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țignal ana SĂnDUlESCU

Ana Săndulescu (n. 1989, Vaslui) a publicat în revistele: Dacia 
Literară, Observator cultural, Revista Nouă, Tiuk! și Zona Literară, dar și 
pe platformele online: O mie de semne, OPT motive și Poetry Noise.

La 26 de ani, a debutat cu romanul Anamneza la editura Herg Benet și în 
2017 a beneficiat de programul „Rezidenţe FILIT pentru scriitori români”. 
În 2019 a coordonat volumul de interviuri Prietenii și Literatura. Club 8, 
OuTopos și invitații lor (Casa de Pariuri Literare). Cea mai recentă carte, 
La topirea ghețarilor (Casa de Pariuri Literare), reprezintă debutul în 
poezie.

În prezent, trăiește și muncește în București, iar în timpul liber traduce 
romane pentru editura Litera.
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10. Lia

Sunt un mugure peste care a dat un îngheț neașteptat, în timp ce în jur 
natura a renăscut și prosperă. Timpul meu se comprimă nimicitor. Nu fac 
nimic valoros, nici la serviciu, nici în boxă, nici în afara ei. Deși am ore în 
zi, nimeni nu m-a învățat cum să le consum cu spor, școala nu m-a ajutat 
să detectez sau să rezolv problemele astea sau cum să port o discuție care 
contează.

Cu cât am mai mult timp liber, cu atât devin mai leneșă, mai permisivă. 
În loc să-mi pun combinezonul și să vizitez orașul, prefer să stau îngenun-
cheată într-un colț al atelierului, departe de fire și de agende, pentru că nu 
sunt în stare să pictez mare lucru oricum, doar o uscătură, un fruct chircit, 
intubat, galben lemon, într-o mare de flori cu măști la receptacule, ce-i 
asta. Surprinsă de lumea-n care mă învârt, îmi merit neliniștea, aceeași 
frământare pe care știu că o simte și

o mlădiță căreia nu-i reușește înălțarea la cer.

câteva poeme din volum

21. Espera

Dacă umanitatea s-ar fi oprit
la primele impulsuri artistice,

poate că ar fi fost mai bine.

Câte idei s-au pierdut doar fiindcă 
le-am împărtășit

cu alții, conferindu-mi o stare
de falsă,

imediată mulțumire, de ce m-am
descoperit în felul ăsta?

Câte tablouri s-au sfărâmat
pentru că s-a săpat în idei prea tare?
Cum să omori un om?
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4. Lia

O mișcare amplă, diafană, a mâinilor pe șevalet, pictând cu siena arsă, 
în loc de crugul cerului, o imensă gaură neagră. Lumea pare o prefăcătorie, 
un ciob prismatic multicolor: serviciu, aprecierea colegilor, pictura, unul 
sau două proiecte personale, planuri cu locuință spațioasă și bebeluși fe-
riciți. La ce bună toată cumințenia asta mai asurzitoare decât spațiul unui 
coșciug? Încropesc programe, planific într-un loop infinit, amân decizii, 
nu acționez defel, iar între timp, m-am închis în garsoniera aia pustie cu 
scânduri late la geamuri,

singură, mi-am pus gratii la viață.

6. Espera

Îmi e străin cuvântul „părinte”,
eu am avut parte doar de gazdă, la nivel conceptual
de două brațe, mereu aceleași două brațe,
doar corpurile difereau,
în timp ce umanitatea era crescută cu mai mult
de zece degete bătucite și de ordinul fii artă.

Tânjesc după acea mare și irepetabilă
prietenie, părinți ca pansament, să-mi îmbrac corpul
într-o pijama pufoasă, s-o pătez cu gem de afine,
să fiu certată pentru asta.

Detalii triviale, un ecosistem stabil, imuabil,
unde singurele așteptări sunt terminarea unei facultăți,
alegerea unui om bun,
să mă așez la casa mea, să fac copil,
să-mi umplu zilele cu lucruri simple, să îmbătrânesc frumos.
Oare?

