
Ioana Maria Vlas, la Nou Roman: \&quot;Bordel mai fioros ca politica nu exista!\&quot;
Satenii au vrut sa o ascunda
  
  Cum a fost primita in sat? Pe undeva spune ca a fost o chimie imediata intre ea si familia la care a locuit
o vreme in gazda. Cand s-a aflat ca a facut puscarie, oamenii au devenit mai reticenti si se asteptau ca
dintr-o clipa in alta sa o salte politia si si-ar fi dorit sa o protejeze. Apoi totul a revenit la normal. "Cei de
pe vale, unde am stat, m-au cunoscut mai aproape si acolo a fost totul in regula. Dar a fost o chestie foarte
interesanta. Ei au ramas cu niste story-uri de pe vremea partizanilor, ca am venit aici sa ma ascund, ca si
altii, taranistii, s-au ascuns pe la nu stiu cine si babele care tineau minte chestiile astea ziceau: . Cand au
vazut ca nu vine Politia sa ma caute, ca vine sa ma caute presa si ca apar la televizor, au zis: . Asta a
durat cateva saptamani si dup-aia s-a terminat. Dar vreau sa spun ca asa a intrat in ei spaima de pe vremea
aceea, incat orice lucru mai ciudat pentru ei este o amenintare. Dupa aceea, lucrurile s-au linistit, acum
suntem in relatii ultra-bune, ne vizitam unii pe altii. Dar la inceput, stii cum e!, pentru ei o persoana care a
facut puscarie este o persoana asa... cel putin ciudata pentru ca, fie vorba intre noi, asa si este ", a spus
Vlas, care recunoaste ca nu le-a vorbit celor din Nou Roman despre experienta ei de viata, despre
puscarie, desi ei stiu cine este ea. "De obicei eu nu povestesc despre episoadele astea si nici nu exista un
limbaj comun. Pentru ca nici preocuparile mele, nici ale lor, in aceasta sfera nu coincid si atunci ce sa le
spun? Sa le spun ce mizerie fioroasa inseamna puscaria in Romania? Şi cat este de cumplita viata acolo si
cat de cumplita este viata acolo pentru o alba? Nu pentru mine, ca eu nu am avut probleme. E o lume
stranie si oricat de bun psiholog ai fi, atunci cand te duci sa faci o cercetare in puscarie, nu afli adevarul
pentru ca esti dincolo de usa. Eu l-am aflat pentru ca eram dincoace. Şi sa stii ca a fost interesant, pentru
mine, nu a fost traumatizant. Nu m-a deranjat deloc ca mi s-a luat libertatea. Libertatea mea este in alta
parte decat in gratii, e aici in cap ", spune Ioana Maria Vlas. 
  
  "Eu am vrut sa fac puscarie "
  
  Surprinzator este modul in care isi aminteste cum a ajuns in spatele gratiilor. Spune ca a vrut neaparat sa
se intample asa, pentru ca "s-a pus pret pe capul meu ". S-a simtit mai bine acolo, decat fugind. "Eu am
vrut sa ajung la puscarie. Ca daca nu vroiam, nu ajungeam. Eu am vrut neaparat sa se intample asa, din
toate punctele de vedere. M-am eliberat in momentul in care m-am hotarat ca trebuie sa fac un lucru. Eu
sunt un om cu vointa de fier. Ca altfel, dupa sase ani jumate de parnaie, te rog sa ma crezi ca normala nu
as mai fi fost. Dar eu nu sunt in general un om intr-o normalitate din asta plicticoasa. Eu am fost de cand
ma stiu o persoana rebela si o persoana absolut iesita din normele comune. Eu am facut ce am vrut si
mi-am asumat intotdeauna raspunderea drept care s-a intamplat ce s-a intamplat. Pentru ca, altfel, stateam
si frecam in cratita si faceam cinci copii si era ok si eram un no name, dar cum sa traiesti fara adrenalina?
Viata este un fel de sansa pe care trebuie sa ti-o asumi si daca o traiesti ca un vierme, atunci vierme esti.
Daca o traiesti ca un luptator atunci esti luptator. intre timp, daca esti luptator, mai primesti si cateva rani,
nu? Ţi le asumi si nu te vaiti. Cel putin pe mine nu m-a auzit nimeni niciodata vaitandu-ma si nici nu am
sa ma vait niciodata ", afirma Vlas. 
  
  Spune ca dupa 12 ani, oamenii au inteles ca nu e vinovata ca si-au pierdut banii. Şi nimeni nu a venit sa
ii ceara nimic, nici macar socoteala. "Nu a venit nimeni sa imi ceara nimic si sunt foarte putini oamenii
care mai cred ca eu le-am luat banii. Ca intre averile pe care eu nu le am si averile pe care le au altii e o
diferenta atat de mare incat au ajuns, dupa 12 ani, la concluzia ca totusi eu nu le-am luat niciun chior. Iar
daca cineva chiar vrea sa vina sa ia ceva de aici, in afara de catei si de gaini nu am nimic. Averea mea sta
in doua valize, care acum sunt goale, spanzurate in podul surii. Eu nu am avut pasiunea de a cumpara, sa
adun, sa strang. Nu sunt un om chiar normal. Daca as fi avut copii, poate ma gandeam sa le las ceva, dar
la caini nu poti sa le lasi nimic in Romania. Sa stii ca e foarte bine sa nu ai nimic. Nu ai dureri de cap ",
spune zambind Ioana Maria Vlas. 
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  Regrete?
  
