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Angelica stan

Angelica Stan a debutat la 17 ani în revista Flacăra – Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, la rubrica ţinută de Geo Dumitrescu. În 1987 a câștigat
Marele Premiu la Concursul Național de Poezie „Nicolae Labiş”, Suceava.
Editorial, a debutat în 1999 cu volumul de poeme Bumerang, prin câștigarea concursului de debut la editura Cartea Românească. A publicat apoi
volumele de poezie testul umbrei (Vinea, 2005), clona (Vinea, 2009), spații
intermediare (Tracus Arte, 2016) și produse miraculoase (Paralela 45, 2018).
A mai publicat grupaje de poeme în revistele România Literară, Luceafărul,
Calende, Ramuri, Convorbiri Literare, Tomis, Poesis International. În perioada 2015–2019 a urmat cursurile de scriere creativă organizate de Revista
de Povestiri și în 2017 a debutat în proză, cu o povestire apărută în revista
Iocan.
Angelica Stan este arhitectă cu specializare în urbanism, conferențiar în
cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București,
Departamentul de proiectare urbană și peisagistică. A publicat mai multe
volume și articole de specialitate.
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Ai cui sunt stropii
de ploaie și umbra plopului?
Constantin Abăluță

Vom încerca să prezentăm aici
un poet care este de profesie arhitect. Parcă am mai auzit eu de așa
ceva... Proporțiile juste, formele
inspirate dar și strict necesare ar
trebui să fie trăsătura de unire între
cele două ramuri artistice. Iar narațiunea, curgerea proiectului să n-o
ia nici ea razna, gonflându-se ori
chircindu-se peste măsură. Cu alte
cuvinte cele două entități ar trebui
să tindă către un mariaj fericit. Ca
și în viață, asta este adesea o pură
întâmplare.
Iată că această întâmplare a
ales-o pe Angelica Stan, autoare
până acum a cinci cărți de poeme –
nici prea remarcate, dar nici ocolite
de critică, și pe drept și pe nedrept,
cum vom vedea numaidecât.
După știința mea, cu volumul
spații intermediare, Ed. Tracus Arte
2016, autoarea a suscitat câteva remarci critice care o plasau în contextul invidiabil al poeziei intelectualiste, melanjate cu un sentimentalism
tăios, sugerându-se în acest sens oarecare apropieri de Bogdan Ghiu și,
respectiv, de Mariana Marin (textul
Simonei Popescu de pe coperta a
patra a volumului). Diana-Roxana
Baghiu, într-o cronică din Steaua
nr. 1/2017, notează ușurința și abi-

