lumi și timpuri diferite. Încă nu-s sigur 
cum  e  cu  universalitatea  atemporală, 
poate e doar un caz marginal.
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Am predat vreme de 30 de ani în unele dintre cele mai famate școli din Manhattan dar și în unele dintre cele mai bune și 
în tot acest timp am devenit expert în plictiseală. Plictiseala se află peste tot în lumea mea. Dacă îi întrebai pe copii, așa cum 
o făceam eu, de ce se simt atât de plictisiți, ei dădeau aceleași răspunsuri: spuneau că temele erau stupide, că nu au nici un 
sens și că le știau deja. Îmi spuneau că vor să facă ceva cu folos, nu doar să lâncezească. Spuneau că profesorii nu păreau 
să știe prea multe despre elevii lor și că nici nu erau interesați să afle. Copiii aveau dreptate: profesorii erau la fel de plictisiți 
ca și ei. 

Plictiseala este condiția comună printre profesori,  și  oricine a pătruns într-o cancelarie  poate simți  anemia,  plângerile și 
atitudinea descurajantă de aici. Când îi întrebi de ce sunt plictisiți, profesorii au tendința, după cum bănuiți, să învinovățească 
copiii.  Cine  nu s-ar plictisi  dacă ar  preda unor elevi  grosolani  și  interesați  doar de  note?  Desigur,  profesorii  sunt ei  înșiși  
produsele unei aceleiași școli obligatorii de 12 ani, de aceea își plictisesc elevii și, în plus, ca personal angajat al școlii ei sunt 
prinși în interiorul unor structuri încă mai rigide decât acelea impuse elevilor. Deci, cine este de vină pentru toate acestea? Noi 
toți.  Bunicul meu m-a învățat așa: într-o după amiază pe când aveam 7 ani m-am plâns că mă plictisesc, însă el m-a certat  
spunându-mi să nu mai folosesc acest cuvânt în prezența lui, și că dacă mă plictisesc este din vina mea, iar nu a altcuiva. 
Obligația de a mă amuza și instrui îmi revenea pe deplin, iar oamenii care nu știu aceasta sunt prostănaci și merită pe cât 
posibil să fie ocoliți. Ei nu pot fi de încredere. Acest episod m-a vindecat pentru totdeauna de plictiseală și pe ici, pe colo, 
de-a lungul anilor am reușit să plasez lecția asta câte unui elev remarcabil. Oricum, în cea mai mare parte a timpului am 
găsit că este inutil să contrazic părerea oficială cum că plictiseala și imaturitatea sunt dispozițiile curente ale cursurilor 
școlare. Deseori a trebuit să sfidez și chiar să încalc legea pentru a ajuta copiii să scape din capcana lehamitei.
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Desigur că imperiul contraatacă; adol-
escenții de multe ori amestecă opozi-
ția cu trădarea. Odată, întorcându-mă 
din concediu medical am descoperit că 
actele care îmi dovedeau concediul fu-
seseră intenționat  distruse  și că nu 
mai aveam nici măcar licența de 
profesor. După 9 luni de eforturi chinu-
itoare mi-am recăpătat licența cu aju-
torul unui secretar de  școală  care a 
dovedit cu martori complotul împo-
triva mea. În tot acest timp, familia 
mea a suferit mai mult decât îmi pot 
imagina. M-am pensionat  în 1991  și 
am avut destule motive să mă gân-
desc la școlile noastre, cu timpul lor 
lung, cu clasele de tip celulă care 
accentuează  senzația de  detenție, atât 
elevilor  cât  și  profesorilor,  ca  la  niște 
fabrici  de  infantilizare. Nu-mi  dau 
seama de ce ele ar trebui  să arate 
astfel. Experiența mi-a arătat că mulți 
profesori au învățat cum stau lucru-
rile însă le țin pentru ei de teama 
represaliilor: dacă într-adevăr  ne  do-
rim,  putem ușor și  fără  efort  să 
aruncăm peste bord structurile vechi și 
stupide și  să  ajutăm copiii să aibă o 
educație adevărată în locul unei sim-
ple școlarizări. Putem încuraja cele 
mai bune calități ale tinereții  – curio-
zitate,  aventură,  flexibilitate, mirare  – 
dovedindu-ne mai maleabili  în privința 
timpului, textelor și testelor, făcând din 
copii adulți competenți, acordând fiecă-
rui elev autonomia necesară pentru a-
și asuma riscul acțiunilor prezente și 
viitoare. Dar nu facem așa. Cu cât mai 
mult mă întreb de ce nu facem așa, cu 
atât mai  mult  pierd  sensul  întrebării: 
ce ar fi dacă nu ar fi nici o „proble-
mă” cu școlile noastre? Dacă ele ar fi 
așa cum sunt, atât de îndepărtate de 
simțul comun și întinse pe atât de 
mult timp, nu ceva greșit, ci  ceva 
corect? Se poate ca George W. Bush să 
fi  spus întâmplător adevărul când a 
rostit că „nu vom lăsa nici un copil în 
urmă”? Se poate ca școlile  noastre să 
fie proiectate astfel încât să fie sigur că 
nici  unul dintre elevi  nu se  va  mai 
maturiza?

Avem nevoie cu adevărat de școală? 
Nu mă refer la educație ci la școlari-
zarea forțată: 6 ore zilnic, 9 luni pe an, 
12 ani.  Este  chiar  necesară această 
rutină nesfârșită? Și dacă da, la ce bun? 
Să nu ne ascundem în spatele argu-
mentului că cititul, scrisul și socotitul 
ar fi inseparabile naturii umane, deoa-
rece 2 milioane de elevi la domiciliu, 
cu siguranță nu-l vor lua în seamă. 
Chiar dacă nu ar face-o,  un număr 
considerabil de americani celebri care 
nu au trecut prin presiunea celor 12 
ani, așa cum trec copiii noștri acum, 

s-au dovedit a fi oameni destoinici. 
George Washington,  Benjamin Fran-
klin, Thomas Jefferson,  Abraham Lin-
coln? Cineva i-a învățat, asta e sigur, 
dar ei nu sunt produsele unui sis-
tem școlar și nici unul dintre ei nu 
a  „absolvit”  vreodată vreo formă de 
învățământ  secundar. De-a lungul u-
nei mari perioade din istoria ameri-
cană, copiii nu mergeau la liceu, și 
așa neșcoliți au ajuns amirali ca 
Farragut, inventatori că Edison, indus-
triași precum Carnegie sau Rockefeller, 
scriitori ca Melville, Twain, Conrad, și 
chiar savanți ca Margaret Mead. De 
fapt, până recent, cei care atingeau 
vârsta de 13 ani nu mai erau priviți de 
loc ca niște copii. Ariel Durant, coautor 
al mai multor volume enorme de istoria 
lumii  împreună cu  soțul ei  Will,  s-a 
măritat fericită la 16 ani, și cine poate 
spune că  Ariel  Durant a  fost  o  per-
soană needucată? Neșcolită, poate, dar 
nu needucată.  Ni  s-a spus (asta în-
seamnă școlarizare) că în țara asta a 
te gândi la „succes”  e sinonim, sau 
dacă nu, măcar e dependent de „școlari-
zare”, dar nu este adevărat istoric nici 
în sens intelectual, nici  în  sens finan-
ciar. Și  o mulțime de oameni care au 
trecut azi prin viață au găsit o cale de a 
se educa fără a apela la sistemul forțat 
al  învățământului secundar care  de 
cele  mai  multe  ori  se  aseamănă  cu 
închisoarea.  De  ce  atunci  americanii 
confundă educația cu asemenea sistem? 
Ce-și propune mai exact, învățământul 
public?

Școlarizarea în masă de natură forțată 
își  arată cu  adevărat colții  în  Statele 
Unite între 1905 și 1915, deși ea a fost 
concepută cu  mult  înainte și  a  fost 
aplicată de-a lungul veacului al XIX-lea. 
Motivația oferită pentru  această răs-
turnare a vieții de familie  și a tradi-
țiilor culturale a fost, grosier vorbind, 
întreită:  1) Să facă oameni  buni.  2) Să 
facă  cetățeni buni.  3) Să  facă  fiecărei 
persoane cel  mai  mare  bine.  Aceste 
scopuri sunt încă respectate, și majo-
ritatea dintre noi le  acceptă sub o 
formă sau alta drept o definire decentă 
a  misiunii educației publice,  cu  toate 
că școlile mici au eșuat în a le realiza. 
Dar  greșim  foarte mult.  Literatura 
națională deține numeroase și surprin-
zătoare declarații ce privesc adevăra-
tul  scop al școlarizării forțate. Avem 
spre exemplificare  H.L Mencken care 
a scris în The American Mercury în 
aprilie 1924  că țelul învățământului 
public nu este acela de a sădi în 
tineri cunoștințe și de a le trezi inte-
ligența... Nimic mai  departe de ade-
văr. Obiectivul... este de a aduce cât 
mai mulți indivizi la același nivel, să 

se  înmulțească și  să  fie  instruiți ca 
cetățeni standardizați, să le  fie reduse 
la  tăcere  opiniile  proprii  și  origi-
nalitatea. Acesta e țelul învățământului 
în Statele  Unite... și,  de altfel,  în  orice 
altă parte a lumii.

Din  pricina reputației de  satiric  a  lui 
Mencken,  suntem tentați să  consi-
derăm pasajul un pic sarcastic. Oricum, 
articolul său urmărește tipul propriu-
lui  nostru  sistem de educație înapoi 
către dispărutul și  de  neuitatul stat 
militarizat al  Prusiei.  Deși  era perfect 
conștient de  ironia  situației,  deoarece 
fusesem recent în război cu Germania, 
Mencken a luat în serios teza că suntem 
moștenitorii  gândirii și culturii pru-
sace. Sistemul nostru educațional este 
prusac la  origine  și  asta  este  îngrijo-
rător.

Și  William James,  la rândul său, a 
făcut aluzie la faptul ăsta. Orestes 
Brownson, personajul cărții din 1991 a 
lui  Christopher  Lasch  The  True  and 
Only  Heaven,  denunță  public  prusia-
nizarea  școlilor americane încă din 
anii 1840. În 1843, „al șaptelea raport 
anual” al lui  Horace Mann consilier 
pentru educație în Massachusetts, es-
te un imn de mulțumire adus țării lui 
Frederic cel Mare și totodată o invi-
tație  favorabilă  școlarizării  în  manieră 
prusacă. Cultura prusacă ivită în Ame-
rica ne asociază devreme cu acest  stat 
utopic.  Un  prusac  i-a fost lui Wa-
shington  ordonanță  în timpul  războ-
iului de independență, și atât de mulți 
vorbitori de limbă germană s-au sta-
bilit aici până în 1795 încât Congre-
sul a publicat legile federale și în lim-
ba lor. Șocantă este nerăbdarea cu care 
am adoptat unul dintre cele  mai  rele 
aspecte  ale  culturii  prusace:  un sistem 
educativ  destinat  deliberat  să  producă 
intelecte  mediocre,  să  lezeze  viața 
interioară, să interzică elevilor capabili 
inițiativele,  să  scoată  cetățeni  docili  și 
incompleți – toate cu scopul de a face o 
populație „ușor de mânuit”.

De la James  Bryant Conant ( 20  de 
ani președinte la Harvard, specialist 
în gaz otrăvitor  în  WWI,  în  timpul 
WWII  directorul proiectului bomba-
atomică,  înalt comisar  în  zona  ame-
ricană  a Germaniei după război,  cu 
adevărat una dintre cele mai influente 
figuri ale secolului XX)  am  aflat 
scopurile reale ale învățământului ame-
rican. Fără Conant n-am fi avut astăzi 
aceleași teste standardizate, nici nu am 
fi fost blagosloviți cu licee garganturice 
ca niște depozite, de 2.000 până la  4.000 

  

sociomania



de  elevi  precum  faimosul  „Columbine 
High” din Littletown, Colorado. Imediat 
după retragerea de la catedră am citit 
lungul eseu a lui Conant din 1959, 
The Child, the Parent and the State (n.p. 
Copilul, părintele  și  statul)  și  am fost 
intrigat  să găsesc menționat în treacăt 
că școlile moderne  pe care  le-am 
frecventat au fost rezultatul unei „revo-
luții”  puse la cale între 1905 și 1930. 
Revoluție?  El  refuză să dezvolte su-
biectul, dar face referință în mod di-
rect la cartea ciudată și naivă, din 1918, 
a  lui  Alexander  Inglis,  Principles  of  
Secondary Education (n.p. Principiile 
învățământului secundar), în care „poți 
vedea dintr-o privire revoluția prin ochii 
unui revoluționar”.

Inglis, de al cărui  nume  se leagă 
prelegerile în educație de la Harvard, 
arată limpede că școlarizarea obligato-
rie de pe continentul american a fost 
creată la  fel  ca  cea  din  Prusia anilor 
1820: să fie a cincea coloană în mișca-
rea democratică burgheză care să 
amenințe că va da o voce țăranilor și 
proletarilor. Școlarizarea  forțată, mo-
dernă, industrializată a fost  gândită 
mai mult ca o incizie chirurgicală în 
interiorul  unitar  al claselor de jos. 
Separând copiii după persoană, după 
vârstă, după rezultatele școlare și 
după multe alte criterii subtile, era 
puțin  probabil  ca  populația ignorantă 
să mai  devină  vreodată un tot unitar 
periculos.  Inglis  descompune  scopul 
școlarizării  moderne  (actualul  scop  fi-
nal) în 6 funcții  și fiecare dintre ele e 
îndeajuns să  facă  să  se  ridice  părul 
celor care încă mai  cred în  celelalte trei 
obiective afișate mai devreme:
1)  Funcția  adaptativă  sau  ajutătoare 
(orig.  The  adjustive  or  adaptive  fun-
ction).  Școala  stabilește  un set de  o-

biceiuri  și  reacții standardizate în 
relația individului cu autoritatea. Aici, 
se subînțelege,  este  exclusă complet 
judecata  critică. Este de asemenea 
distrusă  ideea că  folosul practic  sau 
conținuturi  interesante  ar  putea  fi 
însușite,  pentru  că  nu  poți  proba 
obediența reflexă până nu știi cum să-i 
faci pe copiii să învețe și să facă lucruri 
prostești și plictisitoare.
2)  Funcția integratoare  (orig. The 
integrating function). Ar putea fi nu-
mită la fel de bine și „funcția confor-
mistă” (the conformity function), deoa-
rece intenția ei  este  să facă copiii  cât 
mai  asemănători  cu putință.  Oamenii 
supuși sunt predictibili și asta ușu-
rează mult munca celor  care  își 
doresc  să  utilizeze  și  să  manipuleze  o 
mare forță de muncă.
3) Funcția de evaluare și de îndrumare 
în  carieră (orig.  The  diagnostic and 
directive function).  Școala este menită 
să stabilească rolul social  propriu 
fiecărui elev. Asta se face înregistrând 
progresele școlare într-o manieră ma-
tematizantă și  ridicolă,  cum  ar  fi 
„portofoliul elevului”.
4) Funcția discriminatorie  (orig. The 
differentiating  function). Odată ce 
rolul social a fost „stabilit”, copiii sunt 
împărțiți și instruiți  conform desti-
nației lor în mașinăria societății – și 
nici un pas în afară. Cam asta înseamnă 
să împlinești cel mai mare bine pentru 
copii.
5) Funcția selectivă (orig. The selective 
function). Nu  se  referă la  libertatea 
umană de alegere, ci la teoria selecției 
naturale  a lui Darwin așa cum se 
aplică ea la ceea ce el numea „rase 
favorizate”. Pe scurt, asta înseamnă să 
îmbunătățești conștient indivizii  care 
se vor reproduce. Școlile au sarcina de a 
eticheta  indivizii nepotriviți – folosind 

notele mici, camerele de corecție și alte 
pedepse – pentru a-i face pe colegii lor 
să-i considere drept inferiori și astfel să 
le  bareze  accesul  la  loteria șanselor. 
Tocmai asta este ceea ce se vrea să se 
obțină cu  umilințele  care  încep  din 
clasa întâia și se întind pe tot parcursul 
anilor de școală: să lase murdăria să se 
scurgă.
6) Funcția de supraveghere (orig. The 
propaedeutic function). Sistemul social 
impregnat cu aceste reguli necesită o 
elită de supraveghetori. În acest scop, 
o mică parte a copiilor va fi instruită 
în  vederea  continuării  acestui  proiect, 
cum să supravegheze și să controleze o 
populație  prostită  intenționat  pentru 
cazul  în  care  guvernul  ar  acționa 
discreționar  iar  corporațiile și-ar  dori 
muncitori obedienți.

Acesta este, din păcate, scopul învăță-
mântului  public obligatoriu  din  țara 
noastră.  Și nu  cumva să credeți că 
Inglis este o rotiță izolată cu o dispo-
ziție mai degrabă cinică privind fon-
darea sistemului educativ, ci ar tre-
bui să știți că nu este singurul care 
apără aceste idei. Însuși Conant, mar-
jând pe ideile  lui  Horace  Mann și  ale 
altora, a dus o campanie neobosită pen-
tru  a construi  sistemul școlar ame-
rican după aceleași linii. Oameni ca 
George Peabody, care a susținut cauza 
învățământului  obligatoriu în Sud, 
înțelegea că  sistemul prusac crea nu 
doar un electorat inofensiv  și  o forță 
de  muncă servilă,  ci  de  asemeni,  o 
potențială turmă de consumatori imbe-
cilizați. Cu trecerea timpului, un număr 
mare de industriași ajung să recunoască 
profiturile enorme pe care le-ar avea 
dacă ar cultiva și proteja o asemenea 
turmă  prin intermediul învățământul 
public,  printre aceștia  numărându-se 
Andrew Carnegie și  John  D. 
Rockefeller.

Aceasta este informația. Acum cunoaș-
teți. Nu avem nevoie de concepția lui 
Karl  Marx despre o mare bătălie  între 
clase ca să înțelegem ce se ascunde în 
complexele  combinații de  interese 
economice ori politice:  să prostească 
lumea, să o demoralizeze, să despartă 
oamenii unul de  altul și  să-i  discre-
diteze atunci când nu se conformează. 
O clasă socială se poate revendica de la 
fraza  lui  Woodrow  Wilson,  pe  atunci 
președintele  Universității  Princeton, 
rostită  la  Asociația  Profesorilor de 
Școală  din New  York  în 1909:  „Ne 
dorim o clasă de persoane care să aibă 
o educație liberală și o altă clasă de 
persoane, cu mult mai largă, necesară 
în orice societate, care să uite privi-
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legiile educației liberale (s.n.)  și să-și 
dorească  să  îndeplinească  dificultă-
țile muncii manuale.” Dar motivele din 
spatele deciziilor dezgustătoare care ne 
aduc  către acest  final  nu se  bazează 
deloc pe diferența de clasă. Ele se pot 
articula din  frică  sau din  credința 
timpului  nostru  numită  „eficiență”; 
eficiența  drept  virtute  supremă,  în  loc 
de  dragoste, libertate, umor ori  spe-
ranță. Mai  presus de  orice,  motivele 
acestor decizii se sprijină pe lăcomie.

La urma urmei,  s-au  făcut  mari  averi 
într-o economie bazată pe producția în 
masă și organizată să favorizeze mările 
corporații în  locul  micilor  afaceri  sau 
fermelor de  familie.  Dar  producția în 
masă reclamă consumul în masă, și,  la 
începutul secolului  al  XX-lea,  cei  mai 
mulți americani considerau nenatural și 
lipsit de înțelepciune să cumperi  lu-
cruri de care nu ai realmente nevoie. 
Învățământul obligatoriu a fost mană 
cerească. Școala  nu a trebuit  să le 
spună copiilor  să  consume  nonstop, 
pentru că  a  făcut  ceva  mai  bun:  i-a 
încurajat să nu mai gândească deloc. Și 
așa i-a lăsat în ghearele unei alte mari 
invenții  a erei  moderne – marketingul 
(n.p. promovarea).

Nu e nevoie să studiați marketingul ca să 
realizați  că sunt două tipuri  de oameni 
care pot fi convinși oricând să consume 
mai mult decât au nevoie: dependenții și 
copiii. Școala și-a făcut foarte bine treaba 
de  a  transforma  copiii  noștri  în  de-
pendenți,  dar  a  mai  făcut  și  altceva 
spectaculos:  a  reușit  să-i  infantilizeze. 
Încă  o  dată,  acest  lucru  nu  este  în-
tâmplător.  Teoreticieni  de  la  Platon  la 
Rousseau până la al nostru Dr. Inglis știu 
că, dacă copiii vor fi izolați împreună cu 
alți  copii,  degrevați  de  orice  respon-
sabilitate  și  independență,  încurajați  să 
trăiască  doar  emoții  triviale  cum  ar  fi 
lăcomia,  invidia,  gelozia  și  frica,  ei  vor 
crește  mari  dar  nu  se  vor  maturiza  cu 
adevărat. În ediția din 1934 a faimoasei 
cărți Public  Education  în  the  United  
States, Ellwood P. Cubberly a descris și 
lăudat  modul  în  care  se  pot  prelungi 
vârstele școlarizării prin mărirea duratei 
copilăriei  cu  2  până  la  6  ani.  Același 
Cubberly – care era decan la Școala de 
Educație din Stanford (n.p. un fel de liceu 
pedagogic  american,  bătu-l-ar  soarta!), 
editor  de  carte  la  Houghton  Mifflin  și 
prietenul lui Conant la Harvard – a scris 
în  ediția  din  1922  a  cărții  sale  Public  
School  Administration,  următoarele: 
„Școlile  noastre  sunt...  fabrici  în  care 
produselor neprelucrate (copiii) li se dă o 
formă și un aspect... Și este treaba școlii 
să construiască elevi în acord cu specifi-
cațiile stabilite.”

Este evident în societatea de azi care 
erau acele specificații. Maturitatea  a 
fost izgonită din orice aspect al vieții 
noastre. Ușurința cu  care  se  acordă 
divorțul ne  face să  nu mai  privim cu 
seriozitate relațiile afective,  creditul 
bancar ușor obținut ne face să nu ne 
mai  autocontrolăm  financiar, diver-
tismentul ieftin ne face  să  nu mai 
învățăm cum  să  ne petrecem plăcut 
timpul,  răspunsurile  primite de-a gata 
au făcut inutilă nevoia de a întreba. 
Am devenit o națiune copilăroasă ca-
re își predă bucuroasă judecata și vo-
ința  în schimbul barbologiei politice 
și seducțiilor comerciale care ar insul-
ta  adulții  actuali. Cumpărăm  pachete 
cu programe  TV  și  după aceea  cum-
părăm ceea ce vedem în ele. Cumpărăm 
computere și  după aceea  cumpărăm 
ceea ce  vedem că promovează ele.  Ne 
cumpărăm cu  150 USD adidași  fie  că 
avem nevoie de ei fie că nu, apoi când 
se rup cumpărăm o altă pereche. Con-
ducem SUV-uri și credem minciuna că 
acestea constituie un fel  de asigurare 
de  viață chiar și  atunci când ne 
răsturnăm  cu  ele.  Și,  mai rău decât 
toate, nu ni se mai pare straniu a-
tunci când Ari Fleischer ne spune „să 
fim  atenți ce  vorbim”,  chiar dacă  ne 
amintim că ni s-a spus că America este 
tărâmul libertății. Am vândut-o pur și 
simplu.  Învățământul nostru a  pre-
văzut toate acestea.

Acum urmează veștile bune. Odată înțe-
leasă logica din spatele  învățământului 
modern,  vicleniile și capcanele lui 
pot fi destul  de ușor evitate. Școala 
instruiește  copiii să devină  simpli 
angajați și consumatori; voi învățați-
vă copiii  să fie  carismatici și aven-
turieri. Școala inoculează copiilor supu-
nerea  oarbă; voi  învățați-i să gân-
dească critic și independent. Copiii bi-
ne educați nu se plictisesc ușor; aju-
tați-vă copilul să-și dezvolte o viață 
interioară ca  să nu  se  plictisească 
niciodată.  Stimulați-i  să-și  procure un 
material serios  de  studiu care  să-i 
maturizeze, cum ar fi istoria, literatura, 
muzica,  arta, filosofia,  economia,  teo-
logia  –  tot ceea  ce  profesorii cunosc 
îndeajuns de bine  încât să  evite.  Pro-
vocați-vă copiii să-și petreacă mai mult 
timp singuri, ca să învețe să se 
bucure de propria companie și să-și 
urmărească cu atenție dialogurile inte-
rioare. Cei care și-au însușit bine lec-
ția școlii se tem de singurătate și caută 
constant tovărășie în TV,  computer, 
telefoane celulare sau în prietenii 
care se încheagă și se destramă rapid. 
Copiii voștri ar trebui să aibă un țel în 
viață și-l pot avea.

Pentru început va trebui să ne trezim 
în  privința realității școlilor  noastre: 
ele sunt laboratoare de experimentare 
pe minți tinere, centrate să activeze 
habitudinile  și atitudinile  cerute  de 
societatea  corporatistă.  Învățământul 
obligatoriu ajută copiii numai și numai 
întâmplător;  scopul  adevărat este  să-i 
transforme în  servitori.  Nu  vă  lăsați 
copilul infantilizat nici măcar o singură 
zi. Dacă David Farragut  a  putut 
captura  un  vas  de  război  britanic  pe 
când  era  preadolescent, dacă  Thomas 
Edison a editat un ziar la vârsta de 12 
ani,  dacă  Ben  Franklin s-a  angajat 
singur, la aceeași vârstă, ucenic la un 
tipograf, atunci nu se poate spune 
câte lucruri  poate  face copilul 
dumneavoastră. După o viață întreagă, 
timp  de 30 de ani  petrecuți  în 
tranșeele învățământului  public  de 
masă, mi-am dat seama că genialitatea 
este  la  îndemâna  tuturor. Noi  ne 
suprimăm genialitatea pentru că încă 
nu știm  cum  să  ne  descurcăm  cu 
bărbații și femeile educate. Soluția, cred 
eu, este una simplă și nobilă. Lăsați-i să 
se descurce singuri.
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Îmi închipui că omul 
posedă o porozitate față 
de moarte și 

că apropierea ei îl 
face să se umple în 

același timp de

lehamite și de lumină, de 
vigilențe miraculoase și 
de previziuni.
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Citești Against School și îți vin o sumedenie de idei, în special 
comparații.  Da,  de la  o  astfel  de  comparație  pleacă  și  ideea 
acestui articol. Dacă nu aș menționa acest aspect de la început 
aș  putea  fi  acuzat  de  ipocrizie...  condamnat  la  moarte  prin 
înecare și nu numai. Bine, după cum bine înveți în clasa a 5-a, 
cred, „comparația este figura de stil ce constă în alăturarea a 
doi termeni cu scopul de a evidenția trăsăturile asemănătoare” 
(sau nu prea). Ei bine, da. Entuziasmat de terminarea unei noi  
etape din școala românească (liceul, ca să nu existe prea multe 
confuzii...  sau  prea  multe  așteptări)  m-am gândit  să  pun în 
balanță sistemul românesc de învățământ și cel finlandez.

Vikingii au reprezentat în urmă cu ceva timp (pe când barba 
era doar un mit, iar mustața îi aparținea doar lui Hitler) o mică 
pasiune, despre care nu știam prea multe. Nici acum nu știu, 
însă  putem  căuta  pe  atotputernicul  google.  Oh,  dar  vai, 
vorbeam  despre  cu  totul  altceva.  Sistemul  de  învățământ 
finlandez. Sunt sigur că aprinzând televizorul o dată pe an tot 
ai șanse să auzi o informație despre acesta. Așadar, multe din 
informațiile găsite de mine în cele 15 minute folosite fără prea 
multă vopsea pe taste nu vi se vor părea surprinzătoare sau 
neobișnuite. Cu toate astea, trebuie să recunosc că unele infor-
mații par a aduce neliniștea în contextul în care dresajul a fost 
efectuat cu succes pe acest cobai. 

