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T.S. Khasis
QUaSaR
⚠
să-ţi asculţi cuvintele
chiar atunci cînd le pronunţi,
conştient de împrejurarea
care le-a provocat rostirea
uneori exclamativă, alteori molcomă –
precum o zi de cuplu. să faci o pauză
în faţa bătrînei înviorată de şansa că mai
are cui lăsa un bilet: mi-s la cimitir. priveşte-i tîmplele,
pielea uscată a mîinilor ca solul african şi, dacă eşti în stare,
imaginează-ţi după-amiezele ei de boxe stinse
şi-n pauza aceea să-ţi pregăteşti
adjectivele, epitetele,
să te orientezi şi să eviţi
🗽
binoclat înspre quasari –
al naibii să fiu, mi s-a făcut milă de oameni,
de mine însumi
aşa cum mi se-ntîmpla la beţie.
m-am plasat în plin război:
salvam omenirea, cel puţin.
5
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am plîns în încercarea prostească
de-a o salva.
apoi m-a lovit foamea,
m-am gîndit la omlete,
la găinile care ouau
prin ogradă şi la vulpile
care voiau găinile alea.
am spart 4 ouă în tigaia încinsă,
am amestecat cu o furculiţă.
iată, mi-am zis, deţin unelte
mai deştepte decît pitecantropus,
mi-e jenă de trupul meu gol şi
luna parcă nu mai e atît de şmecheră.
👽
📡*
click dreapta
şi iei la ţintă dinozauri,
loch ness, păsări care planau
cu milioane de ani în urmă –
da, atunci cînd mi-ai întins mîna,
atunci cînd te-ai aşezat lîngă mine –
milioane de ani în urmă –
şi mi-am zis: doamne,
arată ca o supernovă.
o cană de orez, sirop de zahăr –
reţetă chinezească
pentru zile negre
Corpul T, 1-2 / 2015
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sau, ca să plasăm un moment ieftin,
zile galbene.
ai observat cum ne-apucă tăcerea-ntr-un parc sau în preajma
unui monument gotic? ori obligaţia de a fraza elegant
în situaţii oficiale / îmi pare atît de rău şi mutra de-nmormîntare /
exclamativa gingăşie în faţa unui pui de pisică –
întîi văzul, apoi auzul, apoi impulsuri electromagnetice şi
undeva, lîngă inima ta de campion, un pulsar.
sigur că da,
sînt al tău pînă la moarte.
nu ne va opri nimeni,
nu ne va opri nimic,
vom da totul din noi.
cam aşa ar fi sunat textele noastre,
sonare nedetectabile sau
cum ar fi trîntit-o robinson pe care l-ai fi urît nespus
de intens: liricoide oceanice.
aşa cum dintr-o postare de-a lui dancu am aflat
că au murit tokio, santo şi niculina. orfani rupţi de foame.
n-ar trebui să scriu despre tine,
ar fi cazul să scriu despre tokio, santo şi niculina
şi sonarele lor pe care nu le-a prins nici un radar –
şi despre adevăruri grele: nevoia de mîncare,
haine, 1500 lei lunar, strania nevoie de a rata.
dar scriu despre noi
şi te caut pe facebook, tu –
singura mea ţintă,
singurul meu pretext
7
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mega win / play the game
în termeni cosmici
privim stele care deja au murit
şi sîntem fericiţi
aşa, mînă-n mînă în plină noapte
şi nimic nu ne opreşte să credem
că asta va dura
atît cît va ţine şi timpul. dar noi nu
ne iubim, nu ne
plac alte planete, teoria stringurilor nu
ne spunem aproape nimic – wtf ?
căutăm rezolvări convenţionale –
le spunem ieşiri logice –
particule fundamentale ale naturii.
nu sîntem fericiţi, aşa cum am pretins mai sus,
nu sîntem liniştiţi – înţelegem dragostea
ca pe big-bang, ne-nchipuim că totul
vine de-acolo, punctiform
şi se dezlănţuie-n dezordine.
un bătrînel mătură în faţa blocului,
poartă o şapcă pe care-i inscripţionat
FuKK. de 4 lei pîine und zacuscă de vinete
und claritatea nepreţuită a materiei cîteodată
und pizdele pe care le-am lins cu dragoste şi abjecţie –
praf cosmic într-o bună zi,
my precious
Corpul T, 1-2 / 2015
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şi stelele mor, nu-i aşa?
pentru r. h.
faptele noastre bune,
faptele noastre rele –
bune şi rele pentru cine?
mă duc în parc şi mă
las impresionat. e igienic
să ai sentimente, instructiv.
să fii patetic cu un porumb fiert
în mîini, un porumb fiert
din care nu poţi muşca
pentru că îţi lipsesc dinţii de sus
şi asta-i o limită,
o limită patetică.
dar cursa lui diego de
la mondialul din 1990
şi pasa decisivă către
caniggia? aia ce-a fost?
după acea fază am
început să mă gîndesc bine
de tot dacă există d –
nu. există explozii solare
şi bătrîneţe,
un ins orbit de lumină
care împuşcă un
alt ins orbit de lumină.
nici un argument puternic
în tot rahatul ăsta, poate
doar splendoarea unui quasar.
o să murim cu toţii:
fiică-mea, maică-ta,
9
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cuvintele. şi scîrbele de porumbei.
vom patetiza? da,
şi-n timp ce vom :’(
totul va continua –
şi vom fi caraghioşi
ca nişte copii cu feţele pătate de gem.
nu va fi nici un cimitir.
popcorn time
nimic rău
aşa cum nu
e nimic bun –
stîngăcii,
nevoia
ca cineva să
arate că-i pasă
precum acest bătrînel
căruia îi lipseşte o parte
din nas. rafie albastră,
mînă întinsă prin grilaj –
nu-l privi în ochi,
nu-l privi în ochi.
nu se vede nimic prin gaura aia,
ceva cartilagii,
poate cîteva furnici
atunci cînd adoarme. şi asta,
Corpul T, 1-2 / 2015
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asta-i o luptă? atunci
nu vreau să cîştig
nici o luptă,
doar
supleţea sunetelor
desprinse de originea lor,
o margine –
în lipsa unui ţel
👻
sînt aici
pentru că trebuia să fiu aici.
îmi cîntăresc şansele.
ne-am dus prin lipova, de pe dig
am admirat cetatea de la şoimoş
şi mureşul
sau ne-am prefăcut că
admirăm. apă minerală naturală
în sticle de plastic, cîteva păsări
necunoscute nouă
precum sufletul,
magnoliile
şi căldura umană
imposibil de împărtăşit,
de arătat,
naiba ştie ce ne-a oprit
să vorbim despre asta.
drumul de întoarcere a
fost liniştit şi tăcut. vizită
11
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la un unchi, bani de ţigări
şi cîinele cu adevărat bucuros
sărind în stînga şi-n dreapta
prin praf,
printre găinile care
nu se bucurau de nimic.
a doua zi,
cu calcanul-o.z.n. în portbagaj,
lipsiţi de viziune şi înţelegere,
replica lui leac: stelele nu se perimează niciodată.
în camera mea,
după ceaiuri,
am observat brusc
că toate erau la locul lor
şi absenţa mea de doi ani
nu însemnase mare scofală.
mi-am dat seama că nici
nu aş fi vrut să însemne
ceva, cel mult o figură geometrică pe desktop.
sign in
e această ploaie
ce nu va înceta
să ne plictisească,
bălţile în care
plutesc flegme.
mai avem o insectă
uscată lîngă veioză,
amintiri preţioase –
şi inegalabila mulţumire
că ne putem lua pulsul.
Corpul T, 1-2 / 2015
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Dan ţăranu

g

POezII 2003 – 2005

Woodstock 00
Mîine mă tund
c-o floare între dinţi
îmi voi da nimbul la strung
levănţică praf negru
pe ceafa brînzoasă
mîinile în poală
lama la rădăcină
la beregată
prin ciocul meu
pămătuf stricat
floci în canalul uterin al chiuvetei
caline
zîmbete de probă
să mă vadă prietena
aşezată pe colţul scaunului de piele
să se asigure
de mîine voi fi postcapilar şi eu
postmortem
adio chitară foc de tabără
rimel topindu-se pe corzi
adio cărare pe mijloc
radical voi fi
în mîinile frizeriţei glaciale
şi
drum cu troleul plin
13
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plasa cu murături direct la ţintă
mama soacră
neg locvace
mînă mirosind a morcovi proaspeţi
uşor netezeşte perişorii strălucitori
beregata mi-o voi tăia
mai bine
ras în cap
ochelari de soare
acceptat de roiul de bişniţari
fecundîndu-se în casa valutară
salutară decizie
soarele patinîndu-mi recunoscător pe
chelie
vîntul
nu vîntul
zefirul mă va
mîine foarte excita
frizeriţa glacială.
Fish Icecream
despre seara în care ne-au urmărit
doi cîini eratici (spuneai)
cu oasele moi
pe străzile murdare
mă durea glezna
tu te umflai de rîs lîngă
tomberoanele ale căror capace
răsunau atît de suav
atît de suav
Corpul T, 1-2 / 2015
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glezna pe care o simţeam între dinţii
reci şi băloşi ai unui cîine
şi
rîsul tău spărgîndu-se de marginea unui tomberon
alunecînd înăuntru
dansînd charleston cu ambalajele de îngheţată
descleindu-le încet
cîinii cu privirile blegi
făcînd prima la stînga
apucînd să mai vadă cum te sărutam
sub doi porumbei zgribuliţi,
alunecam în gura ta ca un peşte
scăpat în nisipul foarte fin
de un marinar foarte beat,
aş fi vrut nişte rom
şi o seară cu apusuri mov
şi icre pe pîinea graham
şi o faşă elastică
lîngă glezna mea umedă
şi moale
ca un bot de cîine (eratic).
Cîntec despre prieteni ş-alte fiinţe înaripate
bea o bere, îmi şoptea
bea o bere
şi un nor chihlimbariu va apărea
deasupra capului tău
ca o nacelă putrezită
şi toţi prietenii tăi vor cînta a capella
bătînd din palme
15
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cu obrajii bucălaţi.
vei bate şi tu cu palma-ntinsă
în muchia mesei de tablă
albă
ca spuma berii de pe buza superioară a ospătăriţei
care te va întreba duios: numaiconsumaţivărog
iuli va urla
că-şi va lua antifurt la halbă
atunci cînd merge la budă la subsol
şi musculiţe bete de langoare de duhoare
se vor izbi erotic
de teii atît de pişaţi
încît coroanele lor falnice
ca nişte faluşi foşnitori cu lauri
vor face o umbră atît de rodnică şi grea
că-ţi va frică să mergi la budă după el
vei păzi cu ochii umflaţi cît bucile ospătăriţei
halba fisurată
-nu crezi? te va întreba iuli lingîndu-şi unghiile jegoase
Ba da,
vei da tu din cap
în ritmul drăcesc al picăturilor de spumă care
vor cădea
de pe buza subţire şi rea
a ospătăriţei
pe o musculiţă verzuie,
lîngă fierea ta
răsucită
ca o frunză de leuştean
într-o ţeavă ruginită.
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Nici o noapte de dragoste
nu mai e nimic aici
prietenii mei morţi
feţele lor inundate de lumina
ţigărilor proaste
degetele lor fosforescente
îngropînd mucurile în faţa de masă
feţele lor asudate călduroase
ca o noapte de vară
în care
vei pleca ud şi beat
din numaiştiuceclub
numaiştiucegroapă
să dormi.
O vară incendiară
dimineaţa nu ştiam ce să fac
cu mîinile
poarta ta roşie
tablă sifilitică
mă inhiba
aş fi vrut să-ţi fac cu mîna
delicat,
cum ştiam că se procedează în situaţiile de criză
ca după o noapte feerică de sex feeric
gustul de metal şi ochiilipiţi
de faţa ta roşie
17

Corpul T, 1-2 / 2015

poezi e

de coşul proaspăt stors din colţul ochiului
stîng
sticlele de bere care mă jeleau în sufragerie,
era dimineaţă în cartierul tău
şi părinţii tăi îşi frecau încet labele
din faţă cu spirt
se plîngeau tandru
de lombosci-a-ti-că
unul în urechea celuilalt
unul în vata celuilalt
şi gura cîinelui tău se deschidea
zgomotos spre mine
în dimineaţa rece ca pulpele unei înecate
doream nespus
să-i fut una în bot
cu bocancu stîng (da, şi eu iubesc animalele şi tot ce e frumos
de aia poate)
m-am aplecat şi mi-am legat bocancul
i-am mîngîiat limba leşinată pe pavajul prăfuit
tu îmi spuseseşi oricum să mă car dracului
eu oricum
îmi tîram bocancul(stîng)
dîndu-l cu capul de unadouătreiborduri
spre staţia pustie
ca să aştept autobuzul 12
(şi ce vară frumoasă mă aştepta pe şoselele date
cu cretă ale patriei).
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Fair-Play. Poem cu proză.
în ore mîncam în general
brînză Hochland cu ciuperci
cu capul congestionat băgat sub pupitru
evitînd cele 4 cuie şi 5 şuruburi gata de asaltul final
îmi priveam adidaşii scîlciaţi
după un meci feroce cu buretele
pe coridoru igrasios
şi ecoul lui care semăna cu freamătu
inegalabil al tribunei
vizavi era securitatea înconjurată de un gard viu
vigilent
aşteptînd înfiorat promovarea
porcii zburau pe la ferestre
strîngîndu-şi epoleţii transpiraţi la subsioară
scoteam limba (încleiată-n Hochland) la
colega de pe rîndu de la geam
puţin cheală, puţin şleampătă
ah coatele ei ascuţite care-i destrămau pulovăru roşu
mă rugau să o conduc acasă
acolo mă aşteptau
un deal şi un drum cu bolovani
şi mult praf şi
puţea a peşte şi a conducte sparte
şi
şi un cîine nasol cu blana jupuită lîngă casa ei
şi tupeul meu lăţit pe bordură la copitele
unui cal filosof
19
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aveam furnicături în chiloţii pe care nu-i schimbam prea des
doar cînd nu aveam de ales
mă-ndrăgostisem pînă peste cap
– eşti bou, îmi repeta gînditor
prietenu de bancă brunet şi îndatoritor
întocmai ca toma alimoş,
molfăind sub bancă o frunză de salată.
de trei ori am luat-o de mînă pe colega mea
puţin cheală etc.
mi se umezeau ochii
mă-ndrăgostisem (clar)
de claviculele ei abrupte ca bîrna din sala
de sport
de pieptul ei pur ca placajul de la ora de lucru manual
de părul ei de pe picioare
fin ca parmezanul
prefirat visător de o mamă obeză
apoi am uitat de mine
căci fc braşov se făcea că refuză să retrogradeze
în anu domnului 1994
şi eram prea mare ca să mai intru moca
la blaturi decisive
fulminante
însă
acasă nu aveam telecomandă
brînza Hochland era pe terminate.
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Un metru cub de afecţiune
prietenii tăi au plecat
în seara aia ceţoasă
zîmbeşte boule, bate din palme, ai nimerit
într-un borcan de iaurt cu fructe
spuneau ei
un mare semn de întrebare li se încurca între picioare
mîngîind oja de pe degetele strîmbe
ale unei tîrfe obosite la mijlocul schimbului trei
ochii tăi ţopăiau în scrumiera de porţelan
amestecai două cuburi de zahăr în mîna stîngă
oare pelicanii sunt comestibili? mai avem o şansă împreună?
trăgeai faţa de masă
uşor
spre tine
carourile ei alb roşii se rostogoleau pe ciment
cioburile scrumierei de porţelan
se înfigeau sub aripile mari ale prietenilor tăi
cu care despicau lent seara aia ceţoasă
luminiţe roşii şi verzi le jucau în ochi
colţurile batistelor lor parfumate le fluturau în colţurile gurii
lor parfumate
dădeau nemulţumiţi din capetele lor mari
Odă la negru
iuli mi-a zis să nu mai caut lumina pe sub masă
lumina vine de sus doar de sus vine ea lumina
din aplicele sfînt şi clar
ca un liliac în care a explodat
un bec încins
vine ea lumina pe un fir argintiu de păianjen
în ea ne scufundăm picioarele transpirate
21
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ea lumina alunecă de pe pervazul partidului de guvernămînt
nu are ce să caute sub masă
acolo-s doar un dop albastru de plastic şi puţin sînge
dintr-un nas borcănat de consumator vesel
e lumina unui acvariu împuţit
rotund şi lucios ca un pisoar ca o societate deschisă şi umedă
cu orificiul de scurgere înfundat
ea lumina nu are ce să caute sub masă nici tu nu ai voie sub masă
şi nici măcar un pahar de votcă nu ai voie
a zis iuli
lumina se taie
se taie rău şi provoacă multă greaţă
ca o
dulce maioneză
cinste cui te-a frecat
şi pus în tăvi argintii şi servit în fuste cu paiete
îndesat pe gît cu pîlnia cu portavocea
şi uns pe tapetul scorojit
luminat de lanterna verde la care răsfoiai un neckermann lipicios
plîngeai în pumni
şi pe blănurile dese ale domnişoarelor de lumină
de ciudă că n-ai decît două mîini şi
o pulă leşinată în cearşaf
flecărind de una singură
pe întuneric
despre hidrocortizon şi atropină
cîteodată
în zilele cu lună sărată şi bine prăjită,
a zis iuli aşezîndu-se în patru labe lîngă mine.
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Cînd oile erau zei
Ar trebui să fii fericit
cerul e spart în 1968 de bucăţi egale
pynchon şi kerouac zac în zăpadă fără ochi
fără neuroni fără cămaşă albă
e iarnă aproape
aproape goală şi
aproape perfectă e iarna asta
căştile walkmanului ţi-au ros urechile
îngheţate
e gheaţă şi sub picioarele tale păroase
pe lîngă care
alunecă o sută de siluete de carton
te înveleşti în paltoanele lor
aruncate în piaţa centrală
antene de radio le ies timid din urechi
o spumă roşie le iese timid din ochi
probabil folosesc un detergent scump
e aproape iarnă
ca la teleenciclopedia
tv-ul bîzîie alb-negru peste urechile tale clăpăuge
scaunele sunt verzi şi înalte
bretonul tău e strîmb şi lucios
sub fusta mamei se udă în şapte ape
material textil
la orele 19
florian pittiş ne aminteşte de importanţa rutului la căprioare
aşa e
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la telelenciclopedia
tata a plecat departe
la bethle-e-he-m cu nicolae labiş
să culeagă trofee
a luat şi plasa verde
în care îmi ţineam jucătorii de fotbal
şi pe butragueno
şi pe van basten
tata i-a dus să le dea trofee
sticla cu gîtul îngust
cu capul în jos
apăsat în fusta de lînă
din care priveşti un prim-ministru gras şi gri
el zîmbeşte
are două globuri în obraji
steluţe de transpiraţie pe faţă
un cerc de steluţe gălbui de osînză pe batista albastră
e tatăl nostru
al ei al meu al tău
el a plecat cu sania departe la Strasbourg
el a venit cu trofee multe
el ni le arată la televizor
mama îşi rulează încet chiloţii
şi îi împătureşte în lada de zestre
celulita ei sclipeşte ca nişte perle zgîriate cu un ac lung
sub televizor sclipeşte ea alb-negru
picioarele ei se desfac scîrţîind
ea aşteaptă calmă
bastonul de cauciuc morcovul apa clocotită un penis roşu
învelit în steag un cap de ştampilă un referendum
o ordonanţă soioasă cu capul de plastic muşcînd
din carnea ei moale
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Patria subversivă şi udă
Trebuie să fii fericit
căştile de la walkman sunt conectate
la reţea
la terminalul roşu în cinci colţuri de sub bufetul parlamentului
aluneci uşor pe gheaţă
ai tălpile netede te
doare puţin pieptul
în stînga
nu te-au lăsat să porţi cu mîndrie cravata roşie
nişte oameni zîmbăreţi cu pulovere pe gît
ţi-au smuls-o
au tăiat-o în fîşii
groase
şi fierbinţi
ca furnalele noastre epocale care penetrează cerul pînă la colon
şi-au legat cu ele borcanele cu gogonele cu conopidă puturoasă
cu capul tău de literat cu moaca ta credulă cu
căştile tale furate din shop
cu creierul tău mezel injectat zilnic cu oţet şi tămîie
învelit în celofan ştampilat iSBn
curăţat de pieliţe de zgîrciuri
sub un pîlc de stele căzătoare
ca dinţii unui general
împrăştiaţi pe masa învelită în catifea pentru alba-neagra
ca maţele elenei ceauşescu
ocrotitoare scări spre cer
blînde mîini de zeiţă.
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despre coniacul Oedip şi părinţii underground
Ce-i aia maraton de poezie
m-a întrebat taică-meu
e de pileală? e cu premii?
la d-astea oricum cîştigă doar negrii
tu-i-aş în gură de pantere
să stau mai bine acasă să o spăl
pe bunica pe spate
să mai învăţ dracu ce-i aia cheie franceză de 19
că el moare mîine
şi poimîine mă duc să-l întreb cum se schimbă o siguranţă
mai bine s-o pun de un maraton pîn la piaţă
cu sacoşa aia mişto
să agăţ un coniac d-ăla olimpic
şi dacă-s în formă
îmi lasă şi mie de consolare
şi s-o las dracu de poezie
că oricum mă face Bikila Abebe care a cîştigat desculţ în 60
la roma
da noi nu ştim
că nu suntem spectatori atenţi ai fenomenului
nu ştim decît să ne ţinem de mînă pe sub scaune
şi să ne hlizim cu dantura aiurea în neoane
pînă ni se face foame
şi sprintăm cu platourile de fursecuri
şi cu paharele de plastic pline ochi
pe turnantă
şi nu ne mai prinde nici Bikila nici alţi poeţi
d-ăştia noi, scîrboşi,
care nici n-a auzit în pula mea de rimă.
Corpul T, 1-2 / 2015
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Alexandru Funieru

