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subviață, nu subzistență

SUBPOEZIE
de
ANGELA
MARINESCU

Anastasia Fuioagă
aici nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau
blasfemie/ nu este extaz nu este murdărie/ nu este/ nimic.
(Lumina dimineții)
Mi-am notat în dreptul acestor versuri observația întrebător-confuză va fi vreodată ceva? Dacă nimicul e doar nimic
ori dacă el aparține de gaura neagră care apare recurent și
incisiv în versurile Angelei Marinescu. Gaura neagră absoarbe, aplatizează până la anulare, până la o dispariție despre
care nu se știe dacă renaște sau nu sub o altă prezență de
partea cealaltă a sa. Antimateria e un soi de nimic, dar simplul
fapt că a fost denumită o definește ca fiind, în esență, ceva.
Nimicul Angelei Marinescu e poate viața însăși, căci ea are
nume, dar nu e ceva concret. Nu există obiectul palpabil
viață, ci doar logosul ei ca singură posibilitate de a da formă.
A fost o provocare să citesc Subpoezia Angelei Marinescu
din perspectiva unei confruntări cu sinele care țâșnește din
versuri și se răsfrânge asupra cititorului. Și poate că e impropriu spus cititor, căci poezia sa nu se citește, se simte și se trăiește, dar nu ca regăsire în primul rând, ci, dimpotrivă, drept
conflict interior și exterior deopotrivă, marcat de coexistența
revoltei și a resemnării/acceptării în același cuplu inseparabil
trup-suflet. În aceeași măsură, îmi este greu să aleg un volum
specific, căci cele care se regăsesc în Subpoezie alcătuiesc în
interioritatea mea o luptă a unei (anti)deveniri, cu toate etapele și elementele-obsesie ale sale. E un întreg de întuneric
și umbră, de sânge și fier, de moarte și nimic, de poezie și
scris cu gâtul, cu tălpile, cu tot trupul. Te întâlnești violent
și melancolic cu tine însăți, cu feminitatea și masculinitatea
din tine, cu absențele și prezențele care te construiesc în
timp. credința, cacofonia și oligofrenia (triada indestructibilă

a sufletului feminin) (Insinuare pe lângă o ființă ciudată) iar
apoi: femeie fără față, violentă cu sine,/ nu cu alții (Nebunie)
Transmutație interioară în încercarea de deslușire a sinelui, a
identității – unde se încadrează feminitatea și ce este ea de
fapt? Te definește, înseamnă ceva, ce urmă își lasă ea asupra
ta ca femeie? Te identifici prin ea, o accepți sau o respingi
vehement? Angela Marinescu nu oferă un răspuns, căci pe
acesta, dacă există, și-l dă fiecare individual. Poeta doar transpune în violența cuvântului pe cea a luptei interioare, a vieții
care se desfășoară convulsiv în carnea și sângele fiecăruia.
Iar de undeva dintre toate astea se scurge cu o intensitate
dezarmantă poezia.
ochi ce se privește
drept în ochi
nicio șansă
gheară compactă
azurul acoperă peisaje carnivore (Artificial)
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M-a marcat nivelul de abstractizare a trăirii și a expresiei
acesteia din volumele recente ale poetei. Mărturisesc că
citeam majoritatea poeziilor de două sau de trei ori până să
pot prinde ideea, însă încă de la prima lectură a lor simțeam
cum se infiltrează printre gândurile mele ca o inundație care
remodelează malurile râurilor, le rupe cu tot cu șoseaua de
asfalt încins și pământul de dedesubt. Iar după, ori refaci drumul, ori îi schimbi traseul, ori refaci malul, cert este că ceva
schimbi și că nu va arăta la fel ca prima dată – important
e cum reconstruiești tu din ceea ce se zdruncină. Te revolți,
probabil, că s-a rupt drumul, dar, totodată, nu poți decât
să accepți și să mergi mai departe. O gheară compactă e o
gheară care zgârie și taie în orice material și materie, mai ales
în carnea omului. Angela Marinescu despică și disecă trupul
pentru a găsi esența, pentru a găsi mintea și resorturile sufletești ale ființei. Și le găsește sub forma nimicului, căci asta
sunt, un nimic pe care decizi singur cum să îl folosești (sau
nu).
Disecarea înseamnă totuși violență. A sinelui și a limbajului. O violență care își află, la un moment dat, un sens. ochiul
se umple de sânge./ sângele are ochi. (despre cum apuc taurul
iubirii de coarne) Sensul e, poate, zdrobirea trupului, a cărnii
și carnalității, a sexualității și a bolii, până când sângele îneacă
tot, iar picioarele ies din cap. Din această (auto)distrugere se
arată nimicul, deci trăirea, iar din trăire, poezia. Sensul îl dă
poezia, care devine modul de a trăi o viață ce nu mai poate
încorpora un fizic normal. melancolia îmi este însemnată,/ pe
dinăuntru, cu fierul roșu,/ ca vitele, la abator./ sunt dusă cu sila
în gulagul melancoliei/ melancolia mea este numai carne și
sânge. (despre cum apuc taurul iubirii de coarne) Pe parcurs,
lupta devenirii se transformă în chiar firescul vieții, se suprapun și se autodetermină, iar violența răzvrătirii ajunge să fie
de fapt forma acceptării. Totul e al tău la un moment dat,
căci totul izvorăște din trupul tău despicat. Doar că totul e în
același timp nimicul, iar atunci când deții nimicul, când gaura
neagră devii chiar tu, nu mai ai nimic de pierdut. Cei puternici
sunt cei care trăiesc dincolo de carnea și sângele trupului și
cei mai puternici sunt, poate, cei care nu mai au nimic de
pierdut. Asta îi face cei mai periculoși și cei mai blânzi dintre
toți.
eu m-am născut
gata violată
de
creierul
meu (o femeie nu este decât un cântec de lebădă)
Disecarea amintită anterior ajunge la un moment dat să
capete nuanțele unei confesiuni care te intrigă. E ca și cum
un om vine și își deschide trupul în fața ta, îți spune că uite,
aici sunt toate organele și oasele mele, tot sângele meu e aici
și curge spre picioarele tale, cunoaște-mă așa cum sunt. Iar

tu nu știi ce să faci. Tot ce îți rămâne e să îți întorci privirea
înauntrul propriului trup și să încerci să descoperi nimicul
tău. Să găsești, să numești și mai apoi să (îți) arăți. moartea
mea este în cap./ tăiați-mi capul. (Fugă postmodernă XVI) O
confesiune care, deși înglobează mereu potențialitatea unui
strigăt de ajutor, doar o amintește pe aceasta și nu o exercită. Vulnerabilitatea este un atu și nu o deficiență; ea este
luată ca prezență și nu ca o absență a ceva și tocmai aici se
concentrează și puterea ființei ce populează aceste versuri.
Totodată, vulnerabilitatea naște dorința de evadare dintr-o
lume ce restricționează și agasează, însă ea nu trădează o
disperare ridicolă sau crearea unui vis utopic, ci, din contra,
asumarea sinelui ca parte a unui mecanism ce nu poate fi
distrus. Atunci când nu poți distruge sistemul, te distrugi
pe tine și dai un sens întregului proces. Poate că asta e, de
fapt, (anti)devenirea sinceră, căci atunci când autodistrugerea capătă un sens ea începe să (re)construiască spațiul
interior. îmi provoc alienarea dar sexul meu atât de negru/
mă copleșește./sunt ceea ce nu sunt. (Valea însângerată)
Prezențele și absențele se împletesc între ceea ce ești, ceea
ce ai vrea să fii, ceea ce ai fost și ceea ce ai fi putut fi.
căci paradisul este ușa pe care ieși
atunci când ți-e frică (***)
Unde se mai plasează perspectiva morții în tot acest proces perpetuu de zdruncinare și remodelare interioară? Nu
se poate spune foarte precis. În iminența ființei însă, viața,
nimicul sunt prea intense pentru a se lăsa cu totul pradă
acestei finalități. Moartea e relevantă prin doza de reconfigurare pe care o poate aduce interiorității, pe care nu o
anulează, ci participă la construirea sensului. Ea marchează,
dar nu uimește. Există, dar nu amenință. relaxează-te nu pot îi
spun sunt blestemată/ să văd putregaiul și îmi scutur mâneca/
peste mormântul îngust al judecății de apoi (***) E un soi
de oscilare între recunoașterea caracterului decisiv al morții și
încercarea de a o transforma în element al căutării sensului.
De aici și inexactitatea distanței dintre ființă și moarte. Care
e abordarea corectă? Există așa ceva? Nu se știe. Tot ce știi e
că te întorci tot la un nimic, un altfel de nimic, pe care încerci
să îl vizualizezi și te întrebi dacă tu trebuie să îi dai sens sau el
îți dă sens ție. Ajungi la nimicul de după moarte, asemănător
cu cel al vieții și totuși atât de diferit. Un nimic care numește
o antimaterie a unei alte existențe, dar a cărui deslușire e
încă imposibilă, căci în moarte nu mai poți să îți diseci trupul.
Sensul de după moarte e, poate, asemenea tesseractului
lui Cărtărescu – el se compune din sensul vieții-nimic, dar
ceea se construiește cu el e dincolo de înțelegerea ființei.
Personajul lui Cărtărescu (mă refer aici la cel din Solenoid)
reușește, totuși, după ani de muncă, să vizualizeze a patra
dimensiune. Nimicul morții oare poate fi însușit prin despicarea trupului în viață?
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poezia între a privi și a simți

JUCĂRIA
MORTULUI

de
CONSTANTIN
ACOSMEI

Andrada Strugaru

O

prezență destul de rezervată în spațiul poeziei românești, Constantin Acosmei propunea în 1995 primul
(și, până în prezent, singurul) său volum: o sinteză
concentrată, fundamentată pe infuzia straniului și grotescului într-o banalitate refiltrată prin prisma unui ochi atent la
fiecare detaliu, ochiul omului singur, care disecă și analizează până la ultima piesă tot ceea ce se află în exteriorul și
în interiorul său. Jucăria Mortului definește o lume în care
normalitatea este recompusă, aparent aducând la suprafață
reacțiile și intențiile spontane, aproape de instinctual, pe care
fiecare dintre noi încearcă să și le refuze; poezia lui Acosmei
aduce în prim-plan o lume de graniță, în care pete obscure se
ivesc la fiecare pas, iar întunericul și răceala devin principiile
unui nou cod de existență.

week-end cardiac
Susținută de un ton original, în același timp grav și ludic,
lirica din Jucăria Mortului confruntă în permanență imaginea
cu starea poetică; textul devine un spațiu în care nu mai
există delimitări între contemplativ și confesiv, întrucât trăirea
înseamnă reprezentare, iar gândul este transpus într-un act
(de fiecare dată) surprinzător. Astfel, propria prezență devine
pentru poet principalul instrument stilistic, întocmai prin
natura sa plurivalentă, în același timp plastică și elastică, păstrând rigurozitatea unor coordonate incontestabile ale realității, dar și maleabilitatea meditațiilor introspective. (închid
ochii deschid gura/ niște scursori sunt zilele/ străzile tremură
cu burta la stele/ mațele cântă duios - / închid ochii deschid
gura/ în locul lacrimilor din orbite/ se scurg bucăți de scuipat).
Discursul se păstrează simplu, fluid, cu tăieturi și întreruperi
aproape insesizabile în frazele scurte, oscilând între un oarecare patetism (temperat) și o obiectivitate clinică, aparent
rezultată din necesitatea de a consemna cât mai mult și cât
mai aproape de adevăr; Constantin Acosmei construiește
imagini șocante, dure, față de care însă, el însuși pare detașat,
impasibil în interiorul vârtejului de senzații dintr-un week-end
cardiac. Poezia lui păstrează un ritm propriu, placid, la nivelul
căruia freamătul lăuntric și tulburarea par să fie anulate – po-

etul însuși apare ca o ființă flegmatică, imposibil de surprins,
cu toate că încearcă să se plaseze cât mai aproape de nucleul
crizelor pe care le traversează (stau cu fața în sus/ îmi țin de
urât/ spune și tu./ șchiopătez pe saltea/ aranjez cu mâna/ un
fleac lângă altul/ spune și tu./ strănut de tristețe/ când se face
noapte/ și zboară toate/ muștele pe gură).
Reeditat după prima publicare (1995) în 2002 (Vasiliana),
2007 (Vinea) și 2012 (Casa de Pariuri Literare), volumul este
alcătuit din 5 părți (sau 5 etape de creație): maledicat, sic cogito, texte poetice, relatări și ce s-a întâmplat, acestea putând
fi identificate drept purtătoare ale evoluției dimensiunii lirice,
care traversează atât contemplări și meditații solitare concentrate, cât și proze poetice. Ele ar putea sintetiza, de fapt,
interioritatea poetului, care se poziționează prin notațiile de
la începutul fiecărei secvențe undeva în exteriorul propriului
imaginar: de la un așa-zis manifest pentru o lirică de graniță
(poate chiar lirică-experiment) în maledicat, urmată de întoarcerea către sine ca formă de conștientizare a disponibilităților meditative (sic cogito) care ar putea reconfigura textul
(texte poetice), până la o a doua cădere (de această dată în
retrospectiv), unde relatările devin pretextul unei călătorii
atemporale prin propria existență ipotetică, iar explicația și
fundamentul devin necesități ale confirmării și resusținerii
spațiului poetic (ce s-a întâmplat).
(mă așez pe scaun și stau/ cuminte – nu mă pârlește/ soarele nu mă prinde ploaia/ fără multă milă mă uit la/ pozele
unor străini rătăcite/ în sertar printre fleacuri/ „fotografii cu
cei dragi”/ cînd nu mai pot de frică/ îmi țin mâna - nu sînt în/
stare să îmi astup urechile/ cu degetul și să țip - /un musafir
abandonat în/ sufragerie pufnește în râs)

mi-am închis pleoapele cu mâna/ și miam tras pătura peste ochi
Singurătatea pare mai degrabă un reflex în poezia lui
Constantin Acosmei; izolarea și solitudinea se află sub semnul unei anumite nevoi de integrare în straniu: în spatele
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geamului de tablă începe o lume hipnotică, în care omul pare
să desfășoare coregrafia mecanică a integrării în propriul
trup. Ceea ce se află dincolo de fereastra închisă nu este decât fotografia unor străini, placată în straturi de neînțelegere
și dezgust. Odată cu această delimitare începe, de fapt, sfidarea normalității: nu există repulsie și aversiune, ci doar un
profund plictis de a fi, până la urmă concretizat într-un refuz
de sine. Meditația și versul devin ceva rezidual, fiind rezultatul
unui exces de existență. (zeii sînt vii/ numai în sudalme/ și ce
dacă./ îmi arunc ochii/ scuip în muzicuță/ și cânt/ până când
fața/ mi se îmbălează/ și ce dacă./ sub fereastra/ deschisă un
om/ ascute coasa/ cu o cută) Am rămas cu impresia că Jucăria
Mortului propune o lirică nihilistă, în care nu mai există firesc
sau nefiresc, iar totul, de la gând până la act/ritual sfidează
coordonatele realității cunoscute până atunci. Versurile lui
Acosmei deschid un spațiu în care intențiile proliferează și se
concretizează în expresii naturale ale cruzimii și grotescului:
singura mărginire este cea a propriei spontaneități (nu mai
pot de frig – am deschis/ geamurile ca să nu arunce la/ noapte
cu pietre și să le spargă/ azi m-am întors târziu – pe o stradă/
se spărsese o țeavă de canal și/ m-am oprit acolo să mă dau
pe gheață/ acum stau în pat și mă uit la/ casa de peste drum ziua când treci/ prin fața porții deschise un copil/ își îndeamnă
câinele să te muște). Chiar la mai mult de 20 de ani de la publicare, am rămas cu sentimentul că volumul a redefinit, sau
cel puțin a adăugat o direcție nouă în poezia românească,
reprezentând în același timp și o dimensiune în care poetul
ieșean experimentează prin imagini și cuvinte (Cu ochii ațintiți spre Crucifix,/ Visând la Scara lui Ioan Climax,/ În timp ce
preotul rostește: „Pax/ Vobiscum” – gata, s-a sfârșit, dau chix.).
Ceea ce rămâne neschimbat însă este expunerea poeziei ca
un act (stare) inseparabil de cel care scrie – aceeași mână care
mai devreme spălase vasele acum transcrie întocmai cele mai
simple experiențe (de cele mai multe ori integrabile banalității cotidianului) în momente de o intensitate aparte.

am deschis radioul și am așteptat cu
nădejde să anunţe ora exactă
Timpul apare ca o problemă de percepție, devine maleabil
și este stilizat, fiind un pretext pentru explorarea dimensiunii
experimentale ample. În Relatări, este inaugurat un joc al
transpunerilor și al ipostazelor temporale, confruntate în
permanență cu interioritatea stranie a aceleiași ființe singure
și instinctuale. Într-o zi stăteam la masă cu părinții mei. Eu
mestecam de mai multă vreme o bucată de brânză goală,
sfărâmicioasă și acră. Am încercat s-o înghit, strângând din
ochi, însă brânza mi s-a oprit în gâtlej. Am tușit încet, dar
cînd am tras aer în piept, m-am înecat. Am început să horcăi
și să icnesc, printre hohote de plâns, zvîrcolindu-mă pe
scaun. Mama s-a repezit și m-a luat în brațe, m-a înturnat
cu capul în jos și a început să mă lovească cu pumnul după
ceafă, până când am vărsat tot ce aveam în stomac. Apoi

m-a așezat pe scaun, m-a șters pe la gură cu șorțul și
mi-a dat să beau niște apă. Tatăl meu a mușcat din pâine
și niște slănină, a mestecat bine înghițitura, apoi a luat-o
cu degetele și mi-a băgat-o în gură. (Relatarea unui copil)
Ceea ce frapează în poezia lui Acosmei este distanța pe
care reușește să o păstreze față de sentiment și de trăire:
totul este inserat, de fapt, la nivelul imaginii și al senzației;
versurile transmit pentru și despre ele însele, lăsând impresia adesea că poetul se află în exterior și consemnează sau
construiește o lirică a notațiilor, alcătuită din reminiscențele
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unor crize și traume subzistente. Acestea sunt proiectate
în dimensiunea temporală ipotetică, prin construirea
unor avataruri, a căror asemănare cu ființa confesivă din
primele părți ale volumul tulbură: omul apare, de fapt,
ca sumă a distrugerilor (inerent și a autodistrugerilor) pe
care le-a traversat și le-a provocat. Nu mai țin minte cum
am luat-o razna. Dădeam târcoale prin niște hîrtoape, cu
noaptea în cap. Mergeam crăcănat peste bălării și făceam
gălăgie, ca să nu mă rupă niște cîini. Am auzit de departe
un huruit înfundat, apoi am zărit prin fumul de păcură,
chiar în mijlocul drumului, o rablă ruginită care trepida
din toate șuruburile. Pompa trăgea cu putere – un furtun
lung și gros, vîrît printre șipcile gardului într-un veceu, se
încolăcea în convulsii. Am simțit că mă apucă leșinul, am
întors spatele și am luat-o la sănătoasa. Când m-am dezmeticit mă aflam în lift. Eram desculț, aveam capul spart
și urcam.(Relatarea unui bătrân)

cercurile de la plită// am sorbit o înghițitură/ din paharul cu
slatină// mai am patru țigări/ și patru chibrituri).

ce s-a întâmplat
În Jucăria Mortului, Acosmei construiește o lirică a stărilor
și a imaginilor acute, în același timp, provenite și confruntate
cu implacabilul plictisului de a fi: indiferent de căile pe care
le urmează, omul se lovește de fiecare dată de același verdict
al nimicului, propria insignifianță substituind profunzimile, la
capătul introspecției și analizelor retrospective. (ce este nimic
ce faci nimic/ ce cauți nimic ce vrei nimic// ce ai nimic ce te
doare nimic// ce simți nimic ce spui nimic) Când să îți așezi
meticulos fiecare gest sub geamul de sticlă al lupei e tot ce
știi, este inevitabilă descoperirea simplității și a banalului ca
pe un spațiu straniu, fără contururi, în care fiecare se pierde
treptat.

