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Ramona Micu
(n. 1979) a absolvit cursurile Facultății de Litere (secția Limbi Moderne 
Aplicate) din cadrul Universității Transilvania din Brașov, după care a ex-
plorat diferite alte domenii: a fost preparator și asistent universitar în Po-
litehnica din București, a ţinut cursuri prin diverse companii, a lucrat ca 
specialist în logistică într-o companie de distribuţie de produse farmaceu-
tice. Mai mult decât orice, de zece ani e mamă. Are trei copii, alături de care 
râde, plânge, aleargă și se joacă în fiecare zi. Din 2016 participă la întâlniri-
le Creative Writing Sundays, organizate de Revista de povestiri.
A publicat on-line mai multe povestiri, pe platforme literare precum: 
www.revistadepovestiri.ro, www.litero-mania.com, tiuk.reea.net.
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un fragment din 

Asigurarea

Până la agentul de 
asigurări din Chitila, 
singurul pe o rază de câţiva 
kilometri, drumul nu e 
foarte lung. Trebuie doar să 
mă înghesui cu orice preţ în 
primul microbuz care vine, 
să bat un pic din picioare, în 
speranţa deșartă că aș putea 
ajuta cumva la creșterea 
vitezei acestuia, pe scurt, să 
ajung la asigurator cât mai 
repede după terminarea 
programului meu de lucru, 
ca să nu întârzii apoi prea 
mult acasă, că Dan nu are 
deloc răbdare să stea cu 
copiii, mă boscorodește 
pentru fiecare cinci minute de întârziere, chiar și când e din cauza lucră-
rilor de pe centură, de parcă aș putea eu să influenţez cu ceva lucrările sau 
traficul, faceţi-mă să zbor, puteri magice.

În sfârșit, microbuzul a ajuns la destinaţie. Cobor repede și grăbesc pa-
sul, în două minute ar trebui să fiu acolo. Ușa verzuie din metal păstrează 
niște dâre șuie de la o pensulă rebelă. Vând ţuică, scrie cu 72 bold Times 
New Roman sau așa ceva pe-un A4 lipit la colţuri cu scotch maroniu. Zea-
mă de varză, pe altul. O împing ezitant, încă n-am depășit de tot frica de 
uși închise care mi-a dominat adolescenţa, ce balauri scuipători de foc or fi 
dincolo de ea, curaj, picioare tremurătoare, aveţi treij’cinci de ani de când 
aţi pornit prima oară prin lume, ce dracu’, nici acum nu v-a venit mintea 
la cap. Clopoţelul de deasupra zăngăne, ding dang, cu ecou. Nimeni. În vi-
trina cu geam, verzuie și ea și mai degrabă goală, câteva muște bâzâie peste 
o cratiţă cu cartofi pe jumătate curăţaţi. Îmi dreg vocea, într-o încercare 
timidă de a atrage atenţia cuiva.
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– Bună ziua, răsună de pe undeva o voce plină.
Posesorul vocii se ivește câteva clipe mai târziu în cadrul unei alteuși, 

plin și el.
– Aș avea nevoie de o asigurare pentru locuinţă, îmi cer de la bancă o 

asigurare suplimentară.
Doi ochi rotunzi mă măsoară atent din cap până în picioare:
– Poftiţi, vă rog, îmi face semn să trec înaintea lui în cea de-a doua ca-

meră.
Mă lipesc și dezlipesc centimetru cu centimetru de cadrul ușii, în în-

cercarea aproape zadarnică de a nu mă atinge de burta lui generoasă. Un 
calculator huruie pe o masă șubredă. Ceva Pentium, I, hai II, la cum arată. 
Domnul se așază, oftează adânc, deschide programul și începe să-mi pună 
întrebări. Tastează cu degete butucănoase, una câte una, litere și cifre care 
alcătuiesc răspunsuri. Etajul II, nouăzeci de metri pătraţi, credit bancar, 
prima casă, hm.