g

NImIC NU aNUNţa

vIaţa de maI TâRzIU

100 de absolut
erau zile despre care nu s-ar fi putut
spune nimic în care binele nefăcut
şi dragostea neprimită dormeau
liniştite pe fundul paharului, la care ajungeai
rar şi doar spre dimineaţă
autocarul cu români prăbuşit
în muntenegru nu se deosebea
de câinele care i-a mâncat faţa lui ionuţ
100 de absolut plăteşti tu şi-ţi
zic cine e vinovat fix
câte unul de fiecare dramă
raţiunea tăia exact
la mijloc iar cerul deasupra
plimba indiferent
anotimpuri şi orbital
la glastonbury 94 şi pe ionuţ
dar asta era cel mai puţin probabil
acum că nu mai e niciun dubiu ai văzut
cu ochii tăi şi
ai înţeles în sfârşit evident al doilea după frateto
dar totuşi la premii
nu mai ai de ales trebuie să fii apostol
să risipeşti cele mai alese miresme
când la aprozar sunt fructe
27
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din import inodore tu
să fii mireasma perelor strugurilor de toate
s-o ajuţi pe doamna ana
să facă vânzare româneşti
de la mama lor ia mirosiţi
s-o ajuţi pe simona din hălchiu
să ia bacul ea are unghii lungi
portocalii cu model
care zgârie subţire
subţire coaja cartofilor din plasă.
acknolidgement, vă pup
Cum e ora prânzului şi Sunil Magnificul din new dehli
şi-a închis în viteză zecile de conversaţii pe facebook
şi cu un click mai ferm teza lui cu punctuaţia
în poezia franceză contemporană şi a coborât
la cantina nu fără să-mi zică f aproape de
urechea fără cască Monsieur Alex pauză să
îmi întorc capul şi pe urmă repede
jă manvebufealacantine de mi-a venit
imediat în cap moajămonfiş român
prost bravo dar n-am zis bravo
că am dat drumu scurt la un mais vas-y şi
am rămas singur să mă gândesc la ce
m-a întrebat ca-l întrebase profu lui
dacă în franţa există praf şi dacă toţi
francezii locuiesc în castele mi s-au cuplat
anapoda gânduri în cap cam aşa cum fac
puzzle pentru prima dată copiii şi rup din
limbuţele alea de carton (nu ştiu cum să le zic altfel)
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ca să potrivească MAi Bine un ursuleţ
pe care clar numai ei îl văd şi mama şi
tata bucuroşi nevoie mare dar cu un
gând mic acolo – oare e normal totuşi copilu ? –
cam aşa şi eu am lipit o chestie pe care mi-ai spus-o
nu mai ştiu când că te-ai dus la Berlin ca să te simţi
exact ca la Bratislava şi n-ai reuşit plus de ce nu
mă duc eu la festival plus concertul sexy sushi
venise numai sushi cu winamp şi baloane
exact cu ai vrut irepetabilul numai ca tot ce e ok se repetă
plus coborât mai jos în memorie der Visionaere din Berlin
în fine ca mărgelele pe aţă asta pentru că aveam
unde să cobor mă credeam Turda şi Praid la un loc poate nu
chiar în ordinea asta şi m-am gândit că la
concerte unde e multă lume adunată de la
care te contaminezi cu entuziasm sau sictir
la peste 200 decibeli plus bere – câteva să zicem – se încarcă
mintea cu dopamină de zici ca uite bucurie la maxim
şi atunci vrei să repeţi dar cred ca e un prag fals
şi că sunt alte tipuri de senzaţii mai dense (am minţit) şi
mai consistente, repetabile dar nici alea la fel
în timp ce la astelalte esenţa e irepetabilul, mare chestie, bravo
cu senzaţii ambigue, confuze şi trecătoare – aşa le-am trăit eu
la Tiesto în Berlin unde
m-am dus singur şi totul era nou, proaspăt,
surprinzător şi ziceam că esenţa lor e irepetabilul
ceea ce în fond e bine pentru că rămân
foarte bine delimitate, conturate în memorie
şi atunci dacă pui unul lângă altul două
concerte inevitabil unul dintre ele iese
mai terfelit din confruntare şi
se întoarce Sunil Magnificul
29
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Înghiţitorul de săbii să-mi aducă
o cafea în română se zice mulţumesc şi
să mă asigure că Winetou era Sioux
şi ca în ţara lui nu sunt urşi grizzly ci tigri tamil
care se fac terci în piaţa de legume
cam cum ai tu în bol smoothie
de mango ananas banana
şi nimic nu anunţă viaţa de mai târziu
Scenă de urmărire câine-om-struţ
cum iubesc fetele mici un poster
A4 cu două găurele la mijloc că e smuls din revistă
şi deci iubitul lor e un poster prins cu scoci direct pe
perete şi uneori iubitul lor anchilozat atârnă într-o parte
când se desprinde scociul uneori, sau dansează
cu el în şosete în vârful patului şi iubitul rămâne
încălţat ceea ce înseamnă că prinde cumva viaţă
iar lor le e ruşine că miroase a sarmale în
cameră şi a molid şi că au suc fix pentru ele
pentru el au făcut sărăţele
cozonac în niciun caz şi tocmai au primit
vestea neagră aparat dentar 3 ani cel puţin
nu-i cel mai bun moment să coboare iubitul din perete
cum mi-am dorit şi eu când eram mic să rămână
ploaia suspendată în aer şi am luat plus ceva
la compunere aş fi putut să tac să mint că
nu mi-am scris
pe urmă au aflat ăştia din faţă
nu m-au mai chemat la nimic
şi oricum nimic nu anunţa viaţa de mai târziu
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Am văzut asta cu ploaia la 35 de ani la tv
era o reclamă la mercedes
cum mi-am dorit să nu mă întrebe nimeni
Ţi-ai luat adidaşi noi? nu, nu, i-am primit
Sau îi am demult numa nu i-am purtat
sau mai mare (cu alţi adidaşi) să merg repede
tu să cazi pe gheaţă
eu să mă întorc să întind mâna
cam cum faci tu când vrei să
scuturi de zăpadă creanga aşa şi acum
sta ziua în loc şi toate nemişcate
deasupra leagănelor
tu pe o bancă mâncând cartofi
prăjiţi de la mec cu degetele
Mâzgălite de maioneză
şi nimic nu anunţa viaţa de mai târziu
Cum stăteau toţi
în jurul unei vaci
în st. cyprien
şi admirau raza soarelui cum cade pe uger
şi like după like
ai pus mult suflet bravo am pus cât aveam
cum am stat cu faţa umflată şi cu flamexin
la urgenţe s-au prins că nu am asigurare
şi m-au încărcat cu ambulanţă şi chirurg
iar apoi dezumflat
mâncam cireşe cu olivier şi cu nevasta-sa
iar ăia vb despre călătoria mitică din 82
în londra credeau ca bob dylan e englez s-au trezit cu
punkeri că îi trăgeau de geamantane
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cu camembert de la ei tot ei credeau
că woodstock e în anglia
deşi era cât pe ce dar mai demult
că statuia libertăţii e tot în londra
că londra e în california ş.a.m.d
de ce să râd, că şi eu vin din est
unde bucureştiul e micul paris
iar câmpia turzii micul cluj
napoca iar mai mic decât cluj-napoca
nu poate fi nimic
cum stăteam cu
poeţi care zic la chelneriţe după ecuson
bianca acoperă-mi inima cu ceva
şi alea se cacă pe ele de râs
că iese bacşiş şi poate versul ăsta
apare cumva în manual şi asta studiază
giani la şcoală încă sub nivelul lambriului
nu ştie poemul despre maică-sa la hanul calipso
şi toţi ceilalţi îşi pun mâinile lor mici
în cap vai giani vai giani vreme trece
şi în sfârşit gata cu aparatul dentar
plus premiu justin
împodobeşte acum bradul împreună cu tine
şi nimic nu anunţă viaţa de apoi
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Scenă de urmărire. II
În nopţile de vară e greu să dormi.
Mai ales dacă ai
Camera plină de ţânţari.
ei sunt de toate felurile :
Mari, mici
Ăia mari sunt graşi ei mor
Primii zboară greoi
Obosesc repede
şi se aşează pe pereţi. Victime sigure.
Câinele meu mă ajută,
luptăm împreună.
eu îi vânez el îi îngroapă în podeaua
Camerei iar când
Cei mici îmi dau de furcă
Zburăm
după ei
Când ne terminăm treaba ieşim la plimbare
prin parcul luminat sau, dacă suntem
osteniţi ne trântim
în fotolii
şi urmărim vreun film
poliţist american, cu
urmăriri nebuneşti,
împuşcături şi femei frumoase.
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sfaturi practice
ţi-ai fixat degetul
în aer şi ai ţinut
apăsat cum faci
la lift şi toţi ceilalţi
fac la fel
înăuntru până când
se blochează între etaje
iar spaima reînnoită
se deschide în straturi
întâi întuneric la mijloc
beton armat deasupra
o treime din uşa metalică
echilibru perfect
aşa ţi-am zis dar tu
nu şi nu
că să mă dau la o parte
să urmăresc linia
punctată
pe întuneric mi-e mai greu
şi la mate mi-era greu
ocoleam mereu
spărturile
din tabla de lemn
scoteam tot ce era
mai uman
din diriga dar degetul
ăsta al tău
e imposibil de redus la
o egalitate simplă aşa că
ţi l-am muşcat uşor
deblocând şi lift şi
aer şi tot.
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O luasem în faţă
o luasem în faţă protector responsabil
căcat pe mine de frică mi-ai spus ultima oară
alexandru ţi-ar trebui un câine
sau ceva să meargă
în dreapta constant eu
nu mai pot nu mai pot un ponei am zis
dar m-am gândit de fapt la broasca ţestoasă
din lefokastro întoarsă pe spate de un jeep
se căcase pe ea de frică am pus-o la loc cu un
şerveţel am făcut binele fără să mă murdăresc
ştiam că râde la ce m-am gândit
ştiam că zâmbeşte moderat la ce am spus
şi de asta nu m-am mai uitat înapoi
la intrare 2 polizei în uniforme
latex cu ecuson der Visionaere şi mănuşi chirurgicale
am pus vocea de Aurelian Andreescu picase evident
prost nu nimerisem nici ton nici volum acolo
băieţii erau pe Sturm und drang urlau unii la alţii
copiii lui Orfeu dirijaţi de Tiesto urcaseră la
500 waţi încordarea perfect securizată
în pahare cu picior scurt în dreapta mea
dansa un câine enorm din baloane colorate
aveam o lesă fosforescentă
ştiam ca zâmbeşte moderat
plătisem 10 euro pentru asta
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Triptic cu ISJBv
1.
Stau în picioare cu o mână pe falcă
şi una pe telefon între alţi oameni
care stau în picioare, cu dosare la piept
o femeie gravidă
dublu norocoasă stă în fund pe marginea
unui ficus primeşte borsec la jumate
eu am altă treabă decât ei
eu doar vreau
să întreb ceva
gravida pare de-a lor are dosar
nişte vite toropite de căldură
stăm în faţa uşilor împărăteşti
termopan finlandez
de la secretariatul inspectoratului
deasupra tuturor sf. nectarie numără
ceva cu degetul
dar nu pe ei nu pe mine în dreapta sfântului
un ceas care merge perfect are baterie nouă
deduc alcalină compar cu telefonul
meu am 5 linii
mă ţine azi toata ziua
toţi urmărim cu interes
mişcarea umbrelor prin geamurile aproape
opace, aşteptăm ca una
dintre umbre să deschidă uşa,
rămânând tot aşa fără trup şi
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unul dintre noi să intre cu trup
înăuntru,
nu mai contează cine, prefer gravida
ca să se mărească spaţiile dintre noi şi
astfel să nu mai transpirăm atât,
să nu pierdem apa din ţesuturi
2.
şi cum transpirăm aici împreună cel
mai mare poet simbolist român george
bacovia bravo zece care e aici cu noi spune
aud materia plângând şi într-adevăr
se aude o voce în spatele meu e o doamnă
cu haine uscate şi cu ochii injectaţi de la aerul
condiţionat din biroul ei
care ne vorbeşte tuturor ce staţi aici
se dă papa bun şi noi râdem ce glumă
bună parcă şi sudoarea s-a mai evaporat
dar doamna a intrat pe uşă acum stăm şi urmărim
prin geam
umbra ei rostogolindu-se vivace
iar noi visăm visăm la o pajişte verde întinsă
cu iarba grasă şi suculentă
visăm la răcoarea vieţii de apoi
3.
Pace n-a fost nicicând aici
pe pământ şi nici nu va fi a mai spus
tolstoi marele scriitor rus
bravo care e şi el
37

Corpul T, 1-2 / 2015

pro z ă

aici cu noi dar mie nu-mi mai pasă
am ajuns la porţile vieţii de apoi
după mine potopul le-am aruncat
peste umăr
şi am şters cu un şerveţel cerculeţul
de abur de pe geam era ultima mea
suflare dar nu-mi
pasă uşa s-a deschis şi întâi
am văzut pe fereastra biroului trecând
ca un vis autobuzul cu etaj turişti
îmi făceau cu mâna
m-aş fi dus şi eu cu ei
dacă aia era de fapt
viaţa de apoi şi m-au minţit m-au minţit

g g g g g g
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Cristian Fulaş

g

după plâns
(fragment)

Sticla de coniac nu pare să se termine niciodată, aşa a fost ea
făcută. Sunt într-o cameră perfect goală cu o singură fereastră. e
semi-întuneric. Beau singur, nimic nu mă poate opri să îmi beau
minţile. În faţa mea, pe parchetul laminat negru, o sticluţă de K şi
o seringă gata preparată. Beau şi privesc sticluţa, e tot ce mi-a mai
rămas. Mă tem deja de momentul când se va termina, nu ştiu ce voi
face. Vocile de dincolo de perete au ceva ameninţător. ridic mâneca
puloverului, apoi pe cea a cămăşii, apoi pe a puloverului de sub
cămaşă, apoi pe a cămăşii de sub puloverul de sub cămaşă. Fac ochii
mari, ridic seringa, o înfig încet în deltoid, apăs pistonul ca un credincios care se roagă. Scot acul, privesc peretele. deocamdată nimic.
Beau coniac, sticla miraculoasă se umple la loc în momentul când
o aşez pe podea. O ridic, nu pare să fie niciun furtun dedesubt. O
ameţeală se ridică dintre clavicule, e reală şi cât se poate de plăcută.
Camera se umple de alb, întunericul din spatele ferestrei devine
brusc neinteresant. O văd gata să meargă, cu o sacoşă în mână, să
caute cartofi mai ieftini la ţărani. Încerc să ridic mâna să apuc sticla,
mâna nu mă ascultă. Cad pe spate, izbucnesc în râs, nimic mai amuzant decât să te transformi în ţestos. râd singur, numai singur se
poate râde. Scot haină după haină de pe mine, e o ocupaţie plăcută.
Am haine frumoase, noi, au şi etichetele pe ele. rămân întins pe
spate, pe podea, număr secundele acestei ameţeli. număr şi atât, a
devenit doar o chestiune de răbdare. Tavanul începe să vină spre
mine, încet, încet, încet. Îl ignor deocamdată, două vene de pe mâna
mea dreaptă tocmai s-au hotărât să scrie cu voioşie litera Y. nu are
niciun sens, conform oricărei logici trebuia să fie S de la Sacoşă.
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Tavanul vine în continuare, vreau neapărat să mă ridic şi să îl proptesc cu ceva. Suflu spre el pentru moment, asta sigur îl va opri. din
colţul de lângă mine se rostogoleşte foarte încet o minge galbenă
pe care e desenat un smiley. Suflu spre ea, se opreşte. Funcţionează,
deci. Tavanul. Se apropie. şi. mai. Mult. de. Mine. Mă. Va. Zdrobi.
Îi creşte o lustră, una ascuţită şi ucigaşă. Îi creşte şi o voce, o văd, e
o voce foartealbastră. Păi tu când ai de gând să te opreşti, mă băţeţelule?
De câte ori ţi-am zis eu să te opreşti? De câte ori? nu vreau să îi răspund,
deşi e vocea tatălui meu şi ar trebui să. Tavanul s-a apropiat, îl pot
atinge cu vârful degetului foarte bine întins, la nouăzeci de grade
faţă de corp. Vine. Apuc lustra de coarne, o apuc cu ambele mâini
şi o ţin acolo. Pare să funcţioneze, puterea drogului e magică. Sunt
Atlas, sprijin un tavan cu stele verzi. Muşchii mă lasă, vârful lustrei
mi se apropie de faţă, nu pot să o ţin, nu pot să urlu, nu pot să mă
feresc măcar. Prefer să mor zdrobit, niciodată nu mi-am dorit să fiu
tras în ţeapă. nu mă pot mişca, nu pot nici măcar să urlu. Sunt convins
că, dacă aş scoate un singur sunet, totul s-ar transforma într-un peisaj
cu crâşmă şi flori în geamuri. Vine vine vine vine vine vine vine
vine urlu din toate puterile urlu ca şi cum chiar acum m-aş naşte
nimic mai uşor urlu urlu urlu
ridic capul, întunericul e de nedescris. Mă ridic pe marginea
patului, aprind o ţigară din pachetul pus strategic pe noptieră, frica
e încă prezentă, încerc să scap de coşmarul ăsta idiot. Sunt ud
leoarcă, va trebui măcar să mă schimb. nu fac nimic deocamdată,
încerc doar să fac să treacă senzaţia incredibilă de frică. O simt până
şi în gură, un gust amar şi greoi, lipsa salivei. Sunt speriat. Asta e clar.
de ce, asta nu ştiu să spun, voi cerceta. Ce dracu, de trei nopţi o ţin
aşa. Visez numai aiureli, mă trezesc speriat în mijlocul nopţii, nu
mai reuşesc să adorm după. Toate visele au în comun băutura, drogurile şi lucruri care la un moment dat (punctul culminant al visului?)
vin spre mine să mă facă zob. Mi s-a cam luat de povestea asta.
Cobor la parter, beau apă, fac un ness, mă aşez pe fotoliu. Ce să
fac acum, hai să îmi beau cafeaua şi să privesc noaptea. Sunt un om
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foarte ocupat, număr punctele de întuneric din geam. şi fumez.
Fumez în cinstea primei săptămâni petrecute aici, o săptămână în
care nu s-a întâmplat nimic. exact cum mă aşteptam. Mâncare,
nesomn, tristeţe – nu ştiu exact de ce, asta din urmă. O nemulţumire
care mă ajunge din urmă, mă însoţeşte ca o umbră, mă scoate din
papuci. O angoasă, ăsta e cuvântul. Trecerea nefirească prin lume,
drumul ăsta al meu dificil şi lipsit de orice sens, orice motivaţie.
nicio urmă a trecutului nu e bună, niciun pas nu pare a se fi aşezat
bine, astfel încât să merite continuat. nici măcar nu cred că am
început să construiesc ceva, totul e un uriaş compromis de doi bani
şi exact asta nu aş fi vrut să se întâmple cu mine, niciodată. Ce
înseamnă, în cele din urmă, compromisul ăsta? Cine mai sunt eu,
în condiţiile date? Stau în noaptea asta, o noapte ca oricare alta, şi
mă gândesc la mine. nu am la ce altceva să mă gândesc, de fapt. la
mine mă gândesc, la compromisul uriaş care a devenit viaţa mea şi
la nemulţumirea care emană din tot ceea ce fac.
Mă ridic, ies în noaptea rece. Străbat curtea cu paşi hotărâţi, intru
în atelier, aprind lumina, mă aşez pe un butuc care ţine loc de scaun.
În faţa mea, pe doi butuci groşi transformaţi în capre, un buştean
de fag de vreo doi metri lungime şi 80 de centimetri în diametru.
Pe masa de tâmplărie, în schiţă de creion, două mâini care se îngemănează. Buşteanul e vechi şi tare ca piatra, a fost tăiat acum opt
ani şi a stat afară până acum câteva zile. Împreună cu Adam, l-am
tăiat cu drujba şi l-am cărat în atelier. din el vreau să fac mâinile,
semnul acela al prieteniei care, real vorbind, nu există nicăieri în
viaţa mea. e o stare de compromis şi aici, voi sculpta o prietenie
care nu există. Poate prima de felul ăsta, deşi mâini s-au mai făcut.
Am în minte Catedrala, acea curgere incredibilă în sus a mâinilor
întruchipată în marmură. Am văzut-o şi pe viu, lucrarea e ireală. eu
voi face ceva diferit. O mână va coborî din înalturi, pentru că
lucrarea va sta în aer liber, una va creşte din pământ. O conexiune
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între aer şi pământ, nu vreau să intru deloc în altă linie de semnificaţii. iau un triunghi, îi verific ascuţişul, ridic ciocanul şi, în mijlocul
nopţii, încep să trasez locurile în care voi scobi material. lovesc
crâncen în lemn, arunc din când în când apă cu o cană pentru a înmuia
materialul. În mintea mea se desfăşoară o bătălie, ştiu că fiecare lovitură de ciocan va mai elibera din energie, mă va face să respir mai
uşor. devin una cu ciocanul, respir ritmic, trasez liniile cu aceeaşi
uşurinţă cu care le-aş desena cu un creion. Am împărţit butucul în
două, gata, acum încă două curbe în dreapta, două în stânga. Am
un desen, am început să fac ceva.
recit halucinant, în gând, versurile lui Hikmet, le recit pentru că
asta aş vrea, aş vrea să plec dracului din viaţa mea, de tot, şi să nu
mă mai întorc niciodată. toc-toc foc stins toc toc cort strâns toc
toc pustiul şi pulberea toc plecării toc-toc foc stins toc toc cort
strâns toc toc pustiul şi pulberea toc-toc foc stins toc toc cort strâns
toc-toc foc stins toc
despre asta trebuie să fie vorba exact, desigur, într-un atelier.
despre relaţia dintre recitarea interioară şi ritmul cu care un ciocan,
orice ciocan, rupe material şi tocmai prin ruptură, printr-o dislocare
materială, dă naştere operei. nu stimatul domnul artist creează
opera, nu, e greşit oameni buni, indiferenţilor la act. Opera e creată
de un ciocan şi de un ritm. e creată de trecerea de la o stare la alta,
de la o formă la alta, de la un poem la altul în cazul poetului, de la
o culoare la alta şi de la o tuşă la alta în cazul pictorului. Orice creaţie
ţine de o acţiune de deplasare, spune gândul meu schimbând brusc
poemul. Îmi construiesc în minte un alt poem, unul aritmic şi ilogic,
tocmai poemul care nu se poate scrie şi e format numai din sunete,
muzica absolută. Cu acest poem scriu prietenia, o scriu din lovituri
de daltă şi din şuvoaie de apă aruncate pe lemn, o scriu pentru că
ştiu că nu are importanţă ce scriu eu şi nimic nu va semăna, la sfârşit,
cu o semnătură lizibilă. Totul va fi doar în memoria mea, scris în
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ţesătura maimultcaprezentului. undeva, în limita unui concept care
nu există şi nu poate fi descris, poate fi doar intuit, va exista la un
moment dat rezultatul unei serii de lovituri de ciocan. Aici e scopul
creaţiei mele, dacă undeva pe lumea asta am obrazul să pretind că
există un scop. Ceva, orice de genul unei finalităţi care, prin nedesăvârşirea consecuţiei implicite, spune gândul meu care tocmai a început să scrie un prea ritmic eseu, va fi negat la sfârşit de conceptul
central care străbate întreaga existenţă, timpul mai sus subliniat,
scris tocmai în felul în care trebuie scris; nu îl putem scrie altfel,
intonez, căci simpla înlănţuire a cuvintelor ar nega conceptul central,
continuitatea pură a sistemului acestuia. Sunt pur, sunt pur, spune
gândul meu neidolatru, în amintirea cuvintelor cu care începe cartea
aceea. Sunt pur ca lemnul şi la fel de găunos pe alocuri ca el, totul
devine deci uniform, nediferenţiat, ca viaţa. nimic mai puţin creator
decât puritatea, nimic deci mai caracteristic mie. eu sunt Mizeria şi
Adevărul şi Viaţa, luaţi aminte la această deplasare pentru că, în
carte, nimic nu va reveni mai des de atât. În cartea acestei statui
vom mai discuta despre asta. Vom mai.
urlu ca un dement, mă las să cad pe ciment şi îmi privesc degetul.
M-am lovit îngrozitor, de data asta. M-am lovit cu ciocanul peste
degetul mare, nici să îl mişc nu mai sunt în stare. Bun aşa. na, că
mă cioplii şi pe mine. Încetişor, cu forţă. Taman bine. Aprind o
ţigară, mă holbez la geam şi nu îmi dau seama cum de nu mi-am
dat seama că afară e deja lumină. domne, creaţia asta trebuie să fie
de vină. Sunt un mare creator, acum m-am prins, unul rănit. Fumez,
va trebui totuşi să beau şi o cafea. Mă întorc, privesc prin celălalt
geam, la dănuţ lumina e aprinsă. e bine, voi avea cu cine să beau
şi cafea. Totul e minunat, cu mâna văd eu ce fac.
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Adriana Marcu

g

Jurnal poliţist
(fragmente)

Mă apuc să fac curat. Strâng tot, aerisesc, reordonez, să mă asigur
că nu a umblat nimeni. Pun semne astfel încât orice atingere să îmi
fie semnalată. Am atât de multe obiecte în cameră, încât praful nu
reuşeşte să se aşeze între ele, aşa că suflu puţin pe deasupra lor şi
praful s-a dus. Haine nu am aşa de multe – dulapul a devenit arhivă
pentru documente şi am doar un turnuleţ de haine împăturite atent
care să acopere fundul fals al dulapului, dincolo de care e arhiva.
Aspir covorul urmărind cu braţul aspiratorului liniile, fac opturi,
mă duc, mă întorc, mă răsucesc, inspir culorile în ordine alfabetică,
apoi le aspir ca într-un joc de şotron. Trag în gura lacomă firele de
păr care alunecă vioaie pe parchet. O gură de aer şi totul a dispărut.
Aspir pe sub canapea atât cât pot căci e plin de cutii de carton cu
fişe de lucru. nu vreau să le mut căci ar auzi vecinul de dedesubt
şi, la un interogatoriu, ar spune că târşâiam periodic trei obiecte
grele situate în mijlocul camerei.
În baie e mult mai simplu. depunerile sunt delicate şi, cu peria,
reuşesc să le înlătur uşor. Oglinda îmi ia mai mult timp pentru că o
şterg în direcţia acelor de ceasornic şi apoi în direcţia inversă acelor
de ceasornic, de sus în jos şi de jos în sus, de la stânga la dreapta şi
invers, de departe spre aproape şi invers. Pierd mult timp cu oglinda
asta... şi tot nu reuşesc să scot toate petele, toate urmele, toate amintirile din ea. e plină de gânduri şi de frământări, de lacrimi şi de
priviri... multe, multe priviri, ochi, ochi, ochi ce privesc fără a clipi.
Mi-am cumpărat draperie. e groasă, atât de groasă încât nu trece
prin ea niciun fir de lumină.
Corpul T, 1-2 / 2015

