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Volumul de poezii al Domnicăi Drumea, intitulat Vocea, 
implică o privire asupra a ceea ce înseamnă depresia, 
asupra modului în care aceasta ajunge să transfigu-

reze realitatea într-o lume distorsionată, pustie și pustiitoare. 
De o asprime acută, versurile se caracterizează printr-o sim-
plitate neliniștitoare, care, deși este menită să ilustreze golul 
din interiorul ființei, induce un amalgam de sentimente.

sunt un corb cu ochii scoși

ciugulesc din mine fără milă

Unul dintre primele aspecte care impresionează în poe-
mele Domnicăi Drumea este expresionismul aproape brutal 
al priveliștilor lipsite de speranță. Fiecare poezie construiește 
o imagine a ființei aflate în diferite ipostaze, ajungând 
să înfățișeze un alt aspect a ceea ce înseamnă depresia. 
Singurătatea, abandonul, mediul urban ce pare mereu pus-
tiu, absența unui tu, toate acestea reverberează asupra sinelui 
într-o notă violentă, autodistructivă. învelită în salopeta mea 
de ceață/ urmez instrucțiunile/ pas cu pas/ nu invadez spațiul 
nimănui/ singurătatea urbană/ e singurul spațiu/ care mi-a 
rămas. Există, printre poezii, câteva versuri ce conturează un 
spațiu aproape apocaliptic, fără nicio substanță concretă, 
menit eșecului. un animal cu pene mănâncă/ din alt/ animal 
cu pene. Imaginea morții este pregnantă și recurentă, aceasta 
fiind mereu o posibilitate - dacă nu chiar singura - de scă-
pare.  ziua din care nu vreau să mă ridic/ ca dintr-un coșciug 
de gheață 
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În permanență inertă, ființa încearcă să înțeleagă ceea ce 
simte transpunându-și stările în cadre fugare, dar incisive. 
Fiecare simptom al depresiei este încapsulat într-o astfel de 
imagine ce reflectă incapacitatea de a exprima afecțiune, 
durere sau chiar disperare, condamnată să imit mecanismele 
apropierii.  Creația vine, așadar, ca o formă a instinctului de 
supraviețuire și se vrea o modalitate de îmblânzire a proprii-
lor gânduri. Dezgustul de sine, transformat în ură, și mai apoi 
negarea acestuia sunt mereu prezente, însoțite și în același 
timp generatoare de un anume impuls autodistructiv. exclu-
să/ din marile aglomerări urbane/ stau/ pe margine/ umedă 
și rece/ ca un pește mort. Lumea e construită din singurătate, 
din abandonul cu care te obișnuiești cum te obișnuiești cu un 
instrument de tortură. 

Suferinţa și zdruncinarea interioară 
ating un punct critic în care paralizează 
fiinţa, o golesc de orice sentiment sau 
speranţă de recuperare a sinelui.  

ca într-un vis lichid/ mă sufoc/ fără să mă pot opune. 
Strigătul după ajutor există, se vrea a fi auzit, însă (caracteristic 
depresiei de altfel) el nu poate fi exteriorizat. Izolarea ajunge 
să rupă legătura dintre ființă și restul lumii, transformând-o 

în ceva străin, rece și depărtat de interioritate. din patul meu 
muribund/ îmi ridic mâinile/ țip cu gura închisă/ tu nu mă 
auzi. Singurele contururi  pe care acest strigăt mut ajunge 
să le ia sunt cele ale unei apatii față de exterior. Durerea este 
manifestată așadar prin ură, dezgust, furie. aș putea fi oricare 
dintre ei/ disprețul ar fi același. 

Un alt sentiment pregnant este vina, ea luând forma unei 
forțe care devorează, dezintegrează și, într-un final, putre-
zește sufletul. Sursa acestui sentiment este necunoscută și în 
esență irelevantă, însă intensitatea lui tinde să le umbrească 
pe toate celelalte. ieri priveam câmpurile cu deșeuri/ vina e a 
mea în întregime.

citesc despre puritate
ea e singura care poate lua o formă 
și tot ea o poate distruge

Se remarcă în cadrul volumului o serie de opoziții: alb vs. 
negru, puritate vs. maculare, lumină vs. întuneric. Fiecare 
dintre aceste perechi trădează, de fapt, pe de o parte, ceea 
ce ființa dorește și, pe de alta, ceea ce este ea în realitate. În 
căutarea purității, ea nu reușește să găsească decât murdăria 
lumii: învelește-mă/ sunt perversă și coruptă.  Înconjurat astfel 
de dezgust și degradare, sufletul tânjește după alinarea în 
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lumină, aceasta fiind, odată cu moartea, una dintre singure-
le căi de scăpare: vulnerabilă și vegetativă/ ca să cresc/ am 
nevoie doar/ de lumină solară. Lumina, la fel ca afecțiunea, 
este însă și ea absentă; cu cât ea este mai dorită, cu atât ea 
întârzie să își facă simțită prezența. Întunericul reprezintă 
de fapt durerea, el răspândindu-se în lumea înconjurătoare 
ființei tot mai repede și mai pregnant. Mereu la un pas de 
un atac de panică/ din gând rău în gând și mai rău/ [...] nu 
vreau înțelegere/ vreau doar un soare roz/ care să îmi închidă 
ochii. Lumina și moartea, privite drept salvări, ajung astfel să 
se suprapună, fiecare determinând-o de fapt pe cealaltă.

singura frică
e frica de a nu ști ce să faci
când plămânii ți se golesc
de aer

Ultimul poem constituie un act de disperare al ființei, 
trădând totodată teama. El surprinde momentul conștien-
tizării pierderii sinelui și chiar a luptei împotriva depresiei. 
Proximitatea morții devine tot mai accentuată, trezind, na-
tural, frica în fața confruntării cu aceasta. În încercarea de a 
se salva, ființa caută mâinile acelui tu ce nu a existat decât 
departe, deconectat de aceasta, însă descoperirea lui e im-

Mihail Vakulovski mi-a părut a fi un poet care, cu o 
minuțiozitate plină de vitalitate, își alege cuvin-
tele, plivindu-le de impuritățile unor lacrimi invi-

zibile, tocmai din și dintre ridurile sale. Versurile lui sunt, 
în sine, angoasă, tulburare, vibrație, incizie. Nicio pagină 
a volumului nu mă zdruncină din credința că, pe un chip 
care a asimilat profund experiențe și percepții, pigmentat 
cu umbra unor sentimente și valori, fiecare rid își are o 
frumusețe aproape idolatră, născută din dilemele existen-
țiale legate de timp, bătrânețe, dragoste, familie, pentru 
care poetul a găsit nu doar cuvintele, ci stările potrivite. Nu 
mă refer aici însă la echilibru, pentru că ingambamentul 
poemelor este zbuciumat, alert, iar substanța ideatică a 
fiecăruia provine tocmai din șirul de asimetrii și disonanțe.

Mihail Vakulovski alege să trateze problema dragostei 
cu o aciditate blândă, prin prisma unui substrat de ironie și 
autoironie glaciale. Probabil această aparentă detașare este 
doar un deziderat formal, pentru că sentimentul la Vakulovski 
izbucnește și apoi se înfrânează, într-o mișcare asemănătoare 
fluxului și refluxului, iar nouă ne revine doar postura recepto-
rului care trebuie să înțeleagă acut că despre iubirea aceasta 
poematică, bovaric masculină, nu se poate vorbi altfel (noap-
tea asta ai visat că/ te plimbai în rochie de mireasă pe/ malul 
mării și strângeai/ scoici iar dimineața uite cât de creștinește 
ne-am iubit). Poeziile de dragoste ale lui Mihail Vakulovski 
se numesc carmine, iar incantația subînțeleasă a culorii roșu 
nu este întâmplătoare. Ele sunt cântece în cel mai profund 
și original mod de a transpune o stare, un gând. Diferența 
însă stă în faptul că roșul nu înseamnă patosul exasperant, 

posibilă. Ea rămâne astfel o femeie singură/ care se apropie de 
moarte. Într-un ultim gest, ființa se caută pe sine, dar rămâne 
fără un răspuns: îmi caut disperată mâinile./ prin subteranele 
sufocate de oameni,/ îmi caut disperată mâinile.

Poeziile Domnicăi Drumea reușesc să cuprindă în esența 
lor o imagine directă, necruțătoare, a ceea ce înseamnă viața, 
felul în care tu ca om te raportezi la ea, la ceea ce simți și, nu 
în ultimul rând, la lume. Pe cât de subțire este acest volum, 
pe atât de intensă și de puternică este Vocea poetei. Versurile, 
purificate de tot ceea ce înseamnă procedee stilistice, înfăți-
șează de fapt realitatea unei boli - sumbră, aparent fără nicio 
cale de ieșire, paraliza(n)tă. Volumul, de altfel, nu se vrea a fi 
o metodă de vindecare, ci doar o prezentare mai mult sau 
mai puțin concretă a felului în care ființa percepe depresia, 
în toată complexitatea sa. Un strigăt, o încercare de a da o 
formă prin cuvinte abisului interior, o încleștare pe marginea 
unei experiențe.

