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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI MUZICĂ

poezia e la bistrița
ediția a XI-a 

11-14 iulie 2019

JOI
11 IUL. 2019

la Centrul Multicultural Sinagoga Bistrița

1800 
|

1830

Galeria Lina

Expoziția Transgresiunea influențelor. Trenduri - în cadrul 
proiectului Mountain Plein Air
Coordonatori: Eugen Alupopanu și Adrian Crîșmaru

DESCHIDEREA FESTIVALULUI și prezentarea invitaților.

Decernarea Premiului pentru literatură al orașului Bistrița: 
Ioan Es. Pop

Acordarea Premiului Librarul anului: Andrei Pintea (Librăria 
Humanitas, Cluj)

1830 
|

2000

Lecturi:
Ioana Vintilă, Teodor Dună, Robert 
Gabriel Elekeș, Ion Mureșan,  
Meritxell Gené (Spania), Merlich 
Saia, Tehila Hakimi (Israel), V. Leac

Recital:
Ada Milea, Anca Hanu, Cristi 
Rigman, Bobo Burlăcianu

VINERI
12 IUL. 2019

la Restaurant Rapsodia

1100 
|

1330

Poezia spaniolă 
contemporană: 

Pilar Adón - Madrid, Meritxell 
Gené - Barcelona, Ben 
Clark - Málaga, Enrique 
Redel-Editor Impedimenta și 
traducătoarele: Elena Borrás 
García și Antònia Escandell 
Tur în dialog cu Marin 
Mălaicu-Hondrari

1500 
|

1630

Atelier de lectură și scriere 
creativă pentru liceeni

Coordonatori: Dan Coman și Florin 
Partene

la Centrul Multicultural Sinagoga Bistrița

1800 
|

2000

Lecturi:
Pilar Adón (Spania), Kateryna Babkina (Ucraina), Lubi Barre (Germania), 
Doina Ioanid, Jan Mysjkyn (Belgia), Lavinia Bălulescu

Recital: Eduard Kunz (Rusia)

2030 
|

2230

Parking
Un film de Tudor Giurgiu
Sesiune Q&A cu Tudor Giurgiu 

la cinematograful Dacia

SÂMBĂTĂ
13 IUL. 2019

la Restaurant Rapsodia

1100 
|

1230

DIALOG
cu György Dragomán

moderator: Nicoleta Munteanu

1430 
|

1600

Dialog cu Tudor Giurgiu: 
despre Parking și TIFF
Moderator: Cezar Gheorghe

la Centrul Multicultural 
Sinagoga Bistrița

1800 
|

2000

Lecturi:
Andrada Strugaru, Robert Șerban, Mina Decu, Anna T. Szabó (Ungaria), Ben 
Clark (Spania), Ligia Keșișian, Andra Rotaru, Andreea Gal, Victor Țvetov 
(Republica Moldova)

Recital: Daniela Păcurar – soprană, Claudiu Hontilă – vioară, 
Lucian Dușa - pian

DUMINICĂ
14 IUL. 2019

la Restaurant Rapsodia

1130 
|

1230

Lansarea revistei Alecart
Moderatori: Dan Coman, Marin 
Mălaicu-Hondrari

la Centrul Județean pentru Cultură

1500 
|

1630

Atelier de lectură și scriere 
creativă pentru liceeni

Coordonatori: Ana Dragu și 
Florin Partene

2030 
|

2230

Ultimul drum spre mare

scurtmetraj, urmat de o 
sesiune Q&A în prezența 
regizorului Adi Voicu

la cinematograful Dacia

1900 
|

2100

Hector Berlioz 200

Concert extraordinar Noua 
Orchestră Transilvană – dirijor 
Pierre Migard (Franța)

1615 
|

1730

Atelier de lectură și scriere 
creativă pentru liceeni

Coordonatori: Marin Mălaicu-
Hondrari și Ana Dragu

la Centrul Județean pentru Cultură

la Centrul Județean pentru Cultură



Hipersensibilitatea la oasele lucrurilor, la substraturile 
simple ale existenței care antrenează instinctualul 
definește rătăcirea (sau, mai bine-zis, desprinderea) 

unui sine învins în propriile tentative de regăsire: la interfe-
rența labilă a resemnării cu disperarea, poezia Minei Decu 
traversează cu un avânt surprinzător (și pași ritmați, măsurați 
atent) o lume a transelor și potențialităților supuse distrugerii 
bruște, lăsate în urmă de o promisiune a pierderii.

desprindere 

Cu un vers puternic și accente epice atent inserate, însă 
discretă în spațiul poetic, Mina Decu debutează în 2018 cu 
desprindere (Charmides), volum care îi aduce atât titlul de 
Tânărul poet al anului, cât și Premiul Național pentru Poezie 
Mihai Eminescu, Opus Primum și, mai mult decât atât, devine 
pretextul întâlnirii cu drama de substrat a unei lirici cinice, 
aflate sub semnul spleen-ului unui eu abandonat definitiv, 
de sine și în sine. 

De la confesiunile celui căruia îi este imposibil să simtă 
și așteaptă cu o nerăbdare insomniacă dimineața, până la 
transa în care eul se scufundă ca într-o apă vindecătoare, 
volumul Minei Decu pare să monografieze despărțirea de 
sine a celui rupt de lume și ruperea de lume a celui despărțit 
de sine, anticipând recuperarea, reintegrarea deficitară (însă 
necesară) în liniștile firești ale lumii. Urmând direcția astfel 
trasată, volumul se construiește din trei secvențe (care diferă 
atât în ceea ce privește stilul, cât și la nivelul ideilor) ce ar 
putea fi asociate etapelor acestei repoziționări față de lume 
și propria persoană.

Andrada Strugaru

DESPRINDERE
de 

MINA DECU

scindări ale sinelui 
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știu cât de mult îţi iubești oasele

La Mina Decu am resimțit o anumită fascinație a corporalității, 
raportul dintre individ (ca meta-instanță meditativă) și formele 
de manifestare a dimensiunii sale materiale fiind unul nesigur, fie 
negat, fie reinterpretat prin prisma viciului și a suferinței (ce nevoie 
mai ai de un corp când abia te mai poți suporta strâns ca un melc 
într-o cochilie într-un întuneric care nu-ți aparține și ficatul ficatul 
ce va mai rămâne de el te întrebi cu limba bine lipită de cerul gurii 
când vezi sticla aproape golită de pe podea căzută o ultimă pică-
tură s-o mai salvezi măcar pe ea). Legătura care se creează între 
sine, viciu și trup este un instrument al conștientizării prezenței 
proprii în lume: în imposibilitatea de a simți, pradă ușoară unor 
trecătoare fericiri și dureri trucate, alcoolul îi apare ca scurtătură a 
distrugerii și a erorii, nemulțumirii umane din care se naște sple-
en-ul (cauți ceva care să te facă să simți/ bei și bei și bei/ și-njuri/ 
și râzi/ și exulți când capeți o rană/ te îneci/ te închizi/ te ridici la 
tavan/alergi).

Poate tocmai dintr-o hipersensibilitate la imediat, acest perso-
naj, parțial asumat ca prezență dimensională în lume, fragil și lu-
gubru, compus în substratul subtilului fir epic pe care îl urmărește 
Mina Decu, pare să caute izolarea într-o lume anti-empatică și să 
își refuze trăirea; în jurul său parcă nu există durere, întrucât dure-
rea a devenit o stare de a fi: îmi simțeam capul/ prins într-o cutie 
toracică/ pe care trebuia/ din răsputeri/ s-o țin închisă/ cu forța. 
Iar în interiorul durerii, devine un laitmotiv nevoia de oglindire 
ca ultimă tentativă a conștientizării de sine, care să  prefațeze o 
reconstruire: dar lasă/ bea votca asta/ du-te la baie șterge-ți rujul/ 
despletește-ți părul/ apropie-te mai mult de tine/ și nu zice nimic/ 
nu lăsa privirea-n jos/ înfruntă-te și joacă-te jocul ăla/ de-a care 
clipește prima/ cine crezi că va pierde. În desprindere, gesturilor 
simple ale unei existențe care tatonează banalul le este supra-
pusă claustrofobia spirituală a unui om ultra-senzitiv și singur, 
ale cărui gânduri și intenții sunt adesea lăsate să plutească într-o 
conștiință vidată ca într-o baie de sânge, cu o oarecare vinovăție 
neînțeleasă și o confuzie care subîntinde totul (dintre oase/ de sub 
oase/ de după oase/ să nu existe/ nimic/ mai satisfăcător/ să mă 
scald într-un sânge care nu-i al meu/ singurul în care mă mai pot 
recunoaște/ mă mai pot oglindi).

eu el & alter-eu

Astfel, dincolo de încercarea de a defini un eu de substrat, în 
stare de criză, desprinderea de sine devine pretextul recuperării 
unei liniști false din vis: a doua secțiune a volumului, poate chiar 
ea însăși substratul, acea profunzime inaccesibilă a conștiinței, 
concentrează fluxul neîntrerupt al unui discurs de dincolo de 
persoană (și de dincolo de persona, întrucât personajul Minei 
Decu se află într-un permanent proces de proiectare și alterare 

fo
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prin scindări și ruperi succesive). Fără tăieturi și versuri, fără 
punctuație, totuși păstrând, chiar perfecționând și concreti-
zând ritmul interior și muzicalitatea atent măsurată, partea 
de mijloc (sau mai bine-zis centrul desprinderii) induce starea 
de transă nu numai prin atmosfera visceral-sinistră care se 
construiește la marginea fiecărei lumi posibile, ci și prin suc-
cesiunea de scenarii îmbrăcate în ceață, desprinse din vise cu 
accente psihedelice.  

deși uneori cauți lumină nu vrei să se termine noaptea dar 
știi că doar ziua se poate trăi pe ascuns vorbești doar șoptit 
ascultă-mă bine atunci când ți se vor ascuți simțurile mai bine 
pune-ți mâna la gură apasă până la sânge și fugi

Acolo unde pare să se termine senzorialul, contactul 
nemediat cu imediatul, în vis și în gând persona este des-
compusă pentru a recompune imaginea unui el, înzestrat, 
asemenea tuturor lucrurilor care alcătuiesc volumul Minei 
Decu, cu o existență incertă, nesigură: un cuplu-întâmplător, 
la confluența dintre eu, el și alter-eu, purtat într-un camion 
de marfă printr-o lume a prosternației neînțelese în fața 
necunoscutului, va constitui spațiul de urgență în care per-
sonajul se abandonează, încercând, sub- și in-conștient să 
vindece rănile în ceea ce pare a fi un purgatoriu care poartă 
urmele de violență ale realității (și te întrebi/ dacă îți vei mușca 
degetul până la sânge/ se va ține cineva de firul lăsat în urma 
ta), (eu nu văd cum diferența ar putea să taie din noi văd doar 
sângele scurs la picioare pe care nu mai există nimeni care să 
se-aplece să-l bea). 

iar noi ne continuam drumul (...) privind 
cum se lăsa întunericul peste tot ce s-ar 
mai fi putut spune

Intuitivă, paraverbală este dimensiunea pe care desprin-
derea o (dez)alcătuiește: parcă nimic nu ajunge cu adevărat 
și totul trece pe lângă personajul Minei Decu, atât de bine 
învelit în concepții dezarmante; nu rămâne decât alternativa 
unei poziții admirative față de toate aceste lucruri care curg 
neîntrerupt și se întâmplă de la sine, deopotrivă implacabile 
și indiferente celui extenuat de existență (acumularea unei 
tristeți/ disimulate/ în lipsă de răbdare/ față de orice nu îți 
fortifică mintea). 

Nevoia de a rosti este suprapusă unei necesități instinctua-
le de adevăr și de realitate, atunci când din prezența proprie în 
lume nu se mai menține decât expectativa reconfirmării prin 
el, alter-eu sau, în general, prin celălalt și prin altul (decât eu): 
controlez fiecare cuvânt înainte să iasă/ am nevoie de pulsul 
vieții din mai multe sfere/ e un fel de omnipotență/ sau poate 
doar lașitate/ mascată în nevoie constantă de comunicare.

Fascinant este felul în care un simț neobișnuit al inevita-

bilului, al lucrurilor care se întâmplă și atât este dezvoltat de 
un personaj în aparență obsedat de (auto)control: frica și 
gesturile măsurate sunt sincronizate perfect de către Mina 
Decu tăieturilor atente ale versurilor, parcă urmând o intuiție 
subînțeleasă de la un gând la altul, dar și ritmului subtil pe 
care îl conferă rimele „întâmplătoare”; finalul mai aproape ca 
pielea de pe tine/ ca un cuțit înfipt în gleznă/ așa de adânc/ că 
ai ajuns să nu-l mai simți/ o ghilotină care se mișcă milime-
tric/ și păsările zboară zboară nu se mai termină/(...)/ e așa ca 
și cum ai simți o fericire/ despre care ai auzit odată de mult/ și 
despre care știi că nu mai vine/ și păsările zboară zboară nu se 
mai opresc; spontaneitatea devine, la rândul ei, o stare de a fi 
(atât a personei, cât și a poeziei înseși), chiar și atunci când la 
baza ei se află o bine-organizată rețea de detalii.

mi-am petrecut jumătate de viaţă 
privind în gol

Așteptarea, simptomatică, inexplicabilă și totuși necesară, 
pare a fi soluția unui sine-cauză-pierdută, rătăcit printre 
flashurile lumilor potențiale, viscerale, agresive ale propriei 
conștiințe; identitatea se rezumă la ceea ce poate fi văzut/
privit/admirat în jur, față de care se păstrează întotdeauna 
ceea ce pare a fi o distanță impusă a desprinderii. Între eu, 
alter-eu, proiecții și oglindiri, fără o conștiință de sine, per-
sonajul construiește scenarii ale regăsirii, într-o epuizare 
frenetică la capătul căreia nu mai există nimeni: un animal 
invizibil/ mic/ cuprinzând un spațiu infinit de stele/ nevăzute/ 
palide/ și difuze/ infuzate în aceeași cană de ceai/ cu care îți 
încălzeai mâinile/ pe când încă mai existai.

În desprindere, am resimțit o durere surdă, generoasă în 
măsura în care pare a numi și a defini lucrurile pe care, cu 
greu, cei care le-au simțit și deci cărora le-ar fi inerent nece-
sară această formă de identificare, ar putea să le numească: 
suferința în care nu se întâmplă nimic, atât de bine înrădăci-
nată, încât e un modus vivendi, nu se duce cu alcool și nici la 
spălat: asta înseamnă să te rostogolești și să-ți rupi gâtul/ să 
nu mori. Să nu te îneci/ să nu curgă sânge/ și să nu poți spune 
nimănui că și asta e grav.

Criza și pericolul interior pe care nimeni nu le-ar putea 
înțelege rămân subiectul nopților (în) care  (se) așteaptă 
dimineața, căutând lumina pentru un exercițiu de admirație 
salvator, cu privirea fixată  în ceva/ ce speri din toată inima/ 
că nu e gol.

realinierea

Acolo unde se sfârșește transa este încercată reintegra-
rea în tăcerea firească de la începutul volumului, ca și cum 
personajul, cu ochii fixați în tavan, ar aștepta încă o dată 
lumina dimineții. Nu este întâmplătoare permanentizarea 
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acestei așteptări a răsăritului pe care volumul Minei Decu 
o inspiră, întrucât persona ale cărei meditație și zbucium 
sunt radiografiate în poezie pare să caute și, mai mult sau 
mai puțin întâmplător, întocmai un substitut al luminii (sau 
mai degrabă a al absenței acesteia): într-o bună zi o să 
mă găsiți acolo/ n-o să mai fie niciun bec/ și-o să fiu eu/ 
cu lumina stinsă de tot; dacă ceea ce poate fi văzut este 
lumină, pentru sinele care nu își asumă propria prezență în 
lume nu rămâne decât un gol, un vid de nimic în noaptea 
fără somn care nu se mai termină. 

Așa cum pe parcursul întregului volum legătura dintre 
eu-el-alter-eu, fals și trup, lume potențială și obiecte este 
consolidată, planează asupra cadrului - singur și ritmat - 
așteptarea unei desprinderi definitive, în care orice exis-
tență legitimată să fie anulată, iar lumea înconjurătoare să 
se rupă ca o ultima pojghiță de stabilitate: fragil ca un pui 
de somn pe vârful picioarelor mergi să nu-mi plesnească 
pojghița protectoare foița luminoasă tot ce mai poate fi 
între mine și lume.

Dragoș Pătrașcu
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Inițial, citind doar titlul, te întrebi: obiectele, impersonale 
prin definiție, au calitatea (ori capacitatea) de a deveni 
umane sau oamenii, elementele care compun specia 

aceasta a noastră, ajung, în traiectoria descendentă a degra-
dării lor, să fie aidoma unor obiecte? Fără doar și poate, cea 
de-a doua întrebare pretinde un răspuns care poate fi și care 
a fost exploatat în volumul lui Teodor Dună. 

Haos, descompunere, dezintegrare, dezmembrare, revăr-
sare, (mult) vid și obiecte umane. Un volum bine închegat, 
complet prin toate cele cinci segmente ale sale, care adaugă,  
toate, rând pe rând, un plus de sens și valoare. Un volum 
plin de forță poetică și de lirism în stare brută, diferit de tot 
ce am mai citit până acum tocmai prin faptul că în interiorul 
său, cel puțin în prima jumătate, eu sau noi  par a fi noțiuni 
aproape cu desăvârșire absente. Un volum cu o evidentă 
înclinație către suprarealism, în care senzația unui cititor ce 
se apropie încă timid, dar fascinat, de poezie este aceea a 
unor obiecte umane aidoma unor capsule dure, identice și 
mult prea mici care se ciocnesc frenetic și agitat unele de 
altele într-un spațiu mult prea strâmt și cu o singură ieșire, 
care poate exista numai pe verticală: fluvii de oameni, blocuri 
uriașe de oameni./ unii mulțumiți și livizi, alții izbindu-se cu 
furie/ de singurul loc rămas gol. Se construiesc stâlpi și ziduri 
de oameni, nemulțumirile, învinșii și toată carnea umană și 
animalică alunecă pe trepte, pereții devin imagini și oamenii 
nu mai sunt oameni, ca totul să devină, în final, o pastă omo-
genă, perfect uniformă, prin care mișună morții neobosiți. În 
acest tablou lirico-prozaic, zugrăvit în ton apocaliptic și pro-
fetic, rămân totuși pregnante, atingerile, genunchii, degetele 
și spațiile dintre unghii.

Sunt câteva imagini ori metafore 
atotcuprinzătoare și generale care 
planează deasupra întregului volum, 

Viviana Gheorghian

cum este cea a spaţiului gol, cea a 
câinelui, a cărnii și a mâinilor. 

Ceea ce am găsit potrivit a consemna, încă de la începutul 
lecturii, în notițele mele a fost tocmai această idee a unei 
revărsări continue de oameni, materie compactă, multă, uni-
formă și inertă: (...) și nu apucă bine să se termine un om/ că 
începe altul./ abia se ivește celălalt om că imediat/ e acoperit 
de altul,/ într-o revărsare continuă a cărnurilor./ și sunt atât 
de întrepătrunși că se văd doar câteva/ fâșii înnodate de piele. 
Versurile sunt selectate din poemul care deschide volumul, 
poem în care spațiile anterior goale sunt paharele, toboga-
nele ruginite și sertarele cu linguri, spații cu un contur clar 
și dur și care sunt, inevitabil, fragmente din viața noastră de 
fiecare zi. Spațiile goale, care trebuie umplute artificial, forțat 
și până la refuz constituie o imagine recurentă în volum și toți 
pot în sfârșit umple tot ceea ce poate fi umplut. Revenind, 
ideea de risipire, sugerată de primul poem și invariabil in-
ter-conectată aici cu uniformizarea brutală, monstruoasă și 
chiar grotescă (dacă nu ar părea, paradoxal, firească în acest 
univers imaginar și totuși perfect probabil) în anumite rân-
duri, este continuată și în al doilea poem, fapt sugerat atât de 
versuri, cât și de titlu, margini dispărute. De altfel, se remarcă 
atenția sporită pentru titluri care, la fel ca poemele înseși, par 
a se afla, semantic, unul în continuarea celuilalt până la o 
anumită și atent sincronizată schimbare de ritm.  

Referințele la carnal și la material sunt omniprezente, mai 
ales în poemul tărâmul kauf, unde toate părțile corpului și 
toate elementele chipului se amestecă și se diluează în ace-
eași mare masă a cărnii ochii păreau mai adânci iar pleoapele 
– două/ buze care plescăie și mici dințișori de lapte/ străpun-
geau vesel gingiile irișilor. Tărâmul kauf este locul înspre care 
bătrânele, domnișoarele și bărbații se îndreaptă cu nerăb-
dare și speranță, locul în care întregul popor al oamenilor 
devine complet dezumanizat și sălbatic într-o permanentă 

OBIECTE UMANE de 

TEODOR 
DUNĂ

plonjând în preaplin
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țiile dure ale morților neobosiți, ci și spațiile amneziei ori, cum 
o numește autorul, viața de sub unghii. În acest sens, poemul 
care deschide cea de-a patra parte pare, ca stil și tonalitate, a 
se diferenția într-o manieră fundamentală de toate celelalte. 
Este, deși nu sunt necesare astfel de precizări ori categorisiri, 
alături de sfârșitul lumii, poemul meu preferat din volum și, 
din acest motiv, îmi permit să îl redau în totalitate aici:

să crezi într-o lume/ în care cele mai înalte ființe sunt 
degetele/ 

și să nu poți înainta decât prin mângâiere/ în acest 
estuar al mâinilor/ 

contururile lăsate de valuri pe nisip/ continuă prelun-
gile linii ale fericirii/ din palmele noastre/ 

degetele sunt mai înalte decât casele pescarilor/ decât 
malurile de pământ galben/ 

într-o lume în care înaintezi prin mângâiere/ îți 
amintești: fericirea e doar o altă spaimă/ de care nu te 
mai temi - /

apoi uiți

Volumul lui Teodor Dună este un volum al imaginilor, al 
stărilor și, deopotrivă, al ideilor, un volum care, prin versuri 
de forță, nu te poate lăsa în ipostaza de cititor inactiv; e un 
volum care adaugă cu fiecare poem și în fiecare parte o nouă 
semantică, un nou stil și o altă perspectivă de abordare și de 
înțelegere a acestei lumi atât de reale și de fabuloase totuși, 
în același timp. 