Clopoţelul răsună brusc peste ţăcănitul tastelor. Un glas hotărât își anun-
ţă prezenţa:

– Hai noroc, nea Emile, verighete ţii?
– La ce-ţi trebe ţie verighete, bă Costele? Doar nu te-nsori? zâmbește 

hâtru nea Emil de după tastatură către vocea fără chip din prima cameră.
– Ei, mă-nsor acuma, cine dracu’ să mă mai ia la patruj’nouă de ani? Nu, 

bre, pentru tușa Marieta, să se cunune cu nea Marin, că trage să moară.
– Cine, Costele, tușa Marieta?
– Nu, bre, nea Marin, nu știi că e bolnav?
– Ba știu, tocmai de-aia mă și miram. Aha, deci el. Păi și cine-i cunună, 

vorbirăţi cu popa?
– Vorbirăm, vine acu’ să-l împărtășească și-i și cunună, zice și el acolo 

două-trei vorbe, să nu rămână cu gându’ că moare în păcat. Hai zi, că mă 
grăbesc, ai sau n-ai verighete?
[…]

Ascultă proza scurtă Poșeta roșie în lectura autorului:
Click aici!🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/poseta-rosie-01?key=semnal
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Este o carte cu şi despre oameni, mari şi mici,
indiferent în ce cheie desluşim dimensiunile astea.

un interviu cu Ramona Micu,

realizat de Maria Petricu și un cristian

un cristian: Care e treaba cu 
cartea asta, Poem cu oameni mari 
și mici? Când a început și cum de 
i-ați dat drumul în lume în pande-
mie? A contat și situația la zi sau 
nu?

Ramona Micu: Pe la șapte-opt 
ani, când am descoperit cititul, 
am început să-mi doresc să fiu 
scriitoare. Era o dorinţă pe care 
mi-era teamă să o spun cu voce 
tare, nu știu de ce, probabil pen-
tru că nu cunoșteam personal 
niciun scriitor și mi se părea, prin 
urmare, că e ceva care nu se poate 
întâmpla în lumea în care trăiam și 
mă gândeam că voi fi luată în râs, 
ce, parcă tu știi să scrii, asta e trea-
bă serioasă, de oameni mari. Bine, 
dorinţa mea de atunci era mai de-
grabă un vis îndepărtat, o idee pe 
care nu făceam nimic să o ating, 
dimpotrivă, mă fofilam cât pu-
team de la făcut compuneri, că alt-
ceva nici nu mă gândeam să scriu.

De scris, am început să scriu spre 
adolescenţă, texte pe care nu le ară-
tam nimănui, poezie și proză, care 

se învârteau în jurul meu, eu cea 
neînţeleasă, eu cea diferită, eu cea 
extraordinară. (Din fericire, s-au 
pierdut de mult.)

Cartea asta, ca să ajung, în 
sfârșit, la subiect, este o aduna-
re de texte pe care le-am scris 
de-a lungul ultimilor opt-nouă 
ani. Unele au fost scrise ca temă, 
în cadrul întâlnirilor Creative 
Writing Sundays, organizate de 
Revista de povestiri, la care am 
participat mai mulţi ani la rând și 
unde am cunoscut mulţi scriitori 
buni, atât printre profesori, cât și 
printre cursanţi. Fără provocările 
acestor teme, probabil că mi-ar 
mai fi luat încă pe-atâţia ani să 
ajung la un volum. Altele au fost 
urmări ale unor idei și stări de care 
nu am reușit să scap decât scriin-
du-le.

Oricum ar fi fost scrise, toate 
sunt ale mele. Asta nu înseamnă, 
evident, că sunt despre mine. Sau 
nu neapărat. Nu mai mult decât 
sunt despre autorii lor orice alte 
texte publicate, literare sau nu.
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Adunate așa, de-a lungul anilor, 
modificate la aproape fiecarelec-
tură, tăiate de multe ori fără milă 
(dar cu regrete), povestirile astea 
au ajuns acum, cred eu, la matu-
ritatea necesară pentru a ieși în 
lume. Pandemia, deși este menţio-
nată în câteva dintre texte, nu m-a 
împins spre publicare decât în mă-
sura în care mi-a oferit mai mult 
timp, întâi cu lucrul de acasă, apoi 
lăsându-mă fără job, una dintre 
cele mai mari bucurii din ultima 
vreme, ura, mai mult timp să 
amân ce am de făcut.

u.c.: Proza scurtă a cunoscut 
un boom în ultimii ani. Că a fost 
Revista de povestiri sau iocan-ul, 
cu toate cursurile de creative wri-
ting aferente, cert e că s-a schimbat 
ceva. Se spune că proza (sigur, cu 
accent pe roman) dă dimensiunea 
unei industrii a cărții solide. V-ați 
simțit cumva în umbră abordând 
proza scurtă și nu romanul?

R.M.: Deși în adolescenţă, peri-
oada în care am citit cel mai mult 
și mai variat, practic orice îmi pica 
în mână, nu eram deloc amatoa-
re de proză scurtă, impresia mea 
la momentul acela fiind că e plic-
tisitoare și cam neterminată, în 
ultimii ani am ajuns să citesc cu 
mare plăcere proză scurtă. Pentru 
că, în ciuda dimensiunilor, fiecare 
povestire e o lume în sine, ceea ce 

împarte un volum într-o mulţime 
de universuri și lasă cititorului mai 
multe căi de explorare.