44

proză

*
Alergam pe străzi ca o nebună. Case, case, case, porţi aplecate
peste mânere, scânduri de lemn protectoare, curbate de atâtea ploi
şi raze de soare, zăpezi apoase şi plesnete de grindină. M-am furişat
lipită de tencuieli mai vechi şi mai noi. Am simţit cu buricele degetelor zgrunţurii, crăpăturile, găurile din ziduri, cărămizile dezgolite.
era cineva pe urmele mele sau era ceva nedefinit – poate o adiere
de vânt, poate un gând purtat de o frunză, o pană îngreunată de un
strop de ploaie sau o pungă umflată. Mă strecuram pe sub bolţi
strâmte, printre scânduri căzute din garduri, pe lângă cuşti de câini
ce trăgeau de lanţuri până crăcănau verigile una câte una. M-am
lovit de crengi şi trunchiuri noduroase, de bănci pe care nu cred că
stătuse nimeni vreodată, m-am împiedicat de scări măcinate de paşi
ce le-au urcat şi coborât de milioane de ori, scări curbate la mijloc,
scări căuş.
M-am rătăcit printre rufele întinse pe o frânghie multicoloră, m-am
agăţat de mânecile goale ce fluturau în vânt, am făcut acrobaţii
ţinându-mă în dinţi de nasturii unei cămăşi bărbăteşti şi rotindu-mă
nebuneşte într-un şurub perfect ce împroşca aer albastru în toate
părţile. M-am căţărat pe ştrampi cololaţi aşa cum escaladează alpiniştii un perete neted de stâncă, apoi am atârnat şi eu un timp, cu
mâinile bălăngănind de o parte şi de alta a corpului până a apus soarele.
Am văzut de acolo, de sus (probabil eram pe bloc, la etajul 10, unde
întindeam rufe cu mama şi simţeam în orice anotimp mirosul de
bitum) un apus nesfârşit, care înghiţea totul, şi blocul, şi rufele, şi
urmăriţi, şi urmăritori; o explozie de culori, aer cretat cu prafuri de
roşu, galben, portocaliu, purpuriu, violet şi bife de albastru. A fost
bine, căci prafurile ălea mi-au acoperit orice urmă, iar culorile, cu
aromele lor, mi-au acoperit mirosul de femeie hăituită şi tristă, abandonată, uitată, de femeie caldă, aromată, proaspătă, nici îmbrăcată,
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nici dezbrăcată, nici călare nici pe jos, nici pe drum nici pe lângă
drum. A fost bine... am stat acolo suspendată, ascunsă printre culori,
acoperită de nuanţe moderne şi postmoderne, îmbrăţişată de nori
pufoşi albi, mângâiată de ultimele raze ale soarelui, simţind răcoarea
nopţii la degetele mâinii stângi şi stropi de zi la degetele mâinii
drepte.
A fost bine... am stat acolo suspendată...
*
de curând am fost propusă pentru „Poliţista anului”. Sunt invitată
la marea festivitate alături de o mare de femei. Miroase a mare! e o
festivitate extrem de emoţionantă, cum rar îi e dat unei muritoare...
să-şi dea cu cinci straturi de rujuri pentru a obţine nuanţa unică dorită
(necomercială, pur originală) şi pentru a asigura succesul garantat
al unei înfăţişări impecabile, „fără vârstă”.
şi iată-mă proaspăt coafată, şuviţată, îmbrăcată evident. Am identificat cu mâinile (mai reale, mai ale mele ca niciodată) scaunul
vişiniu pluşat. M-am aşezat cât de confortabil am putut; m-am uitat
cu realmente interes la punga gen cadouri plină cu materiale promoţionale de la multele firme care s-au implicat cu atât de mult şi mare
aplomb în premierea vârfurilor feminine ale Poliţiei judeţului nostru
de munte.
Oau! şi ce surpriză de proporţii! O ditamai diploma cu silueta
inconfundabilă a femeii poliţist (o siluetă ce mă inspiră să stau cât
mai dreaptă şi mai cambrată, că, poate-poate) şi cu, nu o să vă vină
să credeţi, numele meu însoţit de cele două prenume! Oau! Sunt
daţi naibii, îmi ştiu numele complet!
Am dat lovitura! Ce bine mă simt! dacă mă gândesc bine, îmi
lipsea o diplomă. de mult n-am mai primit una fără să fac nimic –
cred că prima şi penultima totodată a fost în clasa a V-a, în Tabăra
de la eforie nord când am primit o diplomă pentru Concursul de
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înot de la piscina hotelului în care nici nu am intrat că mi-era ruşine
să merg acolo cu colacul.
În stânga şi dreapta mea, faţă şi spate, orizontal şi pe diagonală
şi în toate direcţiile posibile, femei. Parfumuri, toalete, machiaje,
ştrampi, coafuri, cercei... Mult prea multe şi cam prea la fel. Genţile
sunt, în schimb, faine. Ah, iar nu mi-am făcut unghiile – aş fi putut
să-mi las mai mult mâna pe speteaza scaunului din faţă sau să-mi
mângâi sărânceana stângă...
Am vrut s-o abordez pe doamna uscată din dreapta, dar citea cu
foarte mare interes acele materiale promoţionale şi nu mi-am permis să-i ruinez momentul, emoţia acelui contact cu foile lucioase
cu maşini noi, cu rujuri, farduri de ultimă generaţie, perne care au
grijă ca coloana vertebrală să-ţi rămână dreaptă sau poate încearcă
noaptea să îndrepte ceea ce se strâmbă peste zi.
doamna din stânga era mai proaspătă, mai soioasă şi cremoasă;
părea mai realistă; un pic ironică, dar când a primit un premiu –
şi-a dat seama din prezentare că e vorba despre ea – a căutat un loc
unde să-şi pună geanta, căutând în minte variante de a ieşi dintre
rânduri de genunchi cât mai elegant, cât mai repede, căutând cele
mai alese cuvinte de mulţumire. Mi-a şoptit: „Asta e proastă!” în
sensul că nu se poate să o premieze chiar pe ea/ că asta îi lipsea ei
sau poate în sensul că o proastă a ales o altă proastă.
Până în momentul ăsta am stat foarte relaxată şi mă distrau emoţiile,
tremurul cuvintelor (aceleaşi) celor premiate la diferitele secţiuni:
Cea mai sexi poliţist, Cea mai dotată poliţist, şefa ideală şi cei şapte
supuşi, Teren şi Birou, Maşină sau Motor, Marea dosariadă, Kung
fu, Judo, Bobina Hood, Scufiţa roşie, Poliţista palmares, etc.
din acest moment am trăit o altă stare... a început să-mi fie frică
că şi iarăşi că dacă trăzneşte pe cineva să-mi recunoască meritele
deosebite? Ce aş putea spune după ce am urmărit cu buzele strânse
de râs mesajul preşedintei Asociaţiei femeilor poliţist dintr-un judeţ
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maritim care ne-a transmis de toate, inclusiv „tradiţionala urare:
Vânt din pupa!”?; sau după ce am urmărit cu evlavie costumul cu
fir auriu în tonuri de toamnă, ştrampul durdulan, tradiţionalele sărmăluţe poleite cu sclipici de holivud, ochii rotunjori ca de păpuşă,
buze, buze şi iar buze maro plus încă o buză mai mare sub bărbie,
sobră, distinsă, evident solemnă?; sau după ce am aplaudat frenetic
schimbul de premii şi ovaţii dintre cele trei unice organizatoare +
diplome + stindarde de flori?; sau după ce am asudat încercând să
decodez emoţia, fâstâceala, lipsa cuvintelor sau sărăcia lor? Aici n-au
mai dansat damele unele cu altele ca la ultimul 8 Martie (nu în sensul
de a li se freca ţâţele unele de altele), dar au dansat trasul pe sfoară
tot mai în jos. nu am cuvinte să vă mulţumesc. Cuvintele sunt de
prisos. Vă mulţumesc. n-aş fi reuşit fără... Vă mulţumesc şi pentru
această seară minunată şi pentru stelele de pe cer care acum iată, ah!
Au fost premiate posturile TV care au promovat această competiţie de feline dolce, de dosare cartoane, foi în ţiple, fotografii,
articole, reuşite remarcabile, diplome, recunoaşteri, reţete de succes.
Postul cel mai premiat era foarte modest în privire şi în gesturi şi,
surprinzător pentru mine, avea ţâţe, dar nu avea pic de cur!!! după
aceea au fost premiaţi edilii oraşului de la poalele tâmplelor: doi
bărbaţi şi, desigur, o reprezentantă a sexului slab dar emancipat;
câte vorbe (bărbaţii din voce, doamna din foi), cât, câtă, câţi, câte
şi citate şi multe zâmbete şi musculatura feţei destinsă, picioarele
încordate, coaiele strânse.
Acum îmi voi înmuia peniţa în pasta celor care au premiat – adică
a reprezentanţilor firmelor cu suflet larg: un domn caragialesc de
beat care a declarat că a venit de la Andrei (ziua de Sf. Andrei –
n.mea) şi că acolo a băut în cinstea femeilor frumoase din această
sală; sau domşoara blondă platinată, atât de aranjată şi la modă, cu
fruntea de două degete cu multă indulgenţă care a urcat de vreo
cinci ori scările scenei cu o pungă mare pe care intenţiona să o dea
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unei absente (aşa s-a dovedit ulterior) şi apoi cobora şi iar urca şi
tot aşa, cu acelaşi zâmbet tâmp încurcat distrat şi care, la momentul
înmânării premiului a vorbit – nu mă aşteptam la asta – şi a rostit
poate cele mai decente cuvinte. Asta da surpriză! Aş fi vrut s-o premiez pentru asta!; şi doamna blondă de vârsta mea, scândurică şi
energică ce a rostit... o poezie!!!... un manager sau ce era, ratat dar
talentat într-ale recitării. nu ne-a spus cine a scris poezia, dar cred
că modestia şi timiditatea certului talent au împiedicat-o să ne spună
că a scris-o ea şi nu Mihai eminescu, vorba bancului cu miliţienii
care nu ştiau nici în ruptul capului cine a scris Scrisoarea a III-a până
ce a dat un telefon şeful lor şi i-a spus profesorului să îi treacă clasa,
că au recunoscut – ei au scris-o.
revin. Bântuită de teama de a fi premiată, încercam să mă pregătesc totuşi cu un discurs posibil. Aş vrea să refuz acest premiu
penibil cu toată eleganţa posibilă unui astfel de moment! Chiar nu
îl merit! Sincer! nu mă merit! Sau: Cedez acest premiu tuturor
felinelor care au realizat mult mai multe lucruri, dar care, din diferite
motive, nu s-au înscris la această competiţie extremă. Sau: Conştientă fiind de incapacitatea mea de a răni sentimente, de a spune
ceea ce gândesc, Felină, îţi mulţumesc!
Am scăpat nepremiată. Ce uşurare! Am plecat acasă cu mulţumirea
sufletească a unei seri magice, de neuitat, în care nu am câştigat nimic,
din fericire.

g g g g g g
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Jocul cel bun al lui Ioan Şerbu

Pe vremea când generaţia noastră consta încă dintr-o aglomerare
nediferenţiată de puşti şi puştoaice cu părul ciufulit, hoinărind prin
spatele blocurilor, după „tehnicile” folosite în jocul de lego am fi
putut fi foarte uşor împărţiţi în trei categorii: epigonii, adică cei care
reconstruiau cu fidelitate modelul de pe cutia jocului, apoi experimentalii, cei care îşi dădeau frâu liber imaginaţiei jucându-se şi nu în
ultimul rând bricoleurii, cei care nu aveau bani să îşi cumpere lego
şi îşi creau propriul lor microcosmos semi-mulabil din hârtie, plastilină, nasturi şi noroi. Transferând simbolic aceste categorii asupra
„jocului de-a poezia”, putem spune că în Lego (2014, Tracus Arte),
volumul de debut al lui ioan şerbu, câştigător al premiului „Budilaexpress” în cadrul primei ediţii a concursului de debut în poezie
„Alexandru Muşina”, putem regăsi şi cunoaşte, în anumită măsură,
fiecare dintre aceste trei formule de joc.
A-l numi pe ioan şerbu „epigon” ar fi fără îndoială o exagerare
grosolană. Totuşi, este greu de ignorat faptul că majoritatea textelor
sale pot fi folosite la asamblarea fidelă a modelului pe care îl propune
tânăra poezie a zilelor noastre. un model printre ale cărui piese de
rezistenţă se pot număra: sofisti-simplitatea, popsternarea, priza la
post-real, vulgarosimpaticul, sictirul angajat social, swaggerismul,
hipsterotismul, mizantropologia şi aşa mai departe.
lăudabil este că şerbu nu încearcă să escamoteze nici participarea
textelor sale la acest joc şi nici dificultăţile pe care le întâmpină un
tânăr poet în a-şi găsi o voce proprie. Poemele adevăr 2 şi adevăr 5
depun mărturie deopotrivă în legătură cu forţa de atracţie a acestui
joc şi în legătură cu forţa de rezistenţă faţă de acesta, iar aproape
fiecare strofă a poemului dinţi falşi, care se vrea un fel de deconstrucţie poetică a sinelui prins în vârtejul derizoriului, se încheie cu
vocea autorului dând pur şi simplu buzna peste poezie ca un coleg
de apartament care îţi intră-n cameră în timp ce tu încerci să duci la
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bun sfârşit un act sexual. este o voce relativizantă, demistificatoare,
care aduce plenipotentul – sau impotentul – poetic înapoi la gradul
zero al scriiturii: “[…] stau la masa ovală/ fumez ţigările prietenului
în apartamentul prietenei/ întunericul se crapă şi în curând/ va continua să nu se întâmple nimic/ încă nu am putut decide dacă eu/ în
totalitate/ sunt de faţadă/ mai bine termină […]”.
A-l numi pe ioan şerbu „experimental” ar fi în mai puţină măsură
o grosolănie, însă ar fi fără îndoială o exagerare. În al doilea ciclu
al volumului său de debut, intitulat somnifere, şerbu face un fel de
twitterpoezie caligramatică. Acest ciclu reprezintă în cadrul acestui
volum deopotrivă cea mai ostentativă punere în scenă a ideii de
construcţie lego şi cea mai curajoasă joacă cu discursul poetic care
îi stă, în momentul de faţă, la dispoziţie lui şerbu. dar aşa cum se
întâmplă de prea multe ori şi în afara ficţiunii, curajul nici aici nu rezultă neapărat în reuşită. Aceste pastiluţe (unele dintre ele într-adevăr
somnifere) poetice sunt un corp străin în cadrul sistemului viu al
volumului, sunt un corp care poate să fie hrănit şi crescut întru-un
volum de sine stătător – dar care aici are doar un efect placebo-experimental. În ciuda acestei impresii de ansamblu, somnifere poate să
aibă, însă, şi un efect dezmeticitor: într-o societate în care forma
interacţiunii sociale este impusă de facebook, twitter şi instagram,
caligrama – intensitatea şi forma de insolitare pe care o impune –
se revelează ca fiind cât se poate de actuală şi pertinentă în calitatea
sa de discurs. este de apreciat, în acest sens, că şerbu sesizează acest
potenţial şi încearcă valorificarea lui poetică.
În sfârşit, a-l numi pe ion şerbu un „bricoleur” este şi ea o exagerare, dar una care de fapt revelează potenţialul real, puterea poeziei
sale. Acolo unde poezia lui şerbu contează, ea este un copil sărac
care nu îşi poate permite să se joace cu jucăriile de brand ale poeziei.
Acolo unde poezia lui şerbu are într-adevăr ceva de spus, ea e o
furnică adunând, în acelaşi timp disperată şi meticuloasă, firimiturile
realului, un boschetar care culege tot ce au aruncat alţii pe străzile
pe care hoinăreşte şi din care îşi construieşte un adăpost peste
noapte. din cauza gradului de concentrare a retoricii impus de
formatul revistei nu îmi permit să vorbesc despre dilemma, taxi sau
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psiholog, poeme care ar putea fi asociate cu această formulă poetică,
dar îmi permit să spun câteva cuvinte despre sibiu, cel mai reuşit şi
neliniştitor poem al acestui volum: „am vrut să fug din sibiu / ca un
soldat german din normandia / am sărit în trenuri / sub care se stătea
la coadă / lăsând totul vraişte // în braşov ploua / în timişoara / berile
sinagoga amare / bucureşti / o zi la vulcanizare / alta cu steaua prin
metrou // într-unul din oraşele ăstea / pe la şapte dimineaţa m-am pus
în cur / pe trotuar / (mă mai pusesem eu în cur da’ mai în glumă) /
eu şi ursus ne oglindeam într-o baltă / nu dădeam doi bani pe mine /
aparenţele sunt înşelătoare / proverb din mintea unui / culegător
de orez // i-am zis celui din baltă / eşti pe cont propriu amice / mă
gândeam la marii răzvrătiţi la libertate / la opere care doar în singurătate se pot scrie / nu aveam obligaţii termene / nu pozam / mi-era
doar frică”.
Aici scrisul lui şerbu îmi aminteşte de rolf Bossert, care reuşea
într-un mod extraordinar să lase sărăcia condiţiei sale – lingvistice
şi existenţiale – să vibreze cu intensitate în poezie.
Abia în acest poem tema – dacă nu principală, atunci cel puţin
cea mai incitantă – a volumului, cea a lego-rizomului aparenţelor,
prin care sinele – poetic şi real – mişună ca o cârtiţă purtând chipul
uman al lui Kafka din Der Bau şi este împinsă spre ultimele ei consecinţe: până la tăcerea asurzitoare care te invadează odată cu lectura
ultimului vers. Pseudoepigonismul şi pseudoexperimentalismul lui
şerbu pot fi (re)interpretate astfel ca serii subordonate de galerii
lego – serii subterane, subtextuale – menite să se afunde în profunzimile pe care acest volum este, pe alocuri, în stare să ni le dezvăluie.
numele de „lego” derivă, în lumea jucăriilor, din sintagma
daneză „leg godt”, adică „joacă bună” – o descriere pe care şi volumul
de debut a lui şerbu o merită pe deplin. dar cum şi zicala all fun and
games until someone loses an eye are o dreptate a ei, să sperăm că scrisul
lui şerbu va trece cu bine peste acest prag în următorul său volum.
ioan şerbu ǀ Lego
Tracus Arte, 2014
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AMAliA COMĂneSCu
g

viaţa prin filtru imagist

Sabina Comşa îşi construieşte volumul de debut, Toţi ceilalţi apropiaţi,
reconstituindu-şi, cronologic, copilăria şi anumite momente din adolescenţă. Volumul este compus din două părţi: „Bypass” şi „Clipuri
piratate”. Prima parte descrie, bazându-se pe experienţe trecute,
scene trăite într-o vacanţă la bunici, astfel că în centrul acelor poeme
se află aşa-numitele personaje „mamaie” şi „tataie”: „Părul/ lui
tataie se face gazon. Mamaie cu foarfeca de unghii/ creează grădină
după pattern englezesc. Părul lui tataie se face/ gazon, niciodată
chelie. Mamaie îl creşte odată cu grâul pus/ la încolţit, citeşte în el
semnele anului. Când nu-i convine/ ceva, îl încâlceşte. Cu croşeta
face hamace pentru degetele/ boante. Părul lui tataie se face un
model nou, brodat, pentru/ ciorapii noştri” (Andrele).
Atmosfera generală a poemelor dă impresia de actualitate, chiar
dacă aduce în discuţie elemente ale trecutului personal. Aşadar, limbajul aparţine sferei ce descrie contemporaneitatea, ironizând clişeele,
ca în prima poezie din volum, spre exemplu, unde utilizează, spre
a sublinia longevitatea cuplului de bunici, expresii ca: „Tataie it’s
not dead, Tataie/ plus mamaie egal love”. Aceste personaje par a fi
legate de „actualitate”, ba chiar de tehnologie. de exemplu, în poemul
Semnat tataie, transpunerea în viaţa virtuală apare ca fiind de interes
chiar şi pentru cei în vârstă, reticenţi, de obicei, faţă de tehnologie.
În cazul de faţă, Sabina Comşa încearcă să combată această prejudecată, oferind viziunea unui mediu favorabil şi, în acelaşi timp,
himeric: „Tataie îşi confirmă prezenţa acum două ore. Hai să
rămânem/ în Farmville, mamaie. Vom face cu schimbul, setările
vor fi/ din ce în ce mai complicate. Terenurile dintr-un capăt în
altul/ le vom explora la rezoluţie maximă.” Jocul Farmville pare a
reprezenta mediul social propice pentru desfăşurarea vieţii gospodarilor: „de câteva zile, veghez/ migraţia turmelor în fullscreen.
53

