
Călător
prin spaţiu 
şi timp
Cei care îl zăresc pe Adrian-Silvan Ionescu 
în straiele sale bizare, fără a şti cine e, îşi 
construiesc scenarii misterioase pentru a-i 
găsi o explicaţie.
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O pălărie australiană şi dOuă americane, aşezate pe un geamantan înalt, trag cu ochiul la un pal-
ton greoi din dotarea poliţiei new-yorkeze. un craniu imens de bovină, slujit în laturi de ţestele spălăcite ale 
unor delfini cu botul lung, stă pironit deasupra uşii, arătându-şi orbitele goale; iar în unghiul său mort, de o par-
te şi de alta a holului, atârnă o sumedenie de haine tradiţionale româneşti şi obiecte de ceramică. pe unul din-
tre pereţi e agăţată o ipingea de surugiu roşie, cu aer de sărbătoare. În mijlocul acestora, cu o privire semeaţă, 
de un albastru fraged, în tunica neagră de dorobanţ, încheiată cu un rând de bumbi aurii, cu chipul oval împie-
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trit sub chipiul de ofiţer, fără cal şi fără cizme, adrian-silvan 
ionescu stă sprijinit în spadă şi fixează obiectivul camerei. e 
în ţinuta zilnică.

la instrucţiunile fotografului, îşi ajustează postura. lumina 
din spate trasează un contur fin ţinutei impunătoare şi hainele 
sale prind viaţă. chiar şi aşa, neclintit, emană o aură de natura-
leţe. În straiele acestea milităreşti, se poartă firesc. 

deşi aşa ar părea, nu e un inventator care a dat ceasul înainte 
cu două sute de ani pentru a ajunge în Bucureştiul de azi. nu e 
nici un smintit care se crede napoleon, deşi unii ar prefera să 
creadă asta. este un om pasionat de stilul secolului al XiX-lea 
şi care a ales să se îmbrace altfel. se îmbracă altfel în fiecare zi 
– acasă, la cursurile pe care le predă la universitate şi chiar în 
preumblările pe străzile vechi ale Bucureştiului, împletindu-se 

parcă în ţesătura lor de altădată. de-
parte de a trăi la 1848, adrian-silvan  
ionescu călătoreşte totuşi în acele 
vremuri şi face asta folosind obiec-
tele din jurul său.

sufrageria în care se întoarce du-
pă cadrul din antreu este încăpătoa-
re, dar sufocantă. a fost căptuşită de-a 
lungul anilor cu o mulţime de piese 
vestimentare şi recuzită militară, ac-
cesorii din secolele trecute şi obiecte 
de artă. un perete lung pare constru-
it din tablouri. sunt lucrări primite ca 
onorariu în cariera sa de critic de ar-
tă. Într-un colţ, deasupra tocului uşii, 
stau încrucişate două săbii africane. 
le-a găsit la un anticariat din Bucu-
reşti – aparţinuseră lui mihai tican 
rumano, un gazetar român care a 
călătorit în africa. pe un dulap ma-
re, aşezat între două şei de cal, stă la 
adăpost o colecţie de chipiuri milita-
re de toate formele, străjuită de două 
coifuri cu ţepuşă din primul război 
mondial. Într-o parte sunt aranjate, 
în trepte, diverse chipiuri moderne 
ale armatei americane, printre care 
unul de la forţele aeriene, iar în partea 
opusă, ordonate în şir, stau coifuri de 
pompieri din mai multe perioade. O 
cască imensă de dragon austriac do-
mină ansamblul, iar pe o lampă ver-
de se odihneşte o căciulă stufoasă de 
gardă britanică. un element ascuns 
şi greu perceptibil este o şapcă albă 
de ofiţer al gărzii prusiene. pe aceasta 
a obţinut-o de la medicul, muzicolo-

gul şi colecţionarul de icoane Klaus  
Kessler, în schimbul unei furci 
de tors datate. iniţial, interio-
rul era căptuşit cu o fâşie de zi-
ar – probabil pentru a-i micşora 

diametrul şi a se potrivi mai bine 
pe căpăţâna purtătorului. era un zi-
ar nemţesc de la 1917, scris în carac-
tere gotice, ceea ce face datarea şepcii 
foarte simplă. „e clar că acel personaj 

care purta şapca a ajuns aici în timpul primului război mon-
dial”, spune ionescu.