mă trec fiorii
Când nu este aer închis, frig sau toamnă în Jucăria
Mortului, se lasă noaptea. Întunericul devine o obișnuință
a meditației și a contururilor simplificate – liniile pe care le
trasează Acosmei par uneori rudimentare, necomplicate.
Sfidând dimensiunea confesivă a discursului, printr-o poezie fragmentată, concentrată, ce lasă loc multor goluri
pe paginile volumului său, Acosmei dă formă unei lirici
a stărilor subînțelese din gesturi și imagini. Prin aceeași
prismă este privită și iubirea, care este trăită undeva la
granița dintre dramatic și patetic, dintre banal și instinctual; ars amandi a poetului se rezumă la momente de
o simplitate implacabilă, care păstrează totuși, caracterul
unui ritual bizar. Dragostea este, în poezia lui Constantin
Acosmei un spațiu închis, o legătură care încifrează straniul (mă ascund în/ spatele tău și îți acopăr/ urechile cu
palmele/ aștept să pui/ paharul cu limonadă/ pe etajera
de teracotă/ îți întind mâna/ te invit să ne plimbăm/ pe
lângă șifonier/ cu un picior încălțat și/ cu unul desculț).
Cu atât mai tulburătoare devine prezența omului care
încearcă să premediteze și să regizeze întâmplătorul,
pierzându-se printre nesiguranțele propriei singurătăți –
totul este un joc, iar el însuși, cu fața învelită în hârtie este
în același timp și jucăria și mortul, într-un experiment
interminabil al ipostazelor (întâlnire: când ajungem față
în față/ punga – pe care o țin cu mâna/ stângă – mă
prefac că o scap// ne aplecăm după ea în același/ timp
și ne izbim cap în cap). Poezia lui Acosmei este bântuită
de o ființă flegmatică, care își anticipează și își calculează
fiecare pas și fiecare reacție, nefiind niciodată surprins
de niciunul dintre lucrurile care o înconjoară; pare o
lume regizată și pregătită cu atenție, un spațiu în care
extravaganța își cere liniștea, într-o atmosferă în care
toate respirațiile sunt egale (echilibru: am tras cu cleștele/

despre pesmetul originar

LOMOGRAFII
de
IOANA
NICOLAIE

Ioana Tătărușanu

L

omografiile Ioanei Nicolaie sunt construite pe conturul
unui schelet narativ, care împresoară și justifică cele mai
adânci dureri umane, de la copilăria trăită în comunism,
la chipul în descompunere ușoară al mamei, singurătate,
absență, credință și trecutul abscons și indefinit al unei lumi
în continuă schimbare. Un spațiu olfactiv, în care mirosul de
mentă, levănțică și cel uscat de pesmet își dansează confluența, devenind făgașul încă tulbure al unei încercări de
conciliere cu sine. Aici timbrele, scrisorile, vatra și plita sunt
personajele blânde, de acum fermecătoare, ale unei povești
nostalgic-duioase despre viață, devenire și maturizare. Între
ele, oamenii devin mici și se feresc de dispariție, iar chipurile care contează cu adevărat sunt numărate pe degetele
unei mâini nefericite de femeie care încearcă la nesfârșit să
înțeleagă.
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Povestea singurătății se scurge între obsesii și anamneze și
nu se stabilizează niciodată într-o singură matcă ori sub matricea unei definiții unice, pentru că indeterminările recurg la
schimbări de poziție, la reformulări și reformări, în funcție de
vârsta unei ființe supuse la corvoada trecerii și a întrecerii cu
timpul. Mai întâi, singurătatea/ e o țesătură de cimbru și mentă… între degetele (subînțelese) ale unei femei încă tinere,
pentru care mirosurile nu sunt docile și nu sunt cuminți, ci
ele trebuie să miște, într-o fuziune totală, entitatea care le
absoarbe. Nimic nu este însă ostentativ și, nu peste mult
timp, singurătatea alunecă înspre alienare, e mult mai casnică,
robotică, mecanizată, scurtcircuitată într-o rotire plictisitoare
de mișcări și obișnuințe automatice. Singurătatea-i o mașină
de spălat,/ aburul atâtor întâmplări risipite,/ pătrățelele sfioase
ale interfonului,/ cerul acesta ca smalțul pe oale…/ e mijlocul
cambrat al tăcerii,/ pe care dintotdeauna alături o port/ ca
după slujbă clopotele/ într-un orășel de munte…
Dulceața credinței, încleștarea melancolică a unei amintiri,
tăcerea ca accesoriu purtat dintotdeauna și nostalgia pitorescului compun un tablou al secularului. Pare, de această dată,
că singurătatea a devenit, mai mult decât o stare permanentizată, o apologie a dorințelor, a sunetelor cu ecou prelung și
a peisajelor interior-exterioare, descompunându-se treptat,
învolburându-și mătcile. Credința e disipare și incertitudine,
astfel că în fața ei concretețea devine mai primitoare, mai
blândă, mai puțin sceptică visului și aspirației, amintirii, dorului și suferinței. Biserica din copilărie e amintirea care sporește
reformularea, care o rodește, o justifică și pe care o însoțește.
Ceea ce rămâne din preumblarea juvenilă prin biserici, într-un context istoric și social în care oricum spațiul acestora
de manifestare era unul al restricțiilor, al fricii permanente
și al haosului neîncrederii, este, în sine, afectivitatea, felul în
care ne aplecăm liniștit asupra cutumelor existenței noastre
și a celorlalți, pentru care Dumnezeu va rămâne toată viața
încleștat în broboada unui batic sau în văpaia timidă a unei
lumânări. știam că nu e aceea credința,/ deși mă topeam în
obrajii duminicii,/ în pliul bisericii în care părinții/ uneori mănchideau,/ în timp ce vătraie de fum/ rămâneau ca o scoarță
pe mine,/ cea bine închisă-n baticul/ de două ori sub bărbie/
înnodat… În pliul mai sus pomenit încap îndoielile și vrajba,
acalmia sinceră a unei reflecții, încape nimicul și încape figura
mamei, peste care nici Dumnezeu, imaginea ideală a familiei,
copiii sau vreun reper născător al vieții nu pot trece. Nimicul
a început să crească în mine,/ iar mama era acolo mereu.
Figura maternă este întruchiparea consistenței nimicului, ea
este piedestalul unor emoții care nu cunosc macerarea și nici
surplusul, dar pentru care echilibrul este o utopie. Se petrece
o deformare treptată, lină, la finalul căreia orice gol și orice
spațiu ori distanță încorporează sau împrumută din reperul
omniprezent, călăuzitor și pașnic chiar în iluzia absenței, al
mamei. Starea trecerii absurde a timpului, a decantării sale
fără rost și fără destinație glisează înspre zonele întunecate

și înspre cele de lumină ale sufletului. Senzația
este că, între toate acestea, orientarea amintirii și a soarelui, în momente distincte ale zilei,
trasează exact aceeași axă, iar somnolența devine
vis. Mama e o poliță afumată,/ cu burice de degete
și amintiri ferfeniță,/ cu galbene pagini în apusul
de carte,/ deoparte pus pentru noi,/ pentru
ea…/ mama e o-ncetineală scăpată/ din anii ei sparți
ca lumina/ vălurind
într-un beci. Imaginea
casei părintești e mai
degrabă a olfacției
decât a irisului, el există
doar ca făgaș al luminii,
a blândeților stafidite în
grabă sau a pesmetului
plângăcios, iar ceea ce se
construiește în umbra și în
penumbra acestui amalgam
de simțuri e singurătatea. Sau
sângele unei păpuși care se roagă să fie găsită.
Dragostea lomografică e un
sentiment al inadvertențelor, al
intermitențelor și al răbdării suprasolicitate, care așteaptă la rândul ei.
Interogația este marca unor închideri și deschideri care nuanțează
demarcația fină dintre dragoste și
prietenie și le apropie absorbindu-le una în cealaltă, construind
impresia fulgurantă a unui povârniș sentimental, de pe vârful
căruia nici iubirea, nici prietenia
nu își mai modelează sensul, pentru că omul, glacial între suspine,
e totuși nefericit. De câte feluri e
dragostea,/ încep să mă întreb,/ când
un prieten mă ajunge în somn(…) Îndelung
răbdătoare,/ dragostea-i un evantai de încuietori/ pe înfumurarea păunului,/ în pioșenia
brațelor la ceas de odihnă. Exercițiul vieții
include și iubirea, amorsată și devenită obișnuință sau exces, superficialitate sau îndărătnicie
ascunsă într-o gămălie de nasture. Sau de ac. Eu
cred că dintr-o îmbrățișare doar/ nimic nu apare!/
căci ce-ar fi oamenii aceia/ luându-și rămas-bun
în gări?(…) și-acum,/ îndărătul cinei ca un nasture
spart,/ ce exercițiu cu scris istovit am pierdut?/ ce
somnoreală?
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a nefericirii e permanenta depozitare a ei în trecut. Acum, că
dragostea a venit,/ Rămânem amândoi nemișcați/ Doi liceeni
umăr la umăr/ Lângă-un soare de pe care/ Tencuiala nu cade.
Ceea ce rămâne însă, e modul în care prăbușirea alege să
se producă. În poezia Ioanei Nicolaie, suferința împrumută
glasul dulce și blând al copilăriei și al adolescenței, tocmai
pentru că povestea este a lor și mai puțin a ființei pe care
o înconjoară. Sfârșitul brusc e mai rău/ ca un sfârșit./ Deși-l
crezi departe/ El ciocăne ușor la fereastră/ Ca unghia lunii în
miezul de zi,/ Ca lacrima ce stă cu lumina aprinsă. O lacrimă
care stă cu lumina aprinsă a încetat să curgă sau merge spre
înapoi, dar nu suportă transparența unei proximități luminoase și care, deci, ar putea-o demistifica. Am scris totul cu
dragoste,/ Am umblat cu tălpile goale,/ Sperând că voi putea
cândva să încalț/ Bocancii pe care timpul nu îi mai poartă.
Comuniunea vârstelor și împăcarea lor conduc către realele
consistențe afective, a căror substanță se hrănește din schimbul îndelung sperat (și aici nostalgic-hrănitor) dintre timp și
om. Lomografii, o fotografie în fotografie, timp în om și om
în timp ce se substituie necontenit.

Extaziați sau mult prea nefericiți, starea de
beatitudine ne pândește ca o amenințare, ca un
ce-ar fi dacă și cum ar fi să, chiar dacă, în
definitiv, amintirea e cea mai pură, deși
opacă, formă a dragostei de sine. Oamenii
dispar ca și cum nu ar fi existat ori, cel mult,
se rotesc într-o plutire și într-un vertij de
erori, așteptându-și moartea sau contemplând-o, născând doruri sau ucigându-le
pe cele ucigătoare. Oamenii în formă de
praf/ Ce știu că-n pământ o să dea/ de
un cer/ N-o să se poată
niciodată întoarce/ Fiindcă
aici e soarele/ Este soarele.
Supraviețuirea, formele
posibile de apărare
sunt și ele o expectativă,
se așteaptă pe ele însele, se
auto-stimulează, se bucură și
se ofilesc împreună. Și nu mă
pot apăra/ Căci nu știu să fie în miezul
de noapte/ O singură vorbă ce vreodată/
să fi luminat. Tinerețea și copilăria sunt
cele învingătoare, chiar dacă prin amintire.
Adolescența devine și ea un zid, pentru că
împietrirea ei e poate la fel de dureroasă
ca cea resimțită prin singurătate și singura sursă

corpuri suspendate

OANA VĂSIEȘ
de
ALEX
VĂSIEȘ

Viviana Gheorghian

C

e se întâmplă când creația devine radiografie, iar
imaginile devin experiențe și nu viceversa? Îndemn.
Uită faptele și transpune senzații! Creează imagini!
Când tot ce îți rămâne de făcut este să taci, să vorbești, să
privești și să plutești, plimbă-te! Și citește versurile lui Văsieș!
Nu e nevoie să te regăsești. Nu ai în ce. Totul este stare... și e
copleșitoare.
Poemul lui Văsieș nu se limitează la expertiza unei experiențe vizuale palpabile, a unei stări ciclicizate ori a unei
mișcări deja automatizate, ci, consumând toate aspectele
enumerate, persistă în a dezmembra palpabilul, ciclicitatea
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și automatizarea (nu ca însușiri, ci ca stări unice, dezarticulate și de sine stătătoare, care guvernează lumea) în corpuri
suspendate și dezorientate. Prin aspectul său perfect general,
subiectivitatea capătă note obiective, iar obiectivitatea nuanțe și perspective subiective. Senzația rămasă în urma lecturii
este aceea a unor stări permanente (uneori cosmetizate,
alteori nefiltrate) și a unor senzații (a căror capacitate de a
fi vizualizate îți este relevată abia după ce ești supus unui
exercițiu al ambiguității) conturate din prisma unui privitor
placid a cărui subiectivism firesc, mai mult indus decât impus, pătrunde într-un joc al mărturisirilor, al frivolității și al
gesturilor feminine.

Gânduri. Dacă folosirea unui pseudonim
feminin obligă și provoacă poetul la
un alt tip de raportare faţă de actul
scrierii, ce decalaje interioare se
produc în actul lecturii atunci când
cititorul
conștientizează
folosirea
heteronimului?
Se produce un blocaj, un șoc sau, dimpotrivă, o încercare
inconștientă, intuitivă, de a broda în jurul poemului citit? Cert
este că, înainte de a crea un poem, Alex Văsieș creează un
personaj, o voce feminină cu o personalitate care oscilează
între două identități ce coexistă: pe de o parte, una care rămâne refractară la orice încercare de reconfigurare a realității
(realitatea care e insalubră și moale) din perspectiva moralității (moralitate ca antonim al mecanizării umane), iar pe de altă
parte, una nostalgică și vulnerabilă, care își îndreaptă atenția
spre amintirile pierdute (caut în cutii/ ce a fost între noi) ori
spre concentrarea (sau construirea!) frumosului, puternic
romanțat și încărcat de emfază. Inițial ești tentat să crezi că
celor două cicluri care alcătuiesc volumul, Solace și Fete din
România, le sunt atribuite ipostaze lirice profund antagonice
însă, de fapt, ele se suprapun în același eu asamblat progresiv
din faze, momente, fragmente și perspective. Indiferent de
ipostază, imaginea creată păstrează aceleași atribute, fiind un
tablou construit din convingeri efemere, impulsuri entuziaste
concretizate apoi în dezamăgire și deznădejde ori confesiuni
livrate în formă brută. De aceea, cititorul se confruntă, mai
întâi, cu un personaj și abia mai apoi cu un discurs care, odată
cu avansarea în volum, se construiește și deconstruiește în
mișcări succesive, ritmate și dezordonate.
Volumul nu oferă soluții, nici nu conturează sau impune
situații categorice. În ciuda caracterului percutant ori chiar
ușor incisiv al unor imagini, poezia rămâne amplasată într-o

sferă a contrastelor diluate. Diferențele sunt cele care reconstituie și nu cele care fragmentează, îmbogățind și oferind
verosimilitate ambiguității. De la tehnica folosită și până la
dubla ipostază a poetului, contrastele din volumul lui Văsieș
nu conduc la scindare, ci, dimpotrivă, la coeziune: Cu o rochie
roșie într-o seară/ plină de altele care se strecoară-ntre mese/
greu/ chiar și pe lângă zid/ să te ții/ când nu mai e diferență
între/ a te agita și a pâlpâi.

Plutirea care salvează
În primele poeme ale volumului sunt conturate lupta dinte
material și spiritual, dominația exteriorului asupra interiorului
și viceversa, ordinea care distruge și care diluează emoțiile
neșlefuite, profunde. Poezia nu exprimă convingeri, ci le
construiește punându-le în cuvânt. Acestea nu au o ordine
prestabilită ori o axă ascendentă evidentă a intensității și, din
acest motiv, termenul cel mai potrivit pentru a le încadra în
aceeași sferă este ansamblu. Un ansamblu care se constituie
sub forma unei confesiuni și, poate, mai mult decât atât, sub
forma unui testament. Mecanizarea umanului constituie o
problemă atinsă în mai multe versuri (în balans printre suflete
tinere și organice/ viitoarele mașini de corporație/ tinere și
decorative). Este evidentă metafora sufletelor care devin
mașini, însă rămâne ideea de conservare a tinereții, precum
și noul mod de a o înțelege: din stare existențială, perioadă
circumscrisă temporal, tinerețea se transformă într-o calitate
decorativă, într-un dat care însoțește și nu care determină.
Față de toate aceste procese, privirea rămâne distantă și nu
trădează temeri ori neliniști. Constatare. Înfățișare. Nu încercare. Nu motivație. Experiență. Prin detașarea față de ceea
ce se întâmplă, lumea creionată în versurile lui Văsieș capătă
consistență. Plutirea este cea care salvează aparenta și indusa detașare de ceea ce mulți ar putea cataloga superficial.
Plutirea este verticală, în timp ce traseul rămâne orizontal
(servitorul levitează la baza dealului/ o șopârlă parcurge
speriată un traseu/ totul a fost calculat/ precizia asta egală
cu fericirea).

Timp și identitate
În primul ciclu există o identitate care vorbește, una care
privește și una care tace. Fără a fi delimitate, ele îți sunt relevate
în anumite momente-cheie și contribuie, încă o dată, la
realizarea contrastelor diluate din volumul lui Văsieș. În ciclul
al doilea, jocul identitar devine mult mai asumat, constatările
și experiențele estetice din primul ciclu transformându-se în
mărturisiri personale. Versurile au un ritm mult mai feminin,
vocea capătă un iz mult mai adolescentin și devine încarcată
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de patetism, în timp ce experiența începe a se îmbiba
și în fapt, nu doar în stare. Poate când vezi cea cu
adevărat frumos/ Undeva mai retras/ Sau trei cuvinte
frumoase/ Sau le asculți/ Atunci cred că auzi un ecou
înauntrul tău/ Adânc. Starea este înlocuită de gând.
dominația simbolică a corpului/ modurile de a
privi de a tăcea sau de a vorbi/ încărcate cu putere/
insidioasă insistență și pentru amintire/ o formă de
complicitate/ nici supunere nici adeziune/ găsește
dacă poți ziua cu plutirea
Fascinantă este apropierea tainică a poeziei de
timp, precum și modul ei de a se raporta la axele
sale, trecutul, prezentul și viitorul. Ai impresia că totul
rămâne într-o zonă a expectativului, a unei posibilități neîmplinite ori încă promise, a unui prezent
situat peste tot și în toate timpurile. Trecutul este
ceea ce ar fi putut să fie, dar nu s-a întâmplat (N-am
avut timp să stau cu tine/ Dacă aș fi avut ne-am fi
plimbat noaptea/ Sub fântâni strălucitoare/ Ne-am fi
iubit în camera de provincie), viitorul
este asociat posibilității, așteptării și
prorocirii, presdestinării oculte (așa
să ne fie și gestul/ exact și comun/ ca
o groapă; Ziua tot mai scurtă/ la un
moment dat n-o să mai ajungă/ o să se
întrerupă), iar prezentul este, prin sine,
un mod de a exista.
Volumul lui Alex Văsieș este un tratat
despre provocările și frumusețea actului de a crea. Un alter-ego, o stare, o
imagine, o atmosferă. Despre lumea
noastră interioară care nu are nicio logică, niciun sens, nicio direcție și, poate
tocmai din acest motiv, trebuie și merită
înfățișată. În momentele de cugetare,
versul lui Blaga care îmi răsuna mereu în
minte, Dă-mi mâna ta, trecătorule, și tu
care mergi, și tu care vii, este înlocuit de
versurile lui Văsieș, Maestrul meu spiritual îmi
face semne de-afară/ nebun/ un tir vine spre el/
un tir vine după el. Trecător sau tir... Până la urmă,
când sufletele devin mașini, ce importanță mai are
cine comite gestul distrugător?
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mișcarea browniană a stărilor în

LIBER DE
CAUSIS

de
FLORIN
PARTENE

Raisa Manolescu

Î

ncremenind prezentul în care continuă să se infiltreze
umbra amorțită a trecutului, claustrând amintirile
mistuite de regret, poeziile din care se constituie volumul
liber de causis se derulează în fața cititorului sub forma
unei mișcări browniene în care ordinea este (re)configurată
tocmai prin renunțarea la aceasta, rămânând doar imaginea
dezolantă a indiferenței.
Volumul mi-a lăsat impresia unei voci suspendate între
resemnare și speranță, această stare intermediară dobândind
rolul unui anestezic al trăirilor. Întocmai ca un fluture care,
prins într-un borcan, deși conștient de neputința și suferința
(auto)provocată, continuă să se zbată, împotrivindu-se închisorii de sticlă, în liber de causis durerea este reiterată tocmai
prin încercarea de a o încremeni: eu știu despre singurătate/
exact ce mi-ai spus tu/ că nu este o boală/ ci doar o depărtare
ușoară/ ca stîngul de dreptul în vals (iepurele). Cele patru părți
pe baza cărora se cristalizează volumul apar ca răspunsuri la
întrebările tale fundamentale (liber de causis), atât poeziile
cu care debutează fiecare parte cât și cele tranziționale reprezentând catalizatori pentru ceea ce urmează. Fiecare parte
este încrustată în liric sub forma unei nuanțe a singurătății
– sau, mai bine zis, ton - având în vedere că trăirile par a
gravita în jurul dualității alb-negru și nu în jurul policromaticii
– aducând câte o nouă perspectivă epatantă asupra acesteia.

a) – desprindere de fantoma proximităţii
Poemele din prima parte a volumului mi-au lăsat impresia unei încercări (pe cât de intensă, pe atât de inutilă) de
revitalizare a apropierii, a unei apropieri corporale reflectată
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în versurile tangibile, dar volatile – m-am depilat/ m-am dat cu
ceară/ și vreau să vin la tine/ să mă iei de trupul meu mic/ pînă
cînd scîntei ca moartea lentă/ ne vor convinge (ceara). Prezența
– acum iluzorie, spulberată ireversibil și transfigurată într-o amintire distilată a altcuiva – extinde abisul singurătății, aceasta fiind
acutizată de absența prezenței: singur despre singurătate nu am
aflat nimic (iepurele). O mișcare spre înapoi, a cuiva care calcă pe
propriile-i urme pentru (și fără) a-și găsi drumul spre ceea ce a
fost, a cuiva care se mișcă din inerție, rupt de fervoarea și hipnoza
în care plutise până atunci.

c)-d) – cădere în abisul izolării
Compoziția poetică se metamorfozează într-o indiferență
ternă, singurătatea fiind percepută ca o evadare din suferința
inexorabilă: urc doar cu liftul acum/ și cînd mă așez în pat/ mă
prăbușesc în vechea noastră grădină/ cînd tu plină de viață ai
deschis larg ușa/ iar eu am plecat să locuiesc la hotel... (hotel).
Trăirile sunt paralizate, obturate într-o crisalidă cenușie, țesută de
incapacitatea resemnării. Încremenirea introspecției dobândește
valențe monocromatice, sugerate de o voce apatică și versuri ce
converg spre desistare – nu,/ nu tu,/ nu tu, viață (perseverența).

e) – fiinţa (prin) caleidoscop
În indiferența opacă, (aparent) impenetrabilă, se infiltrează
imagini puternic vizuale, pulsatile, vii, care îmi amintesc de
lovitura unui fulger care despică, deși doar pentru o secundă
de luciditate, bezna densă a nopții. Vitraliul acestor minuțioase
imagini creează impresia de distorsionare a detașării anterioare,
poeziile transfigurând starea construită în celelalte două părți –
surprinde-mă...tu!/ doar ți-am adus fluturi, săpun/ săculeț pentru
minte (poezie balneoclimaterică).

b) – singurătate decupată în abţibild
Ajungând la ultima parte a volumului – care se identifică, în
fapt, cu ultimul poem – mi se pare că toate celelalte versuri s-au
omogenizat într-o singură poezie, care aduce singurătatea anterioară într-un stadiu de incandescență: Cînd stau și exist/ Sunt
de la nas în sus un om trist/ Singur mă gândesc/ Însă ea gândirea
dezvoltă/ Gînd chinezesc (abțibild). Finalul volumului dizolvă imaginile caleidoscopice construite până acum, suprapunând peste
acestea candoarea dezarmantă adusă de singurătatea ireversibilă.
Florin Partene, prin volumul liber de causis, creează și spulberă
stări printr-o poezie transcendentă, a cărei fluiditate ilustrează în
mod percutant mișcarea haotică și, totodată, hipnotică, a ființei.
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printre volutele lumii în

CERUL SENIN

de
ȘTEFAN
MANASIA

Alina Viţel

C

erul senin reprezintă un exemplu percutant de poezie
demitizantă, volumul fiind dominat de un realism brut,
sincer, căci omul nu se află doar în căutarea lucrurilor
înalte, ci are nevoie să îi fie satisfăcute și aspirațiile frivole,
setea carnală. Sunt abordate teme care denotă adevăratele
trăsături și preocupări înșurubate în cotidian, evidențiindu-se
faptul că grotescul a devenit un element recurent, imposibil
de evitat. Suntem purtați prin cotloanele lumii, ale minții și
atrage atenția modul în care acea doză de profunzime este
intercalată între aspecte aparent banale, golite parcă de conținut, ba chiar de sens.
cînd merg să fac nani
ca jamaicanii,

visez doar celestul
perlatul punani

Poemul intitulat ars amandi aduce în prim-plan decăderea, contrastând cu ceea ce ar putea transmite recurgerea la
o limbă antică a cărei cultură promova un fermecător ritual
al seducției. Astăzi suntem înconjurați de derizoriu, de false
principii, de plăceri dominate de componenta imediatului,
uitând faptul că spiritul nostru este eminamente imaterial.

