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Fotografie de Ioana Roman

Mihai Ivașcu (1997, București) este absolvent de Publicitate (pro-
moția 2019) și masterand al Centrului de Excelență în Studiul Imaginii. 
În liceu a fost redactor Art Out, iar în studenție reporter și voce pentru 
Radio România Cultural. A publicat în Liternet, Dilema Veche (blog), 
cv30, Dissolved Magazine, SUB25, a1.ro. Debutează cu volumul de poe-
zie pe cer jetoane (Casa de pariuri literare, 2019) și participă la antologia 
Izolare forțată (Casa de pariuri literare, 2020, cu sprijinul AFCN). Fondator 
al mezanin.ro, în prezent lucrează la un nou volum de poezie și-și pregă-
tește intrarea în teatru, ca dramaturg.
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    aici sunt simplu

am ajuns într-o seară la bloc și te-am găsit ca într-un semiîntuneric ca 
într-un șotron era ca ieri ca doi puști cu păr lins că din două una ori cu 
cu ori fără era o febră mare treișoptcușapte ca pijamaua poate nu crezi 
c-o am și astăzi m-am și speriat ca un trofeu că lătra linda chelim subit 
mare necaz te-am înghițit de puii găinii iubito adio nu dau randament

Ascultă poemul de jos se auzea amy winehouse
în lectura autorului:
Click aici!

câteva poeme din volum

pisica îl acompaniază

sunt coabitări silite
împreunările degetelor
care fac skanderbeg
și se foiesc incredibil
și-ți scuipă copilul
la praznic

chiulul dintre noi vezi bine
s-a lățit în șolduri
peste cele viguroase
și-a fătat și fătul moaște
albatrosul din penumbră
fabulează fabulează

🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/de-jos-se-auzea-amy-winehouse?key=tignal9
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poeme inedite

*

e-așa bun răsăritul ăsta de pâine 
îl trag în nări 
îl sărut pe fugă 
ca-ntr-o livadă 
el mușcă din ochii mei 
închiși 
peste care ninge 
aburul orașului netrezit 
somnul oamenilor cărora le-au venit 
demult oamenii 
am s-ajung și eu într-o zi 
în piața mare de lângă biserică 
o altă cerșetoare care cântă 
mâinilor albe pentru bani

momentan sunt singur 
m-aștept 
dimineața cumpăr flori ieftine 
pe care le detest 
îmi cârpesc ciorapii 
și mi-i pun la zvântat 
mă plimb dintr-o cameră-n alta 
ars de soarele iernii 
mi-amintesc zilele albe din porto 
și pașii mei sângerează

curând voi veni 
și nu mă voi recunoaște 
va fi atâta ceață deasupra lisabonei 
terasa apartamentului de pe calçada de santana
o să mă primească nenorocită 
cum își primește lăuza-n burtă 
al șaselea sau al șaptelea copil
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o să-mi recunosc totuși mâinile rumene 
tricoul cu miles davis pe care 
cineva s-a semnat în dreapta jos (indescifrabil) 
tăcerile 
și poate tâmplele ce bat a viață 
și-a grămezi de bârfe spinoase
despre oameni pe care nu-i cunosc 
dar cărora le-am auzit oamenii 
vorbindu-i de bine prin birturi

să nu-ți fie teamă de mine 
te știu de când erai cât lingura 
cu care mama ne făcea 
o mâncare dulce ca o rană-n genunchi 
ți-am promis că mâine plecăm din oraș 
și așternutul de ocară al ferestrei 
dă-ți ochii pe spate și numără invers 
va trece din ce în ce mai puțin

într-o zi mă voi întâlni cu mine pe stradă 
am să car o sacoșă plină cu pâine 
și-un câine nebotezat 
voi părea bărbatul unei femei urâte 
care se-ntoarce de la piață

ca să-mi fie bine te voi lua-n brațe
am să te bat bărbătește pe umăr
din pumnii mei mici 
va curge lapte de sân 
ne vom spune c-a trecut 
prea repede 
această așteptare și 
ne vom măsura din cap până-n picioare 
clănțănind din dinți (zăpada) 
vom zâmbi flasc ca dinaintea unui telefon public 
perfect întreg dar nefuncțional
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voi merge mai departe 
cumva satisfăcut 
vei regreta 
cât de puțin a contat 
toată frumusețea 
de a nu ne fi cunoscut până azi

*

mi-e teamă că-ntr-o dimineață 
nu departe de-aici 
oul morții mele se va cloci 
sub soarele de carton 
al concursurilor miss 
(mai vesel, fetelor, mai vesel) 
iar din tentativa 
de-a râde cu capul pe spate 
ca să-mi curgă 
zeama portocalei 
pe lângă gură 
se va ține minte numai 
tentativa 
pasărea șchioapă 
dintre calotă și maxilar 
pe nedrept ușuită

adevărul: imediat după bis 
când ne vindeam all black la karaoke pe berzei 
și-o mână nevăzută ne-acoperea 
proxima colivă 
cu decibelii basului ca ploșnițele 
în pulpa străzii cu miei înghețați și slujbe puține 
cât încă ne purtam 
suficient de tineri 
ca să ne trezim obosiți pentru serviciu 
ți-ai cântat singură la mulți ani 
în esperanto 
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mi-am uitat pumnul de apă sfințită 
în burta 
prietenului meu de box
 
dacă clopotul o ia 
înaintea dricului 
părul descrește 
și marea picură prin țeavă – 
sunt omul de care-auzi 
după ce visezi că-ți cad dinții 
și nu te doare

mi-e teamă c-această femeie frumoasă 
care bea cola cu votcă 
și-și lasă umbrele buzelor 
pe buzele paharului 
ațipită pe-un scăunel de circ 
undeva-n creierul 
bărbatului iubit 
va porunci amantelor de dinaintea ei 
să-i taie beregata

m. mi-a povestit 
despre cei din penitenciare 
cică-și bat cuie-n frunte 
ca să scape de celulă 
la 7-8 ani o mințeam 
pe mama c-am mâncat 
murdăream doar vasele 
și le lăsam în chiuvetă 
m. mi-a povestit 
cum la spital 
noului complex de 
păr piele cui os limfă 
i se răspunde cu rânjetul cel mai plictisit 
deasupra scurgerii ticsite 
de morcov tăiat cubulețe 
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și mama păstra 
aceeași măsură ușoară 
tăcerii

las lumina să intre-n tindă 
lasă lumina să intre-n tindă 
trage obloanele 
scutură cearșaful 
rupe-l 
ferecă podul casei noastre 
prin care trece marea 
vom sta cu degetele de la picioare 
sub pragul ușii închise 
plecăm când simțim 
apa că vine

închide ochii 
încearcă să n-auzi 
copiii cu părul de sârmă 
cum urinează 
pe calea ferată 
piepții lor lipiți de 
spatele atât de drept 
că se-ndoaie când trag 
din punga cu lac 
(mai vesel, fetelor, mai vesel) 



9

MIHAI IVAȘCUCDPL.RO

Booktrailer

                                    Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=nJyQ7CZdcXA
https://www.youtube.com/watch?v=nJyQ7CZdcXA
https://www.youtube.com/watch?v=nJyQ7CZdcXA
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Acolo, cu galben, unde e și-o mânușă

EL și EA. EA e o femeie nisipie, slabă, trecută de 45 de ani. EL e brunet dar 
relativ șters, mai scund, mai tânăr decât EA. Iarna, pe după-amiază, timpul 
prezent. Personajele noastre sunt îmbrăcate în paltoane lungi, asemănătoa-
re între ele. EL are un fular verde, EA poartă o căciulă oranj.

