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P O E Z I E

rebirth
când râd aerul umplut de fericirea mea îți sărută
pielea rece și-o ordine surdă
levitează în cărnurile noastre
cerul începe să curgă. liniile palmelor rămase de când
eram copaci mișcăm gurile fără sens până
se diluează una în alta
daca ne-am îneca apa însăși
ar respira în noi iubirea asta ar prinde forme ciudate
și ne-ar urla în toate chackrele
de-ar fi așa ne-am spăla oasele ne-am consuma
ca o supernovă am sta
îngenunchiați într-o geometrie perfectă
atomi nedezlipiți cosmosul ar deveni stare nouă
de agregare ai zâmbi tu cu toate organele
și-o explozie de valuri un adn oceanic
ar rupe în două realitatea. nu trăim aici
în fapt
tu ești această amintire coagulată în aer
eu stau o lebădă retrasă în mijlocul apelor

BIANCA COȘTIUG

“cît mă poate ridica de la pămînt poezia
te-ntreb
pînă la tine
mă poate ridica? ”
(Svetlana Cârstean)

foto: Anda Pușcașu
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Ziua în care te-ai înecat
a fost cea mai frumoasă zi
(măcar) era într-un peisaj aproape clișeic.
A zis că vrea să-ţi povestească despre pasărea aia
damn it, l-ai fi ascultat și cum ar fi omorât-o
cum i-a smuls ciocul și și-a făcut un colier din el
dar n-a fost niciodată nicio pasăre.
Dacă neglijezi forţele de rezistenţă
poți merge înainte poți putrezi.
Ai un creier isteric ţi-e frică de el
taci taci taci nu taci de ce
nu mai repeta nu mai repeta te rog repetă nu.
Paranoia atacul de panică tremurul
iar ești in capul tău autist.
O să te învelești cu râ(/ă)ul ăsta o să faci
ceea ce știi mai bine vei admira clădirile vei spera
că vei construi odată una
le observi paralelismul (cum ești tu cu matematica)
De la etajul 8 se aruncă un bătrân
te recunoști în ochii lui
trei stâlpi sunt de ajuns să-ţi susţină psihoza
la sfârşit tot ce simţi e liniştea.

ANDREEA ITU
“bucurie tandrețe dragoste dimineața
sens lumină iarbă plăcere ”
(Marta Petreu)
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o plajă acidă zăpadă
iarna asta nu beau
vin fiert de pe buze. se vede că s-au dus banii
cu care măturam plaja
când aveam țigări în buzunar
și pe tine în șezlonguri murdare
n-am vin fiert n-am brichetă
să-ți încălzesc mâinile. nu sunt o julietă
tu zici că te amesteci cu iarna. ai zis că știi mai bine
ai zis că e toată a ta
te văd cum te uiți în zare
de pe tine alunecă oase
și sunt case în care nu vom trăi niciodată
și sunt copaci pe care n-o să-i iubim
iarna facem dragoste
cu neuronii pe zăpadă
în spatele casei pe plajă în livadă
aici n-avem șezlonguri fumul care suie
n-avem aproape
dezinfectant colorat
de toaletă

ANA ȚEBREAN
“pe perete/ trec şi se sting nişte faruri/ o dâră de salivă
pe cutia de bere
nişte pixeli pe o poză lucrată în photoscape
o umbră pe o şuviţă de păr”
(Livia Ștefan)

foto: Magda Odobescu
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ALINA IULIANA VERDEȘ
“tot timpul
îmi așez în față o poartă
pe care mereu o deschid ”

(Constantin Virgil Bănescu)

le corps nu de paris
moartea locuieşte
în sufragerie cu un ochi râde cu unul plânge
vreau să-mi bag mâna până la cot
în visele care dispar
pe bandă rulantă. să simt cum pielea miroase
a gaz rusesc
caut ceva fericire sub tricoul tău. rămân așa
cu nişte culori arse
cu iubirea fabricată la periferia oraşului
mâncat de viu
tot ce rămâne-n urmă răni spălate cu acid
de câte ori o desenez viața
se rostogolește
în cerculețe spre altceva
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RALUCA RÎMBU
“măduva osoasă este chiar creierul meu

care poate reface memoria noastră scoasă
din priză
din pricina unui scurt circuit latent”

(Angela Marinescu)

corpul tău tânăr
frica
de a mai locui singură
frica de a nu uita aragazul aprins
te fac să crezi c-o să vină cineva
care să-ți mângâie coapsele cu grija unei mame
să-ți spună că tot corpul tău îți aparține
că nu este o sumă a mâinilor care l-au atins
și a funcționat trei ani și
toată luna septembrie
în octombrie ai început să visezi
oameni care tremură în fața vitrinelor
asta te calmează. toți au zile când se ridică din pat
și orice gest de tandrețe
ar salva

Maximilian Lupu

foto: Ioniță Benea

06

EMANUELA PÎNZARIU
“şi începusem să sper că voi sparge în dinţi cochilia morţii

şi începusem să sper că îţi voi vedea paşii, că îţi voi auzi pielea
de toate s-a ales praful.
ah, sună-mă, sună-mă măcar azi!”