Anastasia 
Fuioagă este 
elevă în clasa a 
X-a la Colegiul 
Național Iași.
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languros al iubirii, ci derivă din nuanța neinterpretabilă a 
sângelui. Încă o dată claustrat, deghizat, ascuns, sentimentul 
(nu sentimentalismul) lui Vakulovski este dibuit în amintirea 
acelor Carmina Burana, cântecele medievale care par a fi o 
reprezentare profund laică a viziunii poetului, împrumutând 
și reverberând în și dinspre solemnitatea, gravitatea, glaciali-
tatea și fierbintele sentimentului de dragoste. . 

Tragi jaluzelele și ca să mă enervezi îmi zici că-s o carte
citești până te recunoști
citești până dai de personajul principal

Avem de-a face de această dată cu viziunea iubitei livrești, 
care augmentează și venerează ființa cărții alăturând-o 
chipului celui iubit, rămânând totodată la încercarea de a 
se stabili pe sine ca apanajul propriei lumi, de a se identifica 
empiric cu ceea ce crede că este. Iar poezia reprezintă, poate, 
principala instanță în stare să confirme sau să infirme ipote-
zele existențiale ale omului (Femeile citesc periculos/ cărțile 
scrise periculos/ de bărbații care citesc periculos/ cărțile scrise 
periculos/ de bărbații care citesc periculos).

Poate cel mai frumos vers pe care l-am citit în ultima vreme 
și care a răsărit, deloc întâmplător, din substanța iubirii filiale, 
mi-a dovedit, mai întâi, că există într-adevăr cuvinte pentru 
orice stare umană, nu în starea lor fundamentală de lexeme, 
ci devinind un soi de sentimente lexicale: 

Peste doi ani vei avea vârsta lui Hristos, zice tata

Aceasta este o rostire atât de abundentă în stări, în metafi-
zici ale gândirii și ale trăirii, adresată fiului cu ocazia împlinirii 
vârstei de treizeci și unu de ani. Aproape trist, îngândurat, 
tatăl îi limitează existența mundană lui Hristos, aproape o 
claustrează și o supune vârstei de treizeci și trei de ani, la 
care Fiul lui Dumnezeu este răstignit. În psihologia tatălui se 
naște probabil o paralelă între cursul vieții fiului său și cea a 
personajului biblic, atribuind, printr-o corespondență cosmi-
că, zbuciumul și suferința viitorului oricum incert și instabil 
cursului sacru al lui Iisus. Ceea ce uită însă tatăl este că, la 
aceeași vârstă, Hristos învie și se înalță. Când eram mai tânăr 
îmi ziceam că numai viitorul contează/ iar prezentul este cel 
mai important/ acum trăiesc doar în prezentul imediat/ acum  
viitorul cântă la orga morții și-mi face din ochi/ doar datorită 
trecutului din care-mi trag seva/ așa cum moartea se hrănește 
cu suflete/ prefăcând oamenii în scrum.  

Capul soarelui mânjit de sânge(…)
răsare orbitor pe linia de plutire
aruncând săgeți împlântate în apă vie
pe chipul liniștit al iubitei
și pe fața împăcată a celui mai frumos Iisus din lume

Referirea la tată, alături de imaginea unui Iisus numit cel 
mai frumos implică, așadar, prin conotațiile superlativului, 
prezența intuită a unui obiect al comparației și astfel, înțele-
gem, este validată ipoteza conform căreia tatăl își privește fiul 
și deci, el însuși este o variantă a multiplicării instanței divine. 
Iar iubita devine, în acest context, un background al manifes-
tărilor implicite, aproape transcendente, ale vertijului uman. 
De aceea, Iisus este cu totul om, are față, pe când iubita se 
dorește idolatrizată de substantivul chip. Dezechilibrul acesta 
este retușat de adjectivele liniștit și împăcat, aflate într-o 
sinonimie niciodată totală și deschizându-se spre fascinante 
provocări de interpretare. Cel de-al doilea eclipsează prin 
faptul că implică autocontrol, cunoașterea sinelui, înțelep-
ciune, într-o mai mare pondere factori interni decât externi, 
într-o așa măsură încât nu poate fi cu adevărat însușit decât 
de Dumnezeu.

Am să-mi tatuez numele mamei
de pe pământ
pe degetele mâinii stângi
și pe partea interioară a degetelor
celeilalte mâini -
numele tatălui
din pământ

Versurile de mai sus mi-l readuc în minte pe bunicul lui 
Oskar, din Extrem de tare și incredibil de aproape, care avea 
tatuate pe palme cuvintele DA și NU. Personajul refuza co-
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municarea verbală, iar cuvintele de pe mâini îi erau necesare 
pentru socializarea primară, transformându-l invariabil într-o 
individualitate. Cumva asemănător, Vakulovski construiește o 
imagine mult mai sensibilizantă, mai criptică, prin prisma fap-
tului că am fost pusă în fața unei decizii legate de perspectiva 
din care să mă raportez la metafora poetică a fiului. Să fie 
mama DA-ul lumii interioare a eului și tatăl NU-ul? Sau să 
fie, deloc surprinzător, în ordinea dezordonată a poematicii, 
exact invers? Induce în eroare și jocul prepozițiilor, de pe și din 
(pământ), astfel încât nici acum, la o a doua privire, nu reușesc 
să mă concentrez în totalitate asupra pozitivării, respectiv 
negativizării substanței mamei sau a tatălui. Având însă în 
vedere tușele atât de implicate afectiv cu care zugrăvește 
Vakulovski portretul familiei sale, cred ar fi o impostură și, mai 
mult de atât, o impolitețe, această radicalizare interpretativă. 

Versurile surprind, este evident, o criză. Este greu de stabilit 
însă, în ce măsură criza aceasta aparține fiului sau tatălui și ce 
reprezintă epicentrul ei. Timpul, Dumnezeu, Moartea?

Este poate ineficient și, mai ales, inutil să ne dăm seama, 
atâta timp cât tot acest tragism poartă și stârnește un adânc 
și sincer zâmbet în fața vieții, o bucurie de a fi în interiorul ei. 
În ridul pe care îl sapă fără oprire. 

Adrian Gorea - LIKE Apping Icons, 10x10 cm, linocut, 2016

RECVIEM 
PENTRU 
O ȚARĂ 
PIERDUTĂ

de 

NICHITA
DANILOV

patria care cu un ochi plânge

La granița dintre disperare și speranță, obscuritate și 
văpaie, adormire și conștiență deplină și, nu în ultimul 
rând, la granița dintre lucruri și umbre se plasează poe-

zia lui Nichita Danilov. Aceasta, granița, pe alocuri foarte bine 
definită, dar de cele mai multe ori fragilă, creează un cadru 
prielnic omogenizării unor lumi diametral opuse. Exteriorul 
devine interior atunci când cel din urmă nu mai este privit, 
ci trăit, iar singularitatea, indivizibilitatea nasc multitudini. În 
acest cadru în care totul pare să fie nimic, în care elemente 
sunt peste tot și nicăieri, se conturează o poveste, pe cât 
de abstractă, pe atât de incontestabilă. Atmosfera sumbră, 
întunecimea descrierilor nu lipsesc, căci, să nu uităm, asistăm 
la un recviem, la Recviem pentru o țară pierdută. 

Acest ceremonial, în maniera în care este construit, mar-
chează, de-a lungul întregului volum, existența a două lumi, 
una a lucrurilor, alta a umbrelor. Cea dintâi reprezintă deci 
prezentul - foarte bine determinat, palpabil și maleabil – care 
există exclusiv prin obiecte fizice predispuse prin natura lor 
schimbării, respectiv trecutul – cel ce și-a pierdut în negura 
timpului contururile, dar continuă să fie purtat de fiecare 
dintre noi și, mai ales, cel care poate fi privit, simțit, dar nici-
decum modificat, el fiind prins în simbolul umbrei intangibile. 

Elementele fizice sunt folosite aproape obsesiv (mai ales în 
titluri) devenind instrumente cu care se construiesc tablouri și 
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stări (în Ferestre, Orașul, Lucarnă). Paradoxal este că exactita-
tea vizuală a titlului se difuzează rapid în amalgamul de ima-
gini care se țese în jurul lui. Această dizolvare continuă până 
la dispariția oricărei entități fizice în conștiința lectorului, lucru 
ce are drept consecință apariția abstractului, a emoțiilor, mo-
ment ce marchează apogeul oricărei creații. Această trecere 
succesivă de la o poveste despre lucruri la una a trans-obiec-
tului este surprinsă foarte bine în poezia Orașul: Orașul ne 
apărea/ ca un lanț uriaș/ prins din loc în loc cu lacăte grele / 
În fiece fereastră,/ în fiece balcon/ bărbați și femei,/ bătrâni și 
copii/ ne arătau mâinile/ prinse-n cătușe ruginite de lanțuri;/ 
Fiecare casă ne apărea/ ca un lacăt pe care/ norii negri ce se 
perindau pe cer/ căutau să-l deschidă. [...] Trecând pe străzi, 
ne-am zis:/ timpul nostru se sfârșește aici,/ cu fiecare pas pe 

care îl facem/ ne eliberăm de moarte. [...] Da, ne ridicam ochii/ 
și pumnii în gol/ spre spărtura/ prin care se întrevedea patria 
noastră din cer/ patria noastră eternă. 