litatea cu care este construit un discurs coerent despre spațiul pe care-l
locuim și lucrurile preajmei care
devin peceți ale identității noastre.
În fine, Cosmin Ciotloș, la Radio
România Cultural, după ce afirmă
despre unul din poemele care i-au
plăcut că este: Un poem adevărat,
trăit, vibrant, ireproșabil ca tensiune. Fără greutatea capdoperei și fără
stângăciile eșecului. Unul, însă, calculat, măsurat cartezian, în virtutea
unei lecții învățate la timp (cultura
literară e un fapt în cazul Angelicăi
Stan), pare – după părerea noastră
– să pună punctul pe i afirmând
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tranșant că: Numeroase, liniile de
forță, nu se încheagă, totuși, într-o
amprentă personală.
Ei bine, această amprentă personală, atât de inexplicabil misterioasă ca o epură a corpurilor din
geometria descriptivă (comparație
înadins tehnic-arhitecturală), se
instalează cu grație odată cu placheta de față: O femeie urmărește
ploaia de la etajul opt. Titlu cum nu
se poate mai banal, dar incluzând
percepția filmică, aeriană și concomitentă, a ploii, cerului, orașului.
Un titlu apropiat de tehnica sinestezică a haiku-ului și a întregii poezii
orientale. Și care amintește frapant
un scurt poem pe care, când era elevă, la doar 15 ani, Angelica l-a scris
cu ingenuitatea începătorului, dar
și cu acel fior al predestinării (cel
puțin, eu așa îl simt!): Umbra plopului ar putea fi/ chiar umbra mea:/
plus câteva frunze// Umbra mea
ar putea fi/ chiar umbra plopului:/
plus câteva vise... Poemul se numește Reciprocitate și între – să zicem – Rabindranat Tagore și Marin
Sorescu ar fi putut aparține multor
poeți, dar asta nu știrbește cu nimic
meritoria lui paternitate reală.
E interesant de observat că materialul de viață al poetei a rămas
tot cel din vechile volume (pe scurt:
casa, omul, locuirea: nenumăratele
studii, specializări și titluri în domeniu n-au de ce să fie ignorate),
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doar că unghiul de abordare nu mai
e cel tehnicist-arhitectural, ci acela
liber, insolit-emoțional. Și poemul
nu mai e o savantă desfășurare eseistică, ci un moment viu, surprins
pe nepusă masă, uneori à contre
soi. Evident, demonul dedublărilor,
al inversărilor este adesea prezent,
căci el aparține deopotrivă naturii
cât și inteligenței umane, lacul și
oglinda fiind în egală măsură părinții lui Narcis.
Așa se face că în acest volum dialogul obiectelor preajmei și al spațiilor locuibile cu entitatea umană
a căpătat acea discreție paradoxală
dintre prietenii aceluiași clan. Jurnal
de bord al singurătății și debusolării individului într-un megalopolis, multe din poemele Angelicăi
Stan pot fi citite și ca un jurnal al
lucrurilor, la rândul lor, agresate.
Bucuriile și frustrările con-locuirii
constituie, la urma urmei, și clipa și
eternitatea trecerii prin lume a formelor materiale. Poezia nu-i decât
consemnarea acestor mișcări milimetrice, învăluitoare, decât înregistrarea acestor impulsuri contrapunctice și contradictorii.
În acest sens, Angelica Stan își
apropriază cumva acea perspectivă
de dinăuntrul lucrurilor însele
(inspirată ori nu de Francis Ponge
din Le Parti pris des choses) și face
asta deschis, de la primul poem al
volumului:
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când intri în pielea unei case
ai o mulțime de întrebări
întinzi brațele pe coridoarele ei
te uiți prin ochii ei la lume
jos în stradă peste gard
e ceva ostil în umbra streașinii
în felul cum se alungesc plopii peste
cornișă
îți lipești urechea de pereți de tavane
se aud bătrânii cum calcă
pe coji de ouă apoi ceva
le scapă din mâini
straturi de vopsea vibrează
trupuri se evaporă din fotolii
palmele rămân lipite pe geam
nimeni nu răspunde privirii tale

E un text vibrant, evanescent.
Frustrarea palmelor lipite de geam,
a celui ce nu răspunde la privirea
aproapelui. E de remarcat nemulțumirea și ostilitatea întregului peisaj:
umbra streașinii e răuvoitoare și felul cum se alungesc plopii e dubios.
Și casa și oamenii sunt nemulțumiți,
cam asta e situația aici pe pământ.
Consemnarea frustă actualizează,
s-ar zice, peisajele triste, emblematice, blestemate ale lui Fundoianu.
Ți se pare că auzi fâlfâirea
nimicniciei omenești înscrisă în
măruntele detalii ale locuinței, ale
peisajului – pentru câtă vreme oare?
Poezia nu este numai perfectă, ci și
puternic amprentată de autoarea
care, dacă va ști să păstreze și în
viitor același respect pentru realul
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apropiat, vibrant prin el însuși,
va impune o voce distinctă în
concertul poeziei românești.
P.S. 1: Iar dovada – dacă mai era nevoie – că poetica autoarei s-a schimbat datorită unghiului ciudat, insolit
și insolent, de vedere – este al doilea
ciclu de poeme intitulat Fluviul –
câteva detalii. Jurnal al peregrinării
apelor Dunării prin diverse orașe și
țări, poemele sunt încordate și lapidare, detașate și ultimative (în felul
lui Kavafis), de un cinism conținut,
și poartă ca titluri numele orașelor
în care se face escală și cotele apelor
Dunării la acel moment – ironie a
exactității și futilității. Consemnări
incitante, lirism fără frontiere, aură
a stării de grație. Mă grăbesc să citez
unul dintre aceste poeme, dar aș putea să citez oricare altul, la întâmplare, cu o aceeași satisfacție.
Golubac, 158,2 cm
de pe malul celălalt
țara mea se lasă privită
în lumina ajunsă la maturitate
capul fosilizează curgerea o trece
prin orizonturi de pământ umed
și putreziciuni
capul meu mereu deasupra apei
: detaliile ei îmi rămân invizibile
traversez fluviul
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rotund ca o întâmplare
înot mai adânc
decât ar putea cineva să sape
în pământul său natal
P.S. 2: Și parcă n-ar fi fost de-ajuns ca autoarea să-și manifeste suficient disponibilitatea pentru forme, spații, structuri, magistral adecvate și stăpânite, mai
există și o a treia parte a volumului: Club Endless – care este un tulburător manifest politic. Acest poem de largă respirație, în cod simfonic, cade tăios-prevestitor în zilele acestea când lumea pare să-și fi pierdut frâiele. Tornadă revărsată intempestiv, cuvintele și ideile Angelicăi Stan capătă o gravitate și-o
profunzime pe care nu multor autori le este dat să le atingă.
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un chestionar
I. Fişa individuală