Ascultă poemul 12. Espera în lectura autoarei:
Click aici!🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/strada-valea-buzului-35?key=tignal4
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La 30 și un pic de ani
aș putea să am eșecuri mai mari

decât faptul că am „gafat” un proiect literar

un interviu cu Ana Săndulescu,
realizat de Maria Petricu și un cristian

un cristian: Debutul în poezie 
vine cu La topirea ghețarilor. Cam 
de când e povestea cu poezia, 
mulți așteptau un nou volum de 
proză?

Ana Săndulescu: Povestea cu 
poezia e cumva recentă. De-a 
lungul anilor, mi s-a spus că 
folosesc multe expresii poetice în 
proză, fiind întrebată, de multe 
ori, dacă scriu și versuri. Am luat 
în calcul sugestiile primite și am 
început să testez un nou registru.
La topirea ghețarilor a apărut 
firesc, organic, exact când trebuia. 
Și dacă iau în calcul feedbackul 
pozitiv pe care l-am primit în nici 
trei săptămâni de la apariția cărții, 
cred că sunt pe drumul cel bun.

Abordarea mea
a fost colocvială,

iar cartea are conținut
pe înțelesul tuturor.

Maria Petricu: Cum a fost 
trecerea de la proză, istorie literară 
la poezie?

A.S.: Exciting și accidentală.
În proză, mă simt cel mai con-

fortabil pentru că-mi place să cre-
ez în fraze lungi, nesfârșite.

Proiectul de istorie literară des-
pre cenaclurile din Iași a pornit 
dintr-o curiozitate de a afla și de 
a înțelege cum s-au format oame-
nii pe care-i admiram și de a în-
văța din experiența lor artistică. 
Deși nu am studiat la Facultatea 
de Litere, am finalizat, totuși, două 
mastere: unul în management (al 
organizațiilor) și unul în psiholo-
gie (a resurselor umane). Nu știu 
cum ar fi ieșit proiectul ăsta dacă 
ar fi fost realizat de un „om de lite-
re” pentru că nu a venit nici unul 
să preia frâiele. Poate că ar fi avut 
o abordare mai erudită, dar poate 
că i-ar fi lipsit curajul de a con-
tacta atâția oameni și tenacitatea 
de a-i aduce la un loc în același 
volum. Sau poate că demersul ar
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fi fost prea formal, cu întrebări 
care să genereze răspunsuri mai 
mult „teoretice” decât aplicabile. 
Abordarea mea a fost colocvială, 
iar cartea are conținut pe înțele-
sul tuturor. Bogăția acestui vo-
lum vine din răspunsurile oferite 
de personalitățile intervievate, iar 
întrebările mele au fost doar niște 
capcane, niște alibiuri pentru acele 
răspunsuri docte, care conțineau 
detalii biografice, dar și elemente 
de istorie literară la Iași.

În ce privește, trecerea mea la 
poezie, o să abstractizez răspunsul 
aducând aici o bucățică dintr-un 
poem din LTG:

Nimeni nu vorbește despre cât
de grea e trecerea
de la un registru la altul,
cât de dificilă e acceptarea unui
partener nou,
să jonglezi cu emoțiile, să fii
mamă într-un moment și
să ții cu dinții de libertatea ta
într-altul.

Cât de ușor mă scriu singură,
când rezultatul e
o constelație de mărimea unei
prăjituri răsuflate.

M.P.: Ce ți-a adus nou această 
abordare literară?

A.S.: La 30 și un pic de ani aș 
putea să am eșecuri mai mari decât 
faptul că am „gafat” un proiect 
literar. Îmbrățișând mai multe 
registre, testând și experimentând, 
am descoperit o lecție de viață. Tot 
ce contează e execuția. Adică să 
faci. Calitatea. Să fie ceva decent, 
ideal bun spre foarte bun. Și 
perseverența. Să nu te dai bătut. Să 
continui. Sunt o infinitate de idei 
cu potențial... mai contează și să le 
dăm viață, nu? 
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Deși nu-mi place
vocea mea,

s-a simțit ca
un performance

M.P.: Cât ai lucrat tablourile 
acestui volum?

A.S.: Cât a fost nevoie. Am lucrat 
la cele 11 tablouri ale Liei până 
am fost mulțumită de formele lor 
finale.

M.P.: La topirea ghețarilor… 
este un volum foarte personal. 
Spune-ne puțin despre dualitatea 
Lia–Espera.