Acest poem, asemenea multora, este încununat de invo-
carea țării de vis, a țării (veșnic) pierdute. Interesant este că nu 
avem nicio imagine reprezentativă pentru această țară, ceea 
ce ne forțează să o căutăm noi înșine înăuntrul nostru. Astfel, 
se evidențiază un nou element definitoriu pentru poeziile 
din acest volum: căutarea continuă (chiar dacă zadarnică) a 
țării pierdute - dacă rămânem la o interpretare directă. Dar 
dacă utilizăm teoria sus enunțată și traducem conform pa-
radigmei propuse metafora celor două universuri, observăm 
că așa cum lucrurile, ca entități fizice, nu reușesc să domine, 

foto: Bogdan Pîrău
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căci se dispersează sub 
presiunea umbrelor, nici 
prezentul (corespondent 
al lucrurilor) nu guvernează 
asupra acțiunii. Mai degra-
bă vorbim de un trecut ca 
protagonist, ce-și caută 
continuitatea în prezent, un 
trecut zbuciumat ce-și re-
vendică liniștea și echilibrul 
în timpurile actuale, toate 
prin intermediul imaginii 
țării pierdute. 

Dincolo de aceste sem-
nificații și teorii, poezia lui 
Nichita Danilov are o tușă 
care  plasează volumul cât 
de aproape posibil de re-
alitate, fie ea imediată sau 
mediată. Această poezie 
este pur și simplu – uma-
nă. Ea nu doar că vizează 
condiția individului cu 
toate nevoile, dorințele și 
durerile sale, dar reușește 
să umanizeze fără să ex-
ploateze excesiv trăsăturile 
definitorii ale omului. Aici 
dragostea de patrie, dorin-
ța recuperării paradisului 
pierdut, dezamăgirea con-
știentizării cruzimii realității 
nu se citesc, dar indubitabil 
se simt. 

Și dacă tot am ajuns 
într-o zonă pragmatică a 

cărții, găsesc de cuviință să scot în evidență realitatea pe care 
poeziile volumul o înfățișează, lucru poate mai important 
decât tot ce e enunțat mai sus. 

Într-o atmosferă sumbră și pe alocuri 
înfricoșător de tenebroasă facem 
cunoștință, aș zice eu, cu indiferența 
prezentului în fața dramei trecutului.

 Aproape scandaloasă este atitudinea oamenilor față de 
umbre. Conștienți că nu pot scăpa de ele, ajung să le poarte 
adormiți fiind. Or, tratându-le mereu cu ochii închiși e ca și 
cum le-ai nega existența: Clipesc de trei ori și-mi scutur/ cu 

durere somnul de pe pleoape/și adorm iar pornind încet/ încet 
pe urmele tuturor adormiților/ care trecând încolonați pe 
străzi/ își leagănă scâncind umbrele-n brațe. (Păpuși de ceară) 
Cam așa ne tratăm noi trecutul: îl purtăm cu noi, îl scâncim 
în cel mai fericit caz, dar doar atât. Rămânem pasivi la ororile 
prezentului, orori ce se petrec, spre deosebire de cele ale tre-
cutului, fără lupte și sânge, lucru care le face și mai terifiante. 

Altă poezie, o altă tipologie de oameni - cei care par 
interesați de ale lor umbre - dar grija pentru acestea se inten-
sifică doar în societate, în afară, fiind una superficială, căci ea 
pălește imediat în fața problemelor personale: Mi se perindă 
prin față oameni care țin/ ca pe o statuetă de plastilină/ pro-
priul lor suflet în buzunar/ și atunci când se întâlnesc cu alți 
oameni/ în lift, pe stradă sau în piață,/ în timp ce vorbesc în 
general, în mod cât se poate de pașnic,/ despre lucruri cât se 
poate de banale/ mogâldețele ascunse în buzunare/ încep să 
se agite, să se umfle/ în pene, astfel încât buzunarele rămân 
neîncăpătoare. La scurt timp, însă, statuetele postate în fața 
mea se dezumflă/ scad în dimensiuni/ și în timp ce scad o 
iau la goană/ nechezând pe străzi. (Statuete de plastilină în 
adormire).

În această multitudine de atitudini diforme, într-o societate 
în care până și ceea ce poartă semnul divinității este călcat 
în picioare (Drumul până la pragul casei tale/ l-am pavat cu 
versete din Dante,/ dar și cu cele zece porunci,/ precum și cu 
alte percepte morale/ pe care iată, acum,/ învârtind un set de 
chei între degete,/ ca pe un șirag de mătănii, le călcăm în 
picioare.- Prag) este loc totuși și pentru cei ai căror pași sunt 
îndeajuns de demni spre a fi urmați. Idolul este poezia care 
ilustrează cu profunzime sentimentul de admirație, respectiv 
cum acesta prinde contur în acțiunile omului. Poezia este un 
tribut pentru toți creatorii care au propovăduit prin opera lor 
dragostea de limbă, de țară și de neam, fără măcar a scrie 
despre ele, ci pur și simplu prin faptul că au creat frumos. Ei 
reprezintă, așadar, singurul liant care mai unește lucrurile și 
umbrele, speranța regăsirii țării pierdute și, în fond, a regăsirii 
sinelui rătăcit printre nimicuri și orice.

Din punctul meu de vedere, nu exista o variantă mai bună 
de încheiere a unui volum ce pare a lupta împotriva nepăsă-
rii decât o poezie ce vizează direct poeți ca Tudor Arghezi, 
Nichita Stănescu, Mihai Ursachi și indirect toți ceilalți eroi ai 
trecutului ce au folosit cuvântul drept pecete pe coala ne-
sfârșită a timpului. Ei fiind exponenți ai unui trecut tumultos, 
dar valoros, poemul încununează îndemnul subiacent tuturor 
celorlalte poezii de a ne prețui trecutul, de a-l înțelege și de 
a-l căuta încontinuu, chiar și atunci când pare dezvăluit, căci 
țara pierdută va fi mereu acolo undeva, ascunsă. Și ea nu 
trebuie plânsă, trebuie doar căutată, dorită, visată. Tamara Bivol este 

elevă în clasa a 
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Nu poți, este practic imposibil să scrii sau să compui 
ceva, orice, fie literatură, fie pseudoliteratura pe care 
o împrăștiem prin lume când simțim implozia inexpli-

cabilă de gânduri, este deci imposibil să nu abordezi realita-
tea exterioară cu sinceritatea aceea totală, mascată de spiritul 
tânăr, poetic, veșnic, cu tentă ușor americanizată și libertină. 
Ești, până la urmă, un creator. Asta ajunge să îl definească 
pe Radu Niţescu, și să îl transforme în acel „gringo” construit 
din poeme, moarte, dragoste și acea sinceritate izvorâtă din 
situațiile uzuale, uitate parcă la suprafață în scoarța cere-
bral-inumană, printre miile de ipostaze ale artei.

„POÉT, -Ă, poeţi, -te, s. m. și f. 1. Persoană care 
creează poezii, autor de poezii. 2. Persoană 
înzestrată cu imaginaţie și sensibilitate de poet” 
-DEX

Poezie VS Realitate. Pseudoliteratură VS Gustul poemelor. 
Aceste relații antitetice construiesc „conștiința poetului”, acea 
persoană care, eșafodând sentimentele din frustrări, iubire  
sau moarte, asamblează cu o ușurință ieșită din comun 
cuvintele uzuale în poezii. Sintagma „panem et circenses”, 
definitorie ansamblului de existențe contemporane, ajunge 
de fapt la forma „poetica et circenses”; omul nu poate fi lipsit 
de literatură, dar nici literatura nu poate fi lipsită de om (va 
veni primăvara vor crește flori și vor apărea fete care să scrie 
despre ele). Și aici poezia ajunge să se confrunte cu realitatea; 
ea trebuie limitată, coborâtă la nivelul „uman” și sortată după 
gustul literar-concret (i-o fi plăcut ciorba mai mult decât po-
emele mele eu mi-am dat silința însă și tata gătește al naibii 
de bine). 

Andrei Rusu

GRINGO de 

RADU
NIȚESCU

poezie + gust + exterior + 
sinceritate + iubire – moarte 
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„EXTERIÓR, -OÁRĂ, exteriori, -oare, adj., s. n. 1. 
Adj. Care este în afară, care este din afară, aflat 
dincolo de o limită; extern. 2. S. n. Partea din afară 
a unui lucru; faţadă.” –DEX

Contemporan, ireversibil, pretutindeni, incert, identic. 
Prin încercarea constantă de individualizare, fiecare tin-

de să devină acel „gringo”, acel spirit tânăr, visător și 
liber, aparent rupt de societate, dar care sfârșește 

de cele mai multe ori căzând în propriile „mari 
speranțe”, uniformizat de restul mulțimii. 

Radu Niţescu observă de la distanță acest 
joc de umbre, în care orice abatere de la 
drumul drept, îndreptat spre „normaliza-
rea” totală, îi clatină inobservabil structu-
ra de rezistență (facebook-ul freamătă. În 
curte au apărut buburuze).