și exagerată foame de prea plin. Lirismul și grotescul irup 
într-un mod tot mai puternic și mai grăbit, într-o ciclicitate 
amețitoare a acelorași imagini care se tot repetă ca, mai apoi, 
după ce maximul de intensitate este atins în penultimele 
două strofe, ultimele trei versuri să conchidă blând întreaga 
atmosferă, până nu demult, halucinantă cum să nu te bucuri/ 
cum ai putea vrea să se oprească vreodată/ singura noapte. 
Un alt poem cheie din acest volum rămâne sfârșitul lumii, 
asemănător ca structură cu tărâmul kauf, o poezie continuă 
și fără semne de punctuație, fără pauze, în care mesajul 
apocaliptic este anunțat la știri, în care (...) îmbrățișările erau 
mai strânse laptele mamelor/ mai dulce buzele amanților mai 
însetate/ doamnele mai tinere domnii mai înalți incurabilii/ 
mai nerăbdători. 

iar când cărucioarele sunt pline 
portbagajele pline/ încep să-și îndese 
în gură ca-ntr-o mașină de tocat/ 
carne de oaie și carne de porc/ își 
umplu buzunarele cu păstrăvi și crapi 
își toarnă/ orez sub pleoape își toarnă 
uleiul cel mai scump în carii

În lumea populată de obiectele umane, de oamenii fără 
nume, fără individualitate și fără viață, care ajung să fie ele-
mentele componente ale aceluiași corp, mișcările și atitudini-
le sunt perfect mecanizate. În poemul înfricări, constituit din 
mai multe părți, o voce colectivă, la persoana I plural, descrie 
noile procedee după care funcționează lumea, senzația fiind 
aceea a unor dirijori detașați care indică și impun reguli, ordi-
ne. Dincolo de autenticitatea vocii din fiecare poem, dar mai 
ales, din fiecare parte a volumului, toate reușind să se indivi-
dualizeze într-o manieră formidabilă și deloc artificială, dar și 
să se completeze în aceeași măsură, am remarcat capacitatea 
autorului de a surprinde esența estetică, de a concentra forța 
lirică și de a atinge cele mai adânci segmente ale sensibilității 
(atât de reușit exploatate într-un spațiu, tocmai, atât de gri-
zat, de tern și de trist ca acesta) prin versuri și fragmente de 
imagine de o puternică și copleșitoare simplitate: ne-am uitat 
înăuntru puseseră beculețe/ pictaseră pești/ ne-au zis mergeți 
fără grijă nu veți cădea/ noi nu știam ce poate însemna asta. 
Automatismele și rutina ating, deja, un cu totul alt nivel, du-
rerea aproape că nu mai există, iar toate, inclusiv locurile din 
noi, pot fi reparate, remontate, netezite. În lumea lui Teodor 
Dună, părțile defecte din noi stau seara pe noptieră, în aș-
teptarea cuiva bun care să le repare, oamenii privesc pereții 
albi ca într-o activitate recreativă, firească, iar evenimentele 
majore din viață nu sunt trăite, ci observate (au montat, au 
schimbat, au pus) în cea mai placidă indiferență.

Cum spuneam, fiecare dintre cele cinci părți ale volumului 
pare că ar avea propria viață, de aceea, nu întâlnim doar spa-

Dragoș Pătrașcu
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Poezia Ligiei Keșișian e una care, dincolo de trecerile abrupte de 
la dimensiunea naivă la gândul acut, reușește să contureze în li-
nii mari micile dezastre de zi cu zi, atât dinăuntru, cât și din afară. 

Nuanțele dark mută atenția de pe cotidian înspre dedesubturile lui, 
fapt care conferă versurilor nu doar un sens cuprinzător, ci și subtilități 
vibrante. Vremea schimbătoare, cea care se interpune între erele ge-
ologice sau nuanțele celei care a fost și este în proximitatea (re)facerii 
lumii, rezonează cu un sine tern, abătut, secătuit de o amărăciune ce 
nu încetează în a-și face simțită prezența. Sursa acesteia este, tulbu-
rător, pe cât de la vedere, pe atât de bine dosită printre substraturile 
unei minți încărcate de imaginile unei/unor risipe de (și din) timp.

În ciuda faptului că e o poezie-codex, care se vrea asimilată și nu 
neapărat înțeleasă in corpore, ea obișnuiește cititorul la tot pasul cu 
apariția unui ceva cumva susceptibil, care ia îndeosebi forma unei 
tragedii minore, dar care, însumată fiind cu cele anterioare, acutizează 
derapajul și deruta, dobândind la final o natură ireversibilă.

Vei înota până la sfârșitul veacurilor
într-un lac de miere
și mă vei striga atunci după o răbdare îndelungă
dar urechile mele vor fi din foc
iar gura mea, o gura mea 
te va mușca de gât (Păstorul norilor)

Raportarea la acel tu e una, inexplicabil parcă, înțesată de renegări 
involuntare, biologice, ce nu caută a fi în acord cu ale celeilalte ființe. 
Conexiunea e una încătușată, secționată senin și suferă o conversie ce 
îi transformă sensul, luându-i locul opusul său. Mușcătura la care se 
face referire nu e în carnea celuilalt, în trăirea lui, ci în fosta manieră 
de abordare a sorții. E un gest ce contrazice anterioritatea și vine ca o 
exteriorizare a preluării unei noi direcții de orientare în lume. Mierea 
aceasta, căreia nu îi e permisă nicio altă valență în afară de aceea 
de substanță ce prilejuiește captivitatea, devine semnalment al unui 
pesimism ce ia mai întâi în stăpânire lumea organicului. Îi este refuzat 

Alina Ioana Viţel

MICI CUTREMURE
de 

LIGIA KEȘIȘIAN

suprafețe interioare 
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înnodarea materialului încă bun. Tot ceea ce e atins devine 
automat irecuperabil pe o perioadă nelimitată.

Ligia Keșișian are o scriitură ale cărei versuri se insinuează 
prin adaosuri tonice, prin aglomerări de stări și de senzații 
ce se contrazic și se împărtășesc una din substanța celeilalte. 
Trimiterile biblice și cele la nume consacrate în spațiul cultural 
par, la început, menite să ușureze decodificarea/încercarea 
de decodificare, însă aspectul ce rămâne în picioare și după 
întoarcerea ultimei pagini este că au rol în închiderea unui 
cerc de idei ce se contractă și dilată alternativ. E o poezie care 
caută să ne pună în fața propriilor trăiri prin deslușirea unora 
ce se arată prea rar tangente cu cele ale realității. Majoritatea 
lor sunt de domeniul metarealității, ceea ce permite o con-
textualizare și o plasare a fiecărui gând într-un/printr-un 
principiu universal. Am găsit dificilă reglarea frecvenței pe 
care o alegeam în ceea ce privește raportarea la versuri, la 
posibilitatea lor de a avea un dublu în lume sau nu. Și tot 
acest joc al dedublării, al căutării de echivalențe și de esențe 
amorfe m-a adus în fața unor căutări ce continuă să se con-
tureze și să se amplifice.  

Volumul se înscrie în categoria celor care nu iau sfârșit 
odată ce lectura e suspendată (căci finalizată nu poate fi), 
ci transfigurează fără încetare, imprimând sau denaturând 
direcțiile pe care spiritul intenționa să le mențină/preia. 
Călătoria aceasta atât de diversă, de la ghicitori ce dezvăluie 
răni mai întâi cangrenate și mai apoi vindecate la empatiza-
rea cu arderea Romei de către Nero m-a adus la concluzia 
că în poezie transmiterea cea mai eficace e cea care le dă 
sentimentelor șansa să se imprime în fiecare colțișor. Iar 
felul în care ia naștere metoda poate fi uneori aproape de 
o confuzie senzorială. Și, ca în cazul fabulațiilor ce se mani-
festă la cei ce suferă de amnezie, cititorului îi este propusă o 
prelungire a lor, o reîmprospătare a lor, o completare ce nu 
trebuie să se supună nici măcar normei de a avea sens.  Căci 
el se fracționează inițial, fapt firesc, însă urmând ca mai apoi 
să se alăture celorlalte extensii și să formeze un conglomerat 
de idei  de sine stătător.

Semnele cu asperități și tragicul nedus până la capăt sunt 
precum o lupă ce permite focalizarea care nu se centrează 
pe detaliu, ci pe fracțiuni de stare.  Ființa e copleșită de „rădă-
cinile“ ce fac imposibilă mutarea conflictelor interioare spre 
exterior și contrabalansarea deznădejdii - care e ba cer, ba 
pasăre, ba nufăr înalt - se finalizează prin  cercetarea mai întâi 
în imediata apropiere după remediul ce trebuie să acționeze 
rapid și pe nesimțite.

categoric caracterul ambroziac și nu mai simbolizează 
altceva decât un liant ce sudează între ele trupuri, im-
presii, scenarii, ființe ce au devenit din varii motive 
detestabile.

Volumul mici cutremure ne aduce mai aproape o 
lume a trecerilor dese și pestrițe de la tern la metafizic, 
de la acel el la raportarea față de celălalt El. Sacrul ma-
crocosmosului se contopește/completează cu farmecul 
microcosmosului propriu. În ciuda ambivalențelor, 
hașurarea și identificarea firului roșu e una posibilă, însă 
rămâne la latitudinea cititorului dacă își asumă sau nu 
inițierea unui astfel de proces nu doar durativ, ci care se 
preconizează a fi pe alocuri împrăștiat și dureros.

Am înțeles imediat că pe sub cămașa ta
se ascundea dumnezeul acela
despre care toți se întrebau unde a dispărut

Cămașa și dumnezeul cu d mic nu rămân la stadiul 
de obiecte-entități plasate la o anumită distanță, ci 
sunt cămașa ta, dumnezeul acela. Abstracțiuni ce se 
caracterizează prin anomalia de a fi bine definite, poate 
înțelese, poate încă împânzite de tenebre. Tu-ul e unul 
cu încărcături specifice, însă pare a fi dispărut orice urmă 
de tandrețe, de dorință de a muta apropierea în cotidi-
an. Sunt încercări de reactualizare, de recambrare a unor 
mulaje ce și-au pierdut forma, sensul, coloritul, fascina-
ția. Dacă s-ar produce brusc un declic, reacțiile posibile 
s-ar înscrie, cel mai probabil, nicăieri altundeva decât în 
sfera unor convenții mai mult sau mai puțin apăsătoare.

E senzația aceea greoaie de strigoi
De parcă aș înota prin smântână (Vremea 

lăcustelor)

În ciuda faptului că oferă impresia de înlănțuire 
nefirească, ușor forțată, doar astfel se reușește redarea 
efortului de a da la o parte încărcătura ce apasă corzile 
sensibile ale unui eu care se destramă fragment după 
fragment după fragment... Acest strigoi la care se ape-
lează este, contrar aparențelor, nu cel mitic, etnologic, 
ci acela care sălășluiește printre straturile de frică ale 
fiecăruia. E un fel de transpunere a unei stări totale și 
intense ce are la bază un procedeu asemănător cu cel în 
urma căruia a rezultat senzația de fluturi în stomac. Doar 
că senzația de strigoi peste tot și niciunde e mai com-
plexă și mai greu de îndurat, căci nu poate fi localizată, 
deci nici extirpată, nici redusă la dimensiuni suportabile... 
Rămâne acolo, trăgând, subțiind și lărgind firele și ițele 
vitale. Se prelungește într-o deșirare ce permite arareori M
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Volumul de poezii al Andrei Rotaru mi s-a arătat pre-
cum o definiție a omului însingurat și străin de sine, 
a cărui ultima șansă spre cunoaștere este rugăciunea. 

Într-un pat, sub cearșaful alb este povestea ființei care învață 
ce înseamnă limitele și tiparele sociale, care descoperă ce 
presupune uniformizarea și urmările procesului de integrare: 
Lumea mea e/ un balon/ în care mă sufoc. Asumarea unui 
rol sau a unui statut, încercarea de a disimula anumite stări 
de dragul validării, toate acestea conduc către un proces 
dureros de pierdere a autenticității: Zâmbesc într-o oglindă 
care deformează. Cu toate acestea, fiecare acțiune săvârșită 
cu scopul schimbării este asociată unei „renașteri”. Astfel, prin 
ochiul celuilalt putem iniția cunoașterea unui sine pe care 
altul o proiectează în noi. Riscul însă este de a găsi imposibilă 
asocierea cu noul rol atribuit, cu o imagine impusă căreia 
trebuie să îi corespunzi.

femei din crengi de copac își înfig 
tulpinile cu zimţi în gâtul meu

În acest sens, vorbim despre rolul femeii în general în so-
cietate, despre reducerea existenței sale la estetic, la rolul de 
soție și de mamă. Respectarea normelor impuse reprezintă 
condiția și, poate, o ultima șansă pentru iubire: sunt iubită 
atunci când am obiceiuri de femeie. Fiecare trăire consumă și 
dezumanizează ființa, naște în imediata apropiere nevoia de 
autoapărare, de protejare a interiorității în procesul devenirii 
prin celălalt. Un prim scop este integrarea în tipologii lipsite 
de particularitate: alte fete nu poartă metale în jurul pieptului, 
așa cum le port eu sau forțez o zbatere între colți de animale 
de companie și femeia care crește. Limitarea sinelui la un 
statut, respectiv la un rol, determină sinele să-și privească eul 
asemenea unui animal: ca un animal în lumea oamenilor. De 
fapt, această asociere devine sugestia instinctului de supra-

viețuire, a simțurilor ce ghidează. Este evidentă imposibilita-
tea de a comunica printr-un limbaj comun în absența unei 
viziuni asemănătoare, astfel că intuiția este singura  modali-
tate prin care interacțiunea devine posibilă. Cu toate acestea, 
vorbim despre nevoia de a aparține, de înrădăcinare într-un 
grup, în ciuda diferențelor de percepție sau a sacrificiilor pe 
care le presupune integrarea: sunt un animal/ îmi sap culcuș 
acolo între ei sau Sunt o fiară blândă și mă crestez/ pe un pat 
identic cu al victimelor sau un animal cu picior lemnos, fără 
nervuri.

am primit porecle/ după naștere/ într-o 
încrucișare care/ m-a deformat

Transformarea este dublată de regret, unul atât amânat, 
cât și negat, pentru a nu întârzia procesul maturizării. Astfel, 
vorbim despre regretul inocenței, dorința de a recupera na-
ivitatea, dar și inconștiența. Cunoașterea lumii-societate nu 
oferă control sau răspunsuri, ci devine un factor al dezechili-
brului ce declanșează și alimentează sentimentul de rătăcire: 
Țin în minte gustul de copil fără sex, aruncat în colțul camerei 
fără vedere la lume. Odată prins în acesta joc al schimbării, 
retrospectivele nu devin mai clare, ci mai ambigue și, în loc 
de răspunsuri, generează întrebări. Înainte de contactul cu 
o anumită colectivitate, pentru a-ți asigura integrarea, este 
necesară o remodelare a sinelui, o acceptare a unei alte ima-
gini, anume cea proiectată. Acest aspect este, de exemplu, 
evidențiat de acceptarea anumitor etichete. Un nume nou 
atribuit de către celălalt în urma unei analize caracterial-de-
formatoare. Precum un botez ce marchează introducerea ta 
în respectiva masă, prin nume se propune o oglindă a felului 
în care ai fost perceput. În acest caz, diferențele de perspec-
tivă provoacă dorința de anonimat: și mă ascund așa cum nu 
am făcut-o niciodată sau ascund feminitatea.

Iustina Cârstoiu

OCHI ÎN OCHI: ÎNTR-UN 
PAT, SUB CEARȘAFUL ALB de 

ANDRA 
ROTARU

dragostea pulsatilă respirând literatură
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Suntem generaţia, suntem aproape 
morţi (…) miros oamenii jupuiţi de viaţă 
și pe venă de la gât încă simt pulsul 
vieţii

Pentru a uniformiza este necesară moartea, atât cea a 
originalității, cât și a individualității pentru a nu există decât 
ideea de sine prin colectiv. Acest proces se manifestă printr-o 
perpetuă consumare a eului până la pasivitate: corpuri rănite/ 
al meu, în bandaje, privește din lateral viață sau am vertebre 
așezate împotriva naturii, sunt o doamnă care poartă corsete 
în pat. Reformarea interiorității are ca  ultim efect imposibi-
litatea de a diferenția și de a separa sinele cunoscut de tine 
și cel cunoscut prin celălalt. Remodelarea e pregnantă și 
acționează adesea asupra percepțiilor. Efectul devenirii și al 
integrării este, de fapt, mecanizarea stărilor, a sentimentelor, 
respectiv, imposibila diferențiere între sacru și tern: lumea 
este o prăpastie industrială.  „Industrializarea” interiorității și 
felul său robotizat de a funcționa anulează șansa profunzimii, 
a substratului, a unei gândiri ce vizează altceva în afară de 
imagine: restul lumii este o jucărie care pornește când învârt 
cheia cu huruit. Acest aspect este evident prin asocierile pre-
zente pe parcursul poeziei. Prin amintirea unor imagini sau 
obiecte ce țin de pragmatică și de cotidian, în general, de 
planul material, nu doar că se impune ideea de robotizare a 
ființei, ci se și reduce totul la un cadru minimal. Astfel, totul 
este despre supraviețuire, implicând anularea semnificațiilor: 
e închis în piept, cu balamale pe care nu pot să le deschid 
sau ating obiectele din jur fără nimic altceva. De fapt, este 
necesară o înstrăinare și o renunțare la tine pentru celălalt, 
iar singura salvare a autenticității se află în dialogul cu sinele: 
Dansez goală între mine și ceilalți. Nu există nimic, suntem 
trupuri, ne folosim cu îndemânare. Se problematizează ast-
fel, existența unui vid echivalent superficialului promovat 
în societatea contemporană. Supraviețuirea într-o astfel de 
conjunctură este posibilă doar prin proiecție, prin imaginație 
și imagine, printr-o vocație a admirației continue și subiecti-
ve: fug și pictez oameni, cărora le cer ceva bun. Un alt aspect 
ce stă la baza conservării sinelui este pasivitatea ca formă de 
protejare a interiorității, o implicare treptată: îi las să trăiască 
iluzia binecuvântării.

Oamenii trec pe lângă mine, valsăm 
derutat și apropiaţi, chiar dacă sunt 
ochi calzi peste ochi care nu vor să vadă

Pe parcursul devenirii este evident sacrificiul ce consumă, 
ce deteriorează ființa prin necesitatea aparenței și întreține-
rea ei: corpul meu se întinde alături de al celorlalți sau vreau 
să-mi ofer trupul sau lungesc păstăi din trup între perne, fac 
eșafoade pe care vizitatorii se așază cu greu. Este firesc, în 
acest sens, un dezacord provenit din rătăcirea eului în rapor-
tul individualitate-colectivitate. Se naște deci, o incompatibi-
litate între exterioritate și interioritate, singurul intermediar al 
celor două planuri fiind, de fapt, privirea: ochii trăiesc. Aceștia 
sunt cei care au capacitatea de a conserva și trădează eul 
fiecăruia, livrându-l iarăși și iarăși către alții. Ochii sunt singurii 
cărora nu le este atribuit procesul de somatizare, ei devin 
o cale de comunicare neîntreruptă la care se face continuu 
apel în cazul dezumanizării. Ei devin singură posibilitate de 
renaștere și recuperare prin capacitatea lor de a influență o 
anumită viziune. Ei, în definitiv, stau la baza normelor impuse 
de societate: să mă vizioneze cu ochiul gol sau nu mă mișcă 
ceea ce văd cu ochii mei. 

sunt o atracție pe stradă
sau
o lipesc în țarcurile unde lumea liberă 
vrea să vadă estul cu vestul în aceeași 
încăpere

Pe tot parcursul volumului strada devine un cadru de des-
fășurare a acțiunii, un fundal al proiecției, un spațiu al colec-
tivității, al rutinei care anulează ideea de natural, de inițiativă 
proprie: un conglomerat de cărnuri. În acest sens, apare vie 
prin ceilalți, animată de prezent, de amintire sau de proiecția 
privitorului. Ea devine un adevărat personaj prezent pe tot 
parcursul experiențelor și trăirilor. Un loc de desfășurare a 
marii mase menit să uniformizeze, să aducă împreună toate 
tipologiile pentru a le îngloba într-un singur fel de a fi: pe 
stradă oamenii sunt îmbrăcați în uniforme apretate și se așază 
în ordine. În acest punct diferitul atrage nu doar priviri, dar 

foto: Gloria Luca
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și prejudecăți sau amenințarea marginalizării. Orice tentativă 
de exteriorizarea a rebeliunii este suprimată. Este un spațiu în 
care dezumanizarea onorează prin urmarea să, anume „in-
tegrarea”, iar  masele reprezintă instanța supremă: în curând 
nici îngerul nu va fi treaz încleiat în smoala trotuarului de sân-
ge. Este nucleul tuturor transformărilor, prin ea orice se mo-
difică și se cunoaște. Acceptarea este imposibilă în absența 
înțelegerii dinamicii propuse de „stradă”: îmi deschid o rană 
în care trecutul pulsează pe străzi flashuri și informații. Încă 
de la început e evidentă predilecția pentru întrebări, pentru o 
analiză a trecutului, a istoriei. La baza acestei determinări se 
află, de fapt, căutarea unei motivații, a unei formule care să 
faciliteze înțelegerea desfășurării întâmplărilor, a schimbări-
lor și un posibil răspuns în ceea ce privește modalitatea de 
adaptare fără a-și trăda sinele, deoarece acesta presupune 
un subiectivism indispensabil: voi schimba trecutul cu un colaj 
de timpuri pictate. Se propune un cadrul al oboselii duse 
până la epuizare, până la o consumare nefireasca a ființei: 
acoperit cu pielea fiartă și dezinfectată/ se lipește de cartilajele 
pe care le iau la plimbare noaptea/ pe sub chipurile adormite 
ale străzii. Pielea, privită ca un simplu „înveliș” al interiorității 
este dezinfectată și fiartă, cu alte cuvinte, sterilă, refăcută, 
lipsită de imperfecțiune, și, în egală măsură, de vitalitate și 
naturalețe. Cu toate acestea, prin dezinfectarea sa se elimină 
orice risc al unei posibile boli, în cazul de față cea adusă de 
diferența față de celălalt, de individualitate.

