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Alexandru Higyed
(n. 1997, Șiria, Arad). A absolvit Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 
secțiunea Limbi și Literaturi, Română-Engleză, de la Universitatea de Vest 
din Timișoara. Urmează cursurile masterale de Studii Americane din ca-
drul aceleiași facultăți. În același timp, e librar la librăria La Două Bufnițe.

A publicat poeme în revista Orizont, Actualitatea literară și 
Revista Monitorul de Poezie, dar și pe platformele online O mie de 
semne, Noise Poetry, Cenaclub și Poetic Stand, și antologia Statuile se scurg 
pe iarbă a Cenaclului „Pavel Dan” Timișoara.

A primit Bursa de debut în jurnalism cultural, poezie sau eseu 
„Simona Croitoriu” din cadrul proiectului TMcult – Școala de Critică și 
Jurnalism Cultural, organizat la Timișoara de către Asociația Culturală 
Contrasens. În 2019 și 2020 a coordonat secțiunea de literatură de la 
StudentFest Timișoara, iar din 2019 este membru al Asociației Culturale 
Contrasens.
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s-a schimbat felul în care aprind țigările

la ABC nu mai e nimeni pentru că au interzis
și aici fumatul în locurile publice

ce nu înțeleg ei e că acolo
sub umbrela din spatele casei
unde cândva se dădea bere pe caiet
și nu-ți mai auzeai gândurile
acolo nimic nu e personal

un băiețel lovește gardul de lemn
cu mingea de fotbal semiumflată
în timp ce bărboșii își îmbibă fețele
în politică și sticle de neumarkt

câteva poeme din volum

tot tu decizi

scaunul așteaptă gol pe palier
în fața ușii de-o săptămână
să ieși în rochia ta cu dafini uscați
sau fără
cum vrei

scaunul meu așteaptă în hol
alt glonte din broasca ușii
sau o cheie
cum vrei

să știi că i-am zis să plece
să te lase în cameră măcar
până termini de mâncat

© Eunice-Estera Adămuţ pentru imaginea de copertă
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să stau întins pe covorul cu autostrăzi
într-unul din parcurile din camera mea
acolo unde nu latră câini
nu mă recunosc bătrânii
nu trebuie să învăț să mă dau cu rolele
nu trebuie să plec la ore fixe

încă respir

încă îmi îngădui să fac treaba asta

respiratul în locurile publice este complet interzis
celor care nu pot rămâne singuri
celor care cerșesc dependență
celor care fug de sub umbrele atunci când plouă
și se lasă amăgiți de incapacitate
de lipsa abilităților de corelare a gândurilor cu reflexele

unii respirăm prin inhalatoare
unii respirăm pentru că așa ni se spune că ar fi bine
unii respirăm pentru că avem un junghi

frica se îmbibă în cearșafuri

când pleci
nu mai fac diferența între tv
și întâlnirile noastre
bruiajele sunt aceleași
purici pe toată suprafața
noutăți despre cine a murit
și cine o să moară

Ascultă poemul second-hand news în lectura autorului:
Click aici!🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/second-hand-news?key=tignal2
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Mi-a plăcut mult să înregistrez pentru ediția sonoră,
m-a ajutat să revăd și să înțeleg poemele

într-o manieră mai performativă

un interviu cu Alexandru Higyed,
realizat de Maria Petricu și un cristian

Maria Petricu: Nimic personal. 
Așa cum spune și Ana Pușcașu, 
totul este personal. De unde vine 
sentimentul de răfuire din text (cu 
lumea, cu mătușile, cu sine…)?

Alexandru Higyed: Totul e 
personal, da. Atunci când intimi-
tatea ajunge să fie încălcată, lumea 
se strâmtorează până când aerul 
devine sufocant. E o răfuire care 
reiese tocmai din această senzație 
de sufocare. Sunt lucruri care te 
copleșesc efectiv, evenimente care 
te duc până la culmile disperării și 
pe moment par să aibă un caracter 
apocaliptic. E un sentiment atât 
de înăbușitor încât totul pare să 
se întoarcă împotriva ta. Te simți 
izolat și cumva asta te determină 
să răbufnești. Devine o luptă con-
tinuă, ca și cum te-ai afla mereu în 
tranșee, în război. E o răfuire care 
are ca miză câștigarea unei perso-
nalități, o luptă cu lumea, cu mă-
tușile, prietenii, colegii de cameră, 
sau orice altceva care îți poate îm-
piedica senzația de progres. Prin 
nimic personal am încercat să cu-

prind toate aspectele astea, pasivi-
tate, agresivitate, indiferență chiar. 
E poate ca și cum aș zice: „n-am 
nimic personal cu tine, dar am ne-
voie să spun lucrurile astea”.