A.S.: Cred că a fi scriitor 
înseamnă să dezvolți povești și să 
te descarci prin personaje și situații 
inventate. Volumul ăsta e la fel de 
personal ca o operă de ficțiune. 
Confesiv da, autobiografic nu. 
Tatăl meu trăiește, eu nu pictez, nu 
am făcut-o niciodată. Am vrut să 
creez ficțiune poetică, aflu că mi-a 
ieșit. Despre Lia și Espera nu vreau 
să vorbesc încă. Dacă aș face-o, aș 
ruina filmul.

M.P.: La înregistrarea poemelor, 
și-a făcut loc o a treia entitate?

A.S.: Da, the writer. Ana. Deși 
nu-mi place vocea mea – sunt 

puțini oameni cărora le place 
propria voce – deși unele cuvinte 
se aud șoptit, din cauza pronunției 
mele sau a telefonului cu care am 
făcut înregistrările, s-a simțit ca 
un performance. Cel mai clar 
exemplu e poemul pe care l-a ales 
Paul Burcia pentru booktrailer-ul 
cărții. Cineva m-a întrebat dacă 
am angajat o actriță sau dacă e 
interpretarea mea.

u.c.: Prietenii și literatura. Club 
8, OuTopos și invitații lor (Casa de 
pariuri literare, 2019), un volum 
foarte consistent, și ca număr de 
intervenții/dialoguri, și ca număr 
de pagini, ne spune povestea unor 
grupări ieșene fundamentale 
pentru a înțelege mișcările literare 
ale anilor '90. Ce a fost complicat 
de făcut în această sinteză prin 
interviuri, care sigur va deveni 
bibliografie obligatorie pentru 
viitoare lucrări de masterat, ca să 
nu zic doctorat?

A.S.: Aducerea laolaltă a 
douăzeci și patru de personalități 
într-un singur proiect, acum 
când vremurile sunt aglomerate 
și revendică atât de mult din 
energiile noastre și apoi, efortul 
de a-i convinge pe aceștia să 
deschidă supapele trecutului. Au 
trecut douăzeci de ani pentru 
acești oameni și fiecare a luat-o pe 
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propriul drum. Să se întâlnească în 
aceste confesiuni, în maniera asta, 
a fost o provocare. În același timp, 
a trebuit să propun o structură, 
dar fără să distrug spontaneitatea 
și naturalețea declarațiilor. 
Apoi, am vrut să nu denaturăm 
istoria. Sunt câteva lucruri clare, 
neinterpretabile, precum anii 
în care grupurile s-au creat și 
caracteristicile proiectelor pe 
care le-au desfășurat, dar fiecare 
răspuns a reprezentat varianta 
unui singur om, or grupările 
astea două, OuTopos și Club 8 au 

angrenat zeci de oameni, fiecare 
cu perspectivele și cu percepțiile 
lor, de asta am încercat să folosesc 
un șablon de interviu și să nu mă 
abat prea mult de la el. Dacă mi-a 
ieșit sau nu, vom vedea în anii și în 
recenziile care vor urma, de vor fi.

Club 8 și OuTopos
au fost cenacluri unde

fiecare individ 
a contat

u.c.: E un demers de istorie 
literară care, în condiții normale, 
ar fi bine punctat. La noi însă 
lucrurile bine făcute nu prea 
au trecere, iar istoria literară e 
pasată cumva. Pe de altă parte, 
am descoperit elevi de liceu 
interesați de subiect, care au și 
dorit să răsfoiască volumul. Cum 
îți explici?

A.S.: În primul rând, orice ini-
țiativă (sau mișcare literară) are 
nevoie de confirmarea „oficială” 
a timpului. Nu e suficient să faci 
activități grozave care au impact 
doar pentru cei ce beneficiază în 
mod direct de ele. Nu putem să 
vorbim despre istorie literară pe 
termen scurt sau mediu. Însă, pot 
încadra un fenomen aici, dacă de 
exemplu au trecut câteva decenii 
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și a existat un impact, atât în mo-
mentul în care fenomenul s-a ma-
nifestat, cât și dacă a avut reverbe-
rații înspre generațiile mai noi. Sau 
dacă, a fost ceva nemaiîntâlnit sau 
dacă nu s-a mai coagulat nimic la 
fel de uimitor după.

