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țignal DEniSa ȘTEFan

Denisa Ștefan

Terminat liceul la profil mate-info în 2017.
Terminat Litere, Limbi și Literaturi, Engleză-Română în 2020 (UVT)
În prezent studentă la master, Studii Americane, anul I.

Cât despre poemele mele și „cariera” de poet, pot să spun că anul trecut 
am ajuns printre finaliștii concursului anual de debut al Casei de Editură 
Max Blecher. Am publicat pe Poetic Stand, O Mie De Semne și pe site-ul 
Cenaclului Pavel Dan. Am ţinut lecturi publice în cadrul StudentFest în 
ultimii doi ani, la Facultatea de Muzică în 2018 (care a fost prima mea 
lectură publică de altfel), la Oradea, în cadrul Street Delivery 2019, iar 
ultima lectură a fost on-line în cadrul evenimentului Spoken Word Poetry 
organizat de 16 Zile în Cluj și Poethree. Am publicat și în câteva reviste, 
dar nu mai ţin minte care și nu vreau să dau cu presupusul. Nu în ultimul 
rând, am publicat în antologia Statuile se scurg pe iarbă scoasă în 2019 de 
Cenaclul Pavel Dan.

Am făcut parte din CLS (Cercul Literar Studenţesc) condus de 
Ana Pușcașu și Daniel Vighi și încă fac parte din Cenaclul Pavel Dan.
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obişnuiam să stau la masă cu beţivii cocoşaţi
împărţeam tutunul râsetele și privirile femeilor bătrâne ce se târau
spre baie
când începea imnul alcoolicilor ne luam în braţe ne pupam obrajii
ciocneam halbele aproape goale
povesteam despre iubire și ce înseamnă să uiţi

cu lacrimi în ochi trăgeam din ţigări până aproape înghiţeam filtrele
și apoi le stingeam de fundurile scaunelor
dimineaţa ne poticneam afară la aer curat
ne sărutam din nou obrajii ne îmbrăţișam
de parcă mergeam la spânzurătoare
dar seara o luam de la capăt
aceleași povești aceleași halbe mizere
umplute mereu la limită
din același butoi care acum stă neatins sub tejghea

câteva poeme din volum

iuna
marja lor de eroare
bâzâitul acoperă pleoapele arse
și lamele s-au tocit de atâta plâns

această înmormântare nu-și are
locul

braţele se întind deasupra sicriului
gândacii vor să supravieţuiască!
iuna

un câine anemic cu dureri de
stomac

globii oculari un munte de sare
benedictin
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l-am scos de pe mut fiindcă nu mă interesează vocile autonome
și nici proletariatul dar dacă e să îmi pun încrederea în cineva
mi-o pun în iuna și-n brunetele cu ochelari
atunci când ești îndrăgostit uiţi cum ești tu de fapt și dai apă la moară
până când te lasă în prag îţi închide telefonul în nas iar tu preferi
să crezi că n-ai semnal
uite așa încă o scuză pentru neînţelegerile din univers
de aia acum stau și eu ca iuna cu telefonul pe tare
să nu se audă nicăieri cât de singuri suntem de fapt

atunci când uiţi zâmbetul cuiva trebuie să bei
așa poate îţi aduci aminte sau dacă nu
măcar poţi da vina pe băutură

apar noi imagini și gânduri stupide
despre facultate sau meciuri de tenis
discuţii despre vreme și ambivalenţele trezitului de dimineaţă
uneori uiţi până și că bei

/uit să mănânc să spăl vasele să plătesc factura la curent să încui ușa
uit să-mi spăl părul să-mi schimb tamponul să-mi epilez picioarele
dar nu uit să iau bere în fiecare seară
să umplu frigiderul cu sticle de vodcă ieftină
să rulez ţigări să pun pălinca în congelator să scrumez în farfurie/

tabieturile sunt mai importante
amintirile și zâmbetele fostelor iubiri se usucă în marginile creierului

așa că bea
din pahare murdare sau direct din sticle
ridurile noastre se adâncesc oricum

Ascultă poemul am să te contrazic și am să-ți spun de ce
în lectura autoarei:
Click aici!🎧

https://audiomack.com/song/casadepariuriliterare/denisa-tefan-carcasa-pi-11am-s-te-contrazic-i-am-s-i-spun-i?key=semnal3
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Până la urmă ăsta e scopul: să te faci auzit,
să empatizeze lumea cu tine. Asta şi vreau.

un interviu cu Denisa Ștefan,
realizat de Maria Petricu și un cristian

Maria Petricu: În viziunea ta, 
care este cel mai important lucru 
pe care trebuie să-l cunoască un 
debutant sau care este sfatul pe 
care l-ai primit și consideri că 
trebuie dat mai departe?