Adevărul e cerul senin
Adevărul e cerul senin (Nino Stratan) este o sintagmă care
înglobează esența volumului de poezii semnat de Ștefan
Manasia. Adevărul reprezintă o noțiune creată de om și satisfăcută, se pare, tocmai de placajul care se interpune între
teluric și cosmos - acel spațiu de tranziție care ne întreține
starea latentă de visare. Tind să cred că această asociere este
mai mult ca sigur logică, pentru că, de nenumărate ori ni s-a

dovedit faptul că adevărul nu se află
printre noi. Deci este extrem de plauzibil să fie deasupra noastră.

Flash-uri
Modul în care te poartă prin club
mâna tatuată floral a unei fete, a vorbi
despre cutremurul din Nepal sau a te
gândi spre care punct cardinal să îți poziționezi capul sunt atât experiențe, cât
și experimente. A analiza și medita pe
baza normalității reprezintă acel ceva
de care avem nevoie pentru a ne simți mai puțin vulnerabili,
mai puțin stingheri, mai înțeleși. Poeziile lui Ștefan Manasia
reușesc să o facă într-o manieră ofertantă și au capacitatea
de a disipa solitudinea pe care o resimțim uneori.
Versurile au o dimensiune meditativă pronunțată, asocierile de culori, obiecte și materiale creând senzații percutante,
zguduitoare ca un sfredel, realități crunte, doar aparent
spontane, în realitate migălos incizate în vers, al căror rol este
de a sublinia adevărata și via față a lumii, de care nu trebuie
să fugim, ci să încercăm să o/ ne vindecăm. Poeziile devin
astfel o oglindă care reflectă augmentat tot ceea ce se află în
fața ei, făcând palpabilă realitatea în toată substanțialitatea
ei.
Asperitățile societății sunt atent surprinse și apoi expuse
fără cosmetizări, doar în acumulări de senzații și stări veridice, istorii personale care privesc și caracterizează de fapt
o întreagă generație. L-am perceput pe Ștefan Manasia ca
fiind un Herodot al timpului său (ceea ce oricum transmite
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poemul), livrând sincer modul în care își asumă lumea și
se poziționează înăuntrul și în
afara ei. Autoasocierea cu o entitate animalieră
din lut m-a surprins și aduce în prim-plan sălbaticul fragil care se află în noi și care, poate, s-a
contopit la un moment dat cu firea/fiara noastră.
Faun sau grifon din lut
mistuit de holerăzac în cort, vă descriu
cum a făcut și Herodot
în cealaltă eră.
Poezia poate reprezenta atât o modalitate de a
protesta, cât și una de asumare a propriei resemnări,
un tratat cu propriul sine prin intermediul căruia are loc
recunoașterea tacită a renunțării. Împotrivirea în fața vicisitudinilor se dovedește posibilă exclusiv la nivelul ideilor, poate
tocmai pentru că (vicisitudinile) nu reprezintă entități de sine
stătătoare, ci acea latură dark care zace în fiecare dintre noi și
nu poate fi extrasă – pentru că și ea ne definește.
Versurile lui Ștefan Manasia pot părea marcate de
ambiguitate la o primă lectură, dar mai apoi străfundurile lor încep să se deschidă gradual, fiind parcă o
floare de lotus de o unicitate răpitoare, căci atât
dimensiunile (senzorială, auditivă, vizuală), cât și frumusețea
cresc exponențial. Ea te conduce la o lectură provocatoare și
care nu impune identificarea cu stările și cadrele creionate, ci
mai degrabă, naște o emoție a cărei împărtășire în totalitate
nici măcar nu e necesară. Pentru că scopul nu este înțelegerea și perceperea versurilor în maniera în care au fost ele
gândite, ci se dorește o rezonare, o solidarizare cu suferința
celorlalți - cu suferința perușilor cu penele amputate: ființele
umane a căror creativitate a fost sfârtecată de norme.
Și deodată intru în voliera perușilor.
Ei mi-arată penele amputate

16

Durerea nu poate fi stopată (nici măcar diminuată)
decât prin intermediul ritualului pe care îl presupune scrisul; consemnarea celor mai intime gânduri este singura
modalitate de a te înstrăina de ele, pentru că din acel moment conexiunea începe să se rarefieze, distanța creată
(deja) suferind o dilatare imperceptibilă, dar continuă.
Existența, în maniera în care este ea conturată, nu este
neapărat imuabilă, ci mai degrabă patetică, amăgitoare,
respingătoare. Măcar să fi fost de o stupidă liniaritate, dar
zilnic ne (im)pune provocări oscilatoare, de nesuportat.

Florile care maschează/accentuează
nefericirea
Hibiscus, dar să nu fie mov,
răspunde el, mov e așa
comun și vulgar.
Chinezii pun floarea
Acrișoară în ceai
Și se umplu
De antioxidanți
Să le ajungă tot anul.
Hibiscus, spune el, roz sau alb
Nu se pune problema niciunui fel de impas ideatic,
ci aceea a unei neliniști lăuntrice, deci, de o cu totul altă
natură. Ea reverberează asupra unor detalii insignifiante
ce în final par a avea capacitatea de a balansa întregul
echilibru fragil aflat la baza verticalității noastre și, implicit,
a universului. Pentru că nu există un manual care să îți
prezinte cum să te descurci în viață.

Enter & (după ceva timp) Exit
Prin prezența celor două pagini gravate cu enter,
respectiv, exit, care par a juca rolul de prefață/ postfață
se creează senzația de cupolă, de univers ermetic, dar
ele marchează o delimitare reală doar dacă dorim să o
percepem astfel. Realitatea acestui volum poate să nu fi
început niciodată sau să tindă către infinit, curgând fluid
în timp, în noi, în atmosferă sau, pur și simplu, poate să
scoată la iveală imunitatea noastră (a unora) în raport cu
tot ceea ce ține de poetic. Ne putem inocula indiferența
în fața oricărei senzații sau putem absorbi trăirea celuilalt.
A fi e de fapt un joc periculos în interiorul căruia alegerea
primează și modelează decorul și protagoniștii. Un poem
poate fi un grup statuar omogen sau doar o înșiruire de
cadre montate laolaltă, iar cele de față combină perfect
ambele fațete, aspect care atrage și intrigă totodată.
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Arderea etapelor este un fenomen ce a condus la
eradicarea a tot ceea ce ne făcea fericiți. Acum, mai întâi
are loc contactul fizic, iar mai apoi apare (sau nu) cel
spiritual. Componenta sacră a început încet-încet să se
estompeze până la dispariția (aproape) completă. A iubi
nu mai presupune parcă nimic înălțător, e doar ceva ce,
în anumite circumstanțe, se produce. Dragostea a încetat
să mai fie scopul, devenind un efect secundar, dar cumva
direct legat de acțiunile noastre.
am fost
cel mai
futut
dintre
pământeni
si acum
sînt
cel mai
iubit
dintre ei.
Cotidianul nu mai surescită nimic în ființa aplatizată, nu
ne mai satisface nevoile, coordonatele morale aflându-se
parcă în derivă pe un val exclusiv descendent. Totul e doar
iluzie. Senzația că încă ne mai aflam pe linia de plutire ne
este indusă, dar la un moment dat realizăm că ne învârtim
în jurul deșertăciunii și că lumea înconjurătoare este marcată de o falsă consistență.
Versurile ne oferă, prin intermediul actului de a le
parcurge și implicit de a le descoase, imagini spectaculare, perspective intrigante, dar nu pot garanta anularea
frământărilor noastre. De altfel, acestea reprezintă aliați
împotriva unor măcinări identice/similare.

fort mănăshtur
La o primă privire, atât poemul de început, cât și cel
care marchează finalul par a fi identice, dar există o mică
modificare, ce ține de condiția care planează asupra
noastră, de care ne dorim cu ardoare să ne detașăm, aspirând la atemporalitate. Există un declic, retușul resimțit de
cifrele așternute pe foaia de hârtie (anul 2013 devenind
anul 2015) afectându-ne mai întâi pe noi. Acest artificiu
mi-a amintit de nichitstănescianul Pasul trece, eu rămân
dar nici acesta nu rămâne intact, ci devine Timpul trece,
eu rămân.
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prin aeroporturile ființei noastre

CINCI POEME
DIN ROTTERDAM
Tamara Bivol

D

intotdeauna am fost conștientă de efectul prim, inevitabil, al necunoscutului: o avalanșă de gânduri și
senzații. Am observat și ce se întâmplă dacă același
necunoscut este coplanar și intersectat cu o singurătate
acerbă: procesul se intensifică până când orice gol, fiecare
pliu al sufletului e ocupat de o idee, de o imagine. Așa devenim supușii propriului sine, pentru că, de cele mai multe
ori, tocmai trăirile ne domină; nu ne hrănesc, ne consumă.
În aceste condiții, ordinea e exclusă. În consecință, haosul nu
poate fi deslușit, deci nici exteriorizat. Și atunci cum îi reziști?
Îl lași să te macine sau îl reverși în forma brută, frustă, pentru
a te elibera?
Poeziile din volumul Cinci poeme din Rotterdam, de
Dumitru Crudu, au drept fundament, din perspectiva mea, a
cititorului ce nu a fost nicicând la Rotterdam, dar care a trecut
prin același necunoscut, tocmai raționamentul expus mai sus.
În fața necunoscutului, poetul învață să vadă, să meargă (dar
niciodată să zboare), să-și imagineze, se lasă purtat/cucerit
și face scenarii. Astfel că poemele sunt îndelung gândite,
descompuse și resuscita(n)te, dar, în organizarea lor, îi asumă
haosul, dezordinea. În fond, pot fi altfel gândurile? Tocmai în
această formă neprelucrată, ele devin valoroase, căci din ele
se creează poeme pe care nu le citești, ci le gândești. Versurile
se succed rapid: cuvinte, construcții, imagini se reiterează în
disperarea disimulată a situației, validând naturalețea textului
și conturând povestea din spatele poeziei.

Fără a fi redundant în exprimare sau
agasant prin imposibilitatea de a fi
prezis, Dumitru Crudu proiectează o
criză interioară pe obiectele din imediata
apropiere, însușindu-și necunoscutul.

de
DUMITRU
CRUDU
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Rotterdamul nu mai este orașul străin, este spațiul de
desfășurare nelimitată a eului. Acest volum nu ar putea să
fie Cinci poeme din Chișinău, nici din Flutura, căci ambele
sunt spații bătătorite îndelung de mintea creatorului, spații
în care pasul și vocea îi sunt cunoscute, în care el însuși se
recunoaște. Poetul merge și își strigă viața acolo unde nu o
găsește, acolo unde are nevoie să fie condus, chiar dacă ghizi
îi sunt niște rațe, acolo unde nu-și recunoaște propria cămașă
și acolo unde aeroporturile îl lasă mereu singur.
Atipică într-un spațiu al poeziei contemporane prea des
definit de exotism și neconvențional, poezia lui Crudu nu
șochează, nici nu pune în gardă și, cu atât mai puțin, nu
contrariază subit și fără explicații prin imagini sau atitudini.
Este poezia melancolicilor sau, dacă vreți, a cardiacilor. Ea
acționează exclusiv în interior și prin interior. Concentrația
de agitație per vers e mică, mai ales la începutul poemelor.
Textul curge sub ambalajul natural al narativității și nimic
nu-l pregătește pe cititorul necălit. Tensiunea se construiește
însă treptat, cu fiecare moment de derivă, cu fiecare criză
personală reflectată în problemele umanității. Apogeul nu
se anunță (în unele cazuri nici nu există). Adevăratul punct
culminant e atunci când cititorul realizează, la finalul lecturii
poemului sau chiar la finalul altui poem, că i s-a implantat în
chip pașnic, și deloc abuziv, o nelămurire, o întrebare, o problemă, asumându-și-le în cel mai responsabil mod. Și, pentru
că există între toate cele cinci poeme o coeziune puternică
la nivelul elementelor și al atmosferei, ele, poemele, există
în formă desăvârșită și acționează eficient doar în această
formulă completă.

Poeziile în sine pot fi citite/gândite în
absența celorlalte, pentru că surprind
ipostaze și colțuri diferite ale aceleași
realităţi, dar, în aceste condiţii, puzzleul eului rămâne fragmentat.
Am menționat încă de la început nevoia periodică a ființei
de a lupta împotriva gândurilor ce se revarsă dintr-o sursă
necunoscută în interior. Acest volum de (puține!) poeme
m-a convins că metoda cea mai puternică (și sigură) este
să încerci să creezi frumos din ele, ceea ce presupune să le
revelezi într-un spațiu extern și să le atribui altcuiva. În acest
proces nu te dezici de ele, dar te detașezi; nu ești în afara lor,
dar le vezi prin prisma exteriorului. Pe acest parcurs merge
și Dumitru Crudu și, fără frica ridicolului care limitează, fără
rețineri și complexe de orice natură, călătorește în sine prin
intermediul ființelor și lucrurilor. Interesantă este tocmai alegerea acestor intermediari: rațele, cucoana africană, cămașa,
Ea și, abia în final, El.
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Rațele (nu gâștele dintr-un alt poem!) sunt cele care
primesc onorantul rol de a fi ghizii unui român basarabean
rătăcit cu știință între străzile orașului gazdă. Spun rătăcit cu
știință, pentru că al nostru călător își cunoaște coordonatele și itinerariul (pe faleza aia de sub pod,/ de sub podul pe
care șuiera metroul/ cu care/ am venit/ și eu sau mă târâi
pe faleza din cartierul emigranților/ de culoare după/ două
rațe deodată), dar, cu toate acestea, alege să urmeze cuplul,
impunându-le parcă propria destinație (merg după ele/ merg
după ele pentru a/ ajunge la hotel/ e musai să o țin ață pe
faleză/ după aceste două rațe). Atașamentul și nevoia aceasta
de a le urma par a fi total absurde la început. Ulterior însă,
cunoaștem personajul și lucrurile primesc o semnificație. În
continuarea teoriei pe care o propusesem, aș fi tentată să
spun că el e ghidat de prelungirea sinelui în exterior, de acea
proiecție a interiorului în elemente externe. Interpretarea ar fi
una plauzibilă, pentru că, până la urmă, personajul își expune
nesiguranțele (în câteva zile va începe festivalul de poezie/ și
eu nu știu în ce să mă/ îmbrac și dacă să/ mă tund scurt și mai
ales dacă/ voi avea succes cu poeziile mele), ceea ce lasă loc
auxiliarului din exterior. Dar, în teoria mea, nu e loc de două
rațe sau prezența lor sub formă de cuplu mă derutează. În temeiul complementarității între poeme, îmi găsesc explicația
în atmosfera celorlalte poezii, cu precădere în ultimele două.

Negresa din noi preferă singurătatea
pentru că e singura opţiune.
Volumul este construit ca o buclă în care singurătatea guvernează. Startul îl reprezintă tocmai această cursă spre dublu, spre împreunare, spre acompaniere, toate în detrimentul
singurătății. Chiar dacă finalul într-o altă cheie atestă victoria
celei din urmă, volumul rămâne a fi o mărturie împotriva singurătății, fie aceasta în raport cu alții sau în raport cu sinele.

În contrast cu deținătorul vocii acestui volum este
construită imaginea negresei africane. Silueta ei vine în tensiune atât cu ideile expuse anterior la nivelul poemului, cât și
la nivelul general al percepției asupra persoanelor de culoare.
Utilizând pertinent imaginea pe care ar avea-o o persoană
africană într-o Olandă europeană, poetul își ilustrează propria
condiție. Negresa reprezintă acea extensie a făpturii umane
care se află în umbră, care se ascunde în spatele propriilor
complexe (în definitiv – nefondate) și căreia îi e frică să dea
piept cu realitatea. (și-a ascuns fața în palme și evită/ să mă
privească și să se uite la altcineva și și nu vrea/ să privească pe
nimeni de parcă/ nu ar fi nimeni în preajmă și ea a fi singură
pe lume). Și mai trist este când realizezi cât de luminoasă și
de frumoasă poate fi această negresă din interiorul fiecăruia
(o cucoană africană într-o cafenea din Rotterdam/ cu părul
galben ca floarea soarelui/ și cu fața albă/ ca spuma valurilor), deși noi preferăm fațada, ne negăm fricile și ne facem
astfel imposibilă lupta împotriva lor. Negresa din noi preferă
singurătatea pentru că e singura opțiune. Ea nu își găsește
locul în societatea altora, e doar figurantă în rândurile ei. De
aceea dispare când adevărații participanți la viața socială își
fac apariția: Via și Zoe au venit cu foarte multe beri și țigări/
mi-am întors capul/ masa aia din colț era goală/ nici urmă de
negresă acolo. Aluziile la nedreptățile rasiale și la conflictele
dintre oameni sunt mai mult decât evidente. Provocatoare
este însă, translarea acestora în interiorul uneia și aceleiași
persoane, reflectarea lor sub forma unui război civil dat pe
teritoriu străin, pentru că asta și este volumul lui Dumitru
Crudu – mărturie a propriei lupte ce nu se putea consuma
în spațiul copilăriei și al tinereții. Pretextele acestor lupte
sunt nevoile mai mult sau mai puțin primordiale ale ființei:
desăvârșirea sufletească, afirmarea socială, egalitatea în raport cu ceilalți și, nu în ultimul rând, echitatea, încrederea și
dragostea față de lume.
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Nu aeroporturile ne lasă singuri
O minunată radiografie a relației eului cu sine este poemul
E moarte și e ceață pe strada Mijnsherenlaan din Rotterdam.
Este poate poemul cel mai tensionat, cel mai revelator și cel
care ridică cele mai multe semne de întrebare. Pe fundalul
atmosferei de indecizie, de derivă, creat de anterioarele, acest
poem amplifică neliniștea, dar o localizează și o stabilizează
într-un singur spațiu definitoriu. Principalele elemente fizice
ale acestuia sunt cămașa, clădirea și ușa, ceața, iar cele spirituale, care gravitează deasupra textului, sunt ascensiunea
proprie și căderea celuilalt. De când am citit poemul pentru
prima dată nu contenesc să mă întreb dacă este cineva care
să nu fi ajuns la nivelul în care să nu își mai recunoască propria
cămașă. Suntem atât de preocupați de urcarea cât mai sus în
clădirea pe care o numim societate, încât ne uităm cheile, ne
ignorăm spațiul rezervat (balconul) și nu ne mai recunoaștem propria versiune exterioară (cămașa). Și în acest poem
se creează un cerc vicios: ne lăsăm cu toții mărturiile și ne
marcăm teritoriul cucerit fără a ne uita cu milă la cel care/ e
jos și bate cu disperare cu pumnul în ușă. Coborâm fie forțați
de împrejurări, fie dintr-un exces de încredere în sine și ne
găsim ulterior incapabili de a mai urca, căutând mila celui de
sus (eu sunt jos jos/ în fața ușii de la intrare/ și bat cu mâna
în ea/ sperând din tot sufletul să mă audă cineva/ și să-și facă
MILĂ de mine și să-mi descuie ușa), dar aceasta nu mai vine,
căci atunci nu ești nici sus, nici jos, nu mai ești nicăieri. (pentru
că un om nu poate să fie în două locuri deodată/ și deseori
nici măcar într-un loc). Așa cum ne pierdem cheile, reperele și
noțiunea timpului, ne pierdem și accesul la propria identitate,
la trecutul și frumusețea noastră. Și îi pierdem în egoismul
parcursului ascensional și pe cei din jur.

Poate în chip simbolic, volumul se încheie cu două poeme
despre singurătate, despre plecări și depărtări, despre migrarea sufletului mai mult decât a trupului și pierderea propriilor
coordonate. De fapt nu aeroporturile ne lasă singuri (toate
aeroporturile astea sunt gândite ca/ noile instrumente de tortură ale epocii noastre/ pentru a-i face pe oameni nefericiți),
ci refuzul nostru și, implicit, al poetului de a învăța să zboare.
Nicăieri în acest volum vocea nu se desprinde de pământ.
Un prim exemplu găsim chiar în poemul de început Rațele
din Rotterdam: cele două rațe deodată își iau/ zborul și eu
mă trezesc în fața/ hotelului meu/ singur. Ciclul continuă
cu câteva versuri din același poem: m-am cărat la Paris cu
trenul și/ cu autobuzul și cu/ mașina/ și cu metroul și pe jos, cu
toate mijloacele posibile, numai nu cu avionul, singurul care
zboară. Omițând alte câteva dovezi evidente, ajungem la un
exemplu chiar din ultimul poem: am ieșit singur din aeroport
și am urcat în tren.
Adevărul este că în această lume accelerată în care trăim,
zborul este primordial. Cel ce zboară, cel ce știe să se desprindă de un spațiu, fie și doar cu gândul, are mai multe șanse
în lupta pentru supraviețuire. În universul lui Dumitru Crudu,
alte spații (cele ale poeziei) sunt mai disponibile pentru călătorii transfrontaliere libere și eliberatoare, unde gândurile nu
îți sunt verificate la fel ca pașaportul și unde cuvintele au cu
adevărat valoare.
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dragostea pulsatilă respirând literatură

LA DOUĂ ZILE DISTANȚĂ

de
MARIN-MĂLAICU
HONDRARI

Tamara Bivol

U

n instrumental lung de opt ore unde sunt compilate
în același fișier unic, fără urmă de titlurile originale,
cele mai actuale piese și, deși sunt camuflate și mixate, le recunoști; aerul condiționat de mașină care să emane
la nevoie căldură sau particule răcoroase; vuietul roților ce
nu știu unde se îndreaptă mânate de viteza dorului și, lângă
tine, cu aspect fantomatic și parcă de neatins, o femeie, un
spirit fără nume cu mișcări duioase resetează aerul odată cu
modificarea temperaturii tale interne, schimbă vitezele, ritmul bătăilor inimii și paginile cărții interminabile de pe poala
ei; Acesta e cadrul care concentrează La două zile distanță,
de Mărin-Mălaicu Hondrari. E imaginea omului aflat mereu
pe ducă spre oriunde, spre ceilalți, plin de curaj și spre sine,
sfios. Acesta e volumul călătoriei interstatale, interumane și,
mai ales, intraumane, iar farmecul lui este că niciodată nu știi
cu exactitate unde cu adevărat te îndrepți. Ce te așteaptă de
cealaltă parte a drumului: vacanța, robia, dragostea sau toate
la un loc, îmbrăcate în uniformă salvatoare - moartea? orice
plecare e la capătul lumii.