Corpul T, 1-2 / 2015

cron ici

domeniile se extind. […] Vino,/ mamaie, la melodia noastră, oile
se vor opri ca înconjurate de/ un câine. Tu, mamaie, te vei antrena
în dead Man’s Hand./ Vei schimba puşca de vânătoare pe pistol.
ei nu ne vor mai/ lua nicio cotă. Închide ochii, mamaie, în combină
voi trece,/ va semnaliza routerul. Voi treiera peisajele-n pixeli”. Aici,
toate dificultăţile traiului yilnic dispar: „Hai să rămânem în
Farmville, mamaie. Animalele/ vor naşte fără sânge, în public.
Veterinarul îşi va pili unghiile/ încadrat de mesaje de upgrade şi
antivirus. reflecţia mea în apa/ izvorului fărâmiţată de ele”.
Finalul aduce o notă de originalitate poemului, prin evidenţierea
sentimentalismului bătrânului: „eu, tataie, le voi lăsa nepoţilor parolă/
scrisă pe tava cu daruri, după tăierea moţului. Hai să rămânem/ în
Farmville, mamaie”, încheiere cu atât mai pregnantă cu cât propune
o întorsătură neaşteptată în raport cu întreaga pledoarie care părea
să favorizeze noul stil de viaţă, mai simplu, neproblematic, însă
artificial, virtual. Generalizând şi aducând poemele din „Bypass” la
un numitor comun, se poate ajunge destul de simplu la concluzia
că ele nu dispun de încărcătură stilistică, maniera de a scrie fiind
una ce îşi găseşte resursele în limbajul cotidian, uşor prelucrat:
„Între două SH-uri e agenţia loto: păcănele abandonate,/ afişul Sunt
la birouri şi el abandonat. Pozele câştigătorilor/ ţinând în mâini
cecuri uşoare, bilete de troleibuz lăsate de/ izbelişte.” (din poezia
Sufrageria) sau „Mamaie:/ Trebe să fac o poartă aicea. Mamaie:
Băga-mi-aş. Tataie: Hai/ să vedem fe-ti-ţo! Tataie: l-ai dat in mămăliga lui” (Pulsul). desigur, limbajul poetic al Sabinei se manifestă şi
prin tropi, cel mai adesea fiind utilizate comparaţiile: „Munţii noştri
au fost creaţi după electrocardiograma mamaiei”. Poeta reuşeşte,
de altfel, în cele mai multe cazuri, să creeze imagini vizuale expresive
şi să găsească termeni pregnanţi atunci când face analogii: „demult,
mamaie trăia pe o moşie. Acolo roţile/ de caşcaval şi butoaiele trebuiau
rostogolite. Aranjate precum/ bilele ce poartă cifre norocoase”.
În Clipuri piratate, cea de-a doua parte a volumului, imaginarul
se schimbă, iese din atmosfera creată în poemele anterioare, din
„obsesia” urmăririi cuplului bunicilor. Aici, poemele sunt concrete,
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bazate pe emoţii, cu descrieri expresive, detalii explicite, uneori
inutile, care, de multe ori, nu aduc nicio nuanţă suplimentară poemului, transformându-se în balast: „Ai şi tu momente de disperare
care s-ar putea rezolva aşa, /dar alegi să inspiri şi să te prefaci/ Zen
cum ai văzut intr-un film american. Am închis şi eu ochii,/ am tras
aer de câteva ori”. Sursele de inspiraţie provin din cotidian, în mare
parte, dar şi din situaţii care nu sunt tocmai des întâlnite, privite cu
o uşoară resemnare. Spre exemplu, poezia În maşină, în care este descris
un accident, prin intermediul unor sintagme care explică, uneori,
prea mult.
Poezia capsa continuă povestea după accident, într-o manieră
prozaică: „Întotdeauna branulele ţi-au provocat panică./ nu te-ai mai
mişcat, nu te-ai mai spălat,/ te-ai gândit serios la prezenţa handicapului”. Actualitatea este redată atât prin limbaj, cât şi prin preocuparea pentru elementele ce fac parte din cotidian, ca în Piaţa
Traian, construită pe melanjul mediilor sociale: „Oamenii cu burta
strânsă,/ nişte petice multicolore,/ îşi ţin/ genţile aproape de corp”,
„de-ţi iau ochii/ pirande în paiete le întind”, care creează mici paradoxuri situaţionale: „ (...) şi scuipă,/ curăţând de noroi ecranul iPhone”.
imagismul poeticii Sabinei este clasic, construit prin poeme
scurte: „O pisică nou-născută se rostogoleşte/ pe covorul pufos/
la radio se anunţă cod portocaliu/ tragi jaluzelele şi te bagi imediat
sub pilotă” (Dimineaţa), „Mai bine/ gălbenuşul spart/ in/ bucătăria/
inundată de soare” (Gălbenuşul), „Cabluri antene tremură/ jaluzele
verticale etanş/ galben bloc/ se aşază pe pervaz/ strâns in cioc/
corpul de chitină neagră/ pocneşte/ eclipsă” (Dezinsecţia).
Volumul este compus, în general, din poeme ale concretului
reuşite. Chiar dacă preferă limbajul colocvial susţinut de adaos
retoric, Sabina Comşa se pliază, prin imagini originale, pe specificul
poeziei de acest gen: „Culorile lui Haribo/ pe străzile udate de
ploaie”. Apusul, motiv suprautilizat în poezie, este, de pildă, în mod
autentic asociat cu „blana ei roşie călcată/ de maşini/ se-ntunecă
şi dispare” ş.a.m.d. Întreg volumul ar putea fi rezumat printr-un
fragment al poeziei Câteva minute de scriere creatoare: „Poeme făcute/
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origami/ în loc de gerbera,/ să se desfacă,/ gropari/ înfricoşaţi/ să
vadă/ că eşti viu”. Toţi ceilalţi apropiaţi merită citit tocmai pentru diversitatea vizuală pe care o oferă, susţinută de cele mai multe ori
prin intensităţi emoţionale.
Sabina Comşa ǀ Toţi ceilalţi apropiaţi
Tracus Arte, 2014

rAMOnA HĂrşAn
g

« Non, monsieur Jourdain » sau cu proza pe scurtătură

Citind Sfârşit de sezon, e dificil să nu sesizezi intenţia lui Marius
Chivu de a scrie o proză atât de consistentă în materie de conţinut
(faptic) încât orice sofisticare a expresiei sau construcţiei să devină
inutilă. În practică însă, „creatura” textuală nu se lasă supusă cu
uşurinţă: în lipsa tehnicilor de „dresaj” necesare, adevărul faptelor
refuză să-şi execute numărul, făcând ca întreaga întreprindere să
frizeze eşecul. Senzaţia că secvenţele (sau „feliile”) de viaţă care au
constituit probabil materia brută a textelor sunt altoite fără prea
multă îndemânare cu elemente introduse forţat, retorica indolentă
a comentariului narativ şi superficialitatea discursului în ansamblu
contribuie deopotrivă la impresia că efortul „civilizator” pe care
prozatorul îl investeşte în propriul scris este neîndestulător. Sau,
altfel spus, efectul de autenticitate căutat prin excluderea oricărui
artificiu textual se pierde aici în extrema opusă: în auto-indulgenţă,
în utilizarea confuză a mijloacelor de expresie.
Sigur, ar fi nedrept să nu remarcăm voinţa structurantă a scriitorului atunci când ea se manifestă, totuşi. În acest sens, la nivel tematic,
volumul se articulează în jurul ideii de „sfârşit” – al existenţei individului, al unor moduri de viaţă, al relaţiilor interpersonale (amoroase
sau nu), al comunicării, al umanismului sau pur şi simplu al verii/
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vacanţei/concediului. Grupate sub această „umbrelă” conceptuală
destul de încăpătoare, cele unsprezece texte pornesc de multe ori
de la situaţii provocatoare (Prin uşile larg deschise este, de pildă, de-a
dreptul remarcabil ca tramă), deşi există şi cazuri în care intrigile
sunt mai puţin exploatabile epic (v. În faţa conchistadorilor, Wyoming
sau Vieni qua!). Oricât de inspirate însă, subiectele nu beneficiază,
din păcate, la Marius Chivu, de un tratament pe măsură: supraevaluate ca importanţă în economia prozei, ele rămân nesecondate de
dezvoltări compoziţionale şi discursive care să le valorifice până la
capăt potenţialul.
În termeni de construcţie, sunt frecvente dispunerile neinspirate
ale materialului şi recursul la stratageme facile (coincidenţe silit semnificative, răsturnări teatrale de situaţie, secvenţe simbolice explicite,
deci inabile) cărora le revine fie rolul de a „condimenta” naraţiunea,
fie acela de a-i conferi tensiune dramatică. Spre exemplu, moartea
care loveşte pe neaşteptate – uneori dură şi tenebroasă, vădit exponenţială, ca în finalul din Întoarcerea, alteori lipsită de noimă şi de
urmări narative, ca în finalul povestirii În faţa conchistadorilor – pare
un simplu subterfugiu scriitoricesc, un mod de a „tăia” povestea
undeva, conferindu-i din aceeaşi mişcare gravitatea unei observaţii
asupra caracterului tragic şi aleatoriu al existenţei. Alteori iubirea
este cea care are pulsaţii nebănuite, ca în Obiecte pierdute, unde finalul
(aparent) deschis trimite către un happy-end naiv, sau în Petrecerea,
unde, dimpotrivă, eternul mister feminin îi joacă protagonistului un
renghi neplăcut şi de neînţeles. În La vulturul de mare…, eroul este
urmărit de o serie de-a dreptul spectaculară de ghinioane, pe care
le presimte din capul locului; mai mult, acestor intuiţii le corespunde
şi o imagine alegorică (zborul dezarticulat al unei păsări rătăcite de
stol) pe care eroul o sesizează imediat: „[…] m-am gândit atunci că
priveam o metaforă, ca şi cum odată rămas în urmă nu poţi evita
abaterile” [p.99]. destinul (în general), cu „sfârşiturile” (absurde sau
pline de învăţăminte, fericite sau nu etc.) pe care le impune pare să
fie, deci, singurul pe care se poate da vina pentru (dez)organizarea
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naraţiunii. numai că această „scuză” de ordin tematic aduce în
prim-plan un alt neajuns: insuficient particularizată estetic, această
(re)descoperire a „jocurilor sorţii” rămâne generalist-prozaică.
Politicile discursului narativ constituie şi ele o problemă majoră.
Marius Chivu optează în mare măsură pentru un tip de telling care,
dorindu-se în acelaşi timp o retorică a firescului, sfârşeşte prin a deveni
anost. naratorii (după toate aparenţele, creditabili – în multe cazuri
ipostazieri lizibile ale autorului însuşi) sunt limbuţi şi intruzivi: când
se erijează în judecători morali ai evenimentelor şi actanţilor cu o
falsă modestie supărătoare (aici ratează în modul cel mai evident
un text ca Pin uşile…, de pildă, dar nu numai), când sunt inoportun
de perspicace sau supra-analizează la nesfârşit (în special cu privire
la relaţiile lor cu sexul opus, v. Obiecte pierdute sau La vulturul…). În
paralel, descrierea concretului sau prezentarea faptelor (în prea
puţinele rânduri în care sunt lăsate să „arate”, să „povestească” pe
cont propriu) sunt lipsite de vlagă: expresia devine neconcludentă,
stângace, parazitată de varii locuri comune; repertoriul de imagini
se apropie de kitsch-ul hipster-boem sau (dacă peisajul este rural)
aminteşte pe alocuri de manualele de literatură pentru gimnaziu din
anii ‘90. redarea vorbirii directe „falsează” (e.g. „dom’le, nu-nţelegi?!
Acesta nu e un pacient, acesta este mort!” [p.70] ş.a.), iar relatarea
ca-şi-orală practicată de majoritatea naratorilor patinează neverosimil între registre. iată ce se poate întâmpla în cursul unei singure
fraze: „M-aş trezi, aş adormi şi m-aş trezi cu tine la infinit – iar
infinitul meu acum se desfăşoară ceva mai durabil – […] aş respira
în pizda ta, pentru că trupul ştie mai mult, nu aşa mi-ai spus!? Fiecare
curbură a corpului tău îmi făgăduia (ah, imperfectul […])” – etc.
[p.136]. la rândul lor, referinţele culturale – la care Marius Chivu se
raportează câteodată cu o uşurătate frapantă (v. şi citatul de mai sus) –
nu reuşesc decât să adauge discursului o preţiozitate care putea lipsi.
Toate aceste „neglijenţe în serviciu” – mărunte sau nu – contribuie
până la urmă la impresia finală pe care o lasă cartea: aceea că avem
de-a face cu un autor grăbit, care caută scurtături către scriitura
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autentică. Suspendat între simplitate şi simplism, între naturaleţe şi
platitudine, între postmodernism şi tradiţionalism în ceea ce priveşte
raportarea la cititor, autorul Vânturesei de plastic ţinteşte spre primele
fără să le poată depăşi, de fapt, pe cele din urmă. Fiindcă, în fond,
pretinsul nonconformism al abordării pare să îşi aibă originea în
confuzia între virtuozitate şi extravaganţa formală (deopotrivă
respinse) şi în subestimarea importanţei tehnicii pentru compoziţia
în proză. Or – chiar dacă la noi tinde să fie considerat în general un
fel de soră minoră a liricii – genul epic are şi el subtilităţile lui. Sau
altfel spus: nu, Monsieur Jourdain nu face proză de când se ştie.
Marius Chivu ǀ Sfârşit de sezon
Polirom, 2014

lAriSA STÎlPeAnu
g

Let’s dance! Let’s sway! printre versuri şi imagini

Pentru volumul nordul e o stare de spirit, apărut în 2014 la editura
Charmides, Gabi eftimie a primit premiul „Tânărul poet al anului
2014”. Cel mai probabil, la baza acestei recunoaşteri a stat originalitatea poetei. Volumul este unul atipic şi se remarcă prin faptul că
imaginile devin şi ele poeme, făcând front comun cu textul pentru
a defini stări de spirit extrem de fine şi surprinzătoare. Astfel,
psihologia lecturii merge mână în mână cu psihologia imaginii.
Volumul este împărţit în două secvenţe, poezii şi imagini, iar acestea
sunt atât de bine legate încât ne-ar fi foarte greu să privim cele două
părţi ca fiind autonome; fiecărei poezii îi corespunde o imagine,
acestea completându-se reciproc sub aceeaşi „stare de spirit”.
Prin motto-ul folosit în introducerea volumului, Gabi eftimie ne
propune o modalitate de a vedea lucrurile fără formă, de a percepe
mişcarea în cel mai adânc întuneric. Primul poem, cel inaugural,
casetă cu viaţă dintr-un recif de corali, pare a fi o explicaţie, o introducere
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a ceea ce urmează. Folosindu-se de citate din A. Schiop şi din
Claudiu Komartin, autoarea ne transmite că ne putem citi chimic
pe noi înşine pentru că suntem „doar un flux de substanţe” care ne
traversează, dar şi că „A traduce idei căutând dovezi clare de inteligenţă în cuvinte descriptive,/ obscure dezvăluie dorinţa de a te
exprima sincer, dar retardat”. Sinceră este şi poezia autoarei, atât de
sinceră încât devine deconcertantă. este o poezie care exprimă
durere şi sensibilitate, însă nu într-un mod expansiv şi facil. ea
transpune stările de spirit doar după ce le-a înţeles mai întâi ea însăşi
în profunzime, doar după ce a găsit cuvintele şi imaginile potrivite
pentru a-l transmite şi cititorilor aceleaşi percepţii.
Vrând să evidenţieze, dar şi să justifice propriile sale afinităţi,
Gabi eftimie ne arată un spaţiu în care ea rezonează cu numeroase
imagini aparent bizare: „un bărbat muşchiulos cu capul spart şi
nasul plin de sînge,/ refugiat în holul unui hotel,/ un elev de nota
patru, urcat pe grindă ca să-şi sperie profesorul/ un vânzător de
căpşuni care-şi dezmorţeşte picioarele pe tarabă/ o tipă grasă care
vorbeşte o limbă slavă şi transpiră de zor pe/ coreografie alături de
suratele ei de la zumba” (nordul e o stare de spirit). Într-o ţară care oferă
cele mai controversate modele culturale şi de atitudine, autoarea
simte şi înţelege tot ceea ce presupun aceste multiple posibilităţi de
existenţă, astfel încât devine treptat ceea ce i se prezisese, „o cârtiţă
intelectuală” ce se mişcă agil prin „beciul cu molii”. de aici vine şi
senzaţia de puternică autenticitate, care ne face să credem că poemele
sale se află cumva la limita dintre text şi viaţă, dintre simplă imagine
şi senzorialitate. Poezia sa este un exerciţiu experimental şi experenţial pentru că ne obligă să punem cap la cap fiecare vers şi să creăm
perspective: „Ce văd?/ pluş purpuriu. sînge pe lună, ghemotoace
de păr în chiuvetă,/ cărbune medicinal în gură, scuipat în culori
neverosimile după. 2 mîini atingând 2 sfîrcuri moi dezvelite/ gîndindu-se la versuri obscene precum/ „jonny slut sucks cocks in hell”//
un băiat îmbrăcat doar în pantaloni mulaţi mîncînd ceva pe fugă
ieşind/ grăbit din casă/ oare am stins lumina/aragazul/apa/ scoate pachetul de ţigări din bucunar/ nu reuşesc să disting marca, deşi aş vrea”
(pluş purpuriu).
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Toate poemele sale sunt stări de spirit, de la amintiri din copilărie
cu desene animate, cu părinţi certându-se, cu terenuri de joacă ce nu
prezentau siguranţă, „poze alb-negru cu copii androizi ca şi mine”,
până la vremea de afară ce seamănă cu o placă de beton, ca un timp
ce se simte greu, capătă materialitate şi devine apăsător: „Cred că are
o formulă fixă:/ 100 grame de apă/ 145 grame de bioxid de carbon/
1 omuleţ la geam/ vise casnice/ quiet mountains. Quiet dreams,/
şi, din când în când, rapoarte cu persoane dispărute” (Bucuria inimii).
limbajul tinde şi el către o consistenţă materială în care se acumulează tensiune, devine incisiv, însă discursul este clar, transparent,
iar expresiile sunt cât se poate de colocviale. Fie că este vorba de
discursul poetic, fie de cel fotografic, Gabi eftimie ne transmite o
sensibilitate pornită de cele mai multe ori din imaginea obiectelor ce
alcătuiesc poezia. Amintirile din copilăria sa par a fi cele mai sugestive: „e o durere surdă, estompată în toate astea, ca ultimele acorduri
ale unei melodii/ triste pe care le anticipăm de obicei, de parcă le-am
mai fi auzit undeva./ Ating aici, doare altundeva” (Camera copilăriei
mele e austeră). În Confesiune, autoarea ne dezvăluie că tolerează destul
de greu schimbarea, însă s-a învăţat cu ea; pentru ea casa de vacanţă
şi serile în care se plimba cu bicicleta împreună cu fratele ei sunt
amintiri ce au rămas neschimbate, nefiind atinse de trecerea timpului:
„[visele iradiază, de aici impulsul de a apuca,/ dorinţa urgentă şi
violentă,/ toată lumea să se oprească aşa,/ să îngheţe în stop-cadru]”.
Pe cât de umane şi sensibilizante sunt amintirile, pe atât de concretă este viaţa în nord. Poate semăna a paradox, însă amintirile par
mult mai vii decât momentul prezent, moment încărcat peste măsură de concret, moment în care oamenii devin aproape robotizaţi.
Pentru Gabi eftimie materia este aceeaşi, este neschimbată şi transferabilă. Faptul că ea există îi dă ocazia de a şti exact ce se află într-un
loc anume: „Mi-e uşor să-mi imaginez cum arăta locul ăsta în epoca
preistorică, ce animale, plante/ şi monştri luminoşi fără lume se
perindau pe aici, nu s-a schimbat mai nimic.” Mai mult chiar, oamenii sunt energizaţi cu electricitate, suflul lor nu mai este uman, ci
electrizat: „Pielea oamenilor se iluminează de dinăuntru cu neoane
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verzi, ghirlanda de beculeţe din/ sistemul circulator se aprinde, mîna
trasează conturul alb îngroşat în jurul gurilor carbonizate. Oamenii
închid ochii, trag pe faţă masa de scafandru şi păşesc liniştiţi sub
apă spre casele lor./ lămpile de la geam le arată drumul” (în ţările
nordice există o boală numită alergie la electricitate).
Nordul e o stare de spirit, de asta ne convinge Gabi eftimie care
experimentează cu textul şi cu imaginea într-un mod cât se poate
de original. dacă încercăm însă să lăsăm deoparte spaţiul nordic,
să interiorizăm versurile autoarei, să le citim ca şi cum ar fi gândurile
noastre, vom descoperi că respectivele stări de spirit sunt la fel de
autentice în orice loc ne-am afla. O lectură antrenantă: „Let’s dance!
Let’s sway!”
Gabi eftimie ǀ nordul e o stare de spirit
Charmides, 2014

AnCA duMiTru
g

„non stop cu fervoare pe un hermital trip-hop”

Al şaselea volum de poeme semnat de Mihai Vieru propune o
poezie pe cât de puţin revoltată, pe atât de predispusă la explorarea
resurselor imaginarului şi ale limbajului. Ieri Park surprinde prin
asocieri inedite ale unor situaţii absolut banale cu reprezentări dintre
cele mai bizare şi intense: „GPS-ul mă aruncă într-o canapea
mărginaşă/ livingul îşi arată dinţii ferestrelor/ aburiţi de cafeaua
dimineţii/ soarele nostru negru pe lângă/ călugărul rogerius de
curând plecat pe lacul roşu/ cu pânza plămânilor întinsă în lamele/
tăioase ale vântului” (şi firele înghesuite de păr). desele imersiuni în
zone ale stranietăţii reprezintă marele plus al volumului. În schimb,
când vine vorba despre acrobaţiile lingvistice, poezia se află într-un
echilibru ludic fragil, care, în fond, nu face altceva decât să pericliteze receptivitatea cititorului, oricare ar fi acesta. Formulările de
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tipul „doamna ne săfiţiiubiţi la fiecare bere” sau „ai întârziat sfertul
armenesc” se vor a fi modalităţi ironice de a evita alunecarea în
zonele arhiuzate ale limbajului. din păcate, însă, efectul creat lasă, de
cele mai multe ori, senzaţia derapării într-o ambiguitate aridă, configuraţiile lingvistice obţinute generând un vizibil deficit semantic.
În Ieri Park, poezia stă sub semnul unei resemnări alimentate de
sentimentul fragilităţii existenţei: „sunt o disperare cuminte solară
goală extenuată/ de căldură// exagerez moderat respir aerul grădinii botanice îi imaginez/ răcoarea” (sunt o disperare cuminte). lipsită
de reactivitate, exasperarea domoală contrabalansează efervescenţa
limbajului şi a imaginii. dacă (pseudo)-disperarea este privată de
nervul revoltei, expresia devine depozitara unei dinamici remarcabile. Acest mecanism de compensare constituie una dintre calităţile
poeziei lui M. Vieru. resignaţia ar presupune aici o devitalizare a
eului, survenită pe fondul prozaismului existenţei, o stare preponderent nostalgică. Transpare, astfel, din întregul volum, efortul de
a restitui melancolic un trecut, marcat, în special, de foste iubiri,
recu-perate prin filtrul unei hipersensibilităţi mai degrabă feminine:
„când soarele/ pârjoleşte iarba fără rumegătoare/ cauterizând
cioturile de păpădii/ care poartă încă săruturile aricilor” (este timpul
meu AKUM). Asemenea tendinţelor melancolice, prezentul este gata
să se consume sub auspiciile aceloraşi predispoziţii pentru tema
amorului sau să sucombe sub morbul paralizant al cotidianului,
reprezentat uneori cu o supradoză de patetism: „Oui, le facteur nous
a oublié,/ C’est lui qui nous a oublié dans cette midi atroce/ Le soleil orange
caresse nos voitures de la chair, nos âmes abroutis,/ confuses.” (Le facteur).
Formula poetică, asemenea tematicii, este unitară, constituindu-se,
deseori, într-un tipar scurt de imagini: „în tren/ numai tu nu făceai
nimic//priveam frigul cum intra in oameni/nu puteam face mare
lucru/ câmpia luneca pe lângă” (bucăţele de lumină dindărătul unui geam),
fiind întreruptă uneori de o expresie amplă, aglomerată, desprinsă
parcă din respiraţia alertă a unui vis: „îţi dai seama cine eşti/ ană
toată muzica îmi intră în cutia craniană şi rămâne acolo/ cu urechea
63