Nume: Stan
Prenume: Angelica
Data naşterii:
31.05.1969
Blog/site personal:
Facebook
Blog
Cărţi publicate:
Bumerang, Editura Cartea
Românească, 1999;
testul umbrei, Editura Vinea, 2005;
clona, Editura Vinea, 2009;
Peisajul periferiilor urbane.
Revitalizarea peisageră a
zonelor periferice, Editura
universitară, Ion Mincu, 2009;
Devenirea peisajului, Editura
universitară, Ion Mincu, 2012;
Morfologie urbană, Editura
universitară Ion Mincu, 2013;
spații intermediare, Editura
Tracus Arte, 2016;

produse miraculoase, Editura
Paralela 45, 2018;
O femeie urmărește ploaia
de la etajul opt, Editura Casa
de Pariuri Literare, 2020.
Lecturi în cenacluri, cluburi...:
Institutul Blecher, 2016, ediția 127,
lectură la festivalul Gellu Naum,
2016.
Debut în revistă:
Flacăra – Foaie pentru minte, inimă și
literaturã – mai, 1986, la rubrica lui
Geo Dumitrescu.
Debut online (reviste
literare on-line):
Revista de povestiri, 2016, Așa începe
Debut în volum:
Bumerang, Editura Cartea
Românească, 1999.

II. O...
idee pentru o „viaţă” literară
„mai bună”:
Mai bună comunicare (a evenimentelor literare), mai mult profesionalism (al editurilor, criticilor),
mai multă corectitudine (a concursurilor).
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problemă
cu
care
te-ai
confruntat/pe care ai observat-o
de când ai „intrat” în literatură:
Existența unor grupări de prieteni (ca să nu le zic găști) cu puțină deschidere pentru noii veniți, cu
atât mai puțin când aceștia vin dinafara ,,lumii literare”.