Denisa Ștefan: Nu te lăsa 
bătut. Lumea literaturii de azi e, 
cu îndrăzneală spun, falsă. Ce se 
vinde nu e mereu ce e bun. Scrie 
pentru tine în primul rând. Şi 
pentru oamenii ca tine.

un cristian: Cam de când lucrai 
la volum?

D.Ș.: Mi se pare că am început să 
scriu volumul acesta în momentul 
în care am început să scriu poezie. 
E un efort continuu, să îţi dai 
seama cine ești și prin ce treci 
și să scrii despre asta. Şi mai pui 
apoi și faptul că trebuie să tot revii 
la unele chestii, mai ales la cele 
care dor, că doar alea fac poezia. 

Am scris şi voi scrie mereu 
despre ceea ce ştiu şi despre 
ceea ce sunt, iar aceste două 
lucruri se schimbă constant.

u.c.: Motivații speciale? Motive 
personale?

D.Ș.: Am învăţat să scriu pentru 
a mă descărca. Încă o fac tot din 
același motiv; să mă scutur de 
mine și de lichidele altora lăsate 
pe mine. Volumul acesta, cum zice 
și Ana Pușcașu pe coperta 4, e un 
fel de rămas-bun. şi plath dansa 
prin bucătărie este un volum de la 
revedere, sper să ne fie cândva bine. 
Oamenii despre care am scris și 
lucrurile așezate pe hârtie pușcă 
de cele mai multe ori cu realitatea 
urâtă în care trăiesc și nu mi-e 
scârbă sau frică să recunosc asta. 
Am scris și voi scrie mereu despre 
ceea ce știu și despre ceea ce sunt, 
iar aceste două lucruri se schimbă 
constant. De aia volumul are trei 
părţi (iniţial avea două). Pur și 
simplu, de la penultima corectură 
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(în toamnă) la ultima s-a mai 
format o altă parte. Natural, simplu, 
fără prelungitoare; partea a doua a 
volumului nu este un prelungitor. 
Partea a doua a volumului este ceea 
ce am decis să păstrez dintr-un 
trecut obsedat de o anume femeie 
care nu mai există în viaţa mea.

Am luat tot ce aveam de zis 
despre ea și am pus vorbele alea, 
fără spaţii, fără restricţii, într-
un poem format din mai multe 
poeme. Asta-i partea a doua 
(și numele ei duce la To The 
Lighthouse) – o noapte lungă, 
întunecată, aproape fără capăt, dar 
din care până la urmă am ieșit. Şi 
am dat cu capul de carcasa.

Am fost bullied, bătută, 
marginalizată, luată în 
derâdere până când am 

ajuns la facultate.

u.c.: Structura volumului a 
rămas cea inițială?

D.Ș.: Volumul pentru mine are 
o cronologie simplă. Prima parte e 
familia – cu accente mai mari pe 
personajele de sex masculin, care 
de fapt lipsesc; deci mai degrabă 
cu accente mai mari pe lipsa 
personajelor de sex masculin. 
După aia sunt maică-mea și 

bunică-mea care m-au crescut 
și cu care mă lupt în fiecare zi.

u.c.: Cum așa?

D.Ș.: Pentru că la noi în casă 
n-a fost niciodată liniște. La noi 
în casă n-am fost niciodată safe. 
Suntem atât de diferite încât n-are 
rost să înșir diferenţele aici. Dar, 
totuși, un exemplu emblematic ar 
fi prima oară când am văzut tenis 
la TV: intrasem la bunică-mea în 
cameră și se uita la meci. I-am zis: 
„îmi place de ăla că-i stângaci!” 
și ea a zis „Eh, dracu’, îi urât și se 
scobește-n cur”. Meciul se dădea 
între Federer și Nadal. Mie mi-a 
plăcut instant de Nadal. Ea ţinea 
cu Federer. Ea e dreptace. Eu sunt 
stângace. Şi după aia am făcut 
tenis vreo 3 ani. Şi-am ajuns aici.



7

DENISA ȘTEFANCDPL.ro

u.c.: Alte sporturi literare prac-
ticate?

D.Ș.: Mai are importanţă?

u.c.: A fost scrisul și o salvare 
personală?