Știu ce zici, când spui că 
publicul tânăr e interesat de acest 
proiect. Se întâmplă asta, fiindcă 
proiectul în sine, deși nișat, e 
construit într-o manieră modernă, 
aplicată. E o carte de interviuri 
care reconstituie trecutul, dar un 
trecut care e prezentul mult-dorit. 
Club 8 și OuTopos au fost cenacluri 
unde fiecare individ a contat, 
unde au existat proiecte palpabile, 
memorabile și o comunitate, adică 
ceea ce se regăsește mai rar în 
lumea individualistă de astăzi.

Cred că am transformat
cea mai mare durere

într-o pârghie
către cer

u.c.: Eram curios dacă în 
momentul în care ai realizat cartea 
autorii știau exact structura ei. 
Întreb asta și pentru că în mediul 
literar există mereu fel de fel de 
grupări și regrupări și nu neapărat 
prieteniile din tinerețe se mențin 
sau sunt acceptate. Aici oglinzile 

nu par sparte, nici ciobite, de-
aici și povestea cu Prietenii și 
literatura?

A.S.: Nu am comunicat 
structura autorilor, pentru că 
aceasta s-a decantat în timp. Însă 
elementul cel mai important 
a fost Încrederea. Încrederea 
lor în mine că voi avea grijă de 
acest proiect, de amintirile lor 
și încrederea mea în ei că nu mă 
mint sau nu denaturează trecutul. 
Dacă prin oglinzi sparte, te referi 
la problemele care au existat între 
ei, intra-grupal sau între grupări, 
bineînțeles că au fost. Ar fi naiv, 
să credem altfel. Dar nu asta a fost 
miza proiectului: senzaționalul. 
Ci reconstituirea unui episod din 
literatura națională care a mers, 
care a generat ceva de valoare.

u.c.: Pandemia parcă ne-a 
redefinit. Cum ai făcut față 
situației? Cum te regăsești acum?

A.S.: Pe mine nu m-a redefinit 
pandemia. Muncesc de acasă de 
vreo trei, patru ani de zile, deci 
sunt obișnuită cu call-urile. Am și 
o rutină de sport care mă ajută. Pe 
mine m-a schimbat, fundamental, 
pierderea bunicilor mei. Acum 
mă regăsesc bine. Și cred că am 
transformat cea mai mare durere 
într-o pârghie către cer.  



10

țignal ana SĂnDUlESCU

Booktrailer

                               Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=xnYcb4db4zE


ÎNCARCĂ-ȚI imprimanta color:
printează un poster, baby!
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Săndulescu
Prenume: Ana

Data și locul nașterii:
25 mai 1989, Vaslui

Blog / site personal:
anasan.ro

Cărţi publicate:
Anamneza, (roman) – 2015 – ed. 
Herg Benet

Prietenii și Literatura. Club 8, 
OuTopos și invitații lor (interviuri) 
– 2019 – Casa de Pariuri Literare

La topirea ghețarilor (poezie) – 
2021 – Casa de Pariuri Literare

Colaborări:
Cu editurile Herg Benet și Litera 
pentru traduceri din limba engleză 
în română

Cenacluri frecventate:
Cenaclul Junimea și Salonul de Li-
teratură Zero+ din Iași

Lecturi în cenacluri, cluburi:
Salonul de Literatură Zero+ și 
Junimea în Iași, PoetikA în Club 

A, Lectura de Joi a asociației 
AdLittera, Nepotu’ lui Thoreau la 
Cluj

Debut în revistă:
mai 2012, în revista Zona Literară 
(Iași)

Debut în cenaclu:
Salonul de Literatură Zero+ (Iași)

Debut on-line:
martie 2013, în revista Tiuk! 
(Brașov)

Debut sonor:
La topirea ghețarilor, 2021,
Casa de Pariuri Literare

Debut în volum:
Anamneza, 2015, editura Herg 
Benet

II. O…

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

Să fii perseverent într-ale 
cititului și într-ale scrisului. 

Să ții legătura, chiar și on-line, 
cu scriitorii pe care-i admiri, 

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

Am observat că nu e destul să 
scrii și să publici o carte. Să fii 
doar scriitor. La modul ideal, ar fi 
indicat să-ți lepezi introversiunea 
și să fii acolo: un bun comunicator, 
să ai niște cunoștințe elementare 
de marketing, să faci conexiuni 
dintre cele mai diverse, să-ți expui 
vulnerabilitățile, să fii dispus 
să împărtășești experiențele, 
succesele și ratările literare cu 
oamenii care te urmăresc, să fii și 
om de vânzări poate. Nu e destul 
doar să exiști. Sunt multe cărți 
excelente care rămân în umbră 
fiindcă autorii nu vor să pășească 
în afara lor. 

III. Întrebări cu 
răspuns opţional:

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

Mi se pare remarcabil faptul că 
au apărut atât de multe inițiative 
literare on-line care încurajează, 
în mod repetat, consumul de 
literatură română contemporană.

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

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Eu am o abordare mai 
pragmatică. Chiar dacă aș face 
bani nenumărați din drepturile de 
autor, tot mi-aș păstra un serviciu 
și în continuare aș investi timp 
în afacerile mele. Experiențele 
acestea, trăite la exterior, mă 
inspiră în scris. E vorba de 
echilibru și de a juca pe cât mai 
multe fronturi, ca la bursă. Nu-
ți ții portofoliul de acțiuni la o 
singură companie. O să continui 
să scriu și să traduc fiindcă e o 
pasiune sănătoasă, am început și 
un site de autor pe care vreau să-l 
cresc în lunile următoare, dar caut 
să nu joc totul pe o singură carte. 
La propriu.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de 

cititori, statut literar...) 
Nu iau în considerare aceste 

aspecte fiindcă știu că sunt 
înșelătoare.

Să fiu mai bună decât eram ieri, 
să susțin efortul ăsta îndelungat, 
asta e adevărata performanță 
pentru mine. Să primesc recenzii 
relevante pe Goodreads de 
la cititori reali, oameni care 
se conectează cu mine la un 
eveniment de carte sau într-un 
mesaj privat, spunându-mi că i-am 
ajutat, inspirat sau că am așternut 
cuvintele pe foaie într-o manieră 
unică care a ajuns la inimile lor, 
vindecându-le.

Ce ar trebui să includă 
un management literar 

performant? 
Din punctul meu de vedere, un 

autor are nevoie de editură pentru 
marketing și distribuție. Doar 
atât. 

În momentul în care, tu ca 
editură, scoți o carte și alegi 
să nu o promovezi, mizând pe 
șansă sau bazându-te exclusiv pe 
notorietatea autorului, dacă nu 
trimiți cartea unor „influenceri” 
care s-o citească și s-o recenzeze, 
dacă nu facilitezi critica de 
întâmpinare, atunci în lipsa 
vizibilității, acea carte nu o să 

genereze vânzări. Dacă oamenii 
îți scriu în privat sau în comentarii 
publice că vor să cumpere 
produsul de la cea mai apropiată 
librărie din orașul lor și cartea nu e 
la raft atunci iarăși ai o problemă.

Pe lângă astea, un management 
literar performant ar trebui să mai 
includă și un sistem de afiliere top-
notch, o rețea vastă și subtilă care 
să-ți promoveze nu doar cărțile 
efectiv, ci mai degrabă promoțiile 
și evenimentele de CSR. Se poate 
lucra cu bloggeri, autori care 
dețin site-uri literare sau parteneri 
specializați în SEO și mulți alții 
contra unui comision de tipul 
CPA (cost per acțiune, de obicei îl 
plătești o dată, când se întâmplă) 
sau Revenue Share (când se face 
împărțirea încasărilor, deci un 
venit recurent pentru afiliat). Se 
pot lua destule măsuri, în bugete 
de bun-simț, pentru a crește 
vânzările, și implicit indicatorii de 
performanță.

Există un concept numit 
„scarcity mindset” care face 
referire la un anume mod de a 
gândi. Omul care are o asemenea 
mentalitate crede că lumea e 
o „plăcintă” finită și dacă vin 
Humanitas, Polirom și Paralela 
45 și iau fiecare câte o bucată, nu 
mai rămâne mare lucru pentru 
editurile mai mici. Omul care 
gândește așa vede doar competiție 
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în jur. E, mai degrabă, o abordare 
orientată către sărăcie și deficit 
decât spre căutarea oportunităților 
și abundență.

IV. Ce-mi / ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc / propun eu ca 
scriitor?

Odată cu trecerea anilor, aș vrea 
să nu mă blazez, să-mi păstrez 
curiozitatea.

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

Să dai peste cărți (și prieteni) 
care să te ajute să fii un om mai 
bun. Așa cum un scriitor găsește 
împlinire în pasiunea sa, și tu să 
găsești scopul „care să-ți dea, nu 
de puține ori, elanul de a crea o 
noapte întreagă, deși a doua zi, să 
zicem, ai avea serviciu”.

V. Ce-aș cere / 
pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Iubesc jocul de șah, dar nu-
mi place să fiu ținută-n șah, prin 
urmare, să nu amâne luarea unei 
decizii. Să fie hotărât. Dacă e „nu” 
să ținem legătura pentru altăda-
tă. Dacă e „da”, să-mi prezinte o 
strategie pentru cartea mea. Să-mi 

spună unde mai trebuie să lucrez, 
ce să mai editez.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să pună întrebări originale, 
creative, care instigă la un dialog 
bogat. Să nu-i fie jenă să se ducă în 
locurile în care alții n-au fost.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Fairplay.

Unui agent literar
Din câte știu, în România, 

majoritatea autorilor sunt propriii 
lor agenți literari.

VI. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Un banner de autor. Din rațiuni 
comerciale, cărțile ar trebui să fie 
în apropierea bannerului, cu un 
display personalizat, specific temei 
majore a cărții.

Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine

Am avut bafta să lucrez cu artiști 
care m-au înțeles din prima. Atât 
coperta romanului Anamneza, cât
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și cea a volumului de poezie La to-
pirea ghețarilor sunt în concordan-
ță cu miezul cărților.

VII.

Cel mai…
Bun poem al meu este…
Dacă aleg un poem de-al Liei, 

n-ar fi corect față de Espera și 
viceversa.

Cea mai…
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost…
Să arunce primul piatra cine n-a 

făcut vreo gafă. Ha!

Cele mai…
Grele momente au fost atunci 

când…
Credeam că totul, chiar și 

scrisul, e degeaba; cenușă.

VIII. Dacă…

Ar fi să schimb ceva din traiec-
toria mea literară, aș schimba…

La sfârșitul lunii mai, am 
împlinit 32 de ani. Până acum, 
am reușit să public trei cărți și, 
în curând, scot a patra traducere 
– din engleză în română – la 
editura Litera. E prea devreme să 
mă gândesc la asta, dacă aș vrea 
să schimb ceva, pentru că nu am 
încă dovada „eșecului”. Pentru că 

a trecut prea puțin timp ca să fac 
un bilanț precis.

N-aș mai scrie…
Aș învăța să pictez.

N-aș mai putea scrie…
Nu concep.

IX. 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?

Cu cât sunt mai mulți, cu atât 
mai bine, dar nu mă gândesc la 
asta. Să visez cu ochii deschiși nu e 
pe lista mea de priorități.

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

Mai postez din când în când, pe 
profilul meu de Facebook, diverse 
anunțuri despre cărțile și tradu-
cerile mele, dar sunt doar suges-
tii, nicidecum insistențe. Nu caut 
public, dar cine vine către mine e 
binevenit. La urma urmei, suntem 
în călătoria asta împreună.

X

Să presupunem că ești 
proprietarul unei librării. Ce faci 
în prima lună?

Mi-aș face librărie doar într-un 
oraș mai mic, unde „the word of 
mouth” chiar face diferența. Aș 
împărți spațiul pentru a adăuga 
și o ceainărie, musai. Deși, știu 
că sunt necesare alte avize, cred 
că merită și merg mână în mână. 
Îmi vin în cap multe idei, dar o 
chestie care sigur aș face-o ar fi 
să promovez scriitorii locali. Le-
aș face standuri și evenimente 
dedicate, știind că oamenii sunt 
mai deschiși față de ceva nou dacă 
văd cel puțin o asociere familiară.





Literatura română scrie pe mine!
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