SCENA fără decor. LUMINĂ slabă, gălbuie. Clarobscur, ceață. O femeie dă 
târcoale marginii scenei. Corpul se înclină ușor înainte. Nu înțelegem dacă 
vrea să se arunce sau se pregătește să coboare. Din partea ei stângă, brusc, 
apare un bărbat.

EL: Ce faceți, doamnă, pe-acolo se coboară?! Că picați în cap! Da’ n-aveți 
drum la doi metri-n față?

EA (sictirită): Bine, am.
EL: Păi bine c-aveți. Ce căutați așa?
EA (îl zorește): E, am pierdut ceva.
EL: Ați pierdut ceva-n groapă? Vreți să cobor?
EA: N-am pierdut, domne, nimica, lasă-mă!
EL: Dacă sunteți nervoasă...
EA: Dacă... Da, sunt nervoasă! Am o criză de nervi! Vă pasă?
EL: Sunteți în stare de șoc...
EA (suprapus pe ultima lui propoziție): Sunt în stare de-omor, aia sunt! 

C-am pierdut șansa vieții mele! Din cauza dumitale, boule! 
EL (suprapus pe ultima ei propoziție): Doamne ferește! Doamnă, eu sun 

la salvare, doamnă, potoliți-vă. 
EA: Da’ sună, domne, unde vrei! La poliție, la nouă, la popă... 
EL: Nu-nțeleg...
EA: De ce-ați venit? Ați văzut că ezit și... m-ați tras! Nu puteați să mă-m-

pingeți, să mă-ncurajați? Acu’ tre’ s-aștept înc-un an! Dracu’ să le ia pe 
toate! Doamne, cât am pierdut!

EL: Fantastic! Dumneavoastră n-ați pierdut nimic. Așa-i? Dumneavoastră 
vroiați... dincolo.

EA: Parțial greșiți. Am pierdut tot ce era de pierdut.
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EL: Bine, da’ ăsta nu-i un motiv! Nu vă sperie moartea, doamnă? La ora 
asta vă mânca cioara din inimă. Sunteți frumoasă.

EA: Domnu’ poet, ați furat cumva cu tata? Serios vă-ntreb. Tata a fost că-
mătar. Poate-ați furat cu tata și-avem ceva de-mpărțit noi doi. Cu ce drept 
m-ați distras? Ziceți! Ziceți, că vă dați viteaz. Cine v-a dat dreptu’ să vă bă-
gați peste decizia mea? Astea-s lucruri de viață și de moarte! Da? Nu te joci.

EL (dă să o servească cu o țigară): V-aprind o țigară?
EA: Nu fumez. Deși e moarte sigură. (dintr-odată) Asta e! Vai, ce nebună 

sunt! Puteți să-mi aprindeți un chibrit să-l înghit?
EL (după un moment de tăcere): De ce, ca s-ajungeți din nou la urgențe? 

Mai citim și noi ziaru’, da. Săptămâna trecută la fel ați făcut. Parc-ați fi 
nebună!

EA: Bun. M-ați făcut și frumoasă, și nebună. Sunteți și mincinos, și mi-
tocan. Hai altfel. Dumneata pleci și uiți ce-ai văzut. Ce-ai făcut! Sper să 
vă-mpăcați cu gându’ că sunteți direct responsabil de viața mea. Eu una 
n-am putut. În sfârșit, vă privește. Iar io-mi văd de moarte-n continuare. 
Bine?

EL: Nu pot.
EA: Foarte rău. (scoate pistolul din buzunarul paltonului, îl îndreaptă spre 

EL)
EL: Dumnezeule mare, ce faceți? Doamnă, e-o greșeală... Să nu v-omo-

râți!
EA: Mi-ați distrus moartea o dată. Nu mi-o distrugeți și-a doua oară! 

Plecați! (altfel) Omule, pleacă de-aici...
EL (cotidian): Vă implor, iertați-mă... Rămân și promit că nu mă uit.
EA (ferm): Pleci sau mori! (cald) E ultima mea dorință, vă rog. Nu vă e 

milă?
EL: Omoară-mă.
EA (ezită, lasă pistolul jos, lăcrimează): Sunteți groaznic de nehotărât... 

(izbucnește în hohote)
EL (se apropie, o îmbrățișează, blajin): ’ai nu mai plângeți. Liniștiți-vă! 

Gata. Ne-așezăm? Un pic. Așa... Gata. (EA încuviințează, se așază amândoi 
pe jos, rămân îmbrățișați)

EA (ștergându-și ochii cu o batistă): Am pierdut tot. (către EL) Știți că fata 
mea poate să zboare?

EL: Nu știam... Condoleanțe!
EA: Mulțumesc. Stewardesă.
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EL: Mai e?
EA: Nț, nț, nț! Ce vă mai place să răsuciți cuțitu’ în rană. Sigur că nu mai 

e. Un atentat, ceva. Nu mai țin minte. A trecut foarte mult de săptămâna 
trecută.

EL: Oho, enorm! Vă-nțeleg, că și io simt la fel. Exact săptămâna trecută 
m-am lovit la cap și nu mai țin minte. Nu mai știu să spun nimic de la 25 
la 35 de ani.

EA: Fantastic! Doamne, asta-i teribil! Mereu am spus că de la 25 la 35 
trăim ce-i mai groaznic. Pierdem visele ca firele de păr, pe nesimțite... De 
la 25 la 35, atunci ne ratăm ireversibil.

EL: Credeți că io m-am ratat?
EA: Nici pomeneală! Dumneavoastră sunteți un om nou. Puteți s-o luați 

de la 0. Aveți din nou 25 de ani. Toată viața-nainte. Ce lucrați?
EL: Acum, atunci?
EA: În general.
EL: În general la pompe funebre.
EA: Urâtul existențial! Necesar.
EL: Din contra. Sunt cosmetician funerar.
EA (se ridică în capul oaselor): Aveți trusa la dumneavoastră?
EL: Un ruj! Nu plec niciodată fără.
EA: Mă dați și pe mine?
EL (scoate rujul): Stați cum stăteați...

EA se așază în genunchi. Din șezut cum stătea, se pune și EL în genunchi. 
O dă cu ruj.

EL: Gata.
EA: Cum arăt?
EL: O frumusețe de mort.
EA: Merci, sunteți talentat. Nu mi-ați spus... Dumneavoastră ce căutați 

aici?
EL: Caut să văd dacă am curaj. Vreau să urc pân’ la cer.
EA: Vă place alpinismu’? Tatei îi plăcea.
EL: A, nu, nu! Adică da, parcă-mi plăcea... De fapt, aș fi vrut ca dumnea-

voastră...
EA: O fiică? Aveți stofă.
EL: Da! O fiică moartă, un gol în plus! Aș fi vrut să m-arunc.
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EA (se ridică, nervos): Incredibil! In-cre-di-bil! Ce suflet aveți? (furibun-
dă) Măgarule! M-ai salvat ca să păstrezi groapa pentru tine. (poruncitor) 
Ați amuțit? Ziceți ceva!

EL (se ridică ușor): Am o sensibilitate. Dacă v-aș fi văzut sărind, mi s-ar 
fi făcut foarte frică și dup-aia n-aș mai fi sărit io. 

EL: Ați fost egoist.
EA: Am fost și-mi pare rău.
EA: Pe undeva mă mir! Voi ăștia egoiști trăiți o sută de ani, vă-ngropați și 

copiii. Iar dumneata vrei să-ți pui capăt zilelor. Îți dai seama dumneata cât 
ești de egoist dacă nici ca ceilalți egoiști nu ești măcar? Aștept propuneri, 
să știți.

EL: Atunci propun să mă lăsați pe mine primu’...
EA: Ce ziceam!
EL: Și-apoi săriți și dumneavoastră.
EA: Bine, domne, fie și-așa. Da’ totuși... Dumneavoastră de ce? N-am 

stabilit noi doi de comun acord c-aveți numa’ 25 de ani? (altfel) De la me-
morie, nu?