D.Ș.: Nu pot să zic că am ţinut 
mereu să scriu doar pentru mine, 
dar și să găsesc oamenii potriviţi 
cu care să împart rândurile mele 
a fost greu. Vin dintr-un oraș 
mic, unde toată lumea știe pe 
toată lumea și toată lumea știe 
despre toată lumea. Foaia albă era 
singurul loc unde puteam fi eu, 
fără să se uite vecinu’ peste gard 
la mine. Am fost bullied, bătută, 
marginalizată, luată în derâdere 
până când am ajuns la facultate.

u.c.: Ce s-a schimbat în afară de 
oraș?

D.Ș.: Acolo a început cu 
adevărat volumul să prindă viaţă. 
Am avut noroc să o cunosc pe Ana 
Pușcașu, care m-a îndreptat spre 
ceea ce știa încă de atunci că voi 
fi acum. Mi-a dat să citesc. Poezie 
și proză contemporană. Mi-a zis ce 
scriu bine, ce scriu prost. Apoi am 
dat de A., femeia din partea a doua 
a volumului. Acum că stau și scriu 
despre asta, îmi dau seama că, 
deși s-au văzut o singură dată în 

viaţă și nici n-au făcut cunoștinţă, 
între ele a existat un pact tăcut 
cumva. Una mi-a dat teme de 
scris, cealaltă m-a îndrumat cum 
să scriu. Şi apoi m-am desprins 
de amândouă, aproape în același 
timp.

Şi am scris. Am scris despre 
viaţa mea și despre prostia mea și 
cât de oribil mă simt când oamenii 
pleacă și vin înapoi doar pentru a 
pleca din nou. secvenţe e despre 
familie, noaptea lupului e despre 
A., carcasa e despre mine. Se 
poate zice că e un manifest, cum 
a zis Sorin Despot. Se poate spune 
că e un volum de poezie PTSD și 
LGBTQAI+, cu care aș fi de acord. Se 
poate spune că e un volum despre 
iubire, ură, trădare și familie – cu 
care aș fi de acord. Dar, până la 
urmă, rămân tot la vorbele Anei 
Pușcașu: volumul ăsta, volumul 
meu, este un volum de rămas-bun. 

Nu sunt un mare fan 
al meu. Dar vreau 

să exist în lumea literară 
pentru alţii.

Maria Petricu.: Ne-ai spus că 
doar chestiile care dor fac poezia... 
Mă gândesc că există o oarecare 
detașare după ce vezi cartea 
tipărită, un fel de eliberare. Cum 
a fost să înregistrezi poemele, iar 
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după să faci acest exercițiu de a te 
asculta – dacă ai făcut-o?

D.Ș.: Nu am citit și nici nu mi-
am ascultat volumul. Nu sunt un 
mare fan al meu. Dar vreau să 
exist în lumea literară pentru al-
ţii – pentru cei care încă nu pot să 
se exprime și au trecut prin ce am 
trecut și eu. Cândva am să revin, 
probabil, și am să-l citesc. Mi-a 
făcut plăcere să îl editez și să-l în-
registrez, știind că va ajunge la ci-
titori.

M.P.: Ești un autor publicat 
acum. Ce reprezintă experiența 
asta pentru tine (surprize plăcute, 
dezamăgiri)?

D.Ș.: Încă n-am trăit mare lucru 
din viaţa unui autor publicat. Ştiu 
că am o carte pe acolo, prin lume. 
Am primit câteva mesaje plăcute 
și le mulţumesc mult celor care 
mi-au spus că le-a plăcut cartea. 
Până la urmă ăsta e scopul: să te 
faci auzit, să empatizeze lumea cu 
tine. Asta și vreau.

u.c.: Speranțe cu volumul?

D.Ș.: Mi-aș dori ca unele 
întâmplări să le retrăiesc, iar pe 
altele să le uit cu totul. Ăsta-i 
marele paradox din spatele 
volumului; asta-i gigantica spirală 
în care mă învârt de când mă știu. 
Apăs pe trăgaci de fiecare dată 
când îmi aduc aminte de ceva, dar 
numai uneori se face ca amintirea 
aia să fie una frumoasă. Şi dacă-i 
frumoasă, probabil că nu se află în 
volum, ci undeva aproape, unde 
să ajung la ea atunci când mă simt 
rău și vreau să dansez goală prin 
bucătărie.
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M.P.: Spune-ne câteva nume de 
pe lista ta de must read pe care ai 
fi vrut să le fi descoperit mult mai 
devreme?