III. Întrebări cu
răspuns opţional:
Ce ţi se pare „în regulă” în
literatura română actuală?
Diversitatea tonurilor.
Tendința spre interferență a
literaturii cu alte discursuri.
Apariția cercurilor de scriere
creativă (sau creatoare) deschise în
mod democratic (adică pe bani)
tuturor.
Facebook ca loc de întâlnire cu
scriitori pe care altminteri nu prea
ai avea cum să îi contactezi.
Ce ţi se pare „în neregulă”? (ce
te intrigă/nemulţumeşte/„atacă”)
Atitudinea ostilă a unor critici
sau/și reviste.
Lipsa de reacție/răspuns a editorilor la transmiterea manuscriselor.
Lipsa de transparență a concursurilor.
Modul inechitabil în alcătuirea
listelor de invitați la festivaluri, lecturi publice cu relevanță.
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Modul părtinitor în alcătuirea
cronicilor de întâmpinare.
Ai vrea să trăieşti din scris?
(dacă da, cum vezi posibil acest
lucru sau cum reuşeşti acest
lucru?)
Nu, pentru că nu aș vrea ca,
în vreun fel, câștigul material să
influențeze producția literară.
Aș prefera să fie independente
și cât de cât, echilibrate, să nu se
condiționeze. Nu cred că se poate
trăi exclusiv din literatură fără a
face compromisuri. Iar dacă e vorba
de poezie, cu atât mai puțin.
Cum „cuantifici” performanţa
în literatură? (premii, nr. de
cititori, statut literar...)
Prefer să nu cuantific; prefer să
cred că fiecare poem pe care îl scriu
e o performanță.
Ai un model de performanţă?
Am doar scriitori pe care îi
admir, dar căile de urmat sunt ale
fiecăruia.
Ce ar trebui să includă un
management literar performant?
Să nu rateze identificarea și promovarea valorii literare. Să nu considere fatală discreția unor autori.
Să fie incluziv (ne-discriminatoriu),
încurajant, onest, profesionalist.
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IV. Ce-mi/ce-ți doresc
eu ție?
Ce-mi doresc/propun eu ca
scriitor?
Să scriu. Să scriu mai bine.
Să scriu și să public poezie și
proză.
Să scriu și să construiesc punți
între arte.
Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule?
Ce nu ţi-aş dori (vreodată)?
Cititorule, îți doresc să ajungi și
la cărțile care nu strigă la tine din
toate puterile.
Nu ți-aș dori să rămâi captiv în
ceea ce doar propria bulă îți oferă.

V. Ce-aş cere/pretinde:
Unui editor căruia îi predau
manuscrisul
Să-l citească într-un timp
rezonabil, pe care să-l și comunice
autorului, să-i răspundă într-un fel,
ideal cu o motivare a respingerii.
Unui jurnalist care mă
intervievează
Să fie inventiv.
Unui juriu la un concurs
naţional de debut
Să fie corect, să judece după
criterii de calitate, acceptate de toți
membrii juriului.

Angelica STAN

Unui agent literar
Să existe, să își definească mai
bine rolul, să și-l joace cu talent.
Unui organizator de festival
literar
Să invite la lecturi o gamă
mai diversă de autori, eventual
printr-un apel democratic, poate pe
cei ale căror cărți s-au publicat în
anul respectiv.

VI. Cum ar arăta:
Standul meu la
un târg de carte
Interactiv, vizual, cu poemeinstalații.
Coperta cărţii mele de
debut – dacă ar fi după mine
A fost realizată de Dan Stanciu,
mi-a plăcut.

VII.
Cel mai...
Bun text al meu este...
Un poem din volumul O femeie
urmărește ploaia de la etajul opt:
*Derdap. 188,6 cm
o gură de pește într-o gură de om
milenii de limbaj lichid prelins
între aceleași maluri
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frica ascute dinții tuturor
viețuitoarelor
indiferent de cine pe cine înghite
între nomazi și sedentari sunt
șisturi orizontale în săpătură
o treaptă este egală cu o eră
de invazii și barbarii
îngenunchiați în morminte
oameni cu scheletul intact
lângă un obiect personal
o macetă
o furcă
un nasture
un ac de păr
oseminte cuminți
științific violentate.

Important aspect pentru mine
ca autor este...
Calitatea scrisului.
Cea mai...
Mare gafă făcută de când
„activez” în literatură a fost...
Nu știu.
Mare emoţie am avut-o...
La prima lectură publică în fața
unui public mai larg.
Cele mai...
Mari speranţe mi le-am făcut
cu...
Fiecare carte de poezie publicată.
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Grele momente au fost atunci
când...
Am primit o „radere” (continui
să cred) nedreaptă.
Cei mai...
Mulţi bani i-am cîştigat pe
volumul...
Nu e cazul.

VIII. Dacă...
Ar fi să schimb ceva din
traiectoria mea literară, aş
schimba...
Anii în care am stat ascunsă.
N-aş mai scrie...
Cred că ar trebui să urmez un
(alt) tratament.
N-aş mai putea scrie, ar fi...
Aș căuta să citesc și să pândesc
momentul revenirii.
-mi pare rău de ceva, e că...
Nu am prieteni în lumea literară.
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IX. Publicul

X

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?
Publicul de care aș avea nevoie nu
s-ar măsura cantitativ, ci calitativ.
Am nevoie de un public inteligent.

Să
presupunem
că
ești
proprietarul unei librării. Ce faci
în prima lună?
Analizez...

