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interviu cu ANDREEA RUSSO

- Aivisat dintotdeauna sa devii scriitoare? Mai mult,
o scrii:toqre apreciatd. gi iubitd de sute dg adolescen;i?

Nu, n-am visat dintotdeauna, abia pe la
optsprezece ani am indriznit si vrsez si devin
scriitoare. Pentru mine, a avea o carte scrisi, era
ceva ireal, ceva fantastic, dar uite ci au trecut trei
ani gi am scris patru cdrli.

- Ce agteptari ai avut de Ia prima ta carte? Ce te-a
determinat s d s crii p entru publicul larg?

- Cind scriam primul volum din trilogia ,,Amintiri
din viitor", puteam doar si visez la publicarea
acestuia. Scriam ceea ce era in mintea mea, cici ln
cirli pur gi simplu descriu imagini ce apar spontan.
Prefer sd le numesc fragmente din viala imaginari.

- Sa zicem ca te-ai putea intoarce tn tirnp. A! schimba
ceva Ia cdr;ile tale sau vreo decizie pe care a trebuit sd o

iei de- a lungul timpului tn domeniul s crisului?

- Da, ag schimba cite ceva in prirnele volume. in
cazul meu totul este reparabil, avAnd posibilitatea
si lansez alte editii.

VOLUMUL I

VOLUMUL II

VOLUMUL III



VOLUMUL I



MIR

Daca toli tind spre vest, eu merg spre est.

otul in viafa mea pirea.normal. Cu o singuri
exceptie. Cu excepfia mea. E complicat

si ai gapte ani gi toli din jur si discute despre

anormalitatea ta. Despre faptul cd egti diferit.
Astfel incAt in capul meu au inceput si apari mai

multe intrebdri fare respuns. Mi intrebam: ,,Ce

inseamni si fii normal?" Mult timp am cdutat

rispunsul. Eram congtient de faptul ca algi copii

ar fi renunlat dupi doui ore. Eu nu m-am dat

betut nici dupi doudzeci de ani, din simplul motiv
ci niciodati nu m-am considerat un copil. imi
respectam intrebarea, pentru ci mi respectam pe

mine. Nu putea4 renunfa la mine insumi. Nu-mi

permiteam. Teoria pe care am dedus-o la vArsta de

$apte ani'era foarte simpli: ,,Daci eu sunt anormal,

iar normalul este acelagi anormal, insi total inverb,

rezr;/ltd ci rispunsul il gisesc chiar in mine. Mai
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exact in ceea ce imi lipsegte". ExaminAndu-mi

corpul gi comparAndu-l cu ale celor din jur, am

constatat cd.fizic eram normal. imi amintesc cum

il tachinam zilnic pe domnul Donald, majordomul

casei, cu intrebiri:

- Domnule Donald, fi;i amabil, ce culoare are

cerul?

- Albastru, domnigorule.

- Iar nucul de lAngi lac ce culoare are?

- Verde, domnigorule.

- Bine, atunci fili amabil gi-mi spuneti, ce formi
are mingea?

- Sferici, domnigorule.

- Ei bine, fala unui cub ce formd are, domnule

Donald?

- PitratS. Dar, domnigorule, de unde cunoagteli

dumneavoastri geometria?

- Cum de unde? Am s-o studiez cAnd voi irnplini
opt ani. Domnul Frank md va invifa.

- Cine e domnul Frank?

- Dascilul meu. Peste trei luni are si vini si md

invele o mulqime de lucruri pe care deja le cunosc.

- Domnigorule, de unde gtifi ci anume acest

domn vi va fi dascil?

- Cum de unde? Din viitor.
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Domnul Donald mi-a zAmbit inspiimAntat gi a

plecat mormiind sub nas: ,,Este anormal copilul

ista". imi rispundea mereu printre dinfi. Uneori

vedeam cum se feregte si dea ochii cu mine.

Avea nigte ochi negri gi mici care se ascundeau

sub sprAncenele dese gi inchise la culoare. Acest

comportament mi intrista. Md simteam ignorat

gi neinfeles. $i in astfel de momente, pentru a-mi

Iecui durerea sufleteasci, mi gAndeam la viitorul
ce mi astepta. Anume in amintirile mele din viitor
eram acceptat. Numai ci nimic nu e vesnic. Nici

amintirile, nici viitorul, nici acceptarea.

ingelegAnd cipercep formele gi culorile ca orice om,

am risuflat ugurat. Mi-am zis cd,nu este intr-atAt de

grav|,anormalitatea mea. in fine, spre binele meu,

nu-mi puteam da seama cAt de dramatici urma si
fie aceasta.