Am mai scos poeme, am 
mai adăugat. Când am 
recitit volumul pentru ediția 
sonoră m-am simțit puțin 

mai încrezător în ele.

M.P.: Deși nu au fost modificări 
substanțiale de când a intrat vo-
lumul în tot procesul de tipărire, 
cum a fost să recitești poemele? 
Mai ales, cum a fost să le înregis-
trezi pentru ediția sonoră?

A.H.: Am tot recitit poeme-
le în lunile de dinainte să trimit 
manuscrisul și a devenit redun-
dant la un moment dat. Simțeam 
mereu că e ceva de modificat, că 
ceva nu sună bine. Așa că mai 
ciupeam unele poeme, le mai în-
torceam de pe-o parte pe alta. Am 
mai scos poeme, am mai adăugat. 
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Când am recitit volumul pentru 
ediția sonoră m-am simțit puțin 
mai încrezător în ele. Ultimele 
editări cred că le-am făcut chiar 
după ce am terminat înregistrarea. 
Nu citisem toate poemele cu voce 
tare înainte și asta m-a ajutat mult 
să văd unde nu suna bine câte un 
poem. M-a făcut cumva să realizez 
cât de important e cititul cu voce 
tare în procesul creativ. Inițial am 
încercat să citesc volumul dintr-o 
singură suflare. Cred că am citit 
două poeme și după am început 
să mă împotmolesc. Mi-a plăcut 
mult să înregistrez pentru ediția 
sonoră, m-a ajutat să revăd și să 
înțeleg poemele într-o manieră 
mai performativă.

M.P.: Sunt 4 părți, 4 etape pe 
care personajul le trece (condiții 
prielnice, nici dylan nu știa să cân-
te, bătăile inimii înainte de umilin-
ță, să rămână și pentru data viitoa-
re). Și-a redescoperit identitatea 
până la final sau rămâne și pentru 
data viitoare?

A.H.: Ca să răspund foarte sim-
plu, nu. Călătoria personajului e 
deja de la început un eșec. Toate 
obstacolele pe care le întâmpină 
sunt deja plantate în conștiința 
lui. Frica asta de oameni, de a fi 
acceptat, până la urmă, e marele 
obstacol. Totul e rutină, nimic nu 

e personal. Personajul se învârte 
într-un context vicios din care nu 
poate scăpa. La fel ca Ahmet Altan, 
și-a pierdut speranța că va putea 
revedea lumea în afara închisorii. 
În lumea din volum identitatea e 
definită prin dezastre, prin traumă 
și anxietate, pierdere și speranța de 
revedere. Fiecare etapă are la bază 
atât o etapă a vieții, cât și nivelul de 
înțelegere a acestor traume. Mereu 
e ceva ce rămâne și pentru data vi-
itoare. Fie că vrem, fie că nu.

Mă simt cumva norocos 
să fiu unul dintre autorii 
care pot să-și vadă cartea 
și pot interacționa direct cu 

cititorii.
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un cristian: Cum e cu propria 
carte-n librărie?

A.H.: Trebuie să zic, e puțin ciu-
dat. Dar în timp m-am obișnuit. 
Mă simt cumva norocos să fiu unul 
dintre autorii care pot să-și vadă 
cartea și pot interacționa direct cu 
cititorii. Acum cu autografele, de 
regulă eu sunt mai retras și timid, 
așa că am fost puțin mai reticent 
în a-i întreba pe oameni dacă vor 
sau nu. Mai mult de teamă să nu 
scriu ceva ce să li se pară în vreun 
fel penibil. E super să pot vedea că 
oamenii chiar citesc volumul meu 
și mă bucur să văd că lumea citește 
poezie în general, și mereu mă bu-
curam când reușeam să recomand 
cuiva un volum care chiar să-i pla-
că. Să primești feedback direct de 
la cititori e minunat.

u.c.: Cum a fost ca librar în 
pandemie?