încadrez fiecare om între rame din 
lemn. Îi spun să rămână acolo nemișcat 
să trăiască

Întregul volum de poezii al Andrei Rotaru este structurat 
în jurul sugestiilor care trimit către fotografie. Atât trecutul, 
cât și prezentul sunt marcate de ideea unei posibile poze: 
picioare artificiale de oameni pe care îi scrijelesc în memorie 
cadru după cadru. Vorbim în anumite cazuri de o viață prin 
și pentru fotografie, una superficială, dar plăcută estetic, 
una care se poate încadra în tipare sau în „rame foto”. Poeta 
surprinde oameni care trăiesc pentru a imortaliza și a fi imor-
talizați, limitându-și existența la acest fel de a fi, respectiv, 
la un trepied care imobilizează atunci când aceștia se mișcă 
developat. Pozele sunt, în egală măsură, și un apel la trecut, 
la memorie, pentru a retrăi realitatea prin amintire, prin 
momente imortalizate care axează atenția privitorului asupra 
experiențelor trecute, cosmetizate prin această focusare a lor 
asupra unei singure imagini. De asemenea, vorbim despre o 
însușire a trecutului, preluat, respectiv, proiectat în prezent 
sau în viitor. Devine, așadar, cea mai simplă și facilă metodă 
de cunoaștere, căci sunt fotografiată în timpul accidentului. 
Șira spinării îmi sare. Se întinde alături de a celorlalți.

foto: Gloria Luca
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Volumul de debut al Ioanei Vintilă, Păsări în furtuna de 
nisip, trasează coordonatele unui drum de la o me-
canizare socială (aproape totală) la individualul fixat 

într-un insectar al bolii. Fiecare imagine a tăcerii organice, a 
gloanțelor și a sistolelor asamblează un spațiu rece, în care 
convulsiile fericirii  trebuie rapid reduse la ordine și moloz. 
La o primă lectură, flashback-urile îmbibate de singurătate și 
revoltă acoperă întreg cadrul, pentru ca ulterior sistemul să 
poată fi decodificat. Analiza profundă a bolii și înțelegerea 
ei caută astfel constant acel echilibru necesar conservării 
individualului.

când iei supradoza de sedative/ & 
neurotransmiţătorii fac să zvâcnească 
între tâmple/ un detonator mic/ care să 
arunce-n aer orice plasă de siguranţă

Nevoia de înțelegere a articulării și mecanismului bolii 
aduce cu sine o depărtare intenționată până la marginea 
sinelui pentru a privi în ansamblu sistemul. Se pot identifica 
astfel două moduri de manifestare a bolii: cel din planul 
societății și cel individual. Plasa de siguranță nu își mai are 
rostul în momentul în care hemoragiile din planul conști-
inței dezvăluie adevărata față a durerii, văzută ca un întreg, 
întrucât instinctul, idolii de lemn și poezia umplu toate aceste 
goluri. Prin observarea constantă a degradării colective se 
anticipează și se previne astfel rezonanța în sine. Toate seda-
tivele, menite să amorțească și să aducă o liniște temporară 
și superficială, sunt numai distrageri repetate care apropie 
această boală. Prin punerea sub semnul întrebării a intensită-
ții fericirii pure în raport cu durerea, derizoriul perfecțiunii iese 
acut în evidență („nu cred […] în statisticile care calculează 
rata fericirii unui popor/ în hormonii fericirii & ai plăcerii/ care 
ar putea fi vânduți în flacoane prost sigilate”). Peste aceste 
întrebări care cer adevărul se observă un strat gros de liniște 
care acoperă agitația simțurilor și lasă individualul să observe 

cu inima întregul spectacol al dezintegrării („am ajuns în 
locul în care căpățânile sunt camere aproape perfect/ izolate 
fonic/ & se aud doar bătăile inimii”). Absența distragerilor și a 
sedativelor, a unui paratrăsnet în care să îți descarci suferința 
duce la o frică profundă de ceea ce va fi, de ceea ce nu știm 
și nu putem înțelege. Din exterior, liniștea poate fi percepută 
drept superficială, o dramatizare exagerată a existenței, în 
timp ce aceasta anticipează, de fapt, intrarea în adâncurile 
bolii pentru a o vedea din interior. Tot întunericul, sigilat în 
inimă, este lăsat să absoarbă gloanțele și singurătatea, pentru 
ca ulterior să domine sistemul circulator ca un automatism. Și 
totuși, viitorul pare atât de aproape, încât iminența colapsului 
colectiv aduce cu sine, din nou, liniște („toate coagulate/ & 
ascunse bine de tot/ în măruntaiele unei liniști/ de care mi-e/ 
din ce/ în ce/ mai teamă”).

boala asta aplaudă boala asta ne 
leagănă/ și ne pregătește de culcare/ 
boala asta ne pune într-o cușcă/ lasă 
ușa deschisă

Această boală, în jurul căreia gravitează întreg volumul, 
este atât de adânc înrădăcinată la nivelul societății, încât 
nu mai este percepută drept durere, ci, mai degrabă, drept 
un element de fundal. Fiind un detonator care livrează, în 
doze mici și constante, suferință, suntem oricând liberi să ne 
rupem de aceasta și să creăm o altă pânză de păianjen mai 
rezistentă la vânt, un alt cadru în care să evoluăm. Și totuși, 
frica de schimbare ne ține în loc, ne spune că totul va fi bine 
într-un viitor nu foarte depărtat („rămâne constantă starea 
aia/ ești într-o colivie cu ușa deschisă/ & nu ieși/ & nici măcar 
nu știi de ce nu ieși dracu’ odată”). Căutând un sens al evadării, 
devenim simple păsări în furtuna de nisip, avem posibilitatea 
de a zbura și riscăm această desprindere din terestru și in-
trare în libertate, cu orice preț, când ajungem să cunoaștem 
adevărata față a bolii. Stând pe marginea prăpastiei, putem 

Andrei Rusu

PĂSĂRI ÎN FURTUNA 
DE NISIP de 

IOANA 
VINTILĂ

între rană și vis
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aprecia cu precizie dacă saltul merită sau nu făcut. Boala co-
lectivă este astfel asamblată din fiecare suferință individuală, 
se propagă din fiecare particulă de nisip care distorsionează 
lumina, care zgârie atât de fin retina lumii, boala colectivă 
acoperă tot spațiul cu o liniște de smoală a ei, iar liniștea sin-
gulară a sinelui încearcă să iasă la suprafață („rănile astea nu 
au niciun nume/ eczemele/ arsurile/ căile respiratorii înfunda-
te/ găurite de chimicale/ niciun cuvânt nu le poate fi nume”). 

× resping mâna de pe umăr care-mi 
spune că/ totul va fi bine […] / cineva 
spunea că respingerea e o altă formă a 
masacrului

Frânturile de afecțiune din întregul amalgam al suferinței 
au rolul de a coagula sinele dizolvat în singurătatea cronică. 
Ioana Vintilă realizează acest contrast puternic dintre un bine 
interior și deposedarea de umanitate a exteriorului prin cio-
buri atât de fine de iubire, încât ele aproape se integrează în 
furtuna de nisip care înghite totul. Cu toate acestea, urmele 
lor rămân vizibile, părând să purifice întreaga atmosferă 
chimică printr-un mod organic și simplu de a trăi („ne-am 
scufundat în adâncul mării/ ne-am scos inimile cu unghiile/ 

și le-am spălat bine de tot”). Iubirea este percepută (și) drept 
formă de individualizare și de rezistență împotriva a tot ce 
înseamnă aspect sau gest mecanic/automat, o formă de 
protecție și de căldură reciprocă ce face ca acele cioburi să 
scânteieze într-un ultim vitraliu („sunt mâna caldă care freacă 
rana ușor să circule sângele/ să nu se facă vânătaie”, „alege 
mâna pe care vrei să o țin strâns”). Încercarea constantă de a 
cicatriza trecutul prin iubire se reflectă în întreg cadrul, ma-
ternitatea, simbolizând o inocență care anulează temporar 
boala, primând în fața fricii și a revoltei („un copil se va naște 
devreme fiindcă vrea să își lipească obrazul de cel al mamei”). 
Procesul de vindecare trece de la individual la social, la masa 
inertă care începe să prindă viață și să își conștientizeze con-
diția.  Astfel, schimbarea se propagă prin suferință, mocnind 
tot mai puternic în inimile de moloz („corpuri cu toate trata-
tele de pace vârâte/ în plăgile împușcate/ corpuri cu grenadele 
bătând ca niște inimi în ele”).

Păsări în furtuna de nisip prezintă, așadar, modul în care 
umanitatea încă pulsândă din fiecare se raportează la boală. 
Astfel, singurătatea, frânturile de iubire, revolta și frica sunt 
puse față în față pentru a înțelege mecanismul și pentru a 
găsi echilibru vital.

Dragoș Pătrașcu
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O DRONĂ CARE SĂ 
MĂ VREA ÎN SFÂRȘIT 
DOAR PE MINE de 

ROBERT 
GABRIEL ELEKES

abundența din nimicuri precum eu

Tamara Bivol

Poezia lui Elekeș transformă inocentul mă iubește, nu 
mă iubește în mai tăiosul, mai puțin obiectivul și mult 
mai exasperantul mă iubesc, nu mă iubesc. Nu e simplu 

să trăiești într-o lume secată de seva vieții, din care tata a 
fost răpit și de unde momo a plecat cu sicriul lovit de pereții 
blocului. Nu e simplu ca în aceeași lume să continui să cauți 
un tu fantomatic, scăpat printre degete, pierdut în inconsec-
vențe emoționale care sunt fie expresia nevoii de dragoste și 
de cineva, fie frica și rușinea aceea patologică de sine - în am-
bele cazuri subiectul însuși fiind cel păgubos. La finalul cursei, 
când nici tatăl meu nu mai lovește, când mi-ai dat drumul de 
mână pentru câteva secunde și te-au înghițit sunetul și furia 
mulțimii eu mă întorc spre mine și mă iau de mânuță și mă 
car/ din bar afară în noapte.

Cu alte cuvinte, ceea ce transmite o dronă care să mă vrea 
în sfârșit doar pe mine, organism viu construit din spre lidl, 
spre nefamiliști și plătești, te asiguri că nu ai lăsat nimic în 
urmă este că noi, ca oameni, ne imaginăm mult prea inte-
resanți și ne dăm prea multă importanță într-o lume care de 
mult nu mai este despre noi și că, de cele mai multe ori, nu 
facem nimic altceva decât să trăim „la comun” în blocurile 
comuniste (care la rândul lor nu reprezintă decât cuburi de 
beton sau, altfel spus, spații ale nimicului claustrat), să ne 
ținem de ștreangurile din metrou și să ne băgăm în hainele 
morților nu din dor, ci dintr-un egoism desăvârșit dat de 
plăcerea ascunsă că nu sunt (încă) hainele noastre. Zic eu 
că volumul este despre abundența din lucrurile pe care le 
disprețuim pentru că sunt prea importante pentru noi și, mai 
ales, despre abundența din nimicuri precum eu.

Poate tocmai din acest motiv, întâlnirea cu poezia lui 
Robert G. Elekeș nu este nici pe departe comodă. Așa cum 
nu a fost și nu e niciodată comod să recunoști despre tine că 

ești doar un pixel într-o imagine de 360°, să vezi că în viața ta 
pixelată doar dozele de bere și dopurile de la sticlele de vin 
sunt în ordine și să te uiți în oglindă beat când nu ești altceva 
decât o păpușă defectă.

Nimic nu e exagerat, așa cum nimic nu este extras sau 
inspirat dintr-o lume ezoterică cu care am avea contact doar 
într-un spațiu transcendent sau în vis. Acestea două din urmă 
implică noțiunea de probabilitate. Iar poezia lui Elekeș nu. E 
fie existență și acțiune pură asemenea unui portret desenat 
cu modelul în față, model de plastic, standardizat dacă vreți, 
fie negare și paradox, dar la fel de natural și de lipsit de 
fantastic. În ambele cazuri, poezia e asumată și lucrează cu 
instrumente verificate, omul fiind principalul printre ele. 

În spre lidl, spre nefamiliști, poate mai mult decât în plătești, 
te asiguri că nu ai lăsat nimic în urmă, în prim-plan se află 
sinele, peiorativ construit. Poeziile din această primă parte 
pornesc și se încheie ca o buclă în singularitate, pătrunzând 
în intimitate, totul pentru a construi un eu de sine-stătător. În 
acest timp, celelalte prezențe sunt și ele definitorii, întrucât 
trasează liniile evoluției acestui eu. Eu nu există fără ceilalți, 
pentru că am învățat să folosesc ochii celorlalți,/ pentru a 
vedea ce nu vreau să fiu.

Și, așa cum se întâmplă de obicei în cazurile în care since-
ritatea e exprimată la superlativ, aceasta ajunge să-l scoată 
pe vorbitor în afara propriei existențe. Există un nihilism și o 
nimicnicie în cotidianul pe care îl conturează versurile (și îmi 
zic că în curând nu o să mai fiu/ și o să fie bine atunci; după 
ce corectez traducerile/ după ce îmi iau bonurile de masă) 
care, în definitiv, înclină balanța spre a doua variantă a jocului 
„mă/nu mă” propus mai sus. Dar în cele din urmă, care e o 
altă definiție a omului ce trăiește în afara propriei vieți decât 
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aceea că el câteodată pur și simplu nu (se) iubește? Doar cel 
care are spiritul critic activ îndreptat spre propria persoană, 
lăsându-l să diminueze treptat ego-ul orbitor, poate să 
ajungă în acel punct exterior din care să se privească. Și e 
mult mai ofertantă acea perspectivă decât s-ar aștepta unii. 
În spiritul aceluiași tip de vers nihilist, am putea spune că ea 
reprezintă chiar apogeul cunoașterii: și eu bombăn ca un 
pensionar frustrat sub mustață/ ceva cum că tot jegul care 
ne înconjoară/ este despre oameni și că ar trebui să ne dăm 
mari/ când reușim să facem să nu fie despre noi. Dincolo de 
luciditate și discernământ nealterat, poetul pare să primească 
posibilitatea de a lega și de a construi relații neobișnuite – cu 
spațiul inert din jurul său, cu sora și mama, cu tatăl aflat în pa-
radigma altor dimensiuni și, în final, cu sinele.  În acest sens, 
trecutul invadează aproape abuziv spațiul derivei existențiale 
prezente. Apare. Dispare. Lasă urme și mesaje nedescifrate 
în poezie așa cum odată a făcut-o și în viață. Dintre toate, de 
departe, amintirea și conturul tatălui (evitând voit construcția 
„imaginea tatălui”, mult prea fantomatic aici) sunt deosebite. 

În kiddo și în prima casă, poeme care sunt adevărate ste-
nograme ale întâlnirilor din viața poetului și a căror atmosferă 
e cețoasă, înecăcioasă și aproape morbidă, se observă acea 
intruziune parcă nerușinată a trecutului. În fond, prezentul 
nu se schimbă - radu tot face smoothie-uri liniștit, mama tot 
butonează telecomanda și poetul tot la cimitir merge - și ai 
impresia că acestea sunt constante deja, cum de altfel blocul 
de beton nici nu ar permite pătrunderea maleabilului. În final, 
paradoxal, cel cu care are cea mai apropiată relație, cel care îl 
urmărește (se uită la mine cum trec prin fața blocului) și cel pe 
care îl aude (numărându-i mătreața,/ ascultându-i respirația) 
este tatăl. Acest tată a fost mândru când fiul lui a așezat pionii 
în spatele celorlalte piese de șah pentru că sunt micuți și tre-
buie protejați. Acest tată a rămas viu după diagnostic, comă 
și pământ prin cuvânt. 

În cea de-a doua parte, imaginea dominantă este cea a lui 
momo, prezență căreia îi este dedicată întregul volum. Nu 
vreau să alterez printr-o analiză evident insuficientă și inva-
riabil subiectivă imaginile propuse de Elekes, însă, ceea ce, 
în definitiv, rămâne din poezia momo este că la un moment 
dat în viață cineva ne urcă patul pe scara blocului cu o gre-
utate titanică și peste ceva timp cineva ne coboară sicriul pe 
aceeași scară, lovindu-l de betonul inert și, de această dată, 
somnul e veșnic. Totodată, mă gândesc care dintre paturi e 
mai obscur – cel din beton sau cel din pământ? Sau poate 
chiar cel din propria piele?

Cert este că întotdeauna, orice (nu) am face, ne întoarcem 
spre sine și cerem ajutor. Pierderile, de cele mai multe ori, 
sunt incomensurabile, dar în ciuda lor, e foarte multă viață 
în poemele lui Elekes. Mai mult decât atât, aici lipsa nu se 
identifică cu goliciunea, iar această viață abundă în emoții, în 
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amintiri, în dorințe, hrănite tocmai din toate acele elemente 
care și-au avut odată locul lor și, la un moment dat și acum, 
e locul focului ce încă mocnește. ce faci cu cioburile unui om 
spart?/ le lipești cu superlipici și speri că/ mama nu o să-și 
dea seama ce ai făcut. Exact atunci când nu mai este forță 
pentru un pas următor și poate, din păcate, abia atunci, te 
așezi la masa de negocieri cu tine însuți. Când frica tuturor 
celorlalți nu mai are bioiluminiscențe atât de puternice, ecra-
nele în care se ascund se sparg, presiunea atmosferică și a 
societății e neglijabilă, atunci este momentul ca eu cu mâinile 
pe telecomandă să îmi trimit o dronă care să mă vrea în sfârșit 
doar pe mine. 

Fără a fi ceremonios cu lexemele pe care le folosește, 
deloc demonstrativ în exprimări și referințe, Elekeș este totuși 
poetul care reușește aproape insesizabil pe alocuri, poate 
intuitiv, să creeze o muzicalitate aparte poeziei. E o armonie 
a sunetelor în acest haos al trăirilor, colinde cântate cu țigara 
răzimată de tâmplă sau subtilele rime ce își fac locul în cancer 
la corason fiind doar câteva exemple în acest sens. Lirismul 
caracteristic acestui tip de poezie despre „mine și trăirile 
mele” este tacticos și, din punctul meu de vedere, al citito-
rului însetat de sinceritate, eficient înlocuit cu o franchețe 
aproape nedigerabilă a exprimării și a imaginilor: mă dizolv 
în vană ca o pastilă efervescentă/ cel puțin așa mă văd/ după 
ce am dat un vânt. Poate că după o dronă... nu proza e cea 
care ar trebui să vină să decodifice. Proza frânge, spală și 
decupează ireparabil, iar naturalețea versului de aici cere noi 
și noi versuri. Există oare poezie mai frumoasă decât cea care 
provoacă la crearea de noi poezii? 

Și poate că recenzia pentru o dronă... putea fi lipsită de 
considerații personale și construită la rece, volumul fiind, în 
deplinătatea procedeelor și imaginilor, mai mult decât ofer-
tant. Și poate că cele de mai sus nu construiesc o recenzie, și 
puteți să nu o numiți așa. Nici eu nu numesc poezia lui Elekeș 
poezie, ci viață. Vieții nu-i scriem recenzii, îi scriem jurnale. 