Ce mesaj ai pentru publicul tău
actual? Dar pentru cel viitor, care
va citi acest mesaj peste câțiva ani?
Să îmi citească poezia, nu doar
pe cea din prezent, ci și pe cea din
trecut, de care nu mă dezic.
Ce așteptări ai de la public?
Să fie inteligent și lipsit de prejudecăți.
Cauți publicul sau îl lași pe el să
te caute?
Fac greșeala să îl las pe el să mă
caute.

Să ne imaginăm că lansezi un
concurs literar. Cum s-ar numi?
No limits.
Să ne gândim că lucrezi la o
strategie națională de promovare
a scriitorilor români. Cu ce te
gândești să începi campania?
Cu un studiu asupra accesului
efectiv al scriitorilor la servicii profesionale de promovare.

XI. Pandemia
Suntem încă în pandemie, așa
că trebuie să păstrăm apropierea/
distanța față de ceea ce ni sentâmplă. Ai avut chef de scris sau
ți-a pierit tot cheful în izolarea
forțată?
Am avut un chef bizar de scris,
dictat de fluxul știrilor morbide...
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Facebook-ul a devenit gazetă
literară (mă tem că nu vor mai fi
cercetători pentru asta, poate un
postdoc academic să salveze situația). Ceva constatări după clinciurile literare pandemice? Crezi c-a
crescut puterea de citire a cărților
sau cea de cumpărare a lor?
Cred că Facebook poate avea un
rol benefic în a promova lectura,
carțile, scriitorii; deja o face, chiar
mai mult decât alte medii.
Putem spune că s-a produs un
fenomen incredibil: librării care
nu prea puneau preț pe literatura
română contemporană au început
să o promoveze. Crezi că va ține
acest trend sau se vor relua vechile
obiceiuri după ce se mai liniștesc
apele?
Deja se vede cum revenim la
obieciurile dinainte de pandemie,
cu o viteză uluitoare. Va depinde
de conștiința fiecărui librar, nimic
sistemic, din păcate.
S-au deschis și noi orizonturi
virtuale. Muzee, cursuri, gratuități cât să adormi cu capul în fața
monitorului. Nu ți-ai pus încă
ochelari de la atâta stat pe ecran?
Ba da, dar dinainte de pandemie.
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Rețete speciale-n pandemie?
Te-ai apucat de gătit?
Nu mai mult decât mă obligă
familia, nu mă prea atrage zona
artei culinare.
Ce te-a frapat cel mai tare-n
pandemie?
Polarizarea umanității, în cei ce
cred și cei ce nu cred (în virus), ca
în fața unei noi religii.
Au fost multe târguri on-line,
mă mir că nu se fac și noaptea. Teau tentat?
Nu prea.
Odată cu relaxarea și vara asta
se vor redeschide în curând și micile stadioane de țurcă literară.
Ești pregătită pentru noi evenimente cu public?
Nu sunt pregătită pentru niciun
fel de sport, pe niciun fel de stadion.
:)
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Booktrailer
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Antologia autoarei
din Bumerang, Editura Cartea Românească, 1999 – Debut
Zbor de probă
*
m-au dus pe un deal de unde se vedea Cartierul
un fel de platformă înaltă, periculoasă, lucioasă
şi supratensionată.
mi-au spus: „Zboară”
„Dă-ţi drumul”
„Încearcă şi tu”
am zburat şi am căzut imediat: se văd vânătăile
aerul dislocat, infestat.
mi-au spus: „Nu e bine.
e de vină balastul
materialul cenuşiu tumoarea
molozul cerneala pielea
pergamentoasă cuvintele
cancerul generalizat.
Nu e bine” – au spus
şi s-au sfătuit.
„E prea mult sânge
prea multe ligamente şi nervi
vertebre cerneluri umori
creioane pixuri echere gume
ascuţitoare –
prea multe obiecte nefolositoare”
„Despovărează-te”
– mi-au spus
şi eu m-am despovărat.