A.H.: Complicat. A trebuit să ne 
adaptăm la situație. Am deschis ci-
titorilor „fereastra” și am continu-
at cum am putut. Apoi încet, încet 
am deschis și ușa, iar lucrurile par 
să se întoarcă la normal. M-a bu-
curat să văd că lumea citește mai 
mult și că vor să sprijine librăriile 
independente. Pe de altă parte, a 
fost o bătaie de cap cu schimbări-
le de program. Trebuia să fim cât 

mai flexibili și să ne adaptăm cât 
de repede posibil. Evenimentele 
le-am mutat online, lucru care a 
scăzut puțin din dinamica librări-
tului. Cred că ăsta e lucrul care îmi 
lipsește cel mai mult: agitația din 
timpul evenimentelor.

Se citește tot mai multă 
literatură română.

u.c.: De dincolo de tejghea ai 
o prespectivă mai aplicată asupra 
cumpărătorilor? Peste tot ni se 
vântură grafice cu vânzările catas-
trofale, chiar așa să fie? Ce clișee 
poți demonta din perspectiva de 
librar?

A.H.: Nu cred că lumea citește 
mai puțin, din contră, am observat 
că lumea cumpără poate mai mul-
te cărți. Doar dinamica mi se pare 
că s-a schimbat. Nu se cumpără 
mai des, dar asta mai mult din cau-
ză că oamenii nu prea ies din casă. 
Însă și când o fac, mi se pare că-și 
iau „provizii”. La unii am observat 
că se întâmplă săptămânal să-și 
reîncarce biblioteca, ceea ce mi se 
pare super. Ce am mai obervat e 
că se citește tot mai multă literatu-
ră română. Nu știu dacă e doar în 
capul meu, dar autorii români par 
să câștige teren printre cititori în 
ultimele luni. 
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u.c.: Unii librari nu prea au 
timp de citit (nici n-au voie în 
timpul programului, pare-se), deși 
e un mare avantaj să lucrezi într-o 
librărie, că ai acces cam la toate 
noutățile. Cum împaci utilul cu 
plăcutul? Ai renunțat la a cumpă-
ra prea multe cărți de când lucrezi 
într-o librărie?

A.H.: Asta cu timpul de citit e 
tare complicată. Fiind și student, 
încerc să mă împart între ce trebu-
ie să citesc și ce vreau să citesc. În-
tr-o oarecare măsură încerc să am 

o disciplină a cititului. Mă trezesc 
mai devreme ca să pot să citesc 
ceva la cafea înainte de program. 
De obicei plăcutul e de dimineață, 
iar ce am de făcut pentru faculta-
te rămâne pentru după program. 
Mai apuc să citesc și în librărie, 
dar prefer să nu. Dacă o fac, o fac 
pentru că trebuie să termin o carte 
sau că mă apropii de un deadline. 
Cât despre cumpărat cărți, cred că 
de când lucrez la librărie cumpăr 
tot mai multe. Nu că nu aș putea 
să le citesc acolo, sau să le iau acasă 
și să le aduc înapoi, dar prefer să 
le am la mine în bibliotecă. Și spre 
rușinea mea, am prostul obicei să 
le stric înainte să le aduc înapoi.

u.c.: Ce așteptări ai de la cartea 
ta la nivelul receptării?

A.H.: Nu știu, sincer. Sper doar 
ca oamenilor să le placă, să se poa-
tă regăsi în versurile mele. Poate că 
nu am neapărat maturitatea mul-
tor poeți din generația mea, și tot 
ce sper e că n-o să scape neobser-
vată. Sigur, pot să visez la recenzii 
bune, premii, vânzări mari, dar nu 
asta e esența, mă interesează să 
văd cum îmi percep cititorii scri-
sul și cum relaționează cu el. Lu-
crul ăsta înseamnă mai mult decât 
orice. Să știu că există totuși ceva 
personal în poemele din carte cu 
care oricine se poate identifica.
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Booktrailer

           Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=7x9BSTScP3U


ÎNCARCĂ-ȚI imprimanta color:
printează un poster, baby!
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un chestionar
I. Fișa individuală

Nume: Higyed
Prenume: Alexandru

Data și locul nașterii:
16.12.1997, Arad, jud. Arad

Cărţi publicate:
nimic personal, 2021,
Casa de Pariuri Literare, 300 buc.

Colaborări:
Editura Contrasens (trad.),
Fundația ArtEncounters (trad.)