  Despre Ioana Maria Vlas, cea care a fost candva, spune ca nu ar mai lasa-o sa isi fure micile bucurii ale
vietii. Regreta ceea ce nu a facut: ca in loc sa se plimbe cu un baiat in parc, a stat in biblioteca. A avut
satisfactii, dar nu au compensat viata privata. "Am pierdut exact micile bucurii ale vietii pe care orice om
obisnuit le are. De cand ma stiu, altceva nu am facut decat m-am autoflagelat. Am vrut sa invat foarte
mult, sa ma autoperfectionez, sa stiu cat mai mult. in loc sa ma plimb in parc cu un gagiu, am stat in
biblioteca. Sa stii ca imi pare rau acum. Am ajuns la concluzia ca cu cat stii mai mult cu atat stii mai putin
si e adevarat ca sunt multe satisfactii pe care ti le da informatia, dar e pacat sa iti petreci tineretea si
maturitatea invatand ca prostul numai ca sa faci...ce? Am avut satisfactii, recunosc. Am facut cariera, am
avut autoritate, m-am tinut pe picioarele mele, nu am depins niciodata de nimeni, dar sa stii ca nu
compenseaza ", marturiseste Ioana Maria Vlas. 
  
  S-a obisniut, insa, sa se multumeasca cu ceea ce are acum si nu ii lipseste nimic, decat uneori. Şi atunci
ii lipseste marea "ca un fel de plaman al doilea ". Nu a vazut marea de 12 ani, dar nici nu vrea sa se duca
acolo, pentru ca nu poate suporta oamenii de acolo, aglomeratia si manelele. Şi nici nu mai e o persoana
care sa iasa in lume. De fapt, nici nu a fost vreodata. "Nu am fost niciodata o persoana careia sa ii placa sa
iasa in lume, iar acum cu atat mai putin. Nu mi-au placut niciodata mondenitatile, nu mi-a placut
shopping-ul, nu mi-a placut imbracatul. Daca vroiai sa ma pedepsesti trebuia sa ma trimiti la cumparaturi
si faceam soc. Nici viata sociala nu puteam sa o suport. Cand trebuia sa ma duc la cate un eveniment eram
pur si simplu furioasa. De obicei femeilor le place sa fie frumoase, elegante, sa se duca la shopping. Mie
nu. Regretele mele sunt din cauza a ceea ce nu am apucat sa fac, nu de ce am facut ", se confeseaza Vlas. 
  
  Şi nu, nu regreta ca nu are un copil, ca nu are familie. Şi-a dorit o cariera si nu ar fi fost normal, spune
ea, ca altii sa sufere pentru ea. "Pentru cineva care are ideea fixa cum am avut eu sa faca ceva, o meserie,
si sa ajunga sa faca ceva, eu cred ca nu poate sa aiba si o familie, mai ales daca e femeie. Un barbat, ma
rog, mai mult sau mai putin. Dar o femeie nu se poate imparti intre familie si cariera. Eu plecam
dimineata la 6 de acasa si ajungeam noaptea la 11 jumate, la 12. Ce as fi facut daca aveam familie? De ce
sa sufere altii pentru mine? Recunosc ca sunt o mare pacatoasa. Am un ego hipertrofiat, un orgoliu
infernal si asta m-a manat inainte ca pe un magar inhamat. inhamat la propriul ego si e mai rau decat daca
te inhama altul ", a mai spus Vlas.
  
  in concluzie, acum, pentru Ioana Maria Vlas, toate lucrurile s-au linistit si, intre gaini, caini si gradina se
simte cel mai bine. "Şi daca maine o sa mor - ceea ce este foarte posibil - eu mi-am incheiat socotelile cu
viata. Sunt impacata", incheie Ioana Maria Vlas. 
  
  Liniste in sat
  
  Am lasat-o pe Ioana Maria Vlas in poarta casei. Ştim ca se va intoarce la citit, in casa. Tehnica face
minuni: acum nu mai sta in biblioteci. Bibliotecile sunt la un click distanta, pe internet. Iar maine
dimineata va iesi sa pliveasca si sa ude rasadurile. Are varza, ardei, rosii, vinete, capsuni, care au nevoie
de ^ngrijire. 
  
  Vecinii o respecta si o invata cum trebuie facute lucrurile in agricultura. Ea ii asculta, ca un elev care
vrea o nota mare. 
  
  Teama ii e doar de momentul in care nu se va mai putea ridica sa faca tot ceea ce e obisnuita sa faca.
Dar a gasit solutia pentru acea clipa. Şi desi e crunta, nu am putut sa o condamn. "imi trece timpul si
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imbatranesc si daca mi-e frica de ceva, nu mi-e frica de moarte, in niciun caz. Mi-e frica sa nu ma lase
puterile si sa nu ma lase mintea. Eu nu vreau sa ajung in situatia de a nu ma putea tine singura pe
picioare, de a depinde de cineva. E un lucru pe care nu mi-l pot imagina. Eu am spus ca in momentul in
care nu mai pot conduce masina, asa cum eu conduc, respectiv ca dracu', atunci ma gandesc la primul zid
in care sa ma proptesc. Am avut o mare dorinta: sa fiu proasta ca o sindrila si frumoasa ca o zambila. Şi
nu mi-a iesit. De altfel, tatal meu, care avea umor in felul lui, odata si-a pus ochelarii in varful nasului si
mi-a spus frantuzeste, ca noi vorbeam frantuzeste acasa: . Şi a avut dreptate".

Cuvinte cheie: sadu  romania  buia  noaptea  ioan  vremea  adrenalina  rent  despre  ion  ans  arb  ioana
maria vlas  fiat  varful  caini  dureri  agricultura  tes  team  mag  abs  fir  placa  psi  art  ceara
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