(golul aseptic, ordinea elementelor
ceea ce mai rămăsese din celulele mele
– totul s-a reaşezat)
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*
un semn în aer
un semn în pământ
un semn în carne tatuat –
urmă trilobată de labă de gheară de animal fosilizat
mototolit ca un borderou de poliţie cu amprenta neagră
în chenarul cu tuş şi cu titlu: „APT DE ZBOR”.
*
acceleraţie/deceleraţie a trupului
masiv şi greoi
un marsupiu de sentimente golaşe
piuind alarmant
un fel de foame joasă la mică înălţime
atingând vârfurile înmugurite ale pomilor
strivind crengile orgolioase bulbii încrezuţi
victorioşi
absurzi.
*
„sunt printre voi.
sunt asemeni vouă.
voi mă veţi învăţa să zbor
să pornesc odată şi eu
să-mi dau drumul
de pe înălţimea cheală a dealului înverzit
în pântecul căruia stau
– aliniaţi şi cuminţi –
străbunicii.”
„va fi un zbor silenţios,
16
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de probă.
totul va fi controlat de la sol.
chiar aripile confecţionate de noi
în ateliere obscure
vor fi pregătite oricând
pentru o cădere precisă.
nimic nu va fi lăsat la-ntâmplare” – mi-au spus.
„ca să mă nasc încă o dată căzând
ca să mi se deschidă ochii
şi să înţeleg odată ceva
rupând în cădere firele de paianjen
tulpinile florilor undele funiile
atelele de nichel dur”
Să se întredeschidă numai puţin
carcasa creierului (bogat colorată)
să pătrundă lumina
şi filmul vostru
să se voaleze încet...
Bumerang
*
„n-ai nici o şansă – ţi se spune
lumea te veghează cu un ochi de pisică
ascuns între ieburile galbene ale serii”
aluneci pe o piele lucioasă şi bine întinsă
traversezi oraşe pe care apoi memoria ta
le mototoleşte ca pe nişte ciorne
îţi arzi amintirile într-un foc îngheţat:
asta e mica ta magie-noire
secretul tău deprins
în beciurile singurătăţii
şi prea obosit de travaliul sinelui
seara, ţi se prelinge pe trup
o miere amară.
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*
rezişti: cu înverşunarea şi prudenţa celui ce ştie
că dacă va deschide ochii totul se va sfârşi
– cel ce visează şi cel visat
se vor apropia periculos
se vor suprapune
vor vorbi cu o voce dublă mixată
şi ecoul cuvintelor lor va bate în tine
precum limba unui clopot de bronz
*
cât frig
la polul fantasmelor tale!
dimineaţa îmbraci haina lumii:
rămân invizibile resturi.
*
de la un anumit punct încolo
creşterea nu mai poate fi oprită:
un buton pe care a căzut o mână de mort.
creştere impasibilă rece
ritmică
logaritmică –
între existenţă şi spirit ia naştere
o interfaţă neagră opacă
semnale slabe abia ajung şi se întorc
într-un efect pervers
de bumerang
straturi şi straturi
într-o neruşinată expansiune
mulţimi şi limbaje
învelind dezvelind camuflând
un miez sângeriu de cuvinte
18
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rămas izolat
şi mereu flămând.
din testul umbrei, Vinea, 2005
***
hai, scrie poemul răsuceşte nervul
întoarce-te în casa pe care ai părăsit-o în grabă
uitând o lumină aprinsă în jurul căreia
se roteşte acum tot oraşul
ca un creier încolţindu-şi concentric
propriul gând
hai, scrie poemul care te scrie
umblându-ţi prin sânge
ca o meduză a morţii
ca un duh de femeie captivă, parşivă
răscolind reciful de verbe
căutându-şi bărbatul
străin, hieroglific
încuiat ca-ntr-o limbă
moartă în tine
aşteptându-se
unul pe altul
Mișcare pe sferă
*
Zeule blând,
aşteptarea are toate feţele şlefuite
e un corp simplu
o lupă ermetică:
apropie şi distruge
			îndepărtează şi iartă.
19