Corpul T, 1-2 / 2015

cron ici

lui van gogh ascult liniştea din jur şi tramvaiul” (red light beam
dreaming (marţi)).
În mod cert, umorul nu este o caracteristică pregnantă a poeziei
lui M. Vieru, însă prezenţa sa, fie şi atât de temperată, reuşeşte să
atenueze uneori excesul de tonalitate patetică, prin francheţea şi
originalitatea asocierilor de registre ale limbajului: „o tristeţe de la
cafea mi-a mijit ochii/ râuri de iarbă: brazde înrourate// miluieşte-mă
pe mine, doamne, păcătosul tău imediat./ în acest trup pe care mi-l
însuşesc./ trăiesc la modul cel mai bengos” (un job din care aş chiuli).
O senzaţie de alienare soft marchează întregul grupaj de poeme,
de parcă realitatea începe într-un dincolo la care nu oricine are acces:
„în/ realitate/ abia/ anul/ trecut/ am/ reuşit/ să/ ridic/ picioarele/
de/ pe/ pământ” sau „singurul lucru închegat perfect stă invizibil/
lămurirea a rămas în aer mai departe în vis/ niciodată nu credem
totul devine postreal” (rămâne numai un strat subţire de vânt). În acest
sens, singurele breşe pot fi regăsite în seria de poeme „red light
beam dreaming” în care se proiectează un mini-serial amoros cu
cvasi-exotica şi evanescenta „ană de pampas”: „muzica trupului tău
voroneţian./ce ştii tu ce-i aia. iese înafară şi se amestecă cu grimasele
şi /libidourile scurse din gură cască. mă enervez ană şi mă ridic/
pe vârfuri să nu aud altceva în cutia mea craniană decât/ muzica în
care eşti îmbrăcată.”.
dincolo de amintita unitate a volumului, există o vulnerabilitate
de construcţie a poemelor, unele dintre acestea fiind doar strălucite
începuturi, jumătăţi sau sferturi din ceea ce ar fi trebuit să devină
nişte texte remarcabile. de altfel, cea mai mare dezamăgire rămâne
chiar această senzaţie de a fi descoperit multiple fragmente excelent
realizate, din texte care, în ansamblul lor, lasă de dorit: „bunicul are
ochii atenţi extrem de albaştri/ mitilicul este înfăşurat pe antebraţ/
muşcă din atmosferă/ pardoseala hambarului plină cu galben mocănesc: porumb/ mexican/ porumbei hămesiţi./ păsările câmpului au
ajuns obeze/ gata cu ciripitu s-a dus/ se întinde într-un apus estompat/
la semafor/ miroase a pisică sau toxoplasmie/ sau a ceva fuck/
dispărut” (venim).
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este posibil ca osatura poemelor să se fi lăsat surclasată şi absorbită de o incoerenţă specifică oricărui imaginar prolific. În ciuda
acestei inconsistenţe, poezia lui M. Vieru merită citită tocmai pentru
a repera o lirică marcată de o exuberanţă care nu ţine cont nici
măcar de convenţiile structurale poematice: „plonjez pe hârtie câţiva
lilieci se adună în/ cuvinte. derapaje-n portrete compun/ o recurenţă
psihotică drum în noapte cu linie/ neîntreruptă. nu fac pe abstractul
haideţi cu asta/ sunt aici/ poetul vrea să-ţi zugrăvească camera de
zi numai” (însă duhul se furişase afară fără vreun regret 7). deşi vârsta
lui Mihai Vieru ar indica o apartenenţă la generaţia 2000, poezia sa
nu pare a avea niciuna dintre caracteristicile diverse ale acesteia,
fiind vizibil privată de crisparea, ironia, radicalismul, tensiunea, negativitatea unor poeţi ca r. novac, r. Vancu, d. Sociu, d. Geacăr,
C. Komartin etc. neimplicând expulzarea ultimului său volum într-o
zonă a minoratului douămiist, disimilitudinea structurală pe care
am invocat-o pare mai degrabă a-l individualiza în rândul congenerilor săi.
Mihai Vieru ǀ Ieri Park
Max Blecher, 2014

rAMOnA HĂrşAn
g

vizită la galeria cu monştri. despre un gestaltroman

Proaspăt câştigător al premiului Observator cultural la secţiunea
„debut”, romanul Fâşii de ruşine al lui Cristian Fulaş este cu siguranţă
una dintre cele mai semnificative „intrări” în scena prozei anilor 2000,
o apariţie cu atât mai neaşteptată cu cât profilul extra-literar al obiectului „carte” nu părea să promită nimic spectaculos: nu conving de
la prima vedere nici titlul metaforizant, cu sound anacronic, nici
aspectul frust şi simbolic-minimalist al copertei, nici relativa lipsă
de notorietate (în domeniul ficţiunii, cel puţin) a celor două edituri
implicate iniţial în publicare (Gestalt Books şi Vinea). Această
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„modestie” a aparenţelor devine însă la Cristian Fulaş un fel de
avantaj à rebours, făcând din calitatea strict literară a „produsului”
un element surpriză şi un statement (implicit) împotriva comodităţilor
elective ale publicului. Adevărat, Fâşiile sunt un proiect ambiţios, de
inclus în categoria „rarităţi” – sau în „galeria cu monştri”. Propunând un subiect dificil şi contemporan, în contextul căruia preocuparea formală reuşeşte, totuşi, să nu echivaleze cu un simplu „recurs”
acordat unor modalităţi artistice desuete, cartea merge în contracurent cu tendinţa (dominantă la majoritatea douămiiştilor încă activi în domeniu) de a face din minimalismul estetic unicul limbaj
posibil sau actual(izabil) al prozei. şi „face punctul”.
S-a discutat deja destul de mult în critică (pe bună dreptate) despre
tactul şi precizia psihologică cu care este tratată problema extrem
de delicată a dependenţei (de alcool şi substanţe halucinogene), despre structura narativă iscusit etajată pe „fâşii de ruşine” care se suprapun progresiv. rămâne, totuşi, de subliniat faptul că discuţia
poate foarte bine – şi probabil ar trebui – să nu se oprească la atât.
Acţiunea beneficiază de o punere în context localizată, concretă şi
(dureros de) imediată, care îi conferă în primul rând – de ce să nu
o recunoaştem – o valoare documentară iminentă. Pe de o parte,
aşadar, cartea se constituie (colateral sau nu) într-un semnal de
alarmă necesar în ceea ce priveşte gradul (scăzut) de social awareness
care caracterizează (din păcate) comunitatea noastră în materie.
dar chiar dincolo de acest aspect în sine semnificativ, tematizarea
viciului se deschide în Fâşii de ruşine (discret, dar pertinent) spre un
discurs ficţional – întrucâtva deconstructivist ca manieră – asupra
diferenţei. remarcabil este în acest sens faptul că romanul aduce în
discuţie nu atât (sau nu doar) conceptul de toleranţă (deci chestiunea
tabuizării sociale), ci vizează mai degrabă problematizarea resorturilor care motivează axiologic, în conştiinţa individului, dependenţa
ca opţiune existenţială. Asocierea cu Străinul pe care o face Octavian
Soviany nu este deloc lipsită de pertinenţă: apelul la substanţe descris în primul rând ca alegere personală – tragică şi aparent absurdă,
fiindcă se face în favoarea unei diferenţe care în final echivalează
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cu o autodistrugere deliberată – apare aici ca politică de înstrăinare
a sinelui, ca (auto)definire identitară negativă a propriei alterităţi.
Pornind din acest punct, textul îşi situează etic discursul tocmai la
limita fină dintre faimosul „eu nu sunt ca ceilalţi” modern (afirmare
a excentrică, dar constructivă a diferenţei) şi alienare (cu consecinţele
ei specifice: ruşinea, imposibilitatea de a comunica, ratarea socială
şi personală etc.). Conflictul nu îşi caută (narativ) nicio rezolvare
definitivă sau facilă: deşi spre final personajul central îşi găseşte
un sprijin în scris, tensiunea între alienarea sa profundă de facto şi
căutarea deloc convinsă, neîncrezătoare a unei improbabile identităţi „pozitive” persistă. la rândul său, expresia se limitează (adecvat)
la expunerea fără parti pris-uri a neîntreruptei sfâşieri între euforie
şi prăbuşire, între imperativul instinctului de supravieţuire şi lipsa
motivaţiei de a se recupera a individualităţii care găzduieşte tentaţia,
urmărind încercările (tacit-)disperate ale conştiinţei de a organiza
haosul existenţial.
de aceea, alături de tratamentul conceptual şi structural exemplar
al temei, cealaltă mare calitate a scrisului lui Cristian Fulaş este de
natură estetică: lipsit de orice apetit senzaţionalist sau „mizerabilist”,
el reuşeşte să sensibilizeze prin (deloc) simpla stăpânire a „metodei”.
Căci fără îndoială, una dintre performanţele romanului constă în
proiectarea unui dispozitiv narativ ingenios care este tocmai personajul fără nume al cărţii: drama devine cu atât mai angajantă cu cât
este sistematic înăbuşită la nivel expresiv în luciditatea auto-critică
nemiloasă, aproape cinică a persoanei i, în refuzul îndărătnic al protagonistului de a formula deznădejdea (sau de a-şi etala fragilitatea)
altfel decât faptic. Abil intelectual, dar dezabuzat şi „paralizat” afectiv,
faulknerian în sensul în care „handicapul” său serveşte în mod paradoxal diegeza, acest Benjy „pe dos” afişează (emoţional vorbind)
la adresa propriei experienţe răceala inflexibilă a unui narator omniscient. Cu alte cuvinte, profilul său distinct permite prezervarea
lizibilităţii evenimenţiale a „poveştii” şi evită discursul autovictimizării, fără a lăsa să se piardă nimic din subiectivismul perspectivei.
Ceea ce conferă însă o forţă de impresie aparte discursului „stră67
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inului” fulaşian este faptul că retorica lui predominant (hiper)raţională se contorsionează extrem de verosimil, de câteva ori, în „ieşiri
din sine” spontane care corespund momentelor de criză sau de recădere (temporar fericită) în viciu. realizate (izbutit) pe formula
fluxului conştiinţei şi realmente poetice, aceste „puncte moarte” ale
sicităţii realist-naturaliste cu care eroul ţine să se raporteze în marea
parte a timpului atât la exterior, cât şi la sine sunt de fapt elementul-cheie al diegezei, mecanismul care comunică drama interioară,
evitând totuşi, din aceeaşi mişcare, tellingul. Acest artificiu textual
contrastiv, motivat narativ – pentru că exprimă elocvent două
moduri diferite ale percepţiei, unul „alterat” şi altul abstinent – nu
perturbă (ci dimpotrivă, sporeşte) cursivitatea lecturii. Avem de fapt
de a face aici cu o transbordare a tehnicii multiplicităţii punctelor
de vedere la nivelul interiorităţii unui narator unic, un procedeu
formal care face ca „maimultcaprezentul” eroului să devină accesibil
(şi transferabil efectiv) cititorului.
Apar şi alte tipuri de discurs – cartea are şi o dimensiune autoreflexivă „pusă în abis”, corespunzând primelor încercări ale protagonistului de a-şi explora propria situaţie prin scris – însă la Cristian
Fulaş elementul tehnic, compoziţia şi fondul tematic îşi răspund
în aşa măsură încât părţile întregului ajung de neseparat. Acest
„gestaltroman” funcţionează ca un „tot unitar” organic, într-atât de
meticulos organizat estetic încât principiile de construcţie cărora li
se supune par inerente, iar stilul devine propriu în ambele sensuri
ale termenului: „propriu” adică particular, dar şi precis, adecvat fără
rest la materialul de lucru. O reuşită care convinge din toate punctele de vedere şi proiectează aşteptări ridicate asupra următoarelor
două părţi ale trilogiei.
Cristian Fulaş ǀ Fâşii de ruşine
Gestalt Books/ Vinea, 2015
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Flavius Ardelean ǀ Bizaroproze
Herg Benet, 2014

Cele nouă (bizaro)proze scurte conţinute în ultimul volum
semnat Flavius Ardelean – anterior A. r. deleanu – încearcă în
fel şi chip să şocheze şi să îşi contrarieze propriul cititor; în ciuda
ambiţiei şi a aparentei sfinţenii cu care misiunea textelor este urmată,
execuţia lasă publicul mai degrabă desensibilizat şi confuz.
Primele pagini ne pot, pe alocuri, crea impresia lecturării unei
traduceri stângace a poemelor lui Poe: „Îmi amintesc şi acum cu
limpezime: era o după-amiază toridă de vară, străzile erau pustii [...]
(iar eu) obişnuiam să străbat holuri ce păreau să şerpuiască în toate
direcţiile”. Situaţiile şi întâmplările prezentate de protagonişti ca
fiind „imposibil de redat cu vorbele omului” sunt totuşi, şi pesemne
cu deviza încercarea moarte n-are, expuse până în cele mai mici amănunte, fără ca naratorul să facă economie la cuvinte. Printre termenii preferaţi de Ardelean se numără „vomă” şi „greaţă”, cel dintâi
semnalizându-şi prezenţa atât de des, încât ne putem întreba dacă
numărul sinonimelor acestuia este deficitar sau cu totul inexistent.
Caracterizările şi descrierile au efect derutant, câteodată prin alăturarea improbabilă a unor concepte ce se exclud reciproc: „un braţ
păros şi vânăt, aproape alb”. Am putea aici argumenta că strategia
este una asumată, conferind textelor acea atmosferă voit bizară care
nu îi este străină volumului; cu toate acestea, fluctuaţiile stilului narativ şi ale tonului duc la imposibilitatea identificării unei intenţionalităţi implicite.
din punct de vedere al conţinutului, cele nouă proze îşi transformă
protagoniştii în creaturi vegetale care se închină Zeului Alb şi Zeului
Verde – zeităţi ale căror nume sunt aproape demne de basm: Împăratul Verde şi Împăratul roşu –, în bătrânele care au grijă de fiinţe
ucigaşe, asemănătoare vampirilor sau în spirite răzbunătoare. Cu
toate că originalitatea nu este un atu al lui Flavius Ardelean, imaginile
pe care le zugrăveşte reuşesc să pară destul de stranii pentru a
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rămâne întipărite în imaginaţia cititorului. Întâlnim pasaje care duc
cu gândul la filme şi seriale de tipul Trainspotting: „Bătrânul observă
câţiva bebeluşi coborând pe perete” sau The Walking Dead: „uşile
camerelor se deschid şi, din spatele lor, ies bărbaţi şi femei, goi şi învineţiţi […] (bătrânul) scoate o puşcă. Verifică gloanţele şi se întoarce
chiar în clipa în care unul dintre morţi trânteşte uşa debaralei de
perete”.
Volumul, per ansamblu, este o tentativă de a şoca şi indigna un
public deja suprasaturat de filme horror şi imagini macabre, o încercare
ce poate eşua cu mare uşurinţă.

Roxana Târziu

Florentin Popa ǀ Trips, heroes & love songs
Casa de editură Max Blecher, 2014

Configuraţia volumului câştigător al celei de-a treia ediţii a
concursului de debut organizat de Casa de editură Max Blecher şi
editura Herg Benet: 4 părţi – „sycorax, enceladus, deimos”, „la
mama Vlahie”, „Ore şi munci” şi „Trips, heroes & love songs” –
fiecare cu alfabetul lor secret. Au fost unele comentarii la Trips, heroes
& love songs care lăsau să se înţeleagă că scriitura lui Florentin Popa
ar fi predominant obscură şi obscenă. neadevărat. Autorul însuşi
mărturiseşte: „tânjesc după lucruri mici şi sălbatice”, chiar înghesuind în poezia sa şi o mamaie, un tataie, o balerină mecanică ascunsă într-o cutiuţă muzicală.
un conglomerat poetic electric, un imaginar constituit din
aglutinări de muzici, filme, videogame-uri, personaje, cu amintiri de
familie & prietenie şi cu stop-cadru pe câte un moment de umor
sănătos: „îmi place/ dă tine ploesci ca de un văr retardat dă/ care
râdem cu toţii dar ne/ dă coltucuri dă/ pâine caldă şi ne povesteşte/
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dă cum s-a îndrăgostit în spital dă/ o fată plăpândă aşa ar zice dacă
ar şti cuvântul/ dar zice doar deşirată şi noi hohotim”, alteori pe
câte-o constatare sinceră şi simplă despre „prieteni uitaţi ca nişte
taburi închise din greşeală/ şi ţi-e prea lene să le cauţi în history”.
Întregul volum poate fi citit ca un album – sau un clasor, acesta
fiind şi titlul unei poezii (clasorul lui george) în care mixurile de elemente, influenţele lingvistice diverse, referinţele culturale şi personale sunt aşezate cu atenţie. Alteori găseşti încercări de camuflare a
sensibilităţii – dar care sfârşesc tocmai prin a devoala câte un mic
secret: „adormi lângă mine hard-diskul va toarce ca o bunică/
ledurile verzi vor pâlpâi adevărat grăiesc ţie/ îţi voi căuta aluniţele
şi le voi învăţa/ minţindu-mă că o fac ca să te deosebesc/ de
geamăna ta malefică”. Acest geamăn malefic al lui Flo Popa menţine
echilibrul între ordine şi dezordine, afirmare şi negare, ironieautoironie, ataşat-detaşat, fără a face din poezie un obiect de cult,
un fetiş, o exagerare, nici o pierdere de timp pentru cititorul său.
Volumul vorbeşte despre Jocul cu focul şi nebunie – „departe de
sfera laser cu o mie de sfârcuri/ care o să împroaşte peste noi lapte
incandescent/ marian şi george umplu cada cu bărcuţe de hârtie/
bat din palme pe sub apă să învolbureze marea apoi/ fug lipăind în
pragul uşii sting lumina/ dau bobârnace beţelor de chibrit/ proptite
de laturile cutiei se aprind în zbor ca mortierele” – lucruri descrise
cu naturaleţe şi o imaginaţie în ebuliţie, continuând, bineînţeles,
atâta timp cât nimeni nu se prinde de joc – „până ajungem acasă/
unde facem castele din cuburi de lemn/ pitim între creneluri pitici
de plastic şi indienii lui winnetou/ şi ne jucăm de-a lunetiştii dintre
tranşee de perne/ şi nu nimerim/ şi ne ofticăm/ şi îi împuşcăm
point blank cu ventuze/ unde luăm ceasul deşteptător în ghiozdan
cu noi pe autobuze/ şi lumea ascultă ticăitul crispată”.
de admirat: echilibrul interior al textelor, faptul că nu se creează
impresia de suprasaturaţie, nu se ajunge dincolo de limita suportabilului. şi aceasta, tocmai pentru că mecanismele scrisului sunt
mixate permanent: insolitare, cruzime, ieşire în afara realităţii, sub71
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stituţie, revenirea la realitate. Astfel, „(...)nebănuind neprihănitele
minuni pe care lumea asta le tăinuie”, Florentin Popa încearcă să le
facă lizibile şi inteligibile, aşa scrise fără teatralitate & încrâncenare,
„încolăcindu-se perfect” – unele peste altele şi unele în jurul celorlalte.

Ioana Zenaida Rotariu

Florin irimia ǀ Câteva lucruri despre tine
Polirom, 2014

Al doilea roman al scriitorului şi profesorului Florin irimia îl
aduce în prim-plan pe damian, una dintre numeroasele victime ale
unei educaţii familiale deficitare, naratorul unei poveşti ce ascunde
frustrări nebănuite: „Omul e condamnat la cunoaştere. Vrea să ştie,
e curios ca o pisică, nu se poate sustrage acestei porniri. Vrea să ştie
chiar şi atunci când ştie că nu-i face bine să ştie.”
naraţiunea – tot felul de reflecţii, gânduri şi analize de tip existenţialist – transpune cititorul într-un imaginar deprimant şi extrem
de cinic. Personajul oscilează între sentimente atât de diferite încât
nebunia pare singura explicaţie: „Să fii depresiv e ca şi cum ai avea
o a doua personalitate. O a doua, o a treia, o a patra. Pe care, fără
pastile, n-o poţi controla. uneori, nici pastilele nu te ajută prea mult.
Ca un şobolan inteligent şi parşiv, depresia reuşeşte să se adapteze
la toate prafurile şi se-ntoarce ca să-ţi roadă din creier.”
debutul confesiv, abrupt, sugerează faptul că personajul ar fi
pierdut oricum lupta cu o viaţă pe care a cunoscut-o doar din exterior: ,,Când eram mic, mă-ncuiam în baie, mă suiam pe marginea
căzii şi de-acolo deschideam geamul îngust şi pătrat care dădea înspre stradă. Stăteam aşa minute în şir, ridicat pe vârfuri şi privind la
lumea de afară (…)pentru că de acolo nu mă putea vedea nimeni,
în timp ce eu îi vedeam pe toţi.” Totul este văzut/ simţit/ explorat
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de la o oarecare distanţă. Predomină un sentiment apăsător al claustrării, al neputinţei, al luptei interioare: captiv fiind în propriul trecut,
damian se întoarce la imaginea ferestrei de la baie iar şi iar pe măsură ce confesiunea devine incredibilă, halucinantă – viaţa lui este,
de fapt, un şir nesfârşit de tragedii.
Analiza propriului trecut poate părea însă mult prea minuţioasă,
prea logică în contextul dat. relativ forţate par şi imaginile feminine
din viaţa lui damian, toate văzute ca victime sigure ale destinului,
atât de lipsite de orice fel de control asupra propriilor vieţi, încât
par simple manechine. nu ni se oferă decât perspectiva lui, implicit
subiectivă – naratorul, instabil psihic, îşi pierde credibilitatea pe măsură ce îşi expune gândurile. Florin irimia a înţeles că discreditarea
treptată a lui damian este direct proporţională cu coerenţa (tensiunea, suspansul, logica) poveştii. nu ştiu însă în ce măsură sunt inspirate trimiterile la filmele şi vieţile lui Woody Allen şi roman
Polanski, legătura dintre aceste detalii şi confesiunea lui damian nu
este atât de subtil sugerată pe cât s-ar fi dorit.

Camelia Teodora Bunea

Andrei Zbîrnea ǀ #kazim
(contemporani cu primăvara arabă)
Herg Benet, 2015

Volumul #kazim (contemporani cu primăvara arabă), semnat Andrei
Zbîrnea, surprinde printr-un demers poetic eminamente eterogen,
punctat de însemne ale realităţii imediate. Autorul recurge la o încadratură formală aproape matricială, întrucâtva prielnică unei dispuneri reticulare a istoricului de internaut contemporan. Ciclul de
poeme întruneşte trei particularităţi care atrag atenţia la o primă lectură: opţiunea pentru structura tripartită, existenţa a două personaje
care traversează în linie dreaptă volumul şi, nu în ultimul rând,
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indicele omniprezent al hashtag-ului. dacă structurile tripartite sunt
deja o obişnuinţă în alcătuirea calapodului formal sau dacă vocea
poetică s-a mai aflat până acum în transmisie indirectă din spatele
unor obiecte sau personaje, în speţă ásha şi kazim, hashtag-ul
ar putea constitui un element de noutate şi un punct de plecare
în descifrarea unor aspecte mai greu decelabile ale intenţionalităţii
autorului. Hashtag-ul este un termen sau o expresie care, având
simbolul „#” alăturat, clasifică o informaţie corelativă. ideea desemnării unui termen supus interpretării comune, implicit diversificate, este fondul care permite segregarea materialului poetic. Practic,
fiecare poem este un element cu valenţă nedeterminată. Tonul confesiv este diseminat în internet; preia seva din exterior şi generează
exterioritate, uneori cu tuşe uşor ironice: „the revolution won’t be
televised, but will be tweeted (news.cnet.com–”) sau „un copil de
zece ani devine obiect de studiu/pentru specialiştii britanici în
noaptea asta”. Tot în spiritul conştientizării exteriorului în forma
sa de produs absolut alienabil al unei strategii de marketing cultural,
poemele abundă în referinţe livreşti, muzicale, filozofice sau cinematografice „- piaţa taksim are ochii/lui marlon brando/”. deşi
registrul oscilează între aserţiuni generale „în-/ceputul/nu e niciodată uşor/ până la urmă vei înţelege/că oamenii vin şi pleacă” şi
momente de browsing, poemele par să fie defective de finalitate,
ceea ce, în definitiv, ar putea fi însuşi aspectul care confirmă intenţia
autorului: „până acum/doar o/poveste construită/din bucăţi/de
chihlimbar”.

Miruna Iacob

Corpul T, 1-2 / 2015

74

RECEN ZII

diana Bădica ǀ enşpe mii de dimineţi
CdPl, 2014

debutul dianei Bădica, marcat de volumul Enşpe mii de dimineţi,
aduce note de prospeţime a expresiei care, suprapuse imaginilor
unei vieţi puternic ancorate în cotidian, se configurează într-o poezie sinceră şi ingenuă. Simplitatea limbajului, dinamica fragmentelor
decupate dintr-o realitate familiară nu fac decât să limpezească
poemele şi să le aducă mai aproape de cititor, însă nu fără a lăsa loc
unor corespondenţe surprinzătoare între planul obiectiv şi dimensiunea lui trecută prin filtrul percepţiei, ce deplasează uşor unghiul
de privire asupra lumii: „cineva a pus un pom în mijlocul străzii,/
maşinile trăiesc de-a dreapta şi de-a stânga pomului./ în cap am o
gaură care se închide în mijlocul zilei,/ cerul e o monedă de 50 de
bani.”
Volumul este structurat în cinci părţi încheiate printr-o definiţie
ce reafirmă esenţa poemelor, din încercarea de a organiza şi a da
coerenţă discursului liric, însă ele apar şi ca un efort de a concentra
anumite vârste ale poeziei: „viaţa e o cutie de lapte condensat,/ o
limbă străină/ căreia nu-i înţelegi subtilităţile./ ce-a vrut să spună
autorul/ nu o să aflăm niciodată”. Cele enşpe mii de dimineţi înregistrează o voce care jonglează cu tonuri inocente şi jucăuşe, pe fondul cărora sunt evocate imagini ale copilăriei. Totuşi, în ultimele
poeme se distinge un accent mai temperat, relevând o experienţă
de viaţă căreia nu-i lipsesc automatismele, dezamăgirile sau incertitudinile: „între rotaţia pământului/ în jurul soarelui şi eşec/ stau
vieţile noastre,/ nişte fructe confiate/ uitate în raft”. Astfel, se conturează tot mai pregnant tendinţa de a face ordine, a simplifica şi a
înţelege lucrurile, de a da o definiţie vieţii, chiar şi atunci când acest
demers se realizează într-un joc: „copilul spune/ o plus o înseamnă/
doi de o,/ două baloane/ două cercuri goale,/ două eclipse,/ două
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nimicuri”.
elementul original şi, totodată, surprinzător pentru o poezie care
se naşte din realitatea urbană este nostalgia spaţiului rural, al
copilăriei petrecute lângă bunici, eliberat de automatisme şi clişee:
„hai în locul cu verdeaţă în care stai de atâţia ani/ pentru nimeni
nu e ceva pus deoparte/ în oraşul ăsta întortocheat”.