„GRINGO, s. m. argentinian de 
origine europeană. • (p. ext.; 
pentru indigenii din America) 
american (adică alb).” –DEX

Incompatibilitatea la actualitate este 
exoscheletul dobândirii sinelui, ca o mască 

de gaze împotriva clișeelor. Ea generează acel 
„disconfort al artistului” alcătuit din fiecare de-
fect ce distruge perfecționismul și combătut de 
imunizarea distructivă la frustrări (chestia e că nu 

ştiu ce braț al scaunului mi se cuvine). Tocmai 
acesta este gringo, cel care se hrănește cu 

exteriorul, care îl fosilizează inconștient, 
în tăcere, care devine atât un ele-

ment al realității sale, cât şi al fal-
sului univers omenesc, cel care 
recuperează de pe drumul ce 

desparte aceste două lumi 
ultimele cioburi ale fostei 

umanități (şi am au-
zit-o în spate: ai grijă 

gringo aici s-a făcut 
gheață. | Oricum 

am foarte multă 
grijă să evit 

t r o tua ru l 
acela).

„IUBÍRE, iubiri, s. f. Faptul de a (se) iubi; sentiment 
de dragoste faţă de o persoană; relaţie de dragoste; 
amor, iubit.  Sentiment de afecţiune (și admiraţie) 
pentru cineva sau ceva.” –DEX

Dragostea este un joc de lumini și umbre pierdut în propri-
ile reguli, în atât de multe ipostaze. Este tabloul privit de atâta 
lume și în care fiecare vede ceva radical diferit. Este poemul 
înțeles de fiecare inimă scrijelită în stânca de timp. Ca și po-
ezia, de multe ori, pentru a fi înțeleasă din exterior trebuie 
materializată, devalorizată și integrată în tipologii ușor de 
perceput (tu simți dragostea tare ca brânza cu mucegai și 
dac-o simți o lași la final ca franțujii). Procesul de simplificare 
și de integrare în toată această poveste are drept origine 
acele „sacrificii” minore, banale, pseudojocuri care nu lasă 
firele iubirii să se încâlcească, imobilizând marionetele, noi, 
pietrificate (o să transform o țigară într-un trandafir pentru 
tine, într-o zi o să uit toate cuvintele cu p pe care m-am obiș-
nuit să le pronunț).

„MOÁRTE, morţi, s. f. 1. Încetare a vieţii, oprire a 
tuturor funcţiilor vitale, sfârșitul vieţii; răposare; 
deces 2. Omor, ucidere; crimă, asasinat (…).” –DEX

Moartea este, în primul rând, un proces finit. Cancerul, un 
catalizator ce se dizolvă în carne și capilare lent, ca oxidul de 
mangan la orele de chimie dinaintea vacanței de vară (sânge-
le ei o pastă vie un noroi animal de celule care se hrănesc cu 
secunde), deține forța necesară accelerării timpului, ca un hoț 
ce nu se satură să fure numai câteva minute. Moartea este 
pretutindeni, inobservabilă până când dă lovitura de grație. 
Atunci realitatea este invadată de toate tablourile macabre, 
flashback-urile morții, simțurile sfârșite și totul se impregnea-
ză adânc în creier, ca mirosul de hoit, viu odată, ce ajunge 
hrană foamei nestăpânite a timpului (în gara asta miroase 
a hoit de câine | un sinucigaș îmi face cu mâna. Rânjetul lui 
trepidația funiei bălăngănirea picioarelor | închiderea violentă 
a sicriului).

Nu e ușor să fii gringo, să nu te lași absorbit de realitatea 
ideal-monotonă, să împreunezi poezia cu moartea, iubirea și 
exteriorul rece. Nu e ușor nici să fii atât de sincer, liber, tânăr 
și visător fără a cădea în plasa de clișee. Dar Radu Niţescu 
reușește. E imposibil să citești volumul fără să realizezi simpli-
tatea pe care acesta este bazat, fără a fi măcar puțin gelos că 
nu poți scrie atât de bine, fără să nu vrei și tu, din pseudopoet 
să ajungi poetul care este un ciob viu colorat din vitraliul lite-
raturii contemporane.
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Contabilizând în mod lucid realul, poezia lui Ion Mureșan 
reverberează în toate zonele autonome, textele înche-
gă în esența lor, prin tonalități confesive, imaginea 

propriei identități, caracterizată de o forță reprezentativă 
și o capacitate de a (re)modela concretul într-o semnătură 
distinctă. 

Vizionarismul poetului se deschide în toate direcțiile, 
magnetizând evenimentele din universul domestic, se confi-
gurează pe planul înclinat al jocului textual care nu ține să-și 
dezvăluie fățiș revendicările, volumul ascunzând o matcă 
a trăirilor afective, dublate de fiziologia corporalității. Din 
această perspectivă ni se revelează eul din volumul scriitoru-
lui Ion Mureșan, Poemul care nu poate fi înțeles, ediția a II-a, 
apărut în 2016 la editura Charmides. 

Având în centru imaginea instanței poetice definite în 
toate coordonatele – corporalitate, creativitate și afectivitate 
–  poezia e de o coagulantă ardență: inginerie textuală dez-
voltată printr-o reconfigurare a sensorium-ului, o dereglare 
ce își găsește în orice lector un spațiu de raportare. Anormală, 
în cazul poeziei lui Ion Mureșan, nu e doar lipsa excesului, 
generată de construcțiile aflate uneori la limita sentimenta-
lului și de lirismul paradoxal al efectului de naturalețe, în care 
pregnantă este forma concretă, de bază, a ființei umane, ci 
chiar această configurare suprapusă peste convenții, statutul 
primar al umanului devenit focar al unor viziuni poetice devi-
ate, extirpate de procesul înțelegerii. Poate de aici și denumi-
rea volumului, care se apropie cel mai mult de o acută cunoș-
tință a sinapselor fizionomiei. A considera lumea literaturii ca 
fiind independentă, de sine stătătoare, dominată de minuție 
și rigoare, plasează orientarea lectorului spre o presudo-față 
a esteticului. Poezia își definește caracterul dual: se relevă 

Ozana Ciobanu

altceva, acest poem scris doar de dragul poemului”, ceea ce 
nu e decât încă o demonstrație valabilă a ideii că poezia se 
poate înțelege şi fără să fie înțeleasă.

Ion Mureșan nu probează o reinventare, 
ci o reiterare. Punctul origo al poeticii 
lui Ion Mureșan este încercarea de a 
concretiza imaginea clară, identificabilă. 

Îmi place să cred că Radu Vancu are perfectă dreptate: 
în fond, „nimic nu e prea mic pentru a fi metafizic și nici 
o viziune nu e atât de burgheză încât să nu accepte să fie 
stropită cum se cuvine cu alcool în timp ce e preschimbată în 
cuvinte”, trasând astfel o estetică a micilor evenimente de zi 
cu zi, a cauzalităților imediate, focalizând emoția pe imaginea 
omului matur plasat în cadrul unei dileme ce pendulează 
între acceptare și revoltă.  

Poemul care deschide volumul (Între draperiile experienței) 
pare să confirme această poziționare pe latura internă a vieții 
umane: Îngerul vorbește în mine cu voce de broască/ și cu voce 
de pasăre/ vai, cum voi îndrăzni eu oare să-mi ridic limba/ 
printre buruieni/ căci, iată, ferestrele cârciumii umflându-se/ 

celor avizați, dar așa cum susține și T. S. 
Eliot, poezia este importantă chiar și 
pentru cei care nu o citesc, cei care 
compensează carențele minții cu 
surplusul fiziologiei. Pentru Poe, 
adevărata poezie e cea realizată 
din plăcerea de a scrie „acest 
poem per se – acest poem 
care e doar poem și nimic 

POEMUL CARE 
NU POATE FI ÎNȚELES de 

ION
MUREȘAN
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ca niște săculței de piele catifelată. Este aici acea esență 
volatilă trăită spontan sub forma unei crize epileptice gene-
rate de imaginar, indepasabil nou, inalterabil nou. Armonie 
a obișnuitelor zile ce-și caută locul,  limbajul nu este doar 
un apanaj, un fondator în sine al unor emoții, el devine un 
instrument din recuzita trăirii, poemele îndeamnă uneori la 
evadare, trăirile distilându-se în aburii ebrietății. Umanul și, 
odată cu el, întreaga construcție a monomerului fizico-afec-
tiv al structurii lirice. Să nu aibă nevoie poetul de nici o mască 
pentru  a putea să se manifeste, și zona lui de biologie im-
pură și visceralitate să treacă dincolo de structura ideatică a 

curgerii literare, frapantă fiind deschiderea spre elemente 
ale concretului, reliefate în stadiul primar, o omogenita-
te greu de atins, dar favorabilă libertății interpretative 
practic nelimitate. 