(Mircea Cărtărescu)

High la mare
în gara de nord toate fețele ți se par urâte
până ajungi să le cunoști/ te crezi special
dar nu ești decât o altă țigară între două căi ferate
21:45. trenul se mișcă
își ia ramas bun de la mama ta
îti lipești obrazul de geam și
vibrezi sacadat/ telefonul sună auzi pescărușii
mama ta plânge teatral
în telefon se roagă să
ai șosete curate și mâncarea să
nu se strice
22:59. știi deja
singura asemănare între
cancerul pulmonar și mama ta
este că o să fie acolo pentru tine
te așteapta pe plaja udă & caldă
nu-i vreo zeiță sau fosta
e un sentiment sub talpă
e marea cu nisipul ei te duce
în larg te pastrează pentru ea
o femeie fidelă mereu în jurul tău

foto: Bogdan Onofrei
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simplul fapt că radiez trecând
mai departe pe lângă gâturi&coloane fracturate
pe mariahilferstrasse e linişte
mă aud ca pe o înregistrare
blamând despre david şi marile lui păcate
mă cuprind vreo 3-4 mâini de plastic
pe sub jachetă
niciodată n-am urmărit atentă atâtea mişcări sincopate
atâtea oglinzi. cum dispar eu cum dispare david
în stânga mea mai puțin în dreapta
nu caut decât firele despicate de păr
pe sub ziduri prin ganguri murdare prin centrul oraşului
văd constant imaginea podului pe care înghețam
la 30 de grade. îl imitam frumos prin geamuri aburite
ațele sub care dansam amândoi
ca nişte păpuşi mirosind a fum a ceață
nu le vezi decât tu. david
a rămas sub apele călduțe
adună de atunci păcate transparente

se întâmplă în stradă

LUCIANA CĂRARE
“O inimă de argilă eu
îți voi dărui, totuși, oricînd. Și voi
accepta să mă descompun
în micul cimitir de la țară. ”
(Ștefan Manasia)
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era una din zilele acelea
în care preferam să nu mă uit la ea
când se trezea avea o linie de orizont
pe frunte. nu tu mneața nu tu nimic
prin hol țopăia o balerină
gâtul parfumat trezea rarăul de parcă
nu mai fusese verde ochiul era dilatat. o cuprindea
din cap până-n picioare
părea cea mai frumoasă
pe balcon era cablul. o dâră albă și slabă
tremura tăcută lângă uşă
urme de bocanci mai departe
această privire curgea prin munte/ prin mine
ca un râu
ce nu știam ce nu
știam
urma să mă inunde

ALEXANDRA ELENA CÎRLAN
“Ci eu singur, singur, singur sub pământ departe.
Căci pământul i-a expectorat pe toţi.
Pe toţi i-a scuipat între flori,
în batista înflorată a primăverii.”

Ioniță Benea

(Ion Mureșan)
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cântec de altă toamnă
nu e un simplu review. fata cu pulover gri
cu zâmbet complice
colindă pădurea șterge pe față
toamna
la început nu e decât chemarea
dimineţii rezonanţe în vocea
unui artist ieșit din melancolie
apoi tonuri gălbui de amiază & ceruri senine
ziua apune ea este o balerină în căutare
de cețuri de orizonturi brusc activate
şi mâine o să fie soare ne grăbim
să ajungem în inima verii
toţi ştim că timpul tânăr trece cum trece
în plan secund
fata cu pulover gri cu zâmbet complice

MIHAELA DIACONESCU
“Pentru că nici măcar nu vorbesc de dragoste
momentul acela de tristeţe persistentă
care face oamenii să-şi plângă de milă
crezând că se bucură în livada familiei”

(Ștefan Baghiu)
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The dark side of my room
Vreau să vină seara în care chipul tău albicios o să-mi crispeze
fiecare mușchi de pe față. Mă simț folosită și dorită în aceeași măsură în care tu
închei și ultimul nasture,
De la cămașa perfect călcată și desprinsă de orice urmă a oricui.
Nu ți-am mai spus niciodată, dar simț fiecare
dezacord din ține. Și poate că simț asta în cel mai real mod posibil, în oglindă văd
un pistrui nou, în fiecare dimineață.
Ai învățat să fugi, ai învățat să uiți, ai învățat să trăiești mai puțin cu fiecare sfârșit
de lună,
Ai devenit contrastul cel mai dureros, furându-mi
soarele din brațe. Vreau să vină seara în care această antiexcitare să o arunc pe
geam, cu jaluzelele trase,
Doar lumina palidă să-mi mai contureze
Coapsele, șoldurile pline de scamele tale.