Cenacluri frecventate:
Cenaclul „Pavel Dan” Timișoara, 
Clubul de lectură UVT, Institutul 
Blecher

Lecturi în cenacluri, cluburi:
Cenaclul „Pavel Dan” Timișoara, 
Clubul de lectură UVT, Institutul 
Blecher

Debut în revistă:
Revista Orizont

Debut în cenaclu:
Clubul de lectură UVT

Debut on-line
(reviste literare on-line):
O Mie de Semne

Debut sonor
(înregistrări radio cu lecturi, 
casete audio difuzate public, 
audiobook):
nimic personal, 2021,
Casa de Pariuri Literare

Debut în volum:
nimic personal, 2021,
Casa de Pariuri Literare

II. Topuri 
(1-10)

a. Edituri

1. Pandora M
2. Polirom
3. Casa de Pariuri Literare
4. Casa de Editură Max Blecher
5. OMG Publishing
6. Black Button Books
7. Nemira
8. Paralela 45
9. Humanitas
10. Charmides
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b. Reviste literare

1. Dilema Veche
2. Echinox
3. Observator Cultural
4. Scena 9
5. Zona 9
6. Orizont
7. Tiuk!
8. Actualitatea Literară
9. Familia
10. Vatra

c. Cartea de poezie | Cartea 
de proză (autori români)

1. Noapte bună, copii! 
– Radu Pavel Gheo
2. Toate zborurile au fost 
anulate – Adrian Diniș
3. Dimineața pierdută 
– Gabriela Adamașteanu
4. Fotocrom Paradis – Deniz Otay
5. Fetița care se juca de-a 
Dumnezeu – Dan Lungu
6. Ieudul fără ieșire – Ioan Es. Pop
7. Monoideal – V. Leac
8. Biserica neagră 
– A. E. Baconsky
9. Regele dimineții 
– Alexandru Mușina
10. Maeștrii unei arte muribunde 
– Claudiu Komartin

d. Bloguri | Site-uri culturale

1. Dilema Veche
2. O mie de semne
3. Tiuk!
4. Noise Poetry
5. Vatra
6. Cenaclul Pavel Dan
7. Un anotimp din berceni
8. Poetic Stand
9. Blogul Goethe
10. Actualitatea Literară
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III. O…

întrebare pentru scriitorul 
preferat:

Cât de mult te documentezi 
pentru o carte?

Care ar fi metodele de docu-
mentare?

idee pentru o „viaţă” literară 
„mai bună”:

Citește cât mai mult.

problemă cu care te-ai 
confruntat/ pe care ai observat-o 
de când ai „intrat” în literatură:

Integrarea, acumularea unui 
anumit nivel de vizibilitate.

IV. Întrebări cu 
răspuns opţional:

Ce ţi se pare „în regulă” în 
literatura română actuală?

Diversitatea și deschiderea. Mi 
se pare că există câte ceva pentru 
oricine (de la literatură comerci-
ală, până la literatură care chiar 
vrea să zică ceva)

Ai vrea să trăiești din scris? 
(dacă da, cum vezi posibil acest 

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Aș vrea, dar cred că în România 
nu prea e posibil acest lucru. Scri-
sul ar fi mai mult un hobby.

V. (Auto)portret

Un autoportret (în cuvinte)
Blond, ochi albaștri, scund, 

grăsuț. De cele mai multe ori 
anxios, mi se spune că par foarte 
calm în diferite situații însă de 
multe ori nu e așa. Scriu despre 
anxietăți, oameni care și-au 
pierdut speranța, și oameni 
pierduți (sau marginalizați) din 
mai multe puncte de vedere. Mi se 
par subiecte pe care literatura ar 
trebui să le scoată la iveală.

Un portret al generaţiei 
(unde și cu cine te-ai încadra)

Ca generație nu știu. Se poate 
să fiu un blend între douămiism 
și douămizecism (dacă e să luăm 
după cronologia academică – sper 
că le-am numit bine).

Scriu despre alții folosind o 
voce personală, asumându-mi 
problemele altora ca și cum ar fi 
ale mele. Generația mea pare să fie 
atrasă de „experimente” de acest 
gen.

VI. Ce-mi / ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc / propun eu ca 
scriitor?

Să am o voce în literatura 
română, să nu fiu doar o linie 
obscură rămasă într-o librărie.
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Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aș dori (vreodată)?

Să te simți bine citind ce am 
scris. Ce nu ți-aș dori? Să plângi în 
timp ce citești.

VII. Ce-aș cere / 
pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Feedback constructiv, o părere 
sinceră, încredere.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Calm, întrebări coerente care să 
se lege de subiectul central al in-
terviului.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Corectitudine și obiectivitate.

Unui agent literar
Să știe să negocieze cu editurile. 