În plus, proza scurtă are marele 
avantaj de a segmenta lectura unui 
volum fără a-i întrerupe cursul. 
Ceea ce e minunat pentru cititorul 
ocupat din zilele noastre. Şi e încă 
și mai bine pentru scriitorul, și el 
pe fugă, din zilele noastre. Ca să 
răspund, deci, la întrebare, în um-
bră sau nu, în momentul ăsta nu 
mă văd scriind altceva decât pro-
ză scurtă. Pentru asta am timp și 
energie și asta mi se potrivește cel 
mai bine deocamdată.

Eu aş zice că e o carte despre 
oameni şi despre relaţiile 
dintre ei, mai ales în cadrul 
familiei, despre frici şi 
vulnerabilităţi, dar şi despre 
pragmatism şi căutarea 

echilibrului. 
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Maria Petricu: De ce tocmai 
Poem cu oameni mari și mici? 
Cum ați ales titlul? Mie îmi pare o 
odă adusă vieții, a încăpățânării de 
a fi pur și simplu pe lumea asta.

R.M.: Cred că titlul reflectă des-
tul de bine conţinutul – este o carte 
cu și despre oameni, mari și mici, 
indiferent în ce cheie deslușim di-
mensiunile astea. Cuvântul poem, 
care probabil că păcălește puţin, 
este ales special pentru a sugera că 
povestirile din carte, departe de a 
fi, totuși, poeme, sunt mai degrabă 
despre stări decât despre întâm-
plări.

M.P.: Cele mai multe dintre 
experiențele narate sunt din per-
spectiva mamei, a femeii (deși 
personajele masculine sunt pre-
zente, proza dumneavoastră pare 
o lume fără bărbați). M-a surprins 
lipsa de cosmetizare a gândurilor, 
mai ales… în relația cu soțul, copi-
ii, chiar cu propriul trup ori min-
te. Cu toate acestea încă se susține 
că cele mai pregnante personaje 
feminine sunt cele creionate de 
bărbați.

R.M.: Se susţine și că cei mai 
buni bucătari sunt bărbaţii, posi-
bil chiar să fie adevărat. Dar asta 
nu înseamnă nici pe departe că fe-
meile nu gătesc. Mai bine sau mai 

rău, aici depinde foarte mult și de 
gusturi, nu numai de calitatea pro-
dusului final. Şi, oricum, nu cred 
că se poate generaliza.

Nu știu dacă personajele mele 
feminine sunt reușite sau nu. Eu 
am vrut, cu siguranţă, să fie auten-
tice. Sincere, vulnerabile, copleșite 
de însăși existenţa lor, uneori su-
perficiale, uneori prea implicate, 
alteori victimizându-se, dar lipsite 
de ipocrizie sau, cel puţin, de falsi-
tatea asumată de tip „fac ceva, deși 
nu vreau, pentru că dă bine”. Chiar 
și când se duc în cap, să se ducă 
pe barba lor, asta mi-am dorit. De 
aici, probabil, lipsa de cosmetizare 
a gândurilor. Dacă nici în gânduri 
nu pot fi ele însele, atunci cu sigu-
ranţă nu pot fi nicăieri.

Nu mi-am propus și nici nu 
cred că este o carte feministă, dar e 
posibil ca unele dintre personajele 
feminine să-mi fi ieșit un pic prea 
puternice, mai ales dacă le cântă-
rim laolaltă cu personajele mas-
culine, mai degrabă secundare. 
Mie îmi sunt dragi toate per-
sonajele mele, trăiesc cu ele de 
câţiva ani buni, așa că ne-am 
obișnuit, ne salutăm dimineaţa, 
ne certăm, ne împăcăm, bem ca-
feaua împreună :) Lăsând gluma 
la o parte, unele dintre povestiri 
(de exemplu, De rămas-bun) sunt 
axate pe un singur personaj; erau, 
așadar, șanse 50% ca respectivul 
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personaj să fie feminin. Adăugând 
la asta faptul că eu însămi sunt fe-
meie, deci îmi sunt mai familiare 
trăirile feminine, măcar la nivel 
de stereotip, alegerea a venit cum-
va natural, fără prea multe ezitări. 
Asta nu înseamnă că nu am creat 
și personaje masculine solide. Per-
sonajul tatălui din Tata și cel din 
Cândva, la un capăt de lume sunt 
două exemple concludente, aș zice.