Așa se creionează și instanța poetică a lirismului 
lui Ion Mureșan. Absurd aspru, ironie, sarcasm, eul 
polifonic se retrage din propria scriitură, alunecând 

intempestiv spre spațiul fluid al comunicării. Paradoxal, 
obscenul și eroticul nu conferă laturi definitorii dimen-
siunii umane pe care Ion Mureșan o proiectează în 
textele sale, ci doar o marcare efemeră a unei corpora-
lități lipsite de efervescență, un mulaj erotic static, din 
ghips cenușiu, în care organele pelviene refuză să se 

activeze: și văzând unul după altul am ieșit afară și-am plâns:/ 
sub pântec nici o fisură, doar o rotunjime fragedă/ ca un sân 
de fetiță/ și-un sfârc rozaliu/ (Bun rămas, bun rămas pentru 
vecie) - Noapte de decembrie, trupul ei dezminte progresul,/ 
e ca o poartă de spital plutind lin peste o uzină/ prosperă,/ 
iar sânii ei, o, Doamne, sânii ei sunt ca ochii lui Lenin nebun 
– Portrait d'une femme. Bifurcat între amintirile tinereții și 
tristețe: Am în cap crucea orbului. Am în cap două linii/ de 
piatră./ Brusturii au crescut. Nu mai știu aproape nimic/ din 
tinerețea mea./ „Molotov”-ul C.A.P.-ului ruginește într-o râpă./ 
Brusturii au crescut. Eu sunt o rudă îndepărtată/ a mea. – 
Cântec de primăvară (3); între furie și singurătate: Sângele 
meu, ca iedera, s-a încolăcit în jurul/ sângelui meu./ Oasele 
mele, ca iedera, s-au încolăcit în jurul/ oaselor mele./ Am auzit 
plânsete și suspinări, suspinări și plânsete/ în aerul aspru ca 
șmirghelul./ Așa a fost. Au înflorit urzicile. Praful și pulberea/ 
s-a ales. - Cântec de primăvară (2); între paralizie sufletească 
și iubire: Am ajuns în miezul delirului, am ajuns în sacul/ de 
păr,/ am ajuns în uterul de gheață din care ies/ furnici roșii,/ 
am ajuns între bătrâni, am ajuns în casa părăsită,/ am ajuns 
să-ți sărut ochii mustind de sânge- Poem de dragoste, Șanțuri 
și gropi, șanțuri și gropi,/ sălbăticiune leneșă cuibărită între 
fragmente, delicate de pulpe și coapse,/ între sâni despere-
cheați, de diferite mărimi/ și culori, șanțuri și gropi,/ trupul 

meu îmbătrânit într-o  neagră dantelă îl înfășor/ și uitându-l 
pe veci, îl renasc. – Construirea realului prin uitare. 

Exploziile de sinceritate, lipsite de tușele 
pateticului, se condensează în jurul 
conștiinţei, ceea ce permite adoptarea 
unei atitudini distante, ironice, în raport 
cu mediul extern și radiografierea 
sinelui. 

Dar poetul nu pleacă de la acest nivel al cotidianului banal 
pentru a câștiga detentă vizionară, poezia poate fi făcută vie 
numai prin grefare, empatizează spontan cu tot ceea ce este 
viu în toate coordonatele. Este un fel de corp translingvistic 
ce încheagă în embrionul său un imaginar susținut de o 
sintaxă poetică cuprinzând cele mai nesemnificative detalii și 
cele mai banale fotograme ale interacțiunii dintre firul instabil 
al prezentului și matca placidă a mediului personal. Diluând 
excesele senzorialului și plasându-se în mijlocul unui spațiu 
auster, contorsionările eului sunt imposibil de evitat, o cor-
poralitate dezamorsată la timp. Nu lipsesc nici notațiile religi-
oase (O scrie-mă, Doamne, scrie-mă cu smoală în/ inima ta! 
- Cântec de primăvară (1), ci doar de plâns și de smuls cumva/ 
ghearele afurisite din tâmple/ Dumnezeu a lăsat brusc lanțuri-
le peste fereastră – Lanțurile peste fereastră). Cu rol purificator, 
asceza  conservată se vrea o modalitate de salvare, credința 
nu desparte însă exuvia de formele existenței anterioare. 
Interesantă este această stare de levitare de la situații banale, 
aparținând sferei cotidianului, la o stare superioară marcată 
de ingenuitate. Ion Mureșan își asistă pe tot parcursul po-
emele, ajungând până la cromozomii de formare a ADN-ul 
său literar, îl creează și totodată îl domină, textul pendulând 
între stilul direct și cel declamativ, între notele teatrale și cele 
comice, între tragedie și subtilitate comică,  realism și abisal, 
dar formând acea spirală a umanului specifică scriitorului. 

La o analiză atentă a discursului, exploatarea proprie e voit 
dezarticulată, procesul de sondare derivă spre confesiune 
prin desenarea unui traseu secvențial. Inteligența artistică a 
autorului completează mereu realitatea anostă, desenând 
peste contur o incompatibilitate cu firul toxic al realului. 
Ființa poetului este un chip al ambiguității, textul este chipul 
concret. Perfect congruent cu propriile postulări, poetul îm-
bină magistral aceste stări incerte prin pulsațiile de la nivelul 
ambilor lobi ai ființei lector-creator. Ozana Ciobanu, 

colaboratoare 
ALECART, este 
studentă la USV.

Nowak852
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ALEXANDRA APOSTOL
“e acum începutul. locuim la bistritz, deasupra mării ”

(Dan Coman)

P O E Z I E

plăcerea din spatele unei idei din inima fragmentată 
a marelui alb

nu mai ai dorința aia nu mai ai nimic necurat
sub talpă sub volumul sylviei

altceva e aici intersecția dureroasă a zonelor nevrotice 
un fel de săgeată infiptă în marginea

icoanei

pe dumnezeu l-am pierdut 
printre gleznele din stația de metrou

asta înseamnă că putem împărți cotoarele de măr franzeluța
înjurătura scurtă. când respir mă înec subit cu aerul greu al 

nopților injectate/ pielea subțiată de venele care curg prin toate găurile trupului
un egoism material

o cutie de carton în care te ascunzi când zgomotul tirurilor
sufocă bucuria prostituatelor bătrâne

ele m-au învățat că
dacă eşti indecis pleci acasă/ în mintea altuia ca un timp

cu râie

hsh



deaf people have it easier

iarăşi în acelaşi tren iarăşi în acelaşi loc 
unde ne judecăm pielea că (nu) poate simți mai mult 

decât vrem 
unde gropile dintre gândurile noastre 

  se autoexorcizează 
când nu mai e nimeni de ținut în brațe 

asta mă scârbeşte la tine îi spune mama tatei 
şi-mi vine să fur un trandafir 
să-i rup petalele să-l spânzur 

îmi vine să distrug ceva frumos 
aşa cum face timpul cu dragostea 

ştef tuşeşte mai tare să acopere cuvintele mamei 
 aşa cum face timpul cu dragostea

DIANA DIACONESCU
“Am tovvăzut
Şi Rvzut
1 grmd d poezii d cînde
ram m m tînăr”
(Caius Dobrescu)
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foto: Bogdan Onofrei

te aştept acasă/ pe seară
vino la mine/ hai aproape de masă

pastele fierbinți le găseşti
roşul sosului îmi înăbuşă arterele

coastele mi se descompun în 7
fantomele fine se evaporă brusc

o putere maximă cuprinde masă&scaune
instinctele sentimentele titlurile pline

mâncarea face tot mălaiul

vrăjeşte-mă în continuare
parfum scump ce eşti/ trandafir din mijlocul mesei 

aerodrom spre ceruri

mirosul de carburant aminteşte de copilărie pete
de motorină pe asfalt 
viața fără de moarte 
este un gol deghizat

ANDREI FEDIUC
“Mă uit la marea asta cum m-aș uita la 

sângele meu strâns într-un lighean”
(Cosmin Perța)

ceruri pline de lumină se revarsă printre gânduri 
şi orbesc făptura blândă ce se-ascunde printre rânduri. 

scrisul curge-ndemânatic şi cerneala se imprimă 
ca o proaspăt-amintire pe o inimă străină. 

se duc visuri şi speranțe într-un hău de nemurire, 
creatura zace-nchisă între versuri de iubire

şi țipă-n epuizare cu ecouri în nocturn 
vrând să schimbe înțelesul unui tragic rămas bun. 

rândurile îngroşate, dâre şterse, deformate, 
chinuite de la lacrimi şi suspine-ntretăiate, 

înghit vorbe fără seamăn şi blesteme de-o povară, 
încercând s-ascundă sensul ce-i menit pe veci să doară. 

când epistola e gata, îndrăgostitul suspinând, 
o înghesuie-ntr-un plic şi-o închide tremurând, 

iară creatura vie ce se zbate disperată 
se sufocă-ncet şi moare, neştiută, neaflată. 