EL: Și da, și nu. Încep să-mi vină unele lucruri... A-nceput să mă doară.
EA: Unde vă doare?
EL (duce o mână la piept, cealaltă la cap, ridică ochii spre cer, ca încercând 

să-și vadă calota, se bate ușor cu palma peste cap): Aici, unde m-am lovit.
EA: Așa rău? Ia să văd. Eu sunt medic.
EL: Veți fi fost medic!
EA (examinându-i capul): Aici aveți dreptate: voi fi fost. Mi-e greu să 

vorbesc despre mine la trecut. Încă nu m-am obișnuit. Mda... Se cicatri-
zează urât. În mod normal asta n-ar fi o problemă, țin însă cont că sunteți 
cosmetician funerar și mi se pare ironic, ca să nu zic grotesc.

EL: Problema-i că mă doare. Mai mult pe dedesubt. Lipsa... Pricepeți?
EA: Am o bănuială... V-amintiți lucruri...
EL: Da...
EA: Și pe măsură ce v-aduceți aminte vă dați seama că n-aveți ce...
EL: Cred că erați un doctor bun.
EA: Eram foarte bunicică, da.
EL: Și are cine să vă plângă?
EA: Nu mai am pe nimeni. Sunt divorțată. 
EL (vag absent): Ce glumă proastă trăiesc! La-nceput mi-a părut rău 

că-ncep să uit...
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EA: Firește.
EL: După mi-a părut bine că-ncep să-mi amintesc...
EA: E limpede.
EL: Și-apoi chiar mi-am amintit... Aventuri, case, mașini, prieteni, o 

noapte sub tei c-o fată și drumul pe tren pân’ la mare imediat dup-o vineri 
cu mulți morți seboreici – asta-mi imaginam!

EA: Mai spuneți, îmi place!
EL: Nimic. N-am avut nimic din toate astea. E cumplit să-ți amintești ce 

n-ai trăit.
EA: Poate-ați trăit un câine... O mărire la muncă? Vreo moștenire, ceva?
EL: Nimic... (râzând) Habar n-am cine ne scrie, vorba aia, da’ cu mine a 

lăsat foaia goală. Pustie... Adio!

EL se îndreaptă către buza scenei, hotărât să se arunce.

EA: Stați! Păi ce-mi faceți?! Mai stați un pic. Nu pot așa. Nu pot așa, o să 
vă am pe conștiință.

EL: E perfect. Înc-un motiv să puneți punct.
EA: Oare? Dumneavoastră săriți acum, da’ până jos mai e. Să tot fie zece, 

cinșpe secunde de cădere. La cum sunteți de nehotărât... Vedeți ciulinii 
ăia? (îi arată în jos, spre hău)

EL (repede): Acolo, cu galben, unde e și-o mânușă?
EA: Acolo. O să vă-mpotmoliți. Încă douăj’ de secunde... Vă prindeți 

parpalacu’ în ei, bocancu’, nu-i bocancu’, io aici, nerăbdătoare, îngrijorată, 
vă strig să dați drumu’ la rădăcina de care probabil dintr-o inerție a speciei 
v-ați agățat, sânge peste tot... Poftim! Deja jumătate de minut de când nu 
sunteți nici mort, nici viu. Cum e mai rău! Să vă privesc și să nu mă pot 
gândi la dumneavoastră... sub niciun timp verbal! Cum exist eu această 
jumătate de minut?

EL: N-aveți cum. Pe bune c-ar fi nașpa. Sau... (oferind alternativă) 
Dacă-nchid eu ochii?

EA: Adică?
EL: Ca să nu mă vedeți. Poate dumneavoastră, aici sus... vă mai luați cu 

altele și uitați să-nchideți ochii. Da’ pot să-i închid io în loc.
EA: N-aș putea să vă cer asta. Să-nchideți ochii înainte să muriți... E 

sinucidere curată! E prea mult chiar și pentru mine. N-am să mă mai pot 
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uita-n oglindă câte zile-oi avea. (comic) Și asta vă spune o femeie care-a 
avut permanent!

EL (surâzând): Dumneavoastră sunteți sigură-sigură că vreți s-o faceți?
EA (ezitant): Sigură-sigură... Trebuie azi. Altfel mă cert rău cu fetele.
EL: Cu care fete? Doar nu m-ați mințit, nu?
EA (jucând „deranjul” de a fi luată drept mincinoasă): Cum oare?! (nor-

mal) N-am pe nimeni. Prietenele mele.
EL: Ele v-au încurajat?
EA: Nimic nu-nțelegeți! Auziți, eu sunt un pic sâsâită și mă deranjează 

cum iese „dumneavoastră” din gura mea. Vrei să ne tutuim?
EL: Dacă-i musai...
EA: „Musai”... (cu gândul la altceva) Ce-o fi musai pentru noi? (deodată) 

Tu nu ești de loc de-aici?
EL: Nu sunt deloc de-aici. Aaa! De loc. Nu, tot nu sunt! Doar am auzit 

c-aici se moare bine. Lucrez în industrie și...
EA: Și lucrurile astea se află, normal. Așa-i! La noi se moare colosal! 

Uite... ca mine-s mulți. Multe. Fete, în special. Noi suntem pe-un fel de 
desfășurător... Să nu te superi, da’ anu’ ăsta e rându’ meu. Strict.

EL: Și mâine tot anu’ ăsta e. Dacă nu mori azi, mori mâine. Înțelege-mă 
și tu pe mine. Lasă-mă azi... te rog. La tine totuși e grav, nu urgent! Tu poți 
să mori mâine. Te duci frumos acasă, te culci și te-ntorci mâine. Io n-o să 
mai fiu și-o să ne-ntâlnim sigur jos. Cu o concurență slabă, poate chiar 
sus... De acord?

EA: Te-ai uitat cum sunt îmbrăcată?
EL: Ai o căciulă superbă, dacă asta vrei s-auzi. Și merge cu fularu’ meu.
EA (cu referire la haine): Le port de nevoie. Dac-ar fi fost după mine, aș 

fi murit vara, într-o rochie de in. Bonjour tristesse... Ai citit? (distrată) Nu 
contează! (brusc) Cum te cheamă?

EL: If I tell you, I’ll have to kill you! Glumesc. Dacă ți-aș spune, mi-aș face 
de râs părinții... Glumesc. Mă cheamă... (înspăimântat) Vai, nu-mi aduc 
aminte... Io sunt... (siderat) Nimic. (cu patos) Doamne, Dumnezeule, nu 
știu cine sunt! Mi-e foarte rușine... Ieri știam! Mă crezi? Jur. Jur! (duios) 
Aflu mâine, oricum... (mai tare) Să fii convinsă că dacă pleci acum... și mă 
lași un pic singur... mâine am să-ți spun.

EA: Nenumitul. Azi îți spun așa.
EL: Mi-e indiferent. 
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EA: Nenumite, fii atent. Hăul ăsta-i albia unui lac glaciar. De-aici se-ada-
pă animalele primăvara. N-ai un’ să sari. Vara cresc tot soiu’ de buruieni. 
Înalte pân’ aici, la buza dealului. N-ai un’ să sari. Toamna se usucă buruie-
nile și crește lacu’ – de la ploi.

EL: Și n-ai un’ să sari.
EA: Ba am un’ să sar da’ nu-mi doresc să mă înec. Mi-e frică de apă. (con-

tinuă ideea de mai sus, alt ton) Și iarna vin zăpezile, iar drumul pe care-am 
urcat se pierde.

EL: Și-atunci?
EA: Și-atunci e-o singură zi. Azi. Nu există altceva, pricepi? În orașu’ ăsta 

de doi lei ai o singură șansă să mori. Una! Tre’ s-o faci cum trebuie... Acum. 
Adio! (se-ndreaptă către buza scenei)

EL: Stai! Am și io o idee.
EA (cotidian): Te urăsc.
EL: Hai amândoi.
EA: Deodată?
EL: Ne ținem de mână și după ce –
EA (îl întrerupe): Tu te-ai țăcănit? O dată că nu știu dac-avem loc amân-

doi.
EL: Atunci îmbrățișați...
EA: Normal, ție-ți convine... De-abia aștepți un necrolog d-ăsta macho 

de Brad Pitt în Meet Joe Black. (bombastic) „Șoc și groază! Celebru cosme-
tician funerar, găsit mort c-o femeie-n brațe! Rudele foștilor săi clienți dau 
verdictul: moarta o machiase el.” Cu așa final te-ai scos, tot ce-ai uitat tu 
vreodată o să vorbească alții mult și bine! De mine ce-o să zică? „O curvă, 
dă-o dreacu’!” (altfel) N-are niciun sens. Gata. Mi s-a luat. Lasă-mă să plec. 
(se caută-n haină, îi aruncă pistolul) Ia, tu caută-mă pe dincolo! Și te-am 
rezolvat.

EL: Nu, nu, nu! Să nu-mi faci asta.
EA: Mi-a părut bine.
EL: Mai gândește-te un pic. Încă nu-i mâine.
EA: Cât e ceasu’?
EL: Fără zece.
EA: Târziu... Să mă ierți c-am țipat. Am nervii slabi. Eram o tipă mișto. 

Nu ne-am cunoscut când trebuia. Asta-i viața. La bună vedere, Nenumite.
EL (cu pistolul către EA): Dacă te-arunci, te-mpușc!
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EA începe să râdă.

EL: De ce râzi?
EA (râzând): De moartea ta cu repetiție!
EL: Ai încercat?
EA: Într-un fel am și reușit... O dată după Iza, a doua oară după bărba-

tă-miu, da’ mai puțin...
EL: A treia oară și bine!
EA: Oprește-te...
EL: Nu-mi dai de-ales...
EA (rugător): Ba-ți dau! Amintește-ți.
EL: N-am ce, n-am trăit nimic. Am cea mai sălcie viață de pe pământ... 
EA: Nu știu, o petrecere... Amintește-ți o petrecere! Când ai împlinit 30 

de ani. Mai știi?
EL: Nu...
EA: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască...
EL: ...la mulți ani. 
EA: Cine să trăiască, cine să trăiască...
EL: ...la... mulți... ani. (în revelație) George să trăiască, George să trăias-

că...
EA (cumva peste): Da, bravo, George, da, ți-ai amintit, ce nume... (nu știe 

ce să zică) potrivit!
EL: Ba nu! (dezamăgit) Căcat! Nu-s io George, George-i frate-miu. 

Hmm... Când era mic prima strofă de ziua mea i-o cântau ai mei lui să nu 
se supere... E-o poantă de familie...

EA: Las’ că-i bine, nu da-napoi! Tort?
EL: D-ăla normal... 
EA: Cu ciocolată...?
EL: Cu ciocolată și...
EA: Cu ciocolată și cu...
EL: ...gust ca de... Cum se cheamă aia de-o pun ăștia la căprioară?
EA: Iesle?
EL: Gătită... Căprioară c-un sos... acrișor...
EA: Alb ca zăpada?
EL: Roșu ca sângele!
EA: Mure? Zmeură?
EL: Zmeură! Tort cu ciocolată și zmeură. (dintr-o suflare) Mama-l tăia-n 
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pătrățele mici și-l așeza pe farfurioare albe ca zăpada, de unică folosință, 
iar mie mi se-ncleștau dinții de poftă și cântam... (fredonează, neinteligibil) 
O par... O parte din noi... O... Deci... O parte din noi ne-am...

EA (pe linia melodică): ...învins... Greșeala, minciuna și groaza...
EL (surescitat): Da, da, da! Greșeala, minciuna și groaza!
EA: Dar e drum, mai e drum... Hai că poți!
EL: Dar e drum, mai e drum... necuprins?
EA (entuziasmată): Da! Mai e drum necuprins!
EL (încurajat): Până-n zarea ce-și leagănă oaza...
EA: Generații secate se sting...
EL: Tinerii râd către stelele reci...
EA: Cine-și va pierde credința-n izbândă...
EL: Pe-aceste mereu mișcătoare poteci...
EA: Dragu’ meu...! Ai învins. Aproape... (veselă) Invitați?
EL: Mai mult singur.
EA: Minunat! Fără rudele alea enervante...
EL: Nu erau chiar enervante... Aveam o mătușă...
EA: Da...
EL: Nu contează...
EA: Cu ce se ocupa? Hai, zi, nu mă mai fierbe!
EL: Cred că era prostituată.
EA: Incredibil! Mătușa ta a fost prostituată? Tatăl meu era cămătar!
EL: Un om robust cu mustăți mari?
EA: Nu-mi spune! Avea și favoriți...
EL: Plimba un câine mic, negru?
EA: Ciuline, da! Era câinele meu! Săracu’ Ciuline... A dat o mașină roz 

peste el...
EL: O broscuță roz?
EA: Să nu-mi spui...
EL: Se săturase săraca tușică. S-a răzbunat pe câine. N-avea curaj să se 

răzbune pe taică-tu.
EA: Foarte bine. Tata merita.
EL: Nimeni nu merită. (lasă pistolul jos)
EA (îl apucă de mână): La trei?

Se apropie amândoi de buza scenei – mai pe muchie de-atât nu pare că 
s-ar putea.
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EA: Unu...
EL: Doi...
EA: Trei!

EA dă să se-arunce, EL o trage înapoi (în forță). EA îi dă o palmă peste 
obraz.

EA (îndepărtându-se de EL): M-ai trădat... Cu mine de mână m-ai tră-
dat... Să-ți fie rușine!

EL: Am nevoie de-un motiv! Tu n-ai?
EA: Anume?
EL: Tu sari ca femeie nefericită. Ai o vârstă incertă, ți-ai pierdut fiica și 

ești divorțată.
EA: Și pentru că le-am promis fetelor...
EL: Ele-ți urmează? Sunt după tine ori înaintea ta?
EA: Și da, și nu. Clara a murit de când au dat-o afară de la serviciu. Olivia 

moare când face dragoste și nu rămâne.
EL: Dragostea niciodată nu rămâne. Nu-i piatră. Dragostea curge.
EA: Prea curge... Face dragoste și nu rămâne însărcinată. O fi sterilă, nu 

știu. Ar mai fi Carmen. Carmen își ia palme de la fi-su.
EL: Carmen, Carmen... Parc-am machiat o Carmen odată...
EA: Nu m-ar mira să fie ea. E cea mai moartă dintre noi.
EL: Mi-a cerut în lift...
EA (aproape că-l întrerupe): Ea e! (amuzată) Să-ți explic... De ciudă că 

și-a ratat cariera de scriitoare, Carmen ne-a propus un sfârșit rotund. Să 
ne-ncheiem socotelile exact unde și le-au început părinții noștri. Locul 
facerii și locul isprăvirii să fie unu’ și-același. Am fost de acord toate pa-
tru într-o clipită. Mai mult ne-a luat să-i descoasem pe-ai noștri. De-aia 
Carmen, săraca, tot speră să cadă-n casa liftului...

EL (amuzat): Să-nțeleg c-ai tăi erau oameni simpli, de la țară?
EA: Dimpotrivă. Ai mei erau orășeni complicați veniți cu corturile-n 

găști separate, în vacanță. Într-o zi s-au trezit amândoi mai de dimineață 
decât restu’ care-i însoțeau... Atât. Cu Olivia-i mai complicat. Amărâta a 
venit pe lume la casa de copii. Așa că vara stă-n mijlocul careului pentru 
insolație, iar iarna se dă cu tenișii pe gheață. Orfanii au remarcat-o deja și-i 
dau bani ca să patineze. E talentată foc. Se-ntoarce acasă mai bogată decât 
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s-a dus, cu capul intact și tristă. Mă rog la Dumnezeu să-i curme odată 
suferința.

EL: Și Clara?
EA: Sinistru. Stă în pat și-așteaptă.
EL: Îmi pare rău s-aud...
EA: De ce mă-ntrebi?
EL: Să ne mai dau timp. Avem nevoie de timp...
EA: Asta nu-i în avantaju’ nostru.
EL: Uite, tu ai motivele tale să nu mai vrei să fii, și eu am motivele mele 

să nu mai vreau să fiu, da’ dacă vrem să nu mai fim împreună... Pentru asta 
ne trebuie un motiv comun.

EA: Mătușa ta și tata?
EL: Nu țineam așa mult la ea...
EA: Atunci dă-mi tu un motiv. Repede.
EL: Nu știu.
EA: Grăbește-te și află. Hai! Știi? (dup-o scurtă pauză, apoi repede) Lasă! 

Știu io! (îl sărută)
EL: M-ai sărutat.
EA: Da. Acum avem un motiv să ne ducem. Suntem doi îndrăgostiți... 

nefericiți.
EL: E bine. Auzi... Vrei să fim foarte nefericiți? M-au luat emoțiile cu 

povestea ta și mi-e frig... Mi-e că iarăși ezit. Am nevoie de-un stimulent.
EA: Se poate mai nefericiți de-atât?
EL: Încerc. (o sărută)
EA: M-ai sărutat...
EL: Ești gata? (o ia de mână, se apropie din nou de buza scenei) La trei!
EA: Unu...
EL: Doi...
EA: Nu!
EL (agitat): Ce faci? Haide, mă! Zău că-i ultima noastră șansă, am ajuns 

la fundu’ sacului, într-un minut se face mâine, te rog. Cum te cheamă?
EA: Urma.
EL: Urma, într-un minut vin zăpezile, Urma. Io nu-ți mai rezist un mi-

nut.
EA: Și-o să reziști o eternitate? Ai comis o prostie!
EL: Nu mai trage de timp.
EA (îi pune o mână pe cap, cealaltă pe inimă): Te mai doare?
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EL: Da’ sigur că mă mai doare! Deși... (își pune mâna deasupra mâinilor 
ei, una în dreptul capului, cealaltă pe inimă) Nu... Nu prea mă mai doare. 
De ce nu mai lipsește? (șoptit) E plin-plin. Ce-ai făcut?

EA (își retrage mâinile): Tu ai făcut. Eu te-am sărutat ca s-avem un motiv, 
nu? Eram doi îndrăgostiți nefericiți... Apoi m-ai sărutat.

EL (râzând): Și tu ești fericită acum?
EA (un pic îngrijorată): Foarte!
EL: Îmi pare rău, da’ asta nu schimbă nimic cu nimic.
EA: Asta schimbă totu’, Nenumite. Totu’.
EL: Ce vrei mai mult de-atât?
EA: E prea mult. Acum ne-aruncăm iubindu-ne, e-altceva. Toată relația 

noastră se va consuma jos. Știi cât durează ce-i jos? O eternitate. Ești tu 
pregătit să stai cu mine o eternitate? (pufnește) Nici nu știu cum te cheamă.

EL (dup-o pauză oarecare, stins): Am greșit. Am zis că un sărut...
EA: Nu te mai chinui! Dacă știam, nici nu te lăsam.
EL: Ne-am pripit amândoi. E oribil.
EA: Putea să fie mai rău. Puteam să nu simt nimic pentru tine. S-au mai 

văzut cazuri.
EL: Și tu simți? Sau zici așa...?
EA: Pune mâna. (EL îi pune mâna pe creștet, EA îi ia mâna și i-o pune pe 

inima ei; sunt aproape uniți)
EL: E plin-plin. Crezi că rezistăm un an împreună? (către hău) Până 

când... o să fie liber din nou.
EA: Și fetele? O să mă-ntrebe de ce n-am murit...
EL: Ai să le spui adevăru’: nici tu nu știi de ce. S-a-ntâmplat. O să li se-n-

tâmple și lor.
EA: Promiți? Fă-le să uite... În fond, ți-ai pierdut cândva memoria... Știi 

cum se face, nu? Atâta lucru ai ținut minte.
EL: Țin minte cum. Ai încredere-n mine... O să li se-ntâmple. O s-avem 

grijă să se-ntâmple...
EA: O s-astupăm hăul cu nea, așa-i? (către hău; pronunțat lent) Acolo, 

cu galben...
EL: ...unde e și-o mânușă, da. O s-astupăm tot orașu’ cu nea! N-o să se 

mai cunoască. Nici pentru ele, nici pentru nimeni altcineva.
EA: Gropile noastre, să dispară...?! Nu credeam c-apuc ziua asta. (altfel) 

Nu te deranjează că sunt prea tânără să-ți fiu mamă și prea bătrână să te 
nasc?
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EL (degajat și sobru): Io văd doar că fularu’ meu se pupă cu căciula ta.
EA (în timp ce spune, lumina se face din ce în ce mai mică; șoptit, cu grijă, 

în eter): Ce om bun ești tu, Nenumite... Și ce viu ești azi! Ai obosit, nu? 
Închide ochii... Culcă-te-n brațele mele dacă ți-e somn... Ce frumos ești 
azi, iubite... Dacă nu te-aș cunoaște atât de bine, aș crede că nici nu exiști...

Sfârșit

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/14674561?key=tignal9
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Ivașcu
Prenume: Mihai
Pseudonim(e) literar(e): N-avem!

Data și locul nașterii:
14 noiembrie 1997, București

Blog/site personal:
De ceva vreme în pauză
– mezanin.ro, parte blog (texte 
scurte și poezie), parte platformă de 
interviuri cu artiști.

Cărţi publicate:
pe cer jetoane, Casa de pariuri 
literare, 2019.
Izolare forțată (antologie), Casa de 
pariuri literare, 2020.

Colaborări:
N-aș zice „colaborări”, cât apa-

riții: SUB25, Dilema veche (blog),
Dissolved Magazine, Liternet.

Cenacluri frecventate:
N-am frecventat.

Lecturi în cenacluri, cluburi...:
Îmi citeam des textele în clasă, 

în liceu (se formase o gașcă de 
„grafomani” – cu potențial, zicea 
lumea, și unii erau poeți cu ștaif 

care ne încurajau, conta enorm 
la vârsta aia, mai ales în preaj-
ma Festivalului de Poezie „Gellu 
Naum”, acest Asia Express al po-
eziei pubere, cu săptămânile lui 
de primăvară care mi-au furat 
mințile patru ani la rând), dar nu 
m-am lipit de vreun cenaclu. Nici 
mai târziu nu s-a întâmplat, în stu-
denția la Publicitate, facultatea mă 
prinsese într-o buclă a ei; în plus, 
scriam săptămânal pentru RRC, 
aveam o rubrică acolo, îmi plă-
cea mult și-mi antrena îndeajuns 
„logofilia”. Cenaclu-cenaclu, cine 
știe, poate-n viitoru’ apropiat... 
mă rog, să nu zic hop, nici gardu’ 
nu s-a pus încă! Dacă inventariem 
lecturile publice, aș aminti-o, cu 
gratitudine organizatorilor, pe cea 
din iulie 2019, de la ShortsUP; i-au 
urmat și altele, numai că asta s-a 
petrecut imediat după debut, un 
ochi de pădure în care mi-am tras 
sufletul înainte de marele drum 
necunoscut.

