
INTERVIU

Adina Rosetti a absolvit în 2001 o facultate 
economică la Universitatea Româno-Americană, 
apoi un curs post-universitar de jurnalism la 
Universitatea București.

Din 2004 a lucrat ca jurnalist pentru mai 
multe publicații printre care: „Dilema Veche”, 
„Dilemateca”, „Time Out Bucuresti”, „ELLE 
Romania”, „Unica”. 

A primit premiul „Tânărul Jurnalist al Anului 
2007” (secțiunea Cultură), acordat de Freedom 
House.

În prezent locuiește la București, dezvoltă proiecte 
literare și predă cursuri de scriere creativă și 
storytelling pentru copii. 

Este membru fondator și președinte „De Basm – 
Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți”.

Volume pentru adulți: 
Deadline (roman, Curtea Veche Publishing, 2010, 

2011; tradus în limba franceză, Mercure de France, 
2013)

De zece ori pe buze (proză scurtă, Curtea Veche 
Publishing, 2015)

Volume pentru copii publicate:
Domnișoara Poimâine și joaca de-a Timpul (ilustrații 

de Cristiana Radu; Curtea Veche Publishing 2014, 
2015, 2016, 2017)

De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură” (ilustrații 
de Cristiana Radu, Curtea Veche Publishing, 2016, 
2017). 

Cartea Curajului (ilustrații de Alexia Udriște, 
Curtea Veche Publishing, 2016, 2017).

Aiurea-n tramvai. Aventurile lui Anton în Țara 
Cuvintelor Anapoda (ilustrații de Livia Coloji, Curtea 
Veche Publishing, 2018) 

Povestea kendamei pierdute (ilustrații de Irina 
Dobrescu, Editura Arthur, 2018)

Având doi copii și scriind pentru cei mici, sunteți foarte 
aproape de copilărie. Cum a fost copilăria Adinei Rosetti, 
mai ales că ați experimentat cele două „variante” - cea de 
la bunici și cea ,,de la bloc”?

Am avut o copilărie magică, la Brăila, la bunicii mei 
materni, înconjurată de multă dragoste din partea 
tuturor și de povești. O casă mare, cu cotloane pline 
de secrete, cu curte și grădină în care-mi puteam 
petrece ore întregi singură, pierdută într-o lume 
imaginară. Dar și plimbările pe faleza Dunării, de 
unde am rămas cu un soi de nostalgie și afecțiune 
pentru orașele traversate de o apă. Din copilăria 
de la București, „de la bloc”, am două amintiri 
puternice: grădinița cu orar prelungit (o tortură 
după zilele de libertate de la bunici) și joaca din fața 
blocului, împreună cu gașca de copii din vecini. 
După-amiezele încinse de vară, în care ne jucam 
pe rupte șotronul, elasticul, țară-țară-vrem-ostași și 
„fațea”, până seara când ajungeam, în sfârșit acasă, 
la chemarea mamelor, cu genunchii juliți și hainele 
murdare. 

Care sunt cele mai semnificative diferențe dintre 
copilăria dvs. și cea a copiilor de azi, respectiv cititorii 
dvs., de care țineți cont atunci când scrieți?

Nu mă gândesc la aceste diferențe atunci când 
scriu – de fapt, atunci când scriu nu mă gândesc 
decât la poveste și la personaje. Probabil că cea 
mai semnificativă diferență dintre aceste generații 
este apariția tehnologiei și prezența ei în viața celor 
mici. Cred ca asta vine la pachet cu niște consecințe 
pe care nu ni le putem încă imagina sau cuantifica. 
Apoi, cel puțin pentru copiii din mediul urban, lipsa 
după-amiezelor de joacă în fața blocului despre 
care povesteam mai sus. Locuiesc cu copiii mei în 
același bloc în care locuiam și când eram mică, iar 
acum copiii nu mai ies la joacă în curtea blocului. 
Sunt duși cu mașina la mall sau la diverse activități 
extrașcolare. Diferențele sunt mai degrabă de ordin 
social, nevoile copiilor au rămas la fel. Poate în ceea 
ce privește receptarea literaturii, cred că este mai 
greu să-i „prinzi” cu descrieri interminabile sau 
povești prea moralizatoare. Cinemaul și jocurile, 
accesul la tehnologie, i-au obișnuit cu un ritm mai 
alert, cu entertainment obținut ușor și la îndemână. 