În mreaja indestructibilă a călătoriei
(sau, mai degrabă, a plimbării) te pierzi.
Și apoi te regăsești.
M-am pierdut în descrieri senzuale, în delicatețea versurilor
care taie, în lumea claustrată a poetului vrăjit și el la rândul lui.
Nimic nu e conturat doar în linii clare; lumile se intersectează
și devin difuze. Deja nici nu mai știi unde te afli, dar nici nu ai
nevoie. Poezia lui Hondrari e ubicuă și pulsatilă și așa devii și
tu după ce o citești. Ești peste tot și totuși nicăieri, pentru că
te adaptezi mult realității ce se insinuează în tine.
Există o voce dominantă atât în La două zile distanță, cât
și în Zborul femeii pe deasupra bărbatului, aceeași voce, dacă
vreți, ce se autocreează prin intermediul imaginilor pe care le
propune (nu impune). Ea e domoală, niciodată prea repezită,
senină chiar și atunci când e în criză (de suflu), molcomă și
atunci când țipă, împăciuitoare și prietenoasă, dar, dincolo de
toate, intens masculinizată. Este interesant cum, în jurul ei se/

își formează imagini, locuri și ființe mai puțin accesibile, care
să îi valideze existența tocmai prin incertitudinea existenței
lor. Acestea, la rândul lor, provin din spații și timpuri diferite,
lăsând printre versuri patina timpului, gustul pentru literatura
engleză și americană sau figuri de personaje mitologice
puternice. Ele, ființele, sunt descrise, dar nu definite și, deși în
majoritatea cazurilor nu au nume, poartă mantaua versatilă a
reprezentantelor sexului frumos – ele pot fi de fapt orice - de
la persoana iubită la însăși Moartea. Dacă invocăm versul lui
Hondrari, această relativitate devine din ce în ce mai puțin
absurdă, până când cele două realități pot fi chiar contopite:
gătindu-se de iubire se pregătea să moară. Toată viața noastră nu e altceva decât o continuă pregătire pentru moarte.
Iubind murim și murim iubind... Dragostea lui Hondrari este
una care mutilează și hrănește în același timp, îngheață și
arde, suscită și călește, dar nu se epuizează. Toate aceste pentru că funcționează pe eternul ciclu femeie-poezie-moarte și
pe principiul că nici distanțele, nici lipsurile și nici diferențele,
fie ele de limbă sau de fus-orar (e 9 si 20. deci e 10 si 20.) nu
îl privează pe om de obsesii, cu condiția ca acesta să simtă și
să strige ceea ce simte.

Înainte să murim trebuie să strigăm.
E impardonabil dacă nu o facem. Strigăm cât ne țin plămânii, dar, mai ales, conștiința, căci un strigăt care nu e fondat
pe înțelepciune, experiență și pasiune nu e altceva decât un
răget patetic. Strigăm pentru că avem ce apăra. Și Hondrari
strigă, subtil și înțelept, întâi din sufletul încărcat al emigrantului: de doi ani textele mele sunt formele diferite/ ale aceluiași
țipăt. Poemele scrise pe pământ iberic sunt puternic impregnate de iz spaniol, exotic: am văzut un om gata să vorbească
singur,/ femei cu buzele calde precum sângele taurului/ și cu
privirile la fel de abătute. Din același poem doi se distinge
însă și o anumită reticență a străinului față de lumea pe care
a ales-o, dar care, de la un moment dat, i se impune - când nu
mai știu ce să fac, fumez./ susurul fântânii s-a ridicat la ceruri./
stau cu genunchii la gură. Poziția protectoare a copilului îi ține
poetului între genunchi și piept toată lumea, a sa lume care
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nu e nici în Occident, nu e nici în Orient. Dar, pentru că pentru
ceilalți el e străinul, intrusul, diferitul, masca e inevitabilă: Îmi
spăl fața cu apa calcaroasă și cu fiecare dimineață/ îngroș
albul feței de paiață. Contrar accepțiunilor curente, apa nu
întotdeauna curăță. Câteodată prihănește și atunci ar trebui
să ne bucurăm că diminețile nu ne spălăm și sufletele. Cu
fețe albe sau bronzate, buzunare pline sau falite, în vilă sau în
rulotă, sfârșitul e la fel și acest sfârșit șterge toate diferențele.

Pofta de viu a omului încă viu
Ceea ce nu se pierde în pământ e fervoarea vieții, entuziasmul și pasiunea. Acestea rămân și din poezia lui Hondrari.
Încă din Immigrant song. Poemele din Córdoba, decepția și
disperarea străinului se împletesc exaltant cu pofta de viață,
de trupesc și de spiritual a îndrăgostitului incurabil, e pofta de
viu a omului încă viu. Povestea continuă cu o și mai mare intensitate în Zborul femeii pe deasupra bărbatului acolo unde
acea ființă fantomatică din cadrul introductiv al acestui „eseu
poetic” își face din în ce mai des apariția și fără a se implica
efectiv, survolează deasupra versurilor, dictează trăiri, dar nu
populează. Nu am cum să nu remarc aici atmosfera asemănătoare cu cea din proza lui Hondrari. Fie că mă gândesc
la Apropierea sau la Războiul mondial al fumătorilor, două
versuri din antologia de poezii rezumă senzațiile produse de
aceste romane: stau și-mi frâng mâinile/ singurătatea țipă din
gură de șarpe. În proză, ca și în poezie, totul pornește din
nevoia primordială de a-l găsi pe celălalt poate înainte de
te găsi pe tine. Personajele lui Hondrari sunt într-o continuă
căutare, dar, paradoxal, rămân guvernate de o singurătate
dureroasă. E poate singurătatea cea mai fericită, căci ea e
nucleul creației. Din suferință se creează mai ușor decât din
fericire. Nu întâmplător personajele din Apropierea sunt
creatoare de literatură și îndrăgostite (și de poezie) în același
timp.

Obsesia căutării frumuseţii
Și vocea din poezii este îndrăgostită, întâi de carte, de
înțelepciunea ei, și apoi de femeie, asta în cazul în care cele
două pot fi atât de strict delimitate. La Hondrari, poezia
înseamnă femeie și femeia e poezie. Ele coexistă și se
potențează reciproc: stau pe un aerodrom/ la piept cu o carte
în flăcări/ unde femeia își începe zborul/. Acolo unde se află
emoție, conștiință și fervoare, cu siguranță, trebuie să existe și
o femeie, dar și un bărbat care să o contemple. Interesant este
că umbra, ploaia și bezna protejează: printre umbrele verii/ cu
gândul la cartea ta/ și din noaptea trecută/ la noaptea care va
veni. Povestea poetului pare visată, adică inconștient închipuită, căci se desfășoară fără temei, fără puncte culminante sau
o continuitate matematică – la fel ca visele. Poemele adună
imagini din toate spațiile și timpurile, din stări antitetice și
elemente antagonice și le fac să conviețuiască sub promisiunea vie a consumării dragostei. Versurile sunt impregnate
de erotism: este acea senzualitate pe care doar mintea unui
obsedat de frumos, în toate formele lui, ar putea-o închipui:
șoaptele lor acoperă vuietul oceanului./ pe trepte numai de
ele văzute se duc la pădure./ se plimbă încolo și-ncoace în
halate descheiate/ și se plâng de putoare-n odăi la amiază.

Hondrari este un artist și unul autentic. Spun asta pentru
că nu e ușor pentru un poet și un prozator să aibă atâtea
forme diferite ale aceluiași țipăt. Se schimbă ierarhii, reflectoarele își modifică prim-planul, costumele se retușează, dar
actorii rămân aceiași și joacă în mod profesionist și pe scena
din Cordoba, și pe cea din România, și sub regia vieții, și sub
cea a singurătății. Dintre toate acestea se distinge o imensă
și inepuizabilă înțelepciune. Ea, de fapt, te învăluie încă de la
primul contact cu opera lui Hondrari, dar atunci nu o recunoști și rămâi să trăiești pentru o perioadă indeterminabilă în
iluzia că totul e aleatoriu. Acum am ieșit din mreje și tot ce-mi
rămâne să fac este să mut munții de cărți peste munții de cărți
și să-mi construiesc propriul edificiu.
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captiv în mine, eu nu este eu

INSECTARUL COMAN

de
DAN
COMAN

Ioana Popa

E

vară. Căldură apăsătoare, înăbușitoare. Dan Coman își
suflecă manșetele blugilor și aprinde o țigară. Mintea e
încețoșată de cafea, de tutun, de zăpușeală, de vârstă
- și stă. Stă precum un ceas stricat, precum străzile goale ale
Bistriței.
E iarnă. Totul a înghețat pe strada Grigore Bălan. Dan
Coman aprinde o țigară și pune ibricul pe foc. Din geamul
sufrageriei, un bărbat încă tânăr îl privește, fumând și el.
Timpul stă - doar cercurile de fum mai mișcă.
În acest cel mai recent volum, Dan Coman se întoarce pe
tărâmul poeziei cu sinceritate și cu entuziasmul,/ așa cum se
cuvine după 40,/ doar din când în când și fără nici un motiv.
Ceea ce construiește autorul în volumul Insectarul Coman nu
este nici o poveste, nici o confesiune, ci o descriere a unui
individ care stă, un om care s-a consumat, a ars precum o
țigară (îmi sting iute capul în scrumieră) și care se află acum
într-o stare de latență sufocantă.

Am rezistat dragostei, inteligenţei și
moralei.
Aprinzându-și o țigară, Dan Coman începe să dezvăluie, ca
unui amic, gândurile sale. Din obișnuință, și fără să conteze,
am făcut întruna planuri de viitor, recunoaște omul care a luat
o pauză și s-a detașat de ritmul alert al lumii de astăzi. Ce a
rămas din timpul scurs sunt instantaneele: un poem de dragoste la istanbul, ultima vară la bistritz, aniversarea. Au rămas
povești de dragoste și femei fără nume, mirosul cremei de
mâini de pe tocul ușii, inima bubuind, mesajele de la ea.
Și totuși, Dan Coman nu se sfiește de la a dezvălui nume,

de localuri sau de persoane, sau cel puțin inițiale, care nu
particularizează însă experiența. Puțin important este Class,
sau Plan B, sau Bistrița, căci atmosfera descrisă de Dan
Coman este tipică omului, nu locului. Indicii spațiali devin ei
înșiși personaje, care își pierd farmecul odată cu înaintarea
în vârstă.

Și nimic în următoarele patru ore.
Timpul și efectul lui asupra omului – poate că nu aceasta
este ideea centrală a Insectarului Coman, dar eu cu asta am
rămas. Am rămas cu imaginea omului din Sg, care, într-o luni
dimineața, așteaptă cu atâta nerăbdare să fiarbă apa, încât
adoarme, și care într-o marți nu poate să termine un poem.
Autorul care a început să scrie proză ca să se salveze de (la)
poezie și care se întoarce la poezie pentru a ne spune că nu
mai are ce spune.
Nu întâmplător, Dan Coman decide să oprească timpul
pentru cititor. Începe astfel: inspir cu putere: lucrurile se înclină către fața mea, gata să-și piardă echilibrul și ne dă drumul
doar la final, după epilog: expir scurt și precis: lucrurile cad în
cealaltă parte și se fac țăndări.

Din când în când, strâng la piept o
pungă de pufuleţi
Prima poezie (pufuleți) este o chintesență a volumului, deși
aparent nu caută și nu mizează pe sens, căci conține versuri
pe care cititorul le va regăsi în diverse poezii. Scoase din
contextul poemului și aranjate (aparent) aleatoriu, versurile
alcătuiesc o imagine haotică a realității scriitorului cu treizeci
de saci umpluți cu hârtie scrisă de mână și care este bântuit
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de bănuiala că orice ar face, nu va ieși. pufuleți construiește o imagine dezordonată a
omului de astăzi, dominată de înstrăinare,
de singurătate și de nesiguranță atunci
când timpul este oprit, dar care se lasă
pradă scurgerii vieții și face planuri
de viitor când timpul este repornit,
imagine întărită de restul volumului.
Comentariile pe care poetul și le îngăduie doar între paranteze sunt la fel de
grăitoare, căci ele dezvăluie ce gânduri
rămân ascunse într-o conversație oarecare.

vino să vezi
Capul meu e un dulăpior de medicamente afirmă Dan
Coman în poezia vino să vezi și asta este și volumul Insectarul
Coman: un dulăpior de medicamente, de calmante, de
anesteziante puternice. Precum o zi de vară toropitoare, atmosfera de latență explorată în aceste versuri te cuprinde în
întregime, te adoarme și te lasă într-o stare de pacient supus.
Anestezicul își pierde efectul doar cu ultimul vers, după ce
operația a fost încheiată: expir scurt și precis: lucrurile cad în
cealaltă parte și se fac țăndări.
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lumina ce reverberează în interior

GLITCH

de
VLAD
MOLDOVAN

Ilinca Zaharia-Lefter
Viața va scăpăra/ corpuri/ luminare/ și doar reflexe/
lăsate sub dărâmătură/ cuprinse de mortar.
Impresia pe care mi-a lăsat-o volumul de poezie semnat
de Vlad Moldovan este că s-a născut din scânteia unui scurtcircuit, a unui glitch din interiorul ființei, prin cel mai profund
și onest tip de căutare, cea creatoare, care în permanență
își găsește resorturile în oscilația halucinantă dintre lumină,
reflexiile ei și întuneric. Iar când lumina exterioară nu reușește
să pătrundă sau să producă senzații ori scântei revelatoare
în planul interior, când sinele rămâne cimentat în beznă, înconjurat de firele de praf prin care obișnuiau să treacă razele,
atunci se produce un glitch.
Lumina este constanta acestui volum. Ea pare că începe și
că se termină într-un cerc perfect care inundă întreaga lume
(curentul trebuie să treacă/ să inunde/ prăvăliile și/ eventualii
lor rastafarieni uitați la tejghele sau secretele/ legendele/ vârtoapelor/ de tină/ Acoperite/ poleite/ de-a valma/ de lumină),
găsindu-se în și peste tot, în cele mai urâte și neînțelese
locuri, asemenea unui Dumnezeu (Gloria Domnului trebuie
să fie/ gloria soarelui). Întunericul nu se situează la polul opus
luminii, căci întunericul și lumina, deși aparent opuse, se
întrepătrund și se completează reciproc coexistând într-un
echilibru fragil al vieții.
Acum văd:
Ceva ascuns
În corp
l-a ruinat
iremediabil (Glitch cu frica)
În opoziție cu omniprezența luminii, găsim în poezia lui
Vlad Moldovan o permanentă căutare și regăsire a sinelui

prin intermediul erorilor. Ele vin ca o restartare a simțurilor, ca
o pauză necesară, chiar dacă de scurtă durată, care provoacă
profunde examinări (și poate mici revelații) ale modului în
care este percepută lumea și apoi e înțeles sinele. Versurile
nu par a avea vreo urmă de incertitudine, ci sunt pur și simplu
constatări, omul fiind așezat în fața unei oglinzi de la care
nu își poate întoarce privirea și din fața căreia nu poate fugi;
singura soluție care rămâne e aceea de a privi și de a accepta
realitatea pe care o are în față. Glitch cu mine: Cine sunt/ eu.
Deși la o primă întâlnire cu această poezie, versurile capătă
forma unei întrebări (dar și în acest caz, este întrebarea Cine
sunt? Iar răspunsul: Eu sau este o amplasare a existenței omului sub semnul nesiguranței: Cine sunt eu?), dacă privim mai
atent, versurile nu au valențe de incertitudine. Ele definesc
Cine sunt eu.
Un obiect celest
e un obiect celest.
neclădit.
doar uitat
în cădere
spre oarecare centru.
Asemenea obiectului celest invocat de Vlad Moldovan,
poezia acestuia pare a fi compactă, un rezultat al spontaneității, fără vreun scop exact sau o prelucrare durativă, dar
care abundă de sinceritate. E obiectul uitat în cădere, căderea
noastră, căderea infinită, lipsită de impactul cu pământul și
despre care putem spune doar că se îndreaptă către un centru, centrul sinelui. Dar de cine oare suntem uitați în cădere?
Este adusă în lumină o instanță superioară, un Dumnezeu al
ființei care este vinovat de singurătatea în care este adâncit
omul? Sau uitarea este făcută chiar de om (într-o altă ipostază): abandonarea sinelui de către sine?
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Muzicalitatea poeziilor nu este deloc întâmplătoare. Glitch (sau arta zgomotului) este o subcategorie a muzicii electronice care are la bază sunete
ale unor erori de sistem, de la CD-uri zgâriate la
erori de software, de aceea găsim adeseori în
versurile lui Moldovan două tipuri de limbaj: cel
al realității cotidiene și cel digital (patternul, delay,
feeling, as we speak etc.) Astfel, putem asocia sonoritatea versurilor lui Moldovan cu acest tip de
muzică electronică (Un moment de claritate/ m-a
dat de gol/ în foșneala de gif/ o rândunea prăvăli cu
pitch/ boabele în bol/ îmi zornăie anima în glitch ).
Ai râs
cât ai mai râs
dar s-a făcut noapte
și doar o îngrijorare
un suflu ratat
un pas mai pe lângă.
Imaginea conturată este cea a unei ființe prin
care ne reflectăm, în care ne regăsim, ființă care
în lumina nopții este golită de măștile cotidiene,
de zâmbete. În întuneric, totul se transformă în
ceva diform, iar timpul pare a se măsura în pauzele
dintre respirații. Imperfecțiunile sunt cele ce luminează noaptea. Deși iubita este privită ca obiectul
admirației, ca un ideal ce nu poate fi atins („Ce pot
ști eu-/ Ce tu n-ai bifat de demult?... Eu obiectul/ Tu
subiectul/ Eu greșitul/ Tu doar centrul”.), el devine
perfect mundan în absența soarelui, a luminii. Ai
râs, am râs, dar perfecțiunea e perisabilă și dacă nu
există sclipiri de raze care să atingă corpul tot ce
rămâne de făcut e să călcăm pe lângă.
Liber de dorințe/ aștept ca timpul să/ încheie
un segment./ Dar mă înșel pentru că/ timpul nu
are de gând/ să încheie nimic.
Timpul șterge, timpul vindecă și chiar în acest
volum în care totul pare suspendat (secundele devin ore, orele zile) timpul este văzut ca segmentul
care unește capetele cercului, ale vieții. Dar cercul
rămâne imperfect, nu se închide niciodată, iar poeziile lui Vlad Moldovan continuă să strălucească în
întuneric pentru totdeauna.
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o direcție din

IEUDUL FĂRĂ IEȘIRE

de
IOAN
ES. POP

Ioan Coroamă

A

nii ’90 ai poeziei românești au oferit două perechi poetice de influențe majore pentru ce va avea să apară
după anul 2000, și anume, pe de-o parte, Cristian
Popescu alături de Ioan Es. Pop, iar de cealaltă, într-un ton
mai minimalist, cu subtonuri și pulsiuni marcante, scriau
Constantin Acosmei și Dumitru Crudu. Debuturile primilor
doi i-au făcut vedete ale peisajului instantaneu, față de ceilalți
doi (ce-i drept și cu 10-15 ani mai tineri) cu o acțiune a discursului mai insidioasă, factor ce a făcut ca influența lor să se
simtă mult mai târziu în poetica românească.
Raportându-ne doar la Ieudul fără ieșire (publicată în 1994
la editura Cartea Românească), o putem clasa ca o carte de
căpătâi a liricii nouăzeciste românești, oferind un orizont de
explorare ce avea să fie exploatat mai târziu de douămiiști,
poetica sa renunțând la estetica limbajului, creând o schismă
între gramatica, punctuația textului și sensul său, astfel, din
scriitura sa sustrăgându-se toate emfazele și puseurile ce ar fi
putut dăuna autenticității textuale.
Comparativ cu douămiiștii care se folosesc la maximum
de realitatea imediată, Ioan Es. Pop caută mai curând câteva
date radiografice ale realității, pentru a crea construcții ale
unei resemnări damnate, poezia acestuia ca fiind o butelie cu
sarin pe punctul de a fi aprinsă, dar care ajunge să explodeze
de abia odată cu apariția poeticii anilor 2000.

Poetul se autocaracteriza într-un interviu acordat revistei
Vatra în 2016 ca fiind un eșuat; nu departe de această atitudine se află textele din Ieudul fără ieșire, unde cititorul se
confruntă cu o poezie a ratării, a neputinței de a fi, structurându-se la nivel general o apologie a nimicului.
oltețului 15, camera 305
O remarcă generală asupra majorității textelor lui Ioan Es.
Pop, care provine în special din primul și din ultimul ciclu de
poeme ale cărții, este aceea că e subliniat caracterul maximalist al poeziilor, toate având o tentă narativă vizibilă, ce duce
scriitura într-o zonă a graniței dintre poem în proză și proză
poematică.