Acesta este jurnalul meu din noaptea în care am citit o 
dronă care să mă vrea în sfârșit doar pe mine.
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Citind primele poeme din volumul lui Robert Șerban 
Tehnici de camuflaj am anticipat că el va continua în 
aceeași notă, surprinzând ipostaze golite de speranță 

ale vieții de zi cu zi din societatea de azi. Și pentru că am un 
soi de înclinație către acest gen de poezie/proză, nu puteam 
decât să mă bucur (oricât de paradoxal ar suna asta) în felul 
meu, cu sublinieri și notații adiacente pe marginile paginilor. 
Am descoperit însă că poezia lui Robert Șerban din acest vo-
lum e mai mult decât atât, că ea nu doar ilustrează, ci și caută, 
parcurgând un traseu dinspre prezent spre trecut, dinspre 
exteriorul social spre intimitate.

din palma cerșetorului
nu ciugulește
nicio pasăre 
(Fără milă)

Nu de puține ori, printre paginile cărții se ivesc astfel de 
poeme scurte, incisive, care conturează în doar câteva cuvinte 
o întreagă atmosferă și, implicit, starea pe care aceasta o pro-
voacă. N-aș ști să spun dacă cititorului sau privitorului, căci 
versurile creează imagini extrem de puternice și vii; în fond, 
cred că aici stă și forța lor: în faptul că se compun din imagini 
simple, dar pregnante, esențializate la câteva elemente, care 
pătrund adânc în interioritatea celui care le receptează. Palma 
unui cerșetor din care nu ciugulesc nici păsările e o anulare 
brutală a ingenuității, dar care nu provoacă milă, ci un soi 
de tensiune interioară. De-a lungul volumului, Robert Șerban 
operează adesea cu conceptele de bine și rău în societate, 
însă forma în care le transpune nu numai că îndepărtează 
versurile de riscul clișeelor, dar aduce aceste noțiuni destul 
de abstracte în imediatul cotidian. am un prieten/ care se-n-
cruntă/ de câte ori mă vede (Sinceritate) Sunt crâmpeie ale 
unei lumi despre care nu e greu să îți dai seama că ceva e cu 

adevărat disfuncțional la ea, însă mai dificil e să numești acel 
ceva. Tocmai pentru că numirea cuprinde o finalitate care 
încă nu-și are locul, căci ar fi prea greu de crezut că enig-
ma rotiței care funcționează în sens invers a fost descifrată, 
ființei nu-i rămâne decât să observe, să decupeze detalii, în 
speranța că, așezându-le unele lângă altele, se va alege cu o 
vagă schiță a imaginii de ansamblu. n-aștepți nimic/ și totuși 
din când în când/ întorci capul/ ca orice curios (Binefacerile 
întunericului) Am observat constant o conștiință a propriei 
nimicnicii, care apare și marchează toate aceste decupaje din 
realitatea înconjurătoare a ființei poetice. Această conștiință, 
însă, nu e una disperată, poate doar deznădăjduită uneori; 
sinele nu se împacă cu ea, însă o acceptă ca atare, într-un 
soi de firesc aproape liniștit. Altfel spus, resimțind realitatea 
lipsei de sens și de consistență, ființa rămâne stingheră, dar 
nu clachează. Se confruntă cu ea prin simpla privire, care este 
destul de cuprinzătoare și de profundă pentru a o ajuta să își 
păstreze unitatea interioară. Acesta e și unul dintre aspectele 
care m-a marcat la poeziile lui Robert Șerban - faptul că reu-
șește să construiască o ființă care, sub presiunea exteriorului 
și a fragmentării care caracterizează, de o vreme aproape 
clișeic, viața modernă, își păstrează coeziunea individuală și 
devine astfel veridică. De altfel, e o veridicitate care cred că se 
păstrează și în realitatea propriu-zisă. Stilul de viață lipsit de 
pauze, de răsuflu, pe care majoritatea îl duce astăzi este unul 
care are, prin natura sa, capacitatea de a crea discontinuități 
adânci în interioritatea unui om. Cu toate acestea, a-și păstra 
integritatea nu este ceva exclus, ceva de domeniul imposibi-
lului, iar în acest sens există, în poemele ce compun volumul, 
două căi ce devin complementare.

să dăm drumul sângelui
să gâlgâie și să țâșnească
prin poeziile noastre

TEHNICI DE CAMUFLAJ
de 

ROBERT ȘERBAN

salvarea sinelui prin

Anastasia Fuioagă
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dacă prin venele noastre
băltește și se-mpute
(Incizie)

Una dintre modalitățile de salvare a sinelui de 
la fărâmițare devine scrisul. El nu promite salvarea, 
nici împăcarea interioară, însă se constituie ca 
o formă de defulare. Ființa conturată de Robert 
Șerban nu e lipsită de furie, de ură, de sentimentul 
neîmpăcării cu disjuncțiile din jurul său. Acestea 
însă nu se revarsă în exterior, ci rămân interiorizate 
și procesate prin scris ca act al intimității prin exce-
lență. până la urmă am înțeles/ dar nu mă puteam 
opri/ eram aproape sigur că la un moment dat/ o 
să-mi iasă un vers ca lumea/ două trei/ poate chiar 
o poezie întreagă/ și o să-mi revin/ o să-mi fie OK/ 
dar mi-era rău/ tot mai rău/ și eram rău/ eram/ 
taliban (Tânăr și taliban) Am remarcat că scrisul 
apare mai mereu corelat cu aspecte ce țin de o 
dimensiune a răului, a distrugerii și autodistrugerii 
deopotrivă, a unui soi de consumare interioară. De 
cele mai multe ori, resentimentele, ura, așa-zisele 
căderi interioare ale ființei sunt interdependente 
cu actul scrisului; ele reprezintă elemente ce 
descompun interioritatea atunci când nu sunt 
gestionate într-un fel sau altul. Cu ele nu se poate 
construi nimic durabil, ele pot doar să erodeze și 
astfel singura soluție rămâne ca ele să fie reduse la 
o intensitate minimă (făcând abstracție de excepții, 
abolirea lor e destul de improbabilă capacităților 
unui om). Scrisul, văzut la rându-i drept mecanism 
distructiv, intervine, așadar, ca soluție viabilă de 
înfruntare a acestor aspecte ale sinelui. În esență 
însă, mecanismul funcționează pentru că scrisul 
nu rămâne ceva abrogativ și atât; el presupune 
o combustie interioară care nu epuizează ființa, 
ci o filtrează, chiar dacă doar pentru un timp, de 
ceea ce ar putea-o anula. El creează un întreg al 
trăirilor pustiitoare, pe care omul îl poate mai apoi 
controla. Invidia din Șut-speranță, în care mergi pe 
stradă/ încrâncenat/ ca un mutilat de război fără 
decorație/ scrâșnind din măsele/ ca să pui frână 
furiei este redefinită atunci când scrii conjunctural/ 
ucigaș de la distanță/ devenit din pricina glauco-
mului/ un caftangiu/ ce primește/ de milă/ câte o 
țintă căreia să-i administreze trei patru palme/ niște 
capete-n gură ori o bâtă pe spinare. Iar ceea ce re-
zultă e întocmai Retragerea & replierea.  De altfel, 
un alt element care încheagă acest mecanism este 
intimitatea. În absența ei, scrisul și-ar pierde sensul, 
ar rămâne la rândul său doar o forță a deconstruirii. 
ca o tristețe pe care vrei să o ții în secret/ să n-o 
afle nimeni/ fiindcă mângâierile te înfricoșează/ iar 
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compătimirile te înfurie  (Planul C). Interiorizarea imaginilor 
decupate de privirea ființei, respectiv a stărilor pe care aces-
tea le provoacă, consumarea lor în propria conștiință și nu 
într-un exterior ostentativ este ceea ce o poate salva de fapt, 
căci răspunsurile date de o instanță străină de cea a sinelui 
arareori se dovedesc a fi durabile.

din mine ies atunci
amintirile visele furia tristețea 
iese toată viața

doar dragostea mai rămâne
fiindcă pe ea
nu o vede nimeni
(Ce rămâne)

Cea de-a doua modalitate de conservare a propriei ființe 
- care se desprinde, în fapt, din cea dintâi, devenind comple-
mentare - este, în versurile lui Robert Șerban, rememorarea. 
Evadarea din prezentul aproape persecutant al vieții o repre-
zintă trecutul, mai ales vârsta copilăriei, care e recuperată, 
la rându-i, prin imagini. Am observat, pe lângă lungimea 
acestor poeme în comparație cu celelalte amintite anterior, 
un soi de ingenuitate a rememorării. Deși ființa are conștiința 
prezentului, amintirile își păstrează o anumită candoare, care 
nu devine însă nepotrivită cu tonul celorlalte poezii. De altfel, 
cred că tocmai contrastul dintre ele este ceea ce accentuează 
impactul lor. Prezentul nu ar fi atât de acut resimțit în absența 
unui trecut al „paradisului pierdut”, în timp ce acel trecut își 
capătă valoarea abia prin comparația subînțeleasă cu pre-
zentul. toată familia ciocnește și râde în hohote/ râd și eu/ 
râde și mămăliga (Mămăligă, țuică, film) Mărturisesc că acest 
poem (pe lângă Acasă, în Colorado) este unul dintre cele care 
mi-au plăcut cel mai mult. Am resimțit în el acea siguranță 
pe care familia o dă unui copil care încă nu cunoaște lumea 
exterioară sau, mai exact, ceea ce răpește ea de la noi; familia 
ca un spațiu și un timp compact în care micile discontinuități 
rămân doar la nivelul de înțelegere a aspectelor din  jur. În 
esență, rememorarea copilăriei și spațiul familial ajung să 
se suprapună, una implicând-o pe cealaltă și întregindu-se 
reciproc. Este, până la urmă, o retragere a sinelui din spațiul 
unei colectivități extinse marcate de dereglare într-una mi-
nimalizată, care însă funcționează. S-ar putea foarte bine ca 
părinții să fi fost în aceeași stare, însă asta nici nu contează de 
fapt, pentru că ceea ce este important e perspectiva copilului 
de atunci, felul în care el trăia lumea aceea. 

Experiența se reiterează, cu o schimbare de roluri, atunci 
când intervine propriul copil. mă roagă fiu-meu/ să-i spun o 
poveste/ apoi mă ia cu mâna dreaptă/ pe după umeri/ ca pe 
un prieten/ câteodată/ e suficient să ai o singură aripă/ ca să 
zbori (Vântul cel bun) Omul hăituit de pârghiile realității, care 
par a trage concomitent de el în direcții opuse, își regăsește 

integritatea prin propriul copil, care dă un dublu sens ființei 
sale. Pe de o parte, omul dobândește conștiința esenței co-
pilăriei sale, a ceea ce închega de fapt lumea sa de atunci, 
iar pe de altă parte, ajunge ca el să fie cel ce construiește 
acea siguranță în jurul copilului său. Din întretăierea care se 
produce se ivește de fapt și spațiul de refugiu. E aici o intimi-
tate atât de profundă, din categoria celor pe care, cel puțin 
eu, le văd greu de transpus într-o alăturare de cuvinte care 
să îi păstreze intensitatea și complexitatea. Robert Șerban 
găsește, însă, în acest volum, punctul-cheie, imaginea. Totul 
devine imagine, iar vizualizarea se produce deja încărcată cu 
substanța momentului și a ideii pe care o poartă.

mașina de spălat vase 
și mașina de spălat rufe
lucrează și duminica
și iau asupra lor
păcatul și necurățenia noastră
(Duminica lucrătoare)

Relația cu divinitatea e un alt aspect care mi-a atras aten-
ția, iar ceea ce cred că apropie cititorul de această sferă a 
volumul este felul în care Robert Șerban alege să o contu-
reze. Nu are revelații puternice, nici acel soi de chin interior 
care să cuprindă întreaga ființă. Rămâne și ea sub un fel 
de calm al privirii și al conștientizării implicite. Ființa se știe 
departe de Dumnezeu, știe că nu îl înțelege, că îi e greu să 
se raporteze la el, însă căutările nici nu se disipează, nici nu 
devin violente. E încercarea unei apropieri firești, cu neliniști, 
frici și nesiguranțe, o apropiere însă sinceră în tot ansamblul 
ei. Dumnezeu stă tot timpul/ cu mâna întinsă/ din locul în care 
ești/ nu-ți dai seama/ dacă cere ceva/ ori dacă dă ceva (Locul 
în care ești) Ființa nu se frânge sub povara acestei căutări pe 
care nu o pătrunde până în adâncul ei, ci o continuă ca un 
dat. Mai mult, deși conștientă de imposibilitatea găsirii unui 
răspuns, căutarea continuă pentru simplul și, în același timp, 
adâncul motiv că ea e cea care coagulează toate aspectele 
menționate anterior. Nu credința în Dumnezeu în întregul 
său sens biblic e adevăratul element al îmbinării tuturor 
detaliilor ce alcătuiesc interioritatea ființei umane, ci credința 
onestă și intimă că există ceva mai cuprinzător decât lumea în 
care oamenii se mișcă aproape spasmodic, ceva care să îi dea 
nu numai sens, ci și o ultimă șansă de salvare, aceea a unei 
unificări într-un alt timp, mai răbdător.
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ZMEII SUNT DE 
TREABĂ de 

LAVINIA BĂLULESCU, 
CONSTANTIN BĂLULESCU 

lupta fără paloș

Amalia Carciuc

Începusem să mă învăț cu ura. Zmeii Laviniei Bălulescu 
alcătuiesc dedesubturile unei ființe ce plutește între 
amintire și neajunsul prezentului, definind  încercările de 

a construi un sistem care să nu dea greș. Scheletul narativ 
este compus din două forme distincte de existență ce con-
verg, întrucât magnetismul dintre ele își are originile dincolo 
de absurdul timpului împresurat de singurătăți asfixiante, 
depărtări necesare și modalități de comunicare. Volumul se 
transformă într-o lecție vie despre cum să te plasezi în spa-
țiu-timp prin experiența celuilalt, căci dialogul dintre Lavinia 
și Constantin Bălulescu nu rămâne doar o alăturare de soluții 
pentru ceea ce numim viață, ci este cea mai sinceră strădanie 
de a educa dorul și neputința aproape sângerândă a omului 
înstrăinat de sine pentru care făgașul concilierii se conturează 
alene. Tatăl și fiica pornesc într-o călătorie a spațiului alune-
cos al trecutului populat de melci ascunși în palme, de zmei 
prietenoși cu reumatism sau neînțeleși, care în penumbra 
nopții capătă însemnătăți dramatice, și de chipuri mai mult 
sau mai puțin străine deoarece sentimentul că oamenii se 
luptă mereu/ într-un singur punct este acut și justificat atunci 
când certitudinea se găsește numai în ceea ce a fost.

De multe ori eternitatea se scurge mai 
repede decât viaţa   

Versurile înfățișează două povești despre singurătate. 
Diferența este dată de modul în care aceasta este percepută 
de tată și de fiică, căci timpul devine liant sau călău: Acum îmi 
amintesc, aveai 28 de ani/ erai o pată plină de speranță în fo-
tografii/ Apoi, ca de fiecare dată, mă gândesc,/ oare ce făceam 
eu la 28 de ani? Indeterminările pe care ființa le absoarbe, le 
integrează în sine pentru a le lăsa la macerat cultivă, prin com-
parație, germenele deznădejdii și al neîmplinirii, uitând poate 

că punctele de sprijin ale celor două vieți nu se aseamănă și 
nici nu trebuie să fie la fel. Tatăl răspunde blând: Universul era 
confuz în seara aceea./ Începuse marea expansiune. Când a da 
viață constituie sensul unui întreg de necuprins, incapacitatea 
de a te situa în interiorul lui este cu atât mai dureroasă. În 
fond, echilibrul vine din înțelegerea propriei poziții într-un 
sistem adesea înăbușitor, întrucât chiar dacă le socotești/ sau 
nu le socotești/ clipele trec. Obsesia îndreptată în sensul acelor 
pierderi decisive de la generație la generație nu poate defini 
prezentul, în cazul în care acesta există, întrucât sfârșitul 
amenință ființa și se află la o distanță infimă de frica ale cărei 
tentacule meschine, stăpâne în nimicnicia lor dictează ritmul. 
Răbdarea suprasolicitată, interogațiile tulburătoare nu permit 
așezarea tăcută a gândului, ci îl poartă haotic în toate cotloa-
nele minții, apoi îl aruncă la sute de kilometri distanță unde se 
caută un răspuns. Imaginea tatălui și a fiicei nemișcați în toată 
nemurirea noastră inventată, refugiați fiecare în micul său 
spațiu, tatăl în balcon, fata în subsol este una frapantă. Pe de 
o parte, tatăl care crește șoimi, metaforă a propriilor temeri 
ce odată eliberate nu se mai întorc, poate doar  fugitiv, iar pe 
de cealaltă, fiica ascunzându-se în subsolul întunecat tocmai 
pentru că este o depărtare visată, neînțeleasă la rându-i, apa-
rent mai liniștită prin capacitatea de a amuți spaimele și de a 
simula victoria. îmi ascultam bătăile inimii, neîncrezătoare/ în 
faptul că mecanismul perfect din mine/ avea să se/ oprească 
vreodată. Hăul dintre lumea ca decor și lumea ca spațiu de 
proiecție minimalist, tulburător, permite descompunerea 
ființei, urmată de desprinderea definitivă de realitate. ne-am 
luat inimile în mâini și am făcut schimb/ înfricoșați plini de 
sânge/ nemaiștiind care e a cui/ convinși că dacă le scăpăm pe 
jos/ pur și simplu vom rămâne fără. Acalmia de după avalan-
șă, nimicul care încape în liniște și liniștea care încape în om 
după fuga din haos, gestul simbolic de luare a inimii în palme 
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definesc tabloul în care corpul se învață cu spiritul, îngânân-
du-se unul pe altul până în punctul în care diferențierea este 
imposibilă. Ființa oglindită în sine nu se recunoaște, de aceea 
Am stat acolo cuminți și vii, îngemănați și legați de aceea frică 
paralizantă ce reduce eternitatea la un singur moment. Mâna 
salvatoare se plimbă pe suprafața sângerândă cu o siguranță 
dezarmantă, familiarizându-se cu durerea, iar cititorul priveș-
te scena, antrenat în propriul exercițiu de acceptare a unui 
corp străin, anticipând ideea ce urmărește versul Laviniei 
Bălulescu: Stai liniștit, nu am salvat nimic,/ e doar un vis.

până acum nu am salvat nicio viaţă/ și 
asta mă îngrijorează cel mai tare

Vocea lui Constantin Bălulescu este una împăciuitoare, 
blajină, cunoscătoare, reconfigurând  coordonatele unui 
traseu sinuos Așa cum nu poți ucide toți zmeii./ Însă poți 
învăța să-i înțelegi. Îndemnul patern pune în lumină nevoia 
unui ritual de împrietenire cu conceptul ce fundamentează 
existența nesigură, cu ideile care bântuie. Căutările de melci, 
făurirea listelor prin excelență ordonatoare, speratul în tăce-
rea și așteptarea care stă sub auspiciile distrugerii totale sunt 
componente care încarcă fundalul și îl îmbogățesc în scopul 

desăvârșirii: Să omor zmeul și să mă împrietenesc cu el. Tatăl 
poate fi nemuritor, planând deasupra locurilor cunoscute de 
amândoi, dar fiica își recunoaște slăbiciunea de a se împlini 
prin zbor pentru că echilibru este întotdeauna personal și re-
lativ, pentru că fiecare are considerații diferite față de povara 
dusă pe aripi, pentru că schimbarea se naște la confluența 
dintre trecut și prezent: era un alt oraș care nu mai era al 
nostru. Renunțarea nu este nicicum finală, producându-se 
metodic și etapizat, lăsând rest un sâmbure de speranță. 
Poate că nu vine tot sfârșitul lumii în aceeași zi./ Poate vine pe 
bucăți. Poate vine în centimetri./ Azi un pic, mâine un pic și tot 
așa./ Renunțăm încet-încet la alte persoane./ Ne spargem în 
garsoniere gândaciforme./ Abandonăm toate bătăliile râzând. 
Lumina ce răzbate din versul Laviniei Bălulescu este opacă, 
tremurătoare, există o lirică a trăirilor ce nu poate fi ignorată 
și senzația că în spatele adultului, copilul încă dă concerte 
alături de melci, încă sare șotronul (chiar dacă creta desparte 
locul unei crime de normalitate). mă rog  la o paralizie a 
simțurilor/ și sper să nu se prindă nimeni niciodată/ cât de 
îngrozită sunt. Mersul pe loc, obositor în esență, duce și el 
undeva dacă există acea linie de sprijin - în cazul de față linia 
orizontului unde respirațiile devin egale, unde eforturile sunt 
fericite, unde fragilitatea este seducătoare, iar viața se prezin-
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tă ca pretext pentru nașterea unui sentiment. Să te apropii 
de oameni e ca și cum ai curăța un ou fiert de prepeliță./ Cu 
maaare mare atenție: dacă nu ai grijă, îi vei rupe în bucăți. 
Absurdul sau extravaganțele nu sunt negate, venirea extrate-
reștrilor, pactul cu  morții noștri iubiți care ne vorbesc în vise, 
pomenile sau nevoile celor duși, urma pe care o întipăresc 
în conștiința urmașilor, reflexele moștenite sfârșesc într-o 
dorință comună: să îi rugăm să ne răpească împreună; ast-
fel tatăl și fiica pierduți în ramurile șerpuitoare ale aceluiași 
arbore genealogic se opun procesului de înghețare, de 
preîntâmpinare a suferinței, să fiu fericită din greșeală/ ăsta 
e singurul meu plan.