şi epistola-i trimisă fără gând de răzgândire 
spre a fi dovadă dreaptă dorinței de despărțire. 
nefericita-ndrăgostită o acceptă-n tainic glas, 

răsunându-i clar în minte decisivul ”bun rămas”. 

creatura dintre rânduri, veşnic oarbă de lumină 
a rămas înmormântată sub o virgulă senină, 

ceruri nu se mai revarsă printre gânduri de-altădată, 
dar îndrăgostitul scrie, fermecat de-o altă fată…

no classic story

DENISA ARCIP
“Înapoia noastră, un cer roz cu urme, cu găuri” 
(Ștefan Manasia)
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foto: Ioan Răducea

Odată cu ei
odată cu ei în autobuz a pătruns mirosul de ciment

de parcă ar fi înviat şi s-ar fi desprins din mortar
ca statui izgonite pe pămînt 

din morți

denimul scorojit ce le-mbrăca brațele muncite
mirosea a camel stătut a țigări fumate până la filtru

în speranța că vor mai vrăji vreun puştan 
care să le întindă drogul după care-şi suflecau 

mânecile şi ochii

odată cu ei 
în autobuz a pătruns mirosul disperării

al zilelor pierdute fugind după puştoaice
care mai tarziu au devenit soțiile lor ofilite

parcă şi ele coborâte din tablourile lui Rubens 

şi care în loc de viorele împletite în păr de mâini 
stângace şi inflexibile

acum primesc doar petale vineții în colțul ochilor
si câte-un sărut mirosind a alcool şi a parfum 

de femeie străină 

odată cu ei
a intrat şi mirosul de pansament

sub care erau îngropate sârmele rămase în piele
din vremea războiului. înaintau pe coridor

ca printre inamici şi se ascundeau în spatele scaunelor
în tranşeele lor

ca nişte proscrişi

în nopțile de vară se visau
construind schele până în înaltul cerului

amestecând în betoniere metaforice toți norii
care acopereau soarele

iar în mâinile lor crăpate de-atâția copii ridicați 
pe soclul falangelor

strângeau fiecare rază şi-apoi o contemplau
simțindu-se stingheriți

să folosească darul divinității 
pentru a cicatriza rupturile de oase

şi de ligamente
şi de lumea din jurul lor

PAUL FLORESCU
“atunci cînd sufletele noastre
împovărate au ajuns
de la atîtea cuvinte ”
(Vlad Drăgoi)
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○● bila albă bila neagră

capitolul 15
subcapitol -- sentimente

iubire sau ce definiție aş putea găsi
pentru ce simt

față de tine. circumstanțe comune
pentru stări extraterestre

la ce te-ai aştepta când
chiar eu mă îndoiesc de

propria-mi umanitate cu degetele tale negre
paradoxal

mi-ai colorat sufletul
într-un roz pastel
m-ai făcut o floare

blândă
firavă

fără gândire rațională
căci cui îi trebuie asta

când doar sentimentele
mai străbat creierul greoi.

/// but, oh god
every chapter has an end

please, dear
make it one of those endless stories

‘cause for me
it's easy to have faith and hold on

but
damn

i don't think letting go was ever harder.

SABIN HOROMNEA
“acolo toţi îşi trăiesc bucuria

de a nu cunoaşte”
(Alexandru Vakulovski)
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merge zilnic la biserică. dă drumul la televizor spală
pahare ascunde părul sub baticul gros deschide uşa şi rămâne

în prag cu gura căscată eu margareta

cunosc reticența 
vecinilor (am liceul şi ştiu ce înseamnă reticență) ei cred că eu

nu închid niciodată televizorul nu-l închid îl dau mai încet 
vocile&muzicile&râsetele

parcă-s din cameră (mi-a murit soțul de 7 ani ionela nu mai vine
pe la mine titişor e rupt de la serviciu)

nu mai sunt singură să zicem
că stau la trecerea de pietoni privesc trecerea sunt singură

pe partea opusă e ploaia
trebuie să trec repede cu mine trec pietonii

din televizor

stau în lift câteva ore stau de vorbă
cu rude spăl şi multe pahare (cum ziceți) îi îmbrățişez

pe toți înainte să deschidă uşa verde de tablă
îi aştept pe toți să coboare nu-s cheală cum

crede lumea am părul prea lins aşa l-am învățat
de la mare îi plăcea şi soțului fără batic sau cu batic subțire

veneam din apă mi se părea că înotam chiar dacă-i auzeam pe cei mici
că râdeau lângă mine

când merg la biserică 
mai rămân cu gura căscată dar nu mult

ANDRA MIHĂILESCU
“prin
oamenii ăștia subțiri
prin gesturile lor subțiri
e
ciment refolosit”
(Cristina Alexandrescu)

indent. margareta s.
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m-am trezit cu gândul la

alarma inevitabilă. loveşte la ora 9
exact ca un bulgăre dureros care se topeşte

pe pielea mea
după ce mi-a provocat acest chin

şi-am folosit comparația pentru că 
a nins şi s-a topit

în inima mea concurează fericirea şi tristețea
eu nu reacționez rămân 

stană de piatră
şi mă uit pe geam

şi scriu ele se luptă pentru mine
intersecția în literatură/ dacă aş fi literatura lor

probabil i-aş întregi
aş începe unul nou 

cu mine
ți-aş fi întreaga viață

ALEXANDRA ISTRATE
“După o noapte albă/ Când un vers a făcut 
ce-a vrut/ din tine“
(Floarea Țuțuianu)
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foto: Alexandra Baban

Brann’s Dream no. 2

La subsol pe covorul persan
În trupul gol lângă setul vechi de tobe

Prăfuit cu timpanele crăpate. 
Și eu mă joc senin cu proprii mei nervi

Poate mai găsesc ceva. 

Pereții scrijeliți până la cărămidă
Cu unghiile mele de la mâini

Până am ajuns la os. 
Și nu am mâzgâlit decât cuvinte. 

Și apoi ai venit cu cafea şi pâine nouă
Nici nu mai puteai să plângi.

Doar mi-ai luat carnea din var
Și ai pus-o înapoi la locul ei. 

Atunci am început să cânt
Prin spărtura unor talgere

Și să scriu tabulaturile vieții noastre.
Iar tu stăteai doar în fața mea 

Un picior pe covor unul pe ciment.

Vino lângă mine sau vei îngheța.

TUDOR LIȚCANU
“mă pun înapoi în pat
și mă-nfășor în pătură

precum într-un
shut down”

(Mihók Tamás)
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a (nu) aparţine
azi mi-am dat seama că sunt mai nebună decât 

vecina cu moațe. o ştiam cumva dar nu mi-am dat voie 
să o cred 

le-am zis “când o sa fiu mare o să fiu un felinar” 
ei au râs m-au intrebat 

dacă sunt bătută în cap “asta nu-i o meserie” 

aşa că am venit acasă am început să caut leacuri 
pe google. oamenii normali n-au descoperit asa ceva 

probabil n-au timp din cauza normalității 
(care ocupă foarte mult spațiu pe harddisk 

mie îmi place să şterg fişierele inutile) 

am scris pe caietul de notițe “nimic”. am aruncat pixul 
s-a lovit surd de veioză. focul încarcerat a tremurat întinzându-mi mâna 

mi-am zis că aici voi aparține cu siguranță 
m-am aşezat pe spate 

ca să simt cât mai repede cum mă integrez 
am încercat să mă bag în jocul flăcărilor 

pentru că afară era frig dar nu ştiam regulile 
de fapt nu erau reguli 

poate că era doar o joacă de-a oxidarea 
focul e atât de imatur de ciudat 
nici aici nu aparții cuiva chiar nu

TEODORA LUNGOCI
“cândva o să am un corp care nu te-a văzut niciodată.”

(Dan Ciupureanu)
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cinci
timpul nu vindecă nimic. noi 

ne schimbăm noi ne dorim altfel 
revenim purificați 
din propriul suflet. 

timpul lasă loc de interpretări 
când poate aveam nevoie de 

neînlocuitele spuse ale sufletului. 
timpul e ucis de suflet.

timpul le rezolvă pe toate/ nu vindecă nimic.
//

inima mea e suculentă 
dacă o storc 

realizez că e un burete 
care a absorbit fiecare 

amăgire adusă.
///

prefer să mă retrag 
în treningul albastru 
ca un şobolan speriat 

rătăcit. convins de urmări.
////

vreau să dorm ca o bufniță pe marginea 
patului. să-mi iau inima în mâini 

să renunț la 
ventricolul drept 

///// & 
la alte ciudățenii ale vieții

ANAMARIA NEDELCU
“era îngrozitor de trist pe vremea
cînd viaţa nu era
o probă de rezistenţă la plăcere” 
(Ana Dragu)

Cristiana Ursache
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rutină spartă

noaptea privesc în gol tavanul cu stele
tu pictezi cerul cu puncte 

albe albastre. aburii răsăritului
diluează toată arta prin tavan 

ziua ascult amețit ceasul din perete
tu arunci în uşă note

suave prea suave. cântecul tău pătrunde pereții

seara ascult vântul care curge prin geam
tu dansezi pe lună 

cu fața atât de vie. lumina ta 
trece şi ea prin fereastră

dimineața miros parfumul de vară
tu afară dai viață 

acestei iubiri. stăm la umbra ei până la prânz
jocul umbrelor devine jocul nostru

ANDREI RUSU
“he vivido
demasiado tiempo al otro lado de la pantalla” 
(Pablo García Casado)

de dorul tău

săgeți de apă taie aerul. mingea din iarbă 
prinde rădăcini cu buline cu arome

de cauciuc

un lanț rugineşte în acest ritm zici că un înger ciupeşte 
violent fără logică

o harpă ceva
(un hoț de libertate obişnuia 
să chinuie un câine turbat)

gustul amar gura seacă
dorul sătul şi el de durere

o uşă se deschide bătrânul în cârje țipă scurt
acum arde în mijlocul curții/ minții aprinse 

de fierbințeala inimii mele

FRANCESCA STANCIUC
“Përballë meje qëndron biblioteka e rëndë
Koka ime mes librave të tjerë” 
(Arian Leka)
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go to geografie multiplă

în trupurile astea lipseşte cultura ferestrei 
zidul apare prea des şi se interpune se face al doilea zid

în propriul său conținut

trupul nu e contemporan cu sinele său 
este echivalent cu vidul nici să iubească nu ştie
iubirea succede unor emoții amplificate înzecit

însumează o ploaie furioasă
un cutremur o amintire

chiar o confuzie de-o luciditate care intimidează

trupurile astea te plimbă 
pe culmile fericirii 

din perete în perete iubire ca un peşte în acvariu
te plimbi prin zonele ascunse ale minții 

 
te lasă uşor să cazi în goluri
de la altitudini nesperate

TEOFANA SANDU
“Ahol te jársz, ott a legnehezebb ” 

(Dénes Krusovszky)

foto: Ioan Răducea
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versiune post-alexandru

niciunul dintre noi nu-şi mai aminteşte 
cât timp a trecut de când 

trasam constelații din alunițele de pe spatele tău 
cu degetele înfipte în piele şi os 

înfipte în aluat când la radio e Lotus Flower 
şi noi ştiam toată coregrafia parcă ne băteau vecinii în țevi pe ritm 

şi niciunul dintre noi nu-şi mai aminteşte 
seara aia de vineri când ne-au tăiat curentul 

l-am citit pe Mazilescu la lumânare şi te amenințam că aşa o să ajungi şi tu după 
ce plec 

doar că tu o să scrii de rău de mine 
un hate poem sau ceva asemănător unui rating mic pe imdb 

că n-ai înțeles nimic din filmul ăsta 

ieri am văzut în autobuz un bărbat cu maxilare proeminente ca ale tale 
era atât de trist şi pentru un moment m-am gândit 
cât de fericit aş putea să-l fac şi fraieru habar n-are 

nici nu s-a uitat la mine 

mi-ai spus cândva că oricum dragostea durează mai puțin decât un mandat 
politic 

că dacă declarațiile lui ar fi prevederile unui contract 
ne-am iubi prin tribunale 
şi mie mi-a convenit şi aşa 

voiam să-ți spun ceva siroposlacrimogen 
da tot ce mi-a ieşit a fost că la judecată mai pui şi tu mâna pe o carte 

într-un moment de confort unul dintre noi a plecat 
toate uşile din lume s-au trântit în acelaşi timp 

nici măcar asta nu m-a trezit 

ANDREEA PETROVICI
“ceva perfect lust ca lumina într-un haiku japonez ” 
(Livia Ștefan)
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camera 13

vii în miez de noapte şi bați în uşa câinelui care 
intră lătrând după. soarele cheile tale pierdute 

te învârți nebună pe orbita uşii de la camera 13 în care 
am rupt paturi deja mucegăite& devine tradiție la cum tu 

vezi cu ochii acromatici sufletul color al unui copil/ 
noapte de noapte bați cu pumnii te deranjează 

melodia propagată prin pereții aproape translucizi ai blocului 
de care vrei să scapi 

acum nu te întorci& cazi în spirala gândurilor de parcă te 
joci cu adn-ul familiei/ o vezi de sărbători şi nici atunci nu 

eşti acasă nu conştientizezi cum tu 

spui că agonia face parte din ființă nici nu ştii cum dai din tine 
nici măcar nu te mai dai ție că ți se face dor de bărbatul de la etajul 3 

//mai mult de muzica lui din anii ’90 decât de el la cum tu 
repeți acel all the roads we have to walk are winding// 

nu uiți că foamea pielii pentru o alta 
se ameliorează prin scris&cum tu

Io
ni

ță
 B

en
ea

IOANA REDINCIUC
“Omule ciudat nimerești aici cu o tipă
pentru care nu știi ce simți” 
(Radu Nițescu)
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răvăşirea timidă a faptelor 

Cum înnegreşti culorile, cum 
le torni peste Turnul Pisa, cum se tot înclină.

Te bucuri ironic
la colț de stradă, cu fiecare câine vagabond,

cu fiecare om pleşuv,
cu fiecare,

de răvăşirea timidă a faptelor. 

Ne priveam atât de mult,
încât uneori ne împrumutam ochii.

Între noi cuvintele zburau ca păsările noaptea, 
alți oameni respirau, deveneai o ceață 

pe care trebuia să o străbat. Îți căutam mâinile pe pervaz
până când, iubindu-te, 

reuşeam să simt moartea.

Cum tremură piciorul tău drept 
deasupra unui dans strivit. 
Poate ar fi bine să tăcem.

Poate ar fi
bine

să nu sărim peste marginea roasă de zid.

Între noi, Dumnezeu pune aer cald

IOANA TĂTĂRUȘANU
“Aşk ki usta nişancıdır, zalimdir; yoktur” 
(Gökçenur Çelebioğlu)
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sanda alt dans în ploaie

i-am luat sobranie două sticle de vin 
de-alea tatei 

le-am găsit în baie într-o cutie veche

doar jucării cu miros de alcool
erau lucrurile sandei

draga de ea aşa rănită vine după o semidespărțire 
probabil o doare 

plouă dar vine după mine
cică să nu mă lase singură 

crede că am nevoie de companie de o companie
uşoară

tenişii din picioare sunt ai mei - a aşteptat un an să-i vină 
culoarea părului e tot a mea 

dar ei îi vine mai bine în combinație cu pielea albă 
cu pistrui

ajung in fața porții o trimit în casă
nu că n-aş vrea să fie în preajmă 

ploaia poate să-i dizolve pistruii surâsul gândul
cel bun

GABRIELA TOFAN
“Vingers kruipen in de huid
en een oude kop koffie jammert” 
(Lies van Gasse)

foto: Robert Cucutianu
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despre o Marie 

Astăzi este ziua în care
Maria noastră iubirea noastră îşi va arde perucile

Maria noastră cea cheală va ieşi lângă mine şi mă va ține cu mana ei 
de om 

dezaxat de transpirat 
am dus-o din provincialul femeilor fardate cu fake-uri sentimentale 

în Bucureştiul tău.
în Bucureştiul ăsta al nostru Maria iubirea noastră 

este doar o fetiță
o fetiță ca o păpuşă transformată 

de infantul mincinos
dat uşor cu capul de pereți.

M-ai dat cu capul de perete 
voiam doar dorința bărbaților 

dorința involuntară a prăzii 
de a se vedea pusă în galantare. Unde e Maria noastră iubirea noastră 

unde e 
ceea

ce
credeam 

că
sunt 

Nimeni nu ştie nimic de 
oamenii 
Fericiți 

oamenii Fericiți sunt cei mai mari anonimi 
am să dau vina pe blestemata 

psihanaliză
a unui preafericit Freud 

căci din Copilăria mea odioasă
în care aspiram la un mizerabil poet de tată

m-a facut să pierd 
Maria noastră iubirea noastră 

care merge din nou pe stradă cu peruci 
şi care seamănă atât de bine. Atât de bine 

cu un copil al meu şi al lui
născut din sexul nefericit 

al prăzii din galantar.

ANA-MARIA ȚEBREAN
“Eu cânt forţa neagră din capul meu,
la ordinul forţei negre din capul meu” 
(Ion Mureșan)
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aer greu
cenuşa zilei se varsă în valuri

sparge-mă în figuri abrutizează-mă 
luxează-mi oasele ideii

exprimă simplu doctrina aia vreau 
să mai simt ceva 

         /when thinking about you/ 
lasă larvele 

să fie fluturi incandescenți să fie o cauză 
nu molii cu alură  

interiorul meu nu e câmp cu flori 
nu e nici vasul rău 

sunt
captivă în cuşcă de coaste 

corpul nu-i altar flux&reflux  

stai departe de buzele mele nu mă atinge 
ce se întâmplă 

se întâmplă întocmai ce 

n-am vrut/ n-am avut/ am devenit de azi pe mâine
surdomută  

ce mi-ai făcut nu prea ştiu

TEODORA VLĂDIANU
“şi tristeţea abureşte toate geamurile

şi toate paharele”
(Marin Mălaicu-Hondrari)

Maximilian Lupu



32

Anca-Ioana Șcheul
(n. 1998) Absolventă a Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași | îmi place să mă rescriu și să mă joc 
mereu cu ce am la îndemână. câteodată iese teatru, câteodată iese muzică, câteodată ies niște forme absurde sau niște 
schelete nefinalizate condamnate la sertar, pe care le reciclez și le transform în poezie. 

compatibility
iau fiecare zi și o întorc

pe dos 

e singurul lucru pe care îl fac
consecvent iau fiecare zi și mi-o răsucesc

în jurul gâtului
o pălărie din piele de șarpe până 

când nu mai rămâne 

decât pisica toarcându-mi în ureche cu
ghearele înfipte-n umăr și tremurul lor

îmbibat cu anxietatea 
vărsată peste.