Elevii  din  școala  primară  au  75  de  minute  alocate  liberei 
circulații  (pauză,  pe scurt),  realizării  de relații  mai mult sau 
mai  puțin  personale  și  pentru  alte  câteva  chestii.  Ok,  aici 
diferența nu este foarte mare față de sistemul de învățământ 
autohton.  Însă,  în  America  de  exemplu,  pauzele  unei  zile 
obișnuite de școală însumează circa 27 de minute. Ups, era să 
fac  o  eroare...  înlocuisem școala  primară  cu  liceul.  Ce  face 
neatenția  din foștii  elevi...  Deci,  există  o diferență destul  de 
mare  la  acest  capitol  până  la  urmă.  Mă întreb  cum m-ar  fi 
afectat acest cadru ideal în urmă cu vreo 10 ani. Aș fi devenit 
mai sălbatic? Nu există argumente care să întărească această 
idee. Până la urmă, mă îndoiesc că elevii finlandezi au arătat 
un grad mai ridicat de sălbăticire, violență, și  toate celelalte 
cuvinte din această zonă.  Din contră. Bine,  vikingii nu erau 
tocmai pașnici... totuși, încercăm să nu ne lăsăm influențați de 
malefica  putere  a  asocierii  grăbite.  După  cum bine  știm,  și 
australienii  sunt destul de pacifiști... chiar dacă strămoșii lor 
erau  prizonieri  de  temut  expulzați  din  fosta  mare  putere 
colonială. 

O altă  chestie  care  m-a șocat...  elevii  finlandezi  nu primesc 
niciun  fel  de  calificativ  în  primii  șase  ani  de  studiu.  Cum 
adică?!  Nu  se  poate  așa  ceva,  nu  este  încurajată  com-
petitivitatea, vor deveni niște persoane mult prea alintate, care 
vor  crede  că  tot  ce  e  din  aur  și  strălucește  poate  fi  cules 
folosind  mănuși.  Ei  bine,  nu  e  chiar  așa.  Întocmai,  este  un 
lucru bun. Nu văd prea multe părți pozitive, pline de raze ce 
par galbene în această bătălie inutilă dintre elevi. Huoo... eu 
am luat o notă mai mare la testul de prefăcătorie sau la proba 
practică necesară pentru arta vânatului calificativelor. Procesul 
formării curajului este mult mai important decât orice fel de 
competiție...  în special în primii ani de studiu. Sunt sigur că 
există pe undeva un raport cu rezultatele unui experiment care 
să  îmi  demonstreze  punctul  de  vedere.  Din  prea  mult 

balcanism,  o să  am încredere  totală  în ce am spus acum 15 
secunde.  Picior  lângă  picior  cu  ideea  de  mai  sus  (stângul, 
stângul)... se pare că „moțunachii” nu susțin decât un singur 
examen standardizat, la vârsta de 16 ani. Până atunci, bietul 
elev român este deja sătul de simulări, teste, stres, „îndemnuri 
hapsâne”,  tehnici  de copiat  distribuite  din prea multă  gene-
rozitate pe facebook și nu numai. Unde mai pui că ele îți decid, 
mai mult sau mai puțin, viitorul. Să ne mai mirăm că rata de 
promovabilitate (peste 5 sau 6)  este,  de multe ori,  sub 50%? 
Când te pregătești să devii bobocel (bine că nu potârniche) în 
cadrul liceului, nici bine nu intri în clasă că deja se și simte 
aerul amenințător al BAC-ului. Probabil că undeva după ușă 
au  rămas  unghiile  tăiate  în  urmă  cu  vreo  3  luni...  ce  mai 
contează?! Fapta e deja consumată. Toată lumea se așteaptă să 
reușești:  de  la  câinele-paznic  până  la  vânzătoarea  care  ți-a 
preparat  sute de hot-dog-uri  în cei  4 ani  (minim).  Ești  con-
damnat să fii inteligent, să reușești, să îți cauți un job la birou. 
Că  deh,  nu  ai  cum  să  fii  inteligent  dacă  ești  la  o  școală 
profesională.  În  Finlanda  lucrurile  stau  cam  așa:  43%  din 
absolvenții  liceului  aleg  școlile  profesionale  (sau  cum  s-or 
numi). Pragmatism cât cuprinde. Nu zic că nu e bine să te duci 
la  Universitate,  însă,  cu  toate  astea,  ar  trebui  încurajată  și 
cealaltă latură, privită cu mai puțin scepticism. Nu mușcă, sunt 
sigur de asta!

În categoria  practicilor care ar  fi  și  mai  eficiente  extinse la 
scală largă intră și faptul că la orele de științe participă grupe 
de câte  16 de elevi.  Într-adevăr,  este  cu siguranță mult  mai 
ușor să lucrezi cu 16 elevi în loc de 30, chiar 32 în unele cazuri. 
Nu știu cum s-ar putea ca în cadrul a 50 de minute, fiecare elev 
dintr-o clasă lărgită (31-32) să contribuie la bunul mers al orei  
(și aici mă refer la o activitate sau un răspuns, ceva cât de cât 
practic,  nu  doar  ascultare  pasivă).  Este  destul  de  dificil.  Cu 
siguranță, există și excepții de la această regulă, iar uneori se 
merge pe ideea că dacă nu ai răspuns azi, poate ai mai mult  
noroc data viitoare. Bine, nici în țara cu steag alb-albastru din 
peninsula  Scandinavă  lucrurile  nu  sunt  perfecte.  După  cum 
bine am precizat, acest lucru special se întâmplă doar în cazul 
orelor de științe. În România, dacă o clasă ajunge să aibă 15-16 
elevi  este ceva teribil.  Există șanse mai mari  să intre în joc 
ideea  desființării  decât  ideea  unui  cadru  realizat  aproape 
perfect, fără intenție. Bine, poate că zgomotul redus ar trebui  
să fie un indicator adecvat... dar cine știe. 

Câteva frunze de arțar pentru a juca șah sau pentru a număra 
câte pătrățele are tabla (a nu se confunda cu „a tăia frunze la  
câini”).
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Sesiunea de comunicări științifice la disciplină geografie 
este un concurs al elevilor din clasele de liceu în cadrul 
căruia aceștia  prezintă referate și  lucrări  științifice pe 
teme alese de ei din orizontul local. Are loc în fiecare 
an, fiind împărțit în trei secțiuni de concurs: Geografie 
Fizică, Geografie Umană și Geografia Mediului. Pentru 
fiecare în parte există  două probe:  evaluarea propriu-
zisă a lucrării și prezentarea acesteia în fața comisiei de 
evaluare.

Pentru  întâia  oară  am  participat  la  Sesiunea  de 
comunicări  științifice  în  urmă  cu  un  an,  când,  sub 
îndrumarea  doamnei  profesoare  Lenuța  Vasiliu,  am 
prezentat  lucrarea  „Studiu  de  geografie  umană  al 
așezărilor rurale de pe cursul superior al râului Bârlad”, 
lucrare înscrisă la secțiunea Geografie Umană. Aceasta 
a  avut  ca  temă  prezentarea  primelor  trei  comune 
străbătute  de râul  Bârlad în  județul  Vaslui  (comunele 
Băcești, Dumești și Todirești). Atunci, am ajuns la faza 
națională desfășurată la Galați. Anul acesta, am repetat 
experiența  și  am călătorit  până pe  Valea  Prahovei,  la 
Sinaia,  unde  între  16  și  20  iulie,  la  Colegiul  „Mihail 
Cantacuzino” am prezentat comisiei naționale lucrarea 
intitulată  „Circuit  turistic  al  mănăstirilor  din  județul 
Vaslui”.  În redactarea lucrării,  am avut șansa de a-mi 
exprima opinia cu privire la beneficiul unui asemenea 
circuit turistic. Asta, pentru că vizitasem multe dintre 
mănăstirile despre care vorbeam. Elementul definitoriu 
pe  care  l-am  folosit  în  timpul  prezentării  a  fost  o 
machetă a Mănăstirii Drăgești realizată cu sprijinul dl. 
Petronel  Stanciu  de  la  Centrul  de  Tineret  Negrești. 
Această machetă a fost ulterior donată mănăstirii. 

Sinaia ni s-a prezentat ploioasă în primele zile. Totuși, 
asta nu ne-a împiedicat să vizităm obiectivele ce apar în 
fiecare  ghid  turistic  despre  oraș.  Am  mers  până  la 
Castelele  Peleș  și  Pelișor  și  am  urcat  pe  munte,  la 
Stâncile  Franz  Josef.  De  aici,  panorama  asupra  văii 
Prahovei  era superbă.  Am vizitat Mănăstirea Sinaia și 
expoziția de trenulețe de la Gara din Sinaia. Am intrat și 
în renumitul Cazino al orașului și am asistat în ultimele 
zile  la  Raliul  „Trofeul  Sinaia”.  Au  fost  cu  adevărat 
momente unice. 

Cu  privire  la  rezultatul  concursului,  mă bucur  că  am 
reușit să-mi prezint din frumusețile județului și să plec 
acasă cu o mențiune specială.
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Hm...

De unde să încep? Cum să termin? Ce întrebări să pun? Câte fotografii să fac?
... sunt câteva întrebări banale și zgomotoase din capul unui copil prost care nu știe nici măcar că atunci  
când vrei să iei un interviu e bine să îți amintești să pui și reportofonul în geantă, pe lângă toate acele  

lucruri inutile pe care le cari oricum după tine, crezând că-s bune la altceva decât la a provoca o scolioză  
de zile mari. Ce-am făcut? Păi să vedeți... ne-am blindat cu toate telefoanele din dotare date pe funcția  

Recorder, atent rânduite astfel încât să înregistreze tot, pe bucăți, în cazul în care DOAMNE FEREȘTE!,  
se termina bateria DSLR-ului de la prea mult filmat [defocalizat... am aflat asta imediat ce prizonierul  

întrebărilor noastre s-a făcut nevăzut]. Rugăciunile ne-au fost ascultate, bateria și-a dat duhul mult mai  
târziu, după o ședință foto extenuantă cu treptele halucinant de interesante din spatele Palatului  

Culturii. Și, ceea ce e foarte suspect, eforturile noastre n-au fost chiar zadarnice, iar Domnul Scriitor nu  
ne-a considerat chiar penibile. Fu bine. Zic. Nu?

[E.P.S.]

Lucrurile stau cam așa: noi, reprezentanți fideli ai redacției Als Ob, profităm de oportunitatea oferită de  
tabăra de jurnalism mult pomenită. Cam prin penultima zi facem o excursie la Iași, unde urma să  

asistăm la o întâlnire cu un anume scriitor. Spiritul nostru jurnalistic ne-a spus că acela era momentul.  
Ne conformăm și... tadaaa!: interviu cu Grigore Ilisei (și jurnalist, pe lângă scriitor). Domnii de la Palatul  
Copiilor au fost foarte amabili și ne-au pus la dispoziție o cameră în care să ne primim răspunsurile la  

întrebări. [E.M.O.]
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Neagu  Djuvara  a  scris  Istoria  povestită  celor  
tineri în care tratează chestiuni istorice în stil  
caracteristic.  Dumneavoastră  vorbiți  despre 
universul  teologic din țara noastră.  Ce anume 
i-ar convinge pe „cei tineri” să intre în contact 
cu lumea care vă fascinează atât de mult?
Eu nu sunt fascinat numai de această lume pentru 
că  am  deschidere,  prin  jurnalism,  spre  toate 
domeniile.  Totuși,  am  o  vibrație  mai  specială 
pentru acest univers pentru că am văzut lumina 
zilei într-un asemenea mediu, dar, în același timp, 
pentru că aceste valori sunt întemeietoare pentru 
o seminție cum este a noastră și a altor popoare, 
indiferent  de  credința  pe  care  își  construiesc 
existența. Cred că acest univers, cu toate valorile 
lui,  este  atrăgător  pentru  mulți  tineri  astăzi; 
pentru unii nu, dar, pentru unii, cu siguranță. Și 
nu poate fi  atrăgător decât în măsura în care  îl 
descoperi după ce intri în raport cu Divinitatea, 

cu Cerul, într-o empatie care e de factură cu totul 
specială, în primul rând de natură spirituală  – și 
te  zidești,  te  contopești  cu  aceste  valori  și  îți 
modelezi felul de a fi alături de ceilalți sub semnul 
iubirii.  Iubirea  e  o  valoare  supremă  pentru  cei 
tineri.  Iubirea  de  aproape  apare  în  învățătura 
creștină, dar există și în alte confesiuni. Iubim pe 
Dumnezeu  și  pe  cei  care  sunt  făpturile  lui 
Dumnezeu. Acest univers e captivant pe măsură 
ce-l cunoști și prin lucrurile pe care Dumnezeu le-
a lăsat pe Pământ. În cazul nostru, prin biserici, 
mănăstiri, zidiri, prin cărțile care s-au tipărit, prin 
icoanele care s-au pictat. Și, după aceea, este și un 
element constitutiv al ființei raționale românești. 
Nu  putem  înțelege  ființa  noastră,  devenirea 
noastră de-a lungul timpului, în măsura în care ne 
interesează  acest  lucru,  decât  prin  pătrunderea 
înțelesurilor și tainelor acestui univers.
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Majoritatea  tinerilor  prezenți  astăzi  la  eve-
niment sunt pasionați de jurnalism. Dar vă în-
treb... credeți că se merită să depunem atât de 
mult efort în acest domeniu dacă într-un final 
nu  reușim să ajungem și  în lumea literară,  în 
rândul scriitorilor?
Meseria de jurnalist este o meserie cu incidență 
vocațională.  Trebuie  să  avem  totuși  harul,  che-
marea pentru asta. Sunt și lucruri care se învață, 
de  asta  sunt  școli  de  jurnalism,  facultăți  de 
jurnalism,  dar  cred  că  orice  învățătură  pentru 
jurnalismul veritabil nu este îndestulătoare. Învă-
țăturile  sunt  necesare  pentru a pune  în valoare 
harul  respectiv.  Inexistența  harului  face  inutilă 
școlaritatea, pentru că cei care fac lucrul ăsta vor 
fi tehnici și nu vor avea fiorul, simțirea, acel fler 
care face până la urmă clasa jurnalismului. 

Aveți  vreun  regret  legat  de  activitatea  dvs. 
jurnalistică din trecut? 
Sunt  multe  eșecuri  în  jurnalism.  E  inevitabil. 
Uneori  sunt  diurne  aceste  eșecuri,  nu?  (Râde.) 
Sunt multe lucruri care nu ies așa cum ar trebui; 
eu  am   făcut  o  vreme  jurnalism  de  radio,  de 
televiziune,  am  și  scris,  dar,  mai  ales  la  radio, 
deseori ești sub teroarea timpului. Nu întotdeauna 
îți  iese  chiar  cum  trebuie.  N-ai  consonat  cu 
subiectul. Important este ca de la o zi la alta să 
simți  că  ești  mai  puternic  prin  vocea  ta,  mai 
original,  mai  deosebit  de  ceilalți  și  că  te 
individualizezi. Eșecurile astea nu afectează, cred 
eu, hotărârea și profesionalismul. 

Cât de importantă este cultura generală în jur-
nalism?
E fundamentală. Marea problemă a jurnalismului 
de astăzi este incultura multora dintre jurnaliști. 
Oamenii aceștia nu au  structura necesară. Școala, 
în primul rând școala secundară, ar trebui să fie 
mediul în care se pun temeliile în general. Și după 
aceea,  cultura  generală  presupune  un  efort 
continuu de informare. Sigur că nu vom intra în 
limbajul  stereotipic,  în  clișee  dacă  vom  avea 
substanță  de  care  să  ne  legăm.  Exercițiul  ăsta 
zilnic  vrând-nevrând  te  face  să  repeți  aceleași 
monturi de fraze și așa mai departe, până la un 
moment dat când sunt tocite, nu mai spun nimic 
și nu mai au expresivitate.

În lumea literară au apărut numeroase cupluri 
literare  de  scriitori  precum  Creangă  –  Emi-
nescu sau Sabato – Borges. Ce ne puteți spune  
despre alăturarea Grigore Ilisei – Ștefan Bănu-
lescu?
(Râde.)  Nu,  nu...  acesta  n-ar  putea  fi  un  cuplu 
literar; există o diferență de vârstă, de generație și 
un flux  reciproc  împărtășirii  de  valori.  Desigur, 
cuplul  acesta  memorabil  Eminescu – Creangă  e 
irepetabil. Erau doi oameni foarte diferiți. Pe de-o 
parte  unul  era  cel  profund,  cunoscător  al 
filosofiilor  lumii,  iar  pe  cealaltă  parte  era  omul 
acesta  care  încadra  filosofia  omului  simplu; 
întâlnirea  dintre  cele  două  lumi,  a  sălbaticului 
Creangă și  a rafinatului Eminescu a dat  această 
prietenie care a durat. Există asemenea momente 
providențiale; și eu am avut de-a lungul carierei 
mele  asemenea  întâlniri.  De  exemplu,  Zoe 
Dumitrescu Bușulenga, căreia recent i-am revizuit 
o carte de interviuri, la șapte ani de la moartea ei. 
Ștefana  Velisar  Teodoreanu  era  atât  de 
fermecătoare încât ai fi stat să o asculți zile întregi 
fără  să  ostenești,  fără  să-ți  vină  dulcea  ispită  a 
somnului. 

Ați  putea  să  ne  povestiți  vreo  amintire  mai 
specială pe care o aveți cu scriitorul Ștefan Bă-
nulescu?
(Râde.) O să povestesc o nostimadă, ca să zic așa. 
Bănulescu era fumător de pipă. Fumătorii de pipă 
nu sunt fumători veritabili. E mai mult ca un fel 
de  joacă.  Pipa  presupune  ritualuri,  e  un  fel  de 
deliciu  așa...  rafinament,  iar  Bănulescu  nu  mai 
fuma pipă pentru că nu prea mai găsea tutun, nu 
se mai importa în România. După ’84 noi am fost 
împreună  în  URSS,  într-o  delegație  a  Uniunii 
Scriitorilor și atunci, la un moment dat, era într-
un fel disperat. Simțindu-se și într-o perioadă de 
lipsuri numeroase, privat și de această plăcere, a 
stat o noapte întreagă de vorbă cu cineva trăgând 
din pipă. Eu îi mai aduceam din când în când... 
aveam relații  la  o fabrică de țigarete.  Îi duceam 
tutun special  pe  care  el  îl  făcea cu  tot  felul  de 
buruieni frumos mirositoare. Când veneam, el își 
scotea din ceea ce pregătise mai înainte. În aroma 
aceea de tutun pe care el îl prepara ca un vechi 
alchimist  stăteam  de  vorbă  și  ne  aminteam 
diverse  lucruri  sau  puneam  la  cale  proiecte, 
gânduri care ne legau pentru ceea ce urma să fie.

  

l iterosfera



Inexistența harului face inutilă școlaritatea,

 pentru că cei care fac lucrul ăsta
 vor fi tehnici și nu vor avea 

fiorul, simțirea,
 acel fler care face până la urmă

clasa jurnalismului.

Se  presupune  că  ați  avut  acces  la  literatura 
dumnealui  dinainte  să-l  cunoașteți  și  ați  dez-
voltat o oarecare admirație...
Sunt un admirator al scrisului lui. Am fost înainte 
de a-l cunoaște. 

Cum anume s-a schimbat după ce  l-ați  cunos-
cut personal?
Nu s-a  schimbat.  Era  așa  cum mi-l  imaginasem 
dinainte  de  a-l  cunoaște.  Un personaj misterios, 
cu  totul  singular,  exact  ca  literatura  lui,  a  unei 
lumi unice. De asta nici nu a prea avut imitatori. 
El a creat o lume așa cum a creat-o Balzac. 

Am observat  la  foarte  mulți  scriitori  contem-
porani, care au cunoscut comunismul, că majo-
ritatea  operelor  lor  gravitează în jurul  acestei 
teme. Ați căzut pradă fenomenului?
Două  dintre  romanele  mele  de  pe  vremea  de 
înainte  de  ’89,  Ceasul  oprit și  Masa  de  biliard, 
erau inspirate din epoca cea mai funestă a regi-
mului comunist. Încercam, așa cum era o întreagă 
literatură  pe această temă în vremea respectivă, 
esopică într-un anumit fel...  de fapt,  bazându-ne 
pe acea perioadă, să facem o rechizitură a lucru-
rilor  care  într-adevăr  se  petreceau.  Acum, după 
’90, am început un ciclu romanesc, au apărut deja 
două romane, Pasaj de rațe sălbatice și Între linii. 
Dacă în  Pasaj de rațe sălbatice este vorba despre 
drama basarabeanului care rămâne fără pământul 
lui ca urmare a acțiunii sovietice din  ’40 și după 
aceea, din ’44, și este surprinsă oarecum perioada 
de început a regimului comunist, adică perioada 
ocupației sovietice imediat după cel de-al Doilea 
Război Mondial, următorul roman se ocupă de o 
perioadă pe care, cred eu, trebuie să o cunoaștem. 

E o perioadă care și-a pus amprenta asupra isto-
riei noastre, cu tragediile ei, cu eforturile enorme 
pe  care  unii  oameni  le-au  făcut  să  depășească 
această epocă fără costuri prea mari, fără compro-
misuri prea mari. De asta se numește  Între linii, 
adică oamenii aceștia care trăiau între două linii: 
linia unei existențe normale și linia comunismului 
care  era...  ne  obliga  la  încolonare  și  la  deper-
sonalizare. Va urma unul care va trece după peri-
oada comunistă, în perioada tranziției.

Vă mulțumim!
Sper să aveți succes  pe mai departe cu revista. 
Numai bine!
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râuri în care nu ne putem îneca

*
mă mișc puțin. mai ales pe lângă 
ferestre. stau cât pot în lumina lor 
surdă. singur cu câteva mere și 
absența ta mă ține mut 

*
și-apoi am tras perdelele. lumina
încă mai alerga pe pereți. e vremea
să strângem pietrele. să ne urcăm fiecare
pe umerii celuilalt. sâmbure încă fraged 
rostogolit în palme. iată și inimile. (da
am aerisit și-apoi am tras perdelele)

*
înveliți în timpanele noastre.
spre marginea orașului. singuri. 
apele despărțite dintotdeauna 
acolo. în mijlocul lor ne-am 
întors. soarele încă 
ne încălzea
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cum cad nucile

uite – despre norii ăștia ca niște țevi de cupru 
nu trebuie să mai scrii nimic și 
nici despre ciorile astea gălăgioase mișcându-se 
ca un pumn de cenușă aruncat în vânt și 
nici despre nucul ăsta tânăr din mijlocul grădinii 
în care lumina amiezii părea 
un stol odihnindu-se și 
nici chiar despre grădina din fața ta 
cu verdeața ei acum străină și 
aspră ca o privire ferindu-se de soare și 
nici despre vântul ăsta ce-ți râcâie pielea – 
au scris alții cam tot 
ce se putea 
uite – ar trebui să auzi cum cad nucile și 
să te duci să le culegi 
cuvintele nici măcar 
nu sună așa 
nici măcar nu sunt 
la fel de gustoase

infraroșu

dă-le un scaun să se așeze
și-o inimă de lemn pentru ultima 
respirație
dă-le o lingură să sape
și ochi adânci de infraroșu
întinde-le masa
așterne-le patul dar mai întâi
dă-le un scaun să se așeze
și-o inimă de lemn pentru ultima 
respirație dar mai întâi
dă-le o lingură să sape
și ochi adânci de infraroșu
întinde-le masa
așterne-le patul ține-le
spaima de mână ca și cum
i-ai lua pulsul dar mai întâi
amintește-ți
dă-le un scaun să se așeze
și-o inimă de lemn pentru ultima 
respirație

chipuri în haită

atârnând în ferestre ca niște 
monede aruncate dimineții 
după o noapte în care 
ne-am lăsat iluziile să-și
scrâșnească dinții – 
mai zăbovim printre 
aceste chipuri în haită
asurziți și
recunoscători 
mai zăbovim deasupra 
orașului – toate luminile lui 
nu ajung
să ne sature 
spaima

lamă tocită muzica lor

muzica lor ca o lamă tocită
glasurile: repezite lovituri de orb –
au îmbătrânit cuvintele în gura lor
laolaltă cu dinții –
umblă din loc în loc
se lovesc de lucruri de parcă
prin durere
îți mai poți aminti –
lamă tocită muzica lor
mă umple de vânătăi
în gura lor cuvintele au îmbătrânit
laolaltă cu dinții –
au așteptat prea mult – iată
deschid toate ușile toate ferestrele
îmi deschid
aspra cutie toracică
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***
zgura mi-a strepezit dinții – mușcătura 
m-a asurzit – voi umbla 
cu ochii închiși o vreme 
cu o brumă veselă pe dinăuntru
irizând cuvintele – voi umbla 
cu mâinile în bernă
baricadat pe dinăuntru
cu o grenadă în locul inimii 

***
nu am uitat 
nu am 
uitat 
nu 
am 
uitat – 
doar nu 
mă 
mai 
cutremur – până și
frunzișul tace 
în bătaia 
vântului până și 
lumina ca o monedă 
uzată până și
cuvintele adorm 
sub 
anestezic – 
flori de mac
au înroșit 
lama 
șoselei

***
cântă cântă cântă
scaunelor goale
poate se vor
ridica pe două 
picioare
poate chiar vor
necheza în aerul 
fierbinte
cântă cântă 
cântă
soarele îți sfârâie 
pe limbă
inima chircită sub un 
clopot de bale
cântă 
cântă 
cântă
scaunelor goale
poate se vor
ridica pe două 
picioare
poate chiar vor
necheza în 
aerul fierbinte

***
gingii de bătrână pentru 
asfințitul ăsta: în amintire 
mai mușcă dinții
tot felul de
cuvinte zemoase: 
gingii cangrenate 
mestecând 
în gol funiile 
care ne mișcă 
zilele: răcoroasă limba 
întunericului ca un așternut: 

știrbă noaptea
ne asurzește 
inimile 
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în cadre lungi

*
o noapte întreagă am umblat
cu inimile țăndări o noapte întreagă
cu pieptul scobit o noapte întreagă
cu o funie luminoasă pe umeri o noapte 
întreagă
cu tendoanele jupuite –
ce menghină formidabilă trupurile noastre
încleștarea lor ascute roua
tăișul ei între beznă și zi
tăișul ei ne
desprinde:
plutim cu soarele odată
în cadre lungi de Bela Tarr

*
oboseala pe care ți-o 
dau cuvintele înalte și 
goana mașinii – ziua e crudă –
șoseaua ocolește se 
strecoară lăsându-te în aer
fără aer sub cerul încrețit 
și vânăt 
câteva ore până să te
simți acasă între lucruri mici –
uituc 
și insomniac

*
noaptea: o mare casă abandonată
cu pereții supurând
ușile într-o rână
ferestrele ca niște zdrențe –
pe scările în spirală lumina
mai urcă – praful: o piele flămândă
tot timpul – nici măcar șobolanii
păianjenii sau gândacii
numai noi prin somnul ei defrișat
noi: o amintire veselă și gălăgioasă

douăzeci și unu de grame
mătușii mele 

*
până și umbra i se chircise –
umbra înaltă și blândă
în care mă-nfășuram ca-ntr-o perdea –
acum ghemuită în așternuturi înfiptă 
acolo
ca un măr uscat de parcă în visul meu
se vestejise iar memoria mea
o lepădase
până și umbra i se chircise 
pumn artritic zvâcnind încă de mânie –
aerul respirat împreună îmi arde bronhiile
diminețile când o priveam plecând
îmi izbesc umerii ca o grindină 
neașteptată
soarele acela de iulie
mut ca un pat de spital 
până și umbra i se chircise până
și uuummm
bbbrrraaaa

*
în crusta de sare a ultimelor 
clipe – nu vrem încă 
să le pierdem – 21 de grame 
ca un strugure copt
din care să mai gustăm

pe muchia dealului cerul
se mișcă odată cu
firul ierbii
sub noi câmpiile – 
covoare întinse la uscat –

21 de grame ca adierea stârnită
de o palmă ce alungă
muștele sau
vreo amintire urâtă

în jurul ei stăm 
cu inimile arse
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În mintea mea mereu ești
precum un gând de evadare în mintea deținutului.
Acest zgomot alb este floarea
care apare când îmi deschid palmele.

