
Date... date de autor 

M-am născut la timp, deşi înainte de vreme, în cea mai lungă zi, 
din cea mai scurtă lună a anului. La 29 februarie, adică. 

Din această cauză, ziua mea de naştere a fost numai din 4 în 4 ani, 
motiv pentru care am primit – toată viaţa mea – de 4 ori mai puţine 
cadouri decât ar fi trebuit. În schimb, am împlinit 4 de 4 ori mai puţini 
ani decât am, în realitate. 

Studiile le-am terminat întâi la şcoală şi pe urmă la şcoli. În total, 
vreo 18 ani. Din toată această lungă activitate, am învăţat numai două 
lucruri: să scriu şi să citesc. Cred însă că scriu mult mai bine decât citesc 
şi citesc mult mai mult decât scriu. Din această cauză, probabil, am ajuns 
scriitor, deşi – la 3 ani – părinţii mei jurau c-o să ajung inginer (făceam 
poduri din beţişoare peste şipotul de la cişmeaua din grădină), – 5 ani – 
general (mă jucam numai de-a „războiul neatârnării“), – la 8 ani – doctor 
(am dat, într-o zi, nişte medicamente unor iepuraşi de casă şi i-am 
asasinat... mi se pare, tinctură de iod!), – la 10 ani – bancher (făceam bani 
din plumb topit, în vătrai, la gura sobei), – la 12 ani,  Chopin (începusem 
să descifrez prima „Nocturnă“ la pian) şi aşa mai departe. 

Singurul om care a bănuit c-o să ajung scriitor a fost bunul şi iubitul 
meu prieten de azi, poetul I.N. Soricu (pe atunci dascălul meu de Limba 
Română) care mi-a scris într-o zi, prin clasa a III-a sau a IV-a de liceu, 
sus, în capul unei compoziţii cu subiect liber, următoarele cuvinte: „Tu 
vei ajunge scriitor!“ (A mai zis el şi „mare“, dar modestia mă împiedică 
să-mi reamintesc astfel de adjective). 

În literatură, am debutat propriu-zis la vârsta de 9 ani, în albumul unei 
preafrumoase Doamne, astăzi defunctă, soţia unui ilustru general şi boer, 
astăzi dispărut, – cu un gazel (mult mai târziu am aflat că aşa se cheamă 
literar, ceea ce semnasem eu – copilăreşte – în albumul D-nei D.K.). 

Pe urmă, pe la 12-14 ani, nemulţumit numai cu colaborarea prin 
albumurile Doamnelor din elită, al verişoarelor de la „profesională“ şi 
chiar în revistele pentru copii ale timpului, mi-am scos revista mea 
personală. Editată de mine, scrisă de mine şi tipărită tot de mine, în 
tipografia mea proprie. Revista se chema „Ghiocelul“ şi-a trăit exact cât 
titlul ei. Şi-a avut, exact, parfumul şi candoarea şi primăvara din el. 



Pe urmă, odată cu adolescenţa, cu soldaţii de plumb uitaţi fără 
soldă şi hrană în cazarma de carton presat, cu arşicile dăruite 
„puştiului“ unui tocilar italian, vecin cu noi (Pe unde o mai fi Luiggi 
Ferolli?), cu bicicleta Alcyon (cu roată liberă) vândută şi cu prima 
ţigară Intim-Club, fumată clandestin – ştiţi de unde, – am început să 
devin „serios“ şi să nu mai am niciun haz. Am devenit „umorist“, adică. 

Dar şi chestia asta cu „umorismul“ nu e chiar aşa de lămurită, şi 
iată de ce. După primul meu volum de poezii lirice, filosofice, serioase, 
criticii m-au declarat umorist. Când am publicat prima carte de umor, 
tot ei m-au uns autor dramatic. După prima piesă reprezentată, iarăşi 
Dlor m’au proclamat romancier, şi când mi-a apărut primul roman au 
spus că sunt poet. 

Asta este explicaţia pentru care – în cei 20 de ani şi mai bine de 
„carieră“ – am scris de toate: romane, piese, poezii etc. 

M-am luat după critici. 
Faţă de cât am scris, am publicat – până acum – foarte puţin. Dar, 

în schimb, prost. Acuma, începând din toamna aceasta chiar (când m-
am decis să-mi număr bobocii) voi publica mult mai mult. În schimb, 
însă bun. 

1940       Tudor Muşatescu 
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