no spacing
(aș) fuma (și eu) în ritmul așteptării

(dacă aș avea țigări la mine)

nicotina (s-ar) imprima pe i-
maginea ta imprimată pe retina 

mea la fel cum ritmul vocii tale im-
primat pe vâful pixului meu 

imprimă cuvinte

& m-aș simți mai singură și mai tristă &
aș numi-o inspirație

& m-aș simți mai singură & mai tristă și
aș da vina pe țigară

running away into you
n-am învățat încă să construim fără dar

avem o hârtie roșie ruptă pe care am învățat
să desenăm

cu linii inegale abrupte lipsite
de grație încercăm să 

memorăm  

eu sunt când mara spune că i-e dor 
de tine și ea când mă alint

cu frica de moare-n oase & poate când 
ștefan o mușcă de mână sunt urmele 

dinților tăi 

poate toți trei am fost sculptați din lemn
(poate e doar o demonstrație 

grotescă a unei rase care venerează  
absența)/ poate doar 

învățăm 
cum să te construim din 

cuvinte
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variaţiuni pe aceeaşi temă
când toți porii tăi

emanau acel zâmbet cu miros
de portocale & pieptul meu

se pierdea în fumul dintre bătăile i-
deilor revoltându-se în

tăcere în 
timp ce noi ocupam scena in-

capabili să ne spunem replicile 
nu (mă) gândeam 
la aripile în des-

compunere ce-mi vor răscoli stomac-
ul
nu

atunci când masa avea patru
picioare & tu împrăștiai scrumul

ce începuse să se depună pe pieptul meu poșteam
țigări & nu gândeam

atunci nu 
mă gândeam că scrumul tău îmi va

înfunda plămânii
& te-am lăsat să te imprimi în 

palma mea ca zgomotul pe vinil &
acum

îmi rad pielea în-
cercând să-mi scot din carne

mirosul ăla de portocale ce-mi
răscolește stomac-

ul
degeaba

atunci nu (mă gândeam)
atunci nu gândeam că 

nu (mă) gândeam 
atunci

(nu) mă gândeam că limba ta
încâlcită & rece

îmi va sugruma fluturii

Maximilian Lupu



Când am început să scriu și să particip la Serile de Poezie 
Alecart o făceam mai degrabă dintr-o plăcere pentru 
felul în care simțeam genul acesta de text. N-aveam 

vreun plan atunci. Nu prea luam în serios zona asta. Mă 
bucuram doar de felul în care câteodată mi se strângea 
stomacul. Scriam din impuls. Învățam pe de rost versuri de 
la poeți apăruți peste noapte și urmăream înregistrări de la 
festivaluri de poezie la care n-am ajuns vreodată. Apoi am 
început să trimit texte la concursuri din țară, iar experiențele 
care au urmat aveau să-mi apropie poezia irevocabil, ca un 
viciu, ca o deformare aproape firească a sinelui.  

Una dintre experiențele definitorii este, cu siguranță, par-
ticiparea la Festivalul Național de Arte pentru Liceeni „LicArt”, 
adresat tinerilor pasionați de poezie și fotografie. Chiar dacă 
festivalul era la a XVI-a ediție, a fost primul an în care am par-
ticipat.  Așadar, în primăvara acestui an am aflat cu bucurie că 
mă număr printre finaliști, așa că nu-mi mai rămăsese decât 
să-mi fac bagajele și să pornesc spre Palatul Mogoșoaia, 
locul în care s-a desfășurat Tabăra de Creație LicArt. Încă de la 
început, atmosfera a fost una foarte caldă. Desigur, astfel de 
festivaluri adună în același loc oameni cu preocupări comune, 
iar conexiunea dintre noi n-a fost neapărat o surpriză. Tineri 
efervescenți, talentați, unii cu volume de Drăgoi sau Perța 
rătăcite prin geantă, se întâlneau la aceleași ore, având același 
scop – pasiunea pentru poezie.

POEZIA & 
FESTIVALURILE EI

Workshop-urile cu Simona Popescu și Răzvan Țupa au fost 
de un real impact. E interesant cum reacționăm atunci când 
numele de pe unele dintre cele mai dragi cărți capătă mărime 
naturală, apar pur și simplu, aproape ca niște prieteni vechi, 
anulând orice distanță. Cred că acesta e un aspect foarte 
important: faptul că festivalurile de acest tip reușesc să ne 
aducă în același context cu oameni pe care îi citim și cărora le 
admirăm textele. Discuțiile confortabile cu acești oameni, pe 
care poate că am apucat deja să-i urcăm pe un piedestal, nu 
fac altceva decât să apropie și să bucure. Câteodată se întâm-
plă să citim o poezie cu vocea autorului în minte, iar acelea 
sunt momentele în care poezia unește cu adevărat. Au fost 
zile în care workshop-ul cu Răzvan Țupa se întindea pentru 
cinci ore, pe care abia le simțeam trecând. Era ca o transă. 
Credeam că trebuie ca planetele să se alinieze, să coboare 
inspirația peste mine, poate să plouă și să fiu tristă ca să pot 
scrie. S-a dovedit că nu e așa. 

Chiar dacă primul impuls a fost repulsia 
față de „scrisul la comandă”, am 
descoperit că în minte înmagazinasem 
deja niște imagini. Am luat la mine 
scheletele viitoarelor poezii și habar nu 
aveam. 

Un astfel de moment, care să reușească să-mi dărâme o 
credință, rămâne mult timp cu mine, iar asta mi-e suficient 
ca să-l așez în ierarhia episoadelor importante. Ceilalți au 

Andreea Petrovici

Î N T Â L N I R I



fost, de asemenea, receptivi la provocare. Am ascultat foarte 
multe texte bune, chiar dacă totul pornea de la un exercițiu, 
iar timpul de scris era unul relativ scurt. Mi-am dat seama că 
voi mai auzi de ceilalți finaliști, fapt care s-a și confirmat la 
următoarele festivaluri.

Un aspect peste care nu vreau să trec cu vederea este 
organizarea ireproșabilă a festivalului. Coordonatorul acestui 
proiect, Radu Herjeu, reușește să adune în fiecare an, din 2002 
până în prezent, artiști din toate colțurile țării. Este un lucru 
extraordinar faptul că se investește și se crede în poezie. Asta 
nu poate face altceva decât să încurajeze tinerii să creeze și 
să se simtă cum de la an la an apare un nou val, mai proaspăt, 
mai curajos, în așa fel încât literatura să evolueze. Impresia 
generală este una foarte plăcută. Sper doar ca festivalul să 
reziste în timp și să continue să scoată în față tinerele talente, 
în pofida impedimentelor aproape imposibil de evitat.

După LicArt, o altă experiență mai mult decât bineveni-
tă a fost participarea la concursul „Același cer ce nu e” din 
cadrul Zilelor de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”, care s-a 
desfășurat la Pucioasa, în județul Dâmbovița. Dacă la LicArt a 
fost vorba despre autodepășire și acumularea de tips&tric-
ks poetice, la festivalul de la Pucioasa a fost, mai degrabă, 
despre emoție. Desigur, festivalurile de poezie organizate in 
memoriam vin cu încărcătura lor emoțională și tocmai de 
aceea se detașează de celelalte. Trebuie să precizez că am 
rămas cu adevărat impresionată de implicarea părinților lui 
Constantin Virgil Bănescu. Organizarea unui astfel de proiect 
nu este deloc ușoară, iar domnul și doamna Bănescu au ajuns 
anul acesta la cea de-a VIII-a ediție a concursului. 

Există, totuși, niște dureri în fața cărora timpul pare că s-a 
dat bătut. Constantin Virgil Bănescu se numără, fără îndoială, 
printre poeții mei preferați, dar e o diferență considerabilă 
între un cititor, care încearcă să schițeze în minte trăsăturile 
autorului, și cei care l-au cunoscut cu adevărat sau, mai mult, 
i-au fost părinți, rude, prieteni. 

Numele Constantin Virgil Bănescu de pe 
coperta volumului meu devine, pentru 
ei, cei care l-au cunoscut, Bobiță. Bobiță 
al lor.

La cenaclu se citește cu noduri în gât. E și resemnare și 
revoltă în voci. Cred că a fost unul dintre cele mai triste și, în 
același timp, mai plăcute momente. În starea aceea, poezia 
părea că-și dublează intensitatea. Intra sub piele, strângea 
măruntaiele în pumn, te lovea și, totuși, era atât de bine, toată 
lumea era atât de prezentă. A lăsa în urma ta un spațiu mai 
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mult decât compatibil cu poezia – cred că despre asta este 
vorba. Și mai cred că acestea sunt adevăratele lucruri de lăsat 
în urmă.

Contrar acelei tristeți care plutea printre noi, este îmbucu-
rător că Zilele de Poezie se întâmplă. Îmi rămân în memorie 
ochii albaștri, foarte rar fără lacrimi, ai doamnei Bănescu, în 
timp ce vorbește cu atât de multă modestie despre un eveni-
ment mai mult decât bine organizat. Tot dumneaei ne aduce 
umbrele când începe să plouă și se asigură că nu ne lipsește 
nimic, atât de maternă și caldă. Își cere scuze că nu ne poate 
conduce la gară. Ne spune că nu-i mai plac despărțirile. Ne-a 
pus un pachet cu prăjituri și ne-a sunat pe fiecare să se asi-
gure că am ajuns cu bine acasă. 

Pentru astfel de oameni și, deopotrivă, pentru astfel de 
momente, poezia merită ținută aproape. Câștigul nu este 
premiul propriu-zis obținut la un festival de poezie. Bucuria 
stă în toate confirmările acestea de-a dreptul copleșitoare că 
poezia, arta în general, aduce oameni împreună și, mai mult 
decât atât, rămâne cu noi, în carne și în gând, poate pentru 
totdeauna.    

Andreea 
Petrovici este 
elevă în clasa a 
XII-a la Colegiul 
Național „Petru 
Rareș” Suceava.
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Maria Răducanu şi Sorin Terinte




	Poezie Alecart #2
	#2
	Poezie - creatii
	repeated void - Codruța Corocea

	_GoBack
	_GoBack
	Sfârºit_neterminat_de_propoziþie
	Succesiune_incorectã_de_caractere______
	_GoBack