la 55 de ani, este conferenţiar la universitatea de arte şi cer-
cetător ştiinţific la institutul de istorie „nicolae iorga”. atât 
cursurile, cât şi cercetările sale se axează pe secolul al XiX-lea. 
s-a apropiat foarte mult de specificul acelor ani, în special de 
vestimentaţie şi, încetul cu încetul, uniformele milităreşti şi cos-
tumele de civil ale epocii şi-au făcut loc în viaţa sa zilnică. 

pasiunea de a cOlecţiOna OBiecte din secolul al XiX-lea  
a început prin anii ’70, pe când era muzeograf la muzeul mu-
nicipal. apropiindu-se centenarul războiului de independen-
ţă, atenţia sa a fost atrasă înspre detaliile portului militar. „În 
1976 am început să fac un studiu despre uniformele de la 1877. 

şi-atunci am avut contact cu nişte foşti ofiţeri şi am început să 
cumpăr.” salariul nu îi permitea să arunce cu banii, aşa că a achi-
ziţionat unele piese în rate. a lucrat apoi la Oficiul patrimoniu-
lui cultural naţional, un birou care se ocupa de colecţionarii 
particulari. Fiindu-i interzisă, prin regulament, colecţionarea 
obiectelor de artă plastică dacă nu fuseseră obţinute înainte de 
angajare, s-a decis să strângă articole de vestimentaţie.

dar cum de s-a hotărât să le poarte?
„trecerea s-a petrecut foarte firesc pentru că eu, din momen-

tul în care am început să colecţionez, mă vedeam îmbrăcat în 
uniforme.” În prezent, numărul acestora îi permite să îmbra-
ce un mic pluton. de femei. asta pentru că înălţimea medie şi 
constituţia oamenilor se modifică odată cu trecerea timpului. 
„marea mea dramă a fost că majoritatea ofiţerilor şi cei care le 
purtaseră iniţial nu erau de dimensiunea mea.” dintre toate, 
doar trei îi sunt pe măsură: o uniformă de marină, două tunici 
din primul război mondial – una austriacă şi una românească 
–, nişte pantaloni şi un dolman de cavaleri.

În anul 2004, împreună cu alţi istorici, entuziaşti şi colecţi-
onari de recuzită militară, ionescu a format asociaţia „6 doro-
banţi”. membrii ei participă, în uniformă şi cu armament speci-
fic epocii, la comemorarea unor evenimente istorice importante, 
precum şi la reconstituirea unor lupte din marile războaie la ca-
re a participat românia. ajunşi pe câmpul de luptă, îmbrăcaţi 
corespunzător, ei recreează anumite scene şi fac instrucţie în 
concordanţă cu regulamentele din epocă. Înainte de a îmbrăca 
uniforma de dorobanţ, cosându-şi cu atenţie epoleţii, ionescu 
îşi aminteşte de o recompunere a bătăliei de la passchendaele, 
în Belgia, unde a „luptat” în tranşee alături de aliaţii francezi. 
ultima misiune a fost doborârea redutei plevna.