Odată cu statutul de mamă, 
chiar din primele clipe de 
mămicie, m-am ales cu 
conştientizarea morţii, ca 
realitate materială, cât se 

poate de concretă.

M.P.: Este un sentiment de apă-
sare, care vine probabil odată cu 
moartea, boala, spitalul și alte lo-
curi comune în prozele dumnea-
voastră. Cât ați adus din exterior 
acest sentiment în paginile cărții?

R.M.: Pentru mine, moartea a 
fost o chestie abstractă și care se 
întâmpla doar altora până la naș-
terea primului meu copil. Odată 
cu statutul de mamă, chiar din 
primele clipe de mămicie, m-am 
ales cu conștientizarea morţii, ca 
realitate materială, cât se poate de 
concretă. Teama că o să păţească 

ceva copilul (copiii, pentru că, în-
tre timp, s-au făcut trei) a devenit 
o permanenţă în viaţa mea; este 
mereu acolo, la suprafaţa conști-
entului, chiar dacă am motive să 
o simt efectiv destul de rar. Din 
fericire.

Cum m-am apucat de scris la 
modul serios după ce am devenit 
mamă (și încă nu știu care e cauza 
și care efectul), am adus cu sigu-
ranţă mult din neliniștile mele re-
feritoare la moarte, boală,  spital  și 
alte potenţiale catastrofe personale 
în paginile acestui volum.

Care, totuși, este mai mult de 
atât. Eu aș zice că e o carte despre 
oameni și despre relaţiile dintre 
ei, mai ales în cadrul familiei, 
despre frici și vulnerabilităţi, 
dar și despre pragmatism și 
căutarea echilibrului. Deși puse 
în situaţii uneori extreme (boală, 
ameninţarea morţii), personajele 
mele rămân ancorate în realitate. 
Bine, uneori fug de acasă, ca și 
cum boala ar rămâne în urma lor, 
alteori stau și se spală pe dinţi, deși 
tocmai ce și-au omorât amanta, 
câteodată chiar li se pare că morţii 
lor „umblă”, dar în general își 
păstrează un punct de sprijin în 
realitate – un portofel în care să 
pună scrisoarea medicală, o soţie 
lângă care stau gândindu-se la 
altceva sau o poză pe care să o 
lipească pe cruce.
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Textele mele se adresează şi 
acestor oameni, la fel cum se 
adresează oricărui alt om de 
pe stradă care vede coperta 
asta minunată, citeşte titlul 
şi fragmentul de pe coperta a 
patra şi se gândeşte să vadă 

despre ce e vorba. 

u.c.: Pentru că am observat niște 
comentarii ușor naive după anun-
țul apariției cărții dumneavoastră.
Unii chiar se-ntrebau dacă ce 
scrie acolo e poveste reală,  
s-a-ntâmplat cu adevărat. La ce 
alte reacții vă așteptați (sau nu vă 
așteptați)?

R.M.: Pentru mine, scrisul a 
fost dintotdeauna ceva intim, de 
aceea foarte puţini oameni știu – 
știau înainte de acest volum – că 
scriu. Sunt un om timid și sufăr 
de o ușoară anxietate socială, așa 
că tind să vorbesc mai mult des-
pre chestii banale și generale decât 
despre ceea ce consider cu adevă-
rat important pentru mine. Chiar 
și la Creative Writing Sundays, în-
tâlnirile care mi-au dat curajul să 
ies în lume ca autor, am participat 
numai de la distanţă, de unde am 
ajuns să și glumesc cu câţiva colegi 
pe tema asta, cum că eu sunt prie-
tena lor imaginară.

Prin urmare, comentariile 
acestea, ușor naive cum aţi spus 
dumneavoastră, dar cu siguranţă 
bine intenţionate, au venit firesc 
și, deși iniţial le-am perceput ca 
fiind enervante (frate, e literatură, 
atâta lucru ar trebui să știe orici-
ne!), după un timp m-au înduio-
șat, pentru că am recunoscut în 
ele emoţie și grijă autentice pentru 
mine, omul pe care îl cunoșteau, 
nu faţă de mine, un autor despre 
care nu știau nimic.

Textele mele se adresează și 
acestor oameni, la fel cum se adre-
sează oricărui alt om de pe stradă 
care vede coperta asta minunată, 
citește titlul și fragmentul de pe 
coperta a patra și se gândește să 
vadă despre ce e vorba.

Oricum, în momentul în care le 
dai drumul în lume, tu, ca autor, 
trebuie să fii pregătit să primești 
orice fel de reacţii.