Liniștea lor nu este foarte grea de acum,
și bucuria lor este să-ți citească, chiar și în vis,
fruntea, buzele,
să-ți întâlnească lumina.

Îmi trezesc uneori monstrul care mă păzește
și-l întreb dacă mai sunt eu,
cu sufletul precum o apă limpede
prin care se văd peștii.
„Nu știu, îmi răspunde, pentru că visând
eu am fost mereu aici
am mâncat, m-am îmbrăcat, am făcut planuri cu tine,
te-am visat”.

Într-o zi, voi reuși să fug singur, departe,
tresărind prin somn cu telefonul în mână,
tu vei fi tot acolo,
iubindu-mă tandru.
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A venit Adam către seară la mine și mi-a zis:
- Uite, Dorine, să discutăm practic. Eu am în grădină
o casă. E a ta, gratis. Tot ce trebuie să faci e să
te ocupi de grădină: tai iarba, plivești buruienile,
uzi florile, dai mâncare lupilor... vezi și tu... mai strângi frunzele,
mai mături... Ne-am înțeles?

L-am privit pe Adam în ochi, l-am privit cum
își mișca mâna de chei, cum își tăiase barba în jurul buzei de sus
și pantalonii din piele de șarpe, pantofii.
Și-am zis: Da! cu o mână în șold și cealaltă la ochi.

Apoi Adam a urcat în mașină, a deschis porțile paradisului cu telecomanda
iar eu am rămas singur. Am căzut în genunchi,
pe aleea cu melci și lămâi,
apoi am început să rup buruienile cu mâinile goale.

Soarele strălucea în spatele meu, îl simțeam tot mai rău,
dar eu, înarmat
cu sticle de apă, eram mai tare ca el.
Ingenuu, am pus pe mobil Mozart
și fluturii mi-au lovit pieptul în valuri, ca o dragoste uriașă.

Grădina înflorea sub mâinile mele. Soarele însuși se gudura sub genunchi
iar lupii îmi mâncau din palme semințe de flori și de iarbă.
Atunci a trecut ea, târând la picioarele-i goale o cruce de marmură.
Am alergat și-am ridicat crucea, până am reușit s-o arunc peste zid.
Ea a privit către câini și a zis:
- Îmi pare bine. Pe tine cum te cheamă? Eu, Mariana.
Apoi a intrat în casă, cu o plasă de șerpi, strânsă în brațe.

Am lucrat mulți ani în grădină. Dar Adam acasă n-a mai venit.
(Din casă, din când în când, mai aud zgomote, zgârieturi și gângurituri.)
Uneori, și-n somn îl aud cum mă strigă:
- Dorine, Dorine, unde ești?
- Sunt aici, domnul meu... sunt aici!
- Ce-ai făcut?
- Nimic, n-am făcut nimic ...
- Dorine, eu am în grădină o casă. Ți-am spus?
- Mi-ai spus, Doamne, mi-ai spus..
- Și am fost de acord?
- Da, am fost amândoi.
Atunci, îl văd cum se întunecă, cum deschide portiera și urcă zâmbind.
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în dimineața aceea de sâmbătă, când tu ai început să mori încetul cu încetul
dormisem puțin, iar cafeaua amară îmi alerga prin vene și tresărea odată cu roțile
mașinii pe drum, sub țipătul scurt al claxoanelor.

reluam în minte pașii lui Iov, cuvintele tale de îmbărbătare
anii în care m-am adăpostit sub blocurile cenușii
anii în care am locuit în tine, schema curată prin care ți-am răsucit glasul
și odată cu el, sufletul

în dimineața aceea, aruncasem pe mine un tricou alb, iar pe bancheta din dreapta
cărțile albe, lucioase ca pielea ta, când îți vorbeam îndelung despre întunecare
atunci scânteai brusc și te înălțai deasupra lucrurilor răsucindu-mi gura spre tine
cum făcea mama când el o iubea și-i spunea tu, Soarele meu

de ani buni nu mai vorbisem cu Dumnezeu prin grădină, dar citeam tot mai mult
aflasem, în ceea ce îl privește, despre elasticitatea conceptuală și despre scara
pe care trebuie s-o arunci după ce te atinge cu degetul său
așa cum mă atingeai tu, așa cum te atingeam eu

știam că voi vorbi despre tine în public, despre prietenia ascunsă din care mușcam
ca doi orbi
dintr-o pâine. eram sigur că punctele noastre cardinale se potrivesc,
că hărțile noastre sunt perfect simetrice, după cum sigur eram că firimiturile pe care
le vor gusta
nu vor fi îndeajuns și vor cere mai multul și totul – vor dori să pipăie și chiar unii să
strângă ușor
rana

abia acum afli, încetul cu încetul, că în dimineața aceea de sâmbătă
două iubiri au construit, el în cer, eu, fix dedesubt, două cetăți
și, când mi-a intrat Soarele în ochi prin fereastra Universității,
am fost cu gândul la tine

deja începuse să picure când pe poartă a intrat tata
mi-a zâmbit lin și mi-a întins pâinea pe care îl rugasem s-o cumpere pentru mine
am luat-o și l-am întrebat dacă mai are nevoie de bani
nu avea și oricum era aproape întuneric
iar noi cu spatele lipit de zidul fierbinte al casei sub streașină
priveam cerul ploaia și gardul înalt

să fi fost vreo zece minute cât am vorbit așa umăr la umăr
dar să nu plictisim cititorul cu intimități desuete
nici cu traume din copilărie ce s-ar fi putut strecura pe sub frunzele nucului
în timp ce mosorul conversației se strângea tot mai mult prin logica discursului sentimental
dintre un fiu și un tată într-o împărăție îndepărtată
pe o mică planetă cu o singură floare

  

l iterosfera



În ținutul Walhalei
sunt privit ca un zeu când ies dintre ape,
și înfig steagul în mijlocul focului.
Femei
strălucitoare precum o perlă mă poartă în suflet
cu anii și-mi ating în treacăt mătăsurile
peste care bărbații varsă sângele vânatului regal.

În numele marelui foc eu trec peste focuri
și vin către tine, nefericita mea, vesela mea
visătoare. Nesfârșite sunt nopțile îndrăgostiților care
așteaptă și binecuvântate sunt, pentru că un singur sărut
îi ține în viață.

Nesfârșite sunt nopțile noastre în ținutul Walhalei,
când oamenii devin câini și urlă la lună, turbați de amor.
Numai pe tine de țipi, te voi strânge la piept
până ți se va liniști pieptul. De muști din carnea mea,
îți voi da să te saturi. Palmele tale le voi primi râzând
precum pescărușii treierând coroana paltinilor pe malul lui Aoos.
Și cuminte îți voi privi luciul gâtului mușcat, și mai ales gura.

Nu-ți fie teamă! Blând și curat sufletul tău
va sclipi peste mine ca o baie de licurici. Picioarele tale vor dansa peste mine și te
voi face atunci în mijlocul lor zeița mea, focul meu și copilul meu.

Pentru că sufletul tău are haz, vom muri,
iar o vreme monștrii, balaurii, piticii și copiilor lor vor povesti prin pădurile

întunecate ale Walhalei cum ți se scuturau sânii când râdeai la glumele mele.

să ne privim draga mea ca și cum tu ai ști
cum au înălțat ei singuri zidul casei acesteia
și au pus umăr la umăr când au ridicat poarta de fier
și de aceea te întreb dragostea mea
ce fel de lacrimi sunt acestea

când deja uite ai văzut pâinea și o ceri lovind în geam cu mânuțele
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„O traducere este proastă atunci când 

e mai clară, mai inteligibilă decât  
originalul. Asta dovedește că n-a 
știut să păstreze ambiguitățile, 

că traducătorul a tranșat: ceea 
ce este o crimă.”

(Emil Cioran)



         Roman 
I. On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
– Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants!
– On va sous les tilleuls verts de la promenade.
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin!
L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière;
Le vent chargé de bruits – la ville n’est pas loin –
A des parfums de vigne et des parfums de bière...

II. – Voilà qu’on aperçoit un tout petit chiffon
D'azur sombre, encadré d’une petite branche,
Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond
Avec de doux frissons, petite et toute blanche...
Nuit de juin! Dix-sept ans! – On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte à la tête...
On divague; on se sent aux lèvres un baiser
Qui palpite là, comme une petite bête...

III. Le coeur fou robinsonne à travers les romans,
– Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l’ombre du faux col effrayant de son père...
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif...
– Sur vos lèvres alors meurent les cavatines...

IV. Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août.
Vous êtes amoureux.– Vos sonnets La font rire.
Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût. 
– Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire!...
– Ce soir-là..., – vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade...
– On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.

De-abia plecaseși 
De-abia plecaseși. Te-am rugat să pleci.

Te urmăream de-a lungul molatecii poteci,
Pân-ai pierit, la capăt, prin trifoi.

Nu te-ai uitat o dată înapoi!
Ți-aș fi făcut un semn, după plecare,

Dar ce-i un semn din umbră-n depărtare?
Voiam să pleci, voiam și să rămâi.

Ai ascultat de gândul ce-l dintâi.
Nu te oprise gândul fără glas.

De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?

                     Roman  
I. Tu nu poți fi profund la șaptesprezece ani.
– La naiba, într-o seară cu bere și limonadă,

Și zarva cafenelei cu ale sale lămpi!
– Tu mergi sub teii verzi de lângă promenadă.

În serile de vară, mireasma lor te-mbată!
Că mult nu mai durează și ochii ți se-nchid;

De zgomote-i plin vântul – orașul nu-i departe –
Și de parfum a bere și de parfum a vin...

II. – Deodată vezi un petec de-un sumbru azur
Prins în conturul unei mici crengi pe care
Înțepat cu răutate de-o stea ce din contur
Dispare, mică și-albă, cu dulce-nfiorare...

E noapte-n iunie, noapte de vară
Și seva-i de șampanii, ușor te fură, iară...

Simți un sărut pe buze, iar inima-ți tresare
Așa cum face-o fiară, când e făr’ de scăpare.

III. Cu inima nebună, ca Robinson prin cărți,
– Când, în lumina pală a unui felinar de stradă,

O domnișoară trece, fiind la adăpost
Reprezentat de umbra îngrozitorului ei tată...

Și, cum ea te găsește fiind foarte naiv,
Mergând cu pași mărunți în micile-i botine,

Cu o mișcare vie, deodat’ ea se întoarce...
Pe buze-ți mor, atuncea, duioase cavatine...

IV. Îndrăgostit ești până-n august, îndrăgostit – prostie
De îi compui sonete, deși le ia în râs.

Amicii toți te lasă, căci prea ești de prost gust
Și-asta până-ntr-o seară, când s-a-ndurat să-ți scrie!...

Atunci, în acea seară, în acea cafenea,
Te-ntorci și ceri iar bere sau poate limonadă.
N-ai cum să fii profund la șaptesprezece ani

Când știi că sunt atâția tei verzi pe promenadă.

Tu venais de partir
Tu venais de partir. Je t’ai prié de le faire.

Je te suivais à travers le doux sentier,
Jusqu’à ce que tu aies péri au milieu du trèfle.

Tu n’as regardé aucune fois en arrière!
Je t’aurais fait un signe, après ton départ,
Mais qu’est-ce qu’un signe dans l’ombre?

Je voulais que tu partes, que tu restes je voulais.
Mais tu as obéi ma première pensée.

La pensée sans voix ne t’a pas arrêté.
Pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu serais resté? 
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Toamna îmi îneacă sufletul în fum...
Toamna-mi poartă în suflet roiuri de frunzare.
Dansul trist al toamnei îl dansăm acum,
Tragica beție, moale legănare...

Sângera vioara neagră-ntre oglinzi.
Gândurile-s moarte. Vrerile-s supuse.
Fără nici o șoaptă. Numai să-mi întinzi
Brațele de aer ale clipei duse.

Ochii mei au cearcăn. Ochii tăi îs puri.
Câtă deznădejde pașii noștri mână!
Ca un vânt ce smulge frunza din păduri,
Ca un vânt ce-nvârte ușa din țâțână...

Mâine dimineață o să fim străini,
Vei privi tăcută mâine dimineață
Cum prin descărnate tufe, în grădini,
Se rotesc fuioare veștede de ceață...

Și-ai să stai tăcută cum am stat și eu,
Când mi-am plâns iubirea destrămată-n toamnă,
Și-ai să-asculți cum cornul vântului mereu
Nourii pe ceruri către zări îndeamnă.

Pe când eu voi trece sub castani roșcați,
Cu-mpietrite buze, palid, pe cărare,
Și-or să mi se stingă pașii cadențați - 
În nisip, scrâșnită, lașă remușcare...

Nourii 
Privesc grăbiții nouri ce-alunecă pe zări,
Topindu-se departe și revenind întruna.
Parcă-mi trimit tăcute, nostalgice chemări,
Ei, frații cu dreptatea, cu ziua și cu luna.

Oceane mari de apă pe-a cerului genuni
Câteodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă,
Revarsă altădată și trăsnet și furtuni -
Rămân aceleași totuși oceane mari de apă.

Ce chipuri prinde-n slavă al norilor convoi!
Centauri, turme, nave, creneluri de redută...
Noi îi urâm când grindini revarsă peste noi,
Noi îi iubim, cu stropii lor calzi, când ne sărută. 

Danse
L’automne noie mon âme dans la fumée…

Des volées de feuilles, l’automne dans mon âme a apporté.
Alors on danse la triste danse d’automne,

La tragique ivresse, le doux balancement…

Entre les miroirs le violon noir saignait.
Les pensées sont mortes. Les volontés-soumises.

Sans bruit. Seulement tends-moi
Les bras d’air de l’instant passé.

Mes yeux ont du cerne. Tes yeux sont clairs.
Quel désespoir portent nos pas!

Comme le vent qui arrache les feuilles du bois,
Comme le vent qui fait tourner la porte de la charnière…

Demain matin on sera des étrangers,
Tu regarderas en silence le demain matin

Comme parmi les buissons dévoilés, dans les jardins,
Tournent les tortis fanés par la brume…

Et tu resteras en silence comme je l’ai fait aussi,
Lorsque j’ai pleuré après mon amour effilé dans l’automne,

Et tu écouteras comment la voix du vent toujours
Guide les nuages vers l’horizon.

Tandis que je passerai au-dessous des châtaigniers roux,
Avec les lèvres figées, pâle, sur la rue,

Et mes pas rythmés s’éteindront-
Dans le sable, le grincé, le lâche remords.      

Les nuages
Je regarde les nuages pressés qui glissent sur les cieux,

En se consumant loin et en se retournant toujours.
Il semble qu’ils m’envoient des appels nostalgiques, et parfois 

silencieux,
Eux, les frères de la justice, du jour et de la lune.

Dans l’abîme des cieux, de grands océans d’eau
Parfois, ils sont clairs comme une larme sur une paupière, 
Autrefois, ils débordent de la foudre et des temps orageux-

Néanmoins, ils restent les mêmes grands océans d’eau.

Quelles images englobent dans leur gloire les nuages!
Centaures, troupeaux, navires, créneaux de redoute…

Nous les haïssons lorsqu’ils nous donnent la grêle de doutes,
Nous les aimons, avec leur gouttes chaudes, lorsqu’ils nous 

baissent avec leur langage.
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În  vara  anului  trecut,  în  aceeași  perioadă  a 
vacanței,  eram la  Straja,  în  județul  Hunedoara  și 
participam la Tabăra Internațională Cangurul. Tare 
m-am bucurat că experiența s-a repetat și în 2014. 
Tabăra  Internațională  Cangurul  este  organizată 
anual  de  către  Fundația  pentru  Integrare 
Europeană  Sigma încă  din  1997.  Dacă  inițial  era 
destinată câștigătorilor concursului de matematică, 
astăzi la ea participă și elevii care au obținut premii 
la  concursurile  Cangurul  Lingvist  și  Poveștile 
Cangurului.  De-a  lungul  anilor  au  participat  nu 
numai elevi din România, ci și din alte țări în care 
se organizează Concursurile Cangurul. 
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În 2014,  tabăra s-a desfășurat tot  în perioada 3-11 august, în 
aceeași locație, la Straja. Numărul total al participanților a fost 
de  peste  500  de  elevi  și  profesori,  incluzându-i  pe  cei  din 
Bulgaria și Kazakhstan, țările ce și-au trimis reprezentanți anul 
acesta.  Îndrumat  de  doamna  profesor  Ana-Maria  Știrbu,  am 
câștigat  premiul  al  II-lea  la  Proba  Națională  de  Baraj  a 
concursului Cangurul Lingvist – Limba franceză, la fel ca anul 
trecut.  Aceasta  s-a  desfășurat  în  aprilie  la  Colegiul  „Sfântul 
Sava” din București. Astfel, am avut șansa să fiu pentru a doua 
oară consecutiv unul dintre elevii calificați în tabără. La Straja, 
stațiune montană bine cunoscută la nivel regional și nu numai, 
am fost cazați în funcție de județ în diferite vile și cabane. În 
fiecare  zi,  aveam  diverse  ateliere  la  care  puteam  participa. 
Printre acestea, s-au numărat cele de muzică, ceramică, pictură 
pe sticlă, sudoku, fizică sau limbă franceză. Fiecare în parte avea 
loc  la  altă  vilă  din  stațiune.  De  fiecare  dată,  seara,  aveam 
concursuri  cu premii,  desfășurate  în  clubul  uneia  dintre  cele 
mai cunoscute dintre ele și anume Club „Montana”. Aici s-au 
desfășurat concursul de talente și cel de dans, carnavalul sau 
concursul de cultură generală pentru cei mici.

În două dintre zilele petrecute acolo, am avut concursul de limbi 
străine  și  de  matematică,  concursuri  obligatorii  tuturor  celor 
din tabără. În plus, au existat și competiții sportive la tenis de 
masă și fotbal. Vremea însă n-a permis desfășurarea a încă două 
campionate, unul de volei și altul de badminton. Lista concursu-
rilor  a  continuat  cu  o  căutare  de  comori,  cu  concursuri  de 
propus itemi gen cei pentru Cangurul Matematic sau Lingvist, 
cu probleme ale zilei la matematică sau concursul de fotografie. 
La acesta din urmă, am reușit să iau premiul I cu trei fotografii  
ce exprimau spiritul taberei. Acestea vor apărea mai târziu și în 
revista taberei de pe site-ul Cangurul. Am avut șansa să plec și 
în două excursii cu puncte finale obiective turistice din zonă. 
Așa am putut vizita Mănăstirea Prislop și mormântul Părintelui 
Arsenie  Boca,  cetatea  dacică  de  la  Sarmizegetusa,  Castelul 
Corvinilor, Peștera Bolii, Rezervația de Zimbri de la Hațeg sau 
Schitul Straja. În ultima zi, am avut parte și de o drumeție până 
în Vârful Straja, la o altitudine de 1868m. De acolo, priveliștea 
spre Depresiunea Petroșani și orașele miniere din ea a fost într-
adevăr grozavă.

La finalul întregii perioade pe care am petrecut-o la Straja, nu 
pot spune decât că mă bucur pentru o asemenea oportunitate ce 
mi s-a ivit. Au fost niște zile în care mi-am făcut noi prieteni,  
zile de vacanță în care m-am distrat cu adevărat.
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Valerio Minato, giovane fotografo, è nato a Biella nel 1981. Si trasferisce a Torino nel 
2005 dove consegue la laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambientali. La 
passione per la fotografia arriva solo nel 2012 ma l’apprezzamento sui social network 
(in particolare facebook) soprattutto per i progetti fotografici su Torino fanno crescere 
la sua popolarità. Alcuni progetti fotografici legati a fenomeni astronomici (luna 
piena, notte delle stelle cadenti) o metereologici sono stati pubblicati su une delle 
principali testate giornalistiche italiane (Repubblica.it).
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Valerio Minato, tânăr fotograf, s-a născut la Biella (Italia) în 1981. În 2005 se transferă pentru a studia la  
Torino unde devine licențiat în Științe Forestiere și de Mediu. Pasiunea pentru fotografie vine mai târziu, în 

2012 însă, în bună parte, lucrările sale sunt cunoscute și apreciate datorită rețelelor de socializare, în mod 
special facebook-ului, mai ales în ce privește proiectele fotografice având ca temă Torino fac să-i crească 
popularitatea. Câteva dintre proiectele sale legate de fenomene astronomice (luna plină, noaptea stelelor  

căzătoare) sau meteo au fost publicate în unul dintre marile cotidiene din peninsulă, La Republica.
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„Stars. Sacra di San Michelle”

„Turin & Me”



Come vedi il rapporto tra fotografia e 
tecnologia?
Lo vedo come un rapporto saldo, che 
reciprocamente può portare all’ottenimento di 
grandi risultati. Per tecnologia mi riferisco 
all’avvento del digitale, sia in scatto che in post 
produzione: le reflex sono sempre più 
performanti e i software in grado di permettere al  
fotografo una maggior personalizzazione dello 
scatto. Tecnologia utile anche nella 
programmazione (dati gps, angoli azimutali) di 
uscite fotografiche mirate come ad esempio le 
foto del sorgere della luna piena dietro 
monumenti o in punti precisi sopra la città di 
Torino.

Sei più per la vecchia scuola fotografica?
Non posso rispondere, ho utilizzato finora la 
fotografia digitale!

In questo contesto, si può più chiamare arte, 
visto che la tecnica può trasformare chiunque in 
un fotografo?
Io non mi definisco assolutamente artista, 
piuttosto preferisco interprete di ciò che mi sta 
attorno.

La tecnica può trasformare chiunque in 
fotografo?!
Io non credo, i mezzi della fotografia di oggi ti 
permettono di trasmettere tanto solo se usati 
bene.

Cosa e scattato dentro di te per farti scattare la 
passione?
E nato come gioco: ho acquistato la mia prima 
„vera” macchina fotografica poco più di 2 anni fa,  
ho iniziato a girare per la città e fare tante foto 
senza una mira precisa... fotografavo quel che 
vedevo cercando di dare qualcosa in più a scorci 
che magari avevo visto mille volte pubblicati ma 
spesso uguali. Poi condividendo su facebook 
vedevo che la gente apprezzava quel che facevo... 
e mi dava stimolo per uscire il giorno dopo e 
fotografare di nuovo!
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Alin
Constandache



Cum vezi raportul dintre fotografie și  
tehnologie?

Pentru mine e o relație strâns legată, solidă,  
care în mod reciproc poate să ducă la  

obținerea de rezultate foarte bune. Când 
vorbesc de tehnologie mă refer, desigur, la  
avântul pe care l-a luat partea digitală, atât  
în faza de fotografiere propriu-zisă cât și în  
cea de post producție. Aparatele reflex sunt  

tot mai performante și softurile în măsură să  
permită fotografului posibilitatea de a  
personaliza tot mai mult actul în sine,  

capturarea unei fotografii. Tehnologie foarte  
utilă și în faza de programare de ieșiri pe 

teren (date gps, azimut etc.), cu ținte precise,  
ca de exemplu surprinderea răsăritului lunii  

pline din spatele unor monumente sau în  
puncte precise deasupra orașului Torino.

Preferi vechea școală (pelicula) fotografică?
N-aș putea să-ți răspund, am folosit până 

acum numai fotografia digitală.

În acest context se mai poate denumi artă,  
văzând că tehnologia poate să transforme  

pe oricine într-un „fotograf”?
Eu nu am această părere despre mine, nu mă 
consider un artist absolut deloc, mai degrabă  

mi s-ar potrivi: „interpret a ceea ce mă 
înconjoară”.

Tehnologia poate să facă din oricine un  
fotograf?!

Eu nu cred! Mijloacele de care dispune acest  
domeniu în ziua de azi permit să transmiți  

multe, doar dacă sunt folosite așa cum 
trebuie.

Ce anume s-a întâmplat în interiorul tău de  
a declanșat pasiunea aceasta?

S-a născut totul ca un joc, am cumpărat  
primul aparat foto „adevărat” nu cu mult de 

doi ani în urmă, am început să bat străzile  
orașului și să fac multe poze, fără o țintă  

precisă (un obiectiv exact)... Fotografiam ce  
vedeam încercând să surprind, să dau acel  

ceva în plus panoramelor, locurilor pe care 
le văzusem poate de mii de ori publicate, dar 
de cele mai multe ori la fel. Apoi distribuind 
pe facebook, am văzut că lumea aprecia ceea 

ce făceam, lucru care mă stimula și așa a  
doua zi ieșeam din nou la vânătoare!
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La THE COLOR RUN è 
letteralmente un evento 
sportivo incentrato sulla festa, 
sulla musica e sul colore! THE 
COLOR RUN anche conosciuta 
come „i 5km più felici sul 
pianeta”, è una corsa colorata 
che promuove il benessere, la 
felicità e l’armonia e non 
richiede nessun livello di 
preparazione. Si parte vestiti di 
bianco, si corre in mezzo al 
colore e all’arrivo si scatena la 
festa con esplosioni di colore, 
musica e balli.

http://thecolorrun.it/torino/
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Lo Storico Carnevale di Ivrea è un evento unico, riconosciuto come manifestazione italiana di rilevanza 
internazionale, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.09.1956 
(foglio n. 02999/894 di prot.), un „sogno” che si manifesta ogni anno portando nelle vie e nelle piazze 
della città di Ivrea storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali. In questo evento storia e 
leggenda si intrecciano per dar vita ad una sequenza spettacolare che travalica e fonde i secoli.

Lo spirito dello Storico Carnevale vive nella rievocazione di un episodio di affrancamento dalla 
tirannide, che si fa risalire al medioevo: un barone che affamava la Città venne scacciato grazie alla 
ribellione della figlia di un mugnaio che non volle sottostare allojus primae noctise che accese la 
rivolta popolare. In questa rievocazione il Carnevale si rinnova ogni anno come grande Festa Civica 
durante la quale la comunità di Ivrea celebra la propria capacità di autodeterminazione.

