
Augustin CUPȘA 
Singura bursă pe care mi-o doresc e acasă

Am avut oarecare rezerve față de bursele literare, mi-era
că o să iau una și exact atunci o să mă blochez, n-o să
reușesc să scriu, dar s-a întâmplat să mă trezesc cu o astfel
de propunere la începutul lui 2013, și invitația a picat
numai bine. Mă cam săturasem de serviciul pe care îl
aveam, voiam să fac altceva sau, pur și simplu, să mă rup,
o vreme, de București. Manuscrisul pentru Marile bucurii
și marile tristeți era aproape gata, mi-am zis că e momentul
perfect să mă duc undeva, să-mi dau și mie timp, să mă
apuc de corecturi și, eventual, să mai scriu câteva proze
scurte care ar fi putut să intre în volum. Socoteala de-acasă
nu s-a potrivit cu aia din târg, perioada mea de rezidență
s-a amânat, așa că, în Austria am început un nou proiect.

Când am ajuns acolo, vremea era foarte prietenoasă, un
sfârșit lung de vară, iar casa rezidenților avea un aer viu,
nu se simțea faptul că eram cam izolați, în vârful unui deal,
departe de oraș. Bursele erau mai mult pentru artiști plas-
tici/ vizuali și mai puțin pentru scriitori. Cât am stat acolo,
am întâlnit o actriță-autoare de teatru din Croația, cu soțul

ei, chitarist, și băiețelul lor de 3-4 ani, o fotografă din
Skopje, un prozator din Belgrad și două regizoare din
Berlin. Tot timpul se auzea câte ceva în casă, muzică de
vizavi, lucrurile pe care le răsturna copilul alergând prin
apartamentul de la parter, certuri sau râsete, și-mi plăcea
chestia asta. Zgomotele casnice nu mă bruiază, din contră,
mă ajută la scris, un tacâm, un capac care zdrăngăne în
bucătărie, un radio, frânturi dintr-o discuție la telefon sau
o voce fredonând, de fapt, prezența cuiva, de preferat, drag,
dar care își vede de-ale lui și nu mă bagă în seamă și câte
o jumătate de zi. Poate nevoia asta mi-a rămas de-acasă,
unde fiecare era cu treaba lui, nu ne călcam pe picioare,
iar eu scriam (aproape) tot ce îmi trecea prin cap. Și dacă
nu scriam, mă duceam la bere și nu mi se părea că pierd
vremea. 

De asta cred că poți să scrii oriunde și oricând, doar
timp să ai, îngăduința celorlalți, un plan bun, răbdare, și
să fii ferit de griji. Dar de griji nu te poate scuti nimeni,
dacă nu ai, poți să ți le fabrici singur. Și tot de asta, singura
bursă pe care mi-o doresc e acasă. Dar la altă vârstă, mai
dinapoi. Să-mi spună mie cineva că nu era mișto să te auzi
chemat la masă.
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Lavinia BRANIȘTE
Grupul nominal este boss-ul meu

Am o bursă la Institutul Goethe pentru învățarea limbii
germane. Este o subvenție pe care o acordă artiștilor și
constă într-o reducere substanțială a prețului cursului, pe
care altfel nu mi-aș fi permis să-l fac. Anunțul mi-a apărut
într-o zi în newsfeed pe Facebook, distribuit de pagina In-
stitutului, dar îngerul literar a avut grijă să mă atenționeze
și în mesaj privat, căci știa că mă interesează limba ger-
mană, mai făcusem cursuri înainte prin alte centre de
limbi străine și mă chinuisem o vreme și singură.

Înainte să încep cursurile mai intrasem în Institut o sin-
gură dată, în bibliotecă, la un eveniment literar. Mi-a plăcut
că era curat și ordonat și în rafturi erau cărți noi și colorate.

Pentru selecție am trimis un mini-dosar cu informații
despre mine, cine sunt, ce artă practic, ce-am produs, din
astea. Și a trebuit să explic într-o scrisoare de ce îmi trebuie
bursa și de ce vreau germană. O vreau pentru literatură, așa
am zis, ceea ce este adevărat. Vreau să citesc în germană.

Sunt deja la al treilea modul la Institut și merge nesperat
de bine. Frazele încep să se lege și să aibă sens, grupurile

nominale încep să vină automat, fără să mai chestionez
genul regentului. Grupul nominal este boss-ul meu, cu el
trebuie să mă bat și să-l înving la finalul nivelului.