M-am văzut fericită acolo unde o viaţă 
se termină

Despre teama care adună oamenii sub aceeași carapace, 
despre întunericul care amorțește, despre freamătul într-un 
singur sens, despre vulnerabilitatea ce transcende schimbului 
de cuvinte dintre generații, despre cunoașterea experimenta-
lă a teritoriului incert al vieții, Lavinia Bălulescu vorbește cu o 
sinceritate ademenitoare specifică ființei care nu are timp de 
reacție, care își alcătuiește pragmatic universul din cele strict 

necesare de la haine la conserve,/ de la pantofi la prosoape și 
pastă de roșii./ Cizme. Lemn. Oameni. Contorsionată în inte-
riorul propriei substanțe, înfricoșată de gesturile meticuloase 
premergătoare trezirii și integrării în real, ființa se vede în 
final alături de forma vie a năzuințelor și aspirațiilor sale. Eu 
și zmeul meu tradus ca eu și cu mine concentrează cel mai 
mare adevăr al umanității: Suntem prizonierii acestei lumi, pe 
care nu mai putem/ să o cântăm, să o fotografiem sau să o 
desenăm,/ suntem în interiorul ei și o vedem din ce în ce mai 
neclar/suntem încercați de toate ispitele, picăm toate testele,/ 
ne-a crescut curajul mare cât o cocoașă. Suntem strâmbi. 
Renaștere. Repetarea unui ciclu. Ajungem martori la mirajul 
vieții după o călătorie ambiguă în miezul amintirilor. Finalul 
volumului nu se bazează pe rememorări, ci se construiește 
în prezent, o bancă, o femeie și  zmeul său, aparent împăcați 
ce vor să înțeleagă tendințele unei lumi în continuă mișcare, 
poate pentru că prezentul trece atât de repede încât e corect 
să spunem/ că nu există, iar noi trebuie să înțelegem asta.
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Poezia Andradei Strugaru este poezia unei adolescențe 
trăite (și) împreună, din care răsar, metodic și feroce, 
experiențele singulare și singuratice care îmi dau curaj, 

mie colegei, mie tovarășei de drum, să mă apropii de poezia 
ei la fel de blând cum dânsa a venit spre mine, la citiri și mai 
multe recitiri care au ridicat vălul de deasupra ei exact atât cât 
au poemele nevoie pentru a rămâne fierbinți, adevărate, vii. 

Există în versurile Andradei o simptomatologie clar defini-
tă, obsesivă, a singurătății și autodistrugerii neetapizate, neîn-
trerupte. Somatizarea pe fundalul unei puternice emotivități 
aparent reținute este o etapă recurentă în procesul evolutiv 
al vocii lirice care călătorește pe linia fragilă, desțelenită din 
sorginți oricum străine, a existenței. Clinicul devine senzația 
vibratilă a unui alb bolnăvicios, purulent, care produce și 
împrăștie o otravă subtilă și inoculată deasupra tuturor ce-
lorlalte senzații, care pălesc sau devin nesemnificative în fața 
celei de a încerca o gestiune corectă, de durată și eficacitate, 
a proceselor autodistructive alimentate din mai aproapele ori 
mai îndepărtatul exterior. 

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.

Printre senzații ubicue, alterități, înlocuiri și dezlocuiri/ 
dez-locuiri, inevitabilele interogații asupra dragostei și 
prieteniei. Rămășițele unei inocențe întârziate reflectate în 
alăturările umane și receptarea lor se adaugă unei precocități 
care cutremură la impactul cu verdictele unei dimensiuni în 
background, care este conștiința.

ne-a stat bine-n unirii bând ceai luminițe/ de crăciun în 
privire instalații care mă leagă la ochi/ se sting una câte 
una ca lumânările de pe tort/ a mai trecut un an felicitări 
cât ești de tristă.

Dansurile simetrice ale unei lumi reconstruite până la 
refuzul repetiției sunt sistemul de siguranță și mecanismul 
în picaj care protejează ființa fragilă (dar conștientă de 
vulnerabilitatea sa) de puținele și împrăștiatele repere care 
o înconjoară scrutător. Și care pot, la rândul lor, să fie genera-
toare de rău. îmi pare rău că nu ești aici/ când totul e pe cale 
să se dezmembreze. Distanța și despărțirea sunt rămășițele 
vibrante ale dorinței de a fi îmbrățișat, înțeles, iubit, mai puțin 
singur. Iar alegerile - sau imposibilitatea de a le face - sunt o 
altă unealtă dificilă, seducător-distructivă, potrivnică a tinere-
ții la intersecția cu proiecțiile viitorului ori vijelioasele necon-
cordanțe ale prezentului. Ambițiile, preconcepțiile, lașitatea 
sau curajul care le alimentează sunt umbre ale deziluziilor 
recuperate sistematic, pe măsură ce altele și altele răsar și 
se manifestă metodic și neîntrerupt. abandonată de sistem/ 
de dinainte să mă nasc/ oriunde m-aș afla/ eu sunt sistemul

o mare de brațe să mă atingă cu milă/ trupul meu spart 
de valurile ei/ ceva de distrus

Mila, acest cerc vicios al viciaților, e plămădită din oglin-
direa inegală, aproximativă, în celălalt. Rezultatul acestui 
schimb periclitat și inevitabil este dorința abia intuibilă de a 
fărâmița, de a produce un colaps cu efect de domino care își 
are originea în propria dezordine și complexitate sufleteas-
că. Extensia și iradierea sunt doar pași imediat următori, un 
demers consimțit care succede construcția și deconstrucția 
acestor lumi și care diferențiază două spații în aparent con-
trast, cel interior, static și disfuncțional și cel exterior, cu mâna 
întinsă, vivace și milos, în același timp nedrept, anacronic, 
neprincipial. 

șansele să știi unde sunt în fiecare moment/ au crescut 
odată cu vârsta

DEZMEMBRAREA. LOCURILE 
NOASTRE DE ODIHNĂ

Ioana Tătărușanu

ANDRADA
STRUGARU
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Poezia Andradei surprinde febra maturizării, ritmul ei 
halucinant, greu asimilabil; există aici un mediu incert care 
ar putea fi virtual, oniric sau real și care jonglează cu oamenii 
săi, născându-le nevoia de a-și aminti, de a se (re)întâlni, de 
a-și crea universuri adiacente, ludic-falsificate, ideale și ireale, 
unde interogația realității nu există, nevoia de celălalt nu mai 
are rezerve, dar apropierea rămâne imposibilă. Acum încrân-
cenarea nodului din gât de a rămâne e o sintagmă a obișnu-
inței consimțite, iar jocul afectivității și al piedicilor sale poartă 
cu sine o jovialitate fragedă, proaspătă și anti-metafizică. 

dezgustul față de/ obiectele care cad/ fără să se spargă/ 
va fi singurul lucru/ pe care nu o să îl/ uiți/ niciodată

Discursul are feblețea și, în același timp, tenacitatea unei 
suferințe duioase, blânde cu exteriorul și acidă cu sine, dar 
care se auto-stimulează raportându-se la existențe indivi-
duale suprasolicitate, supra-analizate, cuprinse în analogii 
defecte și nelalocul lor. trupul tău știe/ că e întuneric și ești 
singur. Luciditatea rămâne intactă, realitatea este sângeros 

privită de aproape până când sunetul dezintegrării sale are 
claritatea sonoră a unei inimi de pui scăpate pe gresie. 

cum oprești un lucru care încearcă să te distrugă/ fără 
să îți dorești cu adevărat/ vindecarea / dă ture în jurul 
nostru cu pantalonii în mână

Posibilitatea vindecării de stările acestea e un gând ruși-
nos, îndepărtat, confuz, care planează aproape de ceea ce 
speră să modifice și locuiește în intimitatea unei normalități 
sperate, imposibile și dulci. Nerușinarea răului, grosolănia sa 
imperturbabilă sunt semnele absolute ale înrădăcinării sale 
în speranță, ale disperării după repere și cotloane din apro-
pierea rutinată, dar care pot deveni popasuri, scurte locuri de 
odihnă neputinței noastre.
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Volumul de debut al Andreei Gal se construiește având 
drept schelet senzații cărora le sunt atașate imixtiuni 
cerebrale și apoi sunt purtate în lume de vene prin 

care se scurg amintiri plăpânde. El propune o incursiune ce se 
derulează începând cu o pendulare permanentă între vocile 
pântecoase și rochiile de mireasă purtând amprenta albului 
spitalicesc. Se continuă mai apoi prin aranjări și rearanjări ale 
lumii în așa fel încât fiecare mutare a privirii aduce după sine 
o nouă contracție, o altă ordonare a punctelor de sprijin ce se 
prăbușesc înaintea ajungerii la ele.

Realități împânzite de torționari care bat cuie în tablo-
ul-creier, vivisecții ce iau pe nepregătite și totodată devin 
încet-încet ca de la sine înțelese. Să ți se răpească gând după 
gând, zi după zi o bucățică din ceea ce obișnuia a fi parte din 
tine nu mai înfricoșează, ci doar surprinde ființa cu armele la 
vedere, cu sensibilitatea și neputința la vedere. Resemnarea 
nu e una dorită, ci singura atitudine ce erodează în cea mai 
mică măsură, ea fiind adoptată pe termen nelimitat.

O anatomie a simțului acaparat de degenerescențe, a 
imaginilor unei emotivități calcifiate, sclerozate, mereu gata 
(și parcă dornică) să fie retezată de/prin satârul unor percepții 
mult prea aproape de profunzimea maximală. Ființa se pozi-
ționează anume în proximitatea pericolului de a trăi la polii 
intensității permise - nu există cale de mijloc (aceasta nu e o 
opțiune), nici cumpătarea de a pulsa respectând parametrii 
normali, ci se tânjește fără încetare spre o distorsionare a 
limitelor cu intenția de a le tensiona până în punctul în care 
să se fisureze și să permită contactul cu alte modalități de 
îmbrățișare a ființării.

Un fluture ciclopic și mov. Căței de lapte. Idei care țâșnesc 
din plămâni fantomatici și dătători de sens. Firimituri care ard 
în cuptoare încinse, dar nu iau niciodată foc. Andreea Gal 
pare a fi jonglat cu materii prime, cu instrumente ce se lasă 
purtate prin canale de comunicare ce trasează granițele prin 
nervuri ale vieții. Fiecare poezie are drept punct de pornire un 
alt cadru, o altă stocare de impresii, un fel reînnoit de a capta 

fărâme de lume. Însă „camera” înregistrează cu la fel de mult 
patos orice aspect fin care, odată ce i se oferă ansamblul adi-
acent de perspective, își găsește un loc al său printre trăirile 
majoritar „desperecheate”, dar dozate sugestiv. 

Dumnezeu are picioare/ de copil/
aleargă în timpanele tale/ nu se supără 
că-l alungi,/ dar nici nu vine imediat/
când îl chemi.

Confesiunile gravitând în jurul spiritualului poartă cititorul 
printr-o interioritate stratificată, care îl portretizează pe El 
drept un Tată inocent (și al inocenței), iertător, care nu numără 
greșelile, dar nici nu face abstracție de acestea. Versurile sunt 
impregnate de reminiscențele unei raportări ușor autarhice, 
mistice, divinului asociindu-se o înfățișare pe cât de radioasă 
și de meticulos concepută, pe atât de naivă. E antropomorf, 
în  primul rând prin faptul că suflul său nu dă nicio secundă 
de înțeles că ar fi păstrătorul sensului ultim spre care cu (prea 
multă) aviditate ne ghidăm peregrinarea prin lume. 

Odată cu înaintarea în universul ideatic pe care ni-l propu-
ne Andreea Gal devine de la sine înțeles că ființa nu-și duce 
existența străină fiind de ceilalți, ci șirurile sale de zile sunt 
împresurate de întâlniri și conviețuiri ce poartă în adâncimi 
amprenta unor însingurări ce se tot repetă. Vocile care se 
acoperă și se diminuează reciproc au drept rezultat un fundal 
auditiv amorf și îmbibat de micile obișnuințe cotidiene. Rujul 
aplicat pe buze mai degrabă instinctiv decât conștient e 
marcă a unei purtări ce demonstrează cât de multe atingeri 
poate cunoaște fibra umană când trebuie să treacă testele 
unei societăți ce încă nu se înțelege nici pe sine în calitate de 
construct, nici pe actorii din care se compune. E un butoi cu 
pulbere ce, odată „deranjat”, perturbă iremediabil și continuu 
tot ceea ce întâlnește în imediata apropiere. Rafinamentul și 
cochetăria pe care le transmitea deunăzi rujul se dizolvă din 
momentul în care începe să se subordoneze lui pentru că așa 
trebuie, pentru că așa-i stă bine unei doamne...

BAD SKIN
plonjări perfect calculate

Alina Ioana Viţel

de 

ANDREEA 
GAL
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tablă de șah mult prea contorsionată. Ea păstrează alcătuirea 
tridimensională și poartă sinele prin încercări labirintice de a 
asocia oricărui fragment de obiectual un sens mai presus de 
cel standard. Căci doar astfel pare că se poate atinge o doză 
de confort sufletesc, o stare interioară care nu își mai trage 
rădăcinile dintr-o veșnică incertitudine, dintr-o neliniștite 
parcă anume continuă.

Volatilități albastre, zâmbete prinse cu ace de siguranță, 
animalitate neintenționată - toate acestea nu sunt piese 
întâmplător livrate, ci amestecate în așa fel încât devin parte 
a unei dezordini care ridică suspiciuni. Acele apocalipse per-
sonale asupra cărora ni se atrage atenția că ceva le tot amână 
desăvârșirea au drept fundație tocmai reluarea aproape 
obsesivă a unor imagini, senzații și sunete ireale, hiperreale. 
Tot felul de sensuri și de modalități de scurgere a clipei trec 
razant pe lângă, dar întâlnirile acestea tangențiale nu modifi-
că, ci doar amintesc că se poate și altfel.

Instrumentarul sterilizat ce ia locul simbolurilor care aglo-
merau odată zilele de sărbătoare e o surprindere a acutei și 
galopantei schimbări pe care ne-am însușit-o și căreia îi slu-
jim fără drept de apel. Frica de a glăsui altfel decât prestabilit 
e una congenitală și ne menține loiali ideii cum că ieșirea din 
rând e fatală.

Ea (ea, poeta) cade nu către Wonderland, ci către descope-
rirea unui el ale cărui „proprietăți” nu mai satisfac. Căderea - 
căutare cu sens invers - continuă și îi însângerează pe cei doi 
prin simplul fapt că se refuză oprirea la timp. Cârligele sunt în 
permanență întinse, dar maladive, și devine de neconceput 
atașarea de limite. Se merge până în pânzele albe (roșii) cu 
crezul că frânele vor aștepta mereu cumințele, la locul lor, 
în cazul în care neprevăzutul (inevitabilul) își va face apariția.

Versuri-idei care își ies din matcă și surprind subtilitățile 
în jurul cărora gravitează dialogul dintre uman și non-uman, 
mobil și imobil, viu și mai viu prin proiectarea în microuniver-
suri ce se deschid ocazional în fața ochilor noștri. 

Printre paginile acestui volum adie arome nedefinite, dar 
care se înstăpânesc prin pregnanța lor peste cele familiare și 
le iau locul. Ideile sunt vii și se mișcă în dezorientarea lor spe-
cifică până li se indică locul și astfel ia contur o lume cu linii 
puternice și contorsionate, nicicând stabile, căci fiecare cititor 
atribuie alt sens cumulului de toxicitate la cote suportabile și 
recalibrări pe care le pune la dispoziție Bad skin.

Stări de a fi și de a nu fi prin miezul cărora șerpuiesc 
prizonierate psihice care nu găsesc linia de finish, care în-
cearcă, dar ceva le oprește din a o atinge. Mici inconveniente 
stopează fiecare transfuzie de speranță căreia filtrele minții 
îi permit să pătrundă. Omul Andreei Gal pare a nu fi doar în-
conjurat de o carceră imaginară/imagistică, ci și supus la niște 
chestionare cărora devine greu să le mai opună rezistență. 
Întrebările „nemuritoare” se scurg, se înmulțesc, se sufocă 
unele pe altele și, în tot acest timp, sinele asistă punându-și 
la încercare rezistența în raport cu oroarea de a fi, de fiecare 
dată, insignifiant element de butaforie.

Viața, privită de pe toate părțile, ajunge să fie asemuită 
unei vișini despuiate, care încă stârnește fascinația, însă e 
cumva caracterizată de un luciu orbitor ce-i evidențiază 
artificialitatea înstăpânită din loc în loc. E redusă la o elemen-
taritate ce nu poate doar să avantajeze, ci pune în lumină 
fără pic de cosmetizare tot ceea ce a mai rămas de arătat, de 
pus la bătaie.

Merge atent, studiat/ cu mâna elegant/ 
căutând cuţitul;/ în mâinile ei/ toate 
lucrurile sunt/ lame

Ea nu poartă nicio secundă aura vreunei esențe feminine, 
ci e o plăsmuire a Discordiei și o sirenă ce nu caută să facă 
altceva decât să prindă în mrejele sale pe oricine se pripește 
și face pașii greșiți, spre prăpăstiile rațiunii. Reușește să de-
zarmeze, să înmoaie orice fel de precauții prin apelul la o 
eleganță ce se dovedește a fi nimic mai mult decât mijlocul 
prin care se produce anestezierea celuilalt. Se alcătuiește 
din celule contondente și, în cazul ei, acest fapt trece drept 
normalitate. Căci mânuiește lamele cu delicatețe, cu dexte-
ritate, de parcă ar fi prelungiri ale ei, nu doar unelte de care 
dispune cu grijă și tact din când în când. Lamele nu sunt doar 
semnalmentele unei ascuțimi rău-voitoare, ci punctul în care 
sunt plasate le transformă în finalitatea a tot ceea ce ține de 
o ea ce nu comunică altfel decât pentru a bifa, o dată în plus, 
realizarea unuia dintre țelurile meschine ce aparțin unei liste 
lungi, care încă se scrie...

Năluci cărora le e refuzată sațietatea și sunt dispuse să 
înghită jumătate de lume în încercarea disperată și fără sens 
de a umple golul ce nu vrea să se evaporeze și să „lase în 
pace”. În ciuda laturii impersonale insuflate, o privire mai 
atentă, axată pe amănuntele edificatoare, va observa cu 
ușurință faptul că eul nu e un simplu observator al lumii, 
martor al modului în care ea se deapănă, se distruge și se 
regenerează regulat, ci, totodată, joacă rolul de pion pe o 
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György Dragomán construiește o fereastră în timp, o 
epocă de aur privită prin ultimele rămășițe de inocen-
ță copilărească, folosind adolescența drept pretext al 

imaginii de ansamblu ce cuprinde violența, absurdul, răzbu-
narea, lăcomia.

Regele alb reușește să readucă în planul actualității 
măreția și izul utopic al Epocii de aur, profilând, la granița 
dintre copilărie și adolescență, un joc îmbibat de răzbunare, 
violență, muzică și pseudo-război și realitatea de mucava a 
societății comuniste, atât de glorioase și impozante. György 
Dragomán proiectează cititorul în miezul conflictului, în aerul 
pătruns de frica de securitate și dezechilibrul dintre sacrificiu 
și nedreptate.

Cel mai bine-ar fi dacă ne-am rupe 
piciorul, și eu i-am zis că-i un cretin, 
la care el a zis că (…) dacă vrem într-
adevăr să scăpăm basma curată din 
povestea asta cu banii, atunci simularea 
nu duce la nimic.

De la legendele urbane puerile la confruntarea acestora cu 
realitatea, copilăria devine un capitol percutant în alcătuirea 
modului de gândire, percepție sau doar ocolire a violenței 
perpetue, a absenței brutale a rațiunii duse în spațiul apa-
rent calm, naiv. Depășind normele nescrise în care „copilăria 
din fața blocului” este înrădăcinată, acțiunea romanului, 
împărțită în 18 capitole aproape independente unul față de 
celălalt, punctează prin alternanța tipologiilor umane traseul 
evolutiv al lui Dzsátá, conturat prin conflictele exterioare și, 
mai ales, prin cele interioare. Abordarea nevoii impuse de 
maturizare poate fi remarcată în revolta față de ce se pre-
supune a fi normal, dorința de a demonstra faptul că ești 
mai puternic, că te poți împotrivi lumii exterioare: mi-a suflat 
fumul puturos în mutră, numai de-al dracu’ n-am tușit, a și 
ajuns lângă mine, claxonând din nou, dar nici atunci nu m-am 
oprit, fugind numai de-al dracu’ mai departe. Acea credință 

conform căreia orice problemă are o soluție, acel mod de a fi 
plin de speranță, asociat cu miturile urbane care circulă libere, 
alimentate de absența unei aderențe la realitate (cel mai bine 
ar fi dacă ne-am duce la gară și am lua un marfar și ne-am 
duce la Petroșani să ne facem mineri, că a auzit el că acolo pot 
lucra și copii) caracterizează iluzia unei stabilități de neclintit. 
Copilăria ajunge asemenea unui foc de tabără, un spațiu 
lipsit de clișee și alimentat de dorința de a dematerializa în 
experiențe poveștile absurde din nimic, un spațiu al creației 
de scântei, vise, căldură, ce va da naștere ulterior unui matur 
în care inima arde mocnit sub cenușa indiferenței. Lăcomia, 
descoperirea alcoolului, răzbunarea, securitatea sau secretele 
de stat ajung să fie privite de deasupra orașului învăluit de 
frig, din care va trebui să evadezi cu orice preț, peste falsa 
conștiință cetățenească, vag proiectată in viitor.