L’eroina della festa è la Mugnaia, al suo fianco il Generale, che fin dai primi anni dell’800 ha il compito 
di garantire un corretto svolgimento della manifestazione, insieme al suo Stato Maggiore Napoleonico, 
composto da valenti Ufficiali a cavallo e graziose Vivandiere. Completano la galleria dei personaggi 
storici il Sostituto Gran Cancelliere, il Magnifico Podestà garante della libertà cittadina, il Corteo con le 
Bandiere dei Rioni rappresentati dagli Abbà ed i Pifferi e Tamburi.

www.storicocarnevaleivrea.it
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Festivalul de atitudine culturală Folkever a luat naștere în anul 2009 și a fost 
perceput de la bun început ca o manifestare altfel, una atipică și totodată 
neconvențională. Nu era de ajuns că se întâmpla într-un oraș mic, chiar foarte mic, 
de la granița cu Ucraina, ce e drept recomandările istorice nu lăsau urme de îndoială 
când venea vorba de cultura sireteană și valorile patrimoniale pe care urbea le are și 
le adăpostește cu grijă, dar mai mult decât că se desfășura într-un oraș mic, festivalul 
se întâmpla într-o gară. O gară părăsită, încărcată la rândul ei de o istorie 
copleșitoare, de pildă în anul 1986, pe data de 6 iunie, se inaugura prima linie ferată 
dintre cele două Bucovine, care trecea pe la Siret. O gară din care se mai putea vedea 
un singur vagon de marfă abandonat care aștepta parcă să fie încărcat cu cântecele și 
versurile celor invitați și cu emoțiile celor prezenți. Nu era singura gară din Europa 
transformată în pensiune, mai era la acea ora una în Germania, dar era singura gară 
care adăpostea un festival de muzică folk, poezie, pictură și fotografie. 

Siretul este singurul oraș din România membru al Asociației Douzelage, care 
cuprinde 27 de orașe mici din întreaga Europă, o „Uniune Europeană a orașelor 
mici”. Au loc schimburi de experiență frecvente între tinerii din Siret și cei din 
celelalte orașe membre Douzelage, dezvoltându-se astfel importante relații și 
parteneriate între instituții și societățile civile. 

De ce un festival de atitudine culturală la Siret? Pentru că atât la nivel de oraș dar și 
la nivel de județ se simțea nevoia de resuscitare a vieții culturale, a implicării 
tinerilor în activități de creație. Dar totodată era o posibilitate bună de promovare 
altfel a zonei Bucovina. Cu un festival de genul Folkever-ului, singurul la ora aceea 
care aduna într-un oraș de graniță, nume consacrate ale genului folk și poeziei, tineri 
artiști plastici. A fost o dovadă de curaj, aceea de a aduce laolaltă tineri aspiranți la 
acest gen de artă și de ai pune la un loc cu cei consacrați, practic un schimb de 
experiență și povești dintre cele mai frumoase. Un schimb de culturi, pentru că 
festivalul se bucură de participare internațională din anul 2012. Anul acesta vom 
avea invitați din România, Republica Moldova, Polonia și Ucraina. Festivalul 
Folkever este conceput ca o manifestare artistică și culturală care se adresează 
tinerilor cantautori de muzică folk și tinerilor poeți din țară și străinătate. Festivalul 
are drept scop descoperirea și promovarea de noi talente interpretative și de creație 
ale muzicii folk și ale poeziei. De-a lungul anilor la acest festival au participate nume 
consacrate din lumea folk-ului cum ar fi: Dinu Olărășu, Mircea Vintilă, Emeric Imre, 
Magda Puskas, Ducu Bertzi, etc.
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Ioan Mateiciuc
 cantautor, scritor

& jurnalist
siretean



Am venit la Siret pentru că voi m-ați 
chemat și pentru că am auzit că ce se 
întâmplă la festivalul vostru este un 
lucru minunat. Să știți că este o bucurie 
teribilă pentru mine pentru că este al 
doilea concert la Siret după cel din anul 
1975... ceea ce faceți voi aici este un 
lucru minunat și vreau să vă spun că 
voi veni de fiecare dată atunci când o să  
mă invitați cu aceeași bucurie și vreau 
să vă spun că festivalul ăsta o să devină 
foarte puternic, nici nu știți cât de 
puternic o să devină. (Mircea Vintilă)

La Siret a fost foarte interesant, anul 
acesta o trecere la un nivel superior și 
nu pot să-i doresc Folkever-ului decât 
să crească de la an la an și încet încet să  
auzim că Folkever-ul a ajuns la ediția 
20, 25, 50, cam așa mă gândesc. (Ovidiu 
Mihăilescu)

M-am simțit foarte bine, sper să revin 
cu aceeași bucurie de fiecare dată. 
Publicul a reacționat foarte bine la 
piesele patriotice pentru că acest 
sentiment nu este unul primat ci e în 
stare latentă în fiecare din noi și 
așteaptă doar click. (Magda Puskas)

N-ai nevoie de foarte multe ca să fii 
fericit, e de-ajuns o mână de prieteni la 
Siret în asfințit. (Dinu Olărașu)

Cred că m-am încărcat cu energie pentru toată vara, 
nu știu ce va fi la toamnă dar festivalul de aici de la 
Siret care a ajuns la a 3 a ediție și despre care eu nu 
știam mare lucru, m-a făcut să cunosc niște oameni 
deosebiți care au creat o atmosferă. Vreau să 
mulțumesc publicului pentru că a fost un public care 
a știut să îi stimuleze pe oameni care au urcat pe 
scenă , nu au fost mulți dar au fost foarte buni, iar 
despre festival cred că a fost de un nivel deosebit de 
ridicat, concurenți buni, talentați, care au ceva de 
spus și despre jumătate din ei vom auzi în anii 
următori ca fiind oameni foarte importanți în zona 
folk-ului românesc. Festivalul de la Siret ar trebui să 
însemne foarte mult pentru un oraș ca Siret iar 
orașul fără îndoială merită un festival de genul 
acesta. M-am simțit la Siret cum nu m-am simțit de 
multă vreme. (Emil Răducanu, Radio Iași)
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Dacă vom pleca tot timpul la drum
cu preconcepția conform căreia

nu există public pentru 
manifestări de genul Folkever,
vom pierde esența cea mai tare
a culturii naționale.”

(Ioan Mateiciuc, director festival)



Cristina
 Alexandrescu

Eu nu sunt o victimă a fatalității universale. Dar nici nu minimalizez energiile 
care, dacă vor să se împotrivească, se împotrivesc. N-o să încep deja atât de cunoscutul șir al 

nenorocului pe care l-am experimentat eu și mai tânăra mea colegă, Anđelija, prin „munca de 
teren” de-a lungul timpului. Oricum nu m-ați crede. Atât de ciudate au fost situațiile. Mă rog, ideea 

e că m-am dus la Folk You și... nu am reușit nimic din ceea ce era în plan. Ni-mic. I enjoyed the 
music și cam atât. Am fost nemulțumită de câteva aspecte, precum rularea random a artiștilor sau 

suspendarea unora dintre recitaluri. Saaau, umplerea momentelor moarte, cu momente și mai 
moarte, de anul trecut, din festival. Dar nouă ne place să vedem lucrurile roz și frumoase. Așa că, 
dacă mă întrebați pe mine, o să vă zic sigur că voi fi acolo și anul viitor. Frumos, frumos în Vamă. 

Mai vrem. Mai vrem.
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Este prima ediție a Folk You
la care pot spune că am participat atât în public,

cât și pe scenă, ca backing-vocals al trupei Alexandrei Andrei
și a lui Cosmin Vaman. Festivalul, aflat la a zecea ediție, a fost organizat de

Asociația Mișcarea de Rezistență. Pe scenă sau în spatele ei, am avut ocazia să întâlnesc
nume mari precum Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, Ada Milea, Pasărea Rock și alții, iar în fața

scenei m-am bucurat de prestația artiștilor într-un cadru relaxant, pe malul mării. Deși festivalul se numește 
„Folk You! Florian Pittiș”, au fost și trupe din zona non-folk: Taxi, Vița de Vie, Celelalte Cuvine, OCS,

Zuralia Orchestra. Structura evenimentului a constat dintr-un concurs destinat tinerilor interpreți de muzică 
folk, având alocat un timp la începutul primelor două seri, urmat de prestațiile artiștilor consacrați.

În pauzele dintre artiști, au fost redate poezii sau piese folk susținute de participanți ai edițiilor trecute
(Dinu Olărașu, Florin Chilian, Pasărea Colibri) și de regretații Florian Pittiș și Tatiana Stepa. Publicul răsuna 

odată cu aceștia, recreând parcă atmosfera unui spectacol folk patriarhal. A treia seară a debutat cu gala 
festivalului, la care câștigător al Marelui Premiu Folk You! a fost Pălălaie Iulian Claudiu. Noi am cântat

în cea de-a doua zi a festivalului. Deși am fost prima trupă care a început seara, am avut parte de un public 
extraordinar, foarte receptiv și entuziast la piesele vesele și ușor adaptate evenimentului, pe care le-am susținut.

Folk You va rămâne ca o experiență de netăgăduit în amintirea mea.
Nu-mi rămâne decât să sper ca Mișcarea de Rezistență să adopte din ce în ce mai multă consistență, la care să 

putem aduce și noi o contribuție în edițiile ce vor urma.
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Cristina
Alexandrescu

Andreea Andrei

Sebastian
Albu

Andreea
Andrei



În prima zi, publicul abia se aduna, dar chiar și așa a fost destul de 
numeros pentru ceea ce s-a întâmplat joi 31 iulie la Folk You în 
Vama Veche. Program, joi 31 iulie Ora 18:00 Cristian Mihai; Trupa 
Icarus; Palalae Claudiu Iulian; Fitil Aprins; Adrian Ivanițchi; Walter 
Ghicolescu;  Ovidiu  Mihăilescu;  Mihai  Napu;  Zuralia  Orchestra; 
Andrei  Păunescu; Paula Seling; Niște Băieți;  Alternosfera; Byron; 
Kempes.  Am  început  să  fiu  atent  și  prezent  abia  de  la  Adrian 
Ivanițchi, care a cântat o piesă din copilăria mea,  Fișa personală. 
Mi-am amintit chiar și unele versuri: „Eu sunt din țara lui Foaie-
verde/ Eu sunt din neamul lui Făt-Frumos/ Turmele mele nu se pot 
pierde/ C-am străbătut veșnicia pe jos.” A fost prima dată în seara 
aceea când mi s-a făcut pielea de găină...  Spre surprinderea mea, 
Walter Ghicolescu a venit cu câteva piese care chiar mi-au plăcut, 
deși  ultima a  cântat-o  cu  negativ.  A lansat  și  un  album nou în 
cadrul festivalului. Ovidiu Mihăilescu, după cum l-am auzit și altă 
dată, a fost plin de haz, cu ritm sprințar, cu priză la public. Evident, 
a făcut show pe „Cowboyul Nelu”. Mihai Napu a avut și el lansare 
de album, Iubire Divină. Am citit ulterior pe net că i se spune cică 
Joe Cocker de România. Aiurea! Eu m-am plictisit îngrozitor la reci-
talul dumnealui. E drept, nu rezonez la melodii cu tentă creștină. 
Dar nici la alea care sună de parcă ai fi la o nuntă în Mamaia. După 
domnul Napu, organizatorii  s-au gândit ca, în spiritul folkului, să 
ne aducă pe scenă Zuralia Orchestra. Ziceam de nuntă? Ei bine, tru-
pa asta poate cânta cu succes la oricare nuntă din România. Stilul 
muzical abordat? Muzică țigănească. Bine, bine, pentru pretențioși, 
putem să-i spunem balcanică,  à la Bregović. Dar tot țigănească e. 
Nu c-ar fi ceva neplăcut la acest gen, dar nu prea se preta pentru 
Folk You. Sau poate eram eu într-o pasă nu prea îngăduitoare. A 
urmat  Andrei  Păunescu.  N-a venit  singur,  a  cântat  cu  trupa.  La 
chitară bas: domnul Mihai Napu. Există câțiva oameni care încă mai 
cântă folk în stilul anilor ʼ80, ca pe vremea Cenaclului Flacăra. Aici 
îl încadrez și pe domnul Păunescu. Eu nu prea mai gust stilul ăsta. 
Totuși mi-a plăcut de data asta. În special piesa „Las-o să plece”. Pe 
Paula Seling am ratat-o și de fapt nici nu știu dacă a fost prezentă. 
Trupa  Niște  Băieți  a  cântat  niște  punk  autohton  antrenant,  cu 
coveruri după piese tradiționale din muzica ușoară. De fapt, dacă 
stau să-mi amintesc bine, a fost un amalgam de stiluri. 

Alternosfera. Pentru mine a fost al doilea concert cu ei. Țin minte 
că prima oară îi văzusem în Iași în Underground, unde sonorizarea 
a fost execrabilă. De data asta au sunat ceva mai bine, dar eu tot am 
o  problemă cu  toate  trupele  și  toți  artiștii  care-și  fac  în  așa  fel 
sunetul încât nu înțelegi absolut nici un vers din ce cântă. Byron au 
venit în formula acustică, au sunat ca de obicei, bine și profesionist. 
Dar de data asta nu prea am mai rezonat cu ei, probabil și din cauza 
orelor târzii. Ultimul pe lista zilei de joi a fost Kempes, mult adorat 
de public, nemeritat din punctul meu de vedere. A cântat binișor, 
dar n-am putut să trec cu vederea peste textele cam slăbuțe. Și când 
credeam că nu se poate și mai rău de atât, a gafat în stil mare, voind 
să facă un cover după o piesă folk celebră. A rugat plaja să cânte cu 
el  melodia  „Ai,  hai”,  moment  în  care  cred  c-am  fost  singurul 
indignat  de  acolo  pentru  lipsa de  respect  acordată unei  piese  și 
omului care a compus-o. Om pe care nici nu  l-a pomenit. Să zicem 
că probabil nu era nevoie, toată lumea știind că e scrisă de Doru 
Stănculescu. Dar să nu fii în stare, tu, cântăreț profesionist, să te 
informezi care e titlul corect al unei piese pe care o cânți în public, 
mi se pare jenant. În același ton amatoricesc a prestat și chitaristul, 
neștiind acordurile melodiei.  Deci, nu, nu mi-a plăcut Kempes și 
trupa lui. Cam asta a fost în prima zi.

Ziua 2

Am ajuns  pe  plajă  cu  puțin  înainte  să  înceapă 
recitalul  lui  Cosmin  Vaman.  Deși  trecut  pe  afiș 
împreună cu Alexandra Andrei, de fapt formula a 
fost cu mult extinsă, pe scenă urcând o trupă în-
treagă, în completare venind și: Andreea Andrei, 
Tudor Olaru, Alexandru Cismaru, Ciprian Diaco-
nu.  Adică  o  reîntregire  a  sunetelor  prin  chitară 
bas, solo și percuție. Publicul a reacționat extraor-
dinar de bine,  semn că totuși formula Vaman & 
Alexandra nu e una necunoscută ascultătorilor de 
folk. Așadar, am auzit variante inedite la „De ce 
nu apar folkiștii la televizor” și, evident, la „Dru-
mul”.  Păcat  că  nu  prea  s-a  auzit  chitara  solo, 
domnii de la pupitrul de sunet dormind pe ei (deși 
această  problemă  a  fost  semnalată  încă  de  la 
probele de sunet). Pentru că mie personal nu-mi 
place  Ovidiu  Scridon,  am părăsit  plaja.  Încă  era 
cald,  iar  berea  rece  era  în  altă  parte.  Plus  că 
oamenii mai trebuie să și mănânce, măcar o dată 
pe zi. Așa că atunci a fost momentul. Am revenit 
pe plajă la recitalul lui Dinu Olărașu. Publicul l-a 
primit ca pe un zeu, mai ales că imnul festivalului 
este compus chiar de el. Doar că vreo două piese 
le-a  cântat  într-un  mod  care  făcea  mai  dificilă 
alăturarea publicului. Când cânți,  iar  oamenii îți 
cunosc melodiile și versurile, rostul e să-i faci să 
cânte cu tine,  nu? Se pare că Dinu nu prea era 
hotărât. Cu Zoia Alecu nu prea am rezonat până 
acum, dar de data asta  [ poate și „din cauza” lui 
Imre  [ chiar mi-a plăcut. A fost plină de energie și 
bună dispoziție, pe care a încercat să le transmită 
și publicului. Nu-mi prea place vocea ei în anumi-
te momente,  parcă forțează cumva, dar în rest a 
fost OK.

După  Zoia  a  urcat  pe  scenă  Ducu  Bertzi,  cu 
violonistul Mihai Neniță. A fost un recital cu piese 
vechi,  de  altfel,  parcă  mai  toți  artiștii  au  avut 
asemenea piese în repertoriu, tocmai pentru a ne 
reaminti că au trecut 10 ani de la prima ediție a 
Folk You. În continuare, Mihai Neniță îmi pare a fi 
în plus pe scenă; e profesionist, dar lipsit total de 
imaginație.  Dinspre  el  se  auzea  doar  un  fel  de 
scârța-scârța, ca să știm că e și o vioară pe scenă. 
Un recital de zile mari a susținut și Nicu Alifantis, 
venit tot cu un repertoriu alcătuit din piese vechi, 
apărute  inițial  pe  discurile  de  vinil.  N-au  lipsit, 
bineînțeles, „Piața Romană nr. 9” sau „Umbra”, la 
care publicul, deja cu mult mai numeros decât în 
prima seară, a cântat cu entuziasm. A urmat Eme-
ric  Imre,  care  din  nou  a produs emoții  și  trăiri 
intense cu al lui „Nebun de alb”  pe final. Și care 
m-a trimis în niște  unghere sufletești  care m-au 
determinat să părăsesc locul festivalului. Astfel s-a 
încheiat pentru mine a doua zi de folk. 
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Ziua 3

La  începutul  ultimei  zile  de  festival  s-a  acordat  trofeul  Folk  You,  după  ce  în  prealabil  i-am 
ascultat pe finaliști. Ca părere personală, mie mi-a plăcut Trupa Icarus, au avut piesă mai bună,  
mai energică, două chitare, un solo decent și o voce plăcută. Dar trofeul a fost acordat celui mai  
slab -  din  punctul  meu de vedere  -  celui  mai  leșinat  concurent,  care  a  avut cea  mai banală  
melodie, fără nici o sclipire în ea, fără vlagă, fără nimic. Felicitări, Pălălaie Claudiu Iulian. Nu voi 
înțelege niciodată de ce astfel de oameni sunt aruncați în față prea devreme, oferindu-li-se niște 
premii prea mari pentru valoarea lor ca artiști la început de drum. După premiere (trofeul a fost  
acordat de Florin Chilian), pe scenă au urcat Folk Frate, din București.  Îi știam doar de pe net,  
mi-i semnalaseră o prietenă care mai merge și îi ascultă live. Au făcut show, publicul a cântat cu  
ei, au fost foarte bine primiți, dar chiar meritau. Folk Frate înseamnă: Elena Icleanu (la percuție), 
Ionuț Leopea, Mysha (Mircea Ungureanu - vocal) și Teddy (Tudor Olaru).

Maria Gheorghiu. A venit acompaniată de un domn cu o clapă, pe care o dăduse la un volum atât  
de tare încât acoperea chitara doamnei. Iar recitalul ei... Cu greu și cu multă îngăduință am putut 
suporta ceea ce a urmat. Maria Gheorghiu n-a fost în formă, a falsat, i-am simțit pur și simplu 
încordarea și forțarea. Asta a transmis. Ne-a cântat, printre altele, trei piese noi, compuse de la 
ediția de anul trecut a Folk You încoace. În rest, a primit aplauze de complezență. Sincer, dacă aș  
fi printre organizatori, nu aș mai invita-o. Zoia Alecu pomenea într-o postare pe Facebook că  
repertoriul a fost strict limitat la 4 piese și că totuși mulțumește publicului pentru că a fost bun și 
a acceptat faptul  că n-a acordat bis.  Pe lângă ironia foarte subtilă,  țin  să rectific  ceea ce am 
ascultat la fața locului. Unii meritau bis, cum ar fi un Olărașu sau un Alifantis,  de  exemplu.  Nu  
l-au acordat și publicul a înțeles rapid că sunt niște restricții. Dar, ca fapt divers, unii artiști au  
cântat mai mult de 4 piese, și culmea, nu au fost dintre cei care au cântat cel mai fain. Iar aici o  
includ pe Maria Gheorghiu care a cântat vreo 8 cântece. Mă rog, cântat e prea mult spus.

Revenind la festival, Andrieș ne-a încântat cu piese de pe albumul  Interioare, s-a conversat cu 
niște fani tineri aflați în fața scenei, care nu știau că Alexandru nu percutează la cereri de piese  
din public, ci cântă fix ce vrea el. Sau ce playlist și-a pregătit. Dar piesele au fost alese pe măsura 
evenimentului  aniversar,  așa  că  tot  publicul  a  sfârșit  prin  a  cânta  la  final:  „mâine  iar  la  
Telejurnal,/  mâine iar la Telejurnal, / mâine iar la Telejurnal, / am să văd cașca-, / am să văd  
cașca-, / am să văd cașcaval!”.

A urmat Alina Manole Band. Publicul,  foarte numeros deja în această ultimă zi  de festival,  a 
primit-o cu urale.  Dar și  Alina  știe  să-și  facă intrarea pe  scenă.  A fost  prima dată când am 
ascultat-o live și mi-a plăcut. Puțin teatrală, dar doar cât să joace un rol cât timp se află pe scenă,  
a susținut un recital bine pus la punct. N-au lipsit dintre melodii „Fix în seara asta” sau „Lună 
pătrată”, dar a cântat și piese noi - de pe cel mai nou album lansat (Fericirea de Luni) - dintre care 
chiar cea care dă titlul. După Alina Manole, pe scenă a urcat Ada Milea, care a venit însoțită de  
Bobo. Nu mai adaug „de la Fără Zahăr” pentru că deja știe toată lumea cine e Bobo. Au făcut un 
show de zile  mari,  așa cum era de așteptat,  în ciuda faptului  că deja era noapte.  Au stârnit 
aplauze furtunoase cu  Nasul lui Gogol,  publicul  ar fi  vrut bis după bis. Au bine-dispus și au 
transmis energie pozitivă. Doi oameni frumoși și super talentați.

A  urmat  Florin  Chilian.  S-a  maimuțărit  -  ziceau  unii  -  mai  puțin  decât  în  anii  trecuți.  Per 
ansamblu, nu mi-a plăcut. A abordat cumva stilul lui Olărașu de a cânta piesele în așa măsură, 
încât  publicului  să-i  fie  greu  să-l  urmărească  și  să  cânte  cu  el.  Cu  domnul  Chilian  s-a  cam 
terminat folkul din ediția 2014. Au urmat pe scenă Vița de Vie - cu un show absolut incendiar,  
ziceai că toată plaja o să explodeze -, Travka și pe final, Celelalte Cuvinte, care ar fi putut fi  
cireașa de pe tort. Dar, cum am mai spus, unele trupe își fac de așa manieră sunetul pe scenă 
încât publicul nu mai înțelege nimic. E adevărat, rock rock, dar chiar și așa... Rockul nu înseamnă 
numai un zgomot în care abia  distingi  chitara de tobe,  că vocea oricum nu o auzi.  Singurul  
moment în care au putut fi înțeleși a fost când au cântat Dacă vrei.

Aș mai putea remarca faptul că în pauzele dintre recitaluri, pe un ecran erau proiectate clipuri cu  
melodii folk vechi, adevărate hituri, la care publicul cânta și aplauda. În așa fel, atmosfera a rămas 
închegată de-a lungul celor 3 seri de muzică.
Ne vedem la ediția din 2015.
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Grupul Cantos  a luat ființă în vara anului 2001, având 
în componența sa pe Codruța Drăgan și Mihai 
Lojewski. Numele le-a fost dat de către regizorul Ion 
Sora, fondatorul Teatrului Rotund. Codruța Drăgan - 
s-a născut pe 23 august 1979 în Sighetul Marmației. 
Este absolventă a Facultății de Compoziție, 
Muzicologie și Pedagogie Muzicală din București. Are 
un masterat în compoziție muzicală. Mihai Lojewski, 
s-a născut pe 26 septembrie 1975, în București. 
Semnează în mare parte compozițiile grupului.

În perioada 2001 – 2005 grupul participă la numeroase 
festivaluri folk unde sunt premiați:
● Premiul I - Festivalul de Muzică Folk „Ecouri în Țara 
de Sus”, Baia Mare 2001
● Premiul Vali Sterian - Festivalul Național de Muzică 
Folk „Om Bun”, București 2001
● Premiul Nichita Stănescu, acordat de Societatea 
Culturală „EspresArt”, București 2001
● Premiul I – Festivalul Național de Muzică Folk „Voci 
Tinere”, Caracal 2002
● Premiul de popularitate – Festivalul „Primăvara 
Studențească”, București 2003
● Premiul I – Festivalul Concurs de Muzică și Poezie 
„Floare de Ger”, Calafat 2003
● Premiul I – Festivalul Național de Folk „Poarta 
Sărutului”, Tg Jiu 2005
*Participare la Festivalul „Prometeus”, Sf. Gheorghe 
2005

Din 2005 sunt invitați în recitaluri, la emisiuni radio și 
au apariții la TVR.
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Două sunt întrebările grele,  grave, sâcâitoare, imposibile,  insu-
portabile care rămân fără răspuns după atâta amar de vreme – 
aproape un secol de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
șase decenii de la năvălirea comunismului în România, un sfert 
de veac de la Decembrie 1989.

Prima pare a fi retorică: Cum a fost posibil? Cei mai mulți dintre 
noi  ridică  din  umeri:  Uite-așa.  La  fel  cum  au  fost  posibile 
Inchiziția, holocaustul, genocidul armean, genocidul cambodgian 
și câte altele. Da, dar asta ni s-a întâmplat, ni s-a făcut nouă – și 
nu într-un trecut istoric, ci acum, recent, până foarte de curând! 
În plus, n-aș ridica din umeri la niciuna dintre celelalte, pentru că 
numai înțelegând cum au fost posibile avem o șansă – o șansă! – 
să nu le repetăm. Sau credeți  că în lumea contemporană, civi-
lizată, nu mai e cu putință? E bine să ne uităm puțin dincolo de 
lungul nasului, mai jos de ecuator sau mai la dreapta de Marea 
Roșie... Pe mine mă sperie oamenii care spun: Ce-a fost a fost, ce 
mai contează? Nu vreau să spun mai mult, doar atât: mă sperie.

A  doua  întrebare  e  departe  de-a  putea  fi  catalogată  drept 
retorică:  De  ce  n-am  știut?  Pentru  că  n-am  știut  nimic  sau 
aproape nimic despre ridicările de pe stradă ori din pat, despre 
deportările  în  Bărăgan,  despre  Canal,  despre  pușcăriile  comu-
niste. Nici eu, nici cei alături de care am crescut. N-am știut nici 
la 15 ani, nici la 25, nici la 33, cât aveam la revoluție. Tot ceea ce  
știam era că au existat  unii oameni care au pățit  unele  lucruri, 
fără a ne fi clar pentru ce și fără a avea nici pe departe imaginea 
dimensiunilor fenomenelor. Cumva – atunci când ne gândeam la 
ei, ceea ce se-ntâmpla rar – ne spuneam în gând, iar unii și-o 
spun și azi!, „Trebuie să fi făcut ei ceva, nu i-ar fi arestat și închis 
chiar pentru nimic!”... Asta pentru că de fapt nu știam nimic – 
iar unii refuză să știe și azi. Mai mult, am întâlnit compatrioți 
care se  minunau suspicios,  în  anii  1990,  de  faptul  că  un  fost 
deținut politic poate să arate sănătos, să fie în putere, să fie lider 
de partid...
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Sigur, răspunsul cel mai la îndemână este: când eram 
copii și apoi adolescenți, adulții ne fereau de aseme-
nea informații ca să nu ne expună. Dar ce te faci dacă, 
întrebându-i după 1989,  ei  au spus:  „Nici  noi  n-am 
știut!”? „N-am știut ce se întâmplă” este ceea ce, se 
pare, au spus cei mai mulți dintre vecinii lagărelor de 
exterminare.  E  posibil?  E  verosimil?  Vedeau  niște 
trenuri care vin și niște fum care ieșea pe niște coșuri. 
În tren puteau fi vite sau materiale pentru un proces 
tehnologic  care  scotea  fum.  Riscând  să  mă  credeți 
naiv, da, eu cred că e posibil să nu fi știut adevărul. 
Mai  ciudat  mi  se  pare  la  noi,  pentru  că  deținuții 
lagărelor de exterminare erau aduși din altă parte, pe 
când  din  România  au  dispărut  în  pușcării  aproape 
două milioane de oameni, unul din 9 români! Cum să 
nu bagi de seamă? Ai avut norocul să nu fie nimeni 
din gospodăria ta, bine, dar un vecin, un coleg, o rudă 
de  gradul  al  șaptelea,  vecinului  unei  rude  a  unui 
coleg!?