D.Ș.: Mult mai devreme? Cred 
că am descoperit fiecare scriitor la 
timpul lui, pentru că m-au format. 
Recomand Jeanette Winterson, 
Madeline Miller, Atwood, Guy de 
Maupassant, Bukowski, Nora Iuga. 
Până găsești un stil și un autor cu 
care poţi rezona, recomand să 
citești. Citește, frate! Că sigur e 
ceva și pentru tine.

Booktrailer

           Click aici!🎦

https://www.youtube.com/watch?v=tFPvz0_Hg3U


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

Nume: Ştefan
Prenume: Ioana-Denisa
Pseudonim literar: Denisa Ştefan

Data și locul nașterii:
12 aprilie 1999, Oradea, Bihor

Cărţi publicate:
şi plath dansa prin bucătărie, 2021,
Casa de Pariuri Literare

Colaborări:
CDPL, Poetic Stand, 
Omiedesemne, StudentFest (UVT)

Cenacluri frecventate:
CLS (Cercul Literar Studenţesc) 
care nu mai există și Cenaclul 
Pavel Dan.

Lecturi în cenacluri, cluburi:
Da, din 2017 începând.

Debut în revistă:
Habar n-am când. În 2018 poate.

Debut în cenaclu:
2017.

Debut on-line
(reviste literare on-line):
2019 (cred). 

Debut sonor
(înregistrări radio cu lecturi, 
casete audio difuzate public, 
audiobook):
2021, CDPL

Debut underground (tipărituri 
neoficiale, fără ISBN):
Nu știu dacă am așa ceva, deși este 
posibil.

Debut în volum:
2021.

II. O…

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

La cât mai puţină concurenţă și 
nerespect.

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

Că e greu să intri, dar și mai greu 
să rămâi (vorba aia). Şi sistemele 
sociale foarte bine ascunse. Toţi se 
plac între ei.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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III. Întrebări cu 
răspuns opţional:

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

Că încă se scrie și găsești autori 
buni pe piaţă.

Ce ţi se pare „în neregulă“? 
(ce te intrigă/nemulţumește/

„atacă“)
Că toţi se plac între ei pe faţă 

și pe la spate e altă poveste. Şi 
că există oameni cu bani care se 
publică pentru că se cred buni. 
Să parafrazez din Carol: ceilalţi te 
anunţă dacă ai talent sau nu. Dar 
până la urmă, toată lumea merită 
o șansă. Şi literatura de tramvai 
ajută la ceva.

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

lucru sau cum reușești acest 
lucru?)

Da. Cum ar fi posibil acest 
lucru? Habar n-am.

Cum „cuantifici“ performanţa 
în literatură? (premii, 

nr. de cititori, statut literar...) 
Prin textele scrise. Dacă mă fac 

să simt ceva, ești scriitor. Dacă 
mizezi doar pe numele tău, sau 
doar pe structura textului – nu mă 
miști cu nimic. Scrie despre ce știi 
– și nu prea ai cum să dai greș.
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Ai un model de performanţă?
Nu cred. Vreau doar să-mi fie 

bine, că rău mi-a fost destul.

Ce ar trebui să includă 
un management literar 

performant?
Oameni care să comunice bine 

atât între ei, cât și cu cei dinafară.

IV. Ce-mi / ce-ți doresc 
eu ție?

Ce-mi doresc / propun eu ca 
scriitor?

Să mai scriu și să fiu împăcată 
cu mine.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aș dori (vreodată)?

Îţi doresc fericire și bucurie fără 
margini!

V. Ce-aș cere / 
pretinde:

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

Păreri legate de titluri și texte, 
înţelegere, comunicare asertivă, 
la cât mai multe texte publicate 
împreună (dacă suntem pe aceeași 
lungime de undă).

Unui jurnalist care mă 
intervievează

Să întrebe direct ce are de 

întrebat, să fie cordial, răbdător 
pentru că eu mă pierd în propria 
prostie când încep să povestesc 
ceva.

Unui juriu la un concurs 
naţional de debut

Să fie corecţi, să accepte lucrări 
experimentale, să nu se rezume 
doar la stilul plăcut (care este 
foarte subiectiv) și să judece după 
modul contemporan de scriere, nu 
modurile mai vechi.

Unui agent literar
Publish me că mor de foame.