Așa că acum mă pregătesc pen-
tru multe, începând cu cele mai 
greu de înghiţit, cele care dor cel 
mai tare, de la cei apropiaţi. Dar 
probabil că și asta face parte din 
procesul de maturizare ca autor, 
deci I’ll take it like a man :)

Trebuie să recunosc că în 
ultimii ani am cumpărat (şi 
citit!) mai multe cărţi pentru 

copii decât pentru adulţi.



ÎNCARCĂ-ȚI imprimanta color:
printează un poster, baby!
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u.c.: Ştiu că aveți gata o carte 
scrisă împreună cu copiii dum-
neavoastră. La cum e percepută 
azi literatura pentru copii, ce șanse 
îi dați să iasă din circuitul famili-
al? (Şi nu pot să nu vă-ntreb, deși e 
cumva la mintea cocoșului, e ade-
vărat sau nu că, după ce ajungi să 
ai copii sau după ce ajungi să in-
teracționezi constant cu copiii, se 
schimbă percepția față de rolul și 
sensul literaturii pentru copii?) Ați 
observat o diferență între modul 
cum rezonați (teoretic) la textele 
pentru copii și cum v-ați schimbat 
(practic) percepția asupra acestui 
tip de literatură după contactul 
real cu copiii?

R.M.: Da, am scris împreună cu 
copiii o serie de povestiri care au 
ca personaj principal un dinţișor 
de lapte și care, deși scrise separat, 
pot fi adunate sub formă de vo-
lum. Sunt povestiri pe care ne-am 
distrat foarte mult scriindu-le și la 
care copiii au venit cu o mulţime 
de idei, pentru mine surprinzătoa-
re. Ei au dat, de exemplu, numele 
unei ţări Porc în casă, nume ciudat 
dacă judeci lucrurile din perspec-
tiva unui adult, dar bucuria cu care 
au găsit numele ăsta și toată eufo-
ria de după, pașapoartele pe care 
și le-au făcut ca să poată intra în 
ţara asta, inventată de ei, hărţile pe 
care au marcat-o și toată joaca și 

entuziasmul cu care s-au implicat 
au fost mult peste așteptările mele. 

Trebuie să spun că nevoia de a 
scrie povestirile astea a venit după 
multe cărţi pentru copii citite îm-
preună, pentru că da, literatura 
pentru copii este în plin avânt. 
Avem multe cărţi traduse, multe 
edituri au lansat câte o serie de-
dicată copiilor, avem și destul de 
mulţi scriitori români care scriu 
literatură pentru copii, una peste 
alta avem ce citi. Şi cred că avem și 
cititori, în căutarea de alternative 
la tehnologia din ce în ce mai aca-
paratoare, tot mai mulţi părinţi, 
nu neapărat cititori sau consuma-
tori de literatură, cumpără cărţi 
pentru copii și de multe ori ajung 
să le și citească. Sau oricum, dacă 
nu ei, cu siguranţă copiii lor. Eu 
însămi trebuie să recunosc că în 
ultimii ani am cumpărat (și citit!) 
mai multe cărţi pentru copii decât 
pentru adulţi. 

Şi, deși la început am fost destul 
de reticentă – da, citesc copilului 
pentru că îl ajută să perceapă lu-
cruri din afara universului fami-
lial, să-și dezvolte vocabularul și 
imaginaţia, să se familiarizeze cu 
cărţile etc, dar nu trebuie să-mi și 
placă, doar eu am depășit de mult 
vârsta asta – trebuie să recunosc 
că activitatea asta m-a prins foarte 
mult și sunt cărţi din care cu greu 
mă întrerup, uneori mai „fur” câ-
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teva pagini după ce au adormit 
copiii, chiar dacă știu că voi fi ne-
voită să le reiau a doua zi.

Așa că, da, cu siguranţă percep-
ţia mea asupra literaturii pentru 
copii s-a schimbat mult de când 
sunt mamă. Şi-mi doresc foar-
te mult să vadă lumina tiparului 
și cărticica noastră, am pus în ea 
prea multă bucurie ca să rămâ-
nă doar un manuscris pierdut în 
cloud.

u.c.: Atunci să venim și noi 
cu vestea: volumul pentru copii 
îl vom publica în această vară. 
Felicitări pentru debut și succes cu 
receptarea!