Nu știu răspunsul. Dar știu că există copii – nu de ieri, ci chiar de 
azi  –  care,  slavă  Domnului,  află  adevărul.  Măcar  acum.  Măcar 
parțial.  Comunismul povestit copiilor de fiica unui condamnat la  
moarte,  de  pildă, este  o  carte  tulburătoare,  scrisă  de  Martha 
Georgescu Topuslău și publicată de Editura Vremea. Nu numai 
primul nivel al narațiunii este adevărat – tatăl autoa-rei a fost 
condamnat în Procesul Canalului Dunăre-Marea Neagră – ci și 
cel de-al doilea: fetița de atunci, bunica de acum, își vizitează o 
dată  sau  de  două  ori  pe  an  nepoții  în  străinătate,  unde  s-au 
stabilit  cu părinții  lor,  și  le  spune povești  nu cu monștri  care 
aruncă flăcări, ci cu monștrii care au aruncat oameni nevinovați 
în pușcărie.  Ca în orice poveste – cum scrie Ana Blandiana în 
Cuvântul înainte – binele se luptă cu răul și răul pare mereu mai 
puternic decât binele... Și aici, ca și în Vărul Alexandru, cartea lui 
Adrian  Oprescu,  teribilă  este  în  primul  rând  smulgerea  din 
normal  în  anormal,  dintr-o  bunăstare  meritată  într-o  sărăcie 
nemeritată. Și întrebarea – pe cât de logică, pe atât de sufocantă: 
De ce? Cu ce rost?

Nu vom primi niciodată un răspuns. Nu unul satisfăcător. Și grozăvia este că, o dată cu îndepărtarea în timp, rănile se  
închid, asperitățile se netezesc, abominațiile devin neverosimile și, totodată, nu mai prezintă interes. Admirând piramidele, 
cine se mai gândește cu compasiune la sclavii care le-au ridicat în condiții inumane? Într-o enciclopedie a viitorului, e foarte  
posibil ca Gheorghe Gheorghiu-Dej să apară drept „Conducător al României în anii 1948-1965; a reușit să obțină plecarea 
trupelor sovietice din țară în 1962, iar în 1964 a amnistiat deținuții politici”! Iar despre Nicolae Ceaușescu se va scrie, poate:  
„Conducător al României în perioada 1965-1989, s-a afirmat ca oponent față de politica Moscovei și mediator al conflictului  
din Orientul Apropiat, a primit înalte onoruri oferite de liderii occidentali și a fost executat în 25 decembrie 1989, în urma 
unui proces unanim recunoscut drept o mascaradă”. Dacă autorii enciclopediei vor fi foarte scrupuloși, probabil vor adăuga:  
„În deceniul 9 al secolului XX, din cauza datoriilor externe, nivelul de trai din România a înregistrat o scădere accentuată”.

Așa se vede de la distanță cea mai mare catastrofă umană – spune H.G. Wells în finalul povestirii „Steaua”. Depinde totuși  
de noi să nu fie așa!
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Pentru  că  în  ultima  vreme  nu  am mai  pus 
ochii  pe nicio  altfel  de carte,  în afara volu-
melor  de  poezie  pe  care  le-am cumpărat  la 
salariul  trecut,  nu am cum să vin cu o altă 
propunere. Pentru că am fost și la lansare și 
pentru  că-l  cunosc  pe  Matei,  mi-a  fost  mai 
ușor să  aleg.  Așadar,  Bukowina ueber  alles.  
Un volum pe care l-am citit pe nerăsuflate și 
nu pentru că ar fi ușor de digerat, ci pentru că 
are doar 78 de pagini și mai ales pentru că m-
a prins.

Am avut aceeași senzație la deschiderea cărții, 
pe care am avut-o și în urmă cu aproximativ 
un an, când am citit  pentru prima oară ceva 
scris  de  Matei.  Probabil  și  titlul  e  de  vină 
pentru  ceva-ul  de  la  țară  care  se  resimte 
strident în aerul general volumului.

Să nu mai vorbesc apoi despre poemele care descriu foarte la obiect  
imaginea rurală văzută prin ochii copilului Hutopilă: „eram mic/ nu 
eram nici la școală/ și eram rău/ negru-n cerul gurii zicea mamaia că 
îs//  i-am dat cu piatra-n bot  lui  ciprian/  și  i-o  curs  sânge,  hai  la 
dispensar/ l-am strâns de puță pe ciprian și i-o curs sânge,/ hai la 
dispensar”.

Pe de altă parte, aș putea trasa o linie imaginară pentru a delimita 
două direcții ale poeziei „hutopiliene”,  un hat cum ar spune poetul, 
mare amator de arhaisme și regionalisme. La un capăt se află poeziile 
cu iz critic, desfășurate în planul vieții trăite la țară. Țâncul observă. 
Adultul preia datele și le trece prin filtrele critice, construite ulterior:  
„au venit răgățeii  să lucre în fabrici/ și-au rămas”. La extremitatea 
opusă  se  regăsește  lirismul.  Aici,  pe  lângă  vaga  obsesie  pentru  a 
aduce  critici  de  ordin  social,  se  întrezărește  și  ceva  rafinament 
sentimental:  „și  poate  aerul  rece-mi  va  aluneca-n  plămâni  ca  un 
țurțure gros/ rîcîind gaura asta care cu nesaț ți-a spus mereu totul pe 
șleau//  și  poate  siberia  asta  supraaglomerată/  în  care  singurele 
distanțe sînt între noi, n-o pricepe/ dar tu vei ști”.

Aparent  două  planuri  separate  critica  socială  și  iubirea  par  a  se 
intersecta la un moment dat. Și nu doar prin mesajul transmis. Mai 
degrabă prin tehnica pe care  o aplică poetul  pentru a transmite... 
lucruri. Du-te-vino-urile astea, care nu arată neapărat o tergiversare, 
o nehotărâre adolescentină.  Folosite  ca tehnică de redare,  arată și 
mai ales, sună foarte bine. Cel mai relevant mi s-a părut cuplul ăsta 
de  poeme:  27X „îmbrățișați,  eu  așteptînd să-mi dai  tu  drumul/  tu 
așteptînd  să-ți  dau  eu  drumul”  și  al  doilea  27X  „încolăciți,  eu 
așteptînd să-ți dai tu drumul/ tu așteptînd să-mi dau eu drumul”.

Dacă  mă întrebați  pe  mine,  prefer  latura  asta  mai  sentimentalistă. 
Pentru că sunt femeie. Și pentru că nici nu dă pe-afară de siropoșenie. 
Am chiar și un poem preferat, care aduce ușor a status de pe facebook: 
„am omorît pentru tine/ toți tînțarii din cameră” (Capitolul iubire, dar 
și de dat în spectacol).
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Matei Hutopilă, Bukowina ueber alles. Zidul de Hârtie, 2014

Cristina
Alexandrescu
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All will be well. Și nici nu ar avea cum altfel să fie. Pentru că acum 
intenționez să vă aduc în atenție o „carte” pe care am purtat-o în 
poșetă timp de o săptămână. Nu-nu-nu, nu despre cartea cu acatiste 
a  bunicii  vorbesc.  Saaau  ați  putea-o  numi  și-așa,  doar  că  nu  e  a 
bunicii. Da, v-ați prins, asta e o recenzie pentru o carte cu citate. Ce? 
Exact așa cum ați auzit. Și da, știu că ideea unei cărți cu citate vi se 
poate  părea  inutilă,  din  moment  ce,  e  suficient  să  deschizi  un 
browser, să dai search și să știi să citești, pentru ca citatele să curgă 
și să te lumineze. Mă rog, nu mă apuc să vă fac morală. Dar faza e că 
e plăcut să citești o chestie de genul ăsta.

Făcând parte dintr-o colecție simpatică de astfel de cărți aproape de 
buzunar, cartea de față e o bijuterie. Gândiți-vă că femeia din mine 
nu a putut-o lepăda din poșetă timp de o săptămână! Din câte văd pe 
coperta  4,  a  fost  editată  la  Humour Ebury  Press.  Nu e  o  editură 
autohtonă, dacă asta vă întrebați. Motiv pentru care, citatele sunt în 
engleză. Hai, recunoașteți că brusc, sunteți mai interesați de ea! Cred 
că de fapt, cu asta trebuia să încep.
Citatele aparțin lui Churchill. Și au fost împărțite în „capitole” și au 
fost tipărite cu niște caractere uriașe, ca pentru copiii de grădiniță. 
Eh? Nici  imaginea unei  pagini aerisite, cu maximum 7 rânduri  de 
scris,  cu  font  pentru  miopi,  într-o  carte  minusculă  nu  vă este  pe 
plac? Bine, eu o să continui cu descrierea cărții, în timp ce vă invit la 
o partidă de prășit. Fair enough?

Poate vă întrebați de ce Churchill. Ei bine, Churchill is everywhere! 
Ba da, chiar e. În timeline, pe ușa barului în care lucrez, pe sigla de la 
dozatorul de bere...  înțelegeți?  EVERYWHERE! Poftim? Nu sunteți 
convinși că asta e o recenzie? Vi se pare că tonul meu e bășcălios? 
Că vă subestimez? Că am impresia că sunteți niște cititori de toată 
jena? Ei bine, da, exact asta fac. Și nu aveți decât să citiți o carte cu 
citate  (sau măcar  o  carte),  să  faceți  o  recenzie,  să  mă luați  peste 
picior cu inteligență și să-mi demonstrați contrariul. Sună echitabil? 
Minunat. Și în final, hai să o dăm pe pacifism. Citatul meu preferat din 
cartea minunată cu citate de Churchill e ăsta: “We all are worms. But I 
do believe that I`m a glow-worm.”

ad l ibitum
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Pe vremea când eram în liceu,  am memorat „Luceafărul”.  L-am ținut minte cam un an,  repetându-l  la  intervale de o  
săptămână, două. Nu m-a convins Eminescu niciodată, m-am chinuit cu poemul din încăpățânare. În clasa a zecea am  
început să citesc Noica, care m-a încântat de la primele rânduri. În clasa a unsprezecea o foarte apropiată prietenă mi-a  
vorbit despre Borges, și mi-a înmânat cu titlu de taină Borges despre Borges la 80 de ani, pe care încă îl am, undeva. Am 
observat că se cam repeta, ideile erau interesante, dar ceva scârțâia. M-am încumetat să-i mai „dăruiesc” totuși ceva timp, și  
am încercat și proza, numai că am început complet stângaci – cu povestirile despre gauchos. Cumva nedumerit, am încercat  
și poezia – dezamăgire completă. Apoi, la aproape un an, alchimia momentului a făcut să mă reîntâlnesc cu volumul de  
convorbiri, și imediat cu prozele fantastice, și lucrurile s-au schimbat. Total. Din acel moment binecuvântat nu m-am mai  
putut despărți de Borges. Și a urmat la pachet un întreg univers sud-american, cu Sábato, Cortázar, Llosa. La vida es sueño, 
aș mi se părea, așa mi se pare încă. 

Ce  au  în  comun  Noica  și  Borges?  Aparent  nimic,  în 
realitate  totul  -  capacitatea  de  a  vorbi  despre  oameni, 
cărți și locuri în acel unic mod surprinzător. Acolo unde 
toți  „profesorii”  și  „specialiștii”  văd într-una aceleași  și 
aceleași  tipare  (complexe  ce-i  drept,  rafinate,  profund-
intelectuale), ei văd altceva – nou, proaspăt, viu. Schim-
bare  implacabilă  de  perspectivă.  Găsisem  recent  ceva 
similar despre filosofie, chiar le-am dictat  elevilor acel 
fragment:  „Adevărata  filosofie  este  să  înveți  să  vezi 
lumea din nou” (Merleau-Ponty).

Cu  doar  câteva  zile  înainte,  săpând  cu  intenții  strict 
cartografice prin mormanul de cărți care-mi îmbogățesc 
bătătura, dădui absolut din greșeală peste volumul despre 
Eminescu al lui Noica. Prăfuit, atacat de devoratoarele și 
nemiloasele  ciuperci  livrești,  clar  pe  punctul  de  a  mă 
părăsi irevocabil. Ochii alunecară un minut pe pagini, și 
minutul se transformă în oră. Și brusc n-am mai știut dacă 
să-l admir și mai mult pe Noica sau să mă apuc să-l recitesc 
pe Eminescu, așa cum a făcut-o filosoful. Plus sentimentul 
exacerbat de vinovăție, hrănit din aceeași greșeală pe care 
au făcut atâți alții înaintea mea față de Eminescu, greșeală 
pe care o vor repeta infinit de mulți după.
Stimați și iubiți profesori de română, dacă 
vreți ca elevii voștri să asimileze poemele 
eminesciene pentru bac, atunci recoman-
dați-le  cartea lui  Noica  despre poet,  dar 
nu înainte a de a împlini 17 ani. De fapt 
veți  obține  cu  mult  mai  mult.  Îi  veți 
transforma brusc în oameni.  De altfel,  o 
puteți citi și voi. Nu-i bai.
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Cartea  lui  Noica  nu e voluminoasă,  dar presupune deschiderea de 
care s-ar fi putut bucura imperii. Spații nesfârșite. O întrebare care-și 
strecoară  insidios  codița,  chiar  de  la  primele  pagini:  în  ce  măsură 
Eminescu  pe  care l-am primit  noi  este  cu  adevărat  Eminescu?  Nu 
cumva Maiorescu sau oricare dintre ceilalți  editori ni l-au dat deja 
prin filtrul unei interpretări? Noica le este recunoscător pentru efort, 
dar punctul  său de vedere este într-un răspăr suveran. Eminescu a 
fost un „om deplin al culturii românești”. Rigoarea nu l-a caracterizat, 
așa cum reiese din manuscrise sau din biografii, scrie fragmentar, dar 
nu  aceasta  este  de  fapt  fața  lui  reală,  cea  cu  mult  mai  valoroasă, 
nicidecum cea a poetului  pe care ni  l-a oferit  Maiorescu? Cel care 
până la urmă a confiscat manuscrisele și le-a predat târziu și doar în 
urma  presiunilor...  Manuscrise  legate  în  44  de  tomuri,  haotic, 
necronologic,  încât  te  întrebi  ce  fel  de școală  fac arhivarii?  Care-i 
ideea?  Cum  lucrează  ei?  Probabil  la  fel  ca  atâția  literați  care  se 
încăpățânează să utilizeze  în  critica  lor  concepte  filosofice,  dintr-o 
ipocrită  prețiozitate  interdisciplinară,  și  care  nu  reușesc  decât  nu 
numai să distrugă filosofia, dar și să distrugă cultura. Hermeneutica 
este o artă riscantă iar imprecizia e o unealtă a diavolului. Cât despre 
rigoare versus fragment, să nu uităm că Eminescu a respirat  aerul  
aceleiași  epoci  cu  Nietzsche,  care  a  făcut  filosofie  anti-sistemică. 
Eminescu a făcut cultură anti-sistemică, a fost un spirit proteic, de o 
curiozitate intelectuală care n-ar fi putut produce niciodată un tom 
filosofic  dar  care  ar  putea  produce  oameni,  pe  bandă  rulantă,  la 
infinit, prin puterea exemplului și - mai ales - ar putea genera cultură. 
Cu o singură observație – cine îi mai citește manuscrisele? În aceeași 
ordine de idei – cine mai continuă studiile de epistemologie ale lui 
Culianu? Atenție că știu ce zic – nu studiile de istorie a religiilor sau 
obsesiva lui preocupare pentru raporturile dintre religie și putere, sau 
radiografia puterii în general. Vorbeam de epistemologia lui.

Mi se pare potrivit să închei cu câteva extrase din cartea lui Noica. 
Nu înainte de a specifica: volumul pe care vi-l recomand a fost editat 
în 1975, este mai în vârstă decât mine cu 2 ani, și se află în posesia 
mea de 21 de ani. Timp în care nu l-am deschis niciodată, până acum. 
Perfecțiunea este pentru zei (dar nu ai Olimpului). Căutând un caz 
similar  manuscriselor  lui  Eminescu,  Noica  se  oprește  asupra  lui 
Leonardo  da  Vinci.  „Nu  e  poate  de  întîlnit  în  nici  o  cultură  un 
document atât  de impresionant  și  complet,  în  afară de caietele  lui 
Leonardo. [...] Nici caietele lui Shelley, dacă s-ar fi păstrat, nici ale lui 
Hölderlin,  mari  cititori  și  ei  [...]  n-ar  fi  acoperit  registrul  lui 
Eminescu”. [pag.21] Caietele lui Paul Valery sunt „reci și desăvîrșite”. 
[pag.22] „Dar nu e vorba de operele lui Eminescu, de cultura lui, de 
proiectele lui, de variantele lui, de comorile plutonice reținute sau de 
sistemele de filosofie posibile – e vorba de tot; de spectacolul acesta 
extraordinar pe care ți-l dă o conștiință de cultură deschisă către tot.” 
[pag.21]  Într-un  capitol  anterior,  Noica  face  trimitere  la  dialogul 
Fedru al lui Platon, „în care tânărul iubitor de cultură ce dă numele 
dialogului  exclamă către  Socrate,  în  plină  natură  și  vară,  aflați  în 
căutarea unui loc cu umbră: «Ce bine că sunt și eu desculț, cum ești 
tu  întotdeauna!»  [...]  Desculții  –  uneori  la  propriu,  ca  în  cazul  
folclorului și al câtorva mari figuri din trecut, dar de cele mai multe 
ori la figurat – sînt dintre cei care fac cultura mare. Ceilalți, «bine-
îmbrăcații», o pun doar în ordine.” [pag.8]

La sfârșitul cărții am avut o epifanie culturală: Noica nu ne învață de 
fapt cum să-l citim pe Eminescu, el ne învață CUM SĂ CITIM. Și ne 
învață filosofie și cultură, tot timpul, în fiecare rând scris. La fel face 
și Borges în eseurile-conferințe. Ar fi bine să-i citiți sau să-i recitiți.
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Neadaptați pentru viitor (Ingmar Persson, Julian Săvulescu)
Cartea a fost publicată de Oxford University Press în 2012 sub titlul Unfit for the Future. The Need for Moral 
Enhancement. Cei doi autori scot în evidență câteva dintre problemele esențiale ale omenirii la începutul celui de-al 

treilea mileniu. Acestea sunt prezentate în 9 capitole, precedate de o introducere și de o 
prefață scrisă de Julian Săvulescu. Bibliografia de la final reunește cele mai importante 
lucrări pentru acest subiect. Tema acestei cărți este aceea că, deși lucrurile merg astăzi bine 
într-un mod fără precedent (zburăm peste tot în lume, rezolvăm în câteva secunde cu 
ajutorul supercalculatoarelor probleme care erau insolubile, comunicăm instantaneu cu 
oricine sau oricâți de pe glob), riscurile cu care ne confruntăm sunt, de asemenea, fără 
precedent. Iar natura noastră morală nu este pregătită pentru a aborda, cu atât mai puțin a 
rezolva, aceste probleme. Așadar, cartea susține că trebuie să ne adresăm elefantului din 
cameră: animalul uman. Înțelegerea noastră a biologiei, a cunoașterii și comportamentului 
uman cresc, de asemenea, în mod exponențial și ne oferă o oportunitate fără precedent de a 
ne înțelege pe noi înșine, comportamentul și limitările noastre. Iar știința ne oferă 
oportunitățile nu doar pentru a trata bolile, cum ar fi sindromul stresului posttraumatic sau 
difteria, ci și să ne ameliorăm capacitățile, inclusiv capacitățile noastre morale. Cartea 
argumentează în favoarea urgenței unei astfel de cercetări. Aceasta este o carte care 
stabilește o agendă pentru cercetările viitoare. Ea este scrisă cu speranța că va fi un pas mic 
în favoarea creșterii vizibilității a ceea ce pare să constituie cele mai importante întrebări cu 

care se confruntă omenirea în prezent: de ce suntem așa cum suntem și cum ar trebui să fim? Răspunsul la aceste 
întrebări va necesita ca atât știința, cât și etică să lucreze împreună. Primul pas spre progres este identificarea 
problemei. Cartea susține că noi, ființele umane, suntem neadaptați pentru viitor - neadaptați din punct de vedere 
moral pentru viitor. Avem nevoie de ameliorare morală pentru a ne ocupa de mega-problemele morale ale timpului 
nostru.

Cum se face o teza de licență. Ediție revăzută. (Umberto Eco)
Traducere de George Popescu. Un îndrumar complet despre cum se scrie o lucrare științifică 
riguroasă. Studenții, în primul rând cei de la secțiile umaniste, pot afla ce înseamnă teza de 
licență, cum să-și aleagă temă și să-și organizeze timpul de lucru, cum să întreprindă o 
cercetare bibliografică și să ordoneze materialul, cum se redactează teza.
„Trebuie să trăiți teza ca pe o provocare. Cel ce provoacă sunteți voi: v-ați pus la început o 
întrebare la care nu știați să răspundeți. Se pune problema să găsiți soluția printr-un număr 
dat de mutări. Câteodată, teza poate fi trăită și ca o partidă în doi: autorul nu vrea să vă 
încredințeze taina sa, trebuie să-l luați prin învăluire, să-l interogați cu delicatețe, să-l faceți 
să vă spună ceea ce nu voia, dar ar fi trebuit să o facă. Uneori, teza este ca un joc: aveți toate 
piesele, trebuie doar să le puneți la locul lor. Important este să faceți lucrurile cu plăcere. Iar 
dacă ați ales un subiect care vă interesează și ați decis să-i dedicați cu adevărat perioada pe 
care v-ați stabilit-o, vă veți da seama că teza poate fi trăită ca un joc, ca un pariu, ca o 
vânătoare de comori.” (Umberto Eco)
Din cuprins: Ce este o teză de licență și la ce folosește • Monografie sau analiza de 
ansamblu? • Teza istorică sau teoretică? • Subiecte vechi sau contemporane? • Cum se 
transformă un subiect de actualitate în tema științifică • Identificarea surselor • Cercetarea 

bibliografică • Planul de lucru și sistemul de fișe • Când și cum se citează: zece reguli • Citat, parafraza, plagiat • 
Note de subsol • Avertismente, capcane, uzanțe

„O carte cu adevărat excelentă trebuie citită 
în tinerețe, apoi iarăși în timpul maturității, 
și încă o dată la bătrânețe, așa cum o clădire 

frumoasă trebuie văzută în lumina 
dimineții, la prânz și în lumina lunii.”  
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Dicíonar de mitologie greco-romană (Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel)
Dintre tradițiile pe care cultura europeană le-a moștenit din Antichitatea greco-romană miturile sunt, probabil, 

partea cea mai familiară publicului cultivat contemporan. Pe de altă parte, mai toate demersurile exegetice moderne, 
de la antropologie la psihiatrie, au adesea drept referent miturile antice, tocmai datorită 

excepționalei lor difuziuni. Ce ar fi cultura contemporană fără complexul lui Oedip? L-am 
putea înțelege oare pe Freud (sau Enescu) dacă nu am avea habar cine este Oedip? Într-o lume 

din care cultura clasică este tot mai exilată, Dicționarul de mitologie greco-romană încearcă 
să suplinească, măcar în parte, nevoia de informație și de înțelegere de care un public cultivat, 

dar ținut departe de rădăcinile istorice ale propriei culturi, poate avea nevoie. Nu este vorba 
de o colecție de povestiri pentru copii și adolescenți, chiar dacă Dicționarul  le poate fi de 

folos celor mai iscoditori dintre ei, ci de o narațiune organizată în vederea unui prim nivel de 
exegeză a miturilor antice, însoțită de istoricul miturilor ca surse de inspirație antice și 

moderne. Sursele, precum și bibliografia pe care le oferă fiecare articol deschid calea celor 
care ar dori să meargă mai departe în cercetarea acestui inepuizabil univers al miturilor 

antice și a supraviețuirii lor multimilenare. Alături de colaboratorii mei – tineri specialiști în 
istoria și civilizația greco-romană –, am încercat să îndemnăm cititorii să se bucure de 

splendoarea acestor tradiții fundamentale pentru cultura europeană. (Zoe Petre)

Dimensiuni actuale ale relațiilor arabo-israeliene (Cezar Teclean)
Lucrarea de față urmărește evoluția raporturilor arabo-israeliene desfășurabile într-un spațiu 
cu dimensiuni, geometrie și geografie variabile, cu mai multe „viteze” spațiale pe segmentele 

componente, cu stări conflictuale cronicizate extinse pe arii nu întotdeauna bine definite 
teritorial. Radiografierea spațială a acestor atribute politico-teritoriale și geopolitice este 

abordată într-o manieră sectorială, respectiv premisele conferite de suportul teritorial, 
valențele geopolitice ale apei în structurarea relațiilor israelo-arabe, dinamica raporturilor 

politico-diplomatice arabo-israeliene, rolul infrastructurilor critice transfrontaliere din 
regiune, taboo-ul relațiilor conflictuale bilaterale. Toate aceste nivele de analiză dau măsura 

intermediarității arealului est-mediteraneean, ce evoluează între agenda intereselor puterilor 
globale și conflictualitatea locală israelo-arabă.

Cezar Teclean este doctor în Geografie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2009), 
cu o teză privind geografia politică a spațiului arab. A absolvit studii aprofundate de Geografie 
Umană la universitatea ieșeană și programul de Relații Internaționale la Institutul Diplomatic 

Român. Este autorul a trei volume referitoare la spațiul post-sovietic și lumea arabă, precum și 
a unor articole publicate în Romanian Journal on Political Geography și în revista Geopolitica.
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Bernardo Bertolucci este un regizor italian, care abordează iubirea și firescul asociate conformității sau non-
conformismului, care, până la urmă, sunt forme personale de „a fi” în lume. E clar că nu noi știm de ce este așa 
și nu altfel. Doar bâjbâim în căutarea unui echilibru precar, pe care trebuie să îl balansăm în permanență.

Conformistul mi s-a părut de departe cel mai bun film al lui Bertolucci. Poate pentru că este dens și ca abordare  
și ca perspectivă. Omul constrâns să existe în anumite albii de râu, știind că libertatea este undeva pe mal, dar 
să nu se poată sustrage unei ordini care îl absoarbe ca într-o gaură neagră. Oare așa să fie? Determinism,  
societate  inchizitorială  cu  individul,  traume  din  copilărie,  factori  ereditari,  educația  și  religia,  morala  și 
ideologia sunt tot atâtea cămăși de forță precum cea purtată voluntar de tatăl lui Dottore în film. Bertolucci  
pune toate  aceste „cojoace” de baba Dochia în cârca personajului  său și  îl  lasă  apoi  să  evolueze la scenă  
deschisă.