Peste trei luni, domnul Frank pigi pragul casei.

$tiam exact ora la care va veni dascilul. Chiar

si cum arita acesta. Preferinfele lui literare gi

culinare. Obiceiul de a servi ceaiul verde fere zahdr

gi cu pufin lapte in fiecare dimineafi. Ora la care se

indrepta spre dormitor pentru a se odihni. $tiam
ci-i pliceau pisicile gi ci in timpul liber studia

sistemul solar. in garderoba lui se gdseau in jur de



gapte costume clasice gi la fiecare costum in parte

avea cAte trei modeLe de papioane. Cunogteam toate

acestea despre un om pe care inci nu-l vizusem in
viala reald. Nu comunicasem niciodati la telefon

sau prin scrisori. Nimic. Doar nigte amintiri din

viitor ce mi apropiau de oamenii care aveau si-mi
devini prieteni. Toati dimineafa am tot umblat

prin casi. De fiecare dati cAnd eram neribditor mi
duceam in biblioteci gi incepeam si numir ciffile.
Reveneam la prima carte dupi scurt timp. Erarn

ripit de mirosul filelor vechi Ei de linigtea ce imi
stArnea amintiri. Amintiri din viitor.

- Marni, la ora 9 gi27 de minute va veni domnul

Frank, te rog si fii pregititi pentru a-l intAmpina.

- Mir, domnul Frank azis cjva veni la ora 10.

- Mult stimati Mamd, la ora 9 qi 27 de minute

vi agtept in fala ugii de la intrare.

Am betut cu piciorul in podea. M-am intors Ia o

suti optzeci de grade gi am pagit cu capul ridicat.

Mi simleam matur. indrizneala gi increderea in
mine erau admirate de tofi. Recunosc, imi plicea si
fiu admirat.

La ora 9 gi 26 de minute impingeam cu toati
puterea uga rnare de la intrare care mirosea a metal

incins. Stiteam in pragul casei cu o linuti dreapti
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gi o fafi serioasi. Bretonul ce-mi cidea peste ochi

l-am dat la o parte cu mina dreapt6. irni agteptam

dasc51u1. Eu gtiam cine vine la mine. Domnul Frank

nu gtia la cine vtne. Zgornotul automobilului m-a

ficut nespus de mAndru. Din nou am avut dreptate.

Iar mama inci nu coborAse.

Din automobilul negru s-a aritat un domn

de aproape cincizeci de ani. Avea pe cap o pilirie
gri-inchis ce se asorta cu mantoul siu de toamni.
Domnul Frank era de staturi mijlocie, chel, cu o

fali plini de riduri, dar foarte senini. Ochii sii
ciprui gi mari zAmbeau de'la sine. Nu mai era

nevoie de nimic. in ziua in care ne-am cunoscut

nu avea ochelari, dar de obicei purta nigte ochelari

rotunzi ce-i stiteau de minune. Am alergat spre uga

automobilului ce se deschidea:

- Bine ali venit, domnule Frank, vi agteptam cu

neribdare.

- Bine v-am gisit, domnigorule, mi-a rispuns

cu o voce calmi 9i binevoitoare.

Avea mAinile la spate gi s-a aplecat Pufin pentru

a mi vedea mai bine. De fapt, mi analiza. Eram

congtient de acest lucru. S-au auzit pagii gribigi ai

mamei.

- Domnule Frank, vi cer iertare, credeam ci



vefi veni la ora 10.

- Mami, doar !i-am zis cd.va veni la 9 gi 27 de

minute, mereu imi ignori cuvintele.

- Nu vi faceli griji, doamni Mev.

Domnul Frank avea multe intrebiri referitor la
comportamentul me ubizar,insi a gtiut intotdeauna

si nu-gi afiseze gAndurile. A zdmbit gi a urmat-o pe

mama in casi. Rimas locului, cu privirea afintiti
spre uga de la intrare, auzeam cum goferul di jos

bagajele din automobil. Am ridicat ochii in sus gi

amvdzut cum pe fondul cerului albastru se leginau
ugor frunzele ingilbenite. Era luna octombrie gi eu

incepeam si-mi triiesc viitorul.
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in ziua de azi gi cerul e fa;arnic.
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fn "."" zi il agteptam pe domnul Frank in

Ibiblioteca. Cirfile imi stiau deja mirosul.

Biblioteca era unul dintre locurile mele preferate.