„[practica] e foarte răspândită în europa. noi suntem de-abia 
la început şi nu avem aderenţi, din păcate. este un joc, un joc 
de-a soldaţii, dar făcut foarte serios. Joc de oameni mari. În care 
trebuie să bagi bani serioşi. trebuie să ai echi-
pament, trebuie să ai armament. nu am arme 
de foc şi nici nu mă tentează să am.” se ridică 
şi se pregăteşte pentru un alt cadru, îmbrăcând 
o pereche de mănuşi albe de gardă, din piele 
dură şi foarte grele. Într-un colţ al camerei aş-
teaptă nişte cizme lucioase de cavalerie, înalte 
cât un copil, pe care nu vrea să le poarte deoa-
rece sunt incomode şi aşa şi arată. păşeşte din-
tr-o parte în alta a camerei, cu sabia în mână, şi 
simţindu-i greutatea, îşi aduce aminte de o în-
tâmplare din blocul situat în centrul Bucureşti-
ului, unde locuieşte şi azi, singur.

„În timpul revoluţiei se zicea că trebuie să 
facem de gardă jos, la intrarea în bloc, să nu cumva să intre te-
roriştii. se făcea pe apartamente. mergeai, stăteai acolo la uşă şi 
vedeai cine vine, cine iese, oricum uşa era închisă, dar nu se ştie, 
puteau să intre şi fără să aibă cheia. la un moment dat, venise 
rândul apartamentului nostru şi îl iau pe tata şi-i zic: «mergi tu 
cu liftul, că eu o iau pe scări, să nu fie vreun terorist, şi iau sabia.» 
şi-am plecat cu sabia. pe moment nu mi-am dat seama, dar du-
pă ani de zile am realizat ce ridicol puteam să fiu şi la ce mă ex-
puneam. dacă era unu’ care mă vedea cu cuţitoiu’ ăsta, mă fă-
cea ciur, putea să treacă prin mine cea mai groasă ciorbă. a fost 
o copilărie. eu mă gândeam la revoluţia de la 1848.”

alte săbii, de diferite mărimi şi forme, sunt aşezate în mă-
nunchi pe un cufăr mare din lemn cu o textură mată. majori-
tatea armelor sunt din românia, cu excepţia unei săbii de gre-

nadier de la Waterloo, din 1816. pe teacă se poate citi clar data. 
scotocind printre ele, scoate la iveală un exemplar austro-un-
gar, ţinut într-o teacă zdravănă de metal şi care a făcut primul 
război mondial. tăişul ei nu mai e ce-a fost, însă mânuită cu 
dibăcie ar putea să ucidă. de multe ori, în timpul misiunilor, 
ionescu îşi fixează săbiile în teacă, cu sârmă, pentru a nu se 
produce accidente. În cele din urmă, în învălmăşeala de teci, 
ajunge la o spadă mică, care poartă urme de sudură la îmbina-
rea lamei cu mânerul. „asta e de amuzament. cred că de la as-
ta a pornit totul. asta e săbiuţa mea de copil. pe asta am pri-
mit-o când aveam cinci ani. moş crăciun mi-o pusese în brad. 
săraca, a luptat foarte mult, de câte dueluri am făcut s-a rupt 
de vreo trei, patru ori.”

Încă de când era cOpil a descoperit că îi place să adune 
lucruri, fiind atras de filatelie şi numismatică. „spiritul de co-
lecţionar e ceva înnăscut”, spune el. casa din şoseaua sevasto-
pol, în care s-a născut, în primăvara anului 1952, a devenit un 
soi de depozit, adăpostind sub acoperişul său o mare parte a 
colecţiei. În toată copilăria şi tinereţea, ionescu era indignat 
că stătea pe o stradă cu nume rusesc, dar acum e foarte mân-
dru, pentru că de vreo trei, patru ani se ocupă de războiul cri-
meii. la 1854, sevastopolul a fost asediat de aliaţi: turci, fran-
cezi şi englezi. detaliile istorice i-au captat atenţia şi a ajuns să 
cunoască mai îndeaproape bătălia. „s-a închis un fel de cerc în 
existenţa mea”, spune el. 