  

Daniela Abageru
coordonator

Clubul Cinefililor Iași

„Toată lumea știe că dacă ești prea atent, ești atât de preocupat de a fi atent încât mai 
mult ca sigur o să te împiedici de ceva.” (Gertrude Stein)

ad lib itum



Să  nu  aibă  posibilitatea  de  a  alege?  Să  îi  fie  îngrădită 
libertatea  total  și  iremediabil?  Dottore  sfidează  uneori 
societatea,  dar  nu  suficient,  pentru  că  nu  crede  în 
atitudinea adversă, ci în plierea sinelui pe istoria prezentă. 
Este  un  resemnat  cinic  și  cameleonic,  fără  a  deveni 
respingător. Conflictul său interior devine ascendent și nu 
este răsplătit decât prin lașitate. Împietrirea în fața durerii, 
a  morții,  a  iertării  nu îi  lasă  supape de respirație decât 
spre tenebrele interioare. Mitul peșterii îl înfățișează ca pe 
o umbră ce se desprinde înainte de a lua act de propria-i 
existență  efemeră.  Fiecare  pare  a  trăi  după  o  mitologie 
personală sau ancestrală, concretizată în principii. Orbul e 
semnul ideologiei fasciste unidirecționate, abuzive la nivel 
de putere, indiferentă la suferință ca un bloc de granit.

Alții cum de sunt în stare să își creeze seria de principii și 
să  le  urmeze  nestingheriți?  Profesorul  nu  este  văzut 
neapărat  ca  un  model,  ci  ca  o  cale  de  contrast,  fiind 
consecvent cu filosofia pe care o practică. Se retrage din 
istoria prezentă când aceasta  îl  acaparează și  îi  impune 
ființei un conformism absurd în pretenții, el ajungând să 
apere umanitatea prin disidență.

Conformismul se conturează ca un mod impersonal de a 
trăi, fără filtrul interior al sufletului. „A crede” pentru că un 
for  superior  o  impune  îți  asigură  putere  și  prezență  în 
istorie, te salvează de la statutul marginal, dar devine o cale 
sigura  de  a  te  condamna  ca  om.  Personajul  alege 
temporarul,  nu  definitivul,  prefera  compromisul  decât 
verticalitatea.

  Fotografii preluate de pe cinemagia.ro
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Mi s-a părut un film cât se poate de actual, doar că 
datele conformismului sunt altele. Oare nu ne găsim 
și noi în aceleași situații de conformism și includere, 
căci poziția adversă aduce cu sine statut marginal, 
deși este mult mai sinceră? De multe ori aleg alții 
pentru noi și noi doar consumăm alegerile făcute de 
ei. Începând de la televiziune și terminând cu poli-
ticile de diferite anverguri. A-ți păstra sănătatea 
mentală într-o lume așa de pestriță în irosiri pare a 
fi devenit un drum de mers în genunchi. Nu cred că 
alienarea e soluția, nici conformismul, ci doar bunul 
simț, simplitatea în pretenții și un gust al sincerității 
ca nevoia de apă, iar exercițiile de sinceritate ale 
iubirii merită apreciate și apoi tăcute.
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F.W. Murnau, Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens 
Nosferatu – Simfonia groazei este un film mut german în cinci acte, produs în 

anul  1922  sub  regia  lui  Friedrich  Wilhelm  Murnau.  Filmul  este  o  adaptare 
neautorizată a romanului Dracula scris de irlandezul Bram Stoker (1847-1912). De 
asemenea, este unul dintre cele mai cunoscute filme expresioniste germane.

Scenaristul Henrik Galeen a schimbat, pentru film,  multe nume din romanul 
Dracula: Jonathan Harker a devenit Thomas Hutter (interpretat de  Gustav von 
Wangenheim), Contele Dracula e Contele Orlok/ Nosferatu (Max Schreck), Mina 
– Ellen (Greta Schröder), Renfield – Knock (Alexander Granach), iar locul acțiunii  
este Wisborg, nu Londra. De asemenea, Galeen a adăugat elementul epidemiei de 
ciumă transmise de vampir.

În ciuda tuturor schimbărilor, văduva lui Bram Stoker, Florence, a dat în jude-
cată compania de filme Prana pentru nerespectarea drepturilor de autor. Stoker 
cerea 5000 de lire despăgubire,  dar compania nu a putut să plătească deorece 
filmul s-a dovedit a fi un eșec financiar. Prin urmare, în 1925, s-a decis ca toate  
copiile filmului să fie distruse. Unele însă au rămas. (wikipedia.ro)

„Filmul redă confruntarea dintre un tânăr om de afaceri dintr-un orășel german 
și contele Orlock, alias Nosferatu, stăpânul-vampir al unui castel din Carpați, care 
va deveni flagelul lui Dumnezeu, răspândind ciuma și nu va putea fi anihilat decât 
prin sacrificarea soției tânărului.” (cinemagia.ro)

Friedrich Wilhelm Murnau
Friedrich Wilhelm Murnau, pe numele său adevărat Friedrich Wilhelm Plumpe 

(Murnau, Westphalia,  28 decembrie 1888 – Los Angeles,  11 martie 1931),  este 
unul  dintre  cei  mai valoroși  reprezentanți  ai  expresionismului.  Est  licențiat  în 
filosofie  la  Universitatea  din  Heidelberg,  ajutor  de  regizor,  aviator  în  timpul 
Primului Război Mondial, actor, iar – după demobilizare – autor de filme docu-
mentare  realizate  pentru  ambasada  germană  din  Elveția.  Datorită  pregătirii 
filosofice, nota dominantă a filmelor sale este intelectualismul. În acest sens se 
apropie de  praghezul  Franz Kafka,  dar  și  de viziunea filosofilor  existențialiști. 
Picturalitatea, ca atmosferă, amintește de Grünenwald, de Brueghel cel Bătrân, iar 
tresărirea romantică, de Goethe. Există și sugestii sculpturale, arhitecturale, toate 
aceste elemente constituindu-se într-o sinteză.

Fără îndoială, perioada germană, 1919–1927, este cea mai valoroasă, nu numai 
pentru  F.W.  Murnau,  ci  și  pentru  expresionism,  în  general.  După  debut,  Der 
Knabe in Blau (Băiatul în albastru), 1919, strălucitele sale opere cinematografice 
sunt:  Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu, o simfonie a groazei),  
1922;  Der  letzte  Mann  (Ultimul  dintre  oameni), 1924;  Faust,  1926,  și  Sunrise 
(Aurora), 1927.

  

Alexandru Pavel

„Când oamenii n-au mai avut curajul să creadă în viața de jos, când n-au mai avut candoarea 
să creadă în viața de sus, au început să creadă în viața ca-n filme... Pentru o bună parte a 
lumii, filmul a fost într-adevăr o uzină care producea vise, conserve de vise. La început, vise 
sepia. Pe urmă, vise tehnicolore, iar spre dimineață, înainte de ora trezirii – coșmaruri...”
(Ecaterina Oproiu)

Durata: 94 minute
Genul: Horror

Anul apariției: 1922

ad lib itum
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Era  odată  o  măgăriță.  Se  numea  Milica. 
Suferea din dragoste (n-am reușit încă să-
mi  dau  seama din  dragostea  cui),  atât  de 
tare  încât  ar  fi  vrut  să  se  sinucidă,  însă 
orice încercare a eșuat. La un moment dat, 
încercând  din  nou,  fără  vreun  rezultat, 
bineînțeles,  salvează  viața  lui  Luka.  De 
atunci, viitorul pare să aibă un sens. Ultima 
propoziție e adăugarea mea, nu are neapă-
rat legătură cu filmul.

Am înțeles  că pentru Viața e  un miracol, 
Kusturica a fost nominalizat pentru premiul 
„Palm  d’Or”  și  a  câștigat  premiul  pentru 
cinema al ministerului francez al educației. 
(Da, știu. Trăiască Google!) Ce pot să zic?! 
Nu l-a câștigat degeaba. Am observat la el o 
atenție deosebită pentru detalii, ceea ce-mi 
place.  Am  mai  înțeles  (tot  de  la  nenea 
Google) și că obișnuiește să reutilizeze une-
le amănunte, de pildă hainele aruncate prin 
copaci  ca  pe  niște  umerașe,  secvență 
folosită  și  în  filmul  anterior,  Pisica  albă,  
pisica neagră.

Povestea-i  foarte simplă.  Luka,  inginer de 
căi ferate, se mută împreună cu familia: o 
soție  cântăreață  de  operă,  fiul,  inteligent, 
pasionat de fotbal, o pisică și-un cățel într-
un  sat  bosniac.  Scopul?  Construirea  unei 
căi  ferate.  Ce-i  drept,  priveliștea  e  foarte 
frumoasă.  Acțiunea  continuă  liniar  până 
când fiul este luat în armată, iar soția fuge 
cu  un  muzician ungur.  Ciudat  este  că  nu 
pare prea afectat de dispariția soției,  deși, 
un timp, speră că se va întoarce (lucru pe 
care îl și face, prea târziu). Imediat ce află 
că fiul lui a fost luat prizonier, o întâlnește 
sau mai bine spus o reîntâlnește pe Sabaha, 
o asistentă de care se va îndrăgosti într-atât 
încât  ar  putea  renunța  la  salvarea  fiului 
său. De aici, Life is a miracle devine un film 
cu de toate: comedie, dramă, acțiune. 

Prima oră este... cum să zic?, un test. Pentru 
răbdarea celui care privește. Coloana sonoră 
e foarte frumoasă și se poate asculta în voie, 
acțiunea în sine nu e un factor perturbator. 
Oare  pentru  că  aduce  prea  mult  cu  reali-
tatea?  Dacă  da,  regizorul  e  genial.  Ritmul 
impus  inițial  se  schimbă  când  războiul 
începe  să  amenințe  satul.  De  fapt,  de  la 
secvența cu porumbelul care s-a făcut foarte 
comod pe țeava de tun. Imaginea e absolut 
fantastică.

© cinemagia.ro

© cinemagia.ro

© cinemagia.ro
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Nume: Život je čudo (Life is a Miracle)
Limbă originală: Sârbă
Țara: Serbia și Muntenegru
Premiera: 2004
Durata: 155 minute
Distribuție: Slavko Stimac, Natasa Tapuskovic, Vesna 
Trivalic, Vuk Kostic, Aleksandar Bercek, Stribor Kusturica

© radardemedia.ro

Elena Mădălina 
Obreja



Înainte  să  văd filmul,  am văzut trailer-ul: 
„Bosnia, 1992. Ce poate fi mai bun pentru 
un  sat  bosniac  decât  o  cale  ferată  cu  o 
extraordinară  priveliște,  pentru  a  atrage 
mai mulți turiști în zonă? Ce poate fi mai 
nociv turismului decât războiul? Luka con-
struiește  calea  ferată  și  închide  ochii  în 
privința  războiului.  Apoi  soția  lui  Luka 
fuge cu un muzician, iar fiul său e chemat 
la armată. Viața lui Luka devine un câmp 
de bătălie... Apoi o întâlnește pe Sabaha...” 
(cinemagia.ro) Primul meu gând: Da... viața 
chiar e un miracol. Chiar în începutul fil-
mului e o secvență în care Luka privește un 
pui  de  rață  abia  ieșit  din  ou.  Primul  lui 
gând:  „Viața  e  un  miracol.” (P.S.:  Nu  e 
vorba de nici o asemănare izbitoare pe care 
aș vrea s-o scot în evidență.)

S-ar zice că povestea e  un soi  de reinter-
pretare  shakespeariană  (doar  că  Romeo  e 
deja căsătorit). Nu-i chiar atât de simplu. O 
dilemă à la Shakespeare există, dar filmul e 
ceva mai mult. Problema nu e să-i aducă pe 
îndrăgostiți  împreună,  ci  să  surprindă 
aspecte  comice  sau  ironice  ale  vieții,  în 
contextul  războiului.  Apropo,  nu  este  un 
film  de  război.  Apar  câteva  secvențe  de 
genul ăsta doar ca să nu te facă să uiți în ce 
stare  te  afli,  și  ca  să  sublinieze  reacțiile 
umane.  E  interesant  cum  Luka  refuză  să 
accepte realitatea până în ultima clipă. Casa 
se deteriorează cu fiecare zi, dar nu, „totul 
va fi bine”. E o comedie, o comedie tristă.

Am  vorbit  puțin  de  acțiune,  dar  foarte 
interesante sunt și personajele. Jadranka e 
soția căreia îi „filează o lampă” (îmi amin-
tește de o actriță româncă, dar nu știu exact 
care), Sabaha e personajul care îi urmează 
lui Luka, după importanță.  Cu toate astea, 
nu e tipul care să sufere vreo evoluție, e un 
personaj plat. E doar fata de care se îndră-

gostește  personajul  principal  și  pretextul 
pentru care, de la minutul 60, filmul devine 
o  dramă.  Foarte  frumoasă  de  altfel  (fata). 
Aleksic,  soldat  în  armata  bosniacă,  un 
individ  plăcut  ochiului,  simpatic,  dar  care 
are și el sechelele lui. Cea mai bună replică: 
„Ține minte:  ăsta nu-i  războiul  tău perso-
nal.”  Și,  în sfârșit...  (tobe în  fundal)  Luka. 
Inteligent, devotat, nu intră cu capul înainte 
în relația cu Sabaha, dar destul de instabil. 
Când ajunge în puncte critice, singura solu-
ție  viabilă i  se  pare moartea.  Din punctul 
ăsta  de vedere  îmi  pare  laș.  Să nu uit  de 
măgăriță, este esențială (fără vreo urmă de 
ironie).

Toate  bune  și  frumoase.  Filmul  minunat, 
regizorul  genial.  Totuși  Kusturica  poate  fi 
brutal în abordare. În modul cum introduce 
personajele, de exemplu, dar contrastează cu 
atmosfera  generală,  ceea  ce  nu-i  neapărat 
rău. 

Cum aș putea uita de secvența celebră cu 
patul  zburător!?  Am citit  undeva că ar  fi 
momentul  în care Romeoul  sârb și  Julieta 
bosniacă  de  origine  musulmană  se  îndră-
gostesc. O consider ca fiind o dovadă a ceea 
ce simt ei. Luka e dispus să-i arate ce gân-
dește și la ce aspiră. Era odată o măgăriță. 
Se  numea  Milica.  Nu  mai  suferea  din 
dragoste.

  

©
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Sunt multe filme care ne impresionează, 
cum ar fi acesta, dar și multe dintre ele 
care  ne  fac  să  le  abandonăm  cu  mult 
înainte  de  sfârșit.  Cum  majoritatea 
cinefililor caută doar acțiune,  acest  film 
de un umor burlesc îi va face să arunce 
foarte repede punga de pop-corn. De ce? 
Pentru că Kusturica știe să-și aleagă me-
ticulos fanii, menționez aici Almodóvar și 
Fellini.  Cu  Black  cat,  white  cât  (1998),  
Kusturica folosește din nou protagoniști 
din Europa Orientală și își imaginează o 
comunitate de etnie romă cu afaceri ile-
gale,  nunți  aranjate,  jocuri  de  noroc  și 
bineînțeles, un strop de iubire. De ce s-ar 
ecraniza un asemenea fir cotidian? Pen-
tru că, deja unii dintre noi știu, Kusturica 
are  o  afinitate  pentru  acest  subiect  și 
pentru că exotismul și felul în care perso-
najele își  trăiesc viața zi  de zi  este artă 
pură. Nu aș numi-o capodoperă, dar tre-
buie să intre în must see-ul oricui. Come-
die burlească, extravagantă sau cum vreți 
să o numiți, un lucru pot să vă spun sigur: 
Goran Bregović  și  piesa sa  Bubamara te 
fac să zâmbești și să admiri stilul de viață 
al acestei comunități.

Emir Kusturica, căruia i se mai spune și 
„Regele țiganilor” pare a fi un personaj la 
fel de interesant și  surprinzător precum 
filmele  sale.  Născut  în  Sarajevo,  lucrul 
care îl preocupă cel mai mult este comu-
nitatea în care trăiește și  încearcă să se 
implice în conflictul comunității  în felul 
în care poate. Poate cel mai mare idealist, 
visător; iată un fragment din cartea auto-
biografică Unde sunt eu în toată povestea  
asta?: „Cu sprijinul îngerilor scriitori care 
m-au învățat să vorbesc și să scriu, vreau 
să  extrag din această  învălmășeală  ceea 

ce ar putea rămâne pe veci ascuns, pre-
cum soarele dindărătul nordului. N-ar fi 
bine ca tot ce mi-a zbuciumat sufletul să 
rămână pentru totdeauna inaccesibil, după 
plecarea mea în călătoria fără de sfârșit, 
atunci  când  unul  dintre  urmașii  mei, 
mânat  de  curiozitate,  ar  încerca  să  sta-
bilească  o  legătură  cu  mine,  spre  a-și 
descifra  însemnatul  mister  al  propriei 
obârșii.” Cu siguranță, acest regizor non-
conformist vrea să rămână în istorie, și o 
va face.  Eu,  de exemplu,  mereu îmi voi 
aminti acel porc caracteristic care roade 
un Trabant.

Acum o  să  încerc  să  vă  conving  să  vă 
uitați la film. Acțiunea se petrece în jurul 
unei  comunități  de  țigani  bogate  și  nu 
prea, pe malul Dunării, în Serbia. Matko 
Destanov,  om dornic  după  bani,  pregă-
tește  o  combinație  cu  un  tren  plin  de 
benzină.  Acesta  cere  ajutorul  meseria-
șului Dadan, țigan înnebunit după barbut, 
droguri  și  femei.  Dar investiția cedează, 
toți  banii  ajungând  în  mâinile  bogăta-
șului. Matko, jefuit și încă dator, i se pro-
pune un târg care l-ar scăpa de datorie: 
fiul său să se însoare cu sora lui Dadan. 
Nu m-am uitat pe Imdb dar o să încerc să-i 
dau o notă:  8,5-9,  pentru că m-a impre-
sionat și m-a făcut să-mi pun la descărcat 
încă două filme Kusturica, Underground și 
Arizona Dream. 

La  final,  este  imposibil  să  nu  fredonezi 
Bubamara și  să ți-l  imaginezi  pe Dadan 
dansând din coate. Dacă nu o faceți, nu 
ați simțit filmul.

ad lib itum

  

Dan Munteanu

Nume: Crna macka, beli macor 
(Black Cat, White Cat)
Limbi originale: Romani, Sârbă
Țara: R. F. Iugoslavia
Premiera: 1998
Durata: 135 minute
Distribuție: Bajram Severdzan, Srdjan 
Todorovic, Branka Katic, Florijan Ajdini
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Nume atrăgător mai  ales pentru iubitorii  de 
pisici. Da, o să recunosc că mi s-au spulberat 
toate  speranțele  când am văzut că subiectul 
filmului era cu totul altul decât ce-mi închi-
puisem  eu.  Dar  speranța  a  apărut  din  nou 
odată ce am decis să-i mai dau o șansă. Black 
cat, white cat e o comedie nebună, care m-a 
făcut să mă întreb: „ E filmul nebun sau eu că 
mă uit la el?”. Oricum, filmul e posibil sa nu 
te  atragă  chiar  din  prima  clipă.  Mi-a  luat 
aproximativ  30  de  minute  să  înțeleg  perso-
najele  (poate  și  din  cauza  numelor  foarte... 
„sofisticate”)  cât  și  povestea  care  e  pur  și 
simplu... dificil de descris... Mi s-a făcut poftă 
de  o  oranjadă...  Cum?  Voi  nu  știți  ce-i  aia 
oranjadă? Nici eu nu știam până să mă uit la 
filmul ăsta... Acțiunea începe prin prezentarea 
a două dintre personajele principale, Matko, 
un pungaș mărunt, comerciant înnăscut, uscă-
tor de bani... cu feon-ul și Zare, fiul său, băiat 
bun,  puțin  visător  și  încă  inconștient  de 
soarta  pe  care  o  va  avea.  În  fine,  acțiunea 
devine  „zbuciumată”  în  momentul  în  care 
Matko, în urma unei afaceri eșuate (vă las pe 
voi să vedeți în ce consta), îi rămâne dator în 
bani lui Dadan, om bogat, care știe cum să se 
bucure de viață... trișând la jocurile de noroc 
și jonglând cu grenade (asta nu e o glumă...). 
Fiind  conștient  că  Matko  nu  are  cum  să-i 
returneze banii, Dadan vine cu propunerea de 
a-l  însura pe Zare cu Afrodita,  sora lui  mai 
mică,  cunoscută  de  asemenea  ca  „Pișpirică” 
datorită  înălțimii.  Neavând  de  ales,  Matko 
acceptă  să-și  însoare  fiul...  și  de  aici  începe 
nebunia!

Zare are alte planuri: se îndrăgostește de 
Ida (o barmaniță care lucrează în slujba 
bunicii ei, Sujika), iar Afrodita dorește să 
se căsătorească doar cu bărbatul visurilor 
ei.  ...  cum am putut  să  uit  să  precizez 
personajele  mele  preferate?  Grga  Pitić 
este un fel de gangster mai în vârstă care 
dorește să-și mărite  nepoții  și,  totodată, 
un vechi  prieten  a  lui  Zarije  Destanov, 
tatăl lui Matko și bunicul lui Zare. Ei au 
fost personajele care m-au surprins des-
tul  de  tare  pe  la  finalul  filmului...  Deși 
majoritatea scenelor sunt bizare, ciudate, 
complet nebunești, un haos total, aș putea 
spune, nimic nu pare făcut artificial. Ăsta 
e un lucru pe care l-am adorat la  Black 
cat, white cat... și uite așa te căsătorești 
având  două  mâțe  ca  martori.  „De  la  o 
nuntă aranjată poți să fugi, dar nu și de 
soartă”. Oookkk... dar eu nu mă așteptam 
la  tipul  ăsta  de  soartă...  Există  tone  de 
momente  hilare  în  film,  precum  și  o 
atmosferă  (de  la  decor  până  la  coloana 
sonoră – care mi-a plăcut în mod special) 
care  te  poate  face  să  trăiești  alături  de 
personaje. Că tot veni vorba de ele, fieca-
re personaj e amuzant și unic, unul din 
lucrurile care a făcut din Black cat, white  
cat o adevărată capodoperă. Oricum, dacă 
sunteți de acord cu un film sârbesc, cu un 
anumit  dozaj  de limbaj  mai  vulgar,  dar 
care  e  șlefuit  printr-un  umor  fin,  nu-l 
ratați!

  

© cinemagia.ro
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Elena Olivia
Matei

Nume: Crna macka, beli macor 
(Black Cat, White Cat)

Limbi originale: Romani, Sârbă
Țara: R. F. Iugoslavia

Premiera: 1998
Durata: 135 minute

Distribuție: Bajram Severdzan, Srdjan 
Todorovic, Branka Katic, Florijan Ajdini
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E un film pe care trebuie să-l  vezi  de cel 
puțin două ori: o dată pentru Johnny Depp 
în postura actorului de film de artă și o dată 
ca  să  încerci  măcar  cât  te  țin  puterile  să 
înțelegi  ce-a vrut  să  spună regizorul.  Din 
nefericire  pentru  unii,  nu  e  vorba  despre 
una din comediile americane cu  box-office 
gras și gag-uri răsuflate la care trebuie să te 
gâdili în talpă ca să obții un râs de bolnav 
aflat  în  metastază  sau  măcar  un  sughiț. 
Hâc! E totuși îndeajuns de lung încât să nu 
mai vrei la un moment dat să-l mai vezi, e 
complicat,  iar  umorul,  când  există,  e  ori 
prea  subtil  și  bizar,  ori  cade  în  extrema 
burlescului. Însă cam așa stă treaba cu mai 
toate filmele de artă. Pică greu la stomac, 
dar odată digerate, nu-ți mai stă mintea la 
porcării nesănătoase, cel puțin pentru peri-
oada în care îți rămân în sistem.

Kusturica,  regizorul  care  e  în  stare  să 
construiască  sate,  să  le  populeze  cu  porci, 
găini,  gâște,  câini,  măgari,  gipsies,  căruțe, 
bețivi  și  lăutari...  foarte  mulți  lăutari,  se 
mută din Balcani în Arizona, un stat deșertic 
din  SUA  și  lipsit  aproape  în  totalitate  de 
viață, ca să ce? Să-și spună și acolo povestea. 
Curiozitatea mea absolut firească, a omului 
care  a văzut  de  înainte  cu  ce  se mănâncă 
filmele sârbului, nu înceta să se întrebe cum 
naiba se pot împăca acordeoanele lui Bregovic 
cu cactușii de doi metri din mijlocul pusti-
ului american? Culmea, toate s-au legat, fără 
pic  de  sare  în  ochi  sau  nuci  rătăcite  prin 
pereți, reieșind o compatibilitate perfectă.

Un nene eschimos iese la pescuit cu o haită 
de câini înhămată la sanie. Deodată, gheața 
se  sparge  sub picioarele  lor,  iar  animalele 
intră  la  apă.  Stăpânul  înoată  după  fiecare 
câine, îi scoate pe toți și apoi încearcă să-i 
conducă spre casă prin furtuna de zăpadă. La 
un  moment  dat,  nenea  se  oprește  sub  un 
copac, face un foc amărât, se descalță ca să 
ajungă căldura la picioarele goale, simte că 
s-a  curățat  și  că-și  dă  duhul,  ia  un  pistol, 
țintește spre un câine, dar ghici ce? Anima-
lul  îl  hipnotizează,  iar  el  leșină.  Este  târât 
până în sanie,  haita  își  găsește fără îndru-
mare drumul până la igluul unde sunt soția 
și băiatul bărbatului. Femeia îl doctoricește 
cum știe, ca la un moment dat nenea să-și 
revină. Veselie mare, familia e fericită, mama 
gătește și  cântă,  iar tatăl  umflă un maț de 
pește-gigant ca să-l dea copilului pe post de 
balon  și  îl  trimite  afară  la  joacă  fiindcă-i 
soare (de Alaska!), ca mama și tata să fie în 
sfârșit singuri  și  să se simtă bine.  Doar că 
acum ficiorul  ține  în  mână un  balon  ade-
vărat în loc de maț, pe care până la urmă îl 
scapă.  DA!  Și  eu  am  crezut  că  am greșit 
filmul. Zăpadă? Iglu? Eschimoși? Hă?

ad lib itum
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Totul fu de fapt un vis existențial de-al lui 
Axel  Mareneagră...  sau  Axel  Blackmar 
(Johnny  Depp).  Tânărul  de  23  de  ani 
dormea pe  vaporul  pe  care  lucra,  dar  s-a 
trezit  atunci  când a fost  atins  de  balonul 
băiatului  din  vis.  Și  povestea  continuă, 
bineînțeles,  devenind  din  ce  în  ce  mai 
nebună,  deși  firul  întâmplărilor  e  logic  și 
urmăribil.  Cam asta-i comedia absurdă. Se 
pierde granița dintre realitate și ficțiune. La 
un  moment  dat,  aveam  impresia  că  am 
nimerit  într-o  expoziție  de  picturi  supra-
realiste animate. Mereu ceva  loco exploda 
pe retină: fie  o ambulanță zburătoare mai 
ceva  ca  trăsurile  lui  Dali,  fie  un  Johnny 
Depp care umblă cotcodăcind îmbrăcat cu o 
fustă  imensă,  albă,  ca  în  scurt  timp  să  o 
sărute pe tanti  ca-n  Amanții lui Magritte, 
fie un pește fantastic de-al lui Kush care își 
face apariția în fiecare scenă plutind.

