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Interviu ... cu mine

- Buna ziua!
- Neata!
- Neata la ora asta ?!? E deja 4 dupa-amiaza!
- Neata, pentru ca dimineata tine de la 4 dimineata, pana la 11 noaptea! In felul asta nu pot fi
acuzat ca ma scol prea tarziu din pat!
- Unde si cand te-ai nascut?
- Bucuresti, spitalul Caritas, 25 iunie 1974, undeva in jurul orei 2,20 din noapte!
- Unde ai copilarit ?
- Tot in Bucuresti, in cartierul Titan, un loc care va ramane permanent in inima mea.
- Alaturi de ?
- Alaturi de Craiova, de mare, de zona Pacii (din Bucuresti), unde am gasit un sprijin intr-un
moment greu.
- Ce iti place sa faci in timpul liber ?
- Sa trandavesc! Dar, vorba lui Jerome K. Jerome, "E imposibil sa te bucuri de trandavie
daca nu ai de lucru pana peste cap.", iar cand am de lucru, nu ma las pana nu duc la capat
un proiect inceput.
- Sa inteleg ca esti un vrednic ?
- Nu ma consider un vrednic, ci doar un lenes care isi infrange lenea atunci cand este
necesar acest lucru.
- Totusi, n-ai raspuns la intrebare!
- Imi place sa scriu (si acest interviu e o dovada), imi place sa citesc, imi place sa calatoresc,
imi place iarba verde, imi place sa admir apusul de soare din parcul IOR.
- Ce sa scrii ?
- Randuri! Sa le diferentiem in poezie si proza, dar eu prefer sa le numesc simplu randuri.
- Cum creezi ?
- Din inspiratie! Evident, conteaza enorm ce am invatat anterior sau diverse evenimente
recente momentului de creatie, dar inspiratia este cel mai important lucru. Unii o numesc
Dumnezeu.
- Dar momentul ?
- Imi vine o idee. Iau repede o foaie alba - asta in cazul in care, cum am scris in niste randuri,
nu sunt in situatia de a nu avea posibilitatea sa iau o foaie alba - pun ideea repede pe foaie,
apoi impletesc ramuri si frunze in jurul ei. La fel se intampla si profesional. Imi aduc aminte
cand mi-am propus sa fac un site despre marele nostru actor Amza Pellea. Habar nu aveam
ce sa pun in site sau cum o sa arate, stiam doar atat, ca vreau sa il fac. Usor, usor, si cu
materialele pe care le aveam la dispozitie, mi-am format si cristalizat ideile. Rezultatul:
http://www.compendium.ro/amza_pellea!
- Ce este libertatea ?
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- O utopie! Un ideal! Libertatea nu este ceva care sa existe cu adevarat! Intotdeauna
depindem de ceva! De apa, de aer, de parerea celor din jur, de frig, de somn, de foame, de
bani! Exista, totusi, senzatia de libertate!
- Ai simtit aceasta senzatie ?
- Da! In mai multe randuri, iar ultimele doua mi le amintesc foarte bine! Prima oara a fost
cand am refuzat initial sa iau de la parinti 5000$ pentru a imi cumpara apartament, desi
acesta era lucrul pe care mi-l doream cel mai mult atunci, a doua oara cand am refuzat o
firma care imi oferea 300$ lunar, o suma imensa pentru mine atunci. In contradictie, am fost
deosebit de ingandurat dupa ce am acceptat pana la urma cei 5000$ de la parinti si mi-am
cumparat apartament, pentru ca ma gandeam la o seama de griji, indatoriri si promisiuni pe
care mi le facusem pentru momentul cand o sa se intample asta!
- Deci libertatea este legata de bani ?
- Nu neaparat! Am simtit senzatia de libertate si dupa ce ... am "scapat" de o fata ... la care
tineam si dupa ce echipa mea favorita a "scapat" de o calificare sau alta ... pierzand un meci
decisiv, deci libertatea nu este neaparat legata de bani.
- Care sunt pasiunile tale ?
- Fotbalul si femeia.
- In ordinea asta ?
- Au fost multi amuzati de raspunsul asta, asa ca am de gand sa il pastrez indiferent de
ordinea reala! Si, desigur, opera! Cu inerentele mirari "merge fotbalul cu opera ?" Merge, si
inca foarte bine!
- Cine esti tu ?
- Garrone + Jerome!
- Adica?
- Garrone si Jerome sunt doua nume pe care le-am avut pe internet. Garrone era tipul
dezinvolt, care stia ce face/vorbeste, un pic arogant din acest motiv, degajat si, mai ales,
vesel. Jerome - nume inspirat dupa cel al autorului meu preferat, Jerome K. Jerome - era ...
cu poeziile. Adica romantic, trist, cuviincios, nederanjand pe nimeni, sincer pana in panzele
albe. Initial le-am conceput ca roluri. Ulterior am observat ca nu erau roluri, eram chiar eu,
reactionand diferit, uneori intrigant de diferit, in situatii similare.