Poate principalul atu al autorului este acuitatea cu care
redă atmosfera post-comunistă prin căminele de nefamiliști din strada olteţului 15 unde pe cititor o să-l întâmpine
păduchele de san- josé. (care) e paznic aici. Efectul progresiei cinetice oferit de primul ciclu al cărții, în care atmosfera
dezolant-cenușie fură ochii cititorului, face din eu un subtil
jongleur între ipostaza de actor principal și cea de observator
al acțiunii.
Mai toate poemele, dar în special fotografia de grup, datorită mutării spontane a centrului de greutate (prin trecerea
din prezentarea unui personaj, la următorul într-o manieră
rapidă), par a fi rezultatul unor fotografii sub forma efectului
unor fisheye lens (lentile cu unghi de focalizare ultra-lat), ce
produc o distorsionare vizuală intenționată pentru a crea impresia de imagine panoramică sau semisferică. De-a lungul
poemelor se conturează un lirism al resemnării tragice, în
care avem o ființă care pe lângă statutul de sine stătător, se
alcătuiește și se reinventează prin atitudinea fiecărui personaj
prezent în texte (de la păduchele de san-josé până la hans şi
zoli).
ieudul fără ieșire (1)
zadarnic te vei zbate să afli ieșirea intrarea ieșirea,/ zadarnic vei zori să rupi lințoliul spațiului/ în care-ai lunecat.
Făcând trecerea la o poetică a damnării, pornită din experiența biografică revelatorie a autorului, ca dascăl în satul
maramureșean, putem observa aici un Ieud ce transcende
toate datele geografice, transformându-se într-o entitate
alcătuită din totalitatea ratărilor auctoriale ce sunt trăite și
resimțite în imediata realitate a poemelor. Corabia, ca element poetic din primul ciclu, se reactualizează funcționând
ca o posibilă punte de salvare într-o lume deziluzionată total,
făcându-se extrem de subtil trimitere la substratul biblic al
corăbiei lui Noe.
O altă caracteristică a poeziei lui Ioan Es. Pop (ușor vizibilă
în poemele în ziua de paișpe, adică marți, adică ieri, și cînd
sunt fericit- și asta se întîmplă) se referă la cartea corporalității
jucate într-o manieră ingenioasă, în care metonimia își face
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apariția, astfel raporturile logice inversându-se, ajungându-se ca în final părțile corpului să dețină controlul asupra
posesorului lor (ce feste urmează să-mi joace picioarele: și
dimineața le trezea cu greu și abia de le putea alunga/ pe una
la dreapta, pe alta la stânga sa-/ se simțea și el înșelat pînă-n
dește). Sunt două direcții în care se îndreaptă ființa auctorială
în textualismul popescian, poemele având atât un caracter
ontologic, cât și unul teologic (observabil prin aplicarea unei
etici ce aseamănă personajele unui context socio-individual
defavorizat sau aflat în derivă cu anumite întâmplări și referințe axiologice din sfera teologiei și în special a moralei
creștine)
15. ce a rostit mircea în faţa ucenicilor la 10 noiembrie
eu nu mă mai duc azi acasă. dar știu:
unul din voi are să mă trezească
unul din voi pre mine însumi mă va vinde.
dumitru doctorul o să ajungă prea târziu.
iarnă cu mircea
ca ieri știu că mîine n-o să fie nici mîine decît
tot azi și azi și azi și azi mereu
Și de azi pe azi nu se mai poate face mare lucru
( în singurătatea asta în care iarna nu mai am)
Se remarcă o continuă comprimare temporală ce are
ca finalitate două efecte asupra cititorului: efectul organic
ce se produce în timpul și imediat după terminarea lecturii
poemului și un after-glow care îi pune sinapsele în mișcare
cititorului cu privire la un asalt al întrebărilor existențiale,
aflate în spatele textelor.
ieudul fără ieşire (2)
tu chiar crezi că nu sîntem mai mult decât sîntem aici
la masă sau în gesturile noastre de trezie sau în timp ce ne
înghesuim
dimineața în fața chioșcurilor de ziare sau în serile lungi de
toamnă
cînd ne întoarcem acasă cu aceleași și aceleași mișcări de-a
lungul acelorași și acelorași străzi?
Luând ființă ca o a patra dimensiune, fortificată și imposibil
de spart pentru a evada, ieudul îl determină pe poet să treacă
prin toate mijloacele posibile, de la explorări teritoriale până
la interogații cu privire la posibilitatea ieșirii din universul
opac și convergent al satului. Eul este captiv în propria-i ființă,
toate încercările de a fugi ale acestuia ajungând în stadiul
de flacără mocnită, lăsând armele jos în lupta cu propria-i
conștiință: sinele declanșează un armistițiu plin de dispreț
față de încercările ratate de a înfrunta ratarea… Se observă ca
valoare finită a cursivității textelor transmutația răului din om
în concept, arătându-se că orice mică tentativă de înfruntare
reală a vieții și, implicit, a morții atașate ei, este practic impo-

sibilă (și așa mai departe vociferez pentru că știu/ că nu sunt
decît un limbaj și-mi este permisă orice incursiune/ și nu pot
ieși orice-aș face).
Ciclul amicul este dovada dedublării poetice în care eul
este cosmetizat într-o divinitate cotidiană, arătând ca un
dumnezeu underground al anilor ’90, care își clădește o existență formată din două caracteristici total opuse, și anume,
misticismul și banalitatea firesc cotidiană, aglutinate simultan.
se zvonește că-n oraș a apărut amicul, adevăratul amic.
și lumea se grăbește-ntr-acolo și pentru o clipă începem să
credem şi noi.
dar în piață e doar unul și mai fără rost , și mai jegos ca noi.
iar ăla stă în mijlocul pieței cu mîna întinsă și zice că e
amicul
și lumea la cozi îl înjură, pentru că acum, de sărbători,
altfel speram să apară amicul, adevăratul amic.
viața de o zi
miercuri am fost toată ziua viu. asta mi se
întâmplă rar și atunci nu ies, atunci
trebuie să mă feresc, să nu se bage de seamă,
pentru că atunci încep să mă clatin și atunci
ei pot crede că mă prăbușesc, deși
atunci e singura zi când sun viu. (12 octombrie 1988)
În penultimul ciclu al cărții se observă o cartografiere a
aspectelor obsedante ale vieții zilnice, poemele luând forma
unor confesiuni telegrafice ce au ca laitmotiv data de 12
octombrie. Versurile se arată ca o cămașă de forță care se
strânge în jurul cititorului, pasajele căpătând sensurile unor
hoarde de nefericiți care umblă și caută/ alți nefericiți- numai
că între nefericiți și nefericiți sunt mari praguri de nefericire,
poezia însăși asumându-și rolul de canal de deschidere, fiind
singurul pod de relaționare între cei nefericiți.
banchetul
Ultimul ciclu din cartea lui Ioan Es. Pop nu face decât să
încheie lanțul trofic al unei așteptări plictisitoare a morții în
care cei din primul pat tânjesc la al doilea, se/ vede asta pe
în ochii lor, eu însumi mă simt/ mînat noaptea de-o rîvnă
grozavă să-i iau locul/ celui din al treilea pat, care gîfîie acum/
tot mai neplăcut în colțul lui întunecat.
Dacă Angela Marinescu afirma despre poezia lui Ioan Es.
Pop că „stă nemișcată pe o insulă furibundă în mijlocul unui
ocean infinit”, eu aș spune că, și după aproape 25 de ani de la
apariția acestui volum, discuțiile și lectura atentă pe marginea
lui ar trebui să existe, fiind una din cele mai de valoare apariții
din poezia românească din toate timpurile.
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spectacolul apocalipsei

MAEȘTRII UNEI
ARTE MURIBUNDE

de
CLAUDIU
KOMARTIN

Amalia Carciuc

Î

ți pui durerea alături și o dresezi să tacă. Așa sunt ele,
în general. Toate marile suferințe. Inițial, prezența lor
surprinde, pentru că ele vin cu o nouă lume, un spațiu
abject, obscur, dar, în definitiv, personal, apoi ajung să
te educe, să îți vorbească, să fie în locul tău. Antologia lui
Claudiu Komartin, Maeștrii unei arte muribunde pare a se
naște prin și pentru durere, asemenea unei ode simpliste,
pure, violente pentru și despre toți, având un dinamism ce
este dat de disperare, deznădejde și dezgust. Învață-mă
să fug din capul meu. Apocalipsa este așteptată, pulsează
obsesiv într-un ritm constant, însușit, poate chiar adorat (din
moment ce devine singurul adevăr al ființei), iar locul poeziei
sub carapacea omului este în centru, de unde pornește frica
pentru că rănile sunt dinainte vindecate, iar lupta se dă doar
cu amintirea lor.
Asemenea melcului care deja nu mai percepe povara dusă
în spate pentru că îi este casă și sanctuar, poetul își acceptă
zvâcnirile, năzuințele prin poezie, neîncercând nicicând să le
definească, ci doar să le numească. Te poți îngrășa pe seama
fricii lui komartin, întrucât aceasta creează și alimentează
anumite automatisme, se transformă în cel mai ușor mod a-ți
asuma identitatea și de a te încadra în propria viață. Spațiul
poeziei lui Komartin pare unul închis, întunecat, dă impresia
că totul se petrece într-o interioritate bolnavă, destrămată,
când, de fapt, zbuciumul este resimțit în exterior, are ecouri
în afară și este independent de propria durere. Înăuntru a
rămas armonia. Realmente, după ce am citit această poezie
am rămas cu imaginea ființei care privește la un sine străin, a
măcelarului care se taie pe sine fără a simți durere, a mercenarului care se vânează pentru a trece testul suprem.
dar tu zâmbești/ și linia din fața ta, pe care ți-ai promis
că n-o vei trece,/ e tot mai subțire/ e invizibilă.

Tendințele suicidale, depresia, nemulțumirea constantă
față de lume, dar și față de propria persoană, uneori neîncrederea în poezie sunt însăși viață, viață care încearcă să
fie renegată. Prin plasarea la polul opus vieții se reușește
apropierea de miezul pur al acesteia, deoarece nimic nu este
estetizat sau contrafăcut. Ideea de artificialitate este profund
respinsă de Claudiu Komartin, totul se desfășoară natural
în vederea îndeplinirii unui scop, pentru o pace încheiată
cu atâta ură-n ochi. Poezia ca formă a artei (muribunde) nu
caută să înfățișeze realitatea pentru a o înțelege, dimpotrivă,
o contemplă. Entitatea poetului este una ștearsă, decorporalizată poate, pentru că încă mai am momente în care îmi
vine să plâng/ de fericire pentru un vers. Dorința de a ieși din
zbucium este înfrânată dinainte de a se naște. Construcția
interioară a ființei nu cere explicații pentru urât sau pentru
violență, ci doar se plasează tăcut în afara a tot pentru a privi.
m-am văzut ca pe-o/ casă rece în care nu mai ai de ce
să/ te sprijini.
Antologia cuprinde trei volume (douăsprezece secunde
până la dispariția lui, Dezmembrații și cobalt) care denunță
în egală măsură plictisul omului ce nu mai așteaptă nimic, a
omului care nu e pentru nimeni și care se complace într-un
haos ordonat special pentru el. Cel de-al doilea este semnat
de către Adriana Carrasco, însă această identitate nu poate fi
percepută decât ca o prelungire a spiritualității lui Komartin,
doar că sub o altă formă, de altă natură; se întrevede ca un
dialog între două entității care se suprapun în ciuda spațiului
și a timpului. Să nu cruți ceea ce iubești/ să nu ceri îngăduință sau milă/ oricum n-o să le primești/ creator e cel care
devastează. Ideea de bine sau de frumos este alungată și de
aceea îmi găsesc loc doar printre ruine/ zguduită de tot ce
mi-au arătat oamenii. În acest fel, se construiește un peisaj
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dezolant din perspectiva unui eu funebru, care își neagă orice
posibilitate de a fi fericit, iar în ultimă instanță, se face un apel
la îngerii a căror prezență este demistificată asemenea unei
cete de soldați gata să cucerească o cetate a nimănui (și toți
îngerii pe care i-am blestemat/ să se prăbușească/ pentru
a-ți face loc, mult prea târziu). Adriana trece totul sub tăcere
pentru că a uita înseamnă a te vindeca, iar viitorul i se arată
doar în nuanțe cenușii când salvarea se află doar pe fundul
unui pahar unde stă ascunsă speranța dată de poezie.
m-am răfuit cu toți pentru că am avut mai întâi cu mine/
cele mai mari răfuieli posibile.
Sunt un negru nebun. Viața capătă valențele unei pregătiri pentru moarte, ca și cum între cele două nu ar fi decât
vidul și așteptarea ca formă de mutilare. Vorbim de frica de
a rămâne, niciodată de a pleca. În esență, instinctul de prădător este hrănit de deziluzie, fiind unicul care nu a încetat
să susțină lumea. Când nu ai speranță n-ai corp. Astfel spus,
la ce bună tristețea când oricum ești obligat să o depășești?
Vulnerabilitatea, slăbiciunea, indiferența nu au fost și nu vor fi
apreciate întrucât viața te obligă să o trăiești frumos, iar finalitatea autentică a drumului nu e dată de pierderea unui eu,
ci și a lumii reprezentate de acesta. Totul aici este atât/ de cald
și de familiar numai fiindcă nu are cum să dureze. Volumul
lui Claudiu Komartin înfățișează arta de a muri încă un pic
pe măsură ce timpul oricum te împinge în prăpastie. Nimic
nu este iertat, timp în care mutilarea intrinsecă este exersată
și perfecționată. Nu mai poate fi vorba despre alinare când
trăiești cu senzația plutirii alene peste propria existență, când
corpul este privit din afară pentru că înăuntru zgomotul este
prea puternic. Vocea ființei pare a se auzi de departe, ca
dintr-o fundătură, însă cu o violență vie și o sinceritate severă.
Singur a făcut asta, singur o să îndure totul până la capăt.
Într-o minte bolnavă domnește pacea dată de panorama
opacă a propriului interior, dar nu se dorește schimbarea.
Cu țigările pe terminate și gluga trasă pe cap te poți plimba
în neștire mulțumită anonimatului în propriile meandre al
minții, deoarece ești blocat într-o lume în care florile nu mai
înfloresc pentru că simt absența soarelui, a luminii, a speranței. Când trebuie să dispari, să spui adio? Obiectele știu mai
bine decât noi când să dispară. Și literele la fel, cuvintele. Poate
ar fi mai ușor să fii durere, abia atunci ai siguranța că nu vei
muri vreodată pentru că te regenerezi mereu și mereu și mereu din nesăbuințele mele, ale lui, ale noastre. Când stai sub
semnul nemuririi până și cele mai mari împliniri te dezgustă.
Asta e durerea. Repausul a rămas calea spre nemurire pentru
că mai înainte de a te destrăma trebuie să înveți să stai, să
contempli, astfel îți asumi starea și îți exersezi așteptarea.

Vine cineva și te trezește cu o palmă la realitate
și-ți spune: nu ai niciun motiv să te sperii,
pentru că nu vor vedea apocalipsa decât
cei care și-au făcut creierul zob
metodic.
Exagerarea bunăstării produce dezgustul, apatia pe care
nu mai poți să o vindeci întrucât toate lucrurile menite să te
întârzie se sfârșesc, așadar ratarea întâlnirii cu sine nu are fundament solid. Ce salvez după cutremur? Firescul lucrurilor nu
poate fi dizolvat, este mult prea înrădăcinat în conștiința colectivă și inevitabil este respectat. Claudiu Komartin jonglează
cu propria suferință într-un spectacol apocaliptic intens unde
iertarea nu mai apare pentru că ar plictisi, iar singurătatea
este trăită și se consumă fix în momentul actului creator.
Acum, roboțelule, pune-ți din nou gluga pe cap și așteaptă-te. Încă nu ai învățat nimic despre disperare. Aici totul pare
atât de firesc/ ca întotdeauna când nu cunoști adevărul.
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de vorbă cu sticla poeziei

POEMUL CARE NU
POATE FI ÎNȚELES

de
ION
MUREȘAN

Ioana Tătărușanu

E

xistența poetică a lui Ion Mureșan în Poemul care nu
poate fi înțeles se construiește tocmai în această direcție, a complexității în construcție și a afluenței de nuanțe și amprente lirice de sorginte distinctă, de la un romantism
aproape inocent și ludic, trecând prin etapa unei somnolențe
acut misterioase și ajungând la ostentații grele ale cuvântului
și ale trăirii. Complementaritatea lor este urmarea unui echilibru jucat al omului și a unei distinse apropieri dintre poet
și cuvânt.

E seară, e târziu, mi-aud iubita/ în rochie
de sticlă printre flori.
Fragilitatea devine un exponent experimental care gravitează și se preumblă neautohton deasupra unei alte fragilități.
Sticla deasupra florii, fragilitatea îmbrățișând și planând (de)
asupra vulnerabilității conduc împreună către o schimbare de
ton, ritm și iluzie. Mormintele se bâlbâiau fericite în cimitire.
Încadrarea versului în contextul general al poematicii lui Ion
Mureșan poate fi ușor developată sub forma unei cotituri
bruște, adesea antinomice cu ceea ce depășește, sau ca o
bâlbâială sacadată, dar coerentă și verosimilă care tremură,
însă nu se îndoaie și față de care veștejirea e tăcută, dacă nu
absentă. Aici moartea nu e inertă, ci se zbuciumă lent, sigur
și împăcată în sine și cu filoanele exterioare către care se îndreaptă. Peisagistic, versul lui Ion Mureșan cuprinde moartea
ca în vălul unui doliu luminos, unde soarele s-a micșorat,
migrează spre dispariție și stabilește granițele amintirii. Aduți aminte, dar adu-ți aminte soarele mic,/ soarele mic și negru
s-a dus demult/ peste deal.

Sticlă între degete de sticlă
Fascinația pantei rămâne o constantă, fie că mișcarea se
produce ascendent sau descendent și ea nu rămâne doar
mărturia semnificativă a culorii mortuare, care poate fi lu-

mină și întuneric deopotrivă și, în același timp, soare. Dealul
lui Ion Mureșan este, de asemenea, făgașul olfacției incisive,
pătrunzătoare, aspre. Diminețile au mirosul lor, candoarea lor
vicleană și pământul se acoperă dintr-odată de un iz spirtos
parcă primordial. Zorii apropiindu-se peste dealuri ca un
grup/ de femei înotând vesele/ într-o baltă de spirt medicinal.
Senzația vizuală se potențează atunci când generozitatea
spațiului poetic este comparată cu amplitudinea celui existențial, astfel că echilibrul se zdruncină la rându-i, amintind
de absențe, de lipsuri și de inadvertențe. iar gura mea se
apropie de poezie ca de un snop/ de urzici,/ iar lucrurile acestea îmi amintesc de lucruri/ pe care nu le-am văzut niciodată.
Senzația tactilă, mâncărimea afectivă pe care prezența poeziei o produce urzică sufletele tuturor celor care pot înțelege,
iar pentru cei care își pot apropia gurile de minune, rămân
cuvintele. Degete de sticlă pe sticlă,/ Sticlă între degete de
sticlă,/ Buze de vin negru pe vin,/ Vin între buze de vin negru.
Între spirtul femeilor vesele și vinul negru e doar un pas care
reiterează fragilitatea, vulnerabilitatea și senzația de incert
pe care ludicul schimb de cuvinte îl produce. Electrizarea
subită se produce odată cu intermitențele omniprezente
ale sticlei. Pielea (degete) se transformă la rândul ei într-un
soi de sticlă umană și sticla se umanizează în acest schimb
și devine piele. Din ambele perspective, poezia are același
chip incalificabil, rămâne aceeași entitate de neînțeles. Trupul
meu îmbătrânit într-o neagră dantelă îl înfășor/ și uitându-l
pe veci, îl renasc. Când îmbătrânirea survine inevitabil, sticla
se opacizează până la o a doua renaștere și secretă un exces
de exactitate pentru care omul plătește cu nefericirea și mai
apoi cu moartea. Exactitatea unui ciclu repetitiv, ca un surplus
și ca o povară.

E prăpăd/ și purpură
Într-o notă profund actuală, Poem de dragoste este o
reinterpretare mult mai acidă, mult mai verosimilă a poeziei
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blagiene Trei fețe. Aceeași trecere prin toate etapele existenței, însă neutralitatea și distanța de privitor obiectiv și
nemuritor se schimbă aici, pentru că persoana întâi este
îmbrățișată și asumată în mod total. 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/ ca paturile din clinica/ unde, tineri fiind, am curvit.
Se adaugă senzația unei boli permanente și indiscutabile,
începând de la glacialitatea uterului de gheață, la paturile
din clinică și ochii care sângerează. Între timp, Dumnezeu
clatină amarnic păcatele. E prăpăd/ și purpură. Atunci când
dragostea și boala se întâlnesc, nebunia, freneticul și tendințele de reformulare a lumii se extind acaparator, pentru
că oricine se naște este vulnerabil și spășit în fața bolii. 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.
Opintelile nevoii de a comunica, de a fi iubit, de deschidere
și închidere născătoare duc adesea fie la extrema extazului
temporar, fie la cea a păcatului generat de renunțare, plictis
și indiferență, astfel că limitele de exprimare fericită și în
echilibru ale vieții sunt la fel de relative ca ființa printre care
ele există. Scârțâind, tras de bivoli, un car negru trece/ printre paturi/ și aici discuțiile încetează. Plângem cu lacrimi/
de sânge, / căci nu toate sunt inexprimabile și nici toate
exprimabile.

mireasa de lemn
Identitățile sunt oscilatorii mereu și diverse. Ființa e fie
un înger cu apucături de avocat, căruia i se clatină, deci, imparțialitatea divină (pe cine apără?), fie o rudă îndepărtată
a mea, caz în care omul s-ar afla prea departe de el ca să
se mai poată (fie și) autoapăra. De aici încolo, imaginile,
senzațiile, stările se reiau sistematic, însă construiesc un
abur plutitor, bolnăvicios, de lumină putredă și de suferință
în stadiu terminal. Vinul luminează cu luminițe, în timp ce
o groapă se naște în aerul altei gropi și așteaptă să devină
iarăși un mormânt care se bâlbâie fericit. Și, după toate
aceste considerații privitoare la povara și extazul existenței,
capul ni se înclină din nou, mai flămând, asupra poeziei și
asupra a ceea ce ea poate exprima, în ciuda claustrării sale
veșnice înăuntrul său. Eu lucrez la poemul care nu poate fi
înțeles (…) El este mireasa de lemn (…) Mă așez la rând, după
sute și sute de oameni,/ să pot vedea și eu, măcar spre sfârșitul zilelor mele, poemul tămăduitor, poemul care nu poate
fi înțeles. Vindecarea răsare ca o auroră boreală și stăruie
prin lipsă, iar singularitatea izolată a acelui poem care nu
poate fi înțeles adâncește o suspiciune și gândul reprimat
că bătrânețea și tămăduirea pot parcurge acest drum mână
în mână. Mireasa de lemn este poezia, dar e alături de ea și
cuvântul și omul. La confluența lor se naște poemul care nu
poate fi înțeles.
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când totul se unește (dar nu se uniformizează) prin

FRÂNGHIA ÎNFLORITĂ

de
RADU
VANCU

Viviana Gheorghian

S

ă spun despre poemele lui Radu Vancu că m-au ținut
cu răsuflarea tăiată în inspirații sfâșiate și expirații eliberate cu trudă, cu inima înjumătățită, tremurândă și
așezată lângă cafeaua neatinsă de ore, plasată într-un colț
strategic al mesei pentru a face loc bilețelelor vii, galbene,
cu însemnări grăbite și timide despre morții dragi, ar fi parcă
o lipsă prea mare de inspirație, o prea puțină implicare și nu
parcă, ci sigur, o încercare nereușită de a exprima în câteva
rânduri pline de afectare modul în care a trăit un cititor, încă
stângaci în simțiri, întâlnirea cu lumea unde (...) vii sunt cei
care se întorc și bântuie morții. Asiști, rupi, arunci, amintești,
mutilezi, regreți, mulțumești, reconstruiești, creezi în poezie
o poveste.