De multe ori am fost nevoită să reiau sec-
vențe din film fiindcă acțiunea se desfășoa-
ră pe 2-3 planuri. În timp ce Axel încearcă 
să  scutească  New  York-ul  de  prezența 
nefericită  a  vărului  Paul  (Vincent  Gallo) 
venit tocmai din Arizona după el, Kusturica 
apare într-un cameo ca un client beat care 
stă la bar și prinde muște cu gura, iar un tip 
are o discuție cu o încărcătură emoțională 
profundă  cu  iubițica  din  Istanbul  care-l 
stoarce de bani. Fiindcă decorul s-a schim-
bat substanțial, lăutarii așa cum îi știm noi, 
sunt  înlocuiți  cu  mariachi.  Același  suflu, 
aceeași pasiune pentru improvizație, același 
„De la mineee, pentru tineee!”, doar că mai 
melodios și mai organizat. Cum acordeonul 
e sfânt, acesta a fost plasat la pachet cu o 
doză de fanatism în mâinile lui Grace (Lili 
Taylor),  tânăra  fiică  văduvă  a  frumoasei 
doamne Elaine Stalker (Faye Dunaway), din 
păcate, la fel de văduvă.

Balcanismele sunt inserate la tot pasul, mai 
mult sau mai puțin ostentativ. În momentul 
în care unchiul (Jerry Lewis) află că nepotul 
rătăcitor  e  adus  acasă,  iese  pe  jumătate 
îmbrăcat în stradă (cealaltă jumătate), fără 
să-i  pese  că  de  pe  peluza  lui  americană 
poate observa cum doi miri mexicani merg 
pe  stradă  cu  nunta  după  ei.  Cuvântul  de 
ordine:  vis  (nici  nu te-ai  fi  gândit  la asta 
citind titlul, spune drept!). Personajele sunt 
exploatate non-stop de un delir instinctual, 
se  epuizează,  clachează  ca  mai  apoi  să 
izbucnească din nou. În minutele de inten-
sitate maximă,  sunt deposedate  de filtrele 
pe  care  un  om  și  le  impune  de  obicei 
înainte să vorbească și se manifestă haotic 
ca niște copii ajunși pentru prima oară în 
Disneyland.  Ce  urmează?  Nici  măcar  cea 
mai  fină  intuiție  feminină  sau  cea  mai 
inteligentă  putere  de  deducție  masculină 
nu poate ști.  Nu știu încă dacă mi-a plăcut 
filmul și mai ales, dacă-l recomand. Dar e 
un  altfel  de  Kusturica  și  de  asta  trebuie 
văzut.  Clar?  Am mai  rămas  cu  o  singură 
dilemă.  Ionuț Adâncscrisgreșit  mă iubește 
sau nu mă iubește, mă iubește...
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Zavet,  Promise  me  this sau  Promisiunea,  
oricum preferați să-l numiți (personal o să 
aleg Zavet, sună mult mai interesant și mai 
profi decât alternativa în română), este cea 
mai recentă producție marca Emir Kusturica. 
Ca  mai  toate  filmele  sale,  este  nereco-
mandat persoanelor fără o minte deschisă 
sau o picătură de sânge balcan în vene. Nu 
de alta, dar dacă nu îndepliniți  măcar una 
dintre aceste două caracteristici, șansele să 
înțelegeți  cu  adevărat  ceva  din  film  sunt 
destul de mici. Cu toate acestea, Zavet, spre 
deosebire de alte filme precum Underground, 
unde cred că regizorul a atins calitatea ma-
ximă, cel puțin până acum (că doar e încă 
tânăr, ce naiba, are doar 59 de ani, mai are 
timp să ne  surprindă),  este  accesibil  unui 
public  mai  larg.  Regăsim în  Zavet același 
stil burlesc, tipic kusturician (sau emirian? 
Hmm...  parcă  totuși  kusturician  sună  mai 
bine), prezent într-o mai mare sau mai mică 
măsură în toate filmele sale.  Zavet este o 
comedie  în  adevăratul  sens  al  cuvântului. 
Totuși,  să nu care cumva să vă gândiți  la 
vreo comedie  din aia  americănească,  tipic 
hollywoodiană,  pentru  că  e  mai  mult  de 
atât. Doar e Kusturica.

În  traducere,  Zavet înseamnă  „testament” 
(probabil că n-o să mă creadă nimeni, dar da, 
am căutat în dicționar, și sensul de bază este 
„testament”, dar înseamnă și „promisiune”). 
Și acest „testament” este axul în jurul căruia 
se învârte toată povestea (ei, nu chiar toată, 
doar o parte). Într-un sătuc situat departe de 
civilizație,  cu  aproximativ  13  case  (nu  am 
reușit să le număr exact, și nici nu văd de ce 
aș fi făcut asta), își fac veacul tânărul Tsane 
și bunicul său cu un nume ceva mai greu de 
pronunțat, Živojin Marković, un bătrânel nu 
prea  bătrân,  inteligent,  inventiv,  care  nu 
ezită să se amuze de pe seama oricui. Deși 
arată  mai  bine  și  este  mai  sprinten  decât 

majoritatea  bătrânilor  pe  care  îi  cunosc, 
copleșit de nostalgie simte că i-a venit cea-
sul, așa că își dorește ca Tsane să-i îndepli-
nească ultimele dorințe: să meargă la oraș și 
să vândă vaca pentru a-i cumpăra o icoană 
cu  Sf.  Nicolae,  să-și  ia  un  suvenir  și  să-și 
găsească o nevastă. Dar vorba ceea: „Ușor de 
zis,  greu  de  făcut”.  Dar  nu  o  să  intru  în 
detalii, altfel ce rost ar mai avea să vă uitați 
la film. Vă spun doar că nu am mințit când 
am spus că testamentul nu face toată pove-
stea. Celălalt fir narativ îi  are în centru pe 
bătrânul Živojin, profesoara satului, Bosa, și 
un așa zis Inspector care se îndrăgostește de 
ea (după ce în prealabil îi desființase școala 
la care preda,  pe bună dreptate ce-i  drept, 
singurul elev fiind Tsane). În ciuda bețelor în 
roate  puse  de  bătrân  (care  după  cum  am 
spus are o plăcere ascunsă de a se amuza pe 
seama oamenilor, dar mai important fusese 
îndrăgostit  cândva  de  Bosa),  inspectorul-
chitarist-parașutist este foarte persistent. De 
ce chitarist-parașutist? Huh, oare de ce?

Mi-a atras atenția și Jasna, soția în devenire 
a lui Tsane. De o frumusețe sublimă, normal 
că  a  fost  dragoste  la  prima vedere  pentru 
acesta.  Nu pot spune și invers totuși.  Unii 
oameni  se  îndrăgostesc  mai  greu,  și  prin 
metode  mai  puțin  ortodoxe.  Metode  ce 
implică  ghivece  cu  flori  producătoare  de 
leșinuri  și  cucuie.  Dar  poate  așa  ceva  e 
normal în Balcani. Oricum. Vi-l amintiți pe 
Predrag Manojlovic? Dacă ați vizionat When 
Father Was Away on Business, Underground 
sau Black Cat, White Cat, ar cam trebui. 
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Îl  regăsim  aici  în  fruntea  unei  rețele  de 
crimă organizată ce se ocupă (evident)  cu 
extorcări  de  fonduri,  crimă  și  prostituție, 
dar cu planuri mărețe: să construiască noul 
World Trade Center. Oh, era să uit, domnul 
șef Bajo are o pasiune... ciudată e cam puțin 
spus, mai degrabă extremă, pentru... curci. 
Dar  revenind  la  lucruri...  care  nu  pot  fi 
numite chiar normale, pentru a-și construi 
noul WTC, trebuie să dărâme mai întâi. Și 
în  acest  scop  îi  angajează  pe  Topuz  și 
Runjo,  „specialiști”  în  demolări  (care  din 
întâmplare sunt și frații vitregi ai lui Tsane 
și viitori părtași la acțiunile sale). Topuz, în 
ciuda pregătirii  sale  de specialitate (vizio-
narea de casete video cu demolări din SUA 
– că doar americanii sunt specialiști în acest 
domeniu), în final va ajunge să-și utilizeze 
capul pe post de berbec pentru a dărâma un 
bordel (atârnând de o macara; mă întreb ce 
ar zice cei de la Protecția Muncii...). Ah, și 
era să uit, Topuz, specialist în demolări în 
film,  toboșar  în  realitate.  Pe  numele  său 
real, Stribor Kusturica, fiul lui Emir Kusturica. 
O  parte  din  muzica  compusă  de  el  și  de 
formația  sa  compun coloana  sonoră a  fil-
mului. Și că tot am pomenit de muzică... pai 
la ce vă așteptați de la Kusturica? Evident 
că muzica e specific balcanică, folk, gypsy 
jazz. Într-un cuvânt? Superbă!

Există  chestii  ciudate  în  film  ce  merită 
amintite?  Ooo,  da.  Nici  nu  știu  cu  ce  să 
încep... Aș putea să mă leg de detalii minu-
scule,  de  bătrâni  care  încearcă  să  cânte 
karaoke de nota 4,33 (sau 13/3), de pasiunile 
criminalilor  față  de  vaci,  de  teoria  lor 
conform  căreia  vacile  sunt  produse  ale 
ingineriei genetice, de cum pot 5 persoane 
să ascundă asupra lor 14 pistoale de diferite 
dimensiuni, de felul în care te poți distra cu 

un clopot de biserică, indiferent de vârstă, 
de obsesia unei bunici al cărei nume nu îl 
cunosc  față  de  mâncare,  de  faptul  că 
aparent  în  Serbia  să  îți  faci  concediul  la 
mare în Ungaria este absolut normal sau că 
sărutatul miresei la finalul unei nunți este 
comparabil cu o declarație de război. Sau aș 
putea să mă leg de câteva lucruri care vi s-
ar  putea  dovedi  utile:  cum  să  vă  apărați 
satul de la capătul lumii împotriva intruși-
lor,  cum să vă dați  jos  din  pat  în  fiecare 
dimineață  fix  când  sună  ceasul,  cu  efort 
minim și o rată de succes de 100% sau cum 
să vă auto-anesteziați doar privind într-un 
singur punct. Iar dacă sunteți tipul fermie-
rului, ați putea învăța câte ceva cu privire 
la tauri (și nu numai!). Dar cel mai ciudat 
este  Marele  Gimba,  omul  zburător,  circar 
de  profesie.  Nu  știu  cum  face,  dar  apare 
imediat după majoritatea momentelor cheie 
ale  filmului.  Îmi  aduce  aminte  de  peștele 
acela atotștiutor din Arizona Dream. Hmm...

Așadar,  Zavet  poate  că  nu  se  ridică  la 
același nivel cu alte filme ale lui Kusturica, 
dar cu siguranță este un film bun ce înglo-
bează  multe  dintre  elementele  și  ideile 
specifice regizorului. Are personajele tipice 
și scenele favorite, și de asemenea tipul de 
umor care îl fac un regizor special și diferit. 
Ultimele 15 minute sunt dovada suficientă. 
În  plus,  celelalte  articole  nu  se  vor  face 
singure și tocmai ce a apărut ultimul episod 
din sezonul 2 din  The Walking Dead: The 
Game, dar care va trebui să mai aștepte. Vă 
spun doar atât. O înmormântare și o nuntă 
se întâlnesc pe același drum. Perpendicular, 
Bajo și acoliții săi doresc să se răzbune. Nu 
vă  rămâne  decât  să  mergeți  la  prietenul 
vostru google și să aflați ce s-a întâmplat.
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Un membru de marcă al redacției noastre are o 
mică problemă cu țiganii, și mi-a spus cu titlu 
de  taină  că  nu a  putut  urmări  filmul.  Fac  o 
recomandare pentru toți  cei  care împărtășesc 
aceleași  sentimente:  vizionați-l  încercând  să 
faceți abstracție de apartenența etnică a perso-
najelor. Riscați să pierdeți dimensiunea profund 
umană  a  filmului.  Filosofia  pusă  în  scenă 
trimite  explicit  la  fondul  etnic  specific,  și  e 
adevărat  că  filmul  prezintă  mult  din  sufletul 
țigănesc. Mi se pare însă că e doar un punct de 
plecare, iar regizorul atinge mai adânc o zonă 
general  umană,  de  altfel  e  filmul  care  m-a 
convins că Emir Kusturica exprimă mai bine ca 
oricare alt regizor conceptul de „viață”. Și nu e 
vorba de chintesență, nu e vorba de sinteză, nu 
e vorba de momentele definitorii și profunde, 
atent și ipostazic alese, ci e vorba de comple-
xitate, aceea a detaliilor, complet haotice și to-
tal autentice. Ideea îmi este întărită și de fiecare 
dintre filmele care au urmat.

Perhan este urmărit în evoluție, în involuție și 
în moartea-i prematură. Proprietățile sale tele-
kinetice  capătă  accente  magice,  iar  curcanul 
joacă absolut genial.  Kusturica are o apetență 
specială pentru bestiar, animalele sunt actori de 
marcă în toate filmele sale, iar concluzia mea, 
deși  riscantă,  este  fermă.  Multă  vreme  am 
crezut că regizorul umanizează animalele,  dar 
după ce am vizionat a doua oară  Time of the  
Gypsies am decis: sugestia lui este că omul este 
un animal, nu în sens negativ, ci în sensul că 
mai  aproape  de  viață  este  de  fapt  instinctul. 
Apropierea de animale – conviețuirea intimă a 
oamenilor cu ele fiind absolut evidentă în toate 
peliculele  regizorului  sârb – trebuie  citită  in-
vers:  nu  ele  sunt  umane,  ci  noi  suntem mai 
aproape de caracterul frust al vieții și al instinc-
telor. Propun să nu mai discutăm simandicos și 
savant despre diferența specifică, despre senti-
mente  superioare,  ci  pur  și  simplu  –  despre 
instinctul nobil și naturalist-profund al dragostei, 
despre cel al prieteniei, despre taifunul instinc-
tual  al  urii  care  generează  moartea,  despre 
instinctul implacabil al dreptății ș.a.m.d.

Caracterul burlesc este prezent într-o manieră 
mai discretă decât în alte filme ale sale, ceea ce 
m-a făcut,  de la prima vizionare, acum câțiva 
ani, să remarc nota tragică a filmului. Elemen-
tele de realism magic, atent dozate, ca în cazul 
celor două vise ale lui Perhan, au transformat 
atmosfera eclectică a filmului (atât de specifică 
regizorului) într-una cu un iz solemn. Mai ales 
scena  sărbătorii  țigănești  de  pe  râu,  cu sigu-
ranță  una  dintre  preferatele  mele.  Atmosfera 
magică de acolo este legată mai mult de carac-
terul ritualic al evenimentului, în vreme ce în al 
doilea vis solemnitatea este atenuată de carac-
terul burlesc al jocului întâlnirilor și evitărilor 
dintre personaje,  pe  de  altă  parte,  paradoxal, 
același  caracter  burlesc  îmbogățește  și  condi-
mentează imaginarul scenei.

Alternanța  registrelor,  într-o  manieră  absolut 
colerică, este deja consacrată începând cu acest 
film ca  parte  a  esteticii  sale  cinematografice. 
Evoluția incontrolabilă a trăirilor și sentimen-
telor, melanjul pe cât de subtil pe atât de brutal 
al planului ritualic (credințe, rituri, superstiții) 
cu cel cotidian (rețele de infractori,  „metafora 
glodului”  la Kusturica),  coloana sonoră impe-
cabil  de  pitorească  (albumul  Ederlezi al  lui 
Bregovic), scenele viselor care mi-au amintit de 
teatralitatea din E la nave va a lui Fellini, densi-
tatea cu totul specială a metaforelor cinemato-
grafice care duc filmul până la limita unui eseu 
cinematografic  (cum  ar  fi  în  scena  în  care 
simpaticul  bătrân  lăutar  își  propune  să  sară 
peste  propria  umbră,  sau  cele  în  care  voalul 
miresei plutește obsedant și ireal), toate aceste 
aspecte precum și multe altele mă determină să 
vă  șantajez  să  vizionați  filmul  (este  strict 
interzis  să  rulați  trailer-ul  sau  să  citiți  „a 
summary”).

ad lib itum
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Emir  Kusturica.  Gata,  am  terminat.  Glu-
mesc...  deși  nu  mă  îndoiesc  de  greutatea 
numelui.  Emir sună atât  de maiestos.  Din 
cauza  balcanismului  de  care  dau  dovadă, 
prima dată când am auzit de acest nume am 
exclamat  „Emil”.  Bine,  poate  că  nu  am 
aruncat acul mult  prea departe.  Kusturica 
este regizorul care imprimă balcanismul în 
cel  mai  gustos  mod  cu  putință  (cel  puțin 
din ce am văzut eu până în acest moment). 
Muzica din începutul  filmului  (și  nu doar 
din început) ți  se va părea aproape româ-
nească. Pentru a ne abate puțin de la ruta 
comună, oare muzica din film a fost furată 
de la români? Huoo... hoțul (glumesc, desi-
gur, însă dacă nu o dăm puțin în bășcălie... 
unde e nota balcanică?) de Kusturica.

Bine,  că  tot  vorbeam  noi  despre  această 
zonă a Europei. În film mai apare încă un 
element specific... sunt folosite pe post de 
actori (chiar dacă în doar 3-4 cadre) anima-
lele. Și încă ce animale. Tigri ce mănâncă 
păsări pentru a supraviețui, vaci, elefanți pe 
străzile din Serbia (nu, nu am vrut să spun 
India),  papagali,  ponei...  și  nu  în  ultima 
părticică  a  acestei  fraze,  (dacă  o  putem 
numi așa)  maimuțe.  Dacă aș  spune că nu 

m-am gândit puțin la evoluția speciei uma-
ne de fiecare dată când o vedeam pe Sino... 
aș fi un mincinos fără drept de apel. Bine, 
acu  voi  încerca  să  nu  ucid  toți  moșnegii 
ranchiunoși pe care îi  voi întâlni în zilele 
următoare...  cine  era  moșneagul  ăla  ca să 
denatureze  el  relația  dintre  Ivan  (fratele 
semi-retardat,  lider  prin  excelență  al  gră-
dinii zoologice) și Sino!? Îl lăsăm și pe el în 
pivniță.

Hmm...  poate  că  ar  fi  fost  necesar  să 
precizez încă de acum 10 minute că voi sări 
peste  foarte  multe  scene/  etape  în  acest 
timp acordat...  pentru  că  dezacordat  ar  fi 
sunat nu-chiar-așa-crescendo. De exemplu, 
fără  să  vreau  prea  tare,  am  uitat  să  îl 
menționez pe Negruț.  Nu, Negruț nu este 
un fel de obiect cu care te poți juca dacă ai 
4 ani. Nu este nici măcar o cutie de cereale 
refolosită. El este eroul Partidului Național 
Aeroplan Anti-Rațional Comunist din Serbia. 
Dacă-i vezi imaginea lui Tito în ceasul de 
mână (după ce ai stat în pivniță vreo 20... 
sau  15  ani)  atunci  ai  fost  clar  infestat  cu 
virusul comun speciei comuniste. Exagerez 
puțin.
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Negruț este clar un erou... măcar al acestui film. Sper că nu veți începe 
acum să aruncați cu perne în mine pentru că nu e un nume celebru. Nu 
vorbim  despre  celebritate  aici.  Să  fim  serioși!  Pumni,  sticle  sparte, 
chestii rupte; toate fac parte din personalitatea lui Negruț. Asta, lipsa 
oricărei posibilități de raționare coerentă și Natalia (sau Natalija dacă 
preferați).  Actriță,  blondă,  fostă  iubită  a  lui  Franz (bietul  Franz)...  și  
actuală consoartă a lui Marko. Până la urmă, poate cea mai memorabilă 
replică din acest film conține mini-cadrul unei frumoase prietenii nu-
prea-bazată-pe-încredere:  „Împreună  faceți  cât  bărbatul  ideal”. 
Sugestiv,  nu!?  Bine,  e  de discutat.  Poate  că cea mai  bună replică  îi 
aparține chiar lui Negruț: „Pe cine își vinde sufletul, îl voi judeca eu  
însumi”. Vă las pe voi să decideți... după ce o să vizionați filmul. Nu o 
să menționez că, oarecum, Negruț tranșează fără milă, într-un fel sau 
altul, finalul fiecărui personaj memorabil... poate cu excepția lui Ivan. 
Da,  chiar  există  un  personaj  inocent  în  Underground.  Ok,  bătut  cu 
fulgerul, ars cu lămâia, ademenit cu cimpanzei, nebun de nespânzurat 
până la acordarea verdictului... dar inocent. Păcălit de soartă, păcălit de 
psihiatri,  păcălit  de  fratele  Marko...  ajunge  să  se  sinucidă  în  fața 
maimuței. Cât de trist! Se pare că poți scoate bâlbâitul din peșteră, dar 
nu poți alunga liliecii cu foc. Tot am pomenit eu pivniță, peșteră... și nu  
am dat explicațiile adiacente. Păi, pentru a scăpa de ghiarele feroce ale 
războiului  (nazismului,  cum  preferați),  Ivan,  Sino,  Negruț  și  restul 
gloatei  sunt nevoiți  să  poposească în  pivnița  bunicului  cel  de toate 
zilele care te scapă de la ananghie. Bineînțeles, nu pe gratis. Chiria era 
plătită  foarte  simplu...  de  ce  să  stai  când poți  produce  arme pentru 
tovarășii  comuniști  care  apărau  interesele  poporului.  Toate  aproape 
bune și frumoase până aici. Unde apare problema? Păi, după cum bine 
știți, Al Doilea Război Mondial se termină prin 1945 (parcă). Nu știu  
cum se  face,  dar gloata  este  prezentă  în  pivniță  și  vreo  15 ani  mai 
târziu (nu mai facem calcule acum... erau de fapt vreo 11... iar după 
timpul real vreo 14,5, în fine) sau 20... se pare că bătrânii mai vor să o  
păcălească  pe tanti  cu  secerea  (coasa trebuia  „bătută”).  A cui  a  fost 
această idee minunată? Marko. Fiind un înverșunat colaborator al lui 
Tito,  s-a  hotărât  să  adopte  celebrul  model.  Comunism  la  scală 
restrânsă. Îi faci pe indivizi (și animale... să nu uităm animalele care nu 
sunt din pluș)  să  accepte  captivitatea,  folosind  teama războiului.  Pe 
lângă  asta  îi  pui  să  producă  lucruri  care-ți  pot  asigura  un  bonus 
financiar consistent și ai rețeta perfectă. Unde mai pui că generațiile 
următoare vor fi mult mai ușor de ținut în frâu (reprezentantul fidel al 
acestui exemplu este fiul lui Negruț, Jovan, despre care voi tasta puțin 
mai încolo). Da, model aplicat cu succes până la intervenția maimuței. 
Nu o să intru în detalii aici pentru a nu strica surpriza ce va deveni 
evidentă în momentul în care veți viziona filmul. 

Ce nuntă, ce petrecere... libertate! Ei bine, 
nu  chiar.  Exceptându-i  pe  Negruț,  Jovan 
(fiul său cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de 
ani) și Ivan (care-și căuta maimuța), ceilalți 
au  ales  să  rămână  în  pivniță.  Ce  face 
captivitatea din oameni... Acum realizez că 
am  trecut  la  chestii  serioase.  Dar  așa  se 
întâmplă în cazul lui Kusturica. De la scena 
de-un amuzament teribil, când Natalia avea 
o prestație de gală Oscar, la propriu (adică 
știți  voi,  falsitate  cât  cuprinde)  până  în 
punctul în care ne dăm seama de cruzimea 
lui  Marko.  A reușit,  voluntar  probabil,  să 
construiască un univers alternativ. Ei bine, 
nu e ca în cazul lui Good bye Lenin!, unde 
intențiile erau bune. Chiar deloc... intențiile 
lui Marko erau pur meschine (vezi subiectul 
Natalia). Bine, paradoxul face ca Underground 
să fie  cel  mai  amuzant  film pe  care  l-am 
degustat vreodată. Pur și  simplu...  până și 
animalele  au  un  rânjet  de  zile  fără  nori 
(sper că nu am mai zis-o... ups). Dacă titlul 
acestui  articol  va  reuși  să  danseze  prin 
ochii  dumneavoastră...  nu  e  vina  mea, 
deloc.  Scrieți-i  o  scrisoare  de  ură  lui 
Kusturica...  insist!  Efectele  „pivniței”  se 
observă cel mai ușor la Ivan și Jovan. Cău-
tându-și maimuța, Ivan ajunge să-și imagi-
neze autostrăzi subterane care duc în multe 
capitale  din  Europa,  sânge  pe  ziduri  mai 
ceva ca-n The Walking Dead (doar vopsea). 
Partea interesantă își face simțită prezența 
atunci când în acest mic joc apare și psihiatrul 
de la nu știu ce spital din Germania.

ad lib itum
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Jovan  era  chiar  un  caz  clinic  în  această 
situație.  A  confunda  Luna  cu  Soarele  nu 
este ceva specific decât celor ce au petrecut 
fix 15 sau 20 de ani într-o pivniță. Altfel nu 
se  poate,  credeți-mă.  Gâștele  sălbatice  și 
înotatul  nu  fac  un  templu  îndeajuns  de 
sacru.  Până  la  urmă  podul  nu  a  avut  o 
fundație  suficient  de  rezistentă  și  a  fost 
furat de... hai că nu-i frumos să dăm nume. 
Reîntâlnirea din apă cu soția camuflată în 
pește pentru a doua oară a fost ceva mirific. 
De altfel,  în  acest  film, peștii  dansează în 
ritmul trompetei, iar fântânile sunt conec-
tate  la  orice  punct  maritim  de  pe  fața 
Terrei.  Nimic  ciudat  în  asta.  Nu,  serios. 
Kusturica  reușește  cumva  să  îți  reseteze 
mintea pentru cel puțin trei ore, astfel încât 
ajungi  să  crezi  că  autostrăzile  subterane 
chiar există și că obiectele se pot mișca fără 
a fi atinse de cineva sau de ceva. Exemplu 
cu fântânile este deja un bonus.

Marko,  cel  care  minte  frumos.  Este  clar 
personajul-clanță al acestui film. Nu cred că 
am mai văzut o asemenea evoluție a unui 
protagonist  până  acum (stai  în  colțul  tău 
Heisenberg). În cele trei ipostaze, deși păs-
trează  anumite  caracteristici  (râsul  ăla... 
păcat că spre sfârșit nu mai avea forța să își 
scoată  ceasul),  ajunge  de  nerecunoscut. 
Începe ca prieten de nădejde al lui Negruț 
și sfârșește în întruchiparea unui negustor 
de  arme.  Nu  cred  că  ar  fi  de  prisos  să 
amintim ritualul  specific  cuplului  inocent 
Marko-Natalia. Alcool în pantofi de damă, 
tocuri în cap, ici-colo un candelabru defor-
mat... ați prins ideea. 

De ce a aplicat ideea comunismului la scară redusă? Nu, nu avea vreo 
înclinație spre experimentele dăunătoare moralității, cred. Natalia era 
motivul principal. Așa suntem noi, oamenii. Când ne simțim amenin-
țați  avem tendința de a da la o parte... lucruri,  oameni, extratereștri. 
Totuși,  Ivan este  dovada vie,  care  umblă  prin  câte  un  tunel  (nu  ca  
hobby), a imoralității  lui Marko. Cum să îți  minți propriul  frate mai 
bine de o jumătate de secol... răutate pură. Ei bine, cam așa se joacă 
Kusturica cu noi. La ce te aștepți și cum ajungă să cazi în plasă... Până 
la urmă, totul se reduce la acceptarea adevărului. Ivan a acceptat că a 
fost mințit de propriul frate... iar Negruț nu face excepție de la această  
regulă. În ambele cazuri, cu niște ochi larg deschiși, totul era aproape 
evident. Trebuie doar să te oprești o secundă, să scoți o foaie de hârtie 
și... ați prins ideea. Bine, căruciorul în flăcări care se învârte în jurul 
unui mini-monument religios are șanse mici să se mai oprească (chiar 
și când se holbează la un Hristos inversat). Ehm... oricum, Negruț are 
un moment  de sinceritate  personală.  Realizează  ceea  ce  știa  deja  și 
pornește spre locul malefic (pivnița... din nou). Face pe Noe și se aruncă 
în fântână... nu vreau să fiu morbid așa că nu o să mai vorbesc despre 
moarte. Vorbim doar despre cele două întâlniri din apă... Negruț-Vera 
și Jovan-Jelena. Momentul cheie al traversării către o lume ideală, unde 
lucrurile se iartă,  dar nu se uită...  unde 15 sau 20 nu mai are nicio  
importanță, unde bâlbâiții își pierd defectul evident, unde femeile au o 
șanse spre buna comunicare și înțelegere... evident idealismul ăsta. O 
singură masă, nelipsita formație cu instrumente muzicale bine definite 
și vreo câteva vaci. Da, ele se desprind spre buna intrare a genericului.  
Eu, tu, ei... nu există persoană care să nu își  dorească o lume ideală 
măcar pentru trei zile. Deci, filmul lui Kusturica, Underground, merită 
un  tort  din  ăla,  cu  etaj.  Cu  toții  suntem  nebuni...  doar  că  marea 
majoritate nu am fost etichetați.