Unui organizator de festival 
literar

Coerență, să fie direct atunci 
când îmi spune ce se întâmplă la 
festival, să dea detalii concrete le-
gate de onorariu, cazare, masă, de-
conturi etc.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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VIII. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Cărți aranjate pe categorii:  
literatură universală (proză), 
literatură română (proză), poezie, 
literatură în limbi străine.

Coperta cărţii mele de 
debut - dacă ar fi după mine

IX.

Cel mai…
Bun text al meu este…
still my guitar gently weeps

m-am apucat de chitară mi-am
luat o cameră de filmat

ieri am citit o carte foarte mișto
despre care n-am

să mai discut niciodată cu nimeni
rifful ăla de blues l-am tot repetat

de trei ore

și totuși degetele nu au bătături
am luat un cadru

foarte fain cu un porumbel
am scris o recenzie

bate cineva la ușă mă ridic aștept
să mai bată o dată

să fiu sigur că nu îmi imaginez
întreb cine e

nu răspunde ușa se deschide mă
apropii încet

ca sunetul pe care îl scot bătăile
inimii înainte de umilință

Cea mai…
Mare gafă făcută de când 

„activez” în literatură a fost…
Nu cred că am avut parte de așa 

ceva până acum.

Mare emoţie am avut-o…
Înainte să trimit editurii ma-

nuscrisul. M-am consultat cu mai 
multe persoane, nu știam dacă era 
sau nu gata să fie publicat.

Cele mai…
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu…
Câștigarea concursurilor de de-

but. 

Grele momente au fost atunci 
când…

Am simțit că mai e de lucrat la 
manuscris.
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Cei mai…
Mulţi bani i-am câștigat pe vo-

lumul…
Încă nu știu. nimic personal fiind 

singurul... bănuiesc că pe el.

Fericiţi oameni pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea…

Sper că pe cât  mai mulți. Fami-
lia și prietenii par să fie mulțumiți. 

X. Dacă…

Ar fi să schimb ceva din traiec-
toria mea literară, aș schimba…

Stilul meu, vocea din textele 
mele. 

N-aș mai scrie, ar fi… o schim-
bare totală.

N-aș mai putea scrie ar fi…un 
dezastru.

-mi pare rău de ceva, e că… nu 
am debutat mai repede, înainte de

pandemie, sau că nu am așteptat 
până după.

XI. Publicul

Să ne gândim puțin la ideea 
de public. Care e publicul de 
care ai nevoie? Există o cifră 
minimă dincolo de care publicul 
te motivează sau rămâne doar o 
noțiune abstractă?

Nu cred că am nevoie de un 
anumit tip de public. Aș lăsa pe 
oricine să mă citească, de aceea 
încerc să îmi fac scrisul cât mai ac-
cesibil. Să renunț la toate înfloritu-
rile care să fie greu de înțeles pen-
tru un public mai larg. Nu există o 
cifră, cât mai mulți, să o lăsăm așa.

Ce mesaj ai pentru publicul 
tău actual? Dar pentru cel viitor, 
care va citi acest mesaj peste câți-
va ani?

Enjoy! Și, dacă e să vă foloseas-
că la ceva, să știți că mă bucur!

Ce așteptări ai de la public?
Feedback, ăsta cred că e cel mai 

important lucru. Mă face să conti-
nui să vreau să scriu. 

Cauți publicul sau îl lași pe el 
să te caute?

Îl las pe el să mă caute/găsească. 

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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XII.

Să presupunem că ești pro-
prietarul unei librării. Ce faci în 
prima lună?

Mă gândesc la un concept cen-
tral al librăriei, un anumit tip de 
estetică pentru interior, ceva cât 
mai atractiv. Apoi aranjez cărțile 
și după încep promovarea online/
offline. Deschidere + o săptămână 
de evenimente. Eventual, promoții 
are să atragă cât mai mult public.

Să ne imaginăm că lansezi un 
concurs literar. Cum s-ar numi?

Literatura la Pas (Caligrafie + 
poezie, concurenții, participanții 
trebuie să scrie poemul preferat pe 
o plăcuță de lemn, urmând să fie 
apoi jurizate și expuse.

Să ne gândim că lucrezi la o 
strategie națională de promova-
re a scriitorilor români. Cu ce te 
gândești să începi campania?

Un festival cu autori români 
contemporani, ateliere de scriere 
cu autori cunoscuți. Autori din 
afară care cunosc și îndrăgesc li-
teratura română (pentru a auzi 
și păreri din exterior). Discuții 
cu autori români plecați în afară. 
Pentru mine, cel puțin, a funcțio-
nat.





Literatura română scrie pe mine!
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