Frânghia care
împăcarea

înflorește

odată

cu

Poezia lui Vancu relevă o radiografie adâncă, uneori dură,
de multe ori nedorită, visată ori involuntar creată a celui care
încearcă să nu mai existe prin ceea ce era cândva. Mai mult
decât o întoarcere spre trecut, volumul lui Radu Vancu este o
apropiere caldă și vie de spațiul mort, o împăcare cu originile
și, poate, o acceptare a ștreangului. Când pe ștreang încep să
înflorească bobocii - și nu aici, ci pe ștreangul purtat în lumea
de apoi, regretele se retrag, iar trauma trecutului este ușor
înseninată de timp, de absență și de oameni, transformându-se, treptat, într-o înțelepciune care consolează și vindecă.
Apoi, ștreangul se definește ca parte finală dintr-o frânghie
și, de aceea, nu ștreangul, ci frânghia este cea care primește
atributul de înflorită. Dacă ar fi interpretată din perspectiva
unui viitor care se construiește pe sine din cenușa trecutului
lăsat în urmă (înflorirea asociată nașterii), poezia lui Radu
Vancu nu și-ar mai găsi scopul ultim. În consecință, am simțit
mereu cum frânghia din poezia lui nu este așezată doar în
poziția ei firească, cea din amintire, poziția verticală, ci se
scurge într-o orizontală eternizată și permanentizată care nu
poate și nu trebuie să fie evitată, constituindu-se sub forma
unei legături tainice între trecut și prezent, între poet și străbuni, între traumă și leacul ei.

Deși o abordare stilistică nu ar fi întocmai necesară, titlul
este, cu certitudine, o cristalizare a semnificației volumului.
Nu este frânghia cu flori, ci frânghia înflorită (care înflorește),
conturând tabloul unui proces etern a cărui importanță nu
rezidă în finalitatea sa, de altfel inexistentă, ci în intensitatea
legăturii proaspăt stabilite. O frânghie înflorită implică constatarea unui fapt recent: după mult timp, poezia, în tot cuprinsul ei, reușește să unească, rezolvând un conflict interior
vechi. Fascinant în acest volum este că poezia nu dezgroapă,
nu spulberă și nici nu încearcă să șteargă ori să modifice ceea
ce a fost și este iremediabil.

Relaţia tată-fiu
Cu o sensibilitate dureroasă și înduioșătoare, sunt conturate două relații definitorii: relația viu-mort și relația fiu-tată:
Fie că-i vorba de tata și de mine, fie că-i vorba de mine și
Sebastian, toate poemele astea sunt bântuite de fantasma
unui bărbat îndrăgostit de fiul său. Pe de o parte, se produce
o dedublare a dialogului unic, însă, pe de altă parte, are loc
o asumare clară a unei implicări personale totale. Poetul este
deopotrivă fiu și tată. Este punctul intermediar, cel care, la
fel ca frânghia, unește două polarități. În acest context, nu
este nepotrivită formula tatăl tatălui. Un tată care se arată și
care vorbește doar în vis (Visul ca pedeapsă pentru fericirea
de a fi împreună). Visul și moartea sunt elementele-cadru
care compun poemele vivante și atât de atent cizelate din
Frânghia înflorită. În timp ce visul este locul întâlnirii, spațiul
regăsirii care permite reedificarea, moartea este un spațiu al
întâlnirilor viitoare, fiind punctul spre care trebuie să privești,
dar nu și cel spre care trebuie să aspiri.

Nu doar povestea are poezia ei. Și
poezia, dacă vrea, poate nutri poveste
Marcantă în acest sens este prima strofă a fiecărui poem,
cea care rămâne aceeași chiar și atunci când mortul drag nu
mai poate rosti nimic: Ce-ți spune unul dintre morții tăi/ cei
mai dragi, cei mai iubiți dintre morți,/ când te lasă inima să-l
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visezi. Repetiția primei strofe, vocea de povestitor ocult a tatălui și notațiile autorului care însoțesc poemele conturează,
de fapt, un ritual închinat literaturii înseși. Fără a dezarma
poezia, pe care, dimpotrivă, o preaslăvește prin acest gest,
Radu Vancu creează personaje-fundal, complet omogenizate, impune o voce narativă în ipostaza unui alter ego (tatăl),
brodând în jurul unei atmosfere mistice a tărâmului morților.
Morții lui se pierd în același cazan, uită și investesc în inimi și
ele moarte, suferă la mila viilor, cerșesc repulsie, uneori iertare
și colecționează amintiri și bocete, trăind într-o lume permanent inversată și inundată de non-sensuri. Licăririle poetice
sunt prezente în zvâcniri bruște, puternice și tulburătoare, în
accese lirice care aduc în prim-plan imagini percutante ori
elemente în forma lor brută, cum ar fi carnea (vie sau putrezită), haosul creat de pop-cornul în facere ori iarba de pe
mormântul gol. Tatăl își asumă în fața fiului său calitatea de
reprezentant al morților. Nici nu ar fi avut cum să fie altfel. În
lumea morților conturată în volumul lui Radu Vancu, cel care
a trecut calea, primit cu căldură fiind, este supus unui proces
irevocabil al uniformizării. Din dânsul rămân individuale doar
amintirea, adesea invocată de cel mai drag mort cu nostalgia
irecuperabilului, și relația cu viul său. Despre morți vii și vii
morți. Tatăl mort rămâne (și poate devine cu o intensitate
mai mare acum) uman. Este și devine temător. Când își
dorește ca fiul să rămână viu printre vii este, poate, cea mai
cutremurătoare vulnerabilitate. Este umanitate. Dincolo de
sens, este literatură vibrantă.
liniște & împăcare, turnate peste oase & lemnărie/ ca
parfumul de nard din vasul albastru peste pletele triste/ Și
abia am înțeles// că dragostea e sfoara de rapie, dragostea/
e boțul din mâna hingherului, dragostea e vânătăile de sub
ochii// plini de speranță ai copilului. Și poate că/ dragostea
e numai spaima cu care-l privesc/ pe fiecare refugiat hărtănit de plăgi & speranțe,/ rugându-mă să nu fii tu.
Radu Vancu îmbină experiența personală și ficționalul
(subiectiv și perfect verosimil) într-un volum în care versurile
se succed cu o naturalețe seducător de firească. Atmosfera
creată (sau doar înfățișată) este profund autentică, provocatoare și ispititoare. Ca și în celelalte volume semnate de
autor, tensiunea nutrește farmec în permanenta sa durere.
Cu o gingășie atentă și cu un ton duios, dar la fel de sever,
Radu Vancu reușește să creioneze o lume trepidantă cu o
deschidere largă din înăuntru spre în afară. Așadar, în câteva cuvinte, volumul este Poezie. Întâlnire. Familie. Uniune
irevocabilă.
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grozăvia de a fi în lume

SOLENOID

de
MIRCEA
CĂRTĂRESCU

Anastasia Fuioagă

Î

n sine, romanul lui Cărtărescu are un punct de plecare
relativ banal – un om care își ratează vocația de scriitor
și devine profesor de limba română într-o școală uitată
de lume de la marginea Bucureștiului anilor ’80. S-ar putea
spune că e un start care nu promite foarte mult, însă numărul
considerabil de pagini infirmă acest fapt încă de la început.
Rămâne aici riscul asumat în ceea ce privește desfășurarea
ulterioară a acțiunii, anume acela ca cititorul să se piardă
cu totul între narațiune și scriitură. Romanul începe relativ
încet, aproape greoi, cu întâmplări și gesturi ce ar putea fi
considerate de un cititor nerăbdător drept irelevante. Cititorul
care are însă (măcar) curiozitatea necesară va descoperi în
anomaliile lui Cărtărescu mai mult decât gânduri așternute
pe hârtie.
Episodul din primele pagini, cu sfoara cu care, acum douăzeci și șapte de ani, îmi legaseră buricul la maternitatea
mizerabilă, muncitorească, unde mă născusem declanșează
un traseu al rememorării unei vârste irecuperabile. Pare cu
siguranță neverosimil ca personajul să își aducă aminte atât
de detaliat acei primi ani ai vieții sale, dar cred că tocmai
aici începe să se reveleze puterea scriiturii cărtăresciene. Se
insistă pe o serie relativ restrânsă de întâmplări, iar acest lucru
se datorează faptului că ele sunt cele care formează de fapt
viitorul personaj matur. Cu toate că ele sunt simple amintiri
pe care protagonistul le-a trăit deja și le evocă doar, senzația
cititorului este aceea că tânărul se construiește pe măsură ce
își notează aceste frânturi de gânduri și imagini din trecut, pe
care le extrapolează până când devin segmente consistente
ale vieții exterioare și, mai ales, interioare.
Un astfel de episod este cel cu Victor, fratele geamăn mort
subit în urma unei boli incerte. Știam cumva de această secvență (de viață) din Ochiul căprui al dragostei noastre (pe care
am citit-o prin clasa a VI-a și o colegă mi-a zis că e stranie),
așa că prezența ei între paginile Solenoidului nu m-a surprins.
Ceea ce m-a marcat însă este felul în care M.C. (re)conturează
această întâmplare. Pierderea unui frate geamăn la vârsta de
un an poate rămâne în amintire doar ca o senzație care să ur-

mărească pe tot parcursul vieții, însă Cărtărescu o transformă
în una dintre piesele fundamentale ale interiorității sale, însoțind această senzație cu o poveste în sine, cu un cadru aproape palpabil prin vizualul său. Desprinderea de Victor devine
pentru personaj o experiență carnală și interioară deopotrivă.
Victor este o absență prezentă, o lipsă acută și conștientă a
corpului și a minții în aceeași măsură. O iubire și o bucată din
sine care se rupe înainte de a putea fi conștientizată ca atare
și despre care nu știi dacă marchează pozitiv sau negativ, ci
doar că marchează și că dictează, de la acel moment încolo,
construcția interioară a unui om. La fel, scena operației de
la trei ani, pe care personajul și-o aduce aminte fragmentar.
Tocmai această secționare a memoriei este ceea ce provoacă
o transmutație a sinelui atât de puternică – încrederea în
mamă este pierdută aproape definitiv, imaginea mamei
în sine se transformă, iar viața din acea perioadă devine o
incertitudine care ajunge să întărească omul de mai târziu.
După câteva sute de pagini, irealul pare să irumpă în cadrul
narațiunii și să o populeze cu ambiguitatea sa. Se pierde nu
numai granița dintre real și ireal, ci și cea dintre viață, gânduri
și literatură. Firul epic, întâmplările, scriitura, toate acestea
devin elemente ce alcătuiesc întregul unei minți, una care se
suprapune peste cea a personajului și peste cea a autorului
deopotrivă. Interesant este că această completă lipsă de delimitare nu bulversează cititorul; narațiunea curge de la sine,
în mod firesc, desfășurându-se în cele două planuri simultan,
dar niciodată ostentativ. Dacă în Maestrul și Margareta, spre
exemplu, narațiunea complicată ajunge să te piardă complet
în unele momente (cel puțin la o primă lectură), Solenoid te
ghidează subtil prin viața, amintirile și trăirile prezente ale
protagonistului, până când tu devii o parte a acestui personaj
(ori el devine o parte din tine). Nu există în romanul lui M.C. o
cronologie exactă, ea fiind doar vag schițată, însă contopirea
dintre oniric, rememorare și prezentul trăirii, respectiv, cel
al scrierii, seduce și îndrumă cititorul spre anumite puncte
cheie ale romanului, puncte ce constituie de fapt fragmente
definitorii ale vieții interioare a protagonistului.
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Cred că unul dintre elementele care îmbină și încheagă
paginile acestui roman-jurnal este abundența detaliilor în descrieri. Sau poate că ar trebui să încep cu abundența descrierilor, căci ele constituie mare parte din firul epic amintit mai
sus. Acțiunea propriu-zisă e aproape inexistentă în absența
deselor episoade descriptive care construiesc de fapt lumea
romanului. Îmi place cum sună apa în cadă, clocotul acela
năvalnic, repezirea turbionară a miliardelor de stropi și șuvițe
răsucite-n spirală, vuietul jetului vertical în gelatina verzuie a
apei ce crește infinitezimal, cucerind pereții căzii prin umflări
obstaculate și invazii bruște, de parc-ar fi nenumărate furnici
transparente roind în jungla amazoniană. M-a fascinat acest
fragment din primele pagini ale cărții, care se întinde de altfel
pe o pagină întreagă; de câte ori poate în mintea mea nu
am gândit și nu am simțit același lucru și de câte ori nu am
încercat să pun (exact) asta pe o hârtie pe care după o aruncam pentru că nu ieșise ce voiam eu? Cărtărescu nu reușește
numai să creeze imagini puternice, pe care le poți vizualiza
ușor, ci construiește un întreg univers plin de alte lumi miniaturale, care funcționează fiecare după legile și principiile
proprii. Universul cărtărescian este unul ce mustește de alte
lumi, care își găsesc fiecare un loc printre fisurile șubredei
realități. O astfel de lume este cea a acarienilor, în care protagonistul pătrunde cu o misiune christică, dar pe care nu o
îndeplinește. Se creează aici o dislocare a lumilor și a sinelui,
o dedublare a tot ceea ce înseamnă dimensiune existențială
și istoria acesteia. Detaliul lui Cărtărescu e, în sine, atomul lumii noastre. De la el pornește universul și tot la el se sfârșește
acesta. Într-un astfel de spațiu, simplul act al privirii devine
unul al trăirii și constituie instrumentul vital al supraviețuirii.
Scena care m-a impresionat însă cel mai mult este cea a
cabinetului stomatologic pe care protagonistul îl găsește alături de Irina în propria casă. Unul dintre ei se așază pe scaunul
respectiv, în timp ce celălalt îi provoacă durere, durere ce alimentează la rându-i, prin niște tuburi ce se formează pe loc,
un soi de creaturi-monstru aflate în subsolul casei. Durerea,
suferința umană se transformă aici în hrană, își găsește un
nou sens în lume odată ce este eliberată. Se manifestă în
toată violența ei, iar apoi se transformă în altceva prin simplul
fapt de a-și schimba scopul. Hrănește, întreține o viață, dar
una precară, cea a unor creaturi monstruoase. La un moment
dat însă, conștientizezi că acele creaturi sunt tot părți ale
sinelui, părți refulate, căci suferința, odată ieșită în exterior,
se risipește. Doar în interior ea poate să mai alimenteze ceva,
anume o altă față a sinelui. Într-o oglindă nu vezi niciodată
imaginea de pe partea cealaltă, oricât de mult ai întoarce-o;
întotdeauna vei observa ceea ce se reflectă în față, imaginea
concretă. Cea distorsionată va rămâne mereu ascunsă privirii. Aici, durerea construiește, își găsește sensul, face parte
dintr-un sistem, acela al casei, care este, de fapt, sistemul
interior al personajului. Cât despre monștrii din dedesubtul
casei, nici nu îi alungă, nici nu îi stârnește mai mult decât

trebuie; îi păstrează ca pe o altă anomalie a sa, care edifică
și nu ciuntește ființa. Esențialmente, nu există vulnerabilitate
a acestui personaj, căci orice slăbiciune este transformată
într-o prezență, într-o anomalie a sinelui, percepută ca parte
integrantă a interiorității și care, deci, sporește ființa în ceea
ce este/devine ea.
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un antimanifest

BANI. MUNCĂ. TIMP LIBER.

de
ELENA
VLĂDĂREANU

Andrada Strugaru

Î

n afara utopiei, stabilitatea și echilibrul social, cultural și
politic sunt mai curând iluzia unui cerc vicios al tăcerilor,
al nemulțumirii și al frustrării generațiilor de tranziție
care înghit în sec, șoptindu-și fără încredere neajunsurile și
temerile, adaptându-se la disfuncționalitățile unei lumi devalorizante, asumându-și climatul precar ca pe un handicap
personal de expresie. Pentru Elena Vlădăreanu, cartografierea acestui spațiu contrariant de existență devine pretextul
denudării paradoxurilor: al propriei condiții, aflată sub
semnul incompatibilității (impuse extrinsec) dintre ipostaza
de artistă și aceea de casnică – „gospodină” sau „mamă” – și
al unei realități dezintegrante, alcătuită din compromisurile și
refulările a milioane de oameni, cărora autoarea le va da glas
printr-un text direct și incisiv.

Prea puţini o spun public, deși cei mai
mulţi gândesc acest lucru.
O prezență semnificativă în spațiul poeziei românești,
Elena Vlădăreanu publica în 2017 cel de-al șaselea volum,
bani. muncă. timp liber., în care metaforele și artificiile
stilistice sunt lăsate la o parte, pregătind terenul pentru
expunerea transparentă a realităților indezirabile; o voce
colectivă care, așa cum promite încă din titlu, explorează cu
cinism adevăruri pe care, într-o anumită măsură, fiecare le-a
resimțit și a încercat să și le refuze: despre societate, despre
dreptate, despre sine însuși și imposibilitatea (umană) de a
se detașa de impulsurile materialității. Astfel, sunt construite
3 poeme ample, concentrând ceea ce pare a fi un manifest
(după cum îl numește Mihai Iovănel) despre BANI, MUNCĂ
(SUBSTANTIV FEMININ) și TIMP LIBER - în interiorul cărora
se integrează și se regăsesc multiple ipostaze: de la artist/ă,
până la ex-proletar, casnică, mamă (și toate acestea în același
timp).

Poate că scrisul. Poate că nu e frumos să
scrii pentru bani.
Despre bani adesea se discută ca și cum nu ăsta ar fi cel
mai important aspect. Ca și cum nu ăsta ar fi singurul gând
zumzăind în capul tuturor, stânjenit, în negare și în refulare,
eschivat; când se vorbește despre bani, oamenii sunt singuri
și, poate mai mult ca niciodată, încearcă să salveze aparențe
inutile, preferând așteptarea: a unei schimbări, a unui răspuns, a unei recompense. (Care este cel mai potrivit moment
să primești bani./ Îi găsești în cameră când ajungi/ Îi primești
când începe conferința și semnezi/ Poate în plic în sacoșa de
participant/ Desfăcut fiecare plic/ Nimic/ Nimic/ Nimic) Prima
parte a volumului Elenei Vlădăreanu scoate la iveală chiar
acele lucruri despre care nu se discută, demistificând condiția
artistului, pe care, cu o mână sigură și fără ezitări, îl coboară
înapoi în rândul oamenilor, sub apăsarea acelorași preocupări cotidiene, acelorași temeri, derutat și lipsit de nădejde, în
timp ce în fața sa pasiunea și pragmatismul, dorința de a crea
și dorința de a câștiga (sau de a rezista) sunt confruntate. (Nu
mă simt confortabil să primesc bani./ Parcă scrisul ține de altceva/ Mie, nu știu, mi se pare că nu muncesc suficient pentru
banii ăia./ Mie, dimpotrivă, începe să mi se pară o problemă
atunci când nu sunt plătit./ E ca o invalidare a mea.) Optica se
schimbă în interiorul versului, lăsând impresia asistării la constituirea unei memorii colective, coagulată în jurul celui mai
puternic element care ne leagă unii de alții și de care suntem
legați: banii; prizonierii subzistenței, ai necesității validării și
recunoașterii, poziția artiștilor în acest spațiu este paralizantă:
să creezi cu scopul de a câștiga pare lipsit de etică, însă trebuie să supraviețuiești, să reziști, să învingi sistemul.
Elena Vlădăreanu proiectează incompatibilitatea dintre
manifestarea artistică și ideea de recompensă sub forma
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unui permanent conflict
interior: în timp ce încrederea în arta pentru artă se
destramă treptat, dorința
de bani devine o nevoie
repugnantă, cât se poate
de actuală și reală, pe care,
însă, pare că vrea să o anihileze. (Te-nfurii./ Fir-ar să fie!/
Dar scrii./ Pentru că scrisul./
Pentru că nu e frumos să scrii pentru bani./
Pentru că e rușine să refuzi./ Poate nu meriți./(...)/ Poate
ar trebui să nu mai aștepți lista/ Lista cu cei grozavi, cu cei
care merită/ Cu cei frumoși, cei populari, cei talentați/ Și dotați/
Lista cu premianți./ N-o mai aștepta/ Fuck it. Eat pizza) Am rămas
cu impresia că vorbind despre bani, poeta începe o căutare antrenată și
antrenantă, întretăiată de fragmente din refuzurile primite – reale sau doar anticipate;
totul se întâmplă în timp real, transformându-se încetul cu încetul într-un proces de familiarizare cu
lipsa și cu eșecul. Ironică și autoironică, uneori sfidătoare, descoperă, pe măsură ce încearcă din ce
în ce mai vehement să se rătăcească în labirintul subțire al confuziei, o nouă direcție, un nou sens în
propriul text: misiunea. (Vin întrebările./ O faci pentru bani?/ Scrii pentru bani? Ești artist pentru bani?/
Nu ești mulțumit?/ Uite ce condiții bune! Nu ai văzut sărăcia din jur?// Când aveam douăzeci de ani era
cineva care îmi spunea tot timpul:/ Voi, artiștii, sunteți niște paraziți. Meritați să fiți împușcați./ Eu, dacă
aș avea o armă, v-aș lichida pe toți.) A contrazice preconcepțiile înseamnă a te ridica împotriva siste-
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mului, a începe o ars poetica a manifestului, în care scriitorul
e cel care, la capătul neajunsului, nici nu renunță și nici nu mai
încearcă, ci schimbă regulile jocului: acum, nu o facem pentru
bani, ci pentru mai bine.