BIANCA BOLOHAN

“cînd noaptea își scoate
soarele net și verzui din pămînt
toate-și pierd carnea. numai sîngele
fîșîind în urechi, numai mîinile
îngropate în față sunt reale.
(Mariana Codruț)
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foto: Cezar-Cosmin Pavel

cum am depănat lumina
uneori povestea e simplă
inima mea are prelungiri în plămâni
şi pancreas uneori
chiar ies pe-afară
vreau să te iubesc
să-ţi diger lumina
dacă te apropii de mine
uneori povestea e un ghem inutil şi întunecat
de aţe se despică mereu în alte dorinţe
vreau să plec de aici
să te rănesc din plăcere
să mă încâlcesc în muşchiul tău mizerabil
să rămân acolo
nu ştiu ce urmează nu respir
sunt aici să-ţi scormonesc prin sânge

PAULA MAFTEI

“viața lui să fie în siguranță pentru că rănile lui s-au domesticit
într-atât încât știu să se oprească la timp.”
(Merlich Saia)
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LAVINIA NECHIFOR
“parcă se auzea la o adiere de vânt
am închis ochii mi-au apărut cerculețe și cuburi
în horoscop scria de bine eram incert.”
(Dan Ciupureanu)

prim-plan îngheţat în soare
întorci privirea/ simți cum oasele
încremenesc și crengile din spate
se deschid aproape la fel ca brațele
moi la care te gândești când
frigul îți încheie ultimul nasture în timp
ce restul întâmplărilor te mângâie
pe creștet atingi pământul
macerat cu ochii celeilalte
căi din față se închid departe
brațe moi care descheie albul &
negrul sub oase calde/ se închide
ușor în soare această ființă
încremenită
la fel
în		
torci privirea/
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DIANA BELDEANU
“Pe drumuri lăuntrice, sub steaua de gudron,
sub steaua deșeurilor
merge omul deșeu
pe urmele lui, acum”
(Aurel Pantea)

� (hibernalia)
morgana sevă de copac devenită ochi. un timp moale
curge descompus ca în persistence of memory
pe degete dintr-o primăvară se face vară
se face toamnă târzie un singur psyche pierdut
prin folclor. ra toarnă în părul ei grâu & alte cereale
aterizează extratereștri
se evaporă iubiri proaspete
cu mâinile astea ne facem trecutul
vara ne cere înapoi creștem ca vița de vie
între stânci sau pe mare pădurile se scurtcircuitează
din nou în cluj ultimul foc
febră de oameni pe care-i vezi doar o dată
culegi flori să le pui la presat
asculți vara cum își scutură nevrozele
la sfârșit devii om
ar fi frumos să ne tragem de păr
să rămânem în gară nu mai există trenuri spre casă
ai zâmbi ai uita. de mâine n-am mai trăi
într-un oraș pe moarte
e decembrie am intrat subit în iarnă

foto: Anda Pușcașu
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COSMINA ȘTEFANIA ONICIUC
“Vor fi oameni şi vor împinge lumea mai departe.
Azi e seară, construim o staţie de poliţie din Lego
şi ne uităm la Cars.
Azi lumea nu merită împinsă mai departe de atît.”
(Radu Vancu)

melancholia
aici cerul vorbeşte prin stele căzătoare
cea dintâi sunt eu
o umbră de seism care bântuie prin oglinzi
acolo e vară
niște oameni se prefac subit cai sălbatici
acolo nişte ochi aleargă odată cu caii
nu fac conjunctivită / nu se vede marea în ei
o lume întreagă da. acolo nu mai nechează
apa trece florile (florinele) se usucă
mama zice din nou că am fiţele
tuturor păpuşilor pe care le-am dăruit
cu mâna mea
deschid geamurile. caii se transformă împart
linia orizontului (şi pe mine) în două
aș face orice/ oricând
și azi
speranţele sunt nişte zâmbete naive
care se aruncă în aer unele pe altele
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BIANCA DUMENCU