deşi i-a sădit, poate, dragostea pentru militărie – făcându-i 
cadou sabia pe când era doar un puşti – tatăl său era mirat de 
toate obiectele stranii pe care tânărul ionescu le aducea în ca-
să. serviciul militar însă, la vânătorii de munte din Brad, de 
lângă deva, nu i-a plăcut prea mult. peisajul era o încântare, 
şi atmosfera de disciplină avea farmec, însă între soldaţi nu s-
a legat o camaraderie strânsă. anul trecut, asociaţia „6 doro-

banţi” avea în plan reconstituirea unei bătă-
lii din primul război mondial la deva: asaltul 
unei gări, nu departe de locul unde-şi avea pe 
vremuri unitatea. datorită unor raţiuni tehni-
ce, misiunea nu s-a mai îndeplinit, dar imagi-
nându-se înfăţişat foştilor săi superiori în uni-
formă de rang mai înalt, ionescu zâmbeşte larg, 
mişcându-şi mustăţile.

pe lângă uniformele militare, are o mulţi-
me de alte piese: costume simple, smochin-
guri, fracuri sau spectaculoasa redingotă cu 
ţilindrul aferent, pe care o îmbracă în situaţi-
ile mai oficiale. O singură dată a fost la şcoa-
lă cu o tunică din primul război mondial, dar 

în general nu poartă milităria acolo pentru că ar distrage aten-
ţia de la lucrurile mai importante. la universitate, predă su-
biecte diverse, de la istoria fotografiei şi a filmului, la mate-
rii de confluenţă, cum ar fi estetica. pentru masteranzi, are un 
curs special în care abordează consonanţele stilistice între li-
teratură, muzică şi artele plastice. şi-a dat seama că studenţii 
nu prea le percep datorită lipsei de cultură, în special muzica-
lă. aşa că face audiţii. 

În cufărul pe care sunt aşezate săbiile zace o colecţie de dis-
curi long play, care nu mai rulează pe aparatul său. În consecin-
ţă a trecut pe formatul digital. pe lângă autorii clasici, ionescu 
apreciază şi o muzică mai modernă, chiar dacă rădăcinile sale 
pot fi găsite (forţând nota) cu două secole în urmă. „sunt calat 
pe jazz”, spune el. dar pentru călătoriile sale militare, în colec-
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„Dacă eU aş Fi 
rămaS UmilUl 
mUzeograF De 
acUm 30 De ani, 
cânD lUcram 
pe vremea co-

mUniştilor, mă 
alienam.”
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ţia sa se găsesc şi marşuri. mesageria de pe telefonul său, care, 
surprinzător, nu e un model din două piese de la sfârşitul se-
colului al XiX-lea, începe aşa: mai întâi, o tobă lovită cu rigoa-
re induce atmosfera de paradă a marşului le Grenadier, iar de 
îndată ce trompetele se dezlănţuie, în receptor se aude vocea 
hotărâtă a lui ionescu: „if you have guts, follow me in the nine-
teenth century dream! if you don’t, leave...”.

pe când era copil, obişnuia să cânte la pian, iar mai târziu, 
părinţii i-au cumpărat un armoniu. acum nu mai cântă, pen-
tru că „clămpăne” cam mult pe claviatura calculatorului. mun-
ca de cercetare îl obligă uneori să navigheze, iar după cursuri 
îşi petrece serile la universitate. „nu am internet acasă. e o 
formă de a mă feri de mine însumi. nu vreau să pierd vremea 
prea mult.” pe armoniu, un portret caricatural din gips, făcut 
de dinu rădulescu, îi surprinde trăsăturile distinctive: în afa-
ră de barba şi mustaţa care-şi schimbă frecvent forma, ochii 
mari şi jucăuşi şi, în contrast, nasul ferm care-i dă uneori o au-
ră monumentală.