Sunt casnică, da, asta mă pot numi,
femeie casnică cu aspiraţii artistice.
Poezia Elenei Vlădăreanu este feminină și feministă: incertitudinea și incoerențele sociale nu își limitează impactul
asupra condiției artistului, ci sunt traduse în noi discrepanțe
gravitând în jurul statutului femeii-artist; pare a fi, de fapt,
glasul unei femei care se simte limitată de propriile prejudecăți legate de sine, de predispoziția la sacrificiu, de asumarea
vieții de familie și a condiției de „casnică” și de „gospodină”
ca pe o misiune/îndatorire individuală. Emanciparea este un
termen de suprafață, la marginea căruia nu figurează independența și împlinirea aspirațiilor, ci mai degrabă o nouă
imposibilitate. (Multe femei care reușesc în carieră nu au copii
sau sunt niște mame lamentabile.) Egalitatea nu înseamnă
echilibru, ci o dublă-responsabilizare: femeia nu este nici
casnică, nici artistă, nici mamă, nici muncitoare – este toate
acestea în același timp, într-o coordonare fragilă, ce lasă în
urmă necesitatea unei decizii, a compromisului, a hotărârii;
mai devreme sau mai târziu, sincretismul se va încheia.
(Femeile nu sunt bune de chirurgi. N-au talent. Le lipsește
ceva. Eu făcând și psihologie, mi-am dat seama că femeile, în
general, au treabă acasă, se ocupă de alte lucruri, de familie.
Gândul le este în altă parte. Au alte preocupări. Dacă aveți de
operat, bărbații sunt mai buni. (...) Atât am avut de spus.)
În aceeași cheie a vocilor multiple, realizând o radiografie
a climatului socio-politic, în timp ce explorează și așază sub
lentila necruțătoare, sinceră și cinică, aria feminității, tonul
poetei devine din ce în ce mai tăios. Vocile din afară se lovesc
ca de determinarea femeii într-o zonă a sarcasmului, unde
cuvântul însuși devine armă împotriva cuvântului. Unul dintre
poemele a căror forță traversează întregul volum pornește
de la minimalismul parafrazării discursului unui politician:
Women should earn less because they are weaker, smaller
and less intelligent./ Las mujeres tienen que ganar menos que
los hombres, porque son Más débiles, más pequeñas, menos
inteligentes/ Le donne prendessero stipendi inferiori perche
piu deboli, piu piccole e meno intelligenti./ Naturlich mussen
Frauen weniger als Manner verdienen. Weil sie schwacker, kleiner und weniger sind, mussen sie weniger verdienen./ Desigur
că femeile trebuie să câștige mai puțin decât bărbații, ele sunt
mai slabe, mai mici și mai puțin inteligente. Trebuie să câștige
mai puțin, asta este. Ceea ce șochează este întocmai integrarea ideii într-un prezent care se pretindea a fi al egalității și al
independenței: progresul a încetat, iar contemporaneitatea
egalitară este o iluzie.

Artiștii sunt androgini, pe mine scrie mare REPRODUCERE./
Salvarea speciei. Gospodină. Mamă.
Este subliniată incompatibilitatea dintre femeie și artă, de
fapt, dintre femeie și carieră, în general, înrădăcinată adânc,
în fiecare nivel al existenței sociale: La grădiniță, printre altele,
fiică-mea învață:/ Tata merge la birou de dimineața până
seara/ El face banii./ Bunica îmi citește povești și desenează
cu mine./ Ea îmi face educația./ Mama poartă șorț și stă la
bucătărie./ Ea îmi face mâncarea și îmi spală vasele.. Eu sunt o
prințesă, când mă fac mare nu vreau să fiu ca mama.

Creierul tău e în slujba lor/ el muncește
pentru ei și ei îl iubesc
Fiind suspendat la granița dintre manifest feminist și misandrie, versul rămâne, totuși, inseparabil de conceptul de
muncă: societatea românească apare ca un trup fost-proletar,
fost-comunist epuizat, încercând să se redefinească (sau, mai
degrabă, să se integreze) în spiritul liberalismului și al capitalismului, pentru a se stabiliza. Am rămas cu impresia că Elena
Vlădăreanu surprinde societatea ca pe un rănit care nu și-a
așteptat vindecarea, ci a intrat brutal în etapa de recuperare,
construind pe niște temelii inexistente. (Numai familia mea și
cu mine știm câte sacrificii am făcut pe altarul muncii. Pe fetița
mea am născut-o sâmbătă, adică în weekend, ca să nu pierd
nicio zi de muncă. de fapt, am născut-o într-o luni. Cred însă
că indiferent când au născut sau când nasc, dacă pot să o facă
sau nu, femeile au dreptul de a participa la decizia publică
cot la cot cu bărbații și au dreptul să fie respectate la locul de
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muncă, mai ales că efortul lor este de zece ori mai mare decât
în cazul colegilor de gen masculin.) Dependența de muncă
transpare prin sincronizarea dorinței de emancipare și a
necesității banilor: munca trebuie respectată; planificându-și
existența, viața nu mai înseamnă a trăi, ci a supraviețui – a
te adapta, a câștiga și a rezista. Preocupat în permanență
de exercițiul materialității (eu din ce trăiesc), omul devine
vulnerabil în fața propriei voințe, lăsându-se ușor atras în
capcana profitului, orbit într-atât de aceasta, încât nu mai
conștientizează că de el se profită (Uneori, ei șterg pe jos cu
tinerii/ Uneori tinerii sunt niște cârpițe grozave.// Și eu am fost
o cârpiță grozavă.); tinerețea înseamnă mirajul dorinței și al
inițiativei, promisiunea unei vieți care se frânge sub talpa de
fier a mentalității recidiviste a unui întreg popor.

Dar totuși, totul poate fi reglat.
Oamenii devin roboți din inerție și de teamă că (se) vor
construi roboți. Totul este mecanic, gestul devine automatism, anulând orice posibilitatea de a simți și de a trăi (Să
identifici o problemă/ Să propui o soluție/ Să implementezi
proiectul/ Să anticipezi riscurile/ Să produci conștientizarea/
Niciodată schimbarea mentalității/ Mentalitate – niciodată cuvânt interzis/ Conștientizare, da.// Proiect este totul.) - să fii
propriul tău proiect, în timp ce realitățile se reconfigurează;
să te adaptezi, să muncești pentru tine și pentru binele tău;
să nu pierzi timpul, pentru că timpul înseamnă bani; să fii
un robot ca să nu poți fi înlocuit de un altul. În cea de-a
treia parte a volumului, pare că autoarea trasează delimitări
rigide în ceea ce pare a fi fantoma unui război de clasă care

așteaptă să se întâmple; dincolo de sarcasm și de cinism,
balanța înclină mult înspre „cei săraci”, într-o poezie politică
ce este mai degrabă un cuvânt rămas nerostit care trebuia
să se epuizeze sau o anticipare, un vis premonitoriu, decât
o necesitate contemporană. (Cei bogați vor fi și mai bogați/
Cei săraci pot să meargă la culcare/ (...)/ Mâinile mele nu știu
să stea/ te vei plânge./ Mâinile mele pot învăța să stea, dar
cine va plăti pentru asta?/ te vei îngrijora./ Gurii mele cine îi
va da să mănânce?/ Cine îi va da să bea?/ Corpul cine mi-l
va adăposti?/ Încă de pe acum trebuie să alegi cu cine vei fi/
dacă ești printre cei bogați, ridică-te și mergi între ei/ Dacă ești
printre cei săraci, nu te preocupa, totul va fi bine. /Privește
cerul,/ îți garantez/ totul/ va fi/ bine.)
Printr-o poezie care sfidează delimitările lirismului, cu un
discurs direct și puternic, Elena Vlădăreanu construiește în
bani. muncă. timp liber. un spațiu în care întocmai incoerențele sunt acelea care, adunate, conferă un sens realității
confuze, la fel cum aparenta lipsă a ritmului intern conferă,
de fapt, cursivitatea și fluiditatea versului. Poezia ei expune
adevăruri adesea refuzate sau trecute sub tăcere, tratate cu
ignoranță în public, însă preocupând pe fiecare, în solitudine,
până la epuizare. Volumul Elenei Vlădăreanu este, de fapt,
despre consum și despre risipire, despre pierdere, despre
nevoie și absență, despre discordanțe, despre materialism
și materialitate, despre un popor care încă (se) recuperează,
despre oameni: femei, artiști, familii – și concentrează, în
mare măsură, esența a ceea ce putem numi umanitate.

P O E Z I E

cât de bine
cât de bine poți cunoaște un om cât de periculoasă e partea
subacvatică a unui aisberg cât de mult ai vrea
acum să nu știi nimic despre asta să poți căsca
liniștit în taxiul care te duce acasă după o noapte etilică și singura
tristețe să fie că nu ești melc și casa ta e departe iar frigul deja își începe
acupunctura dacă ești femeie
la 5 dimineața când treci prin fața covrigăriilor bărbații
de dincolo de vitrine îți zâmbesc apoi rup cu tandrețe
intestinele de aluat la 5 dimineața singurătatea lor
e la fel de apăsătoare ca a criminalilor
dar a cui nu e
te gândești aiurea de câte secole de știință e nevoie pentru a putea
măsura amplitudinea dorinței cu un microfon în dreptul pizdei
s-ar vorbi mai ușor despre asta scuipatul dimineții se prelinge pe cer
ai vrea ca berea aia răsuflată care țâșnește din soare să rămână
în spatele geamurilor cândva un șervețel îmbibat în urină ți-a întors
lumea pe dos și a împrăștiat-o pe gresia băii din club A
algele sfâșiate pe o plajă sau sinapsele astea tâmpite
acum e totuna poate pur și simplu la 5 dimineața peisajul
emoțional de-aici provoacă greață
la semafor șoferul dă drumul la muzică
și începe să-ți scarpine membrul fantomă
cât de biiine

ANASTASIA GAVRILOVICI
“Am remarcat, încă de la început, în poemele Anastasiei Gavrilovici, ritmul alert al versurilor, care nu te lasă să
respiri, să te odihnești. Fiecare cuvânt și fiecare vers curge din cel anterior cu forța unui râu ce stă să iasă din albia
sa. Poeziile ei te silesc să fii prezent pe de-a-ntregul în actul lecturii, într-o stare de adrenalină și un soi de neliniște
a necunoscutului. E greu de anticipat ce va urma versului pe care tocmai îl citești, însă întreg poemul se dovedește
a fi ca o undă de șoc electric ce îți străbate mintea și de care ești conștient pe toată durata sa. Imagini ce se derulează rapid, te scurtcircuitează, te ard și de-abia de aici începi să construiești.” (Anastasia Fuioagă)
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se poate trăi şi aşa

Maximilian Lupu

am trecut și peste iarna asta peste sonoritatea
goală a camerelor din care ai vrut să plec și
am plecat peste somnul defazat iar acum când
a dat căldura și în sfârșit putem dormi din nou
dezbrăcați fiecare își vede de ale lui luăm taxiuri
diferite și ne dăm seen pe facebook nopțile
tropicale ale iubirii noastre par niște metastaze
digitale ale minții mele o amintire arhivată doar în
senzorial poveștile despre suflete pereche sexe
pereche nu mai spun nimic nici unei romanțioase ca mine
îmi doresc lucruri simple o digestie ușoară puțină
tandrețe un pahar cu lapte rece când mă trezesc
dar zilele trec și încep să mă obișnuiesc se poate trăi și așa
se poate să adormi lângă laptopul încins și noaptea să te
lipești de el ca să simți puțină căldură
ultima noastră întâlnire a avut ceva din disciplina și
corectitudinea țărilor nordice nimic erotic nimic eroic doar
calmul vapoarelor obosite când se îndepărtează de port
nici măcar rutina verbală a cuplurilor distanță
între scaune intimitatea asimptotică a barului
m-am întins peste masă până la mâinile tale
ți le-ai tras înapoi în momentele de genul ăsta
dacă s-ar așeza pe mine o drosophila melanogaster m-aș prăbuși
te-ai dus să fumezi am multiplicat și mărit în gând imaginea până
am obținut-o pe cea dorită noi pe canapea serialul căzuse plapuma și
pentru câteva secunde cât ți-am văzut picioarele m-am
emoționat așa cum poate doar marii maeștri italieni se mai
când după 24 de luni de maturare asistă la deschiderea unei
roți uriașe de parmezan cel mai trist e că îmi place prea mult cum te miști
deasupra mea cu tot hard-ul și soft-ul tău cu pattern-urile toxice
în care te complaci iubesc defectele tale de fabricație
chiar și acum când nu mai ai nevoie de mine și indiferența mă
neutralizează iar diminețile nu mai au frumusețea hormonizată a
legumelor din supermarket chiar și acum când între noi
doar iluzia comunicării survolând stepa virtuală economia a
1,5 litri de salivă produsă zilnic involuntar cu care în
absența ta nu știu ce să fac și cel mai trist e că zilele
trec și că se poate trăi și așa
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poligon
șervețele bere confeti și două lămâi cât ochii unui tarsier pe acid
i-am mai spus și am închis telefonul râzând să fi fost tocmai acea eliberare
neprevăzută de endorfine motivul pentru care am uitat de ardeiul
gras ce avea să ne întristeze mai târziu emoție înjumătățită bucurii
frânte nebănuita legătură dintre legume și structura chimică a ceva ce arată mai degrabă a
fagur de miere în destrămare seara de anul nou planul de a mă îmbăta o ultimă dată
înainte să încep tratamentul 10 zile penicilină și 6 luni moldamin săptămânal și apoi
mai vedem mi-a zis doctorița cu siguranța și ușurința pe care le-am admirat întotdeauna la
măcelari și curvele profesioniste a durat câteva secunde până când cuvintele au devenit biți și
biții ca-ntr-un montagne russe văzut de pe un asteroid au ajuns la capăt abia atunci am putut
să-mi dau seama cât se forma apelul găsisem deja trei comparații
dar nu ai răspuns poate că unele lucruri e mai bine să le păstrăm doar pentru noi
mă simțeam ca un avion forțat să aterizeze pe mlaștina Okefenokee un băiat de migi
neîndemânatic și anemic insecta care ți se așază pe ecran în timpul
unui film în care oricum nu supraviețuiește nimeni
oare ce ți-aș fi putut spune atunci despre efectul voltaic al fricii
despre fetița care doarme de după-amiază într-o casă în flăcări
înconjurată de fiare sălbatice?
amânarea tratamentului nu ar face decât să permită virusului să migreze și să se
cuibărească în organele cele mai importante imaginați-vă că la 30 de ani ar trebui o dată
la două zile să vă treceți tot sângele prin niște rinichi mecanici sau că pe
inimă v-ar apărea un fel de dantelă o vegetație care va obtura circulația
sângelui nu vă doriți așa ceva, nu?
mi-am încheiat lent cămașa privind cu un amestec de curiozitate și fascinație posibilitatea
unei vegetații bogate și prospere exact acolo sub sânul stâng pe care să scrie
BINE AȚI VENIT ÎN PARCUL NATURAL „INIMA NASTENKĂI” vă rugăm
păstrați curățenia! era seara de anul nou în mine un pompier psihopat voia ca totul să
băltească în alcool înainte să arunce petarda în mine
se deschideau toate șampaniile din lume când mă
atingeai fie și din greșeală voiam să uit voiam și să țin minte
să decupez o secvență pe care s-o pot derula când mi se va spune
acum gândește-te la ceva frumos apoi acul și mâna plesnindu-mă ușor
peste fund poligonul ăsta în care trag doar
orbii și lunetiștii ieșiți la pensie

ANASTASIA GAVRILOVICI
Maximilian Lupu
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mirosul proaspăt de vopsea
e ceva sacru în felul în care plânge băiețelul chinez
în față la Antipa ceva sacru și te umple de respect atunci când mama îi
plesnește mâinile îl ceartă să se gândească și el puțin la Mandatul Cerului la
dinastia Zhou sau măcar la cea Han faptele de vitejie Marele
Zid Chinezesc și toată istoria care a făcut posibilă această
excursie într-un oraș blestemat pentru ca el să vadă scoici gigant animăluțe de vârsta lui
împăiate craniul unei balene de acum o mie de ani găurit de un cântec ce
pur și simplu a scos-o din minți
mă umplu de respect pentru limba asta și merg mai departe la terase
șervețelele sunt la locul lor vântul le face să se zbată sub tacâmuri ca niște
inimi mici gata pentru transplant mă asigur când trec strada semn că la locul ei e și
dorința de a rămâne în viață când știi că undeva cineva te iubește sau măcar
se masturbează cu gândul la tine
acum trei zile la Universitate un bărbat și-a tăiat venele pe fântâna arteziană
cu precizia unui sportiv care exersează zilnic la aceeași oră în același loc
așa se întâmplă când nu e nimic să te înduioșeze nimeni să-ți
plesnească mâinile să-ți dea o minge antistres un yoyo
la momentul potrivit sau să i se facă milă de tine și
să dea Ctrl+s
merg mai departe mirosul proaspăt de vopsea al
fântânii de la Universitate mă înviorează și
îmi face poftă de cireșe

ANASTASIA GAVRILOVICI

dintre lucrurile pe care aş
fi putut să le fac azi
pe hol totul pare mai mare și mai larg
pereții sunt plini de tablouri cu oameni urâți
oameni urâți care nu zâmbesc
oameni urâți care nu zâmbesc când te uiți la ei
cu drag
un marker negru ar rezolva problema.
ochi serioși și ochelari de harry potter
zâmbet în forma de semicerc

// curbat în jos//
tenișii murdari se izbesc fără sunet de podea
telefonul vibrează
încet
în buzunarul de la spate
se aud tramvaie înăbușite de căldură
și voci amestecate de adolescenți
știam că îți lipești talpa pantofului
de urma lăsată de mine
// n-am privit înapoi//
//n-am vrut sa îți sugrum corpul
cu brațele mele albe//

Ilinca Zaharia-Lefter
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ANDRADA STRUGARU
“am început să scriu fără să știu ce înseamnă să
scrii; și am continuat. Cred că este despre stare:
de câteva ori pe lună gândesc în versuri - în
rest, nu gândesc deloc. Prefer să simt.”

ANASTASIA GAVRILOVICI
Pentru 50 de lei instalatorul îmi desfundă W.C.-ul.
Pentru 50 de lei, eu dau meditații la engleză/ română.
căcatul din mintea unui om e mult mai periculos decât
căcatul din maţele lui așa că îmi suflec mânecile și-mi trag mănușile
din latex și prapur peste lecția asta avansând la întâmplare, ca o
gondolă abandonată în inima multiculturală a Veneției. Inima,
proiectul ăsta confuz, care mi-a dictat câteva lucruri corecte, excese
de toate felurile, răbdare și profesionalism, dar mai ales apetența pentru lucrurile
murdare, care sclipește în ochii tuturor vidanjorilor, n-ai cum s-o ratezi.
Când plec de la voi, Alex1, Alex2, Alex3 și de la tine, Diana, să știți că beau
mult și citesc mult și fac dragoste (mult) cu un poet și îmi frec
gura cu benzină, numai să scap de urmele pe care treaba asta
împuțită mi le lasă peste tot. Nu e ușor să vă scot căcatul din cap,
deși sunt obișnuită cu el, am fost și eu de multe ori în și nimeni nu
a venit la mine cu crenguța de măslin în cioc, de care să mă agăț ca să ies. Nu
e ușor, și de-aia când plec de la voi am nevoie să mă duc direct la cinema
și pentru 50 de lei să văd muzeul din Vatican în 3D,
Hiroshima și Nagasaki în 3D, filme porno în 3D,
binele și răul, serotonina și monoxidul de carbon
în 3D, dejecția, denigrarea, dinastiile de digital divas
râcâindu-mi cu unghiile lor false sintaxa și neologismele
de pe creier ca de pe-un uriaș recif de corali
înainte să fie dinamitat.