Jocul dintre oameni, joc ce devine tot mai rece, mai distant, 
mecanism bazat pe reflexe, ușor de ghicit, devine o partidă 
de șah în derivă contopită cu celebrul „de-a v-aţi ascuns” 
paradoxal, în care nu există câștigători. Ascuns atât de bine, 
dorind cu ardoare esența adevărului, căutătorul se pierde pe 
tabla de șah, printre pătratele ca de șotron pe care piesele se 
plimbă, sar, se apără, printre pioni sacrificați, idei pierdute, 
mutări greșite, regele alb. Strategia încropită în grabă, atât 
de logică, matematică, întețește fuga printre alb și negru, 
în care griul nu este definit, iar lupta se dă între inocență și 
maturitate, firesc și nefiresc, alegeri libere și constrângeri. 
Totul devine un joc complicat cu piese de fildeș, turnul alege 
mereu drumul drept, hotărât, nebunul, până va fi capturat, 
va merge încet, răbdător, în diagonală, iar regina nu respectă 
nicio regulă, căci ea este mai presus de orice dogmă înjo-
sitoare. Ambele tabere sunt egale, portret al comunismului, 
dar dincolo de joc, regele alb rămâne o întruchipare a sinelui, 
a personalității ce trebuie apărată cu orice preț, sărind dispe-
rat câte un pătrățel, neîndreptățit, uneori debusolat. Rocadă, 
șah! Albul nu cade în delir, în neagra depersonalizare, iar a 
explica echivalentul și intensitatea unui meci în gloria epocii 
de aur devine o luptă împotriva sistemului, o luptă ce nu 
poate avea loc sub nicio formă. Acea parte întunecată a ta-

REGELE ALB
grozăvia de a fi în lume 

Andrei Rusu

de 

GYÖRGY 
DRAGOMÁN
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blei de joc, ce înglobează secrete, filme interzise, spargeri de 
magazine, portocale, banane și explozii nucleare care trebuie 
să rămână ascunse nu mai este o anormalitate, ca atunci 
când un copil își depășește frica de beznă, de necunoscut; 
la fel apare și nevoia societății de a „crede și a nu cerceta”, 
cufundându-se orbește în mișcări formale, pierzând regele 
alb din câteva mutări la întâmplare.

Preadolescența, graniță ocupată de dorința de percepere 
a sentimentelor invizibile până în acel punct, ajunge originea 
din care pornesc primele ecuații greșite ale iubirii, interpretări 
grafice distorsionate de neștiința și entuziasmul descoperirii 
acestei așa-zisei matematici a sufletelor, în care unu plus unu 
ajunge să dea unu, această dreaptă transformată în parabolă 
sub greutatea clișeelor reînnoite, percepute din nou și din 
nou, mereu la fel. Imaginea geometrizată a nudității femini-
ne, inaccesibilă, imaginară, ajunge să rănească în tangență cu 
realitatea; tot acest pseudo-ritual de „câștigare” a fetelor se 
concretizează în rezolvarea unei probleme complicate care 
nu are soluții - și în această tentativă de iubire cu formule 
eronate, ca un drog tare, devenim inconștient persoane mai 
bune. Acea trecere de la reguli și teoreme la ilogic, atunci 
când minus cu minus nu mai dă plus, acea supradoză de 
optimism ce înlătură din ecuație realismul și practica ia locul 
teoriei abstractizante, totul constituie un sistem mărginit 
elucidabil. Nerespectând condițiile de existență, totul ajunge 
un joc autoimpus, generator de dezamăgire, banal în cel mai 
percutant sens, în care dezechilibrul e un element definitoriu 
al nimicului. 

Tata s-a aplecat, m-a pupat pe frunte, 
dar de îmbrăţișat tot nu m-a îmbrăţișat, 
și mi-a spus să am grijă de mama, să fiu 
băiat cuminte, că eu rămân bărbatul, 
stâlpul casei;

Ascunderea inevitabilului, a impactului unei aparente 
despărțiri și asumarea unui rol indiferent în fața securității 
alcătuiesc portretul unui tată. Acea imagine clasică - acei tați 
de ieri și de azi, persoanele responsabile și sobre din familie, a 
căror maturitate alternează cu iubirea necondiționată - acea 
tipologie relativ predictibilă, a unei persoane care știe me-
reu să dea sfaturi, acel refugiu al dezamăgirilor, acel erou al 
copilăriei, acel tată acum absent bântuie viața copilului care 
nu mai e copil și naște întrebări și responsabilități. Odată ce 
tatăl dispare, această absență se materializează în speranța 
nesecată a revenirii, într-o conexiune mai presus de cuvinte 
prin care simți efectiv viața de dincolo de reeducarea prin 
muncă silnică la canalul Dunării. Această smulgere din spațiul 
familial duce, inevitabil, la pierderea regelui alb, la așteptarea 
și căutarea conștiinței mature și așază realitatea sub semnul 
brutalității și al dezvrăjirii. Apoi meciul se termină. Șah și mat.

György Dragomán construiește o fereastră în timp, o 
epocă de aur privită prin ultimele rămășițe de inocență co-
pilărească, folosind adolescența drept pretext al imaginii de 
ansamblu ce cuprinde violența, absurdul, răzbunarea, lăco-
mia. Totul ca într-un joc de șah cu reguli stabilite pe parcursul 
partidei, o ecuație conflictuală copiată greșit, cu acceptarea 
realității, cu înțelegerea indiferenței și, nu în ultimul rând, cu 
păstrarea regelui alb.
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Recitesc romanul-poem al lui György Dragomán și stau 
culcată pe iarbă în curtea Bunicilor, umbra nucului mă 
protejează de caniculă, nu mă deranjează înțepăturile 

insectelor invizibile, cu Emma am învățat să iubesc furnicile. 
Cu aceeași emoție firavă, cu același entuziasm și, totodată, cu 
aceeași acută teamă de ireparabil, de (auto)distrugere ca vara 
trecută, caut orbește și lipesc oriunde găsesc cioburi alături 
de o fetiță și de Bunica ei, nu se potrivesc, învăț să le amestec, 
să le rotesc, îmi vine să plâng, îmi caut răbdarea la marginea 
disperării, până la urmă bucățile se întrepătrund de la sine, 
toată viața se ordonează cumva de la sine, îmi zic, și atunci 
rămân și eu captivă, exact ca Emma, exact ca atunci când 
aveam și eu treisprezece ani, în coconul libertății/tinereții 
mele. Farmecul acestui roman respiră în pulsații, senzații și 
trăiri afective de o intensitate paranormală, (mi) se anulea-
ză certitudinile, (mi) se dezleagă aripile și visez că zbor. mă 
culc pe aripile vântului, lăsându-mă purtată de el. mă învârt 
repede, zăresc pământul, e foarte departe și foarte-foarte jos, 
totuși văd limpede acoperișurile caselor și copacii, văd frunze 
și crengi, văd viespile dintre ramuri, văd furnicile târându-se 
pe frunze, văd totul. 

Rugul este romanul care condensează între coperțile sale 
toată lumina pe care nu o putem vedea dintr-un macrocos-
mos întreg și creează un mozaic gotic a cărui misticitate se 
unduiește, se vălurește întocmai ca foaia de aluat a Bunicii, 
până când, din autenticitatea trăirii și din intimitatea frumo-
sului, se naște însăși magia. Cu Emma iubirea devine incon-
știent o formă de artă, simt încă mirosul de lemn ars și de 
castane coapte - sunt mirosurile copilăriei ei, sunt mirosurile 
copilăriei mele. Și refuz să cred că este orfană, nu, Mami și 
Tati nu au murit în acel accident de mașină, ultima ei amintire 
cu ei nu este impregnată de vocile pline de resentimente ale 
părinților, nu pentru că ar fi imposibil, ci, pur și simplu, pentru 
că nu este drept; știu că dreptatea este relativă, dar, chiar și 

RUGUL
arzând pe rugul amintirilor: 
nu ești tu de vină că ai supraviețuit

Mălina Turtureanu

de 

GYÖRGY 
DRAGOMÁN 

așa, nu se poate nu se poate nu se poate. Comunismul (sau 
postcomunismul, deși în realitatea Emmei cele două ajung 
să se suprapună dureros) e un (alt) bazar în care viețile sunt 
tratate ca oricare altă marfă cu care se face negoț: tablete de 
ciocolată, gloanțe, țevi de fier, pungi cu bomboane, pungi cu 
biscuiți, cutii de cafea la kilogram, pachete de țigări cartonate, 
sucuri de portocale, de mere, de lămâi, de struguri, anvelope 
de cauciuc cu marginile zdrențuite stropite cu motorină, lăzi de 
banane pe care scrie cu ojă roșie TURNĂTOR. 

Fragilitatea Emmei se construiește treptat din crâmpeie 
de amintiri fulgurante și dispersate, ale căror ecouri se izbesc 
obsedant de noua ei viață, fiind parcă un imn disonant a 
imposibilității de recuperare a inocenței intacte. În timp ce 
ea învață să mimeze apatic bucuria și frenezia generală a 
ieșirii din comunism, deși o resimte doar ca pe o permanentă 
trădare adusă amintirii părinților ei (fiindcă singura punte de 
legătură cu ei care i-a mai rămas i se surpă la picioare odată 
cu distrugerea fotografiei comandantului), eu tac, nu vreau 
să mai spun nimic, pentru că, dacă aș spune ceva, aș distruge 
armonia, simt că aș dezechilibra lumi, pentru că în lumea 
Emmei își găsesc rezonanțe galaxii întregi, toate topite în 
palma unei fetițe bătrâne, toate topite în palma unei bătrâne 
fetițe, toate topite în palma mea. Și cu cât tac mai mult, cu 
atât mai grele vor fi și tăcerea, și vorbitul. Iar timpul lor, care 
devine timpul meu, se va scurge alene ca în ceasul inversat, 
cu cadranul pe partea interioară a încheieturii, ceasul Bunicii 
pe care i l-a dat nepoatei imediat după ce a luat-o de la or-
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felinat. Și în acel moment, soarta Bunicii, soarta Mamei s-au 
răsfrânt asupra Fiicei - toate energiile a două vieții pulsând 
concentric în spatele unei bucăți de sticlă. 

Liniile se împletesc, sfâșiind albul hârtiei precum crengile 
nucului cerul, mă simt ușoară, am înțeles ceva ce alții n-au 
înțeles (...) Nucul e acolo, pe hârtie, seamănă cu o dansatoare 
cu o mie de brațe care tocmai a revenit pe pământ după un 
salt înalt, e încă în avânt, își strânge brațele pe lângă trup ca să 
nu cadă. Mă uit la copac, mă uit la desen. Acum nucul ăsta e 
al meu. Împreună cu Emma caut firul roșu al trecutului în rea-
litatea senzorială a prezentului, îl caut în biblioteca Bunicului, 
în interzisa magazie cu lemne, în ochii lui Peter care ard de 
dorință, parcă e ceva mai mult, dar nu știu ce este, știu sigur 
doar că nu este iubire, în magiunul de prune pe care Bunica 
mă învață să-l prepar, în îmbrățișarea scindată a Krisztinei, 
care se învinovățește cu o furie oarbă pentru moartea surorii 
ei gemene, nu ești tu de vină că ai supraviețuit îi strigă Emma, 
nu ești tu de vină că ai supraviețuit, îi strig și eu, ce am făcut 
să merităm să fim în viață, nu știu, nu știu și nici nu vreau să 
știu, învăț să nu mai fiu vanitoasă, învăț să accept, odată cu 
cartea asta parcă învăț (din nou) să trăiesc. 

Maturizarea vertiginoasă a Emmei (îi tot repet numele 
fiindcă îmi place cum sună, nu pentru că ar fi într-adevăr 
un reper, nu există repere în universul creionat în cărbune 
al lui György Dragomán, cel puțin nu repere propriu-zise, 
există în schimb semne și deja vu-uri, mici vrăjitorii la orice 
pas, care abundă de coloare, inundă pagina de semnificații 
revelatorii, numele ei îl aflu abia la ultima pagină, înțeleg cum 
mă cheamă abia la ultima pagină) își urmează propriul curs, 
înfruntând și alunecând apoi printre poveștile Bunicii despre 
Bertuka și Miklós, despre numere prime și primii fiori ai iubirii, 
despre prietenie și onoare.

„Ai voie să-ţi împărtășești cele mai 
dureroase experienţe numai în așa fel 
încât cei care le aud să aibă impresia 
că i s-au întâmplat chiar lui, că sunt 
propriile lui experienţe. Bunicul știa 
să facă asta, așa că i-a împărtășit 
povestea lui și tot așa i-a împărtășit și 
ea Bunicului povestea ei. Și tot așa o să 
mi-o spună și mie. Pe îndelete”. 

Un Miklós al Emmei devine Peter, sentimente adolescen-
tine care ard și se sting. ard și se sting ca jarul țigării încinse. 
sfârâind dureros pe piele drept pedeapsă. fiindcă toate 
și toți ard, exact așa. Rugul este un roman viu, o poveste a 
poveștilor care pare că poartă amprentele neiertătoare ale 
tuturor personajelor sale și abia la a doua lectură i-am acor-
dat atenția pe care o merita într-adevăr personajul oscilant 

al Krisztinei. Relația Bunicii cu Bertuka din tinerețe seamănă 
mult cu prietenia care se încheagă între Emma și Krisztina, 
deși ele nu vor vrea să recunoască vreodată. Eleganța scri-
iturii lui György Dragomán continuă să mă fascineze prin 
transformările firești care se succed. Din antipatia reciprocă 
de la început, el le oferă acestor două personaje feminine 
șansa de a se reîntregi una pe cealaltă. Krisztina este pentru 
Emma un obiect al invidiei și un orizont al dorinței, o traumă 
vie care, paradoxal, o ajută să se vindece, iar Emma devine 
pentru Krisztina mai mult decât o potențialitate imprevizibilă 
și neexprimată, devine un confident în absența surorii ei. Îi 
vom plânge, strâns îmbrățișate, pe Mama și pe Tata și pe Reka 
și pe Bertuka și pe toți ceilalți, și pe noi, și pe toată lumea, 
îmi aduc aminte cum îmi spunea Tata că plânsul n-are rost, 
plânsul nu duce la nimic bun, dar nu-mi pasă, până acum 
am rezistat, acum gata, s-a terminat, o las pe Krisztina să mă 
îmbrățișeze, o îmbrățișez și eu, mă agăț de ea, o strâng cu 
putere în brațe, plâng la fel de tare ca și ea, ba nu, și mai tare, 
ne lăsăm încet într-o rână, stăm culcate pe covorul de frunze 
uscate, lacrimile ne curg, trăim. 

Însăși existența Bunicii poate fi privită ca un ritual, ca un 
dans exotic și antrenant, ca un cerc de foc asupritor în mij-
locul căruia ea a reușit să supraviețuiască. Știu tot ce știe și 
Bunica, știu totul despre toți sau cel puțin pot să mă mint că 
știu (...) Știu că dacă aș vrea, mi-aș putea înfige până la os 
câte un ac de păr în fiecare genunchi și mi-aș putea dori ca 
tuturor să li se usuce picioarele, ca toți să se prăbușească în 
genunchi și să-și ceară iertare pentru ceea ce fac acum. Ochii 
Bunicii se deschid, ochii Bunicii se închid, vina pulsează între 
ea și fantoma bunicului, este o vină autentică sau o iluzie, 
nu știu, amintirile se contractă, cum știi dacă ce ai făcut este 
corect sau greșit, cum te vindeci, cum mai speri, Bunica nu 
a fost niciodată un om singur, Bunica nu va fi nici acum un 
om singur, simt asta, trebuie să fie așa, abia la a doua lectură 
înțeleg deșertăciunea finalului, impactul ultimei propoziții mă 
lovește în plin, data trecută aveam lacrimi în ochi și zâmbeam 
fiindcă am sperat, acum stau pur și simplu și mă uit în gol, 
mă gândesc la Emma și la flăcările rugului, eu sunt acum 
Rugul, eu mă sting, simt cum îmi arde trupul, e o anestezie 
profană, nu mai vreau să văd, să aud, să știu nimic. destul. 
destul. destul. 

Iar ziua aceea va fi ziua morţii ei...” 

După Rugul nu ai cum să (mai) taci, iar dacă alegi să o 
faci înseamnă că istoria a trecut pe lângă tine, că nu l-ai zărit 
niciodată pe Bunicul și că vocea Bunicii a răsunat în gol, că 
vocea Emmei nu a avut puterea să răzbată până la tine. După 
Rugul privești mai atent și știi că istoriile personale fac istoria 
și că poți alege să îți scrii propria istorie. 
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ANDRADA STRUGARU
“Există în versurile Andradei o simptomatologie clar definită, obsesivă, a singurătății și autodistrugerii neetapi-

zate, neîntrerupte. Somatizarea pe fundalul unei puternice emotivități aparent reținute este o etapă recurentă în 
procesul evolutiv al vocii lirice care călătorește pe linia fragilă, desțelenită din sorginți oricum străine, a existenței.” 

(Ioana Tătărușanu)

P O E Z I E

ne-a stat bine-n unirii bând ceai luminițe
de crăciun în privire instalații care mă leagă la ochi

se sting una câte una ca lumânările de pe tort
a mai trecut un an felicitări cât ești de tristă

nu ne-am cunoscut la momentul potrivit
ce mai rămâne de făcut cu oamenii care au înțeles

fericirea cu oamenii care nu mai caută un sens
cu oamenii care nu suntem

să ne uităm la televizor

există o soluție pentru lipsa de soluții
trag zâmbetul la xerox mă uit în aparat
pun toată încrederea că voi găsi o rutină 

cu tine înapoi pe raft niciodată nu am fost
cu adevărat tristă nici tu nu ai fost vreodată

cu adevărat

come/watch/tv



văd flashuri cu tot felul de cunoscuţi
dimineața mă recuperează de sub acoperișul strâmt

pe care l-am construit dansând simetric printre ei.

tot timpul ăsta am înghițit lumina 
care s-a spart de capul meu

ca o pastilă de memorie pe melodiile noastre.
te-am înlocuit cu tot felul de cunoscuți

de-atunci descopăr în fiecare zi vânătăi
și nu știu pentru cine 

caut circumstanțe atenuante.

faptul că nu mă mai privești
mă face să vreau să îmbătrânesc.

și să nu-mi amintesc nimic despre nopțile
care m-au transformat metodic 

într-un obiect de tortură.
atins de tot felul de mâini.

lovit de pereți.

îmi pare rău că nu ești aici 
când totul e pe cale să se dezmembreze.
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dreamcatcher
***

când întreabă ce doare acum
le spun că acum nu doare nimic

fragilitatea a fost învățată cu timpul

ofer ocrotire mecanic
accept ocrotire mecanic
la marginea simulației

ceva să îi mulțumească pe toți

punctele mele sensibile
încercuite pe piele

sunt privite suspect

vulnerabilitatea
împarte lumea

cu o linie dreaptă

ce mi s-a spus că e bine
așteaptă să se distrugă

ce mi s-a spus că nu e bine
așteaptă să se distrugă

drumurile mele sunt drumurile
care nu duc nicăieri

și acolo lucruri
de care trebuie să mă apăr

închisă într-o pungă de plastic
văd oameni
care au știut

să pună un preț

mereu ceva să obțină
mereu ceva de pierdut

la mine nu se întâmplă nimic

o mare de brațe să mă atingă cu milă
trupul meu spart de valurile ei

ceva de distrus

***

frumusețea
ca o amenințare 

cu arma pusă la tâmplă
într-o zi

cineva va veni după tine
la capătul lumii
să te iubească

deja ucis

***
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 
î n d e p ă r t a tă

ale cui sunt aceste picioare străine
le strângi la piept ca un fetus
cât mai e până se sfârșește

totul
nu mai ai
încredere
nu mai ai

discernământ
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

nu o să plec din țară

pentru că merit mai mult

mai bine să mă consolez așa

după ce-mi arde cineva o palmă.

nu sunt prea tare ca să stau

nu sunt prea tare ca să nu stau

nu sunt prea tare ca să ridic tonul

și să le spun că nu suntem atât de buni

ultima vestă de salvare în visele

în care totul se îneacă

șansele pe care le-am avut

mi le-au dat alții

mi le-au luat alții

lumea mea e lumea în care nu se întâmplă nimic

abandonată de sistem

de dinainte să mă nasc

oriunde m-aș afla

eu sunt sistemul

brațele mele violente sunt brațele lui
le las să-mi facă urme pe tot corpul

în timp ce țara doarme

și la capul ei e un dreamcatcher

cu tot ce aș fi avut de pierdut.
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ANDRADA STRUGARU

Sunt căutătoare de pisici negre și pentru asta
miorlăi zgomotos până când crăpăturile pernei devin

șănțulețe
focalizez toate unghiurile vederii pe ventriculul stâng, ignor toate aortele

și mă bucur de imaginea cuminte a sticlei
cu irizații albastre de pe marginile de șosea

 
când o pisică neagră îmi sare în față

scrâșnesc ca nucile în pumn 
/un fel de oglindire/ Ioana TĂTĂRUȘANU

**
Oameni mari, bărbați responsabili care

pensați viața până când îi dați forma unei
jucării sexuale,

e atât de ușor să fii fată femeie.

foto: Bogdan Pîrău

***

frumusețea
ca o amenințare 

cu arma pusă la tâmplă
într-o zi

cineva va veni după tine
la capătul lumii
să te iubească

deja ucis

***
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 
î n d e p ă r t a tă

ale cui sunt aceste picioare străine
le strângi la piept ca un fetus
cât mai e până se sfârșește

totul
nu mai ai
încredere
nu mai ai

discernământ
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

***

trupul tău știe 
că e întuneric și ești singur.

acum 
când nu mai este nimeni

mâinile tale 
care știu să facă

multe lucruri
nu folosesc la nimic

instrumente de luat rămas bun
fără baterie

pulsând a satisfacție
îți acoperă ochii

zgomotul lor clipind
în timp ce tu pleci

e o inimă de pui scăpată pe gresie
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foto: Bogdan Onofrei

ILINCA ZAHARIA
“Nimic nu pare îndeajuns de sincer pentru a descrie poezia pentru mine, 

nimic în afară de poezia însăși. De aceea prin ea, găsesc în mine și peste 
tot în jurul meu o sinceritate pe care o pot vedea doar uneori, efemer, în 

privirile oamenilor. Sinceritatea aceasta o datorez lumii și i-o pot oferi prin 
privire, dar mai ales... prin versuri.”

omul care a murit în propria barcă
și-a văzut destinul tropăind de la un kilometru distanță,

l-a îmbrățișat până s-au contopit sub cerul afumat de vară.
în barca sa era un casetofon ce urma să rămână fără baterie

în barca sa niște ciorapi lungi grena
o pipă; o poză cu fiică-sa,

toate aveau să plutească grațios până dimineața,
la întâmpinare, și doar atunci malul avea să le ofere adăpost.

omul care a murit în propria barcă
fusese generos și debordant în credință,

cu o barbă lungă cât un dumnezeu,
cu un zâmbet întins și ramificat.