a sOsit mOmentul pentru o fotografie bust, fără sabie – şi 
ofiţerul de dorobanţi se aşează în mod corespunzător. supunân-
du-se din nou ritualului, ionescu îşi aduce aminte de o anecdo-
tă din secolul în care se regăseşte. pe la 1831, în Bucureşti veni-
se un pictor maghiar, pe nume Barabás miklós, cu intenţia de 
a se îmbogăţi. prin nişte boieri de la sibiu, ajunsese la el vorba 
că este cerere mare pentru artişti. din nefericire, odată ajuns 
acolo, este uitat de cei care îl chemaseră şi trebuie să se descur-
ce singur. după îndelungi încercări, ajunge la preşedintele ple-
nipotent, contele pavel dimitrievici Kiseleff, care avea funcţie 
de domnitor – pe atunci ţările române fiind sub ocupaţie ru-
sească. acesta îi comandă un portret şi, în timp, preia rolul de 
model. Îi spune tânărului pictor, abia trecut de 20 de ani: „main-
tenant c’est vous qui commande”. pentru un moment, timpul 
stă în loc. Odaia primeşte un aer princiar. se 
aude doar click-ul aparatului.

adrian-silvan ionescu a fost angajat la mu-
zeul de istorie al municipiului Bucureşti mai 
bine de 15 ani. după revoluţie a devenit direc-
tor adjunct. trei ani şi jumătate mai târziu a 
fost demis în circumstanţe incerte. ca atare a 
primit, pentru doi ani, rolul de consilier cul-
tural pe lângă primărie, sau „culturnic”, cum 
preferă să-i spună, un termen care reflectă 
moştenirea unei societăţi apuse. apoi a ocu-
pat postul de cercetător la „nicolae iorga”, iar 
în prezent a ajuns la rangul cel mai înalt, cerce-
tător principal 1. la institut, se ocupă cu cerce-
tarea interdisciplinară, iar printre lucrările sale se numără un 
tratat despre învăţământul artistic românesc între 1830-1892, 
o lucrare în imagini despre războiul ruso-Otoman şi o isto-
rie a fotografiei de la începuturile sale până în anul 1900. „da-
că eu aş fi rămas umilul muzeograf adrian-silvan ionescu de 
acum 30 de ani, când lucram pe vremea comuniştilor, mă ali-
enam”, spune el.

pentru a scăpa de realităţile socialiste ale vremii, a ales să 
călătorească. În perioada comunistă, acest lucru era imposi-
bil şi atunci a găsit o alternativă. „prin obiect reuşeşti să călă-
toreşti”, spune el. toate eforturile de a reconstrui o fărâmă din 
secolul al XiX-lea nu sunt altceva decât un mecanism de apă-
rare în faţa condiţiilor neprielnice. dar cum se găseau, în ve-
chiul regim, obiectele acestea rare? simplu. erau considerate 

fără sens, vechituri. din cauza demolărilor agresive, multe per-
soane în vârstă erau evacuate şi lăsau în urmă lucrurile pe care 
nu le mai puteau duce mai departe. ionescu le lua în oblădui-
re. de multe ori a avut ocazia de a salva obiecte valoroase ca-
re erau pur şi simplu aruncate. Odată s-a întâlnit cu un munci-
tor care purta un chipiu autentic din anii 1800. şi-a luat inima 
în dinţi şi i-a făcut omului o ofertă. „În ochii acelui maistru, ce 
puteam să fiu decât un ţicnit, să-i dau bani pe acea vechitură, 
pe care el o găsise în gunoi.” 

Într-un an, când nişte prieteni americani veniseră în vizită, 
închiriase o cameră la un hotel de pe strada Batiştei. prin preaj-
mă se perinda un beţiv cu o tunică de colonel de stat major, ka-
ki, şi avea la piept broşeta cu panglici. să o obţină măcar pe as-
ta, a fost primul gând care i-a trecut prin minte. rememorează 
dialogul cu beţivanul, desenând în aer, cu trăsături fine, con-
turul broşetei cu ornamente. În cele din urmă îi oferă sărma-
nului 5.000 de lei. Beţivul plusează: „Hai şase”. „Hai!”, îi spu-
ne ionescu. la auzul acestor vorbe, cetăţeanul scoate repede 
totul din buzunare şi scutură tunica în grabă, ca nu cumva să-
şi piardă cumpărătorul. Fiecare piesă din colecţie are o anumi-
tă poveste, dar nu rămâne în amintire dificultatea cu care a fost 
obţinută. „toate sunt dobândite dificil. mai degrabă le ţii min-
te pe alea pe care le-ai luat uşor.” râde.