Denisa-Elena Păun

ligia Pârvulescu ǀ Fluvii de asfalt
Max Blecher, 2014

Volumul de debut al bucureştencei ligia Pârvulescu este împărţit
în patru secţiuni: albastru intermitent, o mie de ani peste viteza legală,
Marlboro lights şi afterlife, fiecare cuprinzând poeme confesive, pregnante, ale feminităţii visătoare. Cuvintele lui Oscar Wilde, motto-ul
celui de-al patrulea poem, pot reprezenta, de fapt, motto-ul întregului volum: „era o femeie ciudată, ale cărei rochii păreau a fi croite
cu furie şi purtate furtunos”. Femeia din poezia ligiei Pârvulescu
este femeia senzuală, femeia în roşu: „sunt o femeie înaltă şi dreaptă
ca o lamă de sabie./ trec prin sângele lui zbârnâind./ îmi stă bine
în roşu”. Aceasta se mişcă într-un univers imaginar ceţos, în care
erotismul este la fel de intens precum senzaţia de alienare.
Poeta mizează pe imagini dure, memorabile, pe vuiete, prăbuşiri,
cutremure, incendii, spasme, carne sfâşiată şi moarte: „din gură
cuvintele ies fuioare de ceaţă”, „cadavru învelit în/ folii ude şi reci”,
„mâini transpirate/ pe umerii mei/ lame de ras”, „frisoanele mă
îmbracă într-o caroserie rece”, „traversez toamnele cu o dantelă
neagră pe faţă”, „vreau să-mi deşurubez capul/ să nu mă mai simt”,
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„incendiul în care/ trupurile s-au prăbuşit/ cu ecouri lungi pe interior”. Se strecoară însă şi fascicule fragile de lumină, tandreţe: „corpul
se scurge în valve lucioase tandre/ ca nişte palme învelite în dragoste”, „afară ninge de câteva nopţi/ noi ne iubim dragul meu/
închidem oraşul”, „mi-au crescut semne de lumină în piele”, „apar iar
şi iar din alt somn/ pe când în mine se roteşte lumina/ creşte sămânţa”.
unul dintre cele mai reuşite poeme este apă, ce setează tonul
întregului volum: „dimineţi/ vagi exfoliate de sensuri/ mâini ruginite/
priviri leşioase/ patul se strânge în jurul meu/ [...] spaţiile s-au
închis/ fermoarele şi-au strâns ecartamentul în piele// tai lumea/
prin intersecţii obscure/ pe trotuare bălteşte un trecut unsuros/
trec palma pe ochi într-un gest de delete”. dincolo de clişeele fireşti
ale debutului, formula poetică a ligiei Pârvulescu, asezonată cu un
mix de suavitate şi nerv, atrage, iar evoluţia ei este de urmărit.

Iulia Zârnovean

Petronela rotar ǀ alive
Herg Benet, 2014

Promisiunea din titlu – alive – este livrată până la sfârşit, volumul
de proze scurte al Petronelei rotar, care cuprinde texte de pe blogul
acesteia şi nu numai, fiind plin de viaţă, expresie autentică a personalităţii vibrante a autoarei.
Ceea ce transformă cartea într-o lectură incitantă este tocmai caracterul de jurnal al acesteia în care, într-un limbaj dezinhibat, sincer,
pe alocuri colorat, Petronela rotar se dezvăluie pe sine, feminină,
dar şi „băiată” aşa cum bunica îi spunea, în diferite etape ale vieţii,
accentul căzând mai degrabă pe introspecţie decât pe acţiune.
Înţelegerea experienţelor limită, autocunoaşterea, eliberarea şi nu
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uitarea sau trecerea peste traumă par a fi scopul acestei supraexpuneri a gândurilor şi a sentimentelor în scrisul devenit act visceral:
„Apoi ai învăţat să îţi iei singură sânge, aşa cum luau doftorii demult,
lăsai dîre pe foi, scriai cu durerea aia, cu plasma, băltoacă de sânge
era, nu scris. exorcizare”. Astfel, accidentul fatal al tatălui primului său copil înainte de nuntă, cele două momente în care era să îşi
piardă viaţa, imobilizantele atacuri de panică pe care ajunge să le
gestioneze admirabil, dar şi primele iubiri, relaţia cu fetele sale, cu
bunica, cu moartea, cu divinitatea, fricile sale, copilăria, adolescenţa
rebelă, viaţa de reporter devin subiecte ale frământărilor zilnice pe
care „mânuţa care scrie [...] în cap” le transformă terapeutic în text
scris bine, energic, cu o curgere aparte în care conlucrează ironia,
autoironia şi suferinţa.
la fel de spectaculoasă ca reportajele pe care le face, biografia
sa tumultoasă o transformă, dezvăluind cititorului o întreagă pleiadă
de personalităţi de care este liber să se îndrăgostească ca de o matrioşcă ce va purta mereu în centru fetiţa rebelă: „Fetiţa aia trăieşte
încă, păpuşa rusească mitică şi pitită în şirul lung de păpuşi ruseşti
şi destul de tragice pe care îl ascund ochii mei”.
alive este un volum cu o puternică notă personală în care se
dezvăluie viaţa aşa cum este, captând firescul realităţii şi trecându-l
prin filtrul gândirii unei femei puternice şi în acelaşi timp sensibile,
care analizează totul până la refuz.

Oprea Andreea Oana
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Uranus Park

Polirom, 2014

alexandru agache ǀ Farmecul discret al corporatismului
Patru ani pentru a reveni după un debut mai mult decât remarcabil
reprezintă un interval de timp perfect ales. nu ştiu, totuşi, dacă de
un calcul bine făcut ţine publicarea a două cărţi în acelaşi an, dacă în
spatele dublei reveniri a lui duţescu, din 2014, nu stau fie o anumită
precipitare, fie conjuncţia (ne)fericită a politicilor independente a două
edituri, fie intenţia de a-şi încheia conturile cu explorarea literară a
mediului corporate, fie, de ce nu? o chibzuială, care să-i fi semnalat
posibila impresie a unor resurse creative şi tematice limitate, indusă
de publicarea ulterioară a romanului. Poate că un debut în proză şi
un simultan comeback în poezie nu ar trebui să ridice atâtea semne
de întrebare, însă, în ciuda unui binemeritat succes, pentru duţescu,
anul 2014 ar putea reprezenta şi irosirea, dintr-un singur foc, a două
cartuşe de mare calibru.
Uranus Park este povestea încercării arderii unor etape, dar nu a
unei parveniri, a saltului riscant din zona călâie a unor proiecte profesionale nesatisfăcătoare, în proximitatea revulsivă a topmanagementului real estate. Până aici, pare că am avea de a face cu unul dintre
acele romane pe care Michel, personajul din Platforma, le răsfoia
picotind prin bungalourile complexelor turistice thailandeze. dar,
în ciuda acestei matrice comune, a eroului căruia perspectivele succesului profesional i se flutură prin faţa ochilor, duţescu e complet
dezinteresat de convenţiile eposurilor picaresc-corporatiste, livrându-ne
o poveste realistă, trecută prin filtrul naratorial al unui insider. Horia
Petrescu este un absolvent de arhitectură cu ceva propensiuni de
businessman. Abnegaţia unui maratonist etiopian, de performanţele
căruia depinde supravieţuirea propriei comunităţi natale, şi agilitatea
79

Corpul T, 1-2 / 2015

forum t

rarisimă de a se strecura printr-o administraţie hiperbirocratizată îi
facilitează cooptarea într-un plan imobiliar de anvergură, ca responsabil cu obţinerea, în timp record, a certificatelor de urbanism. duţescu
are inspiraţia de a-i întreţese personajului din toate aceste fibre care-i
compun textura capitalistă şi o desuetă viziune darwinist-socială: „normal e ca fiecare să călărească pe cineva într-un sistem organizat şi
reglementat echitabil; frumos înşiruiţi unul sub altul până la cel mai
mic. nu, nu suntem egali. dumnezeu nu ne-a făcut egali. n-am
primit acelaşi bagaj genetic şi nici acelaşi context în care să evoluăm.
unii trebuie să rămână muşchi de pământ o viaţă întreagă, altora le-a
fost dat să ajungă flori de migdal. libertate, egalitate, fraternitate:
Prostii!”. Fireşte, contrastul strident dintre sistemul utopic care se
autoreglează în funcţie de aptitudini native sau voinţă şi societatea
românească stratificată arbitrar devine sursa unor frustrări exacerbate. drept care, duţescu nu ezită să-şi pună personajul în situaţia
de a trage de mânecă cititorul, la nevoie chiar de a da cu pumnul în
masă, doar-doar s-ar înţelege mai bine că arhitectura este o facultate
grea, iar meseria de arhitect chiar trebuie să reprezinte emblema
unei elite socio-profesionale. Însă, din fericire, Horia nu devine
tânărul debusolat, retras în carcasa iluziilor spenceriene, ci rămâne
individul perfect lucid şi adaptat lumii în care se mişcă. de altfel,
arhitectul este unul dintre rarii protagonişti ai prozei noastre încadrabili în ceea ce ar putea reprezenta o exiguă tipologie a winnerului.
duţescu excelează în crearea unor memorabile personaje dominatoare, a unor lideri (cum altfel, decât înnăscuţi) precum roberto,
acel cappo di tutti capi al unei reţele cu tentacule înfipte în construcţii
şi industria porno, sau domnul Corneliu, eminenţa cenuşie care
schimbă rapid limbajul business cu argoul periferiilor asimilat în
tinereţe. dacă personajele scorsesiene, în ciuda biografiilor spectaculoase, sunt verosimile şi ireproşabil construite, nu acelaşi lucru
se poate spune despre Paul şi Sorana. Primul pare teleportat din Pe
bune, pe invers, numai că acolo, debutantul (de atunci) Adrian Schiop
reuşea să le creeze un profil individualizat al ratării sau inadaptării.
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În cazul singurului prieten al lui Horia, duţescu pare să-şi fi propus
bifarea tuturor caracteristicilor loserului clasic: pasiunea pentru cărţile
despre Al doilea război Mondial, conlocuirea cu propria mamă,
plafonarea într-un mediu profesional rutinier, poantele de metalist
dezabuzat sau, mai deranjant, excesul de imitaţii Vişan-rebengiuciordache, din arhicunoscuta ecranizare a Celui mai iubit dintre pământeni. e aproape inexplicabil cum, în ciuda unei verosimile identificări
naive cu Petrini, duţescu îi alege personajului său secundar un reper
literar şi cinematografic atât de comun. Spre deosebire de Sorana,
post-adolescenta fadă, dar perfect reliable, care, cu totul inexplicabil,
îl lasă baltă exact când era mai important să nu o facă, Paul rămâne
un personaj de o coerenţă neverosimilă, creat din aglomerarea de
simptome ale ratării.
Asemenea lui Sociu sau Schiop, Mihai duţescu se înscrie în categoria romancierilor români vizibil influenţaţi de Houellebecq. dincolo de cinismul impecabil calibrat sau de tuşele capitalist-alienante,
desprinse parcă dintr-un album ca Ok Computer, el alternează foarte
bine discursul narativ cu cel analitic. Fragmentele despre urbanizarea
agresivă a Bucureştiului, mafia imobiliară sau corupţia administraţiei
locale indică nu doar un prozator cu temele bine făcute, ci chiar
specialistul propriului domeniu.
neîncrederea (uneori justificată) în generaţia lui duţescu a reuşit,
din păcate, pentru o perioadă îndelungată, să conducă inclusiv la
subestimarea capacităţii formulei minimalist-douămiiste de a genera
proză de calitate. Totuşi, aceste prejudecăţi au intrat de ceva timp
într-o vizibilă remisiune. Critici consacraţi, de aceeaşi vârstă sau
chiar mai tineri decât Chiva, Schiop, Miticov ori Sociu, au început
să se descotorosească de mai vechi şi păguboase mefienţe. Că lucrurile stau aşa, o certifică şi succesul aproape unanim al Soldaţilor de
anul trecut. Fără exces de generozitate, cred că, dincolo de anumite
minusuri, care însă nu afectează sistemic romanul, Uranus Park va
contribui substanţial la continuarea acestui proces de reevaluare.
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Camelia Teodora Bunea ǀ Despre uranus Park

şi ,,povestea” milimetrului neparcurs

Uranus Park prezintă povestea unui tânăr arhitect ambiţios
– Horia Petrescu – care, imediat după terminarea facultăţii, pare a
avea şansa de a intra într-o afacere imobiliară complexă cu diverse
implicaţii la nivel internaţional. Mai mult decât evident, Horia nu este
decât o parte infinitezimală – deci insignifiantă – a unui proiect gigant
de care care îl atrage în special sub aspect financiar. romanul se vrea
a fi un fel de monolog al parvenirii, o discuţie extrem de cinică despre
cine, când şi cum poate urca pe scara socială în context românesc.
Acest univers imobiliar, context cu totul nou la noi, devine un
background perfect pentru punerea în scenă a degradării morale a
societăţii româneşti: corupţie, afaceri care mai de care mai obscure,
lăcomia unei mafii imobiliare bucureştene în plină dezvoltare. noutatea
tematică, informaţiile din interior, comentariile subtile şi traseul interesant al personajului principal fac, într-adevăr, din romanul lui duţescu
o proză de medii, aşa cum o descrie Adina diniţoiu în cronica ei din
„Observator Cultural”: ,,un excelent roman de medii (zona afacerilor imobiliare, în conexiune cu cea a arhitecţilor, a birocraţiei şi a
corupţiei din Bucureştiul de pe la mijlocul anilor 2000) dar şi un
roman care propune un personaj cu o voce distinctă [....]”. entuziasmul pentru o tematică inedită şi de interes nu ar trebui totuşi să
obtureze privirea asupra unor neajunsuri: „vocea distinctă” despre
care se vorbeşte este rezultatul unui subiect abordat în premieră.
la nivel compoziţional însă, romanul prezintă scăpări: limbajul, este,
poate, problema majoră. uranus Park este scris într-un stil lejer,
preponderent la persoana i, într-un limbaj colocvial care invită la
lectură, dar nu există niciun fel de amprentă stilistică îndeajuns de
puternică pentru a fi capabilă să individualizeze discursul.
Problema aceasta este, de fapt, neajunsul unei perioade întregi:
există prea multe romane publicate după 2000 care pot fi cu
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uşurinţă suprapuse la nivel stilistic – în momentul în care ai decupa
bucăţi de discurs narativ, ar fi destul de dificil să distingi un roman
de altul: din gândurile naratorilor ar fi destul de greu să se facă
asocierea cu romanele din care provin pentru că naratorii sunt prea
aproape unii de ceilalţi, gândesc şi se exprimă la fel, contribuind la o
uniformizare a limbajului şi a stărilor care, deşi nedorită, indică o
criză a romanului contemporan românesc.
iată inclus şi un mic exerciţiu comparativ: să luăm fragmentul a)
„Am coborât în mijlocul ninsorii şi-am mers pe jos până unde îmi
lăsasem maşina; am dezactivat alarma, am pus contactul şi am aşteptat maxim trei secunde cât să primesc OK-ul pe bord. Am eliberat
apoi frâna de mână, atent să nu patinez şi să rămân blocat în parcare
ca ultimul amărât care nu are cauciucuri de iarnă pentru că nu s-a
îndurat să arunce banii pe ele.” şi să îl aşezăm în paralel cu fragmentul b) ,,de ce toţi oamenii au momente când reneagă progresul
tehnologic? de ce aş vrea să fiu undeva într-un sat, să mă trezesc
liniştit şi cu chef de muncă, nu cu ochii vraişte, care mă ustură de mă
piş pe mine acum. Să nu am nevoie de un job, să mă trezesc şi să
merg afară la muncă, nu să trag laptopul lângă pat şi să verific conturile, mailurile (…)”. Aşadar: Bogdan Coşa sau M.duţescu ? şi astfel
de exemple cu fragmente extrase din romane (chiar) pot continua.
luate la pură întâmplare, par fragmente din aceeaşi roman. Poate
chiar sunt din acelaşi roman. Întrebarea mea ar fi: romanul cui? nu
vorbesc în niciun caz de plagiat, asta ca să fie clar scris, ci de acel
ceva propriu scriiturii unui autor bun. Când a apărut romanul Poker
al lui Bogdan Coşa, în 2011, am citit un roman românesc, poate
printre primele de acest gen, care a rupt linia continuă a înfăţişării
banalului cotidian şi a încercat şi altceva la nivel tematic, o apropiere
de Bret easton ellis, Michel Houellebecq ş.a. - după cum sublinia
şi Alexandru Muşina pe coperta a patra. Personajele lui Coşa sunt
memorabile, au substanţă, au consistenţa necesară şi un parcurs
solid, bine creionat. dialogurile vii, frazele scurte, totul te introduce
pe nesimţite în atmosferă. şi comparaţia cu Poker nu vine inerţial
sau subiectiv, ci pe o linie ce ţine de receptarea imediată a celor două
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romane şi de construcţia personajelor principale în jurul unor
grupuri de prieteni, contextul puternic din background-ul ambelor
romane, imaginea Bucureştiului.
Ce vreau să sugerez e doza de artificialitate a poveştii lui M. duţescu:
artificialitatea relaţiilor, a unor dialoguri goale de conţinut, personajele palide. Singura voce credibilă e a naratorului – monologurile
cinice despre bani şi dorinţa de hopa-sus pe scara socială sau informaţiile de specialitate legate de proiectul imobiliar în sine şi de interminabilele demersuri birocratice. Pot oare toate acestea să fie
parte a unui plan predefinit prin care să se fi urmărit un scop anume
– reflectarea mimetică de gradul zero, fără niciun fel de intervenţie
care să prelucreze substanţa primară, a realităţii momentului. Poate
că da, poate că nu. dar, dincolo de intenţionalitate, rămân problemele artificialităţii şi a lipsei amprentei lingvistice proprii. Până şi
tensiunea îi scapă la un moment dat printre degete, se simte o ruptură prea bruscă, povestea devine un tot neunitar, trunchiat, persistă
senzaţia că unele personaje sunt slab conturate, mai fiind necesar
foarte puţin pentru o imagine de ansamblu satisfăcătoare. de fapt,
adevăratul „păcat” al romanului este tocmai acest milimetru rămas
neparcurs: personaje care ar fi putut lăsa urme adânci în proza romanescă contemporană rămân doar nişte schiţe promiţătoare în
faţa cărora nu poţi să nu îţi dai frâu liber frustrărilor. Uranus Park a
avut ocazia să fie într-adevăr un roman excelent - cartea te lasă cu
un şir serios de întrebări legate de viaţă şi viitor, lui M.duţescu chiar
îi iese de minune acest substrat cu care jonglează în jurul moralităţii
profesionale; nepăsarea personajului narator sau, mai bine zis, transformarea lui treptată în cadrul unui sistem în care ori joci cum ţi se
cere ori renunţi, tot ce ţine de dezumanizare şi degradare morală
este surprins impecabil. Ar mai fi fost nevoie de foarte puţin pentru
ca uranus Park să devină un roman remarcabil. şi poate că următorul roman al lui M. duţescu va fi.
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Interviu duplex
IOaN GROŞaN g FLORIN IaRU
Există diferenţe între a fi scriitor în anii ‘80 şi a fi scriitor în ziua de azi?
Care ar fi acelea?
Ioan Groşan: da, există. În anii ‘80 scriitorul (cel de o anumită
valoare, desigur) era mai respectat, glasul lui se auzea mai distinct
în cetate, poate şi fiindcă a fost printre puţinii care s-au manifestat
deschis împotriva regimului Ceauşescu (vezi Goma, dorin Tudoran,
Mircea dinescu). Azi notorietatea lui, vocea lui au scăzut dramatic,
fiind înlocuite de cele ale politicienilor, vedetelor media. Aproape
nimeni nu se mai uită „în gura lui”; de cele mai multe ori, chiar dacă
glăsuieşte, pare a o face în pustiu.
Florin Iaru: da şi nu. da, din punct de vedere organizaţional. Pe
vremea aceea, uSr (uniunea Scriitorilor) era un refugiu şi o redută.
independenţa, prosperitatea şi confortul îi erau garantate parţial
scriitorului. de asemenea, o relativă putere de a jongla cu cenzura.
un soi de solidaritate de breaslă şi un – cum să-i spun – prestigiu
local. un ajutor social. etc. în acelaşi timp, scriitorul de atunci era
în proporţie de 90% prizonier. Avea o viziune ciuntită a lumii, a
curentelor literare şi o perspectivă provincială asupra propriului
scris. dar, tanda pe manda, un scriitor putea trăi (uneori chiar confortabil) din ce publica. Acum, instituţia nu-l mai apără de intemperii, iar scrisul nu-i mai asigură supravieţuirea. existenţa lui e un
permanent pericol. Apropo, cunosc, am cunoscut cîţiva scriitori
care trăiesc sau au murit într-o mizerie cumplită. În schimb, cîtă
vreme e viu, e liber ca pasărea cerului, iar cenzura nu mai există.
de multe ori îşi plăteşte cărţile sau nu ia nici un ban pe ele. În
schimb, poate publica cînd vrea. Cam astea sînt diferenţele sociale.
În rest, scriitorul scrie, iar cititorul citeşte. nici o deosebire.
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Cum este perceput prozatorul în general în ziua de azi? Care este imaginea
lui pentru cei care nu fac parte din spaţiul literar? Dar care este imaginea lui
pentru familie?
I.G.: Mai există încă imaginea, tot mai diminuată însă, a prozatorului ca un ins „serios”, preocupat de teme, de subiecte „majore”,
capabil de o viziune coerentă asupra societăţii, istoriei, vieţii în general.
dar, în condiţiile în care, cu câteva excepţii, câştigurile lui materiale
sunt minime, dacă nu chiar apropiate de zero, prozatorul de azi e mai
degrabă perceput ca un fel de romantic păgubos, care se încăpăţânează, iluzoriu, că odată şi odată va avea şi el un prestigiu recunoscut,
un „soclu” binemeritat. Or, de cele mai multe ori, asta nu se întâmplă
nici postum. iar în familie e privit cu acea simpatie condescendentă,
tolerantă, care ascunde următorul gând: „decât să fie beţiv şi să
umble după femei, mai bine, săracu’, stă şi el acolo şi scrie...”.
Cum este perceput poetul în general în ziua de azi? Care este imaginea lui
pentru cei care nu fac parte din spaţiul literar? Dar care este imaginea lui
pentru familie?
F.I.: Ca o ciudăţenie pe cale de dispariţie. „şi ce eşti mata, poet?”
„Mda.” „Foarte interesant.” „şi ce scrii?” „Poezii.” „A, da, uitasem.”
Adică o ciudăţenie de care nu e bine să te apropii. Muşcă sau aiurează. Cît despre familie... Părinţii sînt căzuţi în extaz, copii, plictisiţi
şi îngăduitori. „eh, e tata, cu ale lui.”
Cum calificaţi şi cum vă raportaţi la proza/poezia care se scrie după 2000?
Care sunt perspectivele viitorului apropiat pe care le întrevedeţi pentru proza/
poezia tânără?
I.G.: Mă raportez cu drag şi fără urmă de invidie. Cred că proza
lui radu Aldulescu, Octavian Soviany, Florina ilis, doina ruşti,
Alexandru uiuiu, Cornel ivanciuc, dan lungu, Filip Florian şi a
altora a adus efectiv un suflu nou în epica românească, lucru care,
de altfel, s-a întâmplat şi în filmul artistic. În ceea ce priveşte perspectivele viitorului (fie el apropiat), nu am, sincer, nici o opinie, nu
le întrevăd.
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F.I.: Păi, cum să mă raportez? Cu invidie, dacă e bună, şi, fir-ar,
românul se încăpăţînează să se nască poet. Ca întotdeauna, există
un trend general, minimalist, non-metaforic, comportamentist, din
care poeţii buni ies cu eleganţă şi cu ingeniozitate. Viitorul? dacă
românia continuă să se dezvolte economic şi social, dacă se integrează în europa, viitorul lor e sumbru. dacă nu, nu, adică vor trăi
într-o ţară defectă, dar unde poezia e singura libertate de gîndire
care contează.
Astăzi fenomenul prin care literatura nouă, tânără se afirmă, este mediatizată şi discutată poartă denumirea de seară de lectură sau club de lectură.
De ce credeţi că ideea de cenaclu nu mai are succes sau de ce tineri nu mai sunt
atraşi de aceasta?
I.G.: Pentru că altădată cenaclul era nu numai o pepinieră de lansare, ci şi un spaţiu de socializare. Azi, ele sunt (nu toate, dar aşa tind
să devină!) un fel de adunări de autişti sau de tip „Alcoolicii anonimi”.
F.I.: nu ştiu de ce, dar nu e bine, pentru că meseria de scriitor se deprinde, ca orice meserie şi are reguli, tot ca orice meserie. Feed-back-ul
e foarte necesar. Apoi, atmosfera aia comună, în care dezbaţi la nesfîrşit aceleaşi chestiuni tehnice şi filozofice – totul e ca o şcoală.
dar, ca peste tot, şi nevoia de lider e la fel de mare. Omul care-ţi dă
patalama de scriitor. Hm, nu ştiu cum ajungi azi „scriitor”, ca din
spuma mării. Probabil că tot cititul e cheia.
A existat vreun moment în care v-aţi simţit nedreptăţit de critica literară?
Care a fost acel moment?
I.G.: nu, nu m-am simţit nedreptăţit nici un moment de critica
literară. Am avut parte de o critică onestă, chiar şi atunci (la Un om
din Est) când volumul a întâmpinat serioase obiecţii, fiindcă ele ele
erau urbane şi întemeiate. M-aş fi putut simţi nedreptăţit când, prin
vocea unui mini-condeier, azi dispărut (Constantin Sorescu), m-a atacat
dur „Săptămâna” lui eugen Barbu. dar dacă te ataca „Săptămâna”,
om te făceai!
F.I.: da, ca orice autor. dar nu mă ţine mult. Oricît mi-ar displăcea,
oamenii sînt diferiţi şi fiecare judecă de capul lui. dar să vă iau în
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serios. În 2012, după ce am publicat Fraier de Bucureşti. Cred că funcţiona din plin ideea că „iaru nu mai scrie” şi lumea n-a văzut cartea.
Aşa că la următoarea am stat mai bine pe picioare. V-am spus, nu
mă ţine mult.
Povestiţi-ne o amintire dragă din vremea când făceaţi parte din grupul Ars
Amatoria.
I.G.: V-aş putea povesti atâtea întâmplări dragi de pe vremea
grupului Ars Amatoria, dar mă tem că excelenta voastră revistă ar
mai trebui să scoată un volum. Or, pe criza asta...
Povestiţi-ne o amintire dragă din vremea Cenaclului de luni.
F.I.: ei, sînt o groază. dar cea care îmi vine în minte, acum, e
legată de Alexandru Muşina (că tot l-am visat deunăzi, împreună cu
Gheorghe Crăciun). Momentul în care Sandu a citit Budila expres.
A fost cu urale şi cu aplauze. Sînt greu de imaginat, pentru atmosfera mohorîtă şi pioasă, de azi, care însoţeşte momentele lirice, atîtea
urlete, fluierături, chiote şi bătăi pe spate care însoţeau versurile
bune în anii ‘80.
Cum era Ioan Groşan la 20 de ani?
I.G.: nu mai ştiu exact cum eram; probabil bine-mersi, mulţumesc
de întrebare.
Cum era Florin Iaru la 20 de ani?
F.I.: Foarte nesigur pe el.
Anul acesta aţi fost invitaţii ediţiei a XII-a a Colocviului naţional
universitar de literatură română Contemporană. A fost colocviul de
la Braşov un prilej de a vă redescoperi propriile opere? Dacă da, în ce măsură
s-a întâmplat acest lucru?
I.G.: A fost un prilej fericit de a-mi descoperi propria responsabilitate faţă de ceea ce voi scrie de-acum încolo. nu mai poţi da
orice la tipar ori în spaţiul virtual după ce atâţia oameni de toate
vârstele (mai ales tineri excepţionali) au vorbit aşa cum au făcut-o
despre tine. În fond, şi eu şi prietenul iaru ne-am trăit un mic fragment din ceea ce s-ar putea numi posteritatea noastră imediată. iar
ăsta e mare lucru!
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F.I.: Să nu vă supăraţi, nu. Ce să mai descopăr la mine, cred că
m-aş plictisi de moarte! dar a fost un prilej să văd cum mă văd alţii.
Apropo, mi-ar fi plăcut mai multă critică, apăsînd pe eşecuri, ratări,
bîlbe. :) Acolo se vede cîtă meserie are autorul în el. Cred că encomioanele fac rău unui autor. e prea multă exegeză. Pe mine m-a
făcut să roşesc, mă simţeam mort şi expus ca o curiozitate. noroc
că nu dau doi bani pe „gloria” mea, mai mult mă încurcă. de aia,
am fost mai atent la colegul Groşan.
Rezumaţi experienţa colocviului de la Braşov în 10 cuvinte.
I.G.: responsabilitate pentru scris şi amintire veşnică pentru
Crăciun, Muşina, Bodiu.
F.I.: devreme, sală, ţigară, prînz, referate, berărie, dezbateri, studente, petrecere, tîrziu.
Aţi schimba ceva la colocviul de la Braşov? Dacă da, ce anume?
I.G.: noi, românii, suntem tentaţi s-o luăm mereu de la zero,
să schimbăm totul, chiar şi când nu e cazul. Aşa că vă rog eu: nu
schimbaţi nimic! e un format ideal. Continuaţi tot aşa!
F.I.: nu mă pricep la colocvii. n-ar fi mai bine să îi întrebaţi pe
cei care le fac? Partea cea mai grea e între orele 3-4, cînd te trage
aţa la somn. Sau la bere, la bîrfă. de aia, mi-ar fi plăcut să se introducă o oră de palavre şi frivolităţi.
Curiozitatea firească de tineri cititori ne împinge să vă propunem să faceţi
un top 5 al cărţilor/ autorilor care v-au influenţat puternic sau la care reveniţi
periodic şi îi recitiţi.
I.G.: Fără o ierarhie între ele: Maestrul şi Margareta de Bulgakov,
Zgomotul şi furia de Faulkner, Bunavestire de nicolae Breban, Ada sau
ardoarea lui nabokov, Caragiale (tot!).
F.I.: Ah, complicat! Se schimbă mereu, în funcţie de vîrstă şi
stare. Acum, în clipa asta, sună aşa: Caragiale, dimov, Cheevers,
Čapek, Sábato.
În momentul de faţă există mai multe proiecte în desfăşurare care vizează
traducerea unor scriitori din literatura română în scopul de a fi studiaţi şi
cunoscuţi de străinii interesaţi de literatura noastră. Propuneţi 3 scriitori din
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literatura română care după părerea dumneavoastră ar trebui traduşi şi nu au
fost traduşi până acum.
I.G.: Voiam să-l propun pe Octavian Soviany, dar tocmai a fost
tradus în... bulgară. Aş propune mai degrabă trei poeţi: Adrian
Suciu, Anca Mizumschi şi Marian drăghici. Aaa, şi să nu uit: dacă nu
s-a tradus până acum, neapărat Pupa russa a lui Gheorghe Crăciun.
F.I.: Caragiale, nuvelist. Poate Felix Aderca? nimigean? nu cred
că a mai rămas vreunul netradus. Pentru că nu avem destui scriitori...
Sfatul dumneavoastră pentru un tânăr care îşi doreşte să scrie.
I.G.: Mai întâi să citească mult, foarte mult.
F.I.: Sfaturi am, e bine să nu ţină cont de ele. Primul lucru e cititul.
Cărţile se nasc din cărţi. e cea mai bună şcoală, fără să-ţi strice mîna.
dacă tînărul nostru e poet, ăsta e singurul sfat. dacă e prozator,
sfatul doi e să observe şi să trăiască. iar cel de-al treilea e să nu
judece. din clipa în care s-a hotărît să deschidă ochii asupra lumii,
lumea e a lui, iar celelalte fiinţe sînt personaje. de aia, nu mai are
voie să judece. Toţi sînt copiii lui.
O întrebare de final: ce sunt până la urmă umorul şi ironia – eschivare sau
asumare?
I.G.: şi una şi alta. Sub dictatură erau mai mult eschivare sau
escamotare a ceea ce trăiam; azi sunt arme redutabile pentru orice
scriitor.
O întrebare de final: cum definiţi poezia?
F.I.: Glumiţi? dacă aş defini-o, aş fi cel mai bogat om din lume.
dar să încerc, ca să nu par bătut în cap. e expresia concentrată şi
paradoxală a unui sentiment animat de obiecte şi chestii imposibile,
improbabile, dar concrete. ştiu, e o prostie.
interviu realizat de:
Ioana Zenaida Rotariu ǀ Iuliana Răducan
Andreea Constantinescu ǀ Luciana Lia Sima
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maratonul de poezie 2014