Debut în revistă:
Nu era chiar revistă literară – 

hai că deja sunt ca-n bancu’ ăla, 
„nu era Volgă, era bicicletă...” –, ci 
de artă, patrimoniu și restaurare, 
Art Out se numește, scriam niște 
homunculuși de-ai mei, proză-po-
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ezie-eseu, cu stângăciile vârstei. 
2012, la final.

Debut în cenaclu:
Ei! After all, tomorrow is another 

day.

Debut on-line 
(reviste literare on-line):

Liternet, 2019 – iată ce răspuns 
serios!

Debut sonor (înregistrari Radio 
cu lecturi, casete audio difuzate 
public, audiobook):

2017, Radio România Cultural, 
după niște texte pe care le publica-
sem în SUB25.

Debut underground (tipărituri 
neoficiale, fără ISBN):

În ritm cu metafora (antologie), 
Grafoart, 2015.

Debut în volum:
Cu recunoștință – pe cer jetoane, 

Casa de pariuri literare, 2019.

II. O...

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

Un scaun pe Calea Victoriei și 
mult curaj. Dar și-n cartierele fără 
bere artizanală (dac-or mai fi). Aș 
insista pe întâlnirile dintre scrii-
tori și liceeni, studenți, și nu doar 
în liceele bune, nu doar la facul-
tățile de profil; aș lărgi insula. Nu 
cred că se poate viață literară fără 
cititori... noi, tineri, curioși, mulți, 
dar buni. Mai precis, cititori care 
să nu fie familie, prieteni sau tot 
scriitori. Îngroș intenționat. Nu se 
poate viață literară fără „viață”, iar 
asta-i dincolo de poezii și cronici 
prin reviste de pixeli scrise de noi 
pentru noi. Sigur, asta presupune 
mai mult de una, două inițiative 
private, e-o „Islandă” întreagă la 
mijloc. Intervenția, îmi dau eu cu 
părerea, trebuie operată dinspre 
societate, public, „cerere” către li-
teratură, autori, „ofertă” (căci nu 
cele din urmă ne lipsesc). Mă refer 
la programe educaționale, la acti-
vări culturale în medii sărace inte-
lectual, dar și la popularizarea unui 
gen de scriitură care trece (deși 
nu-i cazu’) ca elitist, nișat. Știi, se 
pune mult accentul pe „informa-
re”... Măsuri guvernamentale, de 
ieri și de azi, privind educația, care 
s-au făcut (vorba vine!) cu dicto-
nul informării deasupra capului... 

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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plecat. Dar informația se „com-
portă” ca o haină: o „accesezi” din 
când în când, o uiți, uneori e la-n-
demână, nu mai ieși din ea, alte-
ori iese ea din modă, pocnește la 
cusături, cumperi una, arunci alta, 
e-un du-te-vino pe care, din igienă 
(mintală) măcar, dacă nu din alt-
ceva, îl repetăm până-n ultima zi. 
Sensibilitatea... ăsta-i trupu’ ideii și 
ăsta-i trupul nostru, ăsta contează 
mai mult decât șifonierul de infor-
mații. Când deschizi un volum de 
poezie sau de proză nu-l deschizi 
ca să te informezi, ci pentru că vrei 
să plonjezi într-o sensibilitate, vrei 
să te sensibilizezi (nu musai cu 
sensul de „emoționezi”). Iar la ca-
pitolu’ ăsta noi, românii, deținem 
o piele foarte groasă, impermeabi-
lă. Numeroși sunt în juru’ nostru 
adolescenții și adulții care nu pot 
oua o coajă de idee, care n-au ima-
ginație, haz, care au prins frecven-
ța cotidianului cel mai tocit, însă-
cuit în clișee și inerții, și nu i-au 
mai dat drumu’; acești oameni nu 
sunt neinformați, nu sunt lipsiți de 
acel common sense, dar sunt tare 
nevorbiți cu toată materia nevăzu-
tă (nu neapărat inefabilă) care ne 
ține vii. Sensibilizarea, deci, asta-i 
ideea „mea” pentru o viață cultu-
rală (implicit literară) mai bună... 
pe generații.

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

N-am intrat de tot, am apa până 
la genunchi, aștept să-mi fac cu-
raj și să mă las pe vine ori să dau 
de-o groapă, ca s-ajungă și la ini-
mă. Poate-i strict problema mea, 
lipsa de îndrăzneală, frica de nou 
și „complicații”, însă nu aș califica 
drept „moft” (prea mare!) prezen-
ța unui „shadow” literar, agent, 
PR, cum vreți voi, o tanti plasatoa-
re care să te ia de mânuță când te 
rătăcești și să-ți zică „uite, textu’ 
ăsta-i bun și trimite-l colo, nu din-
colo, așa, și nu vrem să ne jucăm 
la scara C, la festivalu’ cutare, că 
nu ne pricepem și furăm prosteș-
te joaca altui copil, da’ încercăm 
la scara B, la concursu’ cutărică, 
că ți-ar prinde mai bine”. Ție, nu 
unuia generic. Hazardul m-a tră-
dat arareori, iar dacă-mi doresc 
ceva, de cele mai multe ori îmi și 
iese (nici n-am dorințe nerealiste), 
și totuși oricând m-aș da pe mâna 
unui profesionist care să-mi desțe-
lenească lianele „sistemului” și să 
mă... „curatorieze”. Nu trebuie să 
ne pricepem la toate. Am nevoie 
de un sistem, da, de un joc cu re-
guli, cu roluri. Divaghez. Poți de-
buta cu o mie de moașe pe lângă 
tine, palmares ante-debut, amici 
cu aceeași ocupație, poți debu-
ta cu luneta îndelung obișnuită 
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cu apartamentele ușilor literare 
pe care ți-ai propus să te fâțâi ani 
de-a rândul, poți intra-n literatură 
ca într-un vis la care tu și provi-
dența ați pus mărgică cu mărgică, 
sau poți debuta „dintr-odată”, dacă 
te-aruncă cineva-n scăldătoare, 
cazul meu. (Nu-i întotdeauna ca-n 
„cum îți așterni...”.) Dar s-ar putea, 
după, să nu știi încotro. Să n-ai 
„ochiul din afară”, experiența... nu 
scrisului, firește, că nu fac apologia 
ignoranței sau imposturii, ci expe-
riența acelor lucruri conexe care te 
legitimează, care te saltă din barca 
lui „scriu” în barca lui „sunt scri-
itor”. Dacă-l întrebi de meserie, 
un actor nu-ți spune că „joacă”, ci 
că-i actor. Și nu-ți sugerează că-i 
„mic” sau „mare”! Aici nu vorbesc 
tocmai de mine, ar fi și culmea 
dup-un singur volum, nu, e ceva 
ce-am observat „pe viu”, și nu o 
dată, la alți tineri și totuși (mai) 
experimentați poeți sau prozatori 
– acest „scriu” spus cu juma’ de 
gură, căruia îi urmează, de regulă, 
fraza prin care omu’ îți explică din 
ce alt substantiv își plătește lumi-
na și netul. Cam aici „problema”, 
dacă e să fie una. Mai mult decât 
editura, sau complementar ei – 
m-a susținut peste orice așteptări, 
iar prezentul interviu e numai un 
exemplu –, poate că o structu-
ră-pod între „literatură” și „viață 
privată” ar lubrifia meritocrația, ar 

contrapuncta norocul sau șarmul 
personal, care, și nu o spun acu-
zator sau mai știu eu cum, ba pe 
undeva asta-i frumusețea... jocu-
lui (sper că nu mă contrazic prea 
tare), uneori mănâncă și porția 
talentului. E loc pentru toată lu-
mea, dar nu-ncăpem toți, buluc, 
pe-aceeași ușă.