Unui organizator de festival 
literar

Cordialitate, respect reciproc, 
răbdare, mâncare și apă și eventual 
un loc de dormit.
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VI. Cum ar arăta:

Standul meu la 
un târg de carte

Înconjurat de oameni (fani sau 
nu) și fiecare să îmi aducă un fruct 
sau o legumă să am ce găti, că și 
poeţii mai gătesc câteodată.

Coperta cărţii mele de 
debut - dacă ar fi după mine

Exact cum am visat-o (și chiar e).

VII.

Cel mai…
Bun text al meu este…
Mă tot gândesc lately la poemul 

despre seceră și bunică-mea. Îmi 
place mult.

Important aspect pentru mine 
ca autor este…

Să fim cine suntem de fapt și să 
fim împăcaţi cu asta (incluzându-
mă).

Cea mai…
Mare gafă făcută de cînd 

„activez“ în literatură a fost…
Hm... prima mea lectură la 

Pavel Dan. Eșec total.

Cea mai mare emoţie am 
avut-o:…

Când am citit pentru prima 
oară pentru un public și era A. 
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acolo; pentru că poemele erau și 
despre ea, cu elemente din viaţa 
noastră de atunci.

Cele mai…
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu…
Cu prea multe persoane și acum 

sper mai rar. Dar iată! Am sperat 
la un debut și na, că s-a întâmplat!

Grele momente au fost atunci 
când…

Ce rost mai are să vorbim 
despre asta? Nu se mai poate 
repara oricum nimic.

Cei mai…
Mulţi bani i-am câștigat pe vo-

lumul…
Încă n-am făcut bani, dar de 

acum înainte am să fac!

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

Ştiu că profa de română din li-
ceu e foarte mândră de mine. Şi 
alţi oameni sunt. Şi eu sunt.

VIII. Dacă…

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

Nimic, că nu știu ce urmează.

N-aș mai scrie, ar fi…
M-aș duce nebună și aș fi în 

sfârșit călcată de o trotinetă.

N-aș mai putea scrie ar fi…
Aș pune pe cineva să mă calce 

cu o trotinetă.

-mi pare rău de ceva, e că…
Îmi pare rău de multe. Dar hai 

să schimbăm placa.

IX. 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?

Mereu mi s-a părut că mulţi 
scriitori scriu pentru public. Or, 
am dat și de scriitori extraordinari 
care scriau doar pentru ei, să se 
descarce, să se uite pe ei înșiși, 
să se ierte măcar pe hârtie, sau

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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să fie furioși măcar pe hârtie. Eu 
văd scrisul meu așa: 1. Ca scripto-
terapie – adică scriu pentru a 
mă descărca, pentru a scoate din 
mine ceva ce nu vreau să car; 2. 
Ca limbaj interuman – adică scriu 
să ajung la alţii, să îmi găsesc un 
loc unde să nu fiu singură, iar ei 
să-și găsească un loc unde să nu 
fie singuri 3. Ca o spovedanie (din 
lipsa unui cuvânt mai potrivit) – 
da, am făcut lucrurile astea și uite 
cum mă simt. Ia și citește. Mă simt 
mizerabil, detestabilă, furioasă, 
neînţeleasă pentru că:... și așa mai 
departe.

Omul nu-i menit să trăiască 
singur; prin scris (și citit) poţi 
ajunge să-ţi faci prieteni de care ai 
nevoie, care să te ajute, care să te 
înţeleagă. Caut public – caut public 
pentru că vreau să fiu înţeleasă și 
vreau să-i înţeleg pe ceilalţi. Şi să 
nu mai fim atât de singuri.

X.

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

Mă bucur că am reușit să-mi 
împlinesc visul. Evenimente cu 
scriitori, party de deschidere, 
reduceri, bucurie fără margini. 
Conexiune mai amplă cu lumea 
literară și cititorii. Şi cu siguranţă 
aș folosi verbe (nu ca aici).

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

Hm... Panic attack.

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

[Acest chestionar sună ca un 
interviu.]

În primul rând aș alege 
câteva nume care merită să fie 
recunoscute (debutaţi sau nu). 
Apoi aș încerca să găsesc o librărie 
pentru a colabora și a-i putea 
„expune” pe scriitori. Evenimente 
on-line de lectură, de discuţii. Şi 
aș menţiona și motivul pentru 
care i-am ales. Le-aș oferi sugestii 
pe text, i-aș ajuta să crească atât 
în sfera literară cât și ca scriitori 
(pentru că sunt două lucruri 
diferite). Şi apoi mai vedem.





Literatura română scrie pe mine!
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