g

STILL aLIve aNd KICKING

deşi planurile prezidenţiabililor implicaţi în turul doi al alegerilor
au făcut (fără intenţie, fireşte) o concurenţă neloială Maratonului de
poezie de la Braşov, aflat la cea de-a xiV-a ediţie (prin acordarea
celor două zile libere) – conjunctura nu a reuşit să cauzeze nicio
problemă reală organizatorilor evenimentului. Sala Gheorghe Crăciun (TP8, pentru connoisseurs) a fost plină de la prima până la ultima
secţiune (şase la număr), semn că studenţii au ales să rateze o mini-vacanţă în timpul semestrului, preferând să reziste unei zile ploioase
prin poezie şi, implicit, prin perpetuarea tradiţiei. Puţine lucruri l-ar
fi bucurat mai mult pe regretatul poet şi profesor Andrei Bodiu, iniţiatorul manifestării, memoriei căruia a fost dedicată ediţia din 2014
a manifestării.
*
Sub auspiciile acestea, Maratonul a început, ca un dat – semn al
tradiţiilor care au luat naştere de-a lungului timpului – cu Claudiu
Mitan, urmat de Anca dumitru – probabil una dintre ultimele descoperiri ale lui Andrei Bodiu, în care a crezut pe bună dreptate – şi de
Mirabela Voinea, care s-a format tot în cadrul Facultăţii de litere
de la Braşov. În secţiunea următoare, au citit ion Pop Barassovia, a
cărui lectură a fost una dintre cele mai gustate de către publicul –
scriitor sau nu – de toate generaţiile. la rândul său, naomi ionică
a citit atât poeme deja publicate, cât şi poezii noi, nepublicate, unde
discursul este vizibil diferit în raport cu cel din Fantazia, mai ancorat
în experienţa reală, cotidiană. Alexandra roxana lazăr a citit şi ea
poeme noi, aflate încă în construcţie. La pièce de résistance a acestei
secţiuni a fost Carmen elisabeth Puchianu, o adevărată veterană a
evenimentului, care a preferat, ca şi în ultimii ani, o lectură bilingvă
a poeziilor (în germană – limba de origine a poemelor – şi în română), scrise înainte de 1989; ele formează un mini-ciclu incitant
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centrat pe ideea de moarte şi diversele echivalenţe subiective pe care
i le găseşte. Secţiunea a treia a debutat cu recitalul lui Mihai ignat,
cu o lectură proaspătă şi (pentru o parte a publicului) inedită din
noul său volum de poezii Klein reloaded, apărut în 2014 la editura
Charmides. nu a renunţat la personajul său devenit emblematic,
dar discursul practicat prevesteşte tranziţia spre un alt Klein, unul
aflat deja în proiect. la final, a promis că va relua lectura de unde
a lăsat-o la această ediţie (dacă nu se regăseşte pe afişul ediţiei a xV-a,
ştiţi unde să depuneţi plângerile). Au urmat ioan şerbu, unul dintre
cei mai promiţători tineri poeţi ai anului 2014, al cărui volum de
debut (Lego, recent apărut la editura Tracus Arte) a câştigat vara trecută premiul concursului de debut în poezie „Alexandru Muşina”,
Alexandru Căldare – care a adus din imaginarul, limbajul şi atmosfera muzicii hip-hop în poezie – şi Adrian Găinaru, care a recitat
poeme apărute în 2014 în volumul Zale, tot la editura Tracus Arte.
următoarea secţiune i-a avut în prim plan pe Andrei dósa şi Vlad drăgoi, tineri poeţi deja afirmaţi ca nume de primă mărime ale poeziei
contemporane. Cei doi foşti studenţi ai lui Andrei Bodiu au onorat
memoria profesorului de scriere creatoare citind texte inedite care
confirmă potenţialul de lungă durată al suflului lor poetic, chiar dacă
discursurile lor înregistrează, dincolo de continuitatea recognoscibilă a unor stiluri puternic individualizate şi marcante, evoluţii subtile
şi transformări fireşti ale expresiei. liana iulia lupu a citit poezii care
explorează experienţe banale ale familialului şi existenţei de zi cu zi.
imaginarul poetic al lui Silviu dudescu s-a pierdut (deliberat, desigur!)
în reverii dominate de imagini culturale mai degrabă autoritare pe
care scontează să le „îmblânzească” printr-o nuanţare jucăuş-romanţată – precum cea a lolitei contemporane care se plimbă printre rafturile unei biblioteci în căutarea unui volum de Henry Miller.
*
Ca în fiecare an, diverse confesiuni, mini-naraţiuni şi anecdote
au însoţit lecturile de la Maraton. Printre altele, s-a povestit şi că,
dacă ar fi trăit, Andrei Bodiu ar fi preferat ca prietenii săi apropiaţi,
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Caius dobrescu şi Marius Oprea, să nu fie invitaţii speciali ai acestei
ediţii, hotărând, mai degrabă în glumă (decât în serios), că abia pe
la a xxx-a ediţie îşi vor fi câştigat acest drept. dată fiind dispariţia
lui fără preaviz dintre noi, la nici măcar un an de la cea a lui Alexandru Muşina, se impunea însă cumva prezenţa foştilor lui prieteni,
care să-l aducă mai aproape de cei care l-au cunoscut, dar şi de cei care
nu au mai avut această şansă. Înainte să dea curs lecturii propriilor
poezii, cei doi invitaţi speciali au introdus publicul în atmosfera în care
s-au format ca scriitori, alături de Andrei Bodiu şi Simona Popescu
(care din păcate nu a putut fi prezentă), celebrând personalitatea
celui dispărut prin evocări ample referitoare atât la omul, cât şi la
scriitorul Andrei Bodiu, dar şi prin explicaţii destinate celor care n-au
trăit în regimul comunist, facilitând înţelegerea contextului specific
şi a semnificaţiei aparte pe care o avea poezia pentru grupul de tineri
poeţi din care făceau parte. imediat ce a simţit că publicul a fost
suficient pătruns de atmosferă, Caius dobrescu s-a lansat în lectura
ludic auto-comentată a unui poem extins, scris înainte de revoluţie
şi recent revizuit, având la bază experienţe proprii din perioada comunismului. Marius Oprea a ales şi el să citească poezii scrise tot
înainte de 1989, dar a evitat prea-binecunoscutul volum Pauză de
respiraţie, preferând texte din alte volume, de care şi-a amintit că au
fost citite la cenaclurile pe care le-a frecventat la începuturile carierei
sale poetice alături de cei trei prieteni ai săi. Cum era de aşteptat, cei
doi au fost furaţi de moment şi, deşi robert elekes trebuia să citească
în aceeaşi secţiune (a iV-a), a deschis-o pe următoarea, cu poeme
dintr-un volum aflat în pregătire, având o poetică cu totul aparte în
peisajul poeziei tinerei generaţii, care se centrează pe generarea imaginilor poetice sensibile şi recursul la epifania – în sensul dat de Joyce
– cu substrat filosofic, dar şi la tradiţia poetică germană a modernităţii – pe filieră Paul Celan. A fost urmat de daniel Pişcu, o altă
prezenţă emblematică şi seducătoare a non-stop-ului poetic braşovean,
care şi-a respectat (ca întotdeauna) formula poetică ludică, bazată
pe calambur, familiară maratoniştilor „incorigibili”. Alexandru Funieru
a revenit la Maraton (în cadrul căruia mai recitase în anii de studenţie)
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cu poeme noi, nepublicate în volum, folosind un limbaj proaspăt,
bine controlat, o combinaţie bine personalizată şi calibrată de ton
ludic şi fond sensibil, iar Cătălin Badea a dat citire unui text din carneţelul său de însemnări poetice care deocamdată refuză să părăsească statutul de manuscris (face excepţie, însă, revista noastră –
împrejurare pentru care îi mulţumim). Tot ca parte a tradiţiilor încetăţenite încă de când Andrei Bodiu mai era printre noi, romulus
Bucur şi-a asumat (ca întotdeauna, strategic) statutul de ultim participant, (aproape) izbutind să încheie şi de această dată seara cu un
recital de la care ştim exact la ce ne putem aştepta (calitativ vorbind)
chiar şi atunci când, deşi este ultimul din program, nu este şi punctul
terminus absolut al manifestării.
*
În cazul în care vă întrebaţi care a fost finalul, ei bine, seara s-a
încheiat oficial abia după ce, ca şi la ediţia anterioară, dedicată memoriei lui Alexandru Muşina, toţi participanţii au citit câte o poezie, la
alegere, din cărţile lui Andrei Bodiu. Ca un făcut (sau nu), mulţi dintre
tinerii poeţi au ales poeme din volumul postum Firul alb. Poezia lui
Andrei Bodiu se citeşte încă, aşadar, vorbind generaţiilor ulterioare
într-o limbă cum nu se poate mai vie.
iată deci că tradiţiile scrise şi nescrise ale Maratonului de poezie s-au
păstrat, chiar dacă li s-a suprapus în aceşti ultimi doi ani trista, dar
în acelaşi timp solemna şi inspiranta tradiţie a comemorării iniţiatorilor săi. „intră cine vrea, rămâne cine poate” este motto-ul junimist
căruia Andrei Bodiu i-a rămas fidel până la capăt. şi iată, semnele
sunt că inclusiv spiritul lui a rămas. Poezia – a sa, a apropiaţilor săi şi
a generaţiilor pe care le-a format – dă semne clare că e alive and kicking.
iar pentru a împărtăşi cu cititorii noştri cât mai mult din atmosfera
şi deliciile (poetice) ale evenimentului, vă invităm să vă bucuraţi, în
continuare, de un grupaj de texte selecţionate de participanţii înşişi
din propriile recitaluri oferite în cadrul Maratonului de poezie din 2014,
contribuţii pentru care, pe această cale, le mulţumim.
Iulia Stoichiţ
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Microantologia
Maratoniştilor
g

Mirabela
DaviD

PaGINI de LITeRaTURă

de 9 ani ne trezim unul în respiraţia celuilalt
tot de atunci îţi gătesc aceeaşi ciorbă
în aceeaşi oală de email
zi de toamnă obişnuită
ţi-am spus că nu mănânc portocale
că pieliţa albă îmi pare amăruie şi înecăcioasă.
mi-ai decojit prima portocală.
m-au invidiat pentru grija şi dedicarea ta
9 ani mai târziu
îmi dai citate din péter esterházy
am o femeie. mă iubeşte
am o femeie. mă urăşte
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anca
DuMitru

28 NOIemBRIe 2014
pe alee copacii tot cresc
dedesubtul lor drumul crem pietruit
îmi roade din pantofi
închid ochii
soarele e albastru
te văd jucându-te cu palmele în noroi sub liliac
înaintez printre câinii care se tot schimbă
nu departe un gropar culege nuci
copacul e safe – a crescut între morminte
o floare mov chiar unde îmi vine să păşesc
scot acrilicul din ghiozdan
negru mat – rezistent la apă –
pensula din păr de veveriţă
scriu peste ce se mai vede i.n.r.i.
apoi peste celelalte litere şterse
sper să ţină la fel de mult ca ciorile de aici
ca lumânarea de plastic cu baterie
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ioan
PoP barassovia

ÎNCePUTUL ŞI SFâRŞITUL
Când vin începutul şi sfârşitul
o femeie desprinsă din stolul
de păsări călătoare
trece în zbor peste blocuri
coroanele copacilor îşi scot hainele
când sunt străbătute de strigătul ei
ea urlă mai tare ca gândul
a intrat în cameră şi a fixat
într-un colţ o oglindă
oglinda acoperită unde zăpada
cea albă ca zăpada
e cea mai frumoasă femeie.
În sufragerie lanul a fost cosit
fructele s-au copt, grâul a fost măcinat
vinul a fost turnat în sticle
bucură-te suflete şi petrece,
căci ai în cutia poştală
ordin de plecare.
Femeia necunoscută mă roagă
deznădăjduită
să mai rămân în lumea asta
când mă agăţ de respiraţia ei
aşternută pe pielea zbârcită
de bătrân.
ea mi-a luat jumătate
din moartea mea
ea absoarbe întunericul
şi clopotele smulse de furtună
prin acoperiş
şi îmi alină suferinţele
ştergându-mă cu părul ei lung;
strigătul ei rotund mă ondulează
îmi înconjoară fiinţa
e sfârşitul toamnei şi începe ninsoarea
corpul evaporat devine vizibil
viaţa rămasă îşi schimbă culoarea.
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Naomi
ioNică

Pescăruşii De la Munte
de ce plâng pescăruşii
nu ştiu
albi ca o cămaşă pusă la uscat
plutesc în bătaia vântului
de ce plâng pescăruşii nu ştiu
dar oamenii plâng
de nervi, de supărare
pentru o vină anume sau neştiută
pentru că nu au ce vor
pentru că dau greş
pentru că au pierdut pe cineva drag
pentru că nu se regăsesc
de ce plâng pescăruşii nu ştiu
dar se face dimineaţă şi un adolescent pluteşte cu
schetingul pe valuri de asfalt
maşina de gunoi îşi ridică în aer sunetele metalice
semnalul de atenţionare, duduitul lăzii mobile
gunoaiele în cădere bucată cu bucată
precum un cocoş de oţel
precum o mierlă de foc
aşa cântă gunoaiele oraşului
Încet încet se vor aduna din nou deasupra bazinului
pescăruşii
cu glasul lor de păsări ale plânsului
pescăruşii dezorientaţi de la munte
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carmeN elisabeth
PuchiaNu

PaRFUmeUR TOd
in Erinnerung an Enikö Gocsman

er hüllt sich in duft
von Grün und Weiß,
flechtet lilienblüten ins Haar
und steckt sich eine rose ans Jackett,
er salbt sich
mit lavendel, Myrrhe und rosmarin.
Frischer erdruch
schwängert die luft,
wo er geht und steht.
er riecht
aus dem Mund,
wenn er lacht.
mOaRTea PaRFUmIeR
în memoria lui Enikö Gocsman

Se învăluie în arome
albe şi verzi
îşi împleteşte crini în păr
îşi prinde un trandafir în butonieră.
Se parfumează cu lavandă, mir şi busuioc.
Miros proaspăt de pământ
pluteşte-n aer
pe unde trece.
Miroasă din gură
când râde.
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mihai
igNat

*
Cu folie şi suficientă îndrăzneală,
apoi fuioare de apă
şi bigamia pîndind după uşă.
Cine eşti nu ca întrebare ci
în loc de răspuns,
altul mai bun n-a găsit nici Klein
nici favoritul minorelor persecutate
de intermitenţa neoanelor. Cine eşti
ştie fiecare, pe orice coridor
s-ar afla.
Furtun luminos în jurul gleznelor.
Mesajul colorat în roz în mijlocul
timpului. şi cineva care se pretinde
vegan.
Adică de pe steaua aia...?
Meseriaş!
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adevăR

ioaN
Şerbu

2

am ascultat un poem al Anei donţu am zis ca-i o prostie
studenţii Vancu şi Terian credeau că-i cel mai bun poem
eram sigur că şi ei vorbesc prostii doar că le spun frumos
aflând cine sunt Vancu şi Terian
am mormăit ceva indescifrabil care ar fi putut să însemne orice
am crezut că pe dósa l-a stricat America
citind American experience
am aflat din câteva cronici că dósa-i cel mai bun poet de azi
apoi am scris poezii cu dex-ul
de frica gramaticii
am citit ulise n-am înţeles nimic şi am renunţat
invidios pe cei care l-au terminat
am tăcut când taică-meu a zis părinţii nu-i poţi schimba
dar mi-am dorit asta
în timp ce-mi îmbrăţişam prietena şi mă gândeam la altă fată
am avut un jurnal în liceu pe prima pagină am scris
sincer până la sânge totul sau nimic în fine
un dicton important de genul acesta
apoi am şters când m-am masturbat
până la urmă i-am dat foc fiindcă avea
prea multe ştersături
mi-a fost ruşine că am fost virgin până la 19 ani
şi atunci am plătit
mă prefac că nu vreau să fiu cel mai bun
mă prefac că nu-mi pasă când primesc laude
măcar să fac un almanah
al vieţii mele dramatice
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alexaNdru
căldare

mOŞ mUIe

Omul care s-a urcat în autobuz mi-a arătat muie.
S-a uitat la mine
de parcă se aştepta să mă vadă
şi din senin mi-a arătat muie.
dacă m-ar fi prins în altă zi
poate i-aş fi întors un dos de palmă
poate i-aş fi zis ceva de mă-sa
sau poate i-aş fi arătat şi eu muie
în spirit de solidaritate
faţă de gestul de a arăta
muie din senin.
dar n-am făcut niciunul dintre aceste lucruri,
din contră, am stat
surprins de spontaneitatea lui
şi de faptul că n-a mai urmat nimic după.
el s-a dus la următorul călător
şi i-a arătat muie,
apoi la o bătrânică
şi i-a arătat muie,
la o fetiţă de vreo 10 ani
i-a arătat şi ei muie,
după care a coborât.
Probabil s-a urcat în alt autobuz,
a arătat muie şi altor persoane,
poate ţi-a arătat şi ţie muie atunci
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şi tu n-ai observat.
Gestul nu poate fi condamnat.
Omul îşi făcea datoria,
îşi exprima opinia
faţă de lumea în care trăieşte.
dacă l-ai fi remarcat ai fi zis la fel.
dacă ai fi fost în locul lui ai fi făcut la fel.
Ai fi arătat muie tuturor
aşa, pentru că poţi
ai fi fost conştiinţa întregii umanităţi,
un vox populi ceva mai vulgar,
mai contemporan,
mai expresiv,
un Moş Crăciun al muiei
care vine o dată pe an
şi într-o singură zi arată muie tuturor.
Ziua lui Moş Muie am putea numi-o
şi ar intra în cultura pop destul de repede.
Oamenii şi-ar arăta muie mai des
în spirit de solidaritate
faţă de gestul de a arăta
muie din senin.
şi-abia atunci ne putem întreba unul pe celălalt:
„Tu ce făceai când Moş Muie
ţi-a arătat prima dată muie?”
Avem două degete mijlocii,
haideţi să ne arătăm muie mai des!
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adriaN
găiNaru