Cred că o carte bună pentru copii [...]poate fi citită 
& recitită altfel la vârste diferite.”„
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Dacă am intra în biblioteca Adinei din copilărie, 

ce cărți dragi am vedea pe raftul din față? 

Ah, am încă acele cărți și le-am citit din 
ele și copiilor mei: Vrăjitorul din Oz de 
Frank Baum, cu splendidele ilustrații ale 
lui Iacob Desideriu, Cipi, acest pitic uriaș 
de Fodor Sandor, cu ilustrații de Livia 
Rusz, Aventurile lui Tom Sawyer de Mark 
Twain, sunt doar câteva dintre cărțile citite 
și răscitite. Apoi am avut perioada Jules 
Verne, pe care-l devoram în vacanțe (aveam 
și aproape toate discurile cu dramatizări), 
perioada Cireșarii, poveștile nemuritoare – 
cam toate cărțile cu care au crescut copiii 
anilor '80. Dintr-a cincea am descoperit 
literatura pentru adulți: am început abrupt 
cu Mircea Eliade, clasicii ruși și francezi... 
Într-a șaptea eram mare fan Edgar Allan 
Poe și încercam să scriu nuvele dark -.

Sunteți printre puținele femei despre care 
am aflat că au fost stimulate de maternitate în 
privința scrisului. Cum ați reușit să păcăliți 
timpul?

Nu am reușit deloc să păcălesc timpul, mi-
aș dori să pot avea o baghetă magică pentru 
asta . Cred că voiam să spun că maternitatea 
mi-a adus un dar foarte frumos: literatura 
pentru copii; nu cred că aș fi scris pentru 
copii dacă nu deveneam mamă. Nu am avut 
niciodată vreun plan să devin scriitoare 
pentru copii, am descoperit din întâmplare 
că scrisul pentru cei mici e încântare pură, 
așa că am de gând să mă joc în continuare. 
Cât despre procesul de scriere, cred că de 
când petrec atât de mult timp cu copiii, am 
ajuns să redescopăr niște chestii esențiale, 
destul de lăsate la o parte în lumea adulților: 
bucuria, curiozitatea, pofta de joacă. Cu 
ingredientele astea se scrie o carte pentru 
copii. Şi trebuie să le mulțumesc pentru ele 
Clarei și lui Anton! 

Apreciez în mod deosebit umorul, ludicul și 
interactivitatea cărților dvs., deschiderea către 
un cititor activ; am bănuiala că Anton și Clara 
au un rol în scrierea lor – vă inspiră, vă critică, 
vă dau sugestii?

Aproape toate poveștile mele au pornit „în 
casă” și au fost testate seara, la culcare. Clara 
și Anton sunt și personaje în două dintre 
cărțile mele – Clara apare în Domnișoara 
Poimâine și joaca de-a Timpul, iar Anton în 
Aiurea-n tramvai. Aventurile lui Anton în Țara 

Cuvintelor Anapoda. Culmea este că ei nu-mi 
mai citesc cărțile după ce apar, pentru că 
le cunosc încă din procesul de scriere, știu 
diverse variante și de multe ori participă 
cu idei sau sugestii – nu doar în ceea ce 
privește poveștile, dar și în ceea ce privește 
strategiile de promovare sau de… negociere 
cu editura! Cărțile ca obiect îi interesează 
mai mult pentru a descoperi ilustrațiile și 
pentru că e amuzant să fii personaj într-o 
carte pe care o citesc colegii de clasă.