Booktrailer

           Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=dFt6VZL0uFY
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Micu
Prenume: Ramona

Data și locul nașterii:
20.06.1979, Turnu-Măgurele

Cărţi publicate:
Nu știu dacă are vreo relevanţă, am 
colaborat la un manual de franceză 
pentru studenţii din Politehnica: 
Roxana Trofin, Mirela Sălvan, 
Adrian Popescu, Ramona Ivănuţă 
- Communication professionnelle 
en francais, Ed. Printech, 2004 

Debut în revistă:
Roxana în Revista de povestiri 
nr. 16, iunie 2014, pag. 75

Debut on-line
(reviste literare on-line):
Gânduri printre rânduri – Tiuk! 
Nr. 35, 2012

Debut în volum:
Poem cu oameni mari și mici, 
Casa de pariuri literare, 2021
(Dacă nu luăm în calcul manua-
lul de franceză, nici apariţia cu o 
povestire în Antologia IDC 2014 
sau în antologia Nume de cod: 
flash fiction)

II. Topuri 
(1-10)

a. Edituri

1. Casa de pariuri literare – 
pentru că aici apare cartea mea 
:), dar mai ales pentru toate 
lucrurile minunate și de efect pe 
care le fac pentru promovarea 
cărţilor autorilor români: coperţi 
și semne de carte personalizate, 
booktrailer, ediţii sonore

2. Editura Arthur – pentru 
minunatele cărţi pentru copii

3. Polirom – pentru seria 
„Ego proză”

4. Humanitas – pentru „Raftul 
Denisei” și pentru 
seria de literatură română

5. Editura Nemira – pentru 
trecerea de la o nișă clar de-
finită la mai multe genuri 
(colecţia n’autor, Nemi)

6. Editura Univers – pentru 
colecţia Cotidianul

7. Editura Cartier – pentru 
Tatiana Ţîbuleac și alţi autori 
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minunaţi pe care probabil că 
nu i-aș fi descoperit altfel

8. Editura Vellant – pentru 
ilustraţii

9. Editura Litera – pentru 
colecţia „Biblioteca de 
proză contemporană”

10. Curtea veche – pentru 
Răzvan Petrescu

b. Reviste literare

1. Revista de povestiri
2. Tiuk!
3. Litero-mania
4. Revista Accente
5. Decât o Revistă (deși 
nu e o revistă literară)
6. O mie de semne
7. iocan
8. LiterNautica
9. LiterNet
10. Opt motive

c. Cartea de poezie | Cartea 
de proză (autori români)

Proză

1. Vara în care mama a avut 
ochii verzi – Tatiana Ţîbuleac
2. Mandarina – Răzvan Petrescu
3. Băgău – Ioana Bradea
4. Părinţi – Diana Bădica

5. Aberaţii de bun simţ 
– Sorin Stoica
6. Întîlnire la Paris 
– Adriana Bittel
7. Luminiţa, mon amour 
– Cezar Paul-Bădescu
8. Cum mi-am petrecut 
vacanţa de vară – T.O. Bobe
9. Pereţi subţiri 
– Ana Maria Sandu
10. Parohia – Dan Coman

Poezie

1. Cristian Popescu
2. Marin Sorescu
3. Nora Iuga
4. Nichita Stănescu
5. Diana Iepure
6. Oana Ninu
7. Radu Vancu
8. Mariana Marin
9. Mihail Vakulovski
10. Florin Hălălău

d. Bloguri | Site-uri culturale

1. Decât o Revistă
2. Dilema Veche
3. Observator Cultural
4. Scena9
5. Revista Accente
6. O mie de semne
7. LiterNet
8. OS POETIC
9. Historia
10. Dragă scriitorule
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III. O…

întrebare pentru scriitorul 
preferat:

Aţi regretat vreodată ce aţi ales 
să i se întâmple unui personaj cre-
at de dvs?

idee pentru o „viaţă” literară 
„mai bună”:

Să scriem mai mult, să citim și 
mai mult, să vorbim mai puţin.

problemă cu care te-ai 
confruntat/ pe care ai observat-o 
de când ai „intrat” în literatură:

Dincolo de teorii și curente, li-
teratura este interpretată foarte 
mult în cheie subiectivă, ceea ce 
pe mine m-a uimit destul de mult, 
dar cred că e ok, totuși.

IV. Întrebări cu 
răspuns opţional:

Ce ţi se pare „în regulă” în 
literatura română actuală?

Din perspectivă pur subiectivă, 
pentru că nu sunt mai deloc impli-
cată în lumea literară, mi se pare 
foarte „în regulă” că există grupuri 
de autori aspiranţi (cum e cel de 
la Creative Writing Sundays, des-
pre care am tot vorbit) care cresc 
împreună. De asemenea, foarte 
bine mi se pare că există edituri 
dedicate literaturii române.
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Ce ţi se pare „în neregulă”? 
(ce te intrigă / nemulţumește /

„atacă”)
Mi se pare „în neregulă” faptul 

că și la editurile mari „scapă” cărţi 
insuficient editate.