Te IUBeSC, Pa...

fior de nopţi matinale sfârşite
în cântat de greieri pe frunzele
umezite-n roua dimineţilor
cu disc solar pe cerul mării
care se-aprinde galbenă cu
roşu-n nuanţe cromate de
tablou fără vreo ramă
alta decât cea a minţii care se desfată
ori de câte ori i se arată
privirii astfel de decor impersonal
şi larg cu jurăminte pe nisip
clădite-n seva dulcii solemnităţi
a săruturilor comprimate-n
visul nopţii celei mai lungi şi
dezgolită de pervaz triluit
înaripând cu dorul eternităţii
lumina vie-a nopţii pierdute
în neantul uitării ce zboară
în avionul cerului uitat de
albastru când dârele acelor
reactoare separă benzile
de acces pe autostrăzile celeste
şi divin e accesoriul numit vis.
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aNdrei
dósa

maJeSTIC

eram la un party pe canapele
fetele dădeau nervos din umeri
băieţii nu ştiau ce să mai întrebe
băgam bere după bere
aşteptând să se întâmple ceva
anecdotele erau cusute cu aţă albă
bravadele transpirau
incoerenţă şi disconfort
ochii întorşi mereu spre uşă
nutrind vag speranţa că o să apară
o fiinţă fabuloasă
s-o urmărim toţi cu ură şi interes
cum se rupe în figuri
se conversează
o fată cu glamour infect
un băiat cu săgeata succesului
trasă prea-n sus ca să nu-i
cadă apoi în cap
unii mai prieteni am hotărât să plecăm
pe stradă alcoolul a început să lucreze
continuam să mă simt la periferia grupului realizam
că nu rentează să ţin pasul
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liaNa
luPu

amINTIRI TRaSe de PăR
Când îmi împleteai cozi
credeam că toată viaţa mea
mă va strânge părul.
Mâna ta mirosind a mâncare
trecea uşor pe lângă nasul meu
când îmi trăgeai bretonul
cu piaptănul.
şuviţe cărămizii cădeau
şi se contopeau
cu firimiturile
care aşteptau sa fie
măturate de tata.
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silviu
dudescu

eSTeRa ŞI vIaţa

estera e plinuţă şi visează la o iubire perfectă.
Această iubire e compusă din ea şi un el – o maşinărie simplă, la
prima vedere.
estera urăşte infidelitatea, dar nu se dă în lături să cocheteze
cu majoritatea bărbaţilor, chiar are o atracţie vicioasă pentru bărbaţii
însuraţi – e ca şi cum, spune ea, ai mânca cireşe de peste gard.
estera are ochii verzi şi sânii ca doi pepeni, din care orice bărbat
şi-ar putea potoli atât foamea, cât şi setea.
Când a întâlnit bărbatul perfect, estera l-a lăsat acasă, cu copiii, şi a
ieşit în oraş să-şi consume pasiunea. În timp ce bărbatul perfect
spăla vasele, sânii esterei lustruiau cu gingăşie obrajii unui bărbat
aspru şi tatuat.
estera se întoarce acasă înainte de miezul-nopţii, în casa strălucitor
de curată. Îşi priveşte cu duioşie copiii dormind în camera lor,
îi pupă uşor, apoi îşi înveleşte cu o pătură soţul adormit în faţa
televizorului.
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robert g.
elekes

eXTRaCţIe
Patrocle îşi ia în mână gâtul ca o aţă
şi îşi lasă capul plin de aer cald să plutească
pe deasupra lumii ca un balon
trece pe lângă oameni
şi ei cred că e cu nasul pe sus
dar el ştie că e doar cu capul în nori
cu un marker negru
îşi mâzgăleşte un rânjet pe faţă
şi-şi dă aţă liberă spre cer
vede chelii înflorind
mătreaţă plutind în vânt
şi oameni 2d cu nasul ascuţit spre sens
vede prin ferestrele blocurilor
oameni care se lasă văzuţi
şi oameni care se uită înapoi
vede oraşul ca o hartă
se simte ca un turist
şi simte nevoia să întrebe pe cineva încotro
când aerul se subţiază
pământul se scapă în orizont
şi Patrocle se vede brusc ca pe un altul
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îşi vede trupul rătăcind prin lume
gâtul ca o gumă de mestecat întinsă spre necunoscut
şi capul plutind printre sateliţi, staţii spaţiale, ozn-uri
şi deşeuri interstelare
îşi vede aproapele cum i se caţără pe gât,
pensionari cu punga de cumpărături între dinţi,
adolescente cu fuste scurte fluturând în vânt şi poşetuţe
la subţioară,
oameni de afaceri cu servieta legată de cravată,
copii cu ghiozdane întredeschise din care plouă cu rechizite,
femei cu bebeluşi în cârcă, puştani cu mingi de fotbal pe sub tricou,
preoţi cu câte un păcătos mai subţirel sub sutană,
bunicuţe cu buzunarele pline de medicamente compensate,
boschetari cu toată casa-n spinare, ca melcii care se suie pe-o floare,
politicieni şi studenţi la litere,
vegetarieni şi cocalari,
dentişti şi controlori rAT,
martori ai lui iehova şi bibliotecare,
intelectuali şi orfani,
toţi încercând să îi urce la cap
ca să scape din lume
şi-l gâdilă.
şi-şi vede corpul intrând într-un KFC
şi-şi vede corpul punând mâna pe un cuţit de plastic
şi-şi vede corpul tăindu-şi gâtul
şi vede trupuri picând din cer ca stelele căzătoare
şi pe sine, în sfârşit, ca pe un nimic.

109

Corpul T, 1-2 / 2015

eveniment

daNiel
PiŞcu

eRa IaRNă
era iarnă şi n-aveam mănuşi
dar am apelat la mătuşi.
era iarnă şi n-aveam fular
dar am apelat la un unchi milionar.
era iarnă şi n-aveam căciulă
dar am apelat la coafura mea nulă.
şi astfel m-am îmbrăcat
în această iarnă când păream condamnat.
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cătăliN
badea

POema eROTICa III

1. e aceeaşi lumină
ca-n Caverne de Oţel - nu, nu
este lumina de neon, ci de
noiembrie interior.
nu există umbre.
2. zero şapte patru opt (în litere)
0748 şi restul e numărul mamei lui.
Îl suni şi răspunde o dată, poate de
două ori într-un anotimp.
Touchscreen cu fondul
un rambleu de cale ferată.
Fiecare piatră e
o aplicaţie.
În acest anotimp
rambleul e ud
se simte pe ecran.
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UmBRa LUI BOdIU. La FaCULTaTe

romulus
bucur

singurul meu prof de română ca lumea a stat la clasa
noastră vreo două săptămîni în care a reuşit să mă facă
să pricep titu maiorescu
după aia l-au luat & trimis
la clasa specială de mate nouă ne-au dat o tanti aşa de
ştearsă că putea să nici nu fie acolo normă număr de ore
ni s-a explicat chestie pe care am înţeles-o numai
după ce am intrat în sistem noroc că el conducea
cenaclul liceului şi după ce am scris prima mea poezie
mai de doamne ajută mi-a spus că nu crede că ambiţia
mea e vreo glorie de tip sportiv şi nici că optimismul ar fi
o trăsătură care mă caracterizează am terminat facultatea
m-am întors acasă şi ne-am întîlnit pe stradă a rămas să-l sun
să ne întîlnim şi să stăm de poveşti am tot amînat era august
ca acum pînă într-o zi am auzit că a murit infarct asta după ce
jucase tenis la ştrand era tînăr treizeci şi ceva şi cică mai făcuse
în ziua aia cîteva preinfarcturi
la facultate pe culoar lîngă uşa sălii
tp8 (sau sala gheorghe crăciun că veni vorba) e poza lui andrei
cu o panglică neagră. uneori arde o lumînare lîngă ea.
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Braşovul în circuitul Premiilor Goncourt.
ÎNTâLNIRI CU FRédéRIC veRGeR ŞI JéRôme FeRRaRI

Începând cu anul universitar 2014-2015, Facultatea de litere din
Braşov a intrat în „circuitul” acordării faimoaselor premii Goncourt.
Probabil nu mulţi ştim că din 2013 încoace, Academia Goncourt
acordă, odată cu premiile anuale de tradiţie, şi un premiu numit
„le choix roumain” („Opţiunea românească”) printre premiile din
categoria intitulată „listele Goncourt”. românia se află aici alături
de (doar) alte şase ţări sau zone francofone participante: mai există
„Opţiunea italiană”, „Opţiunea Orientului”, „Opţiunea poloneză”,
„Opţiunea sârbă”, „Opţiunea elveţiană” şi „Opţiunea tunisiană”.
este vorba de fapt despre un proiect de popularizare a literaturii
franceze care implică jurizarea de către studenţii din ariile geografice
selectate a acestor premii speciale. Braşovul s-a alăturat „Alegerii
studenţilor români” odată cu cea de a doua ediţie (2014) şi a continuat cu cea de a treia (2015). Principalii organizatori şi iniţiatorii
proiectului braşovean au fost Adèle Gousset din partea lectoratului
francez din Braşov şi Monica Hărşan, profesor de literatură franceză
la Facultatea de litere. un juriu format din zece studenţi a avut
aşadar plăcerea să parcurgă de ambele dăţi întreaga listă a cărţilor
nominalizate la marele premiu şi să îşi aleagă favoriţii. În 2014,
Braşovul a optat pentru romanul La peau de l’ours de Joy Sorman, iar
în 2015, pentru Retiens ma nuit de denis Tillinac.
drept recompensă pentru efortul organizatorilor şi al studenţilor,
lectoratul Francez din Braşov şi serviciile culturale franceze au organizat, în colaborare cu Facultatea de litere, două rendez-vous-uri cu
prozatori francezi contemporani premiaţi de Academia Goncourt.
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Prima întâlnire de gradul trei cu literatura franceză s-a desfăşurat
în data de 3 noiembrie 2014 la Facultatea de litere şi l-a avut ca invitat
pe Frédéric Verger, autorul romanului Arden, premiat cu premiul
Goncourt pentru debut în 2014. Cea dea doua a fost de fapt o
întâlnire dubă cu Jérôme Ferrari, câştigătorul marelui premiu în
2012 cu romanul Predica despre căderea romei: în 14 ianuarie 2015, un
prim dialog cu studenţii a fost organizat la Facultatea de litere, iar
mai târziu în cursul aceleiaşi zile a urmat o întâlnire cu cititorii
braşoveni la librăria Libris. O a treia întâlnire, programată cu Kamel
daoud (câştigătorul „Opţiunii româneşti” pe 2014 cu romanul
Meursault, contre-enquête) a trebuit din păcate contramandată din cauza
circumstanţelor internaţionale nefaste (critic deschis al fundamentalismului religios, scriitorul a primit ameninţări din partea unor
organizaţii extremiste din Algeria, ţara sa de provenienţă).
Cele două evenimente cărora li s-a putut da curs (deşi doar cu
câteva zile înainte de venirea lui Jérôme Ferrari avusese loc atentatul
de la Charlie Hebdo) au beneficiat de o participare studenţească record,
iar discuţiile au tins să se prelungească în ambele cazuri dincolo de
limitele de timp prevăzute. un punct comun important între cei doi
scriitori s-a dovedit a fi modul lor aparte de a se raporta la literatură.
Mai puţin interesaţi de posibilele încadrări în sau raportări la teorie
(a literaturii sau a culturii, la filozofie etc.) şi dimpotrivă, mai atenţi
la modurile în care scrisul poate fi individualizat, adecvat propriilor
preocupări sau frământări, literatura pare, atât pentru Frédéric Verger
cât şi pentru Jérôme Ferrari, un joc serios şi extrem de personal. Mai
precis, deşi departe de politicile ignorării sau respingerii realităţii,
ambii evită cu maximă prudenţă ideea că macro-viziunile prea limpezi,
concepţiile generaliste sau prea încăpătoare – fie ele despre literatură, societate sau istorie – îşi au locul (sau joacă un rol central) în
ficţiune şi în generarea ei. Întrebaţi despre caracterul sau elementele
distopice prezente în romanele în discuţie, ambii au negat că ar fi
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avut orice intenţie programatică de a construi universuri alegorice
analoage sau modele literare ale lumii. Autorul Predicii... – deşi filosof
ca formaţie intelectuală – a punctat precis că literatura începe tocmai
acolo unde filosofia sau ştiinţele se opresc. Ceea ce nu presupune a
face abstracţie de ele: dimpotrivă, a mărturisit că are în proiect un
roman al cărui punct de pornire se leagă de una dintre cele mai recente preocupări ale fizicii cuantice, după ce în cartea premiată
preocupările sale filosofice se reflectau vizibil (deşi mai degrabă ca
experienţă umană decât sub forma unor convingeri intelectuale decise
care să domine construcţia) asupra subiectului şi la nivelul personajelor. Pentru Frédéric Verger, scriitura se construieşte pe cât posibil
în absenţa unor poncifuri filosofice sau teoretice cărora să le servească drept ilustraţie; la fel, estetic vorbind, recunoaşte că tinde să
respingă modele şi şabloanele dominante ale momentului. Sunt de
preferat, din punctul său de vedere, afinităţile individuale cu anumiţi
scriitori, printre care, în cazul său, se află şi câţiva prozatori est-europeni contemporani. rezumând (şi desigur, neputând reda aici întreaga
anvergură a dialogurilor), ne putem restrânge la a observa că în ciuda
diferenţelor vizibile în termeni de opţiuni stilistice care îi despart,
accentul pe descrierea experienţei individuale defineşte în cazul ambilor invitaţi specificul prozei, iar atenţia la antagonismele dintre
contextele macro-istorice sfera personalului constituie o temă comună majoră – care este de asemenea (în ciuda intenţiilor declarate
ale celor doi autori) – şi una dintre tendinţele actuale cele mai
autori-tare în spaţiul francez.
Înainte de a încheia acest „reportaj”, se cuvine să îi felicităm pe
toţi cei care făcut posibilă intrarea în „circuitul Goncourt” a literelor
braşovene: celor doi „iniţiatori” care au stat în fiecare an la baza
acestui proiect, dar şi pe cei care au contribuit la organizarea rendez-vous-urilor literare (îi amintim aici pe Adrian lăcătuş şi rodica
ilie din partea conducerii Facultăţii, dar şi pe reprezentanţii serviciilor culturale franceze – printre care Fabien Flori, directorul Bureau
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Europe Centrale et Orientale al AuF, care a fost prezent la Braşov alături de Jérôme Ferrari). Mulţumim din suflet celor doi scriitori pentru
prezenţa lor atât de angajantă, dar şi de caldă, şi desigur studenţilor
care au citit, au dezbătut, au deliberat, şi-au susţinut opiniile – acasă
şi în deplasare la Bucureşti.
Să nu uităm, aşadar: accesul la cărţile nominalizate în fiecare an
de Academia Goncourt este un privilegiu, posibilitatea de a-i întâlni
pe aceşti autori extraordinari, la fel. Aşa că îi încurajăm pe studenţi,
masteranzi, doctoranzi să facă din „alegerea braşoveană” un obicei
care să se perpetueze de la un an la altul (sau de ce nu, de la o generaţie la alta). Aşteptăm deja cu nerăbdare ediţia Goncourt 2016. şi
apoi pe următoarea. Quand c’est parti, c’est parti.
Ramona Hărşan

Bienala europeană de Poezie, ediţia a II-a
g aFINITăţI eLeCTIve
Poezia adevărată, ne spunea la un moment dat Andrei Bodiu, nu este în
niciun caz (cu atât mai mult în ziua de azi) o artă populară, poezia de valoare
este întotdeauna o arta minoritară care se adresează unui public din ce în ce
mai restrâns. Ea se inspiră de peste tot, dar se transformă în ceva aparte. Pare
că ar fi uşor să scrii poezie care să se plieze perfect pe tiparele contemporane,
dar acest lucru este doar o aparenţă.
Ajunsă la a doua sa ediţie, Bienala europeanã de Poezie (29 şi
30 octombrie 2015) a adunat sub acelaşi acoperiş poeţi valoroşi de
prestigiu naţional şi internaţional: Yassen Atanassov şi Kamelia
Spassova (Bulgaria), Tomáš Míka şi Alice Prajzentová (Cehia), Jüri
Talvet şi Andra Teede (Estonia), Johann lippet (Germania), Milan
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richter şi lucia Bizarretová (Slovacia), robert elekes, romulus
Bucur şi Anca dumitru, Viorel Mureşan şi Claudiu Komartin, nicolae
Coande şi Silviu Gongonea (România).
Astfel, prin perechile selecţionate, s-a dorit surprinderea într-un
mod cât mai direct a relaţiei complexe dintre tradiţie şi contemporaneitate, dintre poezia consacrată, matură şi poezia tânără. Acest concept al afinităţilor elective propus de către decanul Facultăţii de litere,
Adrian lăcătuş, a demonstrat încă o dată entuziasmul şi curiozitatea specifică experimentelor lecturilor literare braşovene în care
poezia de calitate contează şi trebuie transmisă din generaţie în
generaţie cu dorinţa de a se pierde cât mai puţine nume posibil pe
parcurs.
Vedem deci un eveniment interesant în cadrul căruia artişti maturi au avut ocazia să invite câte un poet mai tânăr, reprezentativ
pentru o altă direcţie importantă în poezie, în spiritul didactic specific
unor personalităţi precum Gheorghe Crăciun, Alexandru Muşina
sau Andrei Bodiu al creării unei tradiţii a valorii bazate pe autenticitate şi respect.
dacă prima zi a evenimentului s-a desfăşurat în Aula universităţii
„Transilvania”, cea de-a doua zi poezia şi-a făcut loc la Centrul
Multicultural al universităţii, spaţiu deschis recent al cărui decor
minimalist a ajutat la crearea unei atmosfere mai intime. Întâlnirea
a continuat într-o notă transparentă, dezinhibată, în care lectura
poeziei de calitate a reuşit să dovedească existenţa unei diversităţi
incitante a experienţei poetice, dar şi a numeroaselor puncte congruente.
Cred că publicul a înţeles că a fost din nou martor al unui experiment poetic original care va reuşi, la un interval de doi ani, să estompeze treptat graniţele literaturii europene, să facă versurile
poeţilor din diferite ţări accesibile publicului larg, înţelegând să
pledeze pentru un viitor în care poezia nu (mai) este văzută ca o
artă învechită şi elitistă, ci ca o artă solidară şi valoroasă.
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Poate nu au fost extrem de mulţi, dar cu siguranţă nici puţini cei
care au participat la lecturi, ceea ce demonstrează succesul acestor
seri de poezie europeană. un succes care înseamnă o altă luptă câştigată într-un război lung, dar şi o certitudine a deschiderii culturale
a Braşovului şi a braşovenilor, atrăgând atenţia asupra necesităţii
reale ca aceste întâlniri culturale să continue pe viitor. Cu atât mai
mult cu cât poezia adevărată, autentică, este din ce în ce mai rară.
Camelia Teodora Bunea

Poeţii skyzoizi ai lui dactăr Nicu
Pe 23 octombrie 2015 s-a deschis la Braşov un nou club: unul
dintre cele în care în loc să se danseze, se citeşte (poezie). Sau se
dansează, dar cu poezia – îmbrăcată tinereşte şi pusă pe socializat.
Cu „dactăr nicu” al lui Alexandru Muşina pe firmament şi cu
adresă stabilă în Tipografia (probabil cea mai culturală cafeneaceainărie din oraş), clubul de lectură Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets a
devenit încă de la primele ediţii una dintre manifestările literare de
maximă popularitate (şi importanţă) de sub Tâmpa. Avându-l ca
„motor” principal – i.e. ca organizator şi (uneori) ca moderator –
pe răsfăţatul poeziei braşovene, tânărul şi foarte premiatul poet
robert G. elekes (care este, în timpul liber, şi cadru universitar asociat al Facultăţii de litere), drept (co/)moderatori (până în prezent)
pe Claudiu Komartin, dan Ţăranu sau Adrian lăcătuş, şi drept copartener pe îndrăgitul proprietar de local din Tipografia, Valentin
Bărbat (care este şi finanţator parţial al întregii întreprinderi), clubul
a trecut cu bine, odată cu ediţia din 9 aprilie 2016, de cel de-al şaptelea
eveniment al seriei. Poeziei par să îi priască deci şi la Braşov ieşirile
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în oraş la vreme de seară şi „schimbarea de aer” pe care o aduce
atmosfera dezinhibată (extra-instituţională) a rendez-vous-urilor din
café-bar.
Întâlnirile desfăşurate lunar sub semnul lui dactăr nicu au deja
un tipíc al lor: de fiecare dată se expun (de bunăvoie comentariilor
şi întrebărilor publicului) doi poeţi – de preferinţă unul „local”,
celălalt venit din afara „cetăţii”, care îşi citesc producţiile (în paralel
sau consecutiv), apoi sunt nevoiţi să interacţioneze cu audienţa;
între secvenţe (sau în încheiere) se beneficiază şi de câte un moment
muzical oferit de tineri artişti din Braşov (radu Mureşan, ionuţ
Constantin/Yokko, Victor n. Ciobanu, trupa Tertip, Mario Masaaki,
denisa Herman... deocamdată). recitaluri poetice au avut până
acum (în perechi) Claudiu Komartin şi robert G. elekes (care, iată,
şi-au făcut „intrarea în club” în postura de poeţi înainte de orice
altceva), apoi au fost radu niţescu şi dan şerbu, Tara Skurtu şi
Vlad drăgoi, Andra rotaru şi Octavian Perpelea, Merlich Saia şi
Alexandra Turcu, Andrei dósa şi dmitri Miticov.
un partener intrat mai recent în „joc” este şi Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu”, oferind cazare gratuită invitaţilor. Clubul „creşte”
aşadar la fiecare pas (lucru care se reflectă şi în disponibilitatea
instituţiilor locale de a participa cu finanţări), aşa că urmăriţi-l – live
sau pe pagina de Facebook , unde găsiţi afişele nonconformiste ale
roxanei Târziu (un mic spectacol în sine), dar şi fotografii, poeme,
înregistrări. Check it out.

Ramona Hărşan
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Tracus arte
robert G. elekes, Aici îmi iau dinţii-n spinare şi adio
2015, 88 p., 19.20 lei
Anca dumitru, Piese răsfirate pe o placă electrică
2015, 64 p., 14,40 lei
Mariana Marin, O singurătate feroce
2015, 133 p., 33,60 lei
Mircea Martin, Radicalitate şi nuanţă
2015, 476 p., 38,40 lei
g

Casa de editură max Blecher
T.S. Khasis, Aparenta naturaleţe a vieţii
2015, 128 p., 20 lei
Adriana Carrasco, Dezmembraţi
2015, 72 p., 20 lei
Ana donţu, Cadrul 25
2015, 28 p., 20lei
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Cartea Românească
ionelia Cristea, Noaptea de gardă
2015, 72 p., 19.22 lei
Vlad drăgoi, Eschiva
2015, 56 p., 19.22 lei
Andrei doboş, Valea rea
2015, 72 p., 19.22 lei
daniel Puia dumitrescu, O istorie a cenaclului de luni
2015, 464 p., 48,12 lei
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