după revoluţie graniţele au fost din nou deschise, ceea ce i-a 
permis să-şi reia călătoriile. de data aceasta în spaţiu. nu în spa-
ţiul cosmic, ci pe pământ. de mai multe ori în aceşti ani, a vizi-
tat america şi a văzut lucruri de necrezut. a recreat expediţia 
lui meriwether lewis şi William clark în nord-vestul statelor 
unite, ajungând în cele din urmă la Oceanul pacific. Însemnările 
din jurnalul lui clark trădau o emoţie greu de stăpânit: „Ocean 
in view. O! the Joy!”. şi ionescu a simţit acelaşi lucru. În afa-
ră de natură şi muzee, pentru care ar călători oricând, nu a gă-
sit acolo mare lucru de interes. „pentru mine, viaţa contempo-

rană e doar un accident”, spune el.

aşezat la O masă rOtundă, cu scaune 
înalte, ionescu încearcă să nu râdă. ca de obicei, 
efectul e invers. Fotograful vrea un aspect seri-
os. „să nu par prea sever. cum de altfel sunt.” 
izbucneşte într-un râs vesel. Înregimentaţi pe 
o vitrină, veghează două cete de soldăţei pictaţi 
de mână. pe aceştia i-a procurat de la portobel-
lo, londra, şi de la domul invalizilor din paris. 
nu se ocupă în mod curent cu astfel de colec-
ţii, dar au fost la un preţ bun şi se pot transfor-
ma în cadouri. pe un palier mai jos, un rând de 
soldăţei mai mici de la arch Guard aşteaptă să 

fie dăruiţi. de multe ori, în călătoriile sale, dă peste un obiect 
deosebit şi îl cumpără imediat. totuşi, nu e atât de înrăit încât 
să vâneze licitaţiile pentru o piesă obscură de vestimentaţie. e 
prea scump şi sunt mulţi oameni care se ocupă cu asta. O par-
te dintre piesele din colecţie, chipiuri, haine sau mici acceso-
rii provin din diverse târguri de vechituri din străinătate, cum 
ar fi cel din strada portobello.

Într-un mod paradoxal, a descoperit europa prin america, 
ajungând în marile oraşe europene doar de curând. „am fost 
la paris pentru prima dată anul acesta şi am rămas uimit cât 
de prost sunt îmbrăcaţi oamenii, cât de lipsiţi de eleganţă sunt 
şi francezii, şi franţuzoaicele.” situaţia este cu atât mai crudă 
în românia. ţinute plate, lipsă de originalitate şi prost gust. 
„eu fiind călătorit – cu mintea, nu altfel – în secolul XiX, cam 

ştiu ce înseamnă eleganţă şi rafina-
ment. te doare puţin că ruptura as-
ta pe care au creat-o comuniştii, de 
cincizeci de ani, a lăsat aşa nişte urme 
malefice în tot ceea ce înseamnă stil, 
gust, pregătire pentru a primi stimu-
lii aceştia externi ai eleganţei, al unui 
şic vestimentar.”