3D

***
plângi încontinuu
cu brațele încrucișate la piept toracele
uscat o cutie goală
te legeni obsesiv pe scaun
ca atunci când nu puteai să adormi
îți cânți cu o voce
îndepărtată
ale cui sunt aceste picioare străine
le strângi la piept ca un fetus
cât mai e până se sfârșește
totul
nu mai ai
discernământ
nu mai ai
încredere
îți târâi membrele
pe deasupra covoarelor
o creatură împăiată care se
mișcă
dezgustul față de
obiectele care cad
fără să se spargă
va fi singurul lucru pe care
nu o să îl uiți
niciodată
îți storci scârbită eșarfa
de marginea biroului
te prinzi ca de un mâner
nu ai nici măcar un pic de susținere
pentru capul tău greu

foto: Bogdan Onofrei
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make sure you keep the distance
să înlocuiești un viciu cu altul –
liniștea pe care o urăști atât de mult
zgomotul metroului ca o mână care te mângâie cu
blândețe când nu mai știi pe unde s-o apuci

clear-air turbulence:
a pilot explains why you can relax

dependența de tehno e un pretext să te rătăcești
prin subterane noi sufocate de oameni – nu există
singurătate, doar o încâlceală răcoroasă unde nu ai
aer: primul lucru pe care l-am învățat e că vom supraviețui
mult mai bine
fără
milă

ambalajul se rupe exact la mijloc.
îți potrivești perna sub gât un fel
de suport
steril ca îmbrățișările din spital
/un muribund în cămașă de plastic
sărută un muribund în cămașă de plastic/
la o adică ai putea respira liniștit în jur
oamenii molfăie fericiți cutiile proaspăt scoase din microunde
/mâncarea și saliva care se amestecă în gură/
/deja-vuu-rile și materia cenușie în creier/
acum tu
strângi în pumn învelișurile de staniol
care se desprind de pe suflet când
te gândești la părinți la mâinile mamei care nu
ți-au împletit părul niciodată

distanța devine o creatură cuminte care îți dă voie
să fii cine vrei acum peste o zi
să nu mai fii deloc /îndrăgostiții orbi își leagă
bastoanele albe de mâini/
într-o zi libertatea va însemna să nu mai ai voie
împreună desfacem doze de bere ținute la cald:
să descoperi ceva străin și stricat aliniat pe rafturi
neliniștea curioasă de a nota
etapele altei transformări
dorința de a afla că ai rămas neschimbat ca un
minimarket cu frigiderele scoase din priză

o voce străină hârâie de deasupra un fel de dumnezeu poliglot
/cine moare în cer rămâne în cer/
îți șoptesc ceva înghiți în sec te obișnuiești cu presiunea
aripile de aluminiu sunt ușoare sunt grele
între ele trupul avionului e o linie îngrozitor de dreaptă

Maximilian Lupu

să schimbi regulat locul de unde îți faci aprovizionarea
din ce în ce
mai mulțumit & departe
din ce în ce
mai singur
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în drum spre tine
tramvai neuniform îndoit de la jumate
bătrânul cu ziar și bătrânul roșu scăldat în
miros de tutun
"m-am dus acasă și m-am apucat de băut"
lumea ascultă cum aberează de sub
căciula neagră de miel. bătrâna albastră
cu icoana și mirosul de covrigi
bătrânul cu ochelari fund-de-borcan și
mănuși de piele și geamul aburit de la
timpul prea cald din tramvai
te înțeleg. frustrarea aia retorică
unde și de ce merg bătrânii în fiecare
dimineață tramvai neuniform infuzat
cu miros de ziar și naftalină
ochii tăi încă în întunericul dimineții
lumina din ei ca lumina dintr-un
prăjitor de pâine atât de caldă
capilare-filamente electrice în care
pulsează fotoni inseparabili te uiți fix spui
că am ochi ciocolatii de mâță
în drum spre tine tramvaiul e viu drumul
e viu aștept să zboare
cumva să pot fi pâine
în prăjitor

ANDREI RUSU
“Cred că ce m-ar defini cel mai bine este continua încercare de a crea

povești. De a găsi pattern-uri, de a prelua din jur imagini și de a le asambla
fie în fotografii, fie în poezii. De aceea poate că sunt perfecționist, dar, în
același timp, ușor distras și probabil puțin prea timid.”
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Braille
în dimineața aia portocalele erau mai
rumene-n obraji decât noi & ne era
frică să le tăiem să stoarcem lumină &
să rămână coji goale diforme
pe care iarna le puneai pe calorifer
în dimineața aia m-ai învățat ca pe
orbi să citesc pe litere t e I u b e s c
în cereale alfabet
mâinile mele miroseau a câine ud
când încercam să depășim centrifuga
leagănului și ochii de văcuță Pink Floyd
ne priveau cu
milă

reach out and touch
patru ani & te întrebam
unde se duc oamenii după ce nu mai sunt&
nu mai pot să fie & trebuia
să-mi răspunzi. priveam amândoi
în sus norii pufoși ca un aluat
crescut prea tare într-un cuptor în care
ne dospesc și gândurile gata frământate
din făină integrală rugoasă/ furia culinară
a mamei când trântea cozonacii ca din înaltul
cerului ca pe niște nori galbeni ca o geneză
pe unul din aluaturile alea lăsate pe cer
mi-ai spus că merg oamenii care nu
mai sunt & nu mai pot să fie și te-am rugat
să-mi arunci și mie în cap un
bulgăre când nu vei mai fi
decât în brutăria din cer de unde îmi
luai covrigi calzi și-mi cântai până
adormeam eram ca și acum
copil de pâine
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proiect de cercetare
prin comparație
marginile noastre de lemn sunt mult mai mici în realitate
decât acele poze super-cropate de pe net
ditamai diurna am primit-o în după amiaza trecută de la consăteni.
cu gândul că poate vom sparge niște telefoane în lanul de rapiță,
ne-am suit în mașină și am învățat cum se folosește aici, pe șes, ambreiajul.
am despachetat pliculețul cu ceai de mentă și am aruncat pe masă
firmiturile ce semănau cu tutunul de la kent.
eu cu ioachim aveam impresia că iconița din colțul geamului
era prea arsă de căldură.
prietenii cu multe telefoane și cabluri de securitate prin ghiozdane:
s-au urcat cu genunchii pe gardul casei de cultură
și au aplaudat convoiul de biciclete cu lumini în stânga și în dreapta.
prin excelență
am reușit să detaliem o mică parte din proiectul de cercetare
asupra gresiilor din comunele vecine.
țânțarii și gândacii care mișună prin trestia de zahăr,
niște vietăți cu bun simț
la protopop acasă ne-au zis că
nimic nu se creează în domeniul spiritului fără
un anumit grad de asceză.

IOAN COROAMĂ

“Sunt născut pe 30 ianuarie 2001 în Iaşi şi cu riscul de a-l înfuria
pe Ion Barbu pot spune că nu am nicio afinitate pentru matematică și celelalte discipline reale, chiar dacă prin coincidență (sau
nu) se regăsesc uneori în textele mele aspecte din această sferă.“
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comisie de cercetare
insulina e ultima scăpare
într-o lume disimulată manual.
stai de veghe cu patru prieteni
pe acoperișul unui blocaștepți să vină vecinii cu lanternele lor oldschool
fără breloc pe spate.
te apleci peste bara de susținere
te uiți stânga, dreapta, jos
după girofaruri cu semnal acustic.
scapi două balonașe cu apă
cât să încapă într-un cărucior de copiite ferești de luminițele proiectate de la cealaltă scară
încerci o nouă vitamină, acum te poți numi atotștiutor.
pe linia continuă se anunță un triplaj
victime multiple au fost și vor mai fi.
sperai să nu se lase cu pistoale scoase
și frigidere aruncate peste geam.
pe cer apar meteoriții
dar voi n-ați apucat să vă cărați.

iniţiativă de proiect
s-a răstit timpul
și apele au rămas derutate.
suntem mai puternici decât distanța.
înăuntru se află piatra filozofală
căutată de bunici.
am venit pe alei umplute cu frunze
și am fost sunați de către interlopi.
copacii lăsați în spate de oglinda retrovizoare
au fost tăiați în ciuda petițiilor noastre.
mașini și căruțe din sens opus,
staționate lângă pub-ul în care obișnuiau să bea
profesorii noștri, înainte de examen.
cadrele făcute din hand-held camera position
s-au dovedit a fi folositoare
în anotimpul ăsta prost plasat.
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LUCA ȘTEFAN OUATU

“În momentul de față trec în ultimul de an de mate-info, intensiv informatică, și
nici nu știu cum am reușit să mă trezesc în fiecare dimineață pentru asta, dar
prefer să cred că fiecare lucru își are rostul într-un anumit moment al vieții.” ”

dimko
dimko are 14 ani și-o bicicletă
nu știe ce-i ăla sistem locomotor
a chiulit de la orele de biologie și fizică
să se învârtă camera odată cu el
dimko nu bea și nu imită
dansatorii de weekend de la tv
el stă și doarme pe pietre
și plânge când uită unde le aruncă
dimko plânge din orice
odată i-am zis că vinul roșu e mai bun ca ăla alb
și el mi-a spus că oamenii aleg fără să știe
i-am zis de fotbal și mașini
că messi e mai bun ca ronaldo
a schițat un zâmbet
că bmw e mai bun ca audi sau invers
de fapt ce contează mie îmi plac mașinile
și a izbucnit în plâns
dimko n-are părinți și mașină
de fapt dimko stă la baza lucrurilor
și nu are nici bunici sau picioare
dimko are 14 ani și-o bicicletă
și urăște șoferii beți
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când am văzut-o pe mama pentru
prima oară am realizat că
am dormit atât de mult încât
atunci când m-am trezit totul era
made in china
de la al 3-lea strat de vopsea de pe hol
până la visele noastre
toate decorate cu beteală la 8 lei și 99 de bani
ca bradul bunicii când stăteam lângă sobă
și bunicul vorbea cu radioul
e mai ușor să accepți necunoscutul decât să fugi de el zicea
aparatul hârâie pe frecvența greșită
nici acum nu știu ce voia să zică
poate că
ne-am încâlcit în beteală așa de mult încât
acum toți avem vise la 8 lei și 99 de bani
și nimeni nu mai simte nimic în afară de
estimări de genul
prețul unei vieți
sau al jucăriei de pluș cu care dormeam când eram mic
măcar ea nu știa nimic de estimări
în afară de eticheta cu
made in china
și radioul încă hârâie pe frecvența greșită

Maximilian Lupu
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EDITORIAL

Poezia e la Bistrita,
,
un spatiu
blând
,
Ioana Tătărușanu

A

m crezut, o bună bucată de vreme, că poezia are limite. Cu alte cuvinte, că ea poate fi prea multă și deci,
nu i se poate simți lipsa sau că e prea pretențioasă, în
sensul că se poate face înțeleasă de un grup, de câțiva inițiați
care nu pot trăi fără ea și se citesc/apreciază între ei. Vorbesc
de poezie, nu de încercările cu care aproape orice adolescent
cochetează. Oricum, eu însămi scriind, simțeam că ceva îmi
scapă, deși mă întrebam adesea cine și ce stabilește granițele
între poezie și restul? Când am ajuns acasă de la Festivalul
„Poezia e la Bistrița” trăiam profund și asumat în certitudinea
că singura, marea și prăpăstioasa limită a poeziei este poetul.
Punctul în care se transcende această limită este momentul afectiv în care nu se mai scrie pentru oameni, ci pentru zei.
Îmi amintesc acum, din vertijul dispersat de timp al celor 4
zile de poezie la Bistrița, câteva chipuri, frânturi de versuri, cu
siguranță stări și sunete, muzicalitatea unor cuvinte; îmi amintesc de oameni fericiți la 3 dimineața, de ploaie mică, timidă,
întrepătrunsă. Sunet blând, unul singur, liniar și constant - cel
al poeziei, care mă primește cum m-ar îmbrățișa (Alexandru
Cosmescu) și parcă mult mai mult de-atât. Am mai spus și
nu-mi vine încă să mă opresc sau să-mi regândesc stările, că
poeții aceștia nu mi-au semănat și nici nu mi-au amintit de
adulți. Mi-am spus, încă din prima seară, că oamenii aceștia
lunari (și un pic lunatici), care râd atât de mult, cu sonorități
aproape poematice în felul de a-și mișca mâinile, din brațe și
până la pahare, din brațe și unul spre altul, cu atâtea povești
și născoceli interminabile, oamenii aceștia pe care aproape
nu mi-i puteam imagina sobri, obosiți, serioși, deasupra mesei de scris, cu siguranță nu sunt adulți.

De fapt, cu cât citeam mai mult din
poezia lor, cu atât era mai fermă și mai
apăsătoare în mine certitudinea că există
în jurul nostru, în jurul lor, un soi de
spațiu care delimitează, care protejează
experimentul acesta ludic, binevenit, al
întâlnirii dintre mine și oamenii poeziei.

Mi-au fost dezmințite, rând pe rând, pe alocuri dureros,
credințele. Am zâmbit și am spus că trebuie și e frumos să
se întâmple la șaisprezece ani. M-a încurajat mult tinerețea
care răzbătea, clocotea, adormea, se deghiza, împietrea în și
dinspre oamenii aceștia. Mi-am spus atunci, vorba domnului
Țărmure, că poezia e grea, dar e, paradoxal, foarte tânără. Și
ea nu e mai ales cuvântul sau mai ales sofisticatul dintr-o
așezare frapantă de lexeme, ci e urma și starea din care se
naște și pe care le provoacă, felul în care, ascultând versuri
și versuri și versuri, îmi înclin capul într-un anume fel, clipesc
mai rar sau mai des, învăț să privesc altfel, mai puțin auster,
mai mult înțelegător.

La Bistrița am înțeles ce fel de om vreau
să fiu.
Dintre poeți, îi voi pomeni pe Radu Nițescu și Alexandru
Cosmescu, pentru simplul fapt că m-au determinat să scriu
iarăși versuri, citindu-i. Poate, de ce să omit, și pentru tinerețea lor care mi-a părut, de la distanță, gândită frumos și
fericit, intim și plin de cuvinte. În cele din urmă, pentru că am
înțeles ce fel de om vreau să fiu, studiind curios doar felul
acestor oameni de a merge, de a zâmbi, de a se bucura, de
a face poezie prin drumul paharului de pe masă înspre buze.
Sunt aici și aici e atât de departe de moarte și
cum zicea cineva,

ce știi tu să faci nici Houdini nu știe, câtă magie
să scrii poezie,

dac-ai mai ști și altceva. (Radu Nițescu)
Senzațiile pe care mi le-au dat versurile lui Radu Nițescu, la
lectura autorului, au fost, poate și prin prisma vocii sale, oscilante și au pendulat temător între multele întrebări stârnite
ca praful de un vânt cald de vară și calmul, liniaritatea unei
familiarități obosite, aproape veștede, prin care se vorbește,
de exemplu, despre alienare. Și acum, liniștea unor prea
multe ipoteze: Ce face un câine/ lăsat singur în casă/ ce face

un om/ lăsat singur în/ mintea/ lui. Eu aș îndrăzni să spun că
scrie poezie.
Apoi, Alexandru Cosmescu, ceva mai sentimental în idee,
mai puțin tranșant, asociind singurătatea cu frica:
Mașinile care vuiesc pe stradă/ caloriferele din cameră/
ce este cu tine când ești singur(…) lucrurile din jur sunt mici
și frumoase și/ mute/ undeva în pieptul meu un perete se
construiește de la/ sine(…) lumea spune că dacă rabzi mult
mult, frica dispare./ uneori, când nu pot dormi, mă ridic, mă
sprijin de perete și-mi număr pe degete fricile.(…)/ am nevoie numai de un loc mic, undeva, pe marginea unei faleze,
să mă așez, să privesc în jos și toate să fie egale.

Se pare că fericirea este un unghi de a
privi lucrurile, mai întâi mici, frumoase
și mute.
Fericirea este o lume de hârtie în care boarea singurătății și
sentimentul răbdat al fricii pătrund și deformează.

felul în care, aproape prietenește, Arian Leka și-a aprins o
țigară și mi-a spus: poetry is about sounds. Versurile lui se
izbesc încă de mine ca valurile de țărm:
Oamenii mei i-au întors spinarea mării
și-și scot mațele
din dulcea pâinică a pământului
și din băuturi.
Ar mai fi multe de povestit despre Festivalul de Poezie
de la Bistrița. Cu siguranță, cuvintele ar putea năvăli în fraze
interminabile pornind de la fiecare vers pe care l-am ascultat
în acele zile. Am încercat însă să pun în cuvintele care mi-au
părut a fi potrivite și care m-au primit și m-au îmbrățișat, ca
în poezia lui Alex Cosmescu, stările care m-au traversat, provocate îndeosebi de anumiți oameni pe care i-am întâlnit aici,
fericirile noi pe care le-am simțit și care (pentru mine, cel mai
important) au construit o distanță considerabilă între ceea ce
am impresia că sunt acum și zarea unui timp, din ce în ce mai
îndepărtat, în care bâjbâiam prin jurul meu și nu mai vedeam
poezie, nici căutând-o.

Nevoia unei perspective a echilibrului, unde toate să fie
egale nu garantează decât blândețea unui loc privilegiat,
ferit, pașnic, care primește îmbrățișând. Și apoi, cum spunea Fitzgerald, când se lasă seara suntem mai puțin singuri.
Singură și fericită am fost și eu, în prima seară a festivalului,
ascultând-o pe Maria Răducanu. Singură, pentru că dezvoltasem, spontan și acid, un instinct care îmi dicta că în mine,
și doar în mine, se nasc egoist și distinct fascicole de lumi în
care urmează să mă perind bucuroasă de ceea ce urma să
fiu. Apoi, noaptea, la o oră târzie, cu geamurile camerei de
hotel îmbrățișând întunericul, se aud vorbe despre povești și
Maria Răducanu, adresându-se, probabil, unei poetese: Nu
mai fragmenta. Și atunci, mai curioasă să mă apropii, în fine,
de om și nu de artist, copilărindu-mă încă în considerația că
cele două pot fi dispensabile, am încercat să ascult mai mult.
Și nu am mai auzit.

„Poetry is about songs” (Arian Leka)
Am vorbit apoi, fugar și timid, cu Arian Leka, poetul cu
animal de companie marea, dacă îmi amintesc bine felul în
care l-a prezentat Dan Coman (îmi spunea mama când am
ajuns acasă, un fel de Cărtărescu al albanezilor). Se întâmplase să mă așez lângă dumnealui la masă și eram deja destul
de stânjenită de apropierea aceasta, pare-mi-se, colosală,
când s-a întors către mine, zâmbindu-mi și întrebându-mă
din ochi cine sunt, de vreme ce poetesă nu prea par. I-am
povestit bucuroasă despre Alecart și am simțit nevoia de a-i
împărtăși un gând sincer legat de versurile sale. I-am spus
că marea sa seamănă cu cea a lui Nichita Stănescu dintr-un
poem, Adolescenți pe mare. Oh, yes, Nichita, great poet! Îmi
mai amintesc, apoi, din schimbul nostru stângaci de replici,

foto: Andrei Rusu
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EDITORIAL

POEZIA E LA BISTRIŢA. DE 10 ANI
5+5 răspunsuri. Dan Coman & Marin Mălaicu-Hondrari
■■ CE ARE ÎN PLUS, DIN PUNCTUL DVS. DE
VEDERE, FESTIVALUL „POEZIA E LA BISTRIȚA”
FAȚĂ DE CELELALTE FESTIVALURI DE
POEZIE DIN ȚARĂ (EXCEPTÂND PREZENȚA
ALECARTIENILOR, DESIGUR 🙂)?
Dan Coman: Ț. (un festival care nu are Ț-ul său, musai să
și-l cumpere). /cea mai bună cafea la ibric din lume/ publicul/
autorii (și ideea de bază a festivalului: fără vedete)/ jumătatea
de sus a aerului, mereu neschimbată.
Marin Mălaicu-Hondrari: Cred că diferența o face calitatea 🙂. Mereu am fost interesați să aducem la Bistrița poeți
buni și foarte buni. Nu ne interesează să aducem poeți care
apoi să ne cheme pe noi mai știu eu pe unde (o practică des
întâlnită la festivalurile organizate de Uniunea Scriitorilor, de
exemplu). Încercăm să menținem un standard de valoare cât
mai ridicat. Apoi cred că mai contează și faptul că-i tratăm
egal pe toți poeții invitați. Alte plusuri ar fi că invităm în fiecare an un poet nedebutat și un singur prozator (anul acesta
poetul e Anastasia Gavrilovici, iar prozatorul este Mircea
Cărtărescu) și oferim și premiul Librarul Anului unui librar
care își cunoaște cu adevărat meseria și promovează eficient
literatura română contemporană (la ediția aceasta, librarul
anului este Mihail Vakulovski).

■■ CE VERSURI ALE LUI MARIN MĂLAICUHONDRARI/ DAN COMAN VĂ ÎNSOȚESC ÎN
CĂLĂTORIILE DVS.?
D.C.: Dacă e frig, mie îmi este cel mai frig./ Cînd e cald, mie
îmi este cel mai cald./ Locul acesta cine l-a ales
M.M-H.: Dincolo de versurile care-mi vin des în minte, mă
însoțesc de multe ori (mai ales în străinătate) versurile de pe
un tricou cu bunul meu prieten: Pentru a ieși din dragoste nu
există decât metode didactice/ așa că lasă-ți părul pe umeri
și vino.
foto: Andrei Rusu

■■ O AMINTIRE HAIOASĂ DIN TIMPUL EDIȚIILOR
ANTERIOARE ALE FESTIVALULUI?
D.C.: Seară de karaoke. Poeți români cîntînd imnul celor de
la Liverpool. Poeți suedezi, maghiari și macedoneni dansînd
încîntați pe manele, răcnind versurile lui Salam.
M.M-H.: Una dintre cele mai amuzante faze e cea în care
poetul Mihail Gălățanu a plecat de la București spre Bistrița cu
o săptămână mai devreme 🙂. M-a sunat din Târgu-Mureș
ca să mă întrebe unde au loc lecturile, unde să vină. I-am spus
că la Sinagoga din Bistrița, dar că peste o săptămână.

■■ CE POET DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ NU AȚI FI
INVITAT NICIODATĂ LA FESTIVAL ȘI DE CE?
D.C.: Pe Ion Barbu. Din grijă față de intelectualele locului.
M.M-H.: Nu mai știu ce poeți sunt acum în programa școlară, dar dacă e Ana Blandiana, atunci pe ea. Pentru simplul
motiv că e un poet mediocru. Ar trebui inclusă în manualul
de civică, asta da, e un om extrem de important pentru
societatea civilă și în acest sens a făcut lucruri extraordinare
pentru noi toți.

■■ ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ULTIMA ZI DE FESTIVAL
COINCIDE CU FINALA CAMPIONATULUI
MONDIAL DE FOTBAL, PUTEȚI GĂSI O
LEGĂTURA DINTRE POEZIE ȘI FOTBAL?
D.C.: Jucătorii. Fotbaliști sau poeți, nu contează – în ambele cazuri esențială e pregătirea fizică. Minutele suplimentare
petrecute pe teren, după plecarea celorlalți, exersînd (în singurătate absolută) loviturile libere.
Publicul. Fotbalul și poezia sunt peste tot însoțite de ultrași.
Arbitrii. Are poezia un Pierluigi Collina?
M.M-H.: Da, bineînțeles. Portarul Islandei e scriitor, de
exemplu. Așa cum a fost la noi Cristi Teodorescu. Iar Gabi
Balint chiar scrie foarte bine, îi puteți găsi textele despre
Sângeorz-Băi pe facebook. Ca să numai spun că unele
driblinguri sunt poezie curată. La fotbal, exact ca la poezie,
trebuie să-ți explodeze imaginația.