III. Întrebări cu 
răspuns opţional:

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

Scriitorii. Nu doar „în regulă”. 
Buni și foarte buni, îi citesc și 
sper s-ajung să scriu și eu așa... 
într-o zi. Dar nu ca unul anume, ci 
„doar” bine.

Ce ţi se pare „în neregulă”? 
(ce te intrigă/nemulţumește/
„atacă”)

Parcă prea plini de carne pereții 
ei. E literatură. E înălțătoare, chi-
nuitoare. Dar, la finalul zilei, ră-
mâne literatură.
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Ai vrea să trăiești din scris? 
(dacă da, cum vezi posibil acest 

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Aș vrea. L-am reușit o perioadă, 
lucram la a1.ro, presă comercială 
(chit că mai gâdilată), nu literatu-
ră. Aș vrea să scriu pentru scenă 
(am ceva în lucru de-atâta timp), 
îmi doresc la nebunie, aș scrie și 
scenarii. Presa culturală nu mă 
mai atrage, habar n-am, e ca pică-
tura chinezească; apoi, se citește 
greu, se scrie greu, bolovan minu-
nat (reiese de-acolo, câteodată, un 
soi de disproporție ilară între efort, 
rezultat și efect). Oricum, nu-mi 
doresc ca scrisul să semene cu o 
muncă de la 9 la 5. Altfel, princi-
piul meu ordonator e plăcerea, și 
treaba e că-mi plac aceleași lucruri 
de mic copil, doar formele s-au so-
fisticat; nu pot să mă investesc în 
nimic dacă nu-mi face cu ochiu’, 
indiferent de probabilele avantaje 
– cu alte cuvinte, am să fac ceva să 
trăiesc din scris, dar n-am să fac 
orice să trăiesc din scris.

Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de 

cititori, statut literar...) 
Cu riscul de a părea prețios, 

în funcție de adevăr. Iar cu riscul 
de-a fi de-a dreptul anacronic – 
asta se simte.

Ai un model de performanţă? 
Nu. Sunt în competiție cu mine.

Ce ar trebui să includă 
un management literar 

performant? 
Turnee, festivaluri, rezidențe, 

interviuri, burse, concursuri, tra-
duceri etc. – ele există și totuși... 
Ți-aș răspunde altfel: un manage-
ment literar performant sporește 
predictibilitatea și „sustenabilita-
tea” acestei vocații. El, autorul, să 
meargă la nani mai curând lămu-
rit – în linii mari – despre cât, cum 
ori ce va câștiga din cartea sa pe 
anul respectiv, cu mize, obiective 
clare (la fel și ceilalți jucători, edi-
tura, librăriile, entitățile literare). 
Ne „păstrăm”, altminteri, în faza 
fericirilor cu halou de accident: 
scriitorul nu știe când și cu ce va 
mai fi autor, editura nu știe ce au-
tor va mai scoate, cititorii nu știu 
ce carte, librăria nu știe cât o să 
vândă, scriitorul cât o să câștige și 
pe unde „o să-l cheme” (cine? ci-
neva!). Nimeni nu știe, toți află... 
până data viitoare. Am vulgarizat 
și-a ieșit un worst case scenario; si-
gur, înăuntrul pieței de carte sunt 
tarabe și tarabe – dar ideea asta ar 
fi, să mai eliminăm din necunos-
cute.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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IV. Ce-mi/ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc/propun eu ca 
scriitor?

Mă aflu într-un moment de 
„laborator”, în care procesul de a 
scrie, precum și experiența de a 
publica (cu tot ce presupune ea, 
în special contactul cu posibilii 
cititori) mă interesează mai mult 
decât să lucrez la o poezie până 
scârțâie; nu-mi plac poeziile prea 
căutate, parcă le fuge tot sânge-
le. Umblu la formă, scap de ba-
last (dacă-l identific sau dacă mă 
deranjează), dar păstrez primul  
impuls. Poezie scriu numai la dic-
teu automat. Bine, să nu exagerez, 
mai am și poezele de-astea „vers 
cu vers”, dar când scriu la inspi-
rație, scriu repede și, într-un fel, 
fără să raționez, cumva surescitat. 
Îmi propun să nu fac din poezie 
un exercițiu de inginerie la modă, 
să păstrez poezia mai degrabă de 
partea indicibilului (dinăuntru)... 
care-ți cere, împotriva firii, să-l 
spui.

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

Să rămâi curios și răbdător, să 
nu te chinui cu cărți care nu-ți zic 
nimic. 

Nu ți-aș dori niciodată să iei 
tale quale „energia” din căptușeala 

cuvintelor mele – să n-o anexezi, 
musai, unui fel de-a fi... „în civil”.

V. Ce-aş cere/pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Să fie onest și comunicativ. 
Chiar și la refuz.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să fie personal.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Să facă diferența...

Unui agent literar
Să existe!

Unui organizator de festival 
literar

Să riște.

VI. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Cu cărțile care m-au format, cu 
fragmente – fotografii, „madlene” 
etc. – din viața mea extra-literară 
(în cazul întâlnirilor cu public pre-
fer un registru al relației într-ade-
văr personal). C-un pahar de ceva, 
cu dialog și voie bună, liber, fără 
fonfleuri.
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Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine

Exact așa cum a ieșit.

VII.

Cel mai...
Bun poem al meu este...
Nescris încă! Mă folosesc aici 

de faptu’ că interviul aparține 
intervievatorului, deși toți suntem 
de acord că, oricât de simpatice 
întrebările, dacă intervievatul 
n-are chefu’ la el, nu iese mare 
brânză. Așadar, meritul unei 
fermecătoare povestitoare, cum 
orice jurnalist își dorește:

Revelion la Lia.

Important aspect pentru mine 
ca autor este...

Unul neoriginal – să fiu citit.

Cea mai...
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost...
Nefăcută, dar mai e timp..

Mare emoţie am avut-o...
La debut, în semi-întunericul și 

căldura văratică din subsolul de la 
Green.

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

cu...
Cititorii.

Grele momente au fost atunci 
când...

Nu prea s-a constatat apariția 
cărții mele de către critici, 
recenzenți – dar zău că n-aș 
titra o vagă bosumflare ca „grele 
momente”. Astea-s mizilicuri, 
greu’ e-n altă parte.

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

volumul...
De debut, pe cer jetoane, 

mai cu seamă prin întâlnirile 
„Apropo de literatura română  
contemporană”, proiect CDPL-AFCN 
de care m-am bucurat „din prima 
linie”. Mulțumesc încă o dată!

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

Au fost părinții mei.

VIII. Dacă...

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

Vârsta debutului. Aș fi putut 
debuta mai devreme, manuscrisul 
exista.

N-aș mai scrie...
Aș fi incomplet.

https://www.mezanin.ro/interviu-cu-fata-la-perete-revelion-la-lia/
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N-aș mai putea scrie, ar fi...
Ar trebui să-mi rezolv cu totul 

altfel viața, pentru că o mulțime 
de opțiuni ar pica. M-aș apuca de 
fotografie. Ba nu! Aș da la teatru. 
Amândouă.

-mi pare rău de ceva, e că...
Mi-am pierdut Cititorul.