 Încercând un alt unghi, fotogra-
ful se loveşte de un obstacol. pe ma-
să, într-o farfurie întinsă, sunt aşter-
nute rămăşiţele unor prăjituri. Vrea 
să le dea la o parte. „păi de ce?!”, în-
treabă ionescu. „portret compoziţio-
nal cu resturi de mâncare. Facem un 
portret olandez.” e îmbrăcat într-un 
costum scoţian în bleumarin şi verde, 
după modelul clanului macKenzie, cu 
papillon şi batistă de buzunar asor-
tate. În loc de kilt, poartă o pereche 
de pantaloni în modelul tartan. nu că 
n-ar avea unul, ci doar că e cam frig. 
şi e riscant să-l porţi la noi. „ar fi plă-
cut să mergi cu kiltul vara, te mai ae-
riseşti”, spune el. „dar cum sunt atâ-
ţia oameni limitaţi în ţara asta, pot să 
creadă orice despre tine.”

după ce mărturiseşte că s-a în-
drăgostit de costumul scoţian şi că a 
achiziţionat cam toate piesele de care 
avea nevoie, ionescu se întoarce cu un 
umeraş lat, pe care stă atârnat un 
kilt în ton cu hainele sale. ţinu-
ta sa este completă cu excepţia 
pantofilor, care ar fi fost prea 
greoi, deoarece au un sistem 
de legare asemănător cu opinci-
le. are până şi sporran, o pungă tradi-
ţională scoţiană, care pendulează în 
timpul mersului şi dă dinamism uni-
formei. „pentru mine, această moda-
litate de a te îmbrăca mai colorat, mai 
ciudat, este un program. adică uitân-
du-te pe stradă vezi lume aşa de neu-
tru îmbrăcată, cu mici excepţii – nişte 
cucoane care sunt mai ţipătoare – aşa 
de... , nu ştiu, aşa de trist.” 

comunismul a încercat o uniformizare a aspectului şi a mo-
dului de a gândi. deşi valorile au coborât mult atunci, societa-
tea românească s-a mai civilizat în ultimii ani. chiar dacă spun 
lucruri ciudate, oamenii nu mai strigă după el pe stradă. re-
acţionează, spune ionescu, dar într-un mod amuzant. „există 
o reacţie, şi dacă există o reacţie înseamnă că ţi-ai atins sco-
pul. «uite-l pe ăla!», «uite scoţianul!», «uite la ăla ce pălărie 
are!», de ce nu? Faci pe cineva să gândească un pic, îi faci să 
zâmbească. e un avantaj. te bucuri tu că cineva a putut să se 
distreze. de ce nu? prea trăim într-o zonă gri.”

În două rânduri a îmbrăcat hainele de scoţian în oraş. prima 
oară a fost de 4 iulie, cu câţiva ani în urmă. pe vremea aceea 
avea mai puţine piese: kilt-ul, sporran-ul şi tichia. În Herăs-
trău, unde se lansau artificii, reacţia lumii a fost pe măsură. 

cu atât mai mult cu cât nu scotea un cuvânt deşi era cu un 
prieten. „uite scoţianul!”, „scotland the Brave”, spuneau ei, 
însă asta nu l-a afectat deloc. a doua oară a fost cu doi ani în 
urmă, cu ocazia aniversării sale, care i-a dat naştere unei di-
leme: „ce cadou să-mi fac, că n-am ce cadou să-mi fac. n-are 
nici cine să-mi facă un cadou. Haide să mă-mbrac scoţian”, 
spune el. „aveam o colaborare la primăria sectorului doi şi 
m-am dus aşa, îmbrăcat scoţian, cu kilt-ul ăsta macKenzie, 
că mai am unul royal scott. şi am mers cu troleibuzul şi, la 
un moment dat, cred că pe la moşilor, se urcă două doam-
ne, dar erau doamne mai în vârstă. şi una zice: «uite un sco-
ţian. dar ce i-o fi venit să vină cu troleibuzu’?» m-a amuzat 
atât de tare chestia asta. adică, nu ştiu, scoţienii trebuie să 
meargă pe jos?!” e

eSQUire 
Stil

„ar Fi plăcUt Să 
mergi cU kiltUl 
vara, Dar SUnt 
atâţia oameni 
limitaţi care 

pot Să creaDă 
orice DeSpre 

tine.”