Vara aveam obiceiul si-mi iau cAte o carte gi s-o

citesc pe malul lacului. Pe cAnd toamna gi iarna

petreceam tot timpul in biblioteca casei. Biblioteca

se afla la al treilea etaj gi avea doud nivele. Locusorul

indrigit din biblioteci era fotoliul de culoare verde-

inchis ce se aflalAngigeamul din colg. Astfelputeam

vedea lacul pustiu ce era iarna ascuns sub stratul

de zdpadi. Anume acolo mi simleam implinit

sufl etegte. Priveligtea mi ducea in lumea amintirilor

din viitor. Savuram ultimele clipe triite in acea

casi. in curAnd trebuia si plec. $i acea realitate din

viitor imi intrista prezentul. $tiam cAnd are si intre

domnul Frank pe ugd, dar chiar 9i gtiutorii sunt

nerdbditori. Dintre toate amintirile mele din viitor
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referitoare la domnul Frank, dialogul acesta imi era

cel mai drag gi ardeam de neribdare si-l triiesc, nu
doar si mi-l amintesc. Domnul Frank a intrat in
biblioteci qi m-a vdzut in fala usii. Stiteam drept,
cu mAinile la spate. Acest obicei ilpreluasem de la el.

Purtam o cimasi albastri de bumbac, iar deasupra

un pulover gri-deschis. Pantalonii erau gri-inchis,
degi puteai crede ci sunt negri. Am purtat mereu
tinute clasice. Era stilul ce mi reprezenta cel.mai
bine. Plus la toate, lmi plicea sd arit matur.

- Buni ziua, domnigorule, si inleleg ci m-ati
asteptat.

- Bund ziua, domnule Frank, si infeleg ci m-a!i
ciutat?

- De ce credeti ci v-am ciutat?

- Din motiv ci m-a!i gisit.

- Domnigorule, suntefi un copil inteligent.

- i.ndrdznesc si vi corectez, sunt un copil
anormal!

- Suntefi sigur ci sunteti anormal?

- Nu. Eu mi consider normal.
Atunci de ce folosili adjectivul respectiv

pentru a vi caracteriza?

- Pentru ci tofi fac aga.

- $i de cAnd cuvintele celor din jur vd afecteazi
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atit de mult?

- De azinumi mai afecteazd'.

Domnul Frank zdmbi. Se apropie de geam giprivi

ingAndurat afard,. Geamul didea spre curtea din

spatele casei. Era o curte mare pe teritoriul ci-reia

se afla un lac.inconjurat de copaci, lAngi casi erau

nigte misule din metal vopsite in alb. Nu-mi pliceau

misufele, in schimb admiram necontenit lacul.

in acele zileilinlelegeam pe domnul Frank. Intrase

intr-o lume mai pulin cunoscutd lui. O lume in care

maturii au prea multe principii, iar copiii prea multe

gAnduri mature. Probabil nu era ugor si asimilezi o

realitate proaspiti..

- Domnigorule, poate dorifi sd facem o plimbare

pAni la lac?

.-- Nu sunt,impotrivd, doar ci in cur6.nd va incepe

si ploui.
, -,Straniu, 

cerul,este senin. , ,

- Domnule Frank, in ziua de azi gi cerul e

fi;arnic.
Ajungi in ticere la lac, fle:arl l agez4t pe o banci.

in aer s.e simfea rrrirosul 'iernii ce se apropia- Bitea

vAntul rece,, astfe,l incit,frunzele erau nevoite si
piriseasci copacii'"gi si moari pe par.nantirl tare.

Pisirile dispiruseri undeva ,ln trecut; iat lacul



ticea. Domnul Frank admira natura, simteam ci
acesta nu stie cum si reia dialogul, de aceea l-am
indemnat:

- Povestifi, domnule Frank.

- Ce si povestesc?

- Istorioara despre biiatul care stie, dar nu stie
ci gtie.

- De unde gtifi despre istorioara asta?

- Domnule Frank, eu gtiu, dar dumneavoastri
nu gtili ci eu gtiu.

- Mi-e greu si infeleg.

- Nimic in lumea asta nu este greu de infeles.

- De mult nu m-am simgit elev.

- in cazul nostru, relafia dascil-elev va exista
doar pentru cei din jur. Noi suntem prieteni.

Domnul Frank rimase nedumerit. Risufli adinc

9i ticu. Nu ai ce si rispunzi cAnd nu gtii rispunsul,
iar dascilul prefera si taci decAt si umple golul cu
nimicuri.