în inima sa obișnuiau să înoate o puzderie de pești micuți
ei îl călăuzeau zilnic

dintr-o parte în alta a lacului
și-i alinau sihăstria.

barca avea un strat de vopsea roșie decojită,
uneori își închipuia că e nouă și lucioasă, o simțea

alunecând ascetic prin apă
urmărită solemn de copaci.

și barca avea curând să danseze în tăcere pioasă
cu toate animalele pulsând în jurul

corpului chircit

toate aveau să plutească

Dacă ne-am ucide unul pe altul
nu știu ce să fac cu atâta 

furie
să lovesc scaunul pe care

m-am urcat cu atâta eleganță 
poantele astea îmi fac picioarele

mai mari
-o forță pe care n-am dobândit-o încă-

buclele fundei nu pot fi egale
/nu pot să-mi echilibrez sinapsele 

nu pot să le dau foc/

nu știu ce să fac cu 
atâta furie

/ nu vreau ceva atât de viu/
să-mi întind mâinile în lateral

totul e despre 
balance

reprimarea impulsului animalic
să-ți rup ștreangul

să-ți dau peste mână
să te sărut

/ un brad cade peste inimioara din carne crudă/
scaunul ăsta se mișcă sub mine

nu știu ce să fac
dacă nu-mi mai ajung 

literele random
caps lock: SUNT UN DEZASTRU

vârful pontului împinge delicat
marginea scaunului

pliè suspendat

n-ai fost niciodată aici

MIRUNA MARIA SOLOMON
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nu știu ce să fac cu atâta 
furie

să lovesc scaunul pe care
m-am urcat cu atâta eleganță 

poantele astea îmi fac picioarele
mai mari

-o forță pe care n-am dobândit-o încă-
buclele fundei nu pot fi egale

/nu pot să-mi echilibrez sinapsele 
nu pot să le dau foc/

nu știu ce să fac cu 
atâta furie

/ nu vreau ceva atât de viu/
să-mi întind mâinile în lateral

totul e despre 
balance

reprimarea impulsului animalic
să-ți rup ștreangul

să-ți dau peste mână
să te sărut

/ un brad cade peste inimioara din carne crudă/
scaunul ăsta se mișcă sub mine

nu știu ce să fac
dacă nu-mi mai ajung 

literele random
caps lock: SUNT UN DEZASTRU

vârful pontului împinge delicat
marginea scaunului

pliè suspendat

Mandatory
n-am să fiu prezentă când ne vom transforma în

puțin mai mult decât străini 
/o involuție la nivelul privirii/

/ o ușă pe care am încercat să o închidem cu piciorul/

poate problema e că ai spălat bandana
noastră albastră de prea multe ori

ca și cum ai clăti o promisiune la infinit
până rămân doar 2 degete mici împreunate 

// nu mai miroase a noi//

m-am obișnuit cu faptul că 
.your attendance can no longer be mandatory. 

ne-am ținut dezveliți în
reflexe robotice de atenuare a singurătății 

și le-am pus pe repeat 
așa ne-am educat credința în fericire.

//tata avea dreptate când spunea: repetiția e mama învățăturii//
poate așa i-ai șoptit și tu zilnic inimii că trebuie să mă iubești.
și ai început să crezi că reciprocitatea e o durere suportabilă.

ce o să fac(i) din mine când pleci ?

Gătesc doar când sunt singură şi
la finalul zilei trag o linie cat se poate de 

dreaptă
peste zăpada de pe banca din gulliver

// madam please return to your assigned seat //
a ramas să-mi găsesc locul să-mi găsesc scopul, numarul

să intru în rând, să stau la coadă ca toți ceilalți. Să aștept fericirea 
să-mi se spună că s-a terminat.

//nu mai au nici în spate. ce e în vitrină e din plastic//

 cu tine
active 2 minutes ago doare la fel de tare ca 31 minutes ago 
așteptarea e tot ce îmi rămâne după ce trag linie peste //

te așezi robotic pe bancă-  #seen
active now doare mai tare decât 

nu mai pot sta la rând pentru fericirea ta
plasticul a început să ne mulțumească pe amandoi 

la finalul zilei trag o linie cât se poate de 
dreaptă

câte persoane mi-au spus că sunt frumoasa azi
//de câte ori tu//

de cate ori mi-am reamintit că nu

mulțumește doar la finalul rugăciunii când
 realizezi că nu mai ai în cine să crezi.

fo
to

: B
og

da
n 

Pî
ră

u
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în mine doarme 
un fel de parcare zdrențuită de ghirlande & peturi de bere

::exercițiile de supraviețuire se fac cu ochii închiși
ca să nu ții minte de unde începe moartea::

bunicu și-a luat suta de grame & a început-o de unul singur
eu i-am zis să nu se uite 

noi ăștia care acum trecem pe aici 
suntem ca niște fermoare ruginite 

nu știu de ce dar suntem

mai ales în zilele în care rămânem fără aer doar
pentru că blocurile se lipesc de plămânii noștri 
ca niște resturi de tutun înghițite din prostie 

iubitul meu își iese din minți când scriu despre 
mâinile bunicului

mă cuprinde & camera își schimbă pereții 
de fiecare dată când se întâmplă asta

pe aici zac părticele abstracte
prost aplicate pe post de gene ale lumii ăsteia 

care seamănă mult cu mine & 

se stinge
din ce 
în ce

mai repede

foto: Bogdan Pîrău

sleeping grandpa

SORINA RÎNDAȘU 
(n. 2003, Suceava) “Nu știu ce aș putea spune despre mine mai bine 

decât a făcut-o Livia Ștefan la momentul potrivit, (în care să descopăr că 
mi se potrivește în proporție de aproape 100%) : „sunt/prețioasă /ca un 

diamant/ perfect/ zdrobit”
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Tramvaiul mergea spre luna ca un
nasture ciobit & tu ai mers cândva cu el din

stația de la spitalul oncologic la
rondul dintr-un cer capăt de linie// 28 oct

Cum ieșea tramvaiul din ceață ca
Un animal adormit în lumina gălbuie & densă cu

miros ușor de benzină unde
nu există contur; fac cicatrici în genunchi

Copii care cred în Dumnezeu și 
în moș crăciun/ bărbatul în sacou roz pe

marginea unui acoperiș cu flori de
cireș întins spre un cer ciuruit de apus și
Mersul ca un somnambul spre mântuire

Nu atinge stâlpii nici firele din mine
Căzute la pământ

Andrei Rusu

Nobo e pe cale de dispariție
E unicul din ziua de azi

Care îți spune în față că ești un ratat
Sau te iubește ca pe sticla de apă după o beție

Nobo are nevoie de ajutor
Scrie pe ambalajul de la guma de mestecat

Tot ce crezi
Despre mătușa combinat de salivă

Despre gravida care te calcă
Despre colegii care îți arată muie pe la spate

Nobo a dispărut din natură
E întâlnit doar în captivitate

Cu botniță și ochii lui atât DeLarge
Se uită cum toți îi zâmbesc

Ascultă cum toți îl laudă
Și vomită în cușcă

Pe ritmurile Simfoniei Nr.9

IULIA IAROSLAVSCHI

cred că vreau să mor nu sunt sigură
camera asta fără ferestre e prea mare

lovesc întruna cu pantoful gândaci și gânduri care
mă târâie de parcă n-aș avea niciun sens

scările m-ar scoate de aici dar se
ascund ca-ntr-un joc mama și tata n-au roluri ei

sunt oamenii de la lumini și sunet
ca semn de omagiu tac de atâta timp
oricum în mine se petrec prea multe

am uitat de tot ceea ce se întâmplă
afară tulburați

oamenii au carnea roșie și vorbesc
despre foamete despre amanți despre sinucidere

ce lume e asta parcă s-ar fi pierdut prin buzunarul cuiva 
iar acum c-au găsit-o n-o mai vrea nimeni

ante mortem

pe drum trece lady in red nu pot face
nimic în legătură cu asta

anastasia lasă gazul pornit vomită

aștept să ne transformăm în două inimi să rămânem ca semințele dulci-acrișoare 
lângă 

pahare bucăți de tavan 
poze cu noi agățate în loc de lumini

nu suntem primii în casa asta totuși 
am transformat-o într-un al doilea corp 

or să vină alții să absoarbă același aer între 
ferestrele care nu se deschid & apăsarea 

prosoapelor umede

numai dragoste rodii & colagen
într-un schelet fără mobilă sub care nu plouă 

fără un încătemaiiubesc șoptit anastasiei 
pur și simplu sau cu alte intenții 

lady in red

Cicatrici în genunchi

Captivitate
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Matei Ioachimescu
Publicul nu trebuie doar cucerit emoțional, ci și stimulat intelectual

foto: Andrei Rusu

I N T E R V I U



 ■ CUM AR TREBUI SĂ ARATE  PROGRAMUL UNUI 
TÂNĂR CARE ÎȘI DOREȘTE SĂ DEVINĂ UN 
ARTIST RECUNOSCUT?

Cred că artistul în devenire ar trebui să se dezvolte având 
în vedere trei aspecte: unul este, evident, realizarea tehnică 
– fie că este vorba despre scris, despre pictură sau despre 
cântatul la un instrument – trebuie să stăpânești tehnica. 
Dincolo de ideile mai mult sau mai puțin ingenioase, indi-
ferent de gândul mai mult sau mai puțin profund sau de 
sentimentul pe care dorești să îl transmiți, fără tehnică nimic 
nu se poate realiza. Celălalt aspect este cel emoțional: dacă 
nu ai o trăire autentică pe care să o traduci prin tehnică și 
să o aduci, cumva, în fața publicului, nu se poate. Al treilea 
palier este, dacă vreți, cel intelectual. Așadar, trei coordonate 
de bază: tehnica, componenta emoțională și componenta 
intelectuală – a cercetării.

Acum sigur că, judecând prin prisma a ceea ce fac eu, este 
ușor de ajuns la asta. Trăsătura intelectuală a produsului ar-
tistic se poate dezvolta relativ ușor prin muncă de cercetare, 
prin stabilirea unor relații între muzică și alte arte sau, de ce 
nu, prin căutarea altor surse de inspirație sau, pur și simplu, 
prin aprofundarea și înțelegerea textului muzical. Noi suntem 
interpreți, nu suntem creatori. Așadar, trebuie să interpretăm 
un text asemenea unui actor – în spiritul a ceea ce compozi-
torul a gândit, a ceea ce îi este specific.

În ceea ce privește componenta emoțională, consider că 
fenomenul artistic trebuie perceput ca o vibrație, ca o multi-
tudine de lucruri complexe și complementare.

Ceea ce facem noi, ceea ce face un instrumentist, își găseș-
te asemănări, mai degrabă, cu lumea sportivă. Nu este atât 
de multă creație, avem nevoie de condiție fizică pentru ceea 
ce realizăm; există, deci, o anumită rutină: așa cum un sportiv 
își începe programul printr-o alergare ușoară, prin repetarea 
exercițiilor de încălzire, noi avem un program zilnic foarte 
atent stabilit.

Așadar, un artist tânăr nu poate produce ceva din nimic. 
Este necesar ca el să investească foarte mult timp în cele 
trei direcții despre care am vorbit, chiar dacă raportul din-
tre componente rămâne o chestiune strict personală. Sunt 
unii instrumentiști care, de exemplu, investesc mult în latura 
emoțională, vor să simtă acel moment. Pe de altă parte, dacă 
simți momentul, dar nu ai un plan, s-ar putea ca acel produs 
artistic să poată cuceri publicul, dar atât. Iar eu cred că nu 
trebuie doar să-l cucerești, ci și să-l stimulezi intelectual. Când 
auzi o piesă, să te întrebi: ,,Wow, cum a făcut chestia asta?!”. 
De fapt, e vorba despre niște proporții matematice. Uneori, 

muzica nu exclude nici legătura cu pictura. La Debussy sau 
la alți muzicieni impresioniști, e clară dimensiunea abstractă. 
La fel, în muzica contemporană, unde folosim nu numai 
sunete plăcute, ci și unele „urâte” sau cu un anumit grad de 
intensitate.

 „Când e vorba de muzică contemporană, 
lumea se sperie pentru că este vorba despre 
un limbaj cu care nu suntem obișnuiți, un 
limbaj dur câteodată, dar care este extrem de 
interesant pentru că propune emoții mult mai 
diverse.”

 ■  CUM VĂ ALEGEȚI REPERTORIUL? CUM 
AȚI PLANIFICAT PROGRAMUL PENTRU 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI 
MUZICĂ DE LA BISTRIȚA?

Asta a fost foarte simplu. În primul rând, trebuie să știi 
cui te adresezi, care îți este publicul. Cred în varietatea unui 
repertoriu, în multitudinea de trăiri. Cred că trebuie să creezi 
un concept: e necesar ca piesele să se lege între ele, fie că 
este vorba despre o legătură tematică, fie despre o rupere 
de ritm permanentă. Mie asta îmi place să fac întotdeauna: 
să trec dintr-o stare în alta și consider că aceasta înseamnă 
adevărata virtuozitate. Din acest punct de vedere, ceea ce 
facem noi este mai aproape de arta actorului, căci, și într-un 
caz și în celălalt, se trece cu rapiditate dintr-o stare în alta. 
Eu fac foarte multe programe și mă interesează ca ele să 
fie variate: de la concerte clasice la proiecte crossover, de la 
muzică latino-americană la cea ritmată sau la cea melodică și 
așa mai departe. Există o mulțime de posibilități! Provocarea 
este cum le pui împreună. Cred că ideea de la care trebuie 
plecat e că trebuie să ai un șir firesc al lucrărilor, dar, pe cât 
posibil, nu în mod tradițional. Cred în ruperile de ritm, cred 
în legătura armonică și tonală și în a te găsi în același spectru 
armonic indiferent de perioada din care vine această muzică.

În ceea ce privește repertoriul pe care l-am ales pentru 
Bistrița, e important să știți că eu deja cunoșteam publicul 
de aici, iar acest public nu e format doar din scriitori și poeți. 
Din câte am văzut, a fost un public numeros, format atât 
din iubitori de literatură, cât și din cunoscători și pasionați 
de muzică. Asta înseamnă că trebuie să prezinți niște piese 
care să-i atragă și pe unii, și pe ceilalți și, în general, să creezi 
sentimentul că fiecare dintre cei din sală se poate identifica 
cu o piesă sau alta. Am ales piese de inspirație rock sau jazz, 
muzică romantică – precedată de o poveste care să atragă, 
muzică din repertoriul de operă, melodii care sună foarte 
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cunoscut. Așadar, ideea acestui program a fost bazată pe 
varietate.

Fiind un muzician cu o formare clasică, valorific repertoriul 
clasic, dar împing de fiecare dată granițele repertoriului meu 
către muzica momentului. Cred, apropo de modul în care 
alcătuiești un program, că este esențial să promovezi muzica 
momentului. Și, dacă faci publicul părtaș și îi spui că asta 
este muzica lui, totul devine un moment de maximă onoare. 
Vedeți, dintre toate artele, muzica nouă este cea mai evitată. 
Există o explicație istorică pentru asta: lumea citește o carte a 
momentului, intră într-o galerie cu artiști ai momentului, vede 
un film contemporan… Când e vorba de muzică contempo-
rană, lumea se sperie pentru că este vorba de un limbaj cu 
care nu suntem obișnuiți, un limbaj dur câteodată, dar care 
este extrem de interesant pentru că propune emoții mult mai 
diverse. Nu mai e doar despre iubire (iubirea de Dumnezeu 
sau iubirea față de celălalt) și este, câteodată, chiar violentă 
și puternic încărcată emoțional, iar motivul pentru care ne 
speriem atât de ușor de muzica contemporană este că 
sunt foarte multe sute de ani de armonie în muzică, adică 
de muzică plăcută urechii. Ideea este că în acest limbaj s-a 
făcut absolut totul. După Beethoven, Mahler, Wagner nu mai 
ai unde să mergi în limbajul clasic! Și-atunci a existat o ru-
pere, într-adevăr foarte bruscă în Noua Școală Vieneză când 
Schönberg, Alban Berg și Webern au încercat într-un mod 
foarte abrupt să spargă granița armoniei și a muzicii plăcute 
(ca să o numim așa) și să meargă spre formule matematice. 
Asta n-a prins. După care, timp de 60-70 de ani s-au tot dus 
în direcția cercetării sunetului și a modului cum se produce el. 
Culmea este că ascultăm cu plăcere sunetele naturii … în na-
tură, dar, când e vorba să le ascultăm într-o sală de concert, 
ne speriem de asta. Un alt aspect e că muzica momentului 
nu a avut timp să fie filtrată, nu? Au existat contemporani 
cu Beethoven, au existat contemporani cu Mozart, însă doar 
cei doi au rămas până în zilele noastre, au rămas pentru că 
filtrul istoriei artelor i-a selectat; iar în contextul muzicii con-
temporane, filtrul suntem noi. Și-atunci este datoria noastră 
ca interpreți să alegem piese contemporane atractive pentru 
public, care să-i facă să audă sunete, zgomote și așa mai 
departe într-o manieră cu care să se obișnuiască în timp și să 
nu li se mai pară atât de stranii.

 „Vocea acestui flaut suntem noi; ea vine din 
aerul nostru, noi suntem cei care transmitem 
aceste vibrații într-un mod absolut direct.” 

 ■ DE CE AȚI ALES FLAUTUL?

 De ce nu? De la cinci ani eu am studiat pianul și la flaut 
am ajuns pentru că eram un pianist foarte slab. Adică aveam 
un fel de talent muzical, dar nu îmi plăcea să lucrez atât de 
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mult. Și, în plus, flautul este cel mai aproape instrument de 
vocea umană. Nu avem nimic intermediar, nu avem o ancie. 
Mecanismul acela este extrem de simplu, este un instrument, 
dacă vreți, primitiv. Vocea acestui flaut suntem noi; ea vine 
din aerul nostru, noi suntem cei care transmitem aceste vi-
brații într-un mod absolut direct. Și probabil că asta era ceva 
ce mi-a lipsit câtă vreme am studiat pianul: latura organică a 
instrumentului, faptul că tu ești instrumentul și că acesta face 
parte din tine. Cred că așa am ajuns la flaut.

 ■ AVÂND ÎN VEDERE CĂ VORBEAȚI DESPRE 
MUZICA CONTEMPORANĂ, CE NUME DIN 
ACEST „SPAȚIU” ADMIRAȚI?

 Oh, sunt foarte foarte, foarte mulți pe care îi admir! În 
primul rând, există pionieri ai muzicii contemporane. Nu știați 
poate, dar inventatorul muzicii tehno de astăzi este Karlheinz 
Stockhausen, compozitor care a scris în anii ’60-’70, până prin 
anii ’80 și care a făcut muzică electronică. A fost un fel de 
deschizător de drumuri în muzica electronică, inventator al 
muzicii tehno – nu al celei minimaliste, pe care o ascultăm 
acum, complexe, dar elementele acestea au existat. Au exis-
tat numeroși pionieri fabuloși, chiar foarte mulți, de exemplu 
Luciano Berio. Și în contextul muzicii contemporane româ-
nești avem compozitori extraordinari. Este Doina Rotaru, este 
Călin Ioachimescu, tatăl meu, este tânărul Dan Dediu și mai 
tânărul Cristian Lolea, este Diana Rotaru, sunt foarte, foarte 
mulți. Cred că în România, școala de compoziție de muzică 
contemporană a căpătat o importanță foarte mare. Oamenii 
și-au dorit să se rupă de tradiție într-un mod foarte eficient.

 ■ CU CE COMPOZITOR  V-AR FACE PLĂCERE 
SĂ VĂ PETRECEȚI O VACANȚĂ, DACĂ AȚI 
PUTEA? CU CE COMPOZITOR NU AȚI PLECA 
NICIODATĂ ÎNTR-O VACANȚĂ ȘI DE CE?

 Aș pleca într-o vacanță cu Gustav Mahler, pentru că este 
un compozitor romantic cu un destin extraordinar, cu o su-
ferință permanentă și cu o trăire extrem de intensă. În plus, 
Gustav Mahler știa să își aleagă locuri de vacanță absolut mi-
nunate, locuri de retragere, de fapt, în natură. E un loc absolut 
idilic în Austria, în Salzkammergut pe lângă lac. Din punctul 
ăsta de vedere, m-aș duce cu un compozitor care știe să își 
aleagă spațiul în care să-și petreacă vacanța. Cu cine nu m-aș 
duce? Cu Wolfgang Amadeus Mozart, pentru că n-ar face 
decât să scrie și vacanța ar deveni extrem de plictisitoare.

 ■ CUM AR ARĂTA, ÎN VIZIUNEA 
DUMNEAVOASTRĂ, LUMEA FĂRĂ MUZICĂ?

 Bună întrebare… Lumea fără muzică ar fi o lume surdă și 
mută. Muzica este ceea ce ne însoțește, practic, dintotdeau-
na. Este absolut imposibil de trăit fără muzică. Mă cuprinde 

un sentiment de panică doar la gândul că ar putea să nu 
existe muzică. La fel mi se întâmplă când mă însoțește muzica 
ce nu este menită să fie ascultată. Consider că trăim timpuri 
în care oamenii au uitat să asculte muzică. Tocmai pentru că 
este prezentă peste tot, a devenit un gest firesc să nu asculți 
muzică.

În ceea ce mă privește, muzica este făcută pentru a pro-
voca o comunicare între mine și public. Dar pentru asta e 
nevoie de doi: de un furnizor și de un receptor. Dacă cel care 
receptează nu are deschiderea sufletească pentru a veni 
să asculte, să trăiască și să facă legătura cu mine, atunci se 
produce un lucru trist.

Consider că locul muzicii este acolo unde se poate face 
această comunicare directă și nu la radioul de la cârciumă, nu 
în lobby-ul unui hotel și așa mai departe.

 ■ DACĂ AR FI SĂ IDENTIFICAȚI O PARTE A 
CORPULUI DE UNDE CREDEȚI CĂ PROVIN 
ENERGIA ȘI VIAȚA NECESARE GENERĂRII 
MUZICII, CARE AR FI ACEASTA?

Din stomac. Este mijlocul corpului, este sursa de energie.

 ■ AVÂND ÎN VEDERE CĂ SUNTEM LA 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI 
MUZICĂ DE CAMERĂ „POEZIA E LA BISTRIȚA”, 
CARE CREDEȚI CĂ ESTE LEGĂTURA DINTRE 
MUZICĂ ȘI POEZIE?

 Muzica este poezie, iar poezia se bazează pe ritm. Și mu-
zica trebuie să aibă ritm. Poezia, la rândul ei, are o anumită 
cadență, are un anumit fel de intonație. Legătura este absolut 
evidentă.

Interviu realizat de Raisa Manolescu după recitalul lui 
Matei Ioachimescu de la Festivalul „Poezia e la Bistrița” (ediția 
a X-a).
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Marea. Valurile izbindu-se aprig de picioarele îndră-
gostiților clandestini. Fumul de țigară răsucindu-se 
în rotocoale. Spațiul închis al rulotei. Ritmurile limbii 

spaniole antrenând ritmurile iubirii. Mașina gonind în viteză 
pe șosea într-o zi de vară. Câmpul cu cei doi arbori solitari în 
lumina crepusculară. Sunt doar câteva dintre imaginile per-
cutante care îmi persistă în minte după vizionarea celui mai 
nou film al lui Tudor Giurgiu, Parking. Nu este (doar) o poveste 
despre impasul existențial al imigrantului. Nu este (doar) 
o poveste de dragoste adulterină cu happy-end. (Spoiler: 
noțiunea aceasta este atât de vagă și de imprevizibilă, încât 
chiar cred că publicul ar trebui să se concentreze mai mult 
pe spontaneitatea acțiunii și nu neapărat pe modul în care se 
încheie ea.)

Parking
Unde și când simțim să fugim de acasă

Mălina Turtureanu

Ni el tiempo, ni el espacio/Podrán borrar lo que me 
hiciste soñar (Nici timpul, nici spațiul/ Nu vor putea 
șterge ceea ce m-ai făcut să visez)

Este o poveste despre curajul nebun (și contagios) de a 
pleca și de a te lăsa văzut de lume. Despre căutarea oarbă și 
neobosită a libertății de a scrie. Și despre găsirea propriului 
sine prin prisma celuilalt. Printre refugii în momente neopor-
tune și întoarceri în punctul de plecare, dezamăgiri și ratări, 
îmi place să cred că, în final, Adrian reușește să se desprindă 
de spațiul mizer al parcului de mașini și să abandoneze o 
luptă, deopotrivă interioară și exterioară, care eșuase încă 
dintru început, nu pentru că el ar fi fost defect, ci pentru că 
avea convingerea că lumea din jur îl vede astfel.

Recunosc că încă de anul trecut, de la Întâlnirea Alecart cu 
scriitorul Marin-Mălaicu Hondrari în care am discutat despre 
Războiul Mondial al Fumătorilor, Apropierea și Lunetistul, am 

foto via VICE România (VICE Media)
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așteptat cu nerăbdare o nouă zi de vară nesfârșită ca aceea, 
în care povestea autentică ia locul ezitărilor și ne-am promis 
încă de atunci că alecartienii vor fi printre primii spectatori în 
sălile de cinema când va apărea ecranizarea romanului foarte 
drag lor, Apropierea. Cadrele panoramice, flexibile, grăitoare 
pentru Spania arzătoare, colorată și excentrică de la începutul 
anilor 2000 (momentul întâlnirii dintre cei doi, așezat parcă 
sub semnul predestinării, în Noaptea de San Juan sau de 
Sânziene; pentru că din momentul în care te împarți între 
două culturi devine naturală asocierea constantă dintre aici 
și acolo, noi și voi) sunt reduse simbolic la flashback-urile sus-
pendate în care acțiunea devine potențată, imaginabilă, fără 
a avea însă garanția realizării. O înlănțuire de proiecții statice, 
acțiunea propriu-zisă fiind concentrată tumultos aproape 
în întregime în spațiul apăsător al rulotei, dând impresia de 
viață monotonă, reductibilă, trăită doar în spații închise, la 
limita existenței. 

Iată-mă aici, în Cordoba celor trei culturi/și toate 
trei muribunde

Eu, un fost puști fugit de-acasă visând la Mediterana 
& la plajele ei cu cele mai plate abdomene din Europa.

Fiindcă arta cinematografiei a presupus, inevitabil, con-
densarea firului narativ inițial într-o singură perspectivă, 
personajele au căpătat individualități noi, ample și solide, 
fiecare dintre ele părând a proteja un mister și temându-se 
parcă de contactul cu ceilalți. Urmărind filmul Parking am 
avut senzația că mă aflu într-o buclă perfect concentrică, 
care adună armonios întreaga urâțenie a lumii și o arată 
oamenilor în intimitatea fragilității ei. Mai mult decât a fi fidel 
poveștii din spatele romanului-pretext al lui Marin-Mălaicu 
Hondrari, m-a impresionat că Tudor Giurgiu reușește un 
lucru mai important, și anume să fie fidel însăși scriiturii cărții, 
(re)compunând, paradoxal, o estetică a frumosului, amintind 
de atmosfera care m-a fascinat la lectură. Pentru că scriitorii 
văd lumea distorsionat și doar ei au puterea de a transforma 
mizeria în ceva nobil.

Mowgli, Mowgli, ce faci, zăpăcitule?/Ce cauți tu în 
Spania? 

Ce (mai) înseamnă să aparții unui loc când tu nu-ți poți 
asuma nici măcar propria singurătate? Să-ți trăiești viața par-
că în absența ta, să fii un românaș izolat într-o carapace stră-
ină, prizonier al unui timp care îți amintește cu fiecare ticăit 
al ceasului ce oră este în România, nu aici. Și cum de ai venit 
în Spania? După ce stai 30 de ani într-o cămăruță, te cam 
saturi, mai vrei și altceva. Mihai Smarandache își creionează 
personajul cu umor și sensibilitate, interpretând convingător 
rolul scriitorului rătăcitor ce are nevoie în primul rând de in-

spirație, nu de stabilitate. Conceptul „acasă” pare a fi atât de 
îndepărtat de conștiința lui Adrian, încât, la un moment dat, 
riscă să piardă complet orice raportare față de apartenența 
la un loc. Gândind și vorbind în spaniolă, momentele în care 
scrie în limba maternă par a fi singurele clipe de respiro și 
revelația imposibilității de întoarcere devine aproape la fel de 
dureroasă cum este cea a impasului rămânerii într-un spațiu 
care îl ține captiv ca într-o menghină, fără a-i oferi nimic în 
schimb. Mowgli, Mowgli, într-o zi o să ne înălțăm cu rulota 
asta/„România” ta cu pereți din rumeguș presat & o să dăm 
din mâini ca niște pui care învață să zboare. 

Nu aș vrea să mor înainte să fii a mea  

Ca un foc de tabără care continuă să ardă într-un decor 
dezolant chiar și atunci când se apropie furtuna, rămâne 
pentru mine personajul interpretat admirabil de actrița Belén 
Cuesta, o Maria puternică și periculoasă, care pare a prelua 
toate atributele personajelor feminine ale lui Hondrari într-un 
complex de senzualitate, dinamism și vitalitate. Energia se-
ducătoare a Mariei pulsează și erupe pe parcursul filmului, 
contrabalansând perfect punctele moarte care bântuiau ru-
tina personajului masculin până acum. Atracția pentru acest 
personaj spumos evoluează de la sine, cum era de așteptat, 
însă povestea ce se înfiripă între cei doi nu are urmă de clișeu, 
pasiunea lui Adrian pentru Maria nefiind nici întâmplătoare, 
nici superficială. Relația se construiește ca o punte de le-
gătură între trecutul și viitorul său, reușind să-i salveze din 
anonimat propria imagine despre sine și transformându-se, 
treptat, într-o iubire care consumă și inspiră în același timp. 
Ca într-un joc de lumini și umbre, Maria pare a fi singurul 
scop credibil pentru plecarea sa anticipativă în Spania și, tot-
odată, ea întruchipează nevoia lui disperată de a fugi, de a se 
elibera și de a-și lărgi un orizont pe care îl pierduse. Creaste 
en mí una nueva ilusión/Me recordaste que existe el amor (Ai 
creat în mine o nouă iluzie/Mi-ai amintit că există dragoste). 

Voi, scriitorii, vedeți tot timpul lumea altfel 

Mi-a plăcut mult filmul pentru că oferă alternative perso-
najelor în contraste cinematografice desăvârșit realizate, pu-
nându-se accentul pe natura relațiilor care se dezvoltă între 
ele. Din acest punct de vedere, Mercedes, soția lui Rafa, este, 
mai presus de orice, o ascultătoare desăvârșită. Cu o prezen-
ță de spirit și o intuiție de nezdruncinat, ea aplanează con-
flictele și devine nu doar păstrătorul confesiunilor lui Adrian, 
cât păstrătorul confesiunilor poveștii în sine. Înstrăinarea de 
Rafa reprezintă o confruntare pe care este nevoită să o ducă 
singură, însă și-o asumă cu demnitate, durerea de pe urma 
pierderii sale definitive urmând să explodeze mai târziu. Te 
necesito aquí/ Pero tu amor ya no es para mí (Am nevoie 
de tine aici/ Dar dragostea ta nu mai este pentru mine). 
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Filmul păstrează de fapt, în esența sa, o tehnică a amânării 
și a așteptării, tensiunea ajungând să atingă în final însă cote 
culminante.  

Rafa zice ești cel mai bun paznic pe care l-a avut 

Îmi aminteam de relația dintre Adrian și șeful său ca fiind 
una onestă, de colegialitate (prietenie e mult spus), Rafa fiind 
un personaj căruia nu i-am acordat atâta atenție pe cât ar fi 
meritat și pe cât m-a făcut pelicula lui Tudor Giurgiu să-i ofer. 
Mercedes pare a fi singura sursă inepuizabilă de speranță a 
lui Rafa (pentru ea îl mustră conștiința și vrea să scape de 
afacerea din parcul cu mașini, să își deschidă o afacere cu 
lavandă împreună), însă, totodată, și întruchiparea dură a 
realității că visurile lui nu sunt realizabile. Ancorat într-o lume 
parazitară și strâmtorat astfel de ilegalități și datorii finan-
ciare, destinul lui Rafa își pune profund amprenta asupra 
destinului lui Adrian, întrucât își împart amândoi singurătatea 

și se simt datori moral unul față de celălalt. Cred că abia în 
momentul accidentului lui Rafa, Adrian se simte cu adevărat 
liber să plece. 

Finalul mi-a amintit într-o anumită măsură de celălalt 
film al lui Tudor Giurgiu, De ce eu?, dar acest aspect nu m-a 
deranjat absolut deloc, de fapt, a fost ca o amprentă perso-
nală a regizorului, ale cărui rigoare și atenție pătrunzătoare 
la detalii rămân intangibile. După ce vizionezi Parking te 
întrebi involuntar dacă tu ai avea curajul vreodată să renunți 
la tot, să fugi oriunde altundeva, să te pierzi în peisaje în care 
nimeni nu știe și nimănui nu-i pasă cum te cheamă, să te 
îndrăgostești orbește și să trăiești la marginea unei lumi care 
devine a ta prin simplul fapt că te-ai putut rătăci în ea. Și cea 
mai dureroasă întrebare, aceea care îți răsare în minte după 
ce ai abandonat plaja și marea și soarele și scrisul și te-ai ur-
cat în mașină și gonești pe șosea este dacă ai avea vreodată 
curajul să te întorci. 

foto via VICE România (VICE Media)
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Anul trecut, pentru a doua oară, Poezia e la Bistrița a 
luat chipul spectacular al unei sindrofii literare, umane, 
al unei întovărășiri care se poate petrece numai între 

cei pentru care prietenia se subînțelege, ca un vers nescris 
și nerostit și care sălășluiește cu mult timp înainte și după 
ce mintea sau împrejurarea l-a născut. Îmi închid ochii ușor, 
pentru că din prima zi a festivalului am 17 ani și nu mi-aș fi 
putut încadra mai liber, mai onest, mai descătușat de ceea ce 
vreau să uit, de ceea ce mă înconjoară și nu e al meu, vârsta 
aceasta pe care mă străduiesc să o înțeleg. Vârsta cu care nu 
știu ce aș putea să fac fără poezie. 

Brațele spirituale (Ion Mureșan) ale tuturor celor de aici 
s-au răsfirat acaparant și nu și-au mai dat drumul pentru 
cele câteva zile, sinagoga a expirat printre clape ca într-o 
odihnă construită din cuvinte blânde și mai puțin blânde, 
conciliatorii și răzvrătite, nemulțumite sau cuminți, iar mirarea 
anului trecut cum că se poate și așa, cum că închistarea și 
limitele textuale ale tiparului își pot afla deschideri a migrat 
progresiv către marea fericire a întâlnirii cu cei pe care îi cu-
noșteam doar prin litera lor. Scriu numai cu câte o literă pe 
zi (Ioan Es. Pop). Și dinspre ea către mine a crescut o boltă, 
s-au iscat și prăpăstii, dar pe acelea le-am populat cu aer și 
aerul l-am silabisit, ochii ni s-au descotorosit de sacouri, deși 
uneori le stătea bine și așa și au îmbrăcat simplitatea liniștită 
a tricourilor poezia e la Bistrița și atunci când ne-a fost cald 
sau când ne-a fost frig ne-am întors privirile unii spre alții 
și-am încercat să înțelegem ce ni se întâmplă (vocea ta caldă 
și vocea ta rece). Pentru noi, cei care abia am prins de picior 
(și doar unii) 18 ani, la Bistrița totul e colosal, intimidant (pe 
alocuri) de prietenos și m-am simțit ba copilul din mămăligă, 
ba flămândă de apropierea care deja nu-mi mai părea ireală 
dintre mine și perspectiva lunguiață, dar zâmbitoare a mesei. 

să fim cu toții politically corect/ nu e nimic mai 
frumos decât să fii un concept/ capabil să scoată corpuri 
din hipotermie (Ana Dragu)

Conversațiile cu Marin Mălaicu-Hondrari mi-au înlocuit 
ferm frustrările citadine pe care le creșteam în mine de ceva 
vreme. Spiritul adolescentin pe care îl mai întrezărisem al 
Anastasiei Gavrilovici și jovialitatea inteligentă a lui Claudiu 
Komartin, alături de disponibilitatea blândă și caldă a Ioanei 
Nicolaie și a lui Mircea Cărtărescu către care aveam senzația 
că drumul e cartografic și aproape imposibil de imaginat 
chiar sub clepsidra unei ipoteze, toate acestea dimpreună cu 
prânzul alături de Tara Skurtu, căreia îi mulțumesc și care m-a 
înverșunat profund în privința lucrurilor în care cred și către 
care năzuiesc au condus către ceea ce numisem la începutul 
acestei mărturisiri sindrofie. Literară, desigur. Noaptea, pe 
străzile întortocheate, odios de curate și lâncezi în amorțeala 
lor bistritz-eană, m-a șocat liniștea. Tăcere nu a fost vreodată, 
dar nici nu a fost alungată, ci pe urmele ei șterse înainte de 
a ființa au căzut stelar Dan Coman, Marin Mălaicu-Hondrari, 
Ana Dragu, Alina Pop, Gavril Țărmure și atâția alții care au 
rămas sau au trecut prin întortocheatul și mai marele pătimaș 
al poeziei, Bistritz-ul. 

bună seara/ suflați lumânarea/ (…)/ Pagina cinșpe, alt 
om pe alt vers

Fiecare surplus e autentic, la un moment dat apartenența 
devine la rându-i un exces, cum se întâmpla în sinagogă 
sau la Colibița, unde îmi lăsam capul pe spate și într-o par-
te vedeam un tavan verde închis și semi-zgrepțănat, iar în 
partea cealaltă soarele care îmi intra în ochi și strivea țigări 
și pofta de lectură, stârnind-o pe cea de tocăniță, de vorbă 
și de preumblare. Ceva mai jos, lacul. M-am gândit atunci că 
mi-ar plăcea să scriu într-un loc ca acela, să locuiesc pentru o 
vară, singură și departe de lucrurile care nu seamănă cu aerul 
de Bistritz. Până atunci însă, ochii mi-au rămas larg deschiși, 
uneori contactele vizuale mă dezechilibrau, mă destabilizau, 
chiar dacă ele străpungeau aerul până la mine fericite, întregi 
și sub forma arcuită plastic a zâmbetelor îndreptate către 
eter, căci poezia e de multe ori mai mult decât poezie, eter. 
Orele nedormite dispăreau odată cu micul dejun. Mă poziți-

Ioana Tătărușanu

Despre aprinderea și prinderea 
acaparante ale poeziei
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onam strategic la cafea și îl studiam pe Mircea Cărtărescu; îi 
analizam gesturile ca și cum aș fi întors paginile unei cărți, ca 
și cum, uneori, nu ar mai fi fost om și în locul lui s-ar fi de-
plasat un praf stelar semiopac, cum sunt literele și cuvintele. 
Steluțe în genele ei. 

Noaptea dansam pe balcon și ne opream atât cât să ne 
conștientizăm neadecvarea, s-o luăm de la capăt, să bâjbâim 
după un nonstop, după un volum de poezii pe care știam 
sigur că îl aveam pe undeva prin valiză, să analizăm câte un 
individ presărat pe marginea șoselei la orele acelea astrono-
mice. Atunci ne simțeam pe lumea asta de parcă doar noi și, 
înconjurându-ne de partea cealaltă, poeții am mai fi fost treji 
și am mai fi trăit de fapt în locul acesta care dintr-o dată e 
blând, spațios, cu aer rarefiat, suficient și neînecăcios, cu pete 
de căldură și ochi umezi și luminoși de adevăruri deopotrivă 
dureroase și provocatoare de plăcere. 

Șterge ritmul acela/ cu acesta/ din căști/ și deci la bază,/ 
chiar lângă mine/ care sunt o virgulă,/ o incluziune  (Vlad 
Moldovan)

Aciditatea aproape viscerală a speranței, a râvnei și a 
idealului și-a construit aici un făgaș primitor, chiar dacă 
clar-obscur încă. Și aici, în lumina aceea livrescă, dar umană și 
aburind a trăire autentică, ne-fățarnică, netrunchiată, m-am 
luat de mâini și m-am condus către gândul că, dintre toate 
împrejurările tinereții de până acum, aici îmi e cel mai bine. 
Poezia e tânără și e bătrână ca mine, pe umerii ei pletele 
curg râu, vorba celor de la Phoenix, evanescența lor are im-
ponderabilitatea unui vers, se răscolește și se dă de-a dura 
dinspre ea înspre noi și nu știu ce-am putea face mai frumos, 
mai asumat, mai binevoitor decât să o primim alături de noi.  
Căderea e întotdeauna mai lină, cafeaua își face efectul mai 
repede, timpul se comprimă, pleoapele se înclină și ochii 
mijesc, iar la sfârșitul festivalului poezia e parcă și mai vie ca 
în timpul anului. Are miros, piele, degete, chiar dacă în mine 
încă își caută coerența. Din virgulă devine frază și din frază 
mai știu eu ce. Șterge ritmul acesta și înlocuiește-l, ca și cum 
ai pune cap la cap niște vertebre, cât pocnești din degete și 
șuieră un tren, cu inimă și cuvinte. 

EDITORIAL

foto: Andrei Rusu
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