ȚIGNAL

Cel care este cel mai aproape de mine
este şi cel mai departe.
Cel lipit este de neatins.
Când totul e foarte aproape 		
eu însumi devin un detaliu enorm
care îmi aparţine
în aceeaşi secundă în care
se şi înstrăinează complet.
Legea distanţei face lumea comprehensibilă.
Distanţa face ca în miezul lucrurilor să se ivească uitarea:
locul din creier unde întâmplările tind către zero.
În apropierea lui zero
numerele devin tot mai mici
devorându-se între ele.
*
Creierul meu e o alcătuire de puncte.
Câteva puncte din trecut distorsionează spaţiul
curbează muchiile.
Amintirea ia naştere prin proiecţie sferică:
fiecare punct are umbra sa de gând.
fiecare gând are punctul său.
Există o secvenţa repetabilă matematic.
Amintirea îmi utillizează creierul ca mediu şi suport.
Creierul este pentru amintire
ceea ce este aerul
pentru zborul unei păsari oarbe.
20
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*
Eu – Eu: cuplu de forţe scripete
ridicând tone de materie sfidând gravitaţia.
Fără nici un trucaj.
Sângele meu este înşurubat în trup
Aerul din cuvinte e pompat în plămâni
Inimă – creier
grindă – stâlp
tubulaturi, angrenaje,
conţinuturi de abur
cu dinţii spărgând roca textului
cu osul tăind schelaria
pe şantierul propriei mele poveşti.
Nişa speranţei devine tot mai îngustă.
Se toarna beton şi eu sunt
cofrajul pierdut.
Scrisori de pe insulă
*
înnebunite peisaje sfâşiate
ştergându-ţi chipul
în goana fără întoarcere
ca dintr-un leşin
ieşi la lumină din peştera minţii
îngreunat de roci lucitoare
iar pe o culme te aşteaptă
statuia de nisip a închipuirilor
pe care vântul o spulberă lent
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învăţându-te ceva
despre renunţare
_foarte târziu,
când din creierul tău deja se prelinge
firul unui râu amărui
*
către periferii – reziduuri
containere ermetice înăbuşind
sensuri perimate ale zilei
tuburi golite de spray
scurtcircuite
într-un crematoriu de limbaje
unde ceea ce moare naşte din nou
sub altă înfăţişare
şi la un alt nivel
când printre secvenţe milimetrice
tăiate cu o menghină programată
se vede faţa înspăimântată a poetului
încercând să-şi recupereze
chipul uzat
cel-de-ieri.
*
a scrie chirurgical: cu violenţa tăişului
separând tumorile
părţile flasce, negii
cancerigeni ai minţii 		
operând printr-un infinit
halou de lumină
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cu morfina pe degete
prin (in)estetice operaţii
poetul supravieţuieşte
bisturiului său
din clona, Editura Vinea, 2009
cât un creier de om
fără să bag de seamă
am trecut în locul computerului
şi computerul a trecut în locul meu
sunt pierdută – îmi spun –
sunt mai singură ca niciodată
de aici
lumea se vede
cât un creier de om.
save
gura deschisă a unui monitor în care
suflu cuvinte
gura unui muribund
respiraţia lui imperceptibilă
text nou limpede piele fină sărut
nervii mei şi nervii lui
strânşi într-o mufă etanşă
save
save as
salvându-l salvându-mă
ucigându-l ucigându-mă
23
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semne pe monitor
noaptea se schimbă între ele
locul inimii şi locul creierului
are loc o înţelegere secretă a lor
şi dimineaţa totul îmi pare neschimbat
doar că o vreme
sticla zilei e tulbure
găsesc semne pe monitor de parcă
cineva ar fi umblat pe acolo
lăsând amprente fumurii
hieroglifice
– cine, cine – degeaba întreb
suspectez fiecare urmă
nu aflu nimic
nimeni nu bănuieşte nimic
nimeni nu ştie nimic
demontez totul începând cu capul
amestec înadins toate piesele
mă gândesc şi nu mă gândesc
închid ochii şi ating tastatura
tâmplele, fruntea, sângele, rotiţa
din mijloc a mouse-ului
şi iese un fel de poem
_dincolo de el
dacă reuşesc să privesc, poate aflu
cine pipăie noaptea conturul cuvintelor
pe dinăuntru.
por
stau în capătul unei linii deschise
ca într-o gură de tunel
24
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sunt un fel de panou digital
cu toate punctele vieţii mele ordonate
aşteptând un mesaj
un cod
o parolă
toate acestea întârzie şi eu obosesc
intru în adormire şi orice atingere exterioară
poate deschide în ţesutul meu de sticlă
un por/un milion de pori
aceştia pot forma o striaţie/un rid/o rană
pe pielea mea ultrasensibilă
care în felul acesta s-ar putea lăsa
mângâiată
oricine m-ar putea atinge pe rana aceea
m-aş putea iubi oricând/cu oricine/de oriunde
de niciunde
de nicăieri
ubicuu invizibilă&inexistentă
până în punctul marginal care e creierul meu
un periferic/un hub
având puterea de a transforma
ceva
în altceva
şi nimic mai mult
există încă
destulă poezie în lucruri
dar un geniu copilăros lasă în soare
sferele unor cranii de înţelepţi
pentru ca umbra ideii
să cadă mereu înafară
25
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mă mir că încă mă mai pot mira
de câtă poezie mai zace în lucruri
– atât de multă poezie
pe cât de ermetic devine aerul respirat de poet
pe cât de vid se face în trupul lui
atunci când împinge spre margine
umbrele cuvintelor din care zeul a plecat
fără gând de întoarcere
– atât de multă poezie
rămasă în lucruri
după ce toate poemele lumii au stors
şi-au cerşit fiecare lumină:
rază cu rază soarele s-a lăsat împărţit
şi tot a rămas încă enorm
de multă poezie în lucruri
în miezul dur incandescent şi imposibil
de privit
din spații intermediare, Editura Tracus Arte, 2016
golul dintre