Imediat ce cAzu prima picituri de ploaie pe
apa lacului, pe fafa mea se conturi. un zimbet
triumfitor. Pentru mine, totul era un joc. Prezicerea
unor banalite$ era divini. Reuseam si gochez

oamenii prin exactitate, astfel mi amuzam pe
seama nedumeririi lor.
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Domnigorule, cu dumneavoastri este

imposibil si te Plictisegti.

- $tiu.

- Eu gtiu ci gtifi.
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Jn una dintre primele seri mama l_a invitat
Ipe domnul Frank in cabinetul tatei si a rugat

menajera si serveasci ceaiul. Tata era pe atunci
plecat cu afaceri peste hotare. Avea un cabinet cu
mobili din lemn rogu, o micd biblioteci proprie la
cdrfile cireia visam cu ochii deschisi, un ceas vechi
care uitase ora exacti, iar pe perete se afla o hartd a
lumii ce avea deja cAteva decenii.

Daci ar fi s-o descriu pe mama, as incepe cu
faptul ci-i plicea sd delini controlul. Nu concura
cu nimeni. Totusi, avea un concurent. propria sa
persoani. La astfel de oameni li se zice perfecfionigti.
Da, pe mama o deranja faptul ci cei din jur discutau
despre mine ca despre o catastrofd naturald. Un
fenomen inedit, dar totugi periculos. Era hotirAti
sd schimbe situatia, sd mi vadi student la cea mai
prestigioasi universitate din tari.
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- Domnule Frank, nu mai pot si amAn aceasti

discutie, sunt siguri cd dorifi si-mi puneli o

mulgime de intrebiri.

- Avefi dreptate, doamni Mev, presupun ci am

nevoie de unele explica;ii.

- Mir este un beiat istet si neobisnuit. Din primul
an a bigat spaima in noi. Avea doar gapte luni cAnd

a inceput si vorbeasce. $i nu rostea doar silabe sau

cuvinte scurte, cipropozitii intregi. Am rimas firi
inimi cAnd a aritat cu degetul spre oglinda si a zis

ci a doua zi aceasta se va sparge, lucru care s-a gi

intAmplat. La patru ani, a prezis moartea ciinelui
nostru. Pind. azi mi trec fiori. La inceput credeam

ci este unprezicdtor. Ci vede ceea ce nu vedem noi.

Adevirul este mult mai profund 9i complicat. Se

trezegte gi nu gtie cine este. Uiti trecutul. Are nevoie

de timp pentru a-si reveni gi a inlelege unde se afli.
Se sperie de noi, de tofi. Apoi se schimbi. Devine

increzut si incepem si ne temem de el, mai bine

zis de ceea ce ne spune. DiscutAnd cu el, am aflat

ci are amintiri din viitor. Nu inleleg cum e posibil

una ca asta,'Mir are amintiri din viitor, numai ci
rlu are amintiri din trecut. Triiegte o viali diferiti
de-a noastri. Din acest motiv comportamentul lui
cste unul bizar. Domnule Frank, eu mi tem pentru



propriul fiu. Mi tem de ce urmeazi si se intAmple.

- Dar, doamni, nu cred ci este cazul si vi fie
fricd,, degi chiar are tendinfa si-i gocheze pe cei din
jur. Cred cd pentru el e doar o joacd., fiindu-i striine
dramele acestei lumi.

- Sunt confuzd., nu indriznesc si-l inscriu la
gcoali. Nici si-l lipsesc de studiile universitare nu
ar fi corect. Trebuie pregitit pentru viafi. De una
singuri nu sunt in stare si fac acest lucru, de aceea

am apelat la dumneavoastri.

indriznesc si intreb daci nu tocmai
domnisorul a fost cel care a insistat si-i fiu dascil?

- Ag" a fost. A venit Ia mine gi mi-a zis c6.gtie un
dascil bun. Doar ci. nu i-am zis niciodati ci sunt in
ciutarea unuia.

Copilul trebuie ajutat, probabil este mai
speriat decAt noi togi.

- Se inteleg ci sunteti de acord sd vi ocupali de

el?

- Da, sunt de acord. Mir este un copil adorabil,
inteligent gi foarte iste!. Nu trebuie si vi fie frici
pentru viitorul lui. Noui ar trebui si ne fie frici. de
viitor. Mir cunoagte ce-l agteapti, noi nu. Probabil
ci gregesc aici. Totugi, cunoscAndu-ne viitorul,
suntem in stare si ne ferim de niste greqeli fatale.
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Copilul dumneavoastri are o putere enormd.

RimAne si-l invi! cum s-o puni in aplicare infelept.