“Nu mă mai încurc cu obiecte uzuale de scris
poemul ăsta îmi curge prin degete
ridicându-se cu o viteză amețitoare deasupra orașului ”
(Claudiu Komartin)

Când îţi lipeşti urechea
Dacă lipești urechea de pieptul meu
se aude marea te-întinzi în jurul gâtului
la primele raze pescuiești calcani acoperiți
cu o crustă fină de sare.
Dacă lipești palma de oasele mele
marea asta se zvârcolește. Pe lângă scoici
copii săraci în picioarele goale.
Dacă lipești buzele mă lași cu palma
goală cu stropi pe obraz ca un dig tolănit
în zile calde de noiembrie.
Carnea pământului e acest
amestec de culori. Pielea ta e tot mai albă
mai dezvelită mai albă.

foto: Anca Vicovan

16

TUDOR LIȚCANU
“Ajuns în halul ăsta pentru că nu-şi mai înţelegea propriul
scris, dar înţelegea scrisul unui
“grup arhaic de iniţiaţi”, cum le spunea…
Scrisul, o linie în zigzag: ce-i amintea de aţa morţilor.”
(Liviu Ioan Stoiciu)

Aatmaon 1.3
Minte verde şi pitorească
se sparge în pixeli şi cuvinte filtrate,
suflet dizident în corvoadă stranie.
Ne întâlneam în han şi ne dădeam pelerinele jos,
eu scrijeleam ultimele lor cuvinte pe cartuşe
și tu spălai seva de pe lamă.
Dimineaţa, două cafele, vodkă şi Marlboro,
ne aruncăm în fântană şi pornim pe cele trei cărări.
Un trăgător şi un cavaler se aruncă în turnuri,
spulberă umbra şi trişorul,
ies în cealaltă fântână.
Ultimele două gloanţe prea puternice mă împing în spate,
mă azvârle metal înroşit şi ajung sus,
arunc ultimul cartuş în aer şi explozia aduce războinicul sus.
Ultimul joc e poveste veche.
Schimbăm cărările: uneori vultur şi fiica Atenei,
geniu triped şi protector al fiordului.
Mereu ajungem sus.
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GHEORGHE BOBOC
“A fost o vreme cînd fiecare / avea tatăl cel mai puternic,
fiecare știa, dacă tații din cartier
s-ar lua la bătaie,
al lui ar rămîne ultimul în picioare.”
(Radu Nițescu)

who am I and who are you
scriu mesaje și scrisori, dar care nu ajung nicăieri
așa că, probabil, singura persoană căreia ar trebui să-i scriu sunt eu
sunt străin în propriul meu prezent
am fost schimbat, manipulat și îndoctrinat de atâtea ori
încât aș putea să-mi număr
toate viețile prin care ar trebui să trec, pentru a
redeveni copil.
sunt plecat, dar niciodată înăuntrul meu.
oamenii mint când spun că regretă
că au făcut ceva de moment

Ioniță Benea

pentru că acel moment
a fost singurul în care
au fost ei cei
cu adevărat.
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joi, 23.04.2015
Surpriza de a găsi locuri libere cu
greu și senzația că poți să te desprinzi de realitate pentru ceva timp
fără să te mai simți vinovat.
Invitat: Claudiu Komartin. Domnul Cîrstian zice că el e
motivul pentru care a venit lumea, Claudiu zice că a venit
pentru Anastasia Gavrilovici (tipa cool, cu păr de vulpe
și poezie de rupt gura târgului). Adevărul o fi pe la mijloc
După cum se autodescrie și în volumul Cobalt, Claudiu
,,s-a iluzionat că poezia îi va salva viața” și, totuși, mai ,,visează să scrie o carte în care să termine odată cu poezia”.
Asta era acum 3 ani și vrem să vedem dacă lumea chiar
se mai schimbă.
Cu poezia n-a terminat-o, ținând încă pe picioare Casa
de Editură Max Blecher și revista Poesis internațional. A
continuat să traducă poeți ca Victor Segalen sau Adriana
Carrasco: în 2015 a apărut Dezmembrați, volumul poetei mexicane, pe care-l putem numi un must în lista de
lectură.
Aș putea face un decalog al lucrurilor pe care le-am
învățat/aflat/conștientizat la întâlnirea asta cu Claudiu
Komartin, care în sfârșit era pe viu, nu doar în cărți sau pe
stickerul de pe laptopul meu. Dar niciodată n-am reușit
să fac liste lungi și n-o să încerc nici acum. Să scrii despre
întâlnirea asta e ca și cum ai încerca să găsești o melodie
și cauți pe Google toate cuvintele pe care ți le amintești,
fără ordine anume, but hoping for the best. Așa că asta aș
căuta pe google, dacă as vrea să găsesc seara în care am
stat și l-am ascultat pe Komartin vorbind de literatură:

1. Cine mai scrie poezie azi?
,,Unii care sunt considerați, în general, defecți față de
oamenii normali”.
2. De ce se mai scrie poezie?
Pentru că oamenii ăștia au o ,,meteahnă”, după cum
zice Claudiu. Sunt ca o sursă de minunății, dar o sursă
pentru cei care au ce trebuie ca să primească ceea ce
poetul are să le dea.
3. Unde e poezia/literatura azi?
,,E peste tot. Pe garduri. În filme. În fotografie.” Nu
mai depinde neapărat de obiectul ,,carte”. Și asta poate
speria. Mai ales acea categorie de oameni obișnuită cu
poziția tradițională a poeziei, care nu pot accepta că pe
un blog se pot întâmpla lucruri mai interesante decât în
unele reviste.
4. Se mai citește în ziua de azi?
,,Încă există în fiecare dintre noi dorința de evadare,
dorința de a fi oriunde, numai aici nu.” Încă se citește,
poate nu ca acum 50-80 de ani. Poate nu se mai scot
cărți în tiraje de mii de exemplare. Poate se publică în
doar 500 de exemplare. Dar încă mai există oameni care
găsesc în cărți acea ,fereastră” spre orice altceva decât
realitatea noastră sau, paradoxal, acei oameni care, prin
lectură, încearcă să se conecteze la această realitate de
care se simt desprinși.
5. Ce e poezia?
În timp ce ne vorbește de poeți care au intrat în istoria
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literaturii cu bocancii, Claudiu ține în mână volumul Mici
poeme în proză al lui Baudelaire, tradus de Octavian
Soviany. Ne citește din volum textul Anywhere out of
the world și cred că fiecare din sală ar avea nevoie de o
pauză de țigară după combo-ul dintre vocea lui Claudiu
și exercițiul de sinceritate/ exercițiu de ,,învață să respiri
din nou după ce un tip, care a murit acum 150 de ani, a
exprimat ce simți mai bine decât o să poți tu vreodată”.
,,Viața e ca un spital în care fiecare bolnav e posedat de
dorința de a-și schimba patul”.
Și nu doar Baudelaire, ci și Claudiu reușește să spună
ceea ce ai vrea să spui de mult și nu știi cum, când sau
unde. Pentru asta sunt întâlnirile cu poezia. Pentru asta
e poezia. Să găsești oameni care știu să spună ce tu încă
n-ai curaj, să găsești oameni care să te facă să zici ,,omul
acesta scrie despre mine, potrivește cuvintele în așa fel
încât vorbește de o experiență esențială a vieții mele”.
În momentele astea reușești să experimentezi realitatea
intim, dar într-un spațiu mai mare decât cel personal. Și
nu trebuie să fie neapărat ceva frumos sau urât. Trebuie
să fie sincer.
Arta, literatura, poezia nu trebuie să fie cu floricele sau
căluți de mare ca să fie frumoasă. ,,Mă simt tras pe sfoară
când mi se prezintă doar partea roz a lucrurilor.” De la T.
S. Eliot până la Bacovia sau Mazilescu n-o să te simți tras
pe sfoară. După ce vezi Țipătul lui Munch nu pleci cu o
senzație de frică sau gândul că o să ai coșmaruri. Mereu
e întrebarea ,,De ce așa negru?” și răspunsul e mereu
același ,,Pentru că așa e lumea.”
Sinceritatea e una din capcanele cele mai mari, mai
ales în poezie, însă nu trebuie să existe compromisuri.
Poezia nu înseamnă compromis. Înseamnă ce vezi, ce
simți, ce te doare, ce îți trezește senzorii.
Eu aș zice că poezia e ca vulpea din povestea Micului
Prinț.
,,Nu cunoaștem decât lucrurile pe care le îmblânzim.”
Dar poezia nu trebuie îmblânzită, trebuie doar să te
așezi, la început, puțin mai departe și ea te privește cu
coada ochiului. N-ai voie să vorbești.
,,Limbajul e sursă de neînțelegeri”.
În fiecare zi te așezi puțin mai aproape și speri că o să
te accepte.

Raluca Rîmbu
este elevă în
clasa a XII-a
a Colegiului
Național „Petru
Rareș” Suceava.
A obținut premiul
I la Festivalul de
poezie „Nichita în
luna lui Marte”.
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