#
totul e mult prea uman aici. nu mai putem viețui conform proiectului. suntem prea mulți pe metrul pătrat. suntem prea plini, prea aproape unii de
alții. ne înghesuim doar ca să putem plânge împreună.
#
fac ordine în sertare. în sertare e o viață de obiecte înțelepte, care se tolerează reciproc. înăuntru totul e la fel ca înafara sertarului. spaţiul vital ca
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orice marfă mai întâi se negociază. nu există un câștigător. iar obiectele
grele, impregnate cu timp dens, sunt cele indezirabile. împinse la margini.
dar rezist. rezist cu sertarele încă pline. tot îmbătrânind aduni lucruri despre care nu mai poți spune nimic. casete ale uitării.
trag sertarul și e ca și când aș privi de sus un organ al timpului. planșă de
anatomie a unei fiinţe disecate, dar încă vii.
#
casa e plină de haine vechi pe care ar trebui să le arunc, deși ele încă îmi
(în)locuiesc trupul. le mut dintr-un dulap într-altul, le scutur de praf, le
încerc pe rând și constat că nimic nu mi se mai potrivește.
de parcă ar fi amintirile altcuiva.
#
cu fața la zid. pielea adăugită tencuielii. ceilalți cred că dorm. vorbesc
pe șoptite. merg în vârful picioarelor. umbrele lor pe zid se suprapun.
somnul meu lasă dâre informe în pasta de var. ascuțit râsul lor în gâtul meu
ca-ntr-o teacă. mă vânează, mă amușină: cu cât mai adânc somnul, cu atât
mai aproape de ceafă răsuflarea lor. umbra mea zbătându-se pe zid. umbre
de gratii, lacăte.
#
muzica aceasta coboară lent în mine. transportă greutăți, mobile vechi.
diforme obiecte de lut. cineva spune ceva despre timp. despre zidul ce se
lasă privit până la transparență. dizolvând capilare și vase: trup încă viu,
straturi de respirații, sedimente. zidul devine atent: abia-l ating cu mâna
și peisajul se schimbă: în mijlocul casei, un străin – poate tata – fumează
nervos. cineva strigă despre timp numai bine.
#
când ne-am despărțit prima dată eu am luat-o la stânga, pe icoanei, tu ai
ținut-o drept înainte. în buzunarul hainei îmi simțeam degetele lipite între
ele. mă gândeam că-i prea devreme să am un copil. de fapt nu gândeam,
ci strada unduia tandru pe coapsele mele. aerul ei îmi invadase plămânii.
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își făcea loc în mine cu un fel de tupeu și eu cedam, înaintam încet pe
străduțe întortocheate până în piața rosetti. acolo piatra statