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Pregătirea revistei a fost una cu urcuşuri şi coborâşuri, cu neînţelegeri care s-au rezolvat de la sine, cu noi prietenii legate, cu altele destrămate, în sfârşit, cu zeci de alte
lucruri ca acestea enumerate mai sus. Echipa noastră sîrguincioasă a muncit din greu
pentru ducerea la bun sfîrşit a tuturor cerinţelor din regulamentul Lecturiadei.
Pe parcursul ultimelor luni eu, împreună cu alţi membri ai Cercului de lectură, am
desfăşurat o mulţime de activitaţi în spiritul promovării lecturii. Nu a fost deloc uşor,
pentru că oriunde mergeam depindeam de oamenii de acolo, de timpul liber şi
de ...cheful lor; astfel că uneori simţeam efectiv că unii se joacă, cu nervii mei. Au fost
nişte întîmplări nefericite pe care am ales să le dau uitării, pentru că, pe lângă acestea,
am avut parte de multe experienţe frumoase a căror poveste îşi merită cu adevărat locul
printre rîndurile acestea.

Octombrie 2013, întâlnire cu scriitorii
Una din amintirile deosebite care mi-a rămas întipărită pe retină este întîlnirea de la
Casa “Mihai Ursachi”, cu doamna Doina Ruști şi domnul Stelian Tănase. Cei doi au venit la Iaşi în urmă cu cîteva luni, cu ocazia unor întâlniri cu cititorii incluse în programul
FILIT. La Casa de Culturp ”Mihai Ursachi” au purtat un dialog despre cărţile publicate
de ei, cu elevi de vârsta mea. Eu citisem una din carţile domnului Stelian, doar că întâmplarea a făcut ca eu să dialoghez mai mult cu doamna Doina. Ambii mi-au plăcut şi i-am
ascultat cu mare atenţie, însă (şi asta nu are nici o legatură cu faptul că sunt o feministă
convinsă), doamna Rusti m-a impresionat cu mica ei povestioară ; şi m-a făcut oarecum
să mă regăsesc în dorinţa ei de a deveni scriitoare. M-am bucurat mult că am primit un
autograf de la dumneaei (pe un dicţionar explicativ a cărui autoare şi este). A fost o zi
memorabilă dar cu siguranţă nu a fost singura!
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Martie 2014, altă întâlnire cu scriitorii
Într-una din zilele lui martie am participat la o alta întâlnire, la C.N “Costache Negruzzi”, de această dată cu scriitorul Nicolae Dabija. Acest scriitor este din Republica
Moldova şi este militant pentru Unirea Mare dintre România şi Moldova. A scris:
nuvele, poezii, eseuri, şi un roman intitulat “Tema pentru acasă”. În acest roman el
povesteşte întâmplări bazate pe un adevăr istoric. Personajele sale, după cum spune şi
autorul: “încep numele lor cu litera M- Mihail, Mihai, Maria; o literă simbolică, fiind
iniţiala Maicii Domnului”. Acest scriitor s-a făcut remarcat în ochii mei prin două lucruri: credinţa şi dragostea sa pentru Dumnezeu; lucruri care sunt exprimate în opera sa. În
cadrul întâlnirii a vorbit despre romanul “Tema pentru acasă”, a cărui acțiune se petrece
în Basarabia de pe vremea lui Stalin. N.Dabija nu este doar scriitor, ci şi om politic, fapt
ce trebuie cum au spus şi o parte dintre cei prezenţi la întâlnire, Nicolae Dabija este un
om de o inteligenţă rară. Este şi o persoană foarte deschisă; în vorbele lui se observă
bunătate şi căldură. Dar “cireaşa de pe tort” a fost îndemnul lui: “întoarceţi-vă spre
carte; atâta timp cît un popor citeşte, este salvat!”. Câţi din oamenii de azi citesc? Puţini,
îngrijorător de puţini dacă ar fi să facem o comparaţie cu numărul de locuitori.
La sfârşitul întâlnirii, m-am simţit ca la biserică, ascultând predica: un singur om
vorbeşte iar restul ascultă şi urmăresc cu admiraţie. Sper să mai am şansa să îl întîlnesc
pe domnul Dabija; am numai cuvinte de laudă la adresa lui.

23 aprilie, 2014
O altă zi de neuitat şi cu o semnificaţie foarte mare pentru mine (şi pentru mulţi
alţii), a fost ziua de 23 aprilie. Unora, mai neştiutori de fel, această zi nu le spune nimic.
În adevăr, însă, această zi marchează trecerea în nefiinţă a doua mari comori ale literaturii universale: Shakespeare şi Cervantes; astfel că, în fiecare an, pe 23 aprilie se celebrează Ziua Internaţională a Cărţii şi a drepturilor de autor, în scopul promovării lecturii,
publicării şi aspectelor juridice implicate de drepturile de autor. Eu iubesc mult lectura,
dar nu am avut niciodată şansa, sau nu mi-a trecut niciodată prin minte să fac ceva pentru a o promova.

4

Anul acesta am hotărît că este timpul să aduc un “omagiu” cărţilor - bunele mele
prietene. Vă mărturisesc că am sucit ideea aceasta pe toate părţile şi în toate felurile posibile. M-am sfătuit în cele din urmă cu doamna Cristina, îndrumătoarea mea, căreia i-am
dezvăluit planul pe care îl ticluisem atâta timp.
Am primit aprobarea dumneaei , iar până pe 23 aprilie am pus totul cap la cap.
Probabil vă întrebaţi ce şi cum, unde şi cu cine…am dreptate? Nu vă mai ţin în suspans
aşa că o să vă zic : în ziua de 23 aprilie am mers la fosta mea şcoală- Şcoala Generală nr.
39 ( ‘’George Călinescu‘’ ) din Iaşi, pentru a ”preda” lectura la ore. Vă mărturisesc că
eram puţin emoţionată, dar a decurs totul bine. Având în vedere că 23 aprilie a fost prima
zi de după vacanţă, nu avusesem timp să merg acolo, să vorbesc cu domnul director şi sămi anunţ activitatea, fapt care mi-a sădit un strop de teamă în suflet. Acel strop urma să
fie spulberat în curând…
Mă aflam în faţaclădirii din care ieşisem cu zîmbetul pe buze şi cu lacrimi în ochi
în urmă cu trei ani ; loc în care am petrecut şase ore pe zi, cinci zile pe săptămînă, timp
de opt ani ; loc pe care nu-l voi uita niciodată ! Am intrat, iar primul popas a fost biblioteca- ‘’paradis al tinereţii mele’’, cu a mea dragă doamnă Felicia. Nu vă pot descrie fericirea din ochii ei când m-a văzut deschizând uşa. Nu ştia că vin acolo şi nici cu ce scop. I
-am dezvăluit ideea mea, care a bucurat-o şi mai mult. I-am spus de asemenea că mi-e
frică de reacţia directorului vis-à-vis de ideea mea; iar atunci, m-a luat frumuşel de
mînuţă şi m-a dus la dumnealui în cabinet. Pe lângă faptul că acesta a fost de acord cu
activitatea mea, m-a şi felicitat şi şi-a adus aminte că sunt o fosâa elevă a şcolii (era chiar
imposibil să nu mă recunoască). Încă nu se sunase de intrare ; eu aşteptam la bibliotecă,
stând de vorbă cu Felicia şi prezentîndu-i materialele pe care le pregătisem. Ea a fost aşa
drăguţă încât a răspuns provocării mele de a completa un chestionar de lectură.
(În toată această ‘’treabă’’ recunosc că am avut un as în mînecă. Doar nu credeţi că
mă duceam eu aşa sigură, de capul meu acolo, fără să fi vorbit dinainte cu domnul director. Nu! Planul meu de rezervă era Rodica Dascălu, sau cum îmi place mie să îi spun, Rodica. Vedeţi voi, pe lângă citit îmi place să fac sport ; dar plăcut e puţin spus. Iar de
această dată, sportul s-a îmbinat foarte bine cu lectura.
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Rodica este profesoară de franceză/engleză la 39, dar este şi una dintre fetele de la
aerobic. Iar într-o zi, pe când predam ora de gym, într-o pauză de apă, i-am spus Rodicăi
de activitatea pe care intenţionez să o susţin şi, fără să i-o cer, ea mi-a oferit ora ei. Am
fost mai bucuroasă să aud asta decât eram odată, când îmi punea câte un zece în catalog.)
Mai erau zece minute până la intrarea în clase, Rodica venise, între timp discutasem şi cu doamna profesoară de română, Georgiana, care, la fel s-a arătat foarte încântată
de ideea mea . Dumneaei era diriginta clasei la care urma să intru şi mi-a propus să merg
şi la cealaltă clasă a VIII-a. Lucrurile chiar nu puteau merge mai bine de atât ! Am intrat
în clasa a VIII-aA, unde toată lumea mă cunoştea… Dar asta nu m-a împiedicat să mă
prezint. Am început prin a-i întreba pe copii dacă ştiu despre semnificaţia zilei de 23 aprilie. Binenţeles că tot ce am primit au fost priviri în care se citea uşor nedumerirea şi
neştiinţa. Dar de asta eram acolo, să îi luminez ! Sinceră să fiu, nu au fost foarte încântaţi
cînd le-am zis : ‘’astăzi este ziua cărţii’’ ; poate cel mult au schiţat zâmbete false ca să mă
simt eu bine…dar degeaba.
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Trebuia să îmi ţin zîmbetul frumos pe buze şi să continui, în fond , neştiinţa lor era
doar un peşte mic într-un ocean mare. Venisem acolo cu un scop : să le trezesc copiilor
ăstora pofta pentru lectură, şi nu aveam de gând să plec de acolo fără măcar doua, trei
victime ! Eram pregătită cu un mic chestionar (‘’Spune-mi ce citeşti, ca să-ţi spun cine
eşti !’’), cu un joculeţ şi cu o parte din biblioteca mea pe care eram dispusă să o împrumut. În timp ce copiii completau chestionarul, eu scriam pe tablă o parte din citatele mele
preferate, dintre care :
‘’ Oricine îl mai are încă pe Dumnezeu drept însoţitor, nu va cunoaşte singurătatea de
care am eu parte. ‘’ (Nietzche)
‘’ Un minut de îndoială face cât o veşnicie de suferinţă. ‘’ (Honore de Balzac)
“N-am inventat nimic, am fost doar secretarul senzaţiilor mele.’’ (Emil Cioran)
‘’Singurătatea fără Dumnezeu e nebunie curată.’’ (Emil Cioran)
‘’Cu mine se petrece ceva. O viaţă de om.’’ (Marin Sorescu)
După cum puteţi observa, am insistat cu Cioran, pe care l-am citit şi mi-a plăcut
enorm stilul lui, de aceea l-am şi recomandat cu această ocazie. Or fi fost ei niște puști,
dar ar putea încerca marea cu degetul.
Am fost puţin dezamăgită după ce am strâns chestionarele. Am tras o privire peste
ele şi am observat răspunsuri foarte banale, seci… Dar am continuat cu următorul pas, şi
anume joculeţul ce a constat în nişte post-carduri. Pe o faţă a cardului era scris un citat
(‘’Sunt ca cineva care a plecat să caute prietenie şi a găsit un regat. ‘’), iar cealaltă
faţă era albă, căci acolo trebuiau să scrie opt cuvinte care să le definească sufletul. De
această parte a activităţii au fost atraşi şi au cooperat. La finalul orei le-am prezentat cîteva cărţi din biblioteca mea personală, şi m-am oferit să le împrumut doritorilor. Am avut
doar trei doritori se pare, dintre care o fată şi doi băieţi (dar mai bine puţini decît deloc,
zic). Următoarea oră am fost la aVIII-a B, clasă mult mai numeroasă. Şi aici, ca în cealaltă parte, toţi copiii mă cunoşteau, dar eu tot m-am prezentat, aşa ca să mă simt bine
(încep să cred că am plăceri nebune..). Am urmat aceiaşi paşi şi aici, cu deosebirea că am
schimbat puţin regulile jocului.
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Nu aveam post-carduri pentru treizeci de participanți, iar doamna Georgiana m-a
ajutat să aleg dintre cei mai activi la oră şi cei mai interesaţi de activitate. După ce au
scris cele opt cuvinte, i-am invitat să facă schimb între ei, pentru a-şi cunoaşte unii altora
sufletul. Îmi aduc aminte că şi doamna profesoară a completat post-cardul şi chiar a explicat fiecare cuvânt în parte, spunând ce semnificaţie are. Unul din acestea era
‘’îngrijorare’’ : îngrijorare, spunea ea, fiindcă mai este o lună jumătate de şcoală până la
examen şi nu vede în jurul ei nimic bun ; în schimb, lipsa de seriozitate şi interes este din
plin (dar asta e doar o parte din micul ei discurs).
M-a durut să aud asta despre acea clasă, dar consider că a fost folositoare acea morală, poate i-a făcut pe acei copii să se trezească la realitate…
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Mai 20, Zilele Școlii

În perioada 21, 22, 23 mai au fost zilele şcolii la C.N. ‘’Garabet Ibrăileanu’’, iar pe
parcursul acestor trei zile am luat parte la diverse activităţi, printre care o lansare de
carte. Această lansare de carte a avut loc la Casa Mihai Ursachi. Au participat : Adi Cristi
(sciitor), Ioan Holban(critic literar), Paul Leibovici(unul dintre cei mai importanţi scriitori israelieni de limba romînă ; un fidel autor pe care Editura 24 îl publică în continuare).
Publicul era format din mulţi elevi de la liceul meu, mare parte din ei sunt membri ai cercului nostru de lectură. Nimeni, înafară de profesorii prezenţi acolo, nu avea mari
aşteptări de la ceea ce avea să urmeze ; dar personal, ceea ce a urmat m-a impresionat în
mod plăcut. Bineînţeles, impresiile bune nu mi le-au lăsat toate cele trei personalităţi de
pe scenă ; de exemplu (şi nu vreau să jignesc pe nimeni făcînd remarca aceasta), nu prea
am înţeles mare lucru din ceea ce a spus domnul Ioan Holban. Cred că pur şi simplu nu
are stofă de orator. Pe de altă parte, domnul Adi Cristi ne-a oferit (ca de fiecare dată de
altfel), momente presărate cu câte o glumă, două; iar lui Puiu (adică Ioan Holban), i-a
oferit « ocazia de a transpira în direct ». Cu toate că domnul Holban nu a vorbit tare şi
clar, a vorbit în schimb frumos despre cartea domnului Paul.
Paul Leibovici a mărturisit la începutul discursului că este foarte emoţionat să se
afle printre noi, deoarece el a locuit şi a scris la Iaşi ; a absolvit liceul de băieţi de la
Bacău, în sfârşit, se simte încă român, chiar dacă locuieşte în Israel. La cei 84de ani,
domnul acesta se menţine foarte bine, întrucât în fiecare dimineaţă la ora 6 merge la bazin să înoate. Însă, ce m-a impresionat cel mai mult din spusele dumnealui, au fost aceste
vorbe : « am respectat în toate cărţile mele şi în viaţă, şi merg înainte cu prezentul contemporan, însă nu voi uita niciodată trecutul din Biblie ». După ce a rostit acestea am
ştiut că nu va fi singura dată cînd îl voi auzi vorbind, pentru că eram hotarâtă să îi iau un
interviu.
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Fapt pentru care, la finalul activităţii, m-am dus direct la dumnealui ( mă rugam în
gând să nu mă refuze), şi i-am spus că mi-ar plăcea să îmi acorde un interviu despre cărţi
şi lectură. Dumnealui mi-a spus : «Hotel Unirea, camera 410, mâine dimineaţă »(asta ar
fi putut suna foarte ciudat pentru cineva care nu cunoaşte contextul). Am zâmbit calm,
eram mai mult decît mulţumită de atitudinea şi răspunsul dumnealui, care venise la
această activitate însoțit de doamna sa, o femeie foarte atentă la tot ce ținea de activitatea
literară a soțului, de asemenea foarte plăcută la înfățișare. În imaginația mea, zeiţa reporterilor specializați pe literatură ajunsese în Hawaii şi dansa hula-hula ! Soţia dumnealui a
fost şi ea foarte drăguţă dându-mi numărul lor de telefon local şi spunându-mi că mă
aşteaptă a doua zi. Am ieşit din clădire nu cu zâmbetul, ci cu rînjetul până la urechi ! Urma să iau cel mai fain interviu de pînă acum ! Unui scriitor important ! Din Israel ! Care
e cazat la hotelul Unirea! (nu am fost niciodată acolo şi de aceea sunt puţin isterică ;
scuzele mele). În seara aceea mi-am concentrat majoritatea gândurilor într-o singură direcţie : interviul din următoarea dimineaţă. Urma să fac ceva memorabil!
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Am adormit cu gândul la acest lucru şi m-am trezit la fel. Nu am scris întrebările
dinainte, voiam să fie totul cât mai spontan. Pe la ora 10 în dimineaţa următoare am ieşit
din casă şi m-am îndreptat către staţia de autobuz, unde l-am sunat pe scriitorul meu preferat din acea zi, care era momentan ocupat ; am stabilit să ne întâlnim peste două ore. M
-am întors acasă cu o cutie de îngheţată şi un pachet de biscuiţi, ca să treacă timpul mai
repede. Era foarte cald în acea dimineaţă, iar eu mă îmbrăcasem în culori mai sobre ca să
mă integrez în peisaj (doar nu mă puteam prezenta acolo în pantalonaşii mei roz şi în
maieul în care eram îmbrăcată la lansarea de carte). Cele două ore au trecut repede, timp
în care am profitat de faptul că sunt singură acasă, şi am făcut ce fac mereu în aceste fericite circumstanţe : cânt şi dansez ! Pe la ora 11:45 am ieşit pe uşă şi am mers în staţie.
