


2

ȚIGNAL Suzănica tănase
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fragment din volum

Visez iarăși sânge. Curge din 
mine de parcă s-ar fi spart un 
robinet.
Sunt toată un lung șiroi de sânge. 
Mă preling roșie și cleioasă. Ca
siropul de zmeură.
Sângele meu e fierbinte și mă nă-
clăiesc pe mâini căci încerc să îl 
îndes
înapoi. Îmi alunecă printre dege-
te ca săpunul prea mare.
Când mă trezesc sunt uscată, cu 
mâinile amândouă apăsându-mi 
chilotul.
E încă acolo. Îmi zic, e încă acolo.

Când eram mică întorceam fo-
tografiile cu capul în jos și mă 
uitam subfustele femeilor.

De ce, în schimb, nu mă priveam în oglindă goală?
I-am ales deja un nume. Nu se pune nume înainte de vreme. Așa spune
lumea.
Lumea e alunecătoare ca sângele.
Sângele miroase urât.
Noi toți o strigăm Sofia.
Ce face Sofia astăzi?
Cum mai e Sofia?
Ce îi place Sofiei să mănânce?
Atunci eu mă absorb ca buretele în apă. E doar ea.
Fratele meu mi-a spus că are nume de sfântă. Sfânta Sofia. Cea bună.
Cea dreaptă. Cea miloasă. Mă bucur că am ales un nume însorit. Albastru.
Ca marea. Ca cerul. Ca Dumnezeu.

Oare sfinții mor? Când mor, oare ei cu adevărat mor?
Și unde se duc?
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Știu că e fată. Mi se spune că e încă prea curând. Dar eu deja știu.
Nu mănânc prăjituri și asta mă îngrijorează.
Însă cumpăr flori. Cumpăr flori precum fulgii de zahăr. Mici și picurate.
Ca stropii în acuarelă.
Râd singură și automat. Râsul se umflă din capul pieptului până în colțurile
gurii.
Florile Sofiei.
Sofia vrea multe flori. Mamă, Sofia vrea flori!

Nu am fost mereu mamă. Era o vreme când nu eram decât eu. Eu cu
doar o inimă.
Acum mi-e teamă de mine cu o singură inimă. Ca o buburuză fără
puncte negre.
Când aveam doar o inimă eram incompletă.
Nu știam.
Nu știam.
Nu știam.
Cum doare, nu știam.
Cum se simte, nu știam.
Cum se iubește, nu știam.
Cum nu se mai doarme, nu știam.
Cum se plânge, nu știam.
Frica, nu o știam.
Panica, nu o știam.
Mirosurile, gusturile, nu le știam.
Tot ceea ce știam cu adevărat, nu știam.

Înainte să devin cineva, îmi ziceau Tarzan Pistruiat. Locuiam în copaci
și îmi creșteau pistruii numai vara. Aveam nouă ani.
Când m-a învelit noaptea până la bărbie a început să mă strângă într-o
parte. Îmi curgeau lacrimile ca la cascada Urlătoarea.
Mama s-a speriat și m-a dus la urgență.

https://cdpl.ro/produs/gradina-sofiei-suzanica-tanase/
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poem inedit, din volumul în lucru Oameni ca noi

Degetele ei ghemuite între degetele lui  
Prima vânătaie și-o crustă de sânge  
Ochi străini hămesiți de bârfe și cuvinte usturătoare  
Nici nu am știut cât de mult te-am urât până nu te-am lăsat  
Am confundat iubirea aia mare cu ura  
Atât de asemănătoare între ele  
amândouă intense copleșitoare  
iar degetele ei strângeau cu încredere degetele lui  
învățată că prin atingere ființa se înmoaie  
neștiind că respiră deja aerul încins de colivie  
privirea lui rece goală departe promisiuni ruginite ce scârțâie în vânt  
ca oasele strivite în palmă  
Așa e când nu-ți asculți tatăl mi-am zis  
Bărbații se recunosc atât de bine între ei  
Ce dacă nu mă iubește i-am râs încrezută cu nasul în paharul cu apă mi-
nerală  
Stropită cu bule sprintene viața arată altfel
Mă va iubi i-am spus-o cu siguranța inconștientă a celui care joacă la ruletă 
tot ce are
pe-o singură culoare  
Degetele ei alunecă printre degetele lui cu simplitate  
Oboseala ca o înălțare de piept  
Ultima înainte ca sufletul să se ridice din genunchi la ceruri  
Poarta casei urlând în noaptea cu lună plină  
Doar ea căutând  
Căutând un ecou ca o floare uscată dar  
El nu-i vede geniul nici seva scursă zadarnic de atâta timp într-o rădăcină 
moartă  
Degetele ei unite apasă peste rânjete amare ochi negri ca buricele pămân-
tului  
Astupați cu cenușa, un ghem culcat  
Cât de mult te uram dar degetele mele vinete de ani buni așteptau
Chiar momentul acesta.



6

ȚIGNAL Suzănica tănase

De exact 8 ani scriu pentru că simt că mă vindec 

un interviu cu Suzănica Tănase,
realizat de Maria Petricu și un cristian

Cum te-ai adaptat perioadei de 
pandemie? Știu că restricțiile în 
Canada au fost mai puțin severe 
decât cele din România. Și totuși, 
acum, situația cu vaccinul este un 
pic mai complicată.

Când a început pandemia nici 
nu am conștientizat prea bine ce 
se întâmplă. Mă bucuram, în mod 
egoist, că voi sta acasă și că voi 
petrece mai mult timp împreună cu 
familia mea. Mă cam săturasem de 
programul nostru mult prea încărcat 
și îmi doream cu înverșunare o 
pauză. A fost perfect pentru mine 
mai ales că mi-am dus sarcina până 
la capăt (aflasem că sunt însărcinată 
în martie 2020), fără să am cel mai 
mic stres. După aproape doi ani de 
stat acasă mă simt pregătită să mă 
întorc la serviciu și la o viață cât de 
cât normalăl. Mi-e dor de munca de 
la birou, de colegii și de clienții mei. 

În Canada s-a vaccinat cam 80% 
din populație și de câteva zile au 
anunțat vaccinarea obligatorie a 
angajaților guvernamentali. Deci 
nu scăpăm prea ușor aici, dar ceea 
ce mă îngrijorează e faptul că se 
preconizează un booster la fiecare 
6 luni. Eu care evitam an de an 

vaccinul antigripal nu voi avea cum 
să-l evit pe acesta din cauza muncii 
pe care o prestez în domeniul 
imigrației. Nu pot să spun că îmi 
convine ceva impus, dar care ar fi 
alternativa? Așteptăm și sperăm să 
se retragă apele astea învolburate.

Cât de străin te poți simți în 
țara de adopție? Ce a însemnat sau 
ce înseamnă pentru tine plecarea 
din România?

Străină mă voi simți toată viața 
deși am cetățenie dublă. Nu aparțin 
locului și nici oamenilor de aici. 
Poate de aceea și lucrez printre 
imigranți. Nu poate, chiar de aceea. 
Mă simt mai acasă printre oamenii 
veniți din toate colțurile lumii decât 
printre canadienii la a trei sau la a 
patra generație. Plutește un dram 
de superficialitate și răceală aici 
cu care m-am obișnuit, recunosc, 
dar tot îmi vine peste mână. O 
tot zic de 14 ani, Canada e țara 
nimănui și a tuturor. Canada e 
pestriță și tocmai de aceea nu 
există un punct comun, un nucleu 
anume. Fiecare e pentru el, ca un 
fel de tulburare de personalitate 
evitantă dar conștientă. Socializare 
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minimă la nivel de „small talk” 
despre vreme și mâncare și eventual 
vorbărie inutilă despre vacanțe în 
străinătate și renovări prin casă. 
Tocmai din cauza neimplicării în 
situațiile altora, „toată lumea e 
bine”. Sau așa pare de la distanță. 
Eu, puțin antisocială cum sunt și 
urând vorbăria inutilă, acest „small 
talk” atât de apreciat aici, cam 
stau pe lături și observ fenomenul 
acesta fascinant și totodată inutil. 
Mulțumesc lui Dumnezeu că am o 
mână de prieteni cum trebuie, din 
punctul meu de vedere (desigur!), 
o familie pe care o iubesc și cărțile 
care mă salvează de fiecare dată.

Plecarea din România a însemnat 
o mare ruptură pe care nu am reali-
zat-o imediat ci abia la vreun an de 
la momentul respectiv. Am urmat 
un bărbat pe care l-aș fi urmat și în 
mijlocul vulcanului, din păcate :), 
bărbat cu care nu mai sunt dar care 
m-a pregătit, fără să realizeze că o 
face, pentru tot ce a venit după el.

Am prins curaj după ce 
mi s-a născut primul băiat 
fiindcă am trecut prin niște 
momente dificile și nu 
mi-a mai păsat de fricile 
anterioare.

Ce cărți au traversat oceanul în 
geamantanul Suzanei?

Îmi aduc aminte că m-am mai 
întâlnit cu întrebarea asta o dată, 
și ca să-ți răspund, la vremea aceea 
și probabil și acum, era un anume 
număr de kilograme pe care aveai 
voie să le duci în Canada, astfel 
încât cărțile nu au fost prioritare. 
Îmi aduc aminte că am luat cu 
mine o carte de rugăciuni dăruită 
de măicuța mea de la Văratec, carte 
care se numește Mica Prăvălioară. 
O mai am și acum.

În 14 ani de Canada, am acumulat 
peste 700 de cărți cu care tare mă 
mândresc și pe care le și mângâi 
din când în când. Sunt acasă printre 
cărțile mele.

Când ai știut că ești pentru și 
prin scris? Când a început totul?

Întotdeauna am simțit o atracție 
aproape magnetică spre cărți, 
biblioteci, scriitori, artiști. Când 
eram prin clasa a 7-a, m-a „lovit” 
și scrisul, începusem marele 
roman al vieții mele și era despre 
Pompei și muntele Vezuviu. Cred 
că mama încă mai are primele mele 
maimuțăreli în ale scrisului.

Am prins curaj după ce mi s-a 
născut primul băiat, fiindcă am 
trecut prin niște momente dificile 
și nu mi-a mai păsat de fricile 
anterioare. Când treci prin foc și 
supraviețuiești ai două variante: să 
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te cramponezi de ce putea să fie și 
nu a fost, sau să te reinventezi și 
să înveți din experiență. Am ales 
varianta a doua, astfel că le-am 
alungat pe toate din minte și mi-
am spus că dacă vreau să scriu ceva 
trebuie doar să mă apuc. Nu m-am 
gândit atunci la critică literară, la 
piața de carte, habar nu aveam eu 
de toate astea. Mi-a făcut tare bine 
activitatea scrisului și fiindcă sunt 
o persoană care se deschide foarte 
greu în fața altora, prin scris am 
reușit ce nu reușea de la mine nici 
cel mai bun psiholog. De atunci, de 
exact 8 ani, scriu pentru că simt că 
mă vindec. Și am multe de vindecat 
și de oblojit. Sensibilitatea mea 
nu are margini. Apele mele sunt 
foarte tulburi în adâncuri, doar la 
suprafață par împăcate.

Cum este să scrii cu accent?
E... cum să-ți spun, ușor pentru 

cei care trăiesc în țara altora. Treaba 
asta cu scrisul cu accent am auzit-o 
de la un prieten de familie care îmi 
povestea cum atunci când a venit el 
în Canada au făcut unii mișto de el. 
Îi tot spuneau nu numai că vorbește 
cu accent, dar cum că, probabil, 
ar și scrie cu accent. A rămas cu 
mine povestioara lui, căci eu sigur 
scriu cu accent, inversând cuvintele 
nenatural în propoziție ca să sune 
a ceva ce nu mai e nici engleză 
și nici română. Mai nou scriu cu 

dicționarele pe lângă mine, căci de 
multe ori uit expresii sau le adaptez 
cumva realizând că totul e o mare 
bălmăjeală la mine în cap.

Grădina Sofiei deja a 
fost tradusă în engleză 

de minunatul scriitor 
Cristian Săileanu și vreau 
să spun că a făcut o treabă 

excepțională.

Una dintre cărțile tale, O mie 
de impresii divizate, este tradusă 
și în engleză. Cum a fost primită? 
Urmează Grădina Sofiei?

Fiecare carte de-a mea a fost 
neașteptat de bine primită pentru 
mine, cineva care a venit pe piața 
cărților fără nicio experiență ante-
rioară, cum bine a precizat scriito-
rul Cosmin Leucuța, am venit de 
nicăieri. Chiar nu am de ce să mă 
plâng din punctul ăsta de vedere. 
Bineînțeles, cu cât faci mai des un 
lucru, cu atât devii mai bun și mai 
relaxat și cam așa e și cu scrisul. 
Dacă mi-aș reciti cărțile anterioare 
probabil că aș găsi sute de greșeli, 
dar slavă cerului că nu am obișnu-
ința asta. 

Grădina Sofiei deja a fost tradusă 
în engleză de minunatul scriitor 
Cristian Săileanu și vreau să spun 
că a făcut o treabă excepțională. 
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Grădina sună mult mai frumos în 
traducerea lui decât puteam eu să 
o scriu. Momentan e trimisă spre 
evaluare către edituri mari din 
Canada și aștept să aud de la ei. 
Cum îi va fi să fie și ei... până acum 
cărticica asta a făcut mult peste 
așteptările mele câștigând două 
premii literare. Și apoi cât să ceri de 
la o carte, doar nu am scris Război și 
Pace sau Frații Karamazov. E destul, 
hai să trecem la următoarea.

A trecut un an de la apariția 
Grădinei Sofiei. Cum a apărut ide-
ea acestei cărți?

Dintr-o experiență personală, 
extrem de dureroasă și anume o 
pierdere de sarcină. Cum am mai 
spus, m-am dezbrăcat în cartea asta 
mai mult decât am făcut-o vreodată 
în fața oricui. Nu regret nimic și 
sper ca mesajul cărții să fi ajuns la 
cei/cele care au avut nevoie de el, ca 
un mic medicament. Noi oricum nu 
o vom uita niciodată pe Sofia.

S-a maturizat puțin ca oul cră-
pat aș spune. Grădina Sofiei este 
poemul vieții împlinite sau ne-
împlinite. Grădina Sofiei este o 
Spovedanie, o spovedanie a cuvin-
telor. Un umăr pe care se cutre-
mură obraji înlăcrimați. Este un 
text încărcat de durere, durerea 
strămutării, durerea pierderii, du-
rerea necunoscutului, a unei vieți 

trăite aici și acolo. Suzana Tănase 
plantează în Grădina Sofiei semin-
țele copilăriei, ale frumosului, ale 
speranței, dar și pe cele ale nesi-
guranței, semințele fricii, despăr-
țirii, furieri, nedreptății, frustră-
rii... și ne îndeamnă să ascultăm 
cu toate straturile pielii pâlpâirile 
lor. Cât de dificil a fost să așterni 
pe hârtie acest tablou? În ce mo-
ment ai simțit că te eliberezi?

Nu a fost deloc dificil, cred că 
a fost cel mai simplu și natural 
lucru pe care l-am făcut vreodată. 
Eram încărcată cu fragmente și ca 
o carafă cu apă, dădeam pe afară. 
Nu mai reușeam să adorm dacă 
nu puneam pe hârtie toate aceste 
mesaje venite din lăuntrul meu. Eu 
sunt o persoană tăcută de felul meu 
și fug de zgomot ca de râie pentru 
că în capul meu se discută aprig. 
Uneori am dureri de cap dacă nu 
citesc sau dacă nu scriu. Un pic de 
nebunie, aș putea spune fără jenă. 
M-am eliberat când am pus ultimul 
punct, când am simțit că m-am 
golit, ca după o descărcare electrică 
am îmbrățișat pauza de ploaie și 
liniștea de după.

Te-ai gândit să scrii cărți pentru 
copii? Maternitatea vine, inevita-
bil, cu o redescoperire a literaturii 
pentru copii. Bănuiesc că până să 
devii mama n-ai reluat cărți pen-
tru copii. Cum a fost regăsirea cu 



10

ȚIGNAL Suzănica tănase

cărțile copilăriei și, mai ales, cum 
ai descoperit noua varietate de 
cărți care imposibil să nu-ți fi fă-
cut cu ochiul?

Nu m-am gândit să scriu cărți 
pentru copii, deși am înțeles că se 
vând foarte bine. Poate ar trebui. 
Glumesc.

Nu, încă nu sunt acolo. Cred că 
pentru a scrie cărți pentru copii 
trebuie să-ți mai păstrezi din 
puritatea și optimismul copilăriei, 
iar eu le-am pierdut de tot. Soțul 
meu e mult mai copil decât mine, 
deși e cu 12 ani mai în vârstă. El ar 
putea fi un excelent scriitor de cărți 
pentru copii.

Am recitit Micul Prinț, Alice în 
Țara Minunilor și Vrăjitorul din 
Oz. Le trăiesc alături de băiatul 
meu mai mare, care, la 8 ani, deja 
înțelege anumite mesaje, dar încă 
nu pe toate.

Ce crezi că s-a schimbat cu tine 
ca cititor când te-ai reapucat de li-
teratură pentru copii – ca o mamă 
preocupată de alfabetizarea copii-
lor ei și familiarizarea lor cu uni-
versul literaturii pentru copii?

S-au mai înmuiat unele părți din 
mine, ca pesmeții în lapte cald. Văd 
totuși literatura mai detașat și am 
remarcat că ilustrațiile au un mare 
efect asupra copiilor, uneori mult 
mai mare decât povestea în sine. 

Bineînțeles, asta se întâmplă până la 
o vârstă.

Scriitorii români ar 
face față și chiar ar da 

peste cap orice listă 
internațională de „cele 

mai bune cărți ale anului”.
Cumperi foarte multe cărți. 

Cam care e raportul carte pentru 
tine–carte pentru copii?

Cinci cărți pentru mine și una 
pentru copil. 

Asta se întâmplă cam din 3 în 3 
săptămâni.

Cum se vede din Canada piața 
de carte din România? Ce scârțâ-
ie cât să ne îngrijoreze pe toți, ce e 
încurajator cât să ne dea speranțe?

Se vede următorul lucru: avem 
niște voci extraordinare, scriitori 
puternici, inovativi, complecși. 
Partea bună e că scriitorii români 
ar face față și chiar ar da peste cap 
orice listă internațională de „cele 
mai bune cărți ale anului”. Partea 
proastă e că nu ajungem acolo, că 
nu ne promovăm, că nu privim 
mai departe de propria cochilie. 
Mi-e ciudă că aveam atâta bogăție 
și nu am învățat încă să strălucim 
mai mult de câteva sute de cititori 
români. Dacă!
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Booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=CPFKP9Rtnn8
https://www.youtube.com/watch?v=CPFKP9Rtnn8
https://www.youtube.com/watch?v=uZdSbWYIZSU
https://www.youtube.com/watch?v=uZdSbWYIZSU
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Suzănica
Prenume: Tănase

Data și locul nașterii:
19 Iulie 1982, Constanța

Cărţi publicate:
Cap de Lut, editura Coresi, 2014.
O mie de impresii divizate, editura 
Berg Books, 2018.
Grădina Sofiei, Casa de pariuri 
literare, 2020.

Colaborări:
Literomania, LiterNautica, 
revista Observatorul Toronto, 
revista AS, Eagle Magazine, 
Canadian Newcomer Magazine.

Debut în revistă:
2012.

Debut în volum:
2014.

II. O...

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

cât mai multă lectură atât dintre 
scriitorii preferați, cât și dintre cei 
necunoscuți. Pe mine mă ajută să 

țin un jurnal, mai ales când am 
idei care înfloresc din „nimic”.

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

Lipsa de încredere și de 
vizibilitate; cam cum m-am simțit 
la început în Canada când îmi 
căutam un loc de muncă, tot așa 
m-am simțit și pășind în apele 
tulburi ale literaturii din România, 
ca o străină în întuneric vorbind o 
altă limbă.

III. Întrebări cu 
răspuns opţional:

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

Chiar sunt tare mândră că 
avem niște voci foarte puternice 
care ar face oricând competiție cu 
scriitori consacrați din America 
de Nord. Din păcate nu știu ce 
se întâmplă în librării, ce și cât se 
cumpără, dar eu comand și citesc 
constant literatură română și cred 
că mulți scriitori din România ar 
putea ajunge foarte cunoscuți dacă 
ar fi traduși în alte limbi.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Ce ţi se pare „în neregulă”? 
(ce te intrigă/nemulţumește/

„atacă”)
Cred că aș dori să văd mai 

mulți scriitori promovați și nu 
doar aceleași nume iarăși și iarăși. 
Îmi pare uneori că există un grup 
„special”, ca un fel de „cool kids”, 
„cool names”, „the best of”, cei care 
se promovează unii pe alții, se 
susțin și sunt, la sfârșit de zi, “the 
best buddies”. Binențeles că mulți 
dintre ei sunt foarte buni, dar 
sunt și alții care primesc un “free 
ride”, doar pentru că știu regulile 
jocului, cu cine să se joace și cum. 
Nu știu cât cântărește părerea 
cititorului într-o listă referitoare 
la cele mai bune cărți ale anului și 
cât cântărește importanța editurii 
la care se publică. Nu știu nici 
cum se stabilește cine ajunge în 
vitrina unei librării și cine nu. Nu 
știu multe și, idealistă cum sunt, 
sper să nu ajung să cunosc prea 
multe elemente care mi-ar știrbi 
din imaginea fabuloasă pe care o 
am în mintea despre scriitori și 
literatură.

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

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Sigur, cum să nu. Mă și văd 
într-o căsuță de vară, cu verandă 

spre lac sau ocean, departe de 
oameni, undeva unde să mă pot 
aduna câteva luni pe an cât să 
scriu o carte și să îmi odihnesc 
mintea. Aș vrea să trăiesc scriind 
și să trăiesc din scris, aș vrea să nu 
mă preocupe banii și să fac doar ce 
îmi place, să citesc și să scriu. Dar 
ce scriitor nu ar vrea asta?

În niciun caz nu am astfel de 
ambiții și sunt chiar foarte realistă. 
În România, în afară de Mircea 
Cărtărescu, nu cred că există 
scriitor care să trăiască numai din 
scris. Secretul ar fi să fii tradus, 
promovat în alte limbi, iubit de 
cititori, invitat la emisiuni etc. 
Pentru o fire introvertită, așa cum 
sunt eu, e extenuant numai să mă 
gândesc la ce ar însemna să îți faci 
o carieră din scris. Orice e forțat 
nu duce nicăieri, astfel că prefer 
să visez la căsuța de pe malul unei 
ape și la liniștea mea sufletească…

Mă simt binecuvântată că mi 
s-a dezvăluit modalitatea aceasta 
literară care îmi bucură sufletul, 
mi-l întregește, ca o descătușare 
prin cuvinte. Mi se pare destul 
pentru viața asta, nu mă plâng, nu 
sunt ipocrită.
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Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de 

cititori, statut literar...) 
Nu cuantific performanța 

în literatură. Însă de când cu 
Grădina Sofiei am intrat pe un 
anumit făgaș care mă intimidează 
oarecum pentru că presupune 
niște așteptări pe care doresc să le 
depășesc. Fără să îmi dau seama, 
am realizat că vreau mai multe de 
la mine, și anume să îmi cunosc 
limitele, iar pentru asta trebuie 
să trag de mine, să mă întind 
până unde voi simți că nu se mai 
poate. Eu, de obicei, mă încred în 
cititori, nu atât în numărul lor, cât 
în diversitatea lor. Îmi place să mă 
citească oameni despre care nu știu 
nimic și care nu mă au prietenă pe 
facebook ca să îi influențez prin 
postările mele simpatice sau nu. Aș 
aprecia să ne „împrietenim” doar 
dacă i-am mișcat oarecum prin 
ceea ce am scris. Sau dimpotrivă, 
să îmi scrie dacă le-am stârnit o 
reacție negativă, și așa e ok.

Dintr-un punct de vedere mă 
bucur că sunt atât de departe de 
România pentru că vin de nicăieri 
și nu însemn nimic pentru nimeni 
în literatura română, deci orice 
succes voi avea sau nu îl voi avea, îl 
pun doar pe „barba mea”, ca să zic 
așa. Am încredere în sinceritatea 
cititorilor.

Ai un model de performanţă? 
Nu, dar am modele de scriitori 

pe care îi admir, de la cei care au 
scris doar o singură carte și doar 
pentru aceea sunt cunoscuți, cât și 
scriitori care au avut un mare eșec 
cu prima lor carte și nu s-au lăsat 
dărâmați de treaba asta.

Ce ar trebui să includă 
un management literar 

performant? 
Încrederea editurii în cartea 

respectivă, promovare, binențeles, 
și o comunicare corectă și sinceră 
între editor și autor.
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IV. Ce-mi/ce-ți doresc
eu ție?

Ce-mi doresc/propun eu ca 
scriitor?

Îmi doresc să fiu sinceră cu 
emoțiile pe care le aștern pe hârtie, 
căci într-un fel sau altul scriu 
despre mine, trăirile mele și despre 
cum văd eu lumea înconjurătoare. 
Îmi doresc să am curajul de a mă 
dezvălui, îmi doresc să închid ochii 
ca scriitor și să nu privesc către 
„scenă”, ci doar în interiorul meu. 
Îmi doresc să fac un pas înainte cu 
fiecare carte și să mă autodepășesc 
cu tot ce înseamnă asta.

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

Dragă cititorule, îți doresc 
tot ceea ce îmi doresc și mie ca 
cititoare: să te pierzi! Să nu mai 
știi care ți-a fost începutul din 
momentul în care ai pășit în carte. 
Să te identifici cu personaje, să 
le trăiești, să simți ploaie, frig, 
spaimă și bucurie odată cu ele. Nu 
ți-aș dori să închizi o carte după 
câteva pagini.

 Îți doresc să intri în carte ca în 
Povestea fără sfărșit a lui Michael 
Ende, să te absoarbă toată ca 
un val care te trage la fund și te 
învață să o respiri altfel decât ca la 
suprafață.

V. Ce-aş cere/pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Să îl citească, să discute deschis 
despre el, să nu mă protejeze.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să mă pună în temă dinainte, 
măcar în mare, despre ce vom 
vorbi, căci stau prost la categoria 
spontaneitate.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Să fie corect și deschis la minte.

Unui agent literar
Să fie pasionat de literatură, să 

creadă în carte mai mult decât în 
bani.

Unui organizator de festival 
literar

Să nu uite să se bucure de toată 
munca lui, căci niciodată nu va 
putea să îi împace pe toți.
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VI. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Cu perne așezate direct pe 
podea și cafea bună, gratuită 
pentru toată lumea. Discuții libere 
și jazz în surdină.

Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine

A fost o bucurie pentru că a fost 
și prima copertă, iar editura mi-a 
făcut o surpriză plăcută. Nu aș 
schimba nimic la ea.

VII.

Cel mai...
Bun text al meu este...
Cred că cel mai mult suflet am 

pus în ultima cărticică, în Grădina 
Sofiei, iar asta o face pentru mine 
cel mai bun text.

Important aspect pentru mine 
ca autor este...

să fiu realistă, să îmi cunosc 
valoarea sau lipsa ei și să scriu 
pentru mine și nu pentru un 
anumit public. Să știu să mă retrag 
la timp.

Cea mai...
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost...
Nu îmi amintesc să fi făcut gafe 

în literatură, dar în alte domenii 
cred că pot să scriu o altă carte 
numai despre ele.

Mare emoţie am avut-o...
La apariția primei cărți, Cap de 

Lut, la editura Coresi (eLiteratura). 
Nimic nu se compară cu acel 
moment în care ai impresia că ți 
s-a îndeplinit un vis neașteptat.

Cele mai...
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu...
Mi-am cam luat-o în cap cu 

Grădina Sofiei, dar lucrez acum la 
altceva, așa că mă bucur să anunț 
cititorii că mi-am revenit.

Grele momente au fost atunci 
când...

am realizat că din cauza 
pandemiei cartea s-ar putea să nu 
mai fie publicată. Îmi aduc aminte 
exact ziua din luna decembrie când 
Cosmin Perța mi-a scris printr-
un email că Paralela 45 dorea 
să îmi publice manuscrisul. Am 
început efectiv să plâng, iar primul 
impuls a fost acela de-a mă uita 
în oglindă; voiam neapărat să nu 
uit cum arată fericirea în lacrimi. 
În primăvară se anunța pandemia, 
iar Grădina Sofiei rămânea undeva 

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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în limbo și am avut un noroc 
nesperat pentru că am dat de 
editura Casa de Pariuri Literare 
la sfatul lui Claudiu Komartin, 
căruia îi și mulțumesc pe această 
cale, Cristian Cosma (un cristian), 
a fost atât de sincer cu mine și 
de răbdător, încât m-a convins 
imediat că ajunsesem exact unde 
trebuia cu această carte.

Cei mai...
Mulţi bani i-am cîștigat pe 

volumul...
Grădina Sofiei

Fericiţi oamenii pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea...

Au fost oameni necunoscuți 
cărora le și mulțumesc că au ales 
să o citească și să și scrie despre ea. 
Ce să ceri mai mult? 

VIII. Dacă...

Ar fi să schimb ceva din 
traiectoria mea literară, aș 
schimba...

liceul și facultatea, mai exact 
profilul lor. Dacă aș putea să mă 
întorc în timp aș alege o cu totul 
altă traictorie, dar care, probabil, 
m-ar aduce tot unde sunt astăzi.

N-aș mai scrie...
Ar însemna că am spus tot ce 

aveam de spus din punctul meu de 
vedere.

N-aș mai putea scrie, ar fi...
Ar fi trist și cred că ceva special, 

o ultimă speranță ce ține de 
visurile copilăriei s-ar stinge. Aș 
îmbătrâni cu adevărat.
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-mi pare rău de ceva, e că...
Nu am avut încredere în mine, 

că nu mi-am urmat instinctul de 
la început.

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?

Nu m-am gândit niciodată 
la o cifră minimă necesară, căci 
scriu dintr-o nevoie personală, iar 
faptul că am ajuns să fiu citită mi 
se pare deja prea mult. Dacă nu ar 
exista public, eu tot aș scrie pentru 
copiii mei sau copiii copiilor mei. 
Străbunicul meu a fost scriitor și 
scria cu o peniță făcută dintr-o 
pană de gâscă. Am un caiet de-a 
lui din 1912 pe care îl port mereu 
cu mine, deci cam asta îmi doresc 
și eu, să las o amprentă urmașilor, 
să nu ne pierdem complet.

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

Îmi doresc să nu se piardă 
iubirea pentru literatură, iar dacă 
peste ani cineva va mai deschide 
un exemplar din Grădina Sofiei aș 
dori să se știe că se mai udă o floare 

în grădina ei. Măicuța mea de la 
Văratec avea o singură rugăminte 
de la mine, să îi mai aprind o 
lumânare din când în când. De 
fapt, ea încerca să îmi spună că 
ar dori să nu o uit. Oare nu toți 
dorim asta, să nu trecem prin viața 
asta neiubiți, neamintiți? Astăzi o 
înțeleg diferit.

Ce așteptări ai de la public?
Să citească și să își spună părerea 

sincer, fără constrângeri.

Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

Cred că mai mult îl las pe el să 
mă caute, cum și eu caut la rândul 
meu acei scriitori ale căror povești 
vibrează cu mine.

X

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

De multe ori mi-a trecut prin 
cap acest scenariu și cred că în 
prima lună aș organiza o serie de 
evenimente unde orice cititor ar 
putea câștiga o carte preferată. Am 
organizat multe cluburi de carte 
aici, în Canada, și îmi amintesc 
că unul avea și tematică. Practic 
alegeam o carte și în timp ce 
discutam despre ea, noi, membrii 
acelui grup, trebuia să și gustăm 
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diferite mâncăruri din cultura 
respectivului scriitor. Cred că aș 
fi foarte creativă ca proprietar de 
librărie, dar și falimentară în doar 
câteva luni.

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

De mână cu Minerva (zeița 
artelor).

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

Cu un dialog/dezbatere/con-
curs între scriitorii consacrați pe 
baza unor cărți preferate semnate 
de scriitori necunoscuți. Asta, bi-
neînțeles, după ce m-am asigurat 
că am fonduri și sponsori pentru 
un astfel de eveniment.

XI. Pandemia

Suntem încă în pandemie, așa 
că trebuie să păstrăm apropierea/
distanța față de ceea ce ni se-
ntâmplă. Ai avut chef de scris sau 
ți-a pierit tot cheful în izolarea 
forțată?

Ca să fiu sinceră nu prea am avut 
nicio tragere de inimă. Inițial am 
crezut că statul acasă va însemna 
răspunsul tuturor dorințelor mele 
și că în sfârșit voi avea timp să 
fac tot ce nu reușeam înainte de 
pandemie, dar nu a fost așa. Cred 
că funcționez mult mai bine și 
sunt chiar mai productivă când nu 
am timp decât atunci când am tot 
timpul din lume.

Facebook-ul a devenit gazetă 
literară (mă tem că nu vor mai 
fi cercetători pentru asta, poate 
un postdoc academic să salveze 
situația). Ceva constatări după 
clinciurile literare pandemice? 
Crezi c-a crescut puterea de citi-
re a cărților sau cea de cumpăra-
re a lor?

Nu mă pot pronunța, dar eu 
fiind atât de departe (ca distanță) 
de România, am văzut o anumită 
îmbunătățire a publicului personal 
datorită acestei promovări prin 
Facebook. Am putut participa 
la câteva întâlniri pe Zoom, iar 
asta cumva a însemnat un fel de 
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introducere/prezentare a mea ca 
scriitoare și ca persoană privată 
în lumea literară. Cei interesați 
să citească vor cumpăra cărți 
indiferent de ce se întâmplă pe 
Facebook, dar stând cu toții acasă 
și foarte mult în on-line, eu zic 
că s-a format o comunitate mai 
puternică în sistemul ăsta virtual.

Putem spune că s-a produs 
un fenomen incredibil: librării 
care nu prea puneau preț pe 
literatura română contemporană 
au început să o promoveze. Crezi 
că va ține acest trend sau se vor 
relua vechile obiceiuri după ce se 
mai liniștesc apele?

Sunt plecată de 14 ani din 
România și nu am niciun punct de 
referință despre ce se întâmplă în 
librăriile din România. Îmi aduc 
aminte că, atunci când locuiam 
în țară și vizitam des librăriile din 
Piatra Neamț și din București, nu 
cumpăram decât literatură străină 
tradusă în românește. Spre rușinea 
mea, dar doresc să fiu sinceră, 
nu-mi trecea prin cap să cumpăr 
cărțile unor scriitori contemporani 
pentru că nu auzisem de ei nici la 
liceu și nici la facultate. A trebuit să 
plec din țara mea ca să mă apropii 
de ea. Abia ajunsă aici am realizat 
cât îmi lipsește limba română și 
câtă nevoie am de cuvinte.

S-au deschis și noi orizonturi 
virtuale. Muzee, cursuri, gratui-
tăți cât să adormi cu capul în fața 
monitorului. Nu ți-ai pus încă 
ochelari de la atâta stat pe ecran?

Îmi vine să râd, dar câtă 
dreptate ai! Am fost bombardată 
de prieteni cu solicitări de genul 
acesta și crede-mă că nu am fost 
nici măcar o dată interesată să văd 
un muzeu on-line, iar de cursuri 
nu mai spun. Am urmărit câteva 
lansări de carte, mai ales a acelor 
scriitori români pe care îi admir 
din pură curiozitate, pentru a-i 
vedea și a-i auzi vorbind. De unii 
chiar m-am atașat foarte mult 
ceea ce e un lucru bun, căci altfel 
nu aveam cum să-i cunosc. Eu în 
general urăsc monitorul de orice 
fel și mi-a cam ajuns școala on-
line pe care a trebuit să o îndur 
alături de băiețelul meu.

Rețete speciale-n pandemie? 
Te-ai apucat de gătit?

La începutul pandemiei am 
copt și eu pâinea de toate zilele căci 
era o presiune nemaipomenită pe 
Facebook și m-am simțit obligată 
să mă supun. Mai mult, îmi place 
să grădinăresc, să citesc, cu gătitul 
nu prea stau bine. Prefer să încerc 
rețete noi, deci mă atrage partea 
creativă a procesului de gătit, dar 
nu îmi place să le și repet. Bărbatul 
meu ideal mănâncă salate pe care 
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și le pregătește singur, iar pe mine 
mă lasă să citesc. Sunt o gospodină 
groaznică, dar un musafir perfect 

Ce te-a frapat cel mai tare-n 
pandemie?

Prețul la case și cât de ușor au 
început oamenii să se teamă și 
să se evite. Măștile pe față încă 
mă frapează, am impresia să sunt 
într-o peliculă de film și tot aștept 
să se strige CUUUT. Tot nu realizez 
ce trăim, asta și pentru că am stat 
foarte mult în casă și în natură, cu 
foarte puțini oameni prin jur.

Au fost multe târguri on-line, 
mă mir că nu se fac și noaptea. 
Te-au tentat?

Din păcate, nu m-au tentat. Nu 
am urmărit și nu m-am înscris la 
nici unul. Această abundență de 
târguri și lansări on-line, laude 
peste laude virtuale ajung să te 
obosească și să facă din domeniul 
acesta mult iubit de mine o farsă, 
ceva care ia forma unei afaceri ca 
un experiment bine controlat.

Odată cu relaxarea și vara asta 
se vor redeschide în curând și 
micile stadioane de țurcă litera-
ră. Ești pregătită pentru noi eve-
nimente cu public? 

Cum am mai spus, am marele 
noroc de a fi departe. Privesc totul 
foarte detașat și nu mă stresez că aș 

putea să mă bâlbâi în public. Sunt 
destul de timidă între oamenii pe 
care îi cunosc și nu am nevoie de o 
presiune în plus.

Chiar citeam undeva despre 
Gloria Steinman care alesese să 
scrie tocmai pentru că nu dorea 
să vorbească. Gabrielle Roy, o 
scriitoare pe care eu o admir 
foarte mult, refuza să participe la 
întâlniri cu publicul pentru că era 
pur și simplu intimidată. La fel și 
Joan Didion, Charlotte Brontë, 
Doris Lessing.

 Așa sunt și eu.
Prefer să mai trimit o carte 

către o editură în România și să 
se aleagă ce s-o alege de ea, decât 
să stau în fața unui public și să 
vorbesc despre cât de bine scriu 
și ce nemaipomenită carte am 
putut scoate la iveală. Îmi place 
foarte mult să vorbesc despre 
cărțile preferate, despre autori și 
mi s-a spus că mi se luminează 
fața atunci când vorbesc despre 
literatură în general, dar când vine 
vorba să vorbesc despre scriitura 
mea, îmi vine să intru în pământ, 
mă blochez și aș lua-o la fugă 
fără nicio jenă. De aceea nici nu 
mă gândesc la un anumit public 
atunci când scriu, lupta o duc doar 
cu mine, pentru mine.
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