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 mă motivează numeric, nu 
am o cifră minimă... Poate voi 
avea, mă ajută, în general, să-mi 
stabilesc niște țeluri. Depinde cât 
mă voi profesionaliza în pasiunea 
asta. Momentan, publicul de care 
am nevoie e alcătuit din cercul 
meu intim, care și ăsta, de fapt, e-o 
horă care se tot înnoiește. Publicul 
pe care-l vreau... ei, cel mai frumos, 
cel mai deștept, nu? Lăsând gluma 
la o parte, oamenii cu care prefer 
să coexist, că-s prieteni sau cititori, 
ori și-și, sau colegi de muncă, nu 
contează, sunt inși sinceri, direcți, 
dar nu bădărani (pot fi cinici, 
temperamentali, „admit” și ieșiri 
nervoase, nu mă deranjează până 

la a nu trece peste, eu însumi sunt 
coleric), cu umor, comunicativi, 
care iau lucrurile în serios (n-am 
zis „în grav”) și, foarte important, 
care se poartă firesc. Mă indispun 
extremiștii, nu ne frecventăm. 
Ca să fiu mai specific, și-mi 
asum filosofia de revistă, unii-s 
„iubibili”, alții-s antipatici, oricâte 
defecte ar avea cei dintâi și calități 
cei din urmă.

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

I think this is the beginning of a 
beautiful friendship.

Ce așteptări ai de la public?
N-am așteptări. Ar fi ca și cum 

i-aș pretinde ceva! El îmi face mie 
un serviciu, un cadou, că-mi dă 
o șansă, că mă citește, nu eu lui. 
Adică... da, și eu lui, dacă-l ating 
în vreun fel versurile alea, dacă 
nu-l las indiferent, dar să fim 
serioși, omul ăla m-a cumpărat 
pe mine, un începător într-ale 
scrisului, când putea merge la 
sigur cu Lorca, nu știu, orice poet 
mare. Publicului nu pot decât 
să-i mulțumesc și să-l rog să aibă 
răbdare în călătoria noastră, ca 
să-i pot oferi cadourile pe care le 
merită.
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Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

Caut publicul! Publicu’ n-are 
de unde să mă cunoască, și-apoi... 
așa-i natural. Eu am scris o car-
te sau alta, asta mă face pe mine 
emițător, prin urmare eu „anta-
mez” comunicarea, relația. Am 
impresia, și mi s-a și mărturisit 
în câteva rânduri, că transmit mai 
mult când îmi însoțesc poeziile pe 
undeva, când le citesc în fața unei 
audiențe. De acord, asta nu com-
plimentează creația per se, poate 
dimpotrivă. Are de-a face, pro-
babil, cu faptul că realmente mă 
simt bine în preajma oamenilor, 
iar uneori mă-ncearcă o atitudi-
ne „performativă”, posibil ca asta 
să placă, ori cel puțin să trezească 
interesul.

X

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

Mă stresez groaznic!
Pe lângă comunicare on-line 

(nu foarte pe gustul meu, dar mna, 
când ai un business trebuie, cu atât 
mai mult dacă vrei să construiești 
un brand, în fine), aș organiza 
niște serate cu băuturi din partea 
casei și-un film bun alături (mă 
gândesc la documentarul tău și-al 
lui Vlad Rotaru, Aici Nora Iuga), 

aș lansa promoții consistente, 
aș născoci carduri mai cu moț 
pentru liceeni, studenți, dar și 
pentru cumpărătorii pasionați, ba 
aș invita câte doi scriitori români 
pe zi, 30 de zile la rând, în librărie, 
să vândă carte alături de echipă. 
Cum ar fi, oare, pentru un licean 
amator de poezie să-și întâlnească 
la raft (la propriu) poetul preferat?

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

M-aș adresa adulților de peste 
40 de ani care n-au debutat. 
Hai să-i zicem, la prima mână, 
„Concursul național de debut 
Hortensia Papadat-Bengescu”.

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

Și uite-mă întors în studenție! 
Păi, la cum arată situația, 
„boborul” ar trebui întâi să facă 
cunoștință cu scriitorii „săi”, dar 
nimic ex cathedra. Hmm... Aș 
face ceva pe radio. Vise plăcute 
pe voci pricepute: un an de zile, o 
oră pe seară, scriitorii români ne-
ar citi în direct din cărțile lor – la 
jumătatea drumului afectiv dintre 
teatru radiofonic și poveștile pe 
care ni le spuneau părinții sau 
bunicii înainte de culcare.
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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?

Am scris câte ceva anul ăsta, 
prea puțin anul trecut. Lucrez la 
un al doilea volum de poezie, e 
pe sfârșite, mi-e dificil să renunț 
la unele poeme, dar, ce să-i faci, 
dăunează întregului. Pe șleau, nu, 
n-am avut chef de scris. Trebuie 
să-mi fie de la bine-n sus, altfel 
nu pot scrie. Scrisul, la mine, e ce 
persistă după ce s-au epuizat toate 
supapele, după ce s-a consumat 
tot. E mereu retrospectiv. Și încă 
nu s-a consumat tot... Mai am 
nevoie de timp.

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?

O singură constatare: unii 
au mult timp liber. M-am ținut 
departe de Facebook tot anul 
trecut, am revenit timid în ultimele 
luni, dar așa, cu câte-o fotografie, 
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o urare, un promo la proiectele 
în care sunt implicat. Îl păstrez 
pentru noutăți din zona de carte, 
teatru și film. În rest e-un sport 
obositor, n-are niciun Dumnezeu. 
Iar narativizarea asta 24/7... „să vă 
zic o poveste despre ce-am făcut la 
piață, cum a fost la coadă la bancă, 
pe bancă în parc, la mine-n balcon 
ș.a.m.d.” mi se pare chinuită foc. 
Olimpiada vieții cotidiene!

Statistic, da, în ultima vreme 
bună parte dintre noi am 
cumpărat mai multe cărți. Dac-am 
și citit mai mult... „se va reflecta la 
catalog”, vorba profelor „eterne” 
de gimnaziu.

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?

Asta am observat și eu și m-a 
bucurat. Dac-ar fi să răspund cu 
bagajul masterandului la Studii 
Culturale, aș zice c-o să rămână 
cu noi și după. Cred că ne așteaptă 
o nouă modernitate (un nou 
modernism) – percepția noastră 
asupra distanțelor (timp și spațiu), 
bolii și morții s-a schimbat. 
Urmează, intuiesc, o perioadă 
„comunitaristă” – noi și-ai noștri, 

prieteni, familie, adunați unii-n 
alții, viața simplă, viața-n mic, 
„pastorala urbană”. Promovarea 
literaturii „de-acum și de-aici” 
s-ar înscrie în același curent, 
părerea mea.

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?

O, ba da! Am stat mult cu 
ochii-n ecran, dar a meritat: am 
terminat cu bine un an de masterat, 
programul Societate, Multimedia, 
Spectacol, la Centrul de Excelență 
în Studiul Imaginii – că tot m-am 
dat rotund mai sus. Din toamnă 
nădăjduiesc să ne vedem off-line. 
Oricum, dacă anunță înscrieri 
și-n septembrie, și de obicei 
anunță, recomand pasionaților de 
„umanioare” să profite: profesori 
excelenți, o emulație intelectuală 
deosebită, o energie caldă și multă 
înțelegere. Profit de întrebarea ta 
pentru un chapeau bas.

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

Ceva dulce... cu Anna Olson – era 
o emisiune veche de un mare comic 
involuntar (mortal dublajul). Să 
știi c-am gătit feluri la care înainte 
nu m-aș fi aruncat. M-am băgat și 
la desert, imaginează-ți! În vreo 
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două rânduri am făcut brioșe cu 
ciocolată și portocale. 

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

Mioritismul.

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

Parc-ar fi mai haios noaptea! 
Am vreo patru librării în cartier. 
Când cumpăr o carte vreau s-o 
țin un pic în mână înainte, s-o 

răsfoiesc, să văd ce altceva aș 
mai lua pe lângă, să pierd timpul  
(să-l regăsesc). Mă relaxează. Dacă 
și din hobby-uri fac punct-ochit, 
punct-lovit...

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

Le aștept mai devotat ca 
niciodată.
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