Ai vrea să trăiești din scris? 
(dacă da, cum vezi posibil acest 

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Pentru mine, scrisul e un fel 
de terapie; mi-e teamă că dacă 
l-aș transforma în job full time aș 
ajunge să-l urăsc, deci mai proba-
bil nu. Asta nu înseamnă însă că 
mi se pare normal ca autori care 
și-au dedicat viaţa scrisului și care 
vând relativ bine să nu reușească 
să trăiască decent din asta. Pro-
babil însă că e nevoie de creșterea 
calităţii educaţiei, pe de o parte, și 
de o promovare mai eficientă, care 
să crească vânzările și implicit ti-
rajele. Dar e un subiect pe care nu 
îl cunosc prea bine.

Cum „cuantifici” 
performanţa în literatură? 
(premii,număr de cititori, 

statut literar…)
Nici la performanţă nu mă pri-

cep prea bine; personal, eu citesc 
haotic, de multe ori aleg o carte 
după titlu sau chiar după copertă; 
alteori, aleg ţinând cont de reco-

mandările unor oameni în ale că-
ror păreri am încredere.

Nu știu, deci, să cuantific per-
formanţa, nici măcar s-o definesc, 
mai ales când cărţi care au luat 
premii sau care au fost vândute 
în tiraj mare mie, ca simplu citi-
tor, nu mi-au spus nimic și, pe de 
altă parte, au fost foarte multe 
volume care mi-au plăcut mult, 
deși n-au luat niciun premiu.

Ai un model de performanţă?
Nu știu dacă e cu adevărat 

model de performanţă, dar, 
pentru mine, Revista de povestiri 
(altfel spus, Simina Diaconu) 
a reușit să creeze o comunitate din 
care au ieșit destul de mulţi autori 
buni. Sunt convinsă că financiar 
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proiectele lor de-abia se susţin, 
dar, la modul ideal, asta e prea 
puţin important.

Ce ar trebui să includă 
un management literar 

performant?
Probabil că o promovare 

eficientă, menită să extindă 
publicul cititor și să-l educe, să-l 
facă să-i placă să citească, să mai 
vrea. Dar astea sunt mai degrabă 
vorbe goale, practic nu am nici 
cea mai mică idee cum s-ar putea 
realiza asta și nici dacă ar fi cu 
adevărat benefic. Poate că mai de 
folos ar fi restrângerea publicului 
la cei cu adevărat pasionaţi de 
lectură, habar n-am.

V. (Auto)portret

Un autoportret (în cuvinte)
Am aproape 42 de ani și mă 

recunosc cu greu în oglindă. Am 
trei copii, până de curând am 
avut și un job full time. Mi-am 
dorit dintotdeauna să scriu, dar 
n-am scris nici pe departe cât aș 
fi putut.

Un portret al generaţiei 
(unde și cu cine te-ai încadra)

Pentru că am crescut odată cu 
Creative Writing Sundays de la 
Revista de povestiri, care a dat 
autori buni, foarte buni, unii încă 
nepublicaţi (dar sunt convinsă că 
vor publica până la urmă), mă 
identific cu ei.

O să menţionez câţiva dintre ei, 
ca puncte de reper:
Simona Goșu, Andrei Panţu, 
Horea Sibișteanu, Alexandru 
Trușcă, Laura Pamfiloiu, Veronica 
Stănică, Nicoleta Balaciu, 
Florin Spătaru, Gabriela Anton, 
Ruxandra Bancu, Angelica Stan, 
Lavinica Mitu, Alina Cobzac și 
Ramona Boldizsar.

O parte dintre ei au urmat și 
cursurile de creative writing ale ce-
lor de la iocan, alţii, ca mine, s-au 
antrenat doar scriind la temă și 
dând și primind feedback-uri.

Ştiu că în lumea literară „mare” 
grupul nostru nu înseamnă ne-
apărat o generaţie, dar eu așa am 
perceput-o.
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VI. Ce-mi / ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc / propun eu ca 
scriitor?

Îmi doresc să nu regret vreodată 
ce public. Să fiu împăcată cu mine, 
indiferent de cum vor fi primite 
textele mele.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aș dori (vreodată)?

Cititorului, în general, îi doresc 
să aibă norocul ca, foarte selectiv 
fiind, să aibă de unde alege. Citito-
rului meu îi doresc răbdare. 