Într-adevăr, unele povești chiar nu au sfârșit. Sincer să fiu, nici acest  
film  nu  are.  Majoritatea  scenelor  sunt  deschise  liberei  interpretări. 
Cum puteți să supuneți ironiei și sarcasmului ideea din stânga sau de 
mai sus (depinde cum va fi editat)? Vizionați acest film! Din păcate,  
această recenzie nu este tocmai fără sfârșit... sau din fericire. Idealism 
cât cuprinde... sau măcar cât încape pe o mini-insulă. Tic tac, tic tac!

  



Nu credeam  că  o  sa  ajungă  într-un  final 
această zi. Furtuna se apropie cu pași repezi 
(la propriu), netul cade cu înverșunare, chiar 
și cu noul modem în arsenal, iar cheful își 
face  simțită  prezența.  Dublu  sens  al  che-
fului ați zice... poate am chef să beau ceva 
amar, fără portocale; ei, nu chiar, însă per-
sonajele din serial cu siguranță sunt fidele 
ideologiei lui Bacchus. Oh, da. Vorbim des-
pre Shameless aici, un serial mai mult decât 
sărit de pe pod în iarba mâlită.  Uneori mă 
simt curios... cum ar fi fost dacă aș fi trăit doar 
patru  zile  împreună  cu  familia  Gallagher?! 
Păi, începând cu lucrurile certe, aș fi primit 
o diplomă, recunoscută pe plan internațio-
nal, ce ar fi reprezentat argumentul suprem 
în  orice  dezbatere  legată  de  necesitatea 
unei  familii  dezaxate,  la  modul  frumos, 
desigur. Pentru a fi în notă cu numele seria-
lului, voi menționa încă de la început urmă-
toarele:  nu  vă  așteptați  să  tastez  numele 
reale ale actorilor, nu vă așteptați să discut 
despre moralitatea personajelor prea mult... 
nu vă așteptați la nimic ca să fiu mai precis. 
Nu e vina mea, desigur. Serialul m-a făcut 
să fiu sălbatic, să uit să-mi cer scuze, să mă 
comport  ca  un  nesimțit  (cel  puțin  în 
imaginația mea). Până la urmă trăiești doar 
o singură dată (ahm...  nu vreau să inițiez 
nicio  discuție  pe  tematică  religioasă  sau 
ceva) – motto-ul serialului probabil.

Recunosc  că  am  fost  sceptic  în  primele 
minute  ale  acestui  serial.  Nu de  alta,  dar 
evitați să aveți frați mai mici băgăcioși prin 
preajmă. Nu știu cum, dar pe la jumătatea 
primului episod (parcă) au început să zboa-
re tot felul de oale, tigăi, să danseze mașina 
de  spălat...  două  corpuri  vii  împreunate 
pentru o perioadă scurtă de timp. Acum, nu 
știu ce să zic. Nu pot să spun că aș fi vrut să 
asasinez polițistul virgin ce bătea la ușă în 
toiul nopții.  Nu de alta, dar așa au scăzut 
dramatic  șansele  ca  ființa  fraternă  să-mi 

pună  întrebări  ciudate.  Bineînțeles,  frus-
trări  există întotdeauna.  Vedeți? Sunt atât 
de  nesimțit  încât  am și  uitat  să  precizez 
membrii familiei Gallagher. Mama... păi ea 
nu  prea  dă  pe  acasă.  Apare  ocazional  în 
serial, când are chef de prizat niște cocaină 
sau ceva. Numele este predestinat... Monica. 
Nu mi-a plăcut niciodată acest nume. Acum 
nu îmi place nici atât (mai ales după ce am 
aflat că există o denumire interesantă ce nu 
are legătură cu existența a doi poli tereștri 
– bipolară). Tatăl, Frank Gallagher, este de 
departe  personajul  meu  preferat.  M-ați 
putea  acuza  de  tratament  preferențial.  Ei 
bine, în acest caz, cu siguranță. În timp ce 
te  gândești  la originile  lui Bacchus,  nu ai 
cum să nu lecturezi și tainele mistice ale lui 
Frank (profet în arta degustatului de bere, 
whisky, sake, coniac, rachiu). Până la urmă, 
el a revoluționat industria modernă a fabri-
cării  de  alcool  ce  poate  fi  degustat,  adu-
când-o la cel mai slab nivel posibil. Ce mai 
contează dacă berea e “made in China” sau 
“made  in  Germany”,  atât  timp cât  e  des-
tulă!? Bine, după cum am spus, din interese 
pur  subiective,  nu  voi  vorbi  prea  mult 
despre  moralitatea  acestui  personaj.  Nici 
nu  aș  avea  cum.  Nu  de  alta,  dar  am  o 
oarecare  speranță  că  nu  voi  alunga  chiar 
orice șansă înspre vizionarea acestui serial. 
N-oi  fi  eu  un  mare  fan,  însă  am  aflat 
denumiri  ale  unor  substanțe  strict-dăună-
toare de care chiar n-aveam habar. Totuși, 
când  vine  vorba  de  familie...  ups.  V-ați 
așteptat  să  spun  ceva  magic,  senzațional, 
sfarmă-mușchii-lacrimogeni-dacă-există? Îmi 
pare  rău, dar  nu-mi  vine  nimic  în  minte. 
Bine,  cine  are  nevoie  de  copii  până  la 
urmă? Doar nu ați  vrea să vă alunge  din 
casa  rămasă  moștenire  de  la  mătușa 
îngropată undeva la loc sigur.
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M-am  distrat  iarăși  prea  mult  pe  seama 
bietului  Frank. Să vorbim despre copii,  în 
ordinea descrescătoare a vârstei. Fiona este 
tipul fetei cu o viață semi-distrusă de fami-
lie.  Când mama nu-i  acasă (cu anii),  cine 
trebuie  să  supravegheze  bunul  mers  al 
lucrurilor? Da, exact. Sora mai mare. Cine e 
de  vină  pentru  un  eventual  incendiu  în 
bucătărie? Da, exact. Sora mai mare. Cine 
comandă deturnarea  unui  camion  plin  cu 
lactate  (cantități  moderate,  desigur)?  Da, 
exact. Sora mai mare. Știu că v-am convins 
despre  utilitatea  unei  astfel  de  persoane, 
însă nimic nu este absolut perfect. Aceasta 
are proasta inspirație de a se îndrăgosti de 
un Jimmy-Steve, student la medicină cu un 
hobby puțin ieșit din comun. Unde mai pui 
că are și  prostul  obicei  de a mai dispărea 
câte o perioadă ceva mai lungă de timp (6-
12 luni), uneori. Nu o să mai intru în detalii 
pentru că...  știți  voi.  Antagonismul,  ca  de 
obicei,  se  pedepsește  aspru.  Următorul  pe 
lista  neagră  nu  este  tocmai  oaia  familiei. 
Dimpotrivă.  Lip  Gallagher  este  un  copil 
deosebit. Note extrem de mari, nu tu școală 
prea des... visul oricărui student. Ei bine, nu 

chiar. E și greu să mai visezi când te învârți 
între  două perechi  de  tocuri...  nu  de  alta, 
dar nu mai ai timp de somn. Unde mai pui 
că  micul  nostru  Einstein  caută  și  câte  o 
fărâmă de filosofie de când în când. Neah, 
am glumit. Tot ce caută e un pahar ca să nu 
bea cu sticla... uneori. Următoarea progen-
itură  este  un  clișeu  ambulant.  Un  gay  ce 
vrea să intre în armată... nimic ciudat aici. 
Bine, spre sfârșitul ultimului sezon aflăm că 
suferă  de  boala  cu  nume  predestinat  (cei 
doi poli... dacă vă mai aduceți aminte). Nu 
vă temeți...  acesta  este  unul  din  cele  mai 
mici spoilere pe care vi-l puteam da.

Nu  urăsc  copiii  mici  prea  mult,  însă  voi 
evita  să  vorbesc  despre  Debbie  Gallagher 
(mini-Fiona  în  devenire...  da  nu  am  mai 
respectat ordinea descrescătoare;  am min-
țit) și bebelușul al cărui nume nu mi-l mai 
amintesc. De ce am făcut această scurtare 
intenționată? Din prea mult entuziasm. Am 
lăsat  ce-i  mai  imprevizibil  din  familia 
Gallagher  (dacă  se  poate  spune  așa...  se 
poate) la (nu chiar) final.

Carl Gallagher este cu siguranță un psihopat cu permis, carnet și toate actele necesare vizate la zi. Ce faci când te plictisești la 
școală? Furi de la colegii puțin-cam-prea-generoși. Ce faci când vine bunica într-o ultimă vizită? (da, există și așa ceva) O ajuți  
să construiască un laborator de preparat amfetamină (Heisenberg, îți sună cunoscut?). Credeți-mă, chiar nu a fost intenția mea 
să fac o comparație cu Breaking Bad în acest caz. Nu de alta,  dar copiii și drogurile nu sunt tocmai cea mai de încredere 
combinație. Totuși, când ai nevoie să-i rupi picioarele vecinului care dă sonorul la nu știu ce manea intercostală pe cine suni,  
chemi (eventual îi trimiți un e-mail sau semnale cu fum roșiatic)? Exact, ați ghicit. Vă mulțumesc pentru înțelegerea deplină de 
care ați dat dovadă. Nu de alta, dar este un lucru întâlnit destul de rar în zilele noastre. Că tot veni vorba despre împărțitul 
lucrurilor casnice de care nu ai nevoie chiar zilnic... mențiunile speciale pentru vecinii-prieteni ai secolului le primesc Veronica 
Fisher și Kevin Ball. Persoane loiale, cei doi tineri îndrăgostiți reprezintă un amalgam de fericire eternă pentru cei fărʼ de prăjitor  
(pâine crocantă... muhahahaaa). Bine, fiind pedepsiți de Karma pentru lucrurile necurate ce se petrec la bar sau în afacerea ce  
presupune multă obediență, (de asemenea, vizualizări, câteva webcam-uri, un dormitor... și nu mai intru în detaliu. Nu de alta,  
dar nu știu cine va mai arunca vreo privire pe aici...) aceștia sunt nevoiți să se conformeze. Bine, nici nu îl văd pe Kevin drept cel 
mai drastic căutător al nefericirii eterne. Când aștepți bebeluși nu ai cum. Și nu, nu îi aștepți să urce în mașină. Fără a trage vreo 
concluzie, eu vă propun să lăsați orice inhibiție la poartă și....  Shameless. Știu că ar fi fost de preferat o încheiere mai amplă, 
plină de idei superbe și nu numai, însă fulgerul îmi amenință de câteva minute bune sursa cea de toate zilele.
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Ghidul  de  supraviețuire  a  românului  (și 
pentru  alte  populații  din  lumea  a  treia): 
Trăiești  într-o  țară  săracă,  plină  de  hoți, 
mincinoși și zombie de canapea. Rasa homo 
sapiens este pe cale de dispariție, iar viru-
sul zombie infectează tot mai mulți oameni 
(în  special  tinerii  neantrenați  intelectual). 
Te gândești că nu poate fi mai rău decât pe 
vremea  bunicilor  (aka  Mama  Rusie  la 
putere!).  Totuși,  când  ieși  din  cutia  de 
chibrituri  cenușie  și  vezi  strada  plină  de 
cratere ca după bombardament, parcul plin 
de  specimene  zombie  cunoscute  regional 
sub numele de cocalari și câte un cerșetor 
la colț de bloc parcă îți dai seama că lumea 
în care trăiești nu e atât de diferită față de 
cea  din  The  Walking  Dead. Tocmai  mă 
gândeam că acest serial ar fi fost mult mai 
bun  dacă  locația  filmărilor  era  România. 
Acum nu vă gândiți  că îmi urăsc țara dar 
nu pot trece cu vederea asemănările dintre 
universul fantastic din serial  și  cel  real  în 
care  trăim.  Tot  vorbeam  de  un  ghid  de 
supraviețuire  la  început  iar  acesta  începe 
prin  vizionarea  serialului  The  Walking 
Dead. Știu, știu, românii sunt deja experți 
în supraviețuire dar gândiți-vă la un scena-
riu în care toți zombie dintre noi ar suferi o 

mutație și s-ar transforma în cei din serial. 
Acolo  îl  avem ca  supraviețuitor  principal 
pe Rick Grimes,  un polițist,  care după un 
accident  grav,  se  trezește  într-un  spital 
abandonat  (mai  bine  rămânea  în  comă). 
După ce părăsește clădirea observă un oraș 
devastat, cadavre peste tot și niște creaturi 
ciudate cu aspect  uman. Puțin speriat  dar 
hotărât să își găsească familia, Rick pleacă 
într-o  expediție  riscantă  iar  pe  parcurs 
acesta  se  întâlnește  cu  diferiți  supravie-
țuitori,  unii  prietenoși  iar  alții  agresivi. 
Acțiunea are loc în SUA, dar lucrul ăsta a 
devenit deja un clișeu (orice film sau serial 
american despre distrugerea lumii  trebuie 
să înceapă în țara lor preaiubită).

Într-un  univers  în  care  totul  depinde  de 
principiul supraviețuirii celui mai puternic 
și faimoasa replică „ucide sau vei fi ucis”, 
Rick  și  prietenii  săi  încearcă  constant  să 
rămână organizați și calmi dar inevitabil se 
ajunge la conflicte între personaje, care din 
nefericire  transformă serialul  într-o  semi-
telenovelă post-apocaliptică. 

ad lib itum

  

Răzvan Haciu

Nume: The Walking  Dead
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2010
Durata: 44 minute
Distribuție: Andrew Lincoln, Norman Reedus, 
Steven Yeun, Lauren Cohan, Scott Wilson



Înțeleg că psihicul uman este destul de fra-
gil  mai  ales  într-o  situație  atât  de  depri-
mantă precum o lume infestată cu zombie 
dar exagerarea conflictelor de tip vendetta 
sau tipicele iubiri cu sfârșit tragic nu ajută 
nici telespectatorii  și nici personajele care 
au de obicei un final nefericit.

Tot  vorbind  de  personaje,  The  Walking 
Dead are parte de o serie de personaje ame-
ricane tipice care nu ies din modelul clasic 
și pot fi analizate extrem de ușor. Îl avem 
pe Rick, polițist și lider de haită, Lori soția 
enervată iar apoi  fiul  neinițiat al acestora 
Carl, care în mod previzibil se maturizează 
pe parcurs. Urmează Glenn, prietenul tutu-
ror și băiatul bun la toate, Daryl sau tipul 
dur,  vânător  și  omul  pădurilor,  Hershel, 
bătrânul doctor înțelept și alte personaje cu 
rol  prestabilit  care nu sunt tocmai intere-
sante. Cam astea sunt părțile negative alea 
serialului. Totuși sunt și părți bune precum 
reprezentarea veridică a unei lumi distruse 
și, făcând abstracție de hoardele de zombie, 
universul  reușește  să  transmită  un  senti-
ment de singurătate și frică de necunoscut 
care, cel puțin pe mine m-a ținut captivat 
până  acum.  Dar  trebuie  să  recunosc  că 
oricât de distrusă pare lumea din serial, nu 

se  compară  cu  cea  reală,  când  la  ora  12 
noaptea ieși din casă și vezi haite de maida-
nezi  căutând  mâncare  prin  tomberoane, 
străzile  slab  luminate  și  un  oraș  plin  de 
blocuri comuniste cu pereții crăpați, acope-
riș de țiglă și mizeria de pretutindeni pen-
tru că mulți homo zombies nu știu ce este 
un coș de gunoi,  fiind prea preocupați  de 
satisfacerea nevoilor fiziologice și uitând să 
își folosească mai des intelectul. Nu, nu am 
făcut absolut nici o critică împotriva rasei 
umane și  comparații  cu  zombie  ficționali. 
Totul este o glumă. Oamenii sunt extraor-
dinari!

Revenind  la  Invazia  Zombie (traducerea 
foarte corectă a serialului pe care am văzut-o 
din întâmplare la TV), pot spune că deși are 
defectele sale care ar putea enerva până și 
un călugăr  budist,  serialul  este  totuși  cea 
mai  bună  reprezentare  TV  a  unei  lumi 
post-apocaliptice.  Acum  îmi  voi  pregăti 
trusa de supraviețuire și mă voi refugia în 
pădure pentru a scăpa de toți zombie ima-
ginari care mă înconjoară. De asemenea pri-
mesc ca  partener  orice  persoană  care  a 
urmărit ghidul de supraviețuire de mai sus.
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De data asta un blog. Doar că rămân fără logo. Mă gândesc să pun un semn  
de  întrebare  în  dreapta  textului.  Rețeta  arată  cam  așa:  400  g  pictură 
renascentistă,  800  g  pictură  barocă,  300  g  pictură  impresionistă,  400  ml 

pictura secolului XX, 5 picături de portrete, 3 măsuri istoria artei și tadaa: o Psihologia Artei ca la mama acasă. E bună 
pentru hrănirea spiritului artistic și recomandată suferinzilor de scleroză manelistică în fază incipientă. Îmi pare rău să 
le spun celor aflați în metastază că nu mai există speranță pentru ei.

Și unul mai puțin cunoscut, Quinten Massys (e necunoscut pentru că n-am auzit eu de el), poate avea efecte benefice.  
Se  prezintă  pe blog cu „Ducesa cea urâtă”,  tratatul despre  teoria evoluției  al  lui  Darwin. Chipul  ei  este compus  
armonios prin contopirea trăsăturilor masculine (umane) și a celor cimpaziene. Partea inferioară a feței (de sub nas la  
bărbie) semănând izbitor cu a unui cimpanzeu. Avem și modele ceva mai atrăgătoare, ca „Fata cu cercelul de perlă” a  
lui Vermeer, în jurul căreia se pare că există un adevărat mister, sau cele trei prințese ale Saxoniei. Și nu ne limităm 
doar la artiști europeni, mergem și în China, cu Pan Yuliang (femeie). Keep calm! Textele sunt scurte, numai bune de  
digerat între mese.

Cred că am să rămân totuși la un print screen.
Nu uitați! „Arta nu este ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alții să vadă.” (Edgar Degas)

  

ad lib itum

Mădălina Elena
Obreja



„Odnoklassniki (adnaklasniki, odnotrahniki, pornoklassniki etc, din rusă одноклассники - colegi de clasă) – site de 
socializare rus, lansat de o companie britanică (4 martie 2006), pe care stau mai toți cretinii din Republica Moldova 
(restul, un pic mai deștepți, stau pe Facebook). Un fel de echivalent al Hi5-ului pentru moldoveni. La început, și-a pus 
ca scop să-i ajute pe utilizatori să-și regăsească foștii colegi de școală/ universitate/ armată, adică pe cei care s-au 
cunoscut în fosta și măreața URSS, dar și-au pierdut legăturile de-a lungul vremii. Cu timpul, însă, a fost cotropit  
complet de către retarzi,  școlari provinciali și studenți de la silvicultură (una dintre cele mai inferioare forme ale 
vieții), devenind o adevărată rezervație a prostiei omenești. În Moldova, într-o societate de lume bună, e un mauvais 
ton să pronunți numele acesta, iar dacă se află că ai și cont, riști să fii excomunicat.” 

Trebuie să recunosc că imediat am scuturat Google-ul ca să descopăr minunata rețea, dar am făcut la fel de repede  
stânga-împrejur când ochiul mi-a făcut poc, poc, zdrang!  la vederea alfabetului chirilic și m-am resemnat. De altfel, 
articolul descrie mai pe larg cum frații noștri de peste Prut își construiesc ritualul de împerechere scoțând în mod 
repetat  bani  din buzunar pentru a plăti  ursuleți  de gumă virtuali,  pe care  îi  oferă  mai departe pentru a-și  arăta 
dragostea, prietenia și respectul. Cert e că în Asia au apărut tot felul de platforme sociale izolate, din ce în ce mai  
extraterestre, iar în țări comuniste precum China sau Coreea de Nord, accesul la Facebook și Twitter este blocat. Sina  
Weibo (facebook asiatic - mi-am făcut cont ca să trollez guvernul chinez, ha!) și „Halal Internet” (proiect iranian de  
internet islamist, unde utilizarea cuvintelor ca „dans” și „alcool” sunt strict interzise fiindcă sensul lor desemnează 
manifestări diavolești) sunt doar două chestii dintr-o listă enormă care ne arată că trăim autist și nu suntem absolut  
deloc conștienți că mai există o lume și după Urali. 

ad l ibitum

  

Emma Paula 
Stanciu

@ Valerio Minato



13 fiind numărul meu preferat și norocos pe deasupra, nu puteam încerca să semnalez în acest număr alsobist decât 
revista mea preferată, adică Decât o Revistă. Lumea începe să vorbească despre o realitate crudă în lumea revistelor – 
scade  calitatea  revistelor  de  cultură  și,  pe  deasupra,  mai  și  dispar  (Dilemateca,  22,  Idei  în  Dialog,  suplimentele 
culturale). Postul TVR Cultural s-a închis acum 2 ani. Situația devine agasantă de-a dreptul. Ați încercat o revistă de 
cultură? Cum procedați? Vă eliberați câteva ore în week-end? Câteva minute? O răsfoiți, vă uitați la poze și o închideți 
dezamăgiți? Ați deschis recent o revistă de cultură? Păi cum vreți să continue să existe, dacă, asemenea unui animal 
bizar, are nevoie de căldura corpului vostru, de agerimea respirației, de energia pozitivă a unei minți curioase – și,  
evident, nu le primește? Pe cealaltă pagină găsiți un extras din codul alsobist – să știți că sancțiunile sunt drastice...

DOR este o revistă altfel.  Când,  aruncându-mi privirea la căsuța tehnică cu echipa editorială am văzut,  pe lângă 
„editor”,  „art  director”,  „editori  seniori”  și  „editori  asociați”  următoarele  categorii:  „ucenici”  și  „ucenice”,  „magi 
administrativi” (chiar că trebuie să fie vrăjitori!), „ninja financiari” (corect!), „înger de print” - am înțeles, fulgerător,  
că-s de-ai noștri. Când am observat cu câtă inspirație aleg să facă reclame (manieră plină de umor și cumva ironie) mi-
am zis, cu barba plină de invidie și admirație – WTH!

Un punct în plus revista primește pentru maniera în care face promo. De exemplu, o pagină promoțională dedicată 
comunităților on-line (internetics.ro)  are titlu  „Urzeala  like-urilor”,  aluzie  simpatică  la seria  TV de  mare succes.  
Reclama la FAN Courier mi s-a părut excelentă, le-am prezentat-o elevilor mei și le-am smuls de la zâmbete până la râs 
din coșul  pieptului.  Zice așa:  „Livrăm...”  (și  urmează o listă interminabilă,  pe toată pagina).  La sfârșit  însă apare  
detaliul ingenios – „... și orice altceva”. La fel și pe pagina a doua. „În București, Cluj-Napoca, Craiova...”, urmează lista 
de orașe pe toată pagina, iar la final – „și în toată țara”.

  

ad lib itum

Florin Onică



Articole  cu  aparența  mondenității,  care  să  hrănească 
demonul însetat de actualitate și  cotidian al lectorului, 
dar...  felul  în  care  sunt  scrise?  Experiența  halepiană 
spiritualizată, psihanalizată și esențializată, fără a cădea 
desigur în academisme. Incursiuni în zone de conflict (în 
cea  mai  tânără  țară  din  lume).  Radiografia  fotbalului 
romînesc.  Portrete  cu  actrițe  din  filmele  lui  Mungiu 
(prima dată,  când  am văzut  imaginile  cu oglinzi,  spre 
marea  mea  rușine,  am  crezut  că  e  o  vedetă  de 
televiziune, deși o admirasem în  După dealuri). Despre 
„boala tăcerii” (știați că avem cei mai mulți bolnavi de 
TBC rezistent din Europa?). Orașele fantomă ale huilei 
(un punct dureros pe harta inimii noastre socio-politice). 
Și îmi place foarte mult subtitlul. Nimic savanteresc, de 
care  am  fost  și  suntem  încă  molipsiți  toți  (de  genul 
„revistă de cultură”, de „atitudine culturală” de „analiză” 
de nu-ști-care, etc. etc.) Simplu - „Ce gândim. Ce vrem. 
Ce facem.”

Rubrica de început („Recapitulare. Ce s-a întâmplat de la 
ultimul DoR”) prezintă flash evenimente petrecute între 
timp, bineînțeles în maniera care mi-a atras atenția de la 
bun  început,  cu  mult  umor,  chiar  dacă  uneori  amar, 
alteori negru. Exemplificăm:

„18  august.  Moare  regele  romilor,  Florin  Cioabă.  Din 
urzeala tronurilor care urmează, în loc să apară un nou 
rege,  apar  doi  mai  mici.”  „8  iulie.  Un  fost  student  al 
Facultății de Electronică din Iași, diagnosticat cu o boală 
psihică,  încearcă  să  detoneze  un  obuz  în  facultate. 
Detonatorul face zgomot și fum, dar nu explodează decât 
un mic scandal.” „25 martie. Începe campania electorală 
dedicată  ridicării,  mândririi,  apărării  și  împuternicirii 
României  în  UE,  dar  mai  ales  în  general.”  „Un bărbat 
numit Adrian Zglobiu îl  scuipă pe președintele  Traian 
Băsescu la Constanța, dând un alt sens sintagmei «baie 
de mulțime».” Etcaetaera.

ad l ibitum

  

„Fiecare ființă inteligentă

înzestrată cu imaginație
are dreptul (dar mai ales obligația)

de a-și face abonament la cel puțin o revistă,
pe parcursul unei vieți, conform

legilor alsobiste în vigoare.”

No.16 (vara 2014) - „O poveste despre trei 
astrofizicieni și o Luiză pierdută în spațiu, găuri 
negre și felul în care ne uităm la Univers”; „Răsună 
Valea: Orașele fantomă ale huilei. Fotoreportaj 
despre viața din Valea Jiului” 

No.15 (primăvara 2014) - „Portretul adolescentului 
on și off-line. O incursiune în lumea unui puști pe 
care-l știe toată puștimea de azi”

No.14 (iarna 2013-2014) - „#Popcultură #România 
#2013 ”

No.13 (toamna 2014) - „Joc-contrajoc. Cosmina 
Stratan...”; „Perspective. Cum a căzut și s-a ridicat 
un aventurier al Deltei Dunării, al stâncilor și al 
păsărilor. ”; „Tzigania Tours. În comunitățile de 
romi din județul Mureș se dezvoltă turismul tematic 
și o nouă formă de antreprenoriat social ”
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