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Pentru ce variant` te-ai hot`rî, dac` ai avea posibi-
litatea s` alegi? Evident c` pentru o plaj` pustie, pen-
tru un shopping tihnit ]i pentru o c`l`torie f`r` stres, 
nu-i a]a?

Trebuie s` recunosc faptul c` aceste exemple sunt 
impresio nante, de]i ele arat` clar un lucru – c` mai 
pu\in înseamn`, uneori, mai mult. Hai s` arunc`m o 
privire mai detaliat` exemplelor prezentate:

}ezlongurile ]i saltelele pneumatice din primul scenariu 
nu reprezint` altceva decât toate acele lucruri pe care 
tu le-ai strâns în via\` dar de care, de fapt, nu ai nevoie 
sau nu le mai vrei. Pe o plaj` ticsit` de ]ezlonguri, cu 
chiu, cu vai, ajungi la mare, iar saltelele pneumatice, 
multe ]i pestri\e, î\i taie pofta de sc`ldat. Ei bine, a]a e  
]i cu gr`mada de boarfe din dulapurile tale. Sau cu vechi-
turile care zac prin tot felul de unghere. Recunoa]te c` 
din noianul de haine pe care le ai în ]ifonier por\i cu 
pl`cere ]i regulat doar câteva; e adev`rat, nu-i a]a?
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Iar ca s` le g`se]ti pe acestea din urm` devine un lucru 
destul de complicat... printre atâtea alte obiecte vesti-
mentare dep`]ite ]i vechi, care nu fac decât s` ocupe 
umera]e... care-ar putea fi folosite pentru lucruri noi.

În ceea ce prive]te scenariul legat de  
 cump`r`turile de Cr`ciun, el se refer` la to\i 

   oamenii pe care-i cu no]ti. Priete- 
niile adev`rate ]i leg`turile frumoa-
se sunt, în via\`, destul de pu\ine; ]i,  

cu toate acestea, \inem cu din\ii de anu mite 
persoane, le invit`m la petreceri, de]i, dac` suntem 
sincere cu noi în]ine, n-am vrea neap`rat s` le avem 
al`turi. O facem, poate, dintr-un sim\ al datoriei sau, 
poate, din mil`. Ie]i din îmbulzeala str`zii! Metaforic 
vorbind. Elimin`-i din jurul t`u pe cei care nu-\i fac 
bine, pe oamenii care nu te fac fericit`.

Ultimul scenariu, cel cu ]antierul de pe autostrad`, se 
refer`, de fapt, la chestiunile nerezolvate din via\a ta, 
cum ar fi noianul de hârtii care zace pe masa de scris. 
N-ai sentimentul c` acest ]antier nu se va termina nicio- 
dat` ]i c`, zi de zi, teancul de hârtii cre]te? 
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A]a cum tot mai multe ma]ini vor lungi cordonul am-
buteiajului de pe autostrad`? Nu intra în panic`! Dac` 
prive]ti cu aten\ie, vei vedea c` strada de dincolo e 
liber`. Ai putea s` zbori ca vântul, dac` ]antierul n-ar 
mai fi...

     Eu, personal, am înv`\at ceva: s`     
  împachetez chestiunile nerezol-
vate, s` m` debarasez de balast  

]i s` cultiv doar acele câteva prie-
tenii care-mi aduc un spor de bu-

n`stare sufleteasc`. De ce s` nu ne 
concentr`m asupra a ceea ce este esen\ial, l`sând  
deoparte probleme neîmplinite ale trecutului, care, 
f`r` s` ne d`m seama, ne împiedic` s` privim înainte ]i  
s` primim noul. A]adar, elibereaz`-te de tipare vechi ]i 
obiecte demodate pentru a-\i crea spa\ii libere, pe care 
s` le umpli cu lucruri noi ]i necunoscute, chiar dac` 
trecutul î\i pune – cum zice o vorb` din popor – be\e-n 
roate. Târâm dup` noi amintiri din vremuri apuse ]i 
p`str`m bibelouri pr`fuite (sens metaforic, desigur) 
f`r` s` ne d`m seama c` nu mai avem loc – în minte ]i  
în cas` – de ceva nou, proasp`t.



F` ordine în cas` ]i vei constata c` \i-ai f`cut ordine ]i  
în minte; pentru c`, în felul acesta, ai înv`\at s` scapi 
de lucrurile nefolositoare ]i \i-ai însu]it deprinderea de 
a lua hot`râri clare. Odat` catrafusele disp`rute ]i casa 
aranjat` simplu, doar cu lucrurile strict necesare, po\i 
respira, în sfâr]it, u]urat`.

Nu degeaba c`l`torii experimenta\i circul` prin lume 
cu pu\in bagaj. Voiajul e mai comod, iar omul acela se 
simte mai flexibil ]i mai independent, c`ci nu car` în 
spinare un bagaj inutil. E un bun exemplu, demn de 
urmat; ]i nu-\i face griji c` ai prea pu\in cu tine: tot 
ce-\i lipse]te po\i procura f`r` probleme. 
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Alors!
S` ne concentr`m pe ceea ce este 

esen\ial. Adio, vechituri!

Deschide larg fereastra s` intre 

aer proasp`t în cas`

]i în suflet: doar a]a putem  

înainta în via\`.



25

Mutarea – o ]ans` imens`  
pentru un nou început

Îmi amintesc exact cum a fost când 
am p`r`sit casa p`rinteasc` ]i m-am 
mutat pentru prima oar` în casa 
mea. Nu-mi venea s` cred cât de 
multe am adunat de-a lungul tim-

pului într-o singur` camer`. L`zile s-au 
umplut cu iu\eala fulgerului de tot felul de lucruri, 
martore ale unui timp mai mult sau mai pu\in îndelun-
gat: manuale vechi, albume de poezie, scrisori, reviste, 
haine ]i multe, multe altele.

Dac`-ntr-o singur` odaie s-au adunat atâtea, cum e 
când organizezi o mutare dintr-un apartament, o lo-
cuin\` cu mai multe camere în care-ai tr`it o perioad` 
mai lung`? Dac` nu vrei s` transpor\i tot calabalâcul 
inutil de la punctul A la punctul B, doar de dragul 
de a-l plimba de colo colo, ar trebui s` faci o selec \ie 
rigu roas`. Hai s` fim cinstite: de cele multe ori, l`zile 
din beci ajung tot în beci – în cel al noii locuin\e – ]i  
putrezesc acolo.  
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Sfatul
meu :

nu-\i precupe\i timpul ]i arunc` 
toate catrafusele inutile, c`ci ai 

mai pu\in de c`rat, iar noua  
locuin\` va fi cu atât  

mai primitoare.
O mutare e, a]adar, o ]ans` 

imens` pentru un nou început  
]i un bun prilej s` scapi  

de bulendre. Afar` cu balastul  
]i noroc bun! 