Ce n-aș dori niciodată nimănui 
ar fi să fie obligaţi să facă lucruri 
cu care nu sunt de acord, care 
contravin convingerilor și princi-
piilor lor.

VII. Ce-aș cere / 
pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Să-mi dea un răspuns (fie el și 
negativ) într-un timp rezonabil; 
după acceptarea manuscrisului, să 
îl citească cu atenţie și să vină cu 
cele mai potrivite sugestii și idei.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să fie onest.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Să nu aibă prejudecăţi și să alea-
gă doar după valoarea literară a 
textelor.

Unui agent literar
Să-și (re)prezinte autorii în cea 

mai bună lumină posibilă.

Unui organizator de festival 
literar

Să ofere condiţii egale tuturor 
participanţilor.

VIII. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Cel puţin pentru moment, 
cartea mea nu cred că se poate 
susţine singură, așa că aș așeza-o 
în compania altor cărţi care îmi 
sunt dragi.

Coperta cărţii mele de 
debut - dacă ar fi după mine 

Exact cum e – mi se pare 
o copertă puternică vizual și 
reprezentativă pentru mare parte 
din textele din carte.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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IX.

Cel mai…
Bun text al meu este…
De rămas-bun

Important aspect pentru mine 
ca autor este să… văd pe cineva 
necunoscut citindu-mi cartea – în 
metrou sau în parc, de exemplu.

Cea mai…
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost… 
Deocamdată, nu cred că am făcut 
vreuna majoră, dar probabil că 
mai am timp :)

Mare emoţie am avut-o… când 
am văzut coperta și m-am gândit 
că gata, de acum sigur se întâmplă.

Cele mai…
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu… niște texte în care am crezut 
foarte mult și care au primit feed-
back-uri negative.

Grele momente au fost atunci 
când… treceau două-trei luni și 
nu reușeam să scriu nimic. Asta 
din punct de vedere literar, că per-
sonal au fost multe, mult mai grele.

Cei mai…
Mulţi bani i-am câștigat pe vo-

lumul… Nu e cazul. Deocamdată ;)

Fericiţi oameni pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea… au 
fost copiii mei.

X. Dacă…

Ar fi să schimb ceva din traiec-
toria mea literară, aș schimba…
Aș scrie mai mult, aș tăia mai fără 
milă și aș publica mai devreme.

N-aș mai scrie, ar fi… foarte 
tristă viaţa mea. Şi aș face mult 
mai des crize de isterie :)

N-aș mai putea scrie ar fi…
trist.

-mi pare rău de ceva, e că… nu 
am mai mult curaj.

E să pun o întrebare suplimen-
tară în acest chestionar și să și 
răspund, aceasta ar fi… (aproape 
ca într-un banc prost:) De ce scrii? 
Pentru că nu pot altfel.

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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XII.

Să presupunem că ești pro-
prietarul unei librării. Ce faci în 
prima lună?

Mă lămuresc care e treaba cu 
editurile. Şi încerc să construiesc o 
strategie de promovare echitabilă.

Să ne imaginăm că lansezi un 
concurs literar. Cum s-ar numi?

„Ţară, ţară, vrem ostași!” Glu-
mesc, de fapt nu știu. Dar aș căuta 
un nume simplu și percutant.

Să ne gândim că lucrezi la o 
strategie națională de promova-
re a scriitorilor români. Cu ce te 
gândești să începi campania?

Probabil aș face clipuri video, 
pe TV, plus social media, cu cei 
mai cunoscuţi autori români.

XI. Publicul

Să ne gândim puțin la ideea 
de public. Care e publicul de 
care ai nevoie? Există o cifră 
minimă dincolo de care publicul 
te motivează sau rămâne doar o 
noțiune abstractă?

Pentru mine, publicul e o idee 
abstractă. Şi cred că e mai bine așa, 
mă ajută să rămân calmă și lucidă 
faptul că nu atribui publicului meu 
nicio caracteristică, niciun chip. 

Ce mesaj ai pentru publicul 
tău actual? Dar pentru cel viitor, 
care va citi acest mesaj peste câți-
va ani?

Să mă citească atent și cu răb-
dare. 

Ce așteptări ai de la public?
Să vină cu feedback. Ştiu că nu 

e neapărat treabă de cititor, dar de 
multe ori, cred, cititorul anonim 
poate să fie mai detașat și mai rea-
list în interpretare.

Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

Fiind timidă și introvertită, cu 
siguranţă nu îl caut. Dar mă bucur 
dacă mă caută el.
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