- Ce oameni admiri ?
- Ooo, ar fi o lista intreaga! Jerome K. Jerome, Giuseppe Verdi, Mihai Viteazu, iar dintre cei
sa le spun recenti, Amza Pellea, Michael Jackson, Ludovic Spiess, Felicia Filip, Stefan Ignat,
Tudor Octavian, Sandu Sticlaru, Emil Sandoi, Sorin Cartu, Petre Deselnicu, Pavel Badea si
multi, multi altii. De altfel, unora dintre ei le-am creat si dedicat website-uri, majoritatea
singulare in peisajul ‘internautic’ romanesc.
- Dar dintre apropiati ?
- Dintre apropiati ? Hmm! Am invatat sa admir oamenii ... de la distanta, asa ca prefer sa nu
spun daca sau pe cine admir dintre apropiati. Dar, pentru a nu lasa intrebarea total fara
raspuns, sa spun ca am avut onoarea de a ii cunoaste personal pe maestrul Ludovic Spiess
si pe actorul Sandu Sticlaru, oameni deosebiti de la care am invatat in primul rand pofta de
viata si dorinta de a actiona, indiferent de varsta.
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- De ce de la distanta ?
- E mai avantajos! Oamenii au si bune, au si rele, iar de la distanta se vad, la cei
preponderent buni, cele bune. Apropiindu-te, risti sa observi si cele rele, ceea ce ti-ar sterge
din lumina buna avuta pana atunci si din imboldul pe care ti-l da un exemplu bun. E un fel de
politica a strutului, cu capul in nisip, de a vedea numai ce imi convine, dar e o politica buna!
- Poate fi interpretata si ca autoamagire…
- Orice poate fi interpretat pozitiv sau negativ! Iar autoamagirea se incadreaza perfect in
vorba lui Dostoievski "Sa ne mintim pe noi insine ne este mult mai inradacinat decat sa ii
mintim pe ceilalti!" Mare vorba, uriasa, imensa!
- Care este cea mai mare pasiune ?
- Universitatea Craiova. Inainte o spuneam cu mandrie, acum ...
- Acum ?
- Acum admir mai mult numele. Universitatea Craiova e alcatuita din oameni si, apropiinduma (vezi ideea de mai sus), am aflat si observat lucruri care sa spunem ca nu mi-au facut
placere.
- Si, totusi, ramane cea mai mare pasiune?
- Da! Pentru ca mi-am dedicat deja 20 de ani ei, pentru ca am renascut uneori odata cu ea,
pentru ca m-a invatat ce e victoria, dar, mai ales, ce e infrangerea si, nu in ultimul rand,
pentru ca mai toti cei care ma cunosc cand se gandesc la mine, se gandesc automat si la
Craiova. Ar fi inuman pentru mine sa incerc sa "leg" o alta idee de mine.
- Ce apreciezi ?
- Inteligenta, adevarul, bunatatea.
- Ce dispretuiesti ?
- Minciuna! Jigodismul! Tradarea unui prieten! Si urasc sa fiu acuzat pe nedrept! In plus, miar placea ca banii sa nu conteze! As mai adauga prostia si modestia!
- Modestia ? E o caracteristica recunoscuta ca “pozitiva” …
- Da, dar …! Apreciez modestia la o persoana, dar eu incerc sa nu mai fiu asa. Asta pentru
a nu mai lasa loc ... persoanelor "inzestrate" cu jigodism sa imi faca rau. Iar fata de celelalte
persoane sunt, asa cum mi-a spus o colega la o firma unde lucram, "mama ranitilor".
- Care ar fi cele mai mari realizari pana acum?
- Faptul ca nu mi-am tradat nici un prieten pana acum, faptul ca am reusit sa fac cel mai bun
site despre Universitatea Craiova, site-ul Operei Nationale din Bucuresti (facut, de
asemenea, din pasiune), facultatea si ar mai fi si altele, mai marunte.
- Cum te-ai descrie in cateva cuvinte ?
- Sunt un prieten excelent si un perseverent pana dincolo de zare. Ca defecte, imi place sa
trandavesc dimineata in pat, nu sunt prea punctual, iar uneori sunt prea intransigent, taind in
carne vie, desi nu intotdeauna ar fi cazul. Am rupt deseori relatii cu oameni pentru situatii sau
intamplari pe care altii nu le-ar considera decisive.
- Ce ai vrea sa adaugi in final ?
- O vorba ... Fiti veseli!