Autobuzul a ajuns destul de repede, astfel că am mai aşteptat 15 minute pe o bancă din
faţa hotelului. În
aceste 15 minute cred
că au venit la mine
vreo trei comisvoiajori. Unul voia să
îmi vîndă nişte deodorante ascunse sub hanorac (cel mai probabil
furate pentru că încă
erau împachetate). Am
refuzat politicos, ca o
fată bine crescută ce
sunt, şi am continuat discuţia de la telefon cu o foarte bună prietenă. Discuţie care, paradoxal era tot pe tema comercianților ambulanți. Teodora îmi povestea cum cu o zi în
urmă, în timp ce aştepta cu prietenul ei tramvaiul, un tânăr bine-dispus a venit la ei şi i-a
rugat să le boteze copilul… După cum bine puteţi sesiza, nu am avut timp să mă plictisesc în aceste 15 minute. Când s-a scurs timpul, am intrat în hotel, am mers la recepţie
de unde l-am sunat în cameră pe domnul Paul. În mai puţin de două minute, familia Leibovici era lângă mine. Am hotărât împreună să mergem în cafeneaua din hotel, unde să
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liniştiţi. Am ales o masă de lângă fereastră. Pentru început, am comandat fiecare câte o
apă plată, ca să facem consumație. Ne-am făcut comozi, atmosfera era foarte liniştită, am
vorbit şi chestii nelegate de subiectul întâlnirii noastre, până ne-am dat şi noi seama că
nu suntem la zi. Domnul Paul mi-a vorbit despre viaţa sa, despre timpul petrecut în România dar şi în Israel, despre studiile sale, despre cărţile scrise şi citite. Soţia sa ne privea
şi ne făcea poze ; mi-a spus că sunt foarte frumoasă şi că are un nepot, dar păcat că e déjà
căsătorit(şi asta a fost în egală măsură amuzant şi ciudat pentru mine). Îmi aduc aminte
că ambii soţi au fost interesaţi de ce
îmi doresc să fac pe viitor ; le-am
mărturisit că o carieră pentru sufletul meu ar fi cea de actriţă, şi miau spus că e foarte greu pentru o
femeie, fapt care a contat foarte
mult pentru mine. Am vorbit apoi
despre facultatea de cinematografie
pe care a urmat-o domnul Paul,
despre critica sa în materie de film şi multe altele. Paul Leibovici este fan Marin Preda,
iubeşte calmul scrierilor acestuia. Nu se dă în vânt după romane, indiferent de gen.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă aflu la acea masă şi să vorbesc cu cei doi. La
final am făcut schimb de adresele de
skype şi mail, şi am sperat că ne
vom revedea ; dacă nu aici, pe
pământ, poate în eter, pe Planeta
Lecturii. Şi ei s-au arătat foarte
bucuroşi că m-au cunoscut. Întâlnirea a durat în jur de două ore ; ei ar
mai fi stat, dar aveau programat un
grătar la un foarte bun şi vechi prieten, Florin Chiriac. A fost a doua
oară când am plecat de la întîlnirea cu un rânjet mare pe faţă : iată, se poate ; nu e greu.
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În staţia de autobuz am sunat-o pe doamna Cristina Chiprian să îi povestesc cele
petrecute cu puţin timp înainte. Ea m-a felicitat şi a zis că sunt un bun ziarist ; şi eu eram
mândră de mine şi de ce am realizat. Drumul spre casă a fost plin de gânduri legate de întâlnire, de revistă şi de viitor. În zilele ce au urmat uitasem puţin de cele ce s-au întîmplat,
pentru că am fost ocupată la şcoală cu altele ; asta pînă într-o dimineaţă cînd am primit un
mail care spunea aşa : « Domnişoara Ioana, vă scriu din partea domnului Paul Leibovici,
căruia i-aţi luat un interviu la
hotel Unirea zilele trecute.
Domnul Leibovici nu are
telefonul dumneavoastră şi m-a
rugat pe mine să vă scriu şi să
vă spun că v-a lăsat, la noi la
policlinică, un exemplar cu dedicaţie din cartea dumnealui
”Secret de familie”. Când aveţi
timp, puteţi trece să luaţi cartea
de la secretariatul policlinicii
noastre din str. Moara de Foc,
nr.30, vis-a-vis de magazinul
Lidl din Canta. Telefonul meu
este… » Nu vă pot exprima în
cuvinte bucuria ce m-a cuprins
atunci cînd am citit acest mesaj,
inima mea prinsese aripi şi zbura ! Îmi doream foarte mult, şi
urma să mă rog de doamna profesoară de română să îmi împrumute şi mie unul din exemplarele pe care domnul Paul le donase şcolii noastre ; acum însă nu mai era nevoie !!! Cu
gestul acesta m-a cucerit domnul Paul, se poate bucura de toată stima mea!
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În aceeaşi zi, am dat fuga la adresa scrisă în mail şi mi-am luat cartea. Din păcate
domnul Florin nu era în acel moment la policlinică aşa că nu am avut plăcerea de a-l cunoaşte. Am luat cartea şi m-am îndreptat spre şcoală, din nou, cu acelaşi rânjet pe buze,
de se uitau oamenii de pe stradă la mine şi gândeau : oare ce-i cu nebuna asta ? Când am
ajuns în Copou la liceu, m-am grăbit să ajung în clasă şi să mă laud cu cadoul meu
proaspăt. Abia aşteptam să citesc cartea aia, mai ceva ca atunci când cumpăr pâine caldă
şi abia aştept să o mănânc. Colegii
cred că maua invidiat puţin, am
văzut asta în ochii lor, şi nu a putut
să mă bucur de asta sincer.. Vorba
aia : nu poţi să faci vreun rău când
ai doar dragoste în suflet... Aşa şi
eu, nu mă puteam bucura de invidia lor ; mă gândeam chiar să fiu
aşa de drăguţă încât să împrurmut
cartea celor ce doresc să o citească. Dar se pare că n-am avut
mulţi amatori, doar colega mea de
bancă şi încă un coleg cu care mă
înţeleg foarte bine (cred că ei au
fost singurii care au îndrăznit să
îmi ceară cartea ; deşi nu ar trebui
să fie prea greu să faci asta pentru
că nu arăt aşa înfricoşâtor ; să fie
de vină lipsa de îndrăzneală pe care ei o manifestă în fața oricărei cărți ?). Dacă până
atunci uitasem cât de cât de întâlnirea cu domnul Paul, întâmplarea din acea zi mi-l
readuse în centrul atenţiei gândurilor mele. După ce am terminat orele, m-am îndreptat
spre casă cu nişte paşi agale, lăsându-mi imaginaţia să fabuleze lucruri care îmi creau impresia că sunt fericită, pentru că sunt cel mai rafinat reporter pe probleme de literatură din
univers!
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În acest moment când scriu aceste rânduri, retrăiesc cele ce vi le povestesc. Şi de
cele mai multe ori mă opresc din scris fără să îmi dau seama, privesc lung pe geam, timp
de câteva minute în şir şi apoi reiau lucrul de unde am rămas. Uneori îmi mai cade câte o
lacrimă din ochi... Poate părea exagerat, dar nu e. Pe parcursul acestor luni cât am muncit
la revistă, nu numai că am lucrat ca să iasă ceva frumos care să vă placă, dar am întâlnit şi
atâţia oameni cu suflete frumoase de care îmi este acum dor. Unul dintre aceştia este Simona Pîntia, colega de facultate a fratelui meu. Ea este una din persoanele căreia i-am
făcut portretul de cititor. Nu o cunosc de multă vreme ; a venit mai demult pe la noi acasă
pentru a-l ajuta pe fratele meu la învăţat şi mi s-a părut foarte simpatică.
Dupa ce am schimbat câteva vorbe cu ea şi am aflat că este studentă la Litere, i-am
spus despre revista pentru care scriu şi despre portretele de cititor. A fost foarte încântată
de propunerea mea, a acceptat pe moment, fără a se gândi prea mult la asta. Mi-a vorbit
foarte frumos despre cărţi, m-a făcut să îl iubesc pe Balzac înainte să îl citesc măcar !! Mia dovedit că are o putere de convingere foarte mare şi nişte argumente foarte bune. După
discuţia cu Simona am constatat că nu este neapărat necesar să cunoşti un om dinainte, e
de ajuns să îţi spună ce citeşte ca să îţi dai seama cu cine ai de a face. După acea zi am
rămas prietene bune, ne sunăm din când în când să ne mai recomandăm câte o carte. Cred
că voi merge să o sun chiar acum ; dar nu ca să îi recomand o carte ci pentru că mi s-a
făcut dor de ea...
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Şi uite că am revenit. Simona este bine, deci şi sunt mai bine că ştiu asta. Acum să
vă povestesc despre o altă persoană despre care îmi aduc cu drag aminte din perioada
când umblam să iau interviuri. Persoana aceasta este un el care se numeşte Carp Corneliu. Pe dumnealui l-am cunoscut întâmplător, într-o dimineaţă însorită, pe când mă
plimbam prin parc pentru a găsi noi victime pentru interviul de carte. Se pare că domnul
Corneliu a fost unicul ieşean care se afla în Copou în acea dimineaţă şi, care îndeplinea
cerinţele mele pentru tipul cititorului.
Îmi aduc aminte şi acum, când l-am văzut era total degajat, stătea liniştit şi singur
pe o bancă şi completa un rebus. Comparativ cu bătrâneii de pe banca alăturată, el mi s-a
părut mult mai vrednic să răspundă la întrebările mele. Mă îndreptam spre el, încrezătoare în mine şi în propunerea ce i-o duceam pe tavă. Când am ajuns în faţa lui, el sa oprit din completat rebusul care îi captase până atunci toata atenţia şi a început să mi-o
acorde, treptat, treptat, pe toata, numai mie. Îmi aduc aminte că nu ama vut timp să spun
ceva pentru că mi-a tăiat-o dumnealui scurt : e fara bani? În gândul meu : a fost bună asta, am găsit ceva potenţial, hmm. Am zâmbit cât de frumos am putut şi l-am liniştit spunându-i că e gratis, la care el a răsuflat liniştit (dar cred că a fost doar aşa, ca să creeze
atmosferă).
Am făcut cunoştinţă şi i-am zis cu ce scop mă aflu eu pe aceeaşi bancă cu dumnealui ; când a auzit propunearea mea el a fost realmente încântat de ea ! Şi eu am fost la fel
de încântată de răspunsul lui (plus că în acea zi eram foarte încrezătoare în calităţile mele
de jurnalist, aveam tot ce era nevoieş reportofonul şi ochelarii mei nerdz style). Discuţia
a fost una plăcută, am descoperit un suflet de artist în interiorul domnului Cornel. S-a dovedit a fi un spirit ce iubeşte poezia, aşa ca mine. Am plecat de lângă dumnealui cu zâmbetul pe buze, gândindu-ma la cât de bine au mers lucrurile şi la cât de bine vor merge de
acum încolo! Simpatic bătrânel, nu-i aşa ? Ei bine nu a fost ultima dată când l-am văzut.
Îmi amintesc că de multe ori ne întâlneam prin parc, când eu eram în drum spre şcoală ;
ne salutam politicos şi ne întrebam reciproc dacă suntem bine. Mă bucur că l-am cunoscut ! De fapt, mă bucur pentru toţi prietenii noi pe care mi i-am făcut.
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Nu toți intervievații au fost necunoscuți. Printre cei intervievaţi de mine se numără
şi câţiva colegi şi o doamnă profesoară. Interviurile cu colegii mei au fost cele mai
amuzante ! Noi învăţăm dupa-amiaza şi cum fiecare dintre noi suntem mai leneşi de fel şi
nu ne trezim nici în ruptul capului dimineaţa, devreme, toate interviurile le-am luat în timpul orelor. Ne-am fofilat noi cum am putut, în orice sală care o găseam liberă şi discutam
despre caăţi. Aceste discuţii m-au apropiat de colegii mei care s-au dovedit a fi altfel decât
mi-i imaginam eu a fi. Se pare ca ei chiar citesc ! Şi nu orice, cărţi bune !!! Nu m-aş fi
gândit niciodată că ei au auzit de Bukowski ! Dar asta m-a bucurat mult, vă daţi seama, şi
m-a îndemnat ca pe viitor să bag mai mult în seamă ce zic ei. Interviul cu doamna profesoară Anghel a fost din nou, un interviu care m-a surprins într-un mod plăcut ; am ajuns
la concluzia că atunci când ajungi să vorbeşti înafara şcolii cu profesorii tăi, ţi se par alţi
oameni ! De curând mama doamnei profesoarei a murit, fapt pentru care ea este mai tristă,
nu e ca înainte.. iar când i-am luat interviul, discuţia noastră ajunsese într-un punct în care
vorbeam despre părinţi şi despre bunici, iar dumneaei a început să plângă... M-a înduioşat
situaţia în care am văzut-o şi mi-a arătat o faţă a ei care nu credeam că există. Un alt interviu dulce (şi vorbesc la modul propriu), a fost cel cu prietena mea cea mai bună, Viviana
Cozma. Noi de obicei ne întâlneam şi când nu aveam bani stăteam pur şi simplu în scară
la ea şi vorbeam ore în şir. Dar în acea zi s-a întâmplat să am la mine ceva bani şi am decis
să mergem să ne îndulcim la locul nostru preferat, şi anume Frişcot. Am mers acolo şi neam aşezat la aceeaşi masă la care ne aşezasem şi în urmă cu un an. Ne-am cumpărat ceva
bun şi am început să vorbim. Ca două BFF ce suntem, nu am început discuţia propriu-zisă,
ne-a cam luat valul, şi jumătate de ora am vorbit ce am făcut noi în ultima lună. După ce
m-am uitat eu la ceas şi mi-am adus aminte că mai trebuie să ajung şi la şcoală, i-am pus
Vivianei cateva întrebări care să mă ajute la portret. A fost cel mai natural interviu, cu
râsete, glume, chicoteli, ce poate fi mai plăcut de atât ? După aproximativ o oră am decis
că e vremea să plec dacă nu cumva vreau să întârzii la ore. Ne-am dat una alteia cate un
hug sănătos şi fiecare a luat-o pe calea ei. În drum spre şcoală am hotărât să trec şi pe
acasă, pentru că muream de cald şi aveam nevoie urgentă de un duş ! Zis şi făcut. Ajunsă
acasă, mă dezbrac în fuga calului, fac cel mai rapid duş din toate timpurile, şi plec spre
şcoală. Mă simţeam minunat în hainele acelea lejere şi după duşul acela bine meritat.
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Stau acum şi mă gândesc ce aş putea să vă mai povestesc frumos de pe parcursul
creării revistei. Au fost atât de multe momente încât nici nu ştiu din care să aleg (serios
acum, chiar nu ştiu...). Mă gândesc cu ce aş putea să vă surprind privirile, mă gândesc
cum să fac să scot de la voi un : “uau, ce lucruri frumoase spune fata aceasta!”. Poate
dacă am fi faţă în faţă nu ar mai fi nevoie să spun ceva frumos, ar fi frumuseţea mea de
ajuns. Chiar sper că vă amuz, as fi tristă să aflu că n-o fac. Uite ăsta e unul din lucrurile
care îmi place mie cel mai mult la un om: când îi face pe alţii să râdă. Sper că nu aţi
îneles că îmi place de mine, deşi îmi place, dar nu asta e ideea. Mă cam abat de la subiect, dar ce ziarist nu face asta?
Uite că ştiu ce să vă povestesc!
Acum ceva timp în urma urma să iau
un interviu doamnei Livia Ciupercă,
filolog şi membru activ al Societăţii
„Junimea’90” şi ”Plai mioritic” Iaşi.
De fapt nu era totul aranjat în mod oficial... Eu doar ştiam că dumneaei organizează un Simpozion Ioan Petru
Culianu, la care am participat doi ani la
rând, numai anul acesta nu, căci am
fost puţin cam leneşă. Şi după cum vă
spuneam, doamna mea profesoară de
română mi-a propus să merg la simpozion chiar dacă anul acesta nu am participat, şi să
încerc să îi iau doamnei Livia un interviu (mai ales că dumneai mă cunoştea, nici nu s-ar
fi pus problema să mă refuze). Dar ce să vedeţi, cu o seară înainte ieşisem in oraş cu nişte
prieteni. Nici dacă aş fi vrut nu puteam amâna ieşirea aceea, pentru că era ceva programat cu o lună înainte. Asta şi faptul că era concert Vama, şi cine ştie când mai prindeam eu o aşa ocazie să îl văd pe Tudor Chirilă şi să âi strecor numărul meu de telefon in
buzunarul de la blugi (dar binenţeles că n-am putut face asta, căci ticălosul a plecat imediat după terminarea concertului). Şi mi-am zis aşa: băai, mergi în oraş liniştită că mâine
dimineaţă o să te poţi trezi sigur, am încredere în tine (îmi spuneam EU, MIE!!!!).
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Şi da, am ieşit în oraş, concertul a fost genial, m-am şi îndrăgostit în seara aia, dar
nu asta e important. Important e că după concert, când nu eram în stare decât să iau un
taxiu şi să ajung cât mai repede posibil în pat, am avut ideea genială să mergem şi în club
(pentru că vă daţi seama, veneam de la un concert, chiar nu avusesem parte de
dans...destul). Trebuia să mă întâlnesc in club cu altă gaşcă, dar surprizăăă! ajung acolo, îi
sun, şi nimic, pauză. Mă învârt eu pe acolo, stau cinci minute şi în cele din urmă mă
hotărăsc să plec. Dar unde, acasă? Nuuu, am avut, se pare, altă idee genială, cum că Tudor
Chirilă ar fi terminat pauza de după concert şi că în acel moment sigur dă autografe la
fani. Aşa că eu, copil deştept ce sunt şi fanul numarul unu al lui T.D., m-am întors de unde
am plecat, ca să constat ca formaţia plecase imediat dupa concert!!! N-aveam altă opţiune
decât să mă duc acasa. Am luat repede un taxi, mi-am făcut câteva selfie-uri în lift, am intrat în casă şi direct in pat. Iar în următoarele patru ore am avut cel mai adânc somn. Ce
interviu, care Livia Ciupercă, care simpozion...aceste lucruri nici că îmi treceau prin cap.
Ei şi uite aşa m-am distrat eu în acea seară, iar a
doua zi dimineaţă nu eram în stare de nimic. Asta
m-a învăţat, ca pe viitor, să nu mai ascult de expert advicesurile mele. Oricum, nu regret că am
pierdut interviul acela, pentru că am avut altele
foarte bune, care sigur l-ar fi întrecut pe acesta
din urmă.
Îmi place ca atunci când scriu să ascult
muzică clasică, şi chiar acum scriu având pe fundal ”Balade pour Adeline” de la Richard
Cleiderman, o melodie care parcă îmi trezeşte simţurile artistice şi îmi aminteşte de zilele
în care ieşeam de la şcoală cu căştile în urechi, valsând cât mai discret pe stradă, pe ritmurile acestei melodii, furând din grădinile oamenilor câte-un trandafir, mirosindu-l şi
mergând mai departe, tot cu gândul la parfumul acela care mă îmbată.
De altfel, am luat interviuri în cele mai ciudate locuri, pentru că Iaşul citeşte! Fie
sub o umbrelă sau peo bancă, ieşenii tind să evolueze. Şi contează foarte mult mediul
înconjurător şi ora atunci când citeşti... De exemplu, o carte horror e mult mai incitantă
atunci când o citeşti noaptea, la lumina unei lanterne (cree că am făcut-o cu toţii), iar când
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citeşti o carte de aventuri, un loc zgomotos te face să trăieşti acţiunea pe propria piele.
Fapt pentru care am mers în misiune la Ştrandul Municipal din Iaşi. Probabil vă întrebaţi
dacă am găsit oameni care citeau; ei bine da, am găsit, şi nu numai femei, până şi băiatul
de la gogoşele avea o carte ascunsa sub prosop. Şi culmea întâmplării a făcut ca
vânzătorul acela să îl cunoască pe băiatul cu care eram eu acolo, şi astfel am intrat în
vorbă cu el. Atunci când nu avea clienţi discutam despre cărţi, l-am întrebat ce citeşte
acolo şi s-a dovedit a fi ”Arta conversatiei” de la Ileana Vulpescu, carte care şi mie mi-a
plăcut foarte mult şi din care am extras unul din citatele mele preferate:
„Să-mi pară rău? Să-mi pară rău că-n viaţa asta, făcută-n mare parte din rutină, mia fost dat să trăiesc ceva adevărat şi-atât de frumos? Dacă mâine aş lua viaţa de la capăt
şi cineva m-ar pune să aleg, înfăţişându-mi de la început şi suferinţa cu care-aş plăti
bucuria, eu tot te-aş alege”! Am schimbat opinii pe baza acetui citat frumos, după care
am fost întrerupţi de şeful lui care dorea nu ştiu ce raport şi am hotărât că era timpul să
merg să înot puţin. Am stabilit să vorbim data viitoare când voi mai merge la ştrand.
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Nu totul a mers ca pe roate pe parcursul acestor luni. Ne propusesem multe chestii,
să facem şi să desfacem dar, din păcate nu am calculat bine unele aspecte. Printre părţile
negative ale muncii noastre (dar care nu ne-au descurajat), se numără câteva refuzuri.
Mersesem într-o zi, încurajată de doamna profesoară de română, să vorbesc cu domnul
profesor de latina şi a-l ruga să îmi acorde un interviu. Mă duc eu în cancelarie, plină de
elan, îl rog să iasă puţin afară să vorbim ceva. A zis să îl aştept 5minute că e în pauză.
Am zis OK, sigur merită să aştept pentru că nu e nicio şansă să mă refuze. Timpul s-a
scurs şi domnul Iercan ieşise saă vorbească cu mine. I-am explicat cum stă treaba cu interviul şi revista pentru care trebuie să îl scriu şi el a fost de acord. Uau! Dar gura mea
spartă a mai adăugat ceva care nu i-a picat prea bine..i-am zis că aş vrea să îi faco poze şi
să îl înregistrez daca se poate.
Ei uite ca nu s-a putut. Se pare că dumnealui nu îi place să i se facă poze. Dar asta
nu ar fi fost o aşa mare problemă, poză cu el găseam eu în toată şcoala, dar aşa ca fapt
divers, trebuia să îmi ţin gura... În momentul când a zis nu-ul acela categoric mi s-a
împânzit faţa de o tristeţe devastatoareŞ soarele nu mai strălucea, copiii nu mai alergau
fericiţi în curtea şcolii, eu nu mai urma să iau zece la fizică, toată lumea mea se
prăbuşea; sau mă rog, o parte din ea. Lăsând drama la o parte, chiar m-a afectat reefuzul
dumnealui, nu ştiam că are probleme cu pozele, sau cu aspectul luui fizic. Şi partea cea
mai tare nu a fost asta. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeţi la bunica voastră să îi cereţi
ceva, în ideea că nu v-ar putea refuza pentru că sunteţi nepotul ei preferat? Ei bine, imaginaţi-vă că la modul acesta am fost şi eu la doamna bibliotecară de la liceu (pe care o văd
ca o bunică; sau bine, nu pentru că ar avea o anumită vârstă, poate ca pe o mătuşă, cineva foarte apropiat sufletului meu), şi i-am spus acelaşi discurs ca şi domnului Iercan. Ea a
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Diferenţa din dumneaei şi proful de latină a fost că ea, pe lângă răspunsul care nu
a fost deloc pe placul meu, a mai adăugat un zâmbet, datorită căruia, oricât aş fi vrut eu
să mă supăr, nu am putut. Femeia asta e prea bună ca să se supere cineva pe ea. În fond,
până şi bunica..pardon mătuşa, ne mai refuză din când în când, nu? Se pare că primesc
foarte greu un refuz. Măcar doamna bibliotecară a avut un motiv serios, are o fobie cu
interviurile şi vorbitul în public, lucru pe care în înţeleg, pentru că am avut şi eu asta,
dar am trecut peste, îţi trebuie doar puţin curaj. Eh, şi lăsând la o parte aceste două incidente..adică nu, că au ma ifost, dar acum creierul meu e în tratative, să vă mai spună, să
nu vă mai spună..
O chestie foarte interesantă este legată de unul din refuzurile de mai sus de care
am avut parte, mai exact cel al domnului Iercan. Vă vine să credeţi că la o lună după ce
m-a refuzat el cu gura lui a spus: măi să ştii că acum îmi pare rău că nu ţi-am dat interviul acela. Dacă nu rămăsesem cu gura deschisă cred că aţi rămas voi! Eram într-o oră de
latină universală când trebuia să răspund pentru că nu aveam decât o notă. Şi nu mai ştiu
ce i-a plăcut lui din ce am vorbit acolo şi mi-a zis ce am scris mai sus. Vă daţi seama ce
mândră mă simţeam eu, de faţă cu toţi colegii, pf!!! Binenţeles că eu am profitat de ocazie şi i-am tis: aţi avut o singură şansă, pe care aţi pierdut-o. Hahahaha! Am exagerat?
Eu zic că nu... adică nu, că au ma ifost, dar acum creierul meu e în tratative, să vă mai
spună, să nu vă mai spună..
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O chestie foarte interesantă este legată de unul din refuzurile de mai sus de care am
avut parte, mai exact cel al domnului Iercan. Vă vine să credeţi că la o lună după ce m-a
refuzat el cu gura lui a spus: măi să ştii că acum îmi pare rău că nu ţi-am dat interviul
acela. Dacă nu rămăsesem cu gura deschisă cred că aţi rămas voi! Eram într-o oră de
latină universală când trebuia să răspund pentru că nu aveam decât o notă. Şi nu mai ştiu
ce i-a plăcut lui din ce am vorbit acolo şi mi-a zis ce am scris mai sus. Vă daţi seama ce
mândră mă simţeam eu, de faţă cu toţi colegii, pf!!! Binenţeles că eu am profitat de ocazie şi i-am tis: aţi avut o singură şansă, pe care aţi pierdut-o. Hahahaha! Am exagerat? Eu
zic că nu... La urma urmei o merita, refuzul lui îmi dăduse socotelile peste cap. in minte
că dupa ora aceia, toată ziua mea a fost foarte bună. Am mers iar la ştrand să vorbesc
despre cărţi cu prietenul meu care vinde gogoşele acolo. Dar se pare că nu l-am găsit, în
schimb era fratele lui acolo, care mi-a zis că dacă vin a doua zi o sa îl găsesc. Şi aşa am
început să vorbesc cu el. Îmi povestea despre fratele lui Bogdan şi despre locurile în care
citea cărţi, cum ar fi în nucul bunicilor, deci nu citea ca orice om normal, sub nuc, ci in
nuc! Sau atunci când a fost găsit de fratele lui in cadă, cu o carte în mână. Asta a fost faza
maximă! Am citit şi eu în multe locurinonconformiste, dar niciodată în cadă; cred că o să
încerc doar aşa, de dragul de a încerca şi de a mă amuza. Alte lucruri amuzante despre
Bogdan şi cărţile lui au fost fazele cu el din clasa intâi, când învăţătoarea îi învăţa pe elevi să citească, doar ca el ştia deja să facă asta; şi de fiecare dată când citeau mici textuleţe
din carte, Bogdan îi corecta pe colegii lui şi se îmbufna mereu că aceştia citesc prea greu
şi se plictisea; şi la un moment dat tot pe el se supăra doamna învăţătoare, deoarece deranja ora. Dar lui nu-i păsa pentru că nu suporta să îi audă pe colegii lui cum se bâlbâie.
Dacă ar fi fost după el, toţi copiii ar fi trebuit să ştie să citească dinainte să meargă
la şcoală. Şi cred că acela fost momentul, zicea fratele lui, când Bogdan şi-a promis lui
însuşi că dacă va avea vreodată copii, îi va învăţa să citească ca să nu îi enerveze pe cei
ca el. Şi în timp ce vorbeam noi toate lucrurile astea, am fost surprinşi de Bogdan, care sa îmbufnat puţin că eu aflasem de toate astea, dar i-a trecut repede pentru că a zis că deja
mă consideră o prietenă apropiata.
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Nu m-am putut abţine şi i-am dat un hug sănătos, de l-a ţinut minte toată
săptămâna. Păcat că a plecat în străinătate la muncă.
Cel mai rău îmi pare că un băiat cult ca Bogdan, trebuie să muncească în construcţii, şi nu ceva mai pentru creierul lui. Acel lucru mi-a adus aminte de faptul că trăim
în România şi nu în altă ţară cu mai multe posibilităţi...
E trist, dar nu un om singur nu poate face nimic. Sunt fericită măcar că dau peste
oameni din aceştia. Bogdan o să îmi aducă mereu în vedere faptul că nu contează ce
munceşti, nu contează cum te îmbraci, nu contează cum arăţi, ci mai presus de toate
acestea, contează cum gândeşti şi ce citeşti. Cât aş vrea să fie lumea mai plină din oameni ca el!
Că tot vorbim de oameni, după această perioadă de lucru intens cu el, am început
să îi apreciez şi să îi iubesc mai mult. Oamenii sunt aşa frumoşi, îi văd acum parcă cu
alţi ochi. Am lucrat şi cu mulţi copii, la activitaţile de la fosta mea şcoală, asta m-a făcut
să mă gândesc la o posibilă meserie în învăţământ; sau ceva care să includaă copii...
Ce mă supară pe mine este de fapt timpul. Niciodată nu am suficient timp să fac tot
ceea ce aş vrea să fac. Şi mai cred că asta este o problemă generală, valabilă pentru toată
lumea. De exemplu, legat de revistă, nu cred că am avut timp necesar să fac tot ceea ce
aş fi vrut să fac, şi asta mă supără puţin. Cred că aş fi putut să fac totul mult mai bine de
atât. Niciodată nu sunt mulţumită de munca, şi cred că ăsta e un lucru oarecum bun,
pentru că nu ar mai ieşi nimic de valoare dacă nu aş gândi aşa.
Las la latitudinea dumneavoastră să decideţi cât de mult şi cum trebuie apreciată
munca pe care am depus-o aici.
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Revista noastră este un mix cu de toate, o cutie magică în care găsiţi de toate, sper
să vă placă ce aţi gaăsit aici, nu uitaţi că a fost preparată cu multă dragoste, am transpirat mult la ea, dar eu zic că se merită. Acum, când scriu ultima pagină din jurnal, mi
se preling câteva lacrimi pe obraji... Nu-mi vine să cred că s-a terminat, nu-mi vine să
cred că am ajuns deja aici. Parcă mai ieri scriam primul rând, şi astăzi sunt pe cale să
închei. Ironia sorţii, tot ce e frumos durează prea puţin. Acum lacrimile s-au înmulţit,
parcă o fac dinadins; dacă voi mai stâlci cuvinte o să vă rog să puneţti greşelile pe baza
şiroaielor care îmi ies din ochi. Egreu să te desparţi de ceva la care ţii, de ceva la care ai
muncit, de ceva în care ai pus suflet, dar până şi puii trebuie să îşi ia zborul o dată şi o
dată. Aşa că îmi voi lăsa puiul să zboare, să mă facă mândră când rămân în urmă şi mă
uit la el!

Ioana Anca Vîrgă, Clasa a XI-a D
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