Sunt într-o fază în care scriu în permanență compuneri
despre mine, cu un vocabular pe care îl extrag cu greu din
cap sau din dicționare. Dar când ai mijloace reduse ești
silit să spui la obiect exact ce vrei, iar ăsta e un exercițiu
de concizie bine-venit în viața mea acum.

Bogdan-Alexandru STĂNESCU
După două săptămâni 
am început să vorbesc oleacă singur prin casă

Nu mi-am permis până la 37 de ani să plec cu vreo rezi-
dență. Abia acum, când mi-am reorientat nițel stahanovis-
mul și spre propriul meu scris, am început să caut așa ceva
și am avut și niște noroc. Am aplicat la mișto, îndemnat
de o prietenă și de nevastă-mea (căreia îi luceau ochii de
veselie în fața perspectivei de a scăpa o lună de mine), și
când uitasem de chestiune am primit un mail cum că am
fost acceptat în programul de writer-in-residence de la
Priștina, în Kosovo. „Priștina has no river” se numește,
pentru că nu e nici o Dâmboviță, nici un Bahlui, nici un
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Someș sau orice altă apă curgătoare pe acolo. Mi-am luat
o lună de concediu fără plată, adică luna iunie, imediat
după Bookfest, mi-am adunat cam 20 de cărți în valiză,
un cartuș de țigări și m-am mutat în Kosovo. Țigările 
s-au dovedit o cheltuială aiurea, pentru că un pachet în
Priștina se zbate undeva înspre un euro. O cafea la bar tot
așa. Am primit un apartament de două camere într-un
bloc turn nou-nouț, undeva într-o zonă frisonant numită
Mormântul Președintelui Rugova. Pentru că sub balconul
meu se deschidea viziunea unui parc înverzit în mijlocul
căruia tronează un mormânt, înconjurat de alte zece mor-
minte mai puțin fastuos sculptate. În parc se intră printr-o
spărtură în gard, dar seara nu e recomandat, că te halesc câinii.
La parterul blocului am o frizerie (tuns + barbă, 1 euro),
o shaormerie și un supermarket cu de toate. Fructele și legu-
mele au gust. Încă sunt probleme economice din cauza
(ne)recunoașterii internaționale, așa că-s nevoiți să cultive
la greu. Mi-am făcut un program spartan: mă trezesc de
dimineață, beau două cafele tari, fumez 4-5 țigări și scriu
neîntrerupt o oră. Apoi citesc până la prânz, pe care mi-l
gătesc acasă. După, văd filme, pentru că merge rezonabil
netul. După-amiaza încep meciurile de la Euro, așa că
încerc să prind câte unul pe live streaming. Seara ies până
în centru, care e cam ca promenada din Pașcani sau Făl-
ticeni, dau o tură, mă uit la ochelarii de soare de un euro,
poate mai beau o cafea cu prietenii mei kosovari și mă întorc
acasă înainte să se trezească fantoma președintelui Rugova.
Citesc și văd filme până pe la 3-4 dimineața. Mi-e frică să
dorm singur în casa aia, mai ales că în toate cele 20 de
etaje ale blocului nu-s date-n folosință mai mult de zece
apartamente. Pe etajul meu sunt singur. Beau ceaiuri negre
și verzi, fac flotări, citesc despre cancer, bag anamneză la
greu și mă bucur când se crapă de ziuă, pentru că vin mun-
citorii de la blocul lipit de la meu și încep să dea la flex.
Ne zâmbim, ne salutăm, e OK. Am învățat orele la care
cântă muezinul cartierului, am nimerit în plin Ramadan,
așa că din când în când trec și toboșarii. Singurele aventuri
sunt expedițiile la cumpărături și planurile de masă. Am
primit 800 de euro pentru luna asta, de care trag cu îndâr-
jire, încerc să mă întorc cu bani acasă, ca să nu doară prea
tare lipsa salariului pe o lună. Vorbesc cu nevastă-mea și cu
cei mici de două ori pe zi, pe skype. După două săptămâni
am început să vorbesc oleacă singur prin casă, dar nu-i
nimic, că sunt simpatic. Am descoperit plăcerea de a spăla
rufe. Mă tund săptămânal. Am scris 350.000 de semne.

Ana-Maria SANDU
Prea multă singurătate și intimitate

Prima mea rezidență a fost una Pro Helvetia, la Tescani.
Scriam Omoară-mă și, timp de o lună, am experimentat
viața la țară. Conacul Rosetti e un loc retras, cu o livadă
fabuloasă, iar culorile de toamnă mă făceau să mă uit ore
întregi pe fereastră. Singura grijă era să scriu. Dar nu cred

că am scris mai mult decît acasă. Și asta pentru că mereu
am nevoie de un timp să mă acomodez cu un loc nou. Și
pînă ajung să dorm ca lumea, ceea ce se întîmplă de abia
după ce am îmblînzit spațiul nou, durează. 

Am împărțit cabana cu Alexandru Vakulovski, cu care
nu mă cunoșteam. A trebuit să ne adaptăm unui alt ritm
și unui nou stil de viață. Viața curgea lin, iar scrisul mergea
și el. Adunam nuci verzi, îi hrăneam pe cei patru cîini, îi
recunoșteam pe cei care lucrau în tura de noapte după cîtă
căldură ne dădeau, ne uitam la meciuri și la comentariile
de după (prima dată în viața mea!), prindeam șoareci de
cîmp, pe cel care se uita la mine cu niște ochi curioși, cînd
m-am trezit într-o dimineață, n-o să-l uit niciodată, cînd
ni se apleca de atîta liniște făceam o excursie la birtul din sat.

Cea de-a două experiență a fost la Berlin, în vara lui
2010. Eram spre final cu Omoară-mă. Am obținut o bursă
de creație acordată de ICR. Mi-am făcut bagajul și m-am
prezentat la ICR-ul nemțesc, care se află în Grunewald,
într-un cartier rezidențial al orașului. În prima seară cînd
am aterizat de la București în cartierul fițos m-am cam
panicat. Prea multă singurătate și intimitate. Liniște, pace,
grădini impresionante și nici un om viu pe stradă pe care
să-l întreb unde găsesc un magazin în zonă, de unde să-mi
cumpăr o sticlă de apă și mîncare pentru dimineață. Nu-mi
plăcea camera mea, așa că am hălăduit prin oraș. Am des-
coperit un Berlin cu o mie de straturi, de care mi se face
în continuare dor. Și care s-a strecurat în Aleargă. 

Ar fi trebuit să merg cu o bursă și la Viena, dar cînd mi
s-a spus că ar urma să împart un apartament cu mai mulți
scriitori, am refuzat politicos.

Dan COMAN
Tirana Jurnal (fragmente)

***
Există locuri care îţi pot schimba radical viaţa, m-am

gîndit, în vreme ce avionul cobora tot mai mult, făcînd viraje
bruşte, lăsîndu-se cînd într-o parte, cînd într-alta, cît să pot
zări prin micul hublou cerul curat, aseptic apoi oraşul pră-
fuit şi uscat, ieşind ici şi colo de sub lumina strîmtă, ca o că-
maşă veche şi îngălbenită fluturînd în gol la capătul munţilor.

Hemingway Bar. Să treci neapărat pe acolo, mi-au spus,
chiar înainte ca taxiul care mă aducea de la aeroport să facă
dreapta şi să oprească pe Rruga Derhemi, în faţa blocului.
Etajul doi, uşa din mijloc, au zis întinzîndu-mi cheile, în
apartament ai tot ce-ţi trebuie. Apoi m-au lăsat singur, exact
lucrul pentru care venisem aici şi de care aveam cea mai mare
nevoie. 

Mi-am aruncat bagajele în hol şi am coborît în fugă
scările. De la primul magazin mi-am făcut provizii sufici-
ente pentru cel puţin o săptămînă. Am urcat cu liftul, am
închis uşa în urma mea, am fumat o ţigară pe balconul
imens de unde se vedeau foarte clar munţii. Cînd a lătrat
cîinele, am ridicat capul şi am văzut că e seară. 
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***
Cafea. Mă trezesc în fiecare dimineaţă brusc, speriat, pe

jumătate afară din pat, înfăşurat în pînză şi transpiraţie,
căutînd cu gesturi precipitate capătul cerşafului, trăgînd
de el din toate părţile, înjurînd. Cînd reuşesc să scap,
dintr-un singur pas sînt la chiuvetă. Umplu ibricul cu apă
şi-l pun pe aragaz. Îmi şterg transpiraţia de pe frunte, îmi
aprind o ţigară, mă trîntesc pe canapea. Închid ochii şi aştept.
Şapte şi-un pic, la Tirana căldura e deja insuportabilă. Ies
pe balcon, sting ţigara, mă întorc la aragaz. Apa n-a fiert
încă. Mai aprind o ţigară, mă trîntesc iar pe canapea. Cînd
apa clocotește, pun șase lingurițe de Jacobs şi-mi aprind
ţigara stinsă la jumătate. 

Oboseala ţine doar pînă la primele guri de cafea. 
Apoi începe graba, ca întotdeauna cînd rămîn singur.

Nerăbdarea, neliniştea, gesturile grăbite cu care, iată, aran-
jez pentru a suta oară caietul pe măsuţa de lîngă canapea,
sorbind cîteva guri de cafea, trecînd apoi la birou, cu ceaşca
după mine, rămînînd aşa minute în şir, căutînd un punct
de la care aş putea începe. În cele din urmă ies pe balcon
şi fumez, privind munţii. Transpirat, mereu transpirat de
la căldură şi nesomn, buimac, revenind de pe canapea la
birou şi de la birou la măsuţa din dormitor şi iar pe cana-
pea pînă se face noapte şi noaptea nu pot să dorm. Mă bag
în pat după 10, imediat ce se lasă întunericul. Pe la 11
încep să mă învîrt cu plapuma subţire cînd deasupra mea,
cînd sub mine, de parcă m-aş hîrjoni cu un cîine şi tot la
cîteva minute las cîinele singur în mijlocul patului şi mă
duc pe balcon şi fumez şi cînd ajung în dormitor începe
iar lupta, şi e miezul nopţii şi e trecut cu mult de miezul
nopţii şi eu dau cu picioarele-n plapumă, o trag grijuliu
lîngă mine, mă bag sub ea cît mai adînc, o arunc nervos
la picioarele patului – pînă spre dimineaţă cînd încep să
se audă vocile iuţi şi mereu nervoase ale albanezilor.

***
Hemingway Bar. Fac dreapta, pe Hoxha Tahsim, cobor

pînă la piaţa de legume, trec strada şi merg pe Bardhyl,
aprinzîndu-mi o ţigară în dreptul terasei Sophie, termi-
nînd-o chiar înainte de a ajunge prin faţa Operei. Tra-
versez parcul, cu tricoul scăldat în transpiraţie, uitîndu-mă
nedumerit la ceilalţi, impecabili în cămăşile lor de vară,
bluze subţiri sau tricouri colorate fără nici o urmă de
umezeală, de parcă numai în dreptul meu clocotea căldura
ameţitoare, greutatea aceea aspră care cădea de foarte
aproape, cumva din lateral, atîrnîndu-mi de-o parte şi de
alta a gîtului ca un sac de cartofi. Cu sacul ăsta de cartofi
în spate am umblat seri în şir, făceam stînga spre Mihal
Duri, mă așezam la mica terasă de la Hemingway și beam
bere după bere, cu Arian și Elijan și Suadela și frații Leka,
discutînd și rîzînd și folosind în exces tutunul și literatura.
Mă întorceam noaptea pe Derhemi, ieșeam pe balcon și
fumam. Așteptam să treacă zilele. N-avea să se schimbe
nimic.

Andrei DÓSA
În anii fără bursă

România ar trebui să fie plină de burse, ca Germania.
Sau măcar Ungaria. Am scris mai demult un articol despre
premiile şi bursele literare din Ungaria. Stau mult mai bine
decât noi. Deschizi o carte de poezie random a unui poet
random de acolo şi o să vezi că omul ăla a beneficiat de
bursa nu ştiu cărei fundaţii. La noi a existat una, dar nu a
avut continuitate, nu ştiu de ce. Mă refer la bursa Obser-
vator Cultural. În anul în care am beneficiat de ea, am citit
foarte multe cărţi, aproape dublu faţă de cât citesc în mod
normal, în anii fără bursă. Implicit, o astfel de oportuni-
tate intensifică energia creatoare. În anul bursei, nu a mai
trebuit să muncesc opt ore pe zi. Aproape că nu am mai
muncit deloc în afara câmpului artistic.

Am fost şi-n rezidenţe de traducător de câteva ori, în
Ungaria. Aş putea să repet ce am spus mai sus. Să vorbesc
despre lipsurile sistemului cultural din România. Dar pre-
fer să spun cât de benefică poate fi existenţa unei case a
traducătorilor, care să le pună la dispoziţie celor care vor
să traducă o carte scrisă în limba ţării respective materiale
ajutătoare, dicţionare, o bibliotecă extinsă, actualizată în
mod constant, plus o anumită sumă de bani ca să faci asta.
Mi-am format o strategie. Încercam să traduc cât mai mult
din cartea pe care o aveam de tradus înainte să ajung acolo.
Iar acolo făceam doar munca de şlefuire. În rest citeam,
iar seara mă plimbam singur cu bicicleta, gustam vinurile
podgoriilor din împrejurimi împreună cu ceilalţi rezidenţi
sau mergeam să înot în lacul Balaton, marea ungurilor. Ca
să nu mai spun că această strategie îmi oferea şi posibili-
tatea de a scrie. Dacă n-ar fi o limbă atât de obscură, de
grea şi de alien, v-aş recomanda să învăţaţi limba maghiară
doar ca să puteţi savura minunăţie de rezidenţă.

Andra ROTARU
În primii 10, dar pe o listă de așteptare și atât

Fiecare rezidență are specificul ei, în funcție de spațiul
în care urmează să se desfășoare, de tipul de activitate core-
lată cu proiectul, ori în funcție de comunitatea locală pe
care o poți implica în acel proiect literar sau multidisci-
plinar. La mine lucrurile se întâmplă cam așa: un amestec
de premoniție și de pragmatism, de inconștiență și nevoie
de dezrădăcinare; uitându-mă în urmă la proiectele scrise,
toate s-au concretizat în urma rezidențelor. Dacă în 2010
am ajuns la Tescani, în rezidențele ArtistNe(s)t – Rețeaua
Centrelor de Rezidență pentru Artiști, unde am și scris o
mare parte din volumul Lemur, acest început de carte a
fost urmat de ceva firesc. Îmi dădusem seama că propriul
corp nu mă ajută în crearea personajului central. Intuiam
că este un personaj hibrid, diform, ale cărui mâini sunt ca
picioarele, a cărui voce trece și împrumută de la animalele-
gazdă diferite caracteristici, iar gesturile devin autofage. 
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M-am îndreptat către dans și primele notații coregrafice
ale lui Raoul Feuillet de secol 17 ca să înțeleg mai bine ce
vreau de la personajul acesta. Apoi am aplicat la o rezi-
dență în Portland (OR) și New York (NY). După ce treci
prin diverse selecții și ajungi, de exemplu, semifinalist,
urmează un interviu pe Skype, unde poți să pici cu brio.
M-am pregătit vreo lună și jumătate pentru cele 30 de
minute de interviu, iar într-un final gazda a fost Portland
Institute for Contemporary Art, un mic rai al spectacolelor
de dans, al coregrafilor și workshopurilor. Apoi, timp de
cinci săptămâni am avut libertate completă să îmi realizez
proiectul. Am vizionat casete cu diverși artiști locali, am
ales persoana care se potrivea cel mai bine cu personajul pe
care îmi doream să-l creez, am experimentat, am văzut pro-
iecții pe perdele, am fost la spectacole private sau în săli
amenajate, am filmat, am înregistrat audio, am dansat, am
vorbit cât de mult s-a putut despre cum vreau să fie per-
sonajul și am folosit în toată această documentare până și
șinele de tramvaie. 

Cumva, în alt spațiu, aproape totul devine poetic sau
are un alt tip de impact. Portland a fost pentru mine spa-
țiul în care s-a filmat Shining; singurul loc în care nu simți
nici un miros; e triunghiul Bermudelor perspectivelor, căci
toate străzile sunt cu North sau South; e tax free, așa că
vin multe comunități artistice aici; pisicile stau doar pe
capetele oamenilor care cântă etc.

Din păcate, odată ce ai prins gustul rezidențelor și pro-
iectelor, nu prea mai e cale de întoarcere. Găsești alt tip
de literatură sau de artă, găsești oameni care s-ar da peste
cap pentru o idee în care cred, înțelegi ce e voluntariatul sau
generozitatea, cum e la o ședință unde oamenii se ceartă cu
zâmbetul pe buze și într-un mod constructiv etc. Posibi-
litățile devin nelimitate, fiind imposibil să nu te lași purtat
de toată efervescența la care asiști sau pe care o poți crea.
Ideea de rezidență devine ceva intern, ca un ceas biologic. 

Ce le caracterizează: diversitatea sau diferența. Astfel,
pot spune că Skopje e cel mai neatractiv oraș, dar cu oameni
și scriitori (în tranzit) minunați; Arezzo (Toscana) e plin
de case medievale și podgorii și turniruri; în Iowa (Interna-
tional Writing Program, Iowa University) e tinerețe, sunt
biblioteci cât un sat mediu, e distracție; în Chicago (Ragdale
Residency) ajungi să vrei să locuiești etc. 

Dar de multe ori trebuie să te obișnuiești cu gândul că
din peste 1000 de candidați din toată lumea ai ajuns în
primii 10, dar pe o listă de așteptare și atât; sau că ai ajuns
semifinalist, fiind ales un singur proiect, dar nu al tău; sau
că, totuși, România nu are nici o „infrastructură” pentru
scriitori, ceea ce înseamnă că totul e lipsit de continuitate.
Iar uneori e trist că „prin oxigenare precară, obții o castă
inferioară.” (Aldous Huxley)

Vasile ERNU
Pînă şi comuniştii erau mai atenţi cu scriitorii

Am avut cîteva burse de creaţie sau rezidenţe, cum le
zice. La ele de obicei „se aplică”. Există un mecanism clasic
prin care depui un dosar, e un concurs şi ţi se oferă or ba
acea bursă. Cum judecă cei ce decid e altă poveste pentru
că ştiu şi ce înseamnă asta. Am fost şi într-un astfel de
juriu. Sînt nişte criterii şi multă subiectivitate care se tran-
şează prin negocierea dintre reprezentanţii juriului. În defi-
nitiv e o loterie dar care cumva dă mai multe şanse unora,
cred eu, mai talentaţi, care ştiu să şi „aplice”, anumitor su-
biecte etc. E un cumul de factori. Din păcate în România
nu prea sînt astfel de burse. Cîndva au fost cele de la Tescani
oferite de ProHelveţia. Acum le avem pe cele oferite de
FILIT Iaşi.

Eu am avut astfel de burse şi „afară” şi „acasă”. Prima
bursă pe care am avut-o a fost cea de la Tescani, prin 2008.
Acolo am reuşit să termin al doilea meu volum, Ultimii
eretici ai Imperiului. M-a ajutat mult. Am avut tot ce mi-a
trebuit. O cămăruţă retrasă, acces la o cantină şi multă 
linişte. 

Următoarea bursă am avut-o la Sarajevo – prin reţeaua
Traduki. Aici a fost ceva mai deosebit pentru că locul şi
oraşul sunt din altă lume. E un oraş tipic balcanic. Fasci-
nant, atrăgător, amestecat şi în care m-am simţit ca acasă.
Iarăşi am avut un mic apartament, nişte bani de cheltuială
şi timp necesar pentru a scrie fără bătaie de cap. Acolo am
scris ceva, dar nu am publicat. S-ar putea ca acel material 
să-mi fie de folos în a treia parte a micii mele trilogii a
marginalilor, din care am publicat deja primele două vo-
lume: Sectanţii şi Bandiţii – aceasta apare în noiembrie.

Ultima bursă a fost vara asta la Iaşi şi mi-a fost acordată
de FILIT. În acest moment cred că sînt singurele burse din
ţară. ProHelveţia s-a retras de ceva vreme. Am stat la Iaşi,
în curtea Muzeului de Literatură, adică la Casa Pogor. Am
avut la fel: o cămăruţă cu accesoriile necesare pentru o
lună de pustnicie, ceva bani de cheltuială şi liniştea de
Copou. Iaşul a fost poate cea mai productivă rezidenţă
avută. O fi solul, aerul sau dorinţa mea de a termina
această carte cît mai repede? Nu ştiu, dar aici m-am simţit
extraordinar de bine şi, cred eu, productiv. Cert este că
aici am scris Bandiţii, a doua parte a trilogiei.

Bursele acestea sînt gîndite exact pentru acest lucru: să
poţi să te rupi de jobul tău, de lucrurile care te ţin legat şi
să de poţi dedica trup şi suflet scrisului, cărţii la care visezi.
Şi nu e nevoie de multe lucuri pentru asta. E nevoie doar
de o cameră mai retrasă (cu pat, birou şi baie), de nişte
bani care să-ţi asigure traiul lunar şi de linişte. Cred însă
că bursa de o lună e prea mică. Dar să le avem măcar pe
acestea. De ce nu avem mai multe astfel de rezidenţe? Ce
face USR? Pînă şi comuniştii erau mai atenţi cu scriitorii.
Dar poate ştiau ei ce ştiau. 

ASTRA / 3-4, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

19

Teme