În biblioteca celor doi copii, ce cărți dragi stau 
pe raftul din față?

Au avut și ei diverse faze, în funcție de 
vârstă. Clara a adorat Alice în Țara Minunilor 
(o capodoperă de umor absurd pe care am 
redescoperit-o alături de ea, descifrând noi 
sensuri) și Aventurile lui Habarnam și ale 
prietenilor săi, ediția pe care am avut-o și eu. 
Împreună cu Clara am descoperit un autor 
minunat pe care nu-l citisem în copilăria 
mea: Roald Dahl. Acum e pasionată de 
benzi desenate japoneze, de povești despre 
sălbăticie și romane fantasy. Anton visează 
să devină explorator și inventator, așa 
că citim repovestiri după Jules Verne (e 
imposibil pentru un copil al zilelor noastre 
să mai reziste la varianta originală...) și 
studiem ore întregi albume geografice. 
Când au fost mici, am citit cu fiecare de zeci 
de ori Cartea cu Apolodor! Ne-au plăcut mult 
poveștile Victoriei Pătrașcu și rimele lui 
Carmen Tiderle. 

Ce carte/cărți pentru cei mici v-au convins 
copiii dvs. să citiți?

Bună întrebare, pentru că mai degrabă mă 
conving ei pe mine să citesc ceva ce le place, 
decât eu pe ei! Clara m-a convins de curând 
să încep o carte despre comportamentul și... 
psihologia lupilor, pentru că e pasionată 
de subiect. Tot datorită ei am „trecut” prin 
Harry Potter, dar recunosc că m-au prins 
mai mult filmele decât cartea. Cu Anton 
am intrat în lumea lui Sherlock Holmes, 
un personaj care nu mă atrăgea deloc în 
copilărie. Strategia copiilor e simplă: te bat 
la cap până faci ce zic ei!

Cum îi convingeți pe copiii dvs. să citească? 
Au citit cărțile copilăriei dvs.?

E clar că toți trei (eu, Clara și Anton) 
suntem pasionați de povești și am sta ore
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întregi să citim și să ne uităm la filme. Clara 

a început să citească singură de îndată ce 
a terminat clasa întâi, nu a trebuit să fac 
ceva special să o conving  – a început cu 
un volumaș foarte simpatic, Aventurile unui 
hamster. Cu Anton e ceva mai greu, încă 
preferă să îi citesc eu, deși e in clasa a doua 
avem ritualul nostru înainte de culcare. 
Cum spuneam mai sus, au citit o parte 
dintre cărțile copilăriei mele, însă au ajuns 
la vârsta la care acceptă mai greu sugestii și 
au propriile lor preferințe. 

Ați început scriind pentru adulți (romanul 
de debut Deadline), apoi v-ați îndreptat către 
copii. Cum ați depășit prejudecata că acest tip de 
literatură e o ,,minoră” ca valoare? 

E simplu: nu am niciun fel de prejudecată 
în ceea ce privește scrisul sau literatura. 
Mă feresc de majuscule, nu cred că „Marea 
Literatură” stă undeva pe un soclu și-și 
așteaptă cititorii -. Cred că o carte bună 
pentru copii este în egală măsură o carte 
bună și pentru adulți și poate fi citită&recitită 
altfel la vârste diferite. Mă întristează faptul 
că acest gen ar fi considerat „minor” – mi se 
pare o miză enormă să-ți propui să bucuri, 
să încânți și să pui copiii pe gânduri.

Literatura pentru copii se scrie mai ușor? Care 
a fost, de exemplu, drumul cărții foarte premiate 
(s-a și dramatizat) Domnișoara Poimâine și 
joaca de-a Timpul?

Ştiu că mulți scriitori consideră că e mai 
dificil să scrii pentru copii, însă mie mi-e 
foarte ușor și natural să accesez acest filon 
al copilăriei. Cum spuneam, scrisul pentru 
copii nu a fost ceva programat, a început din 
joacă. Îi povesteam Clarei seara, la culcare, 
tot soiul de povești, aproape adormită 
(eu, nu ea!). Nu urmăream vreun fir 
narativ, doar ne amuzam sau încercam să-i 
descâlcesc noțiuni mai abstracte – precum 
Timpul și curgerea lui. M-am apucat 
să le pun într-o formă scrisă la sugestia 
ilustratoarei Cristianei Radu, care voia să-și 
încerce culorile și pensulele cu niște povești 
contemporane. Așa s-a născut Domnișoara 
Poimîine și joaca de-a Timpul, o carte care a 
stat destui ani în sertar până când a apărut 
în 2014 la Curtea Veche Publishing.

A contat succesul Domnișoarei Poimâine..., 
prima dvs. carte pentru copii, în privința deciziei 
de a mai scrie pentru cei mici? Se poate vorbi de 

succes, de ,,bestseller” în literatura pentru copii 
din România? 

Da, succesul primei cărți a contat, în 
sensul că mi-a deschis un drum. Acum 
zece ani, de exemplu, editurile erau destul 
de reticente în a publica autori români. 
Literatura bună pentru copii este în prezent 
destul de costisitoare pentru o editură – 
ilustrații, grafică, hârtie de bună calitate, 
tipar etc., motiv pentru care multe preferă 
să se reorienteze pentru copyrighturi din 
afară, luate mai ieftin la pachet. În plus, 
piața de carte din România este foarte mică, 
în general. Toate acestea au dus la golul 
imens al literaturii române pentru copii, gol 
care în ultimii ani a început să fie reumplut. 
Din ce în ce mai multe edituri au înțeles că 
este important să publice și să promoveze 
literatura contemporană „locală”, iar asta 
e un lucru minunat. Nu cred că putem 
vorbi încă de „bestseller” în adevăratul 
sens al cuvântului, atâta vreme cât tirajele 
sunt, în cel mai fericit caz, de câteva mii 
de exemplare, într-o țară cu milioane de 
locuitori, dar în care sunt zone întregi în 
mediul rural în care copiii nu au acces la 
cultură, la educație de calitate și sunt orașe 
în care nu mai există librării.

Cum scrieți (aveți un ritual zilnic, vă notați 
idei în carnețele sau în telefon, plecați în vacanță 
etc.)?

Aș vrea să am atâta timp, încât să am un 
ritual zilnic de scris. Cel mai bine scriu în 
liniște și singurătate, în casa de la țară a 
părinților mei, unde încerc să mă refugiez 
măcar o dată pe an. În rest, pe apucate, între 
joburi și îndatoriri casnice…

Sunteți ,,o mamă fără iPad”, deși scrieți 
povești inspirate din realitatea imediată, în 
care tehnologia are un rol însemnat. Aveți un 
site, adinarosetti.ro, un blog, Domnișoara 
Poimâine… e pe Facebook (https://www.
facebook.com/domnisoarapoimainesitimpul/). 
Cât de importante sunt internetul și rețelele de 
socializare pentru un scriitor?

E adevărat, nu am iPad, dar sunt destul 
de social media addict. Având în vedere că 
nu există bugete de publicitate pentru cărți 
și literatură, iar internetul este cam singura  
modalitate gratuită de promovare, scriitorii 
fac și ei ce pot ca să ajungă la public. Cărțile
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mele au pagini de Facebook (Domnișoara Poimâine 
are chiar și cont de Instagram!), am și eu site și 
pagină de autor – problema este că nu am timp să 
postez pe atâtea pagini -. 

Cărțile pentru copiii mai mici au mare nevoie de 
ilustrații de bună calitate. Volumele dvs. sunt și niște 
cărți foarte frumoase, fetița mea este deja îndrăgostită de 
ele. Domnișoara Poimâine și joaca de-a Timpul a fost 
aleasă ,,Cea mai frumoasă carte pentru copii și tineret”. 
Cum se naște și cum funcționează relația scriitor-
ilustrator?

Mulțumesc pentru aprecieri, am avut norocul 
să colaborez la toate cărțile cu niște ilustratoare 
minunate (Cristiana Radu, Livia Coloji, Alexia 
Udriște, Irina Dobrescu) și datorită lor câteva dintre 
cărți au fost premiate în cadrul concursului „Cele 
mai frumoase cărți”. Relația mea profesională cu 
Cristiana Radu s-a născut în primul rând din prietenie 
și dintr-un univers imaginar în care ne întâlnim în 
mod natural. E foarte important să existe o viziune 
comună, dar la fel de important e și ca ilustratorul 
să aibă libertatea să-și imagineze propriile detalii 
ale poveștii, detalii care nu doar ilustrează povestea, 
ci o îmbogățesc și o completează. 

În școala publică, profesorii ANPRO promovează 
lectura de plăcere și îi implică pe copii în activități de 
scriere creativă. Pentru a-i inspira pe acești mici scriitori, 
spuneți-ne care sunt ingredientele esențiale pentru ca o 
carte pentru copii să fie scrisă și citită cu plăcere. 

Literatura pentru copii concurează acum cu jocurile 
pe tabletă și filmele de animație cu superacțiune, 
așa că are de dus o bătălie grea; pentru ca un copil 
să ducă o carte până la capăt, principalul e să nu se 
plictisească – așa că mă tem sincer pentru literatura 
clasică și ritmul ei oarecum greoi. În vacanțele 
nesfârșite de vară în care nu aveam nimic de făcut, 
când ceilalți copii erau plecați, devoram cărți și 
suportam nesfârșitele descrieri din romanele lui 
Jules Verne pentru a ajunge la paginile cu ,,acțiune 
și dialog”. Nu aveam altă opțiune și nu crescusem 
cu obișnuința de a da ,,scroll” pe un ecran. Cred că 
copiii de azi au nevoie povești frumoase, în care se 
pot regăsi, care le vorbesc pe limba lor, cu umor, 
despre probleme vârstei sau povești care-i fac să 
viseze la lumea fantastică în care orice copil își 
dorește să zboare.

Ce le-ați spune copiilor care visează să devină scriitori?

Le spun deja celor care vin la cursurile mele de 
scriere creativă – unii dintre ei visează să devină 
scriitori. Să citească mult: un scriitor este, în primul 

rând, un cititor pasionat. Apoi să fie atenți și curioși 
la lumea din jurul lor. Să observe realitatea și felul 
în care se filtrează prin ei. Să-și cultive emoțiile și 
lumea interioară. Să fie mereu deschiși și curioși. 
Așa cum sunt, de fapt, copiii. 

Ați creat o asociație − „De basm” – pentru scriitorii de 
literatură pentru copii. Care este scopul ei și ce planuri 
aveți?

Acum trei ani, împreună cu Victoria Pătrașcu, Iulia 
Iordan și Laura Grünberg am hotărât că e un moment 
prielnic pentru a ne uni vocile de povestitoare pentru 
copii – literatura contemporană pentru copii începe 
să fie, în sfârșit, vizibilă și în România, iar scopul 
nostru e să o facem și mai vizibilă, să o aducem mai 
aproape de copii (inclusiv de cei din zonele sărace, 
defavorizate din punct de vedere al accesului la 
carte și cultură). Ne dorim să dezvoltăm un dialog 
între toți cei care au un cuvânt de spus în ceea ce 
privește crearea unei cărți frumoase pentru copii și 
crearea obiceiurilor de lectură (ilustratori, editori, 
educatori, profesori, părinți etc.), să intrăm în 
contact cu organizații similare din alte țări, să avem 
proiecte editoriale. Primul este deja materializat: e 
vorba despre „Nesupusele”, un proiect care include 
o carte din două volume (cel de-al doilea va  apărea 
la Editura Univers la toamnă), o platformă online, 
evenimente publice și în școli, plus o caravană 
(mai-iunie, în plină desfășurare) în mediul rural. 
Lucrăm acum la un festival de literatură pentru 
copii (LittleLIT), cu invitați din țară și străinătate, ce 
va avea loc în octombrie, și avem o mulțime de alte 
proiecte în tolbă... 

Sunteți deja cunoscută în cercurile noastre de lectură 
− eu am deja o altă variantă de a preda tipul de rime, 
inspirată fiind de „Legenda polonicelor războinice” 
(De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură? (și alte 10 
intrebări fantastice), plus idei la capitolul „Lexic”, din 
Aiurea-n tramvai. Cum v-ar plăcea să fie „îmblânzite” 
poveștile dvs. de către profesori sau învățători?

Mă bucură enorm să aud asta, e mai mult decât aș 
fi sperat! Cred că profesorii cu adevărat pasionați 
de ceea ce fac se pricep să „îmblânzească” poveștile 
astfel încât să le apropie de copii. Pentru mine este 
o mare bucurie să particip la întâlniri cu copiii în 
școli, cred că este important ca ei să vadă scriitori 
„în carne și oase”, pe care îi pot lua la întrebări și cu 
care-și pot face selfie!

Mi s-a întâmplat ca, recomandând sau inspirându-
mă din literatura contemporană pentru copii, să fiu 
mustrată de părinți, aceștia argumentând că sunt cărți 
„neserioase”. Are contraargumente o scriitoare,
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mamă de copii școlari?

Îndrăznesc să presupun că acești părinți 
citesc doar Heidegger la micul dejun și 
dorm cu Thomas Mann sub pernă? Glumesc. 
Probabil de vină este presiunea enormă care 
apasă pe umerii părinților în ceea ce privește 
examenul de capacitate, presiune transferată 
apoi pe copiii care ajung să facă „pregătire 
suplimentară” încă din clasa a cincea, în cadrul 
unul program bine stabilit în care joaca liberă și 
lectura de plăcere nu-și mai găsesc locul. Poate 
că o idee ar fi să citească împreună cu copiii 
lor cartea respectivă, să redescopere astfel 
bucuria de a intra pur și simplu într-o poveste, 
fără presiuni și obiective. Însă mi-e teamă că 
acești părinți locuiesc pe alte planete, exact ca 
în povestea Micului Prinț, sunt prea ocupați să 
contabilizeze stelele, nemaivăzând frumusețea 
lor... 

Ați scris sau ați contribuit la apariția unor cărți 
tematice, ca rezultat al unor programe educative, 
cărți inedite pentru că abordează valori și atitudini 
esențiale în formarea copiilor și foarte valoroase 
pentru profesorii care au puține texte contemporane, 
în limba română, de acest fel  – Cartea curajului, 
Nesupusele, Povestea kendamei pierdute. 
Povestiți-ne despre ele.

Fiecare dintre aceste cărți a fost o experiență 
extrem de diferită. Poveștile acestea au venit 
către mine sub forma unor propuneri care s-au 
transformat repede în niște provocări intense. 
Cartea Curajului a presupus adaptarea unor 
experiențe de viață ale unor adulți în niște 
povești pentru copii despre curaj. Am ales ca 
personaje ființe mici: gâze, fluturași, peștișori, 
șopârle, care de obicei nu te duc cu gândul la 
eroi de poveste. 

Povestea kendamei pierdute este un alt proiect 
foarte drag – ideea a venit către mine din partea 
Asociației „Cu Alte Cuvinte” și a constat în 12 
ateliere de storytelling împreună cu o grupă 
de copii romi de la o școală din Ferentari. 
Atelierele urmăreau să îi familiarizeze pe copii 
cu lectura, dar și să fie un izvor de povești și 
inspirație pentru scrierea unei cărți pentru 
copii cu personaje de etnie romă. Am petrecut 
timp cu ei, mi-au arătat cartierul, am fost la ei 
acasă, le-am cunoscut familiile și, dincolo de 
legătura „profesională”, ne-am legat unii de 
alții. Fiecare dintre acești copii și-a găsit un loc 
în Povestea kendamei pierdute, iar lansarea de 
anul trecut de la Bookfest a fost un moment 
extrem de emoționant.

Cu Nesupusele e o poveste lungă, în plină 
desfășurare, alături de colegele mele „De 
Basm”, scriitoarele Victoria Pătrașcu, Iulia 
Iordan, Laura Grunberg și Cristina Andone. 
Ne-am dorit foarte mult să aducem la lumină 
poveștile femeilor remarcabile din România, 
mai ales pe cele mai puțin cunoscute, dar 
care au schimbat lumea în bine. Înainte de a 
intra în documentare, habar nu am avut că au 
existat atâtea femei minunate și importante 
pentru istoria noastră, mare sau mică. Am 
descoperit poveștile de viață ale unor doamne 
extraordinare – câteva exemple, la întâmplare: 
Marta Trancu-Rainer (prima femeie chirurg 
din România), Vera Atkins („mama spionilor”), 
Elena Pagu (atleta nonagenară), aviatoarele din 
Escadrila Albă etc. Am avut bucuria imensă 
să cunosc câteva nesupuse contemporane: 
Miriam Răducanu și Alexandrina Halic, pe 
care le admirasem întotdeauna de la distanță. 

Elevii se plâng de dificultatea unor compuneri cu 
temă dată, dar și scriitorii compun, uneori, plecând 
de la un subiect impus. Cum se poate scrie bine și cu 
plăcere în acest caz?

La cursurile de creative writing pe care le 
fac cu copiii am învățat și eu, alături de ei, 
că povești se pot scrie despre orice. Despre o 
banană uitată în ghiozdan, despre un scaun de 
la Ateneul Român sau autobiografia telefonului 
mobil. Se poate scrie cu plăcere atunci când 
găsești în subiectul respectiv ceva, oricât de 
mic, cu care să rezonezi, care să te facă să-ți 
pui întrebări sau pur și simplu ceva care să te 
amuze. Tema dată devine atunci doar un punct 
de plecare, un imbold pentru imaginație, nu o 
obligație. 

Vor crește cărțile dvs. odată cu cei doi copii − altfel 
spus, veți scrie și pentru adolescenți? 

Chiar cresc odată cu copiii mei, am acum în 
lucru o trilogie pentru adolescenți – primul 
volum sper să apară în curând la Editura 
Arthur – voi reveni cu amănunte -. 

A consemnat Marilena Șerban.
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În așteptarea 
timpului 

pierdut

Adina Popescu
În așteptare
Editura Herg Benet, 2018

„Toate zilele robiei mele aș aștepta 
până ce vor veni să mă schimbe.” 

Cartea lui Iov, 14.14

Cartea Adinei Popescu În așteptare 
– pe care îmi voi lua libertatea să 
o numesc roman – explorează și 
reproduce, în mod paradoxal, 
dinamismul așteptării. Căci acolo, 
așteptarea se execută din mers. 
Ipostaze aparent disparate ale 
așteptării sunt decupate din 
memorie asemenea unor imagini 
stop-cadru și lipite fluent într-
un colaj perfect. În rama acestui 
colaj episoadele comunică între 
ele prin personaje și tipologii 
recurente, închegându-se coerent 
într-o structură narativă cu virtuți 
de roman.De aici și senzația de 
mișcare ce animă și ordonează 
fiecare tablou. 

Texte publicate inițial ca 
(splendide) eseuri în „Dilema 

Veche” au fost țesute ingenios 
într-un 

nou întreg, care-și depășește 
grațios suma părților componente, 
pentru a spune o poveste cu cap 
și coadă – chiar dacă în acest caz 
coada este perpetuu devorată 
de capul cu pricina, după 
modelul dragonului Ouroboros. 
„Așteptarea înghite totul” este 
revelația pe care autoarea ne-o 
strecoară subtil în episodul 
„Doamna de franceză” (pp. 178-
179), revelație exprimată succint 
și în sintagma recurentă buclă 
atemporală.

Așteptarea este, la Adina 
Popescu, un exercițiu de racordare 
la eternitate. În episodul „Fapte 
bune” apare, deloc întâmplător, 
o yogină a așteptării (a cărei 
conexiune mistică cu Sfânta 
Vineri este elegant sugerată în 
treacăt). Aceasta pare să practice 
așteptarea ca pe o disciplină 
spirituală, gravitând în jurul 
unui supermarket, camuflată 
în cerșetoare, și dîndu-le 
trecătorilor o șansă să-și dreagă 
karma printr-o faptă bună. 
Pentru ea – și pentru cea care o 
observă și îi adoptă temporar 
perspectiva – momentele și 
zilele se succed asemenea 
anotimpurilor, vegheate de 
aceeași imperturbabilă eternitate: 
„Dar toate aceste judecăți de 
valoare nu au nicio importanță. 
Bătrîna va aștepta și mâine 
în fața supermarket-ului. Va 
veni toamna și va încerca să-și 
vândă câteva roșii, câteva fire 
de pătrunjel, întinse pe bordură. 
I le vor cumpăra doar cei care 
vor dori să facă o faptă bună.” 
(p. 21, sublinierea îmi aparține). 
În contextul supra-temporal al 
romanului, până și biscuiții devin 
„eterni”: „Biscuiții aceia eterni o 
făceau probabil să creadă că nici 
viața nu are termen de expirare.” 
(p. 158). 

Nu întâmplător, în romanul 
Adinei Popescu mijloacele de 
transport predilecte par a fi trenul 
și tramvaiul – vehicule ce se 

deplasează pe traseul prestabilit/
predestinat al unor șine paralele, 
sortite să se întâlnească în infinit. 
Şi, mai ales, vehicule după 
care se așteaptă… Iar în acest 
context, banala sintagmă „sală 
de așteptare” capătă o rezonanță 
aparte, de o greutate, gravitate 
chiar, copleșitoare: „În sala ei 
de așteptare unde se lasă deja 
umbrele, cineva a ascultat-o chiar 
dacă doar pentru o jumătate 
de oră, s-a mai deschis o mică 
fereastră spre soare, a mai trecut 
o zi.” Căci așa cum acea Sfântă 
Vineri sub acoperire din fața 
supermarket-ului cerșea bani și 
de-ale gurii pentru a supraviețui 
fizic, bătrâna doamnă de franceză 
din tramvai cerșește discret și 
elegant o ureche care să o asculte, 
pentru a putea supraviețui 
emoțional.

Naratoarea-protagonistă a 
romanului „În așteptare” pare să 
colecționeze așteptări, așa cum 
inginerul de sunet titular din 
nuvela lui Heinrich Böll „Tăcerile 
doctorului Murke” colecționa 
tăceri decupate de pe benzi de 
magnetofon și apoi lipea migălos 
bucățile de bandă, pentru a 
se putea delecta cu momente 
îndelungi de ascultare a tăcerilor 
înregistrate accidental. Colecția 
de așteptări a Adinei Popescu 
are asupra cititorului același efect 
binefăcător. Romanul ei execută 
o echilibristică grațioasă între 
o tristețe cathartică și umorul 
subtil-debordant cu care ne-a 
obișnuit în celelalte cărți ale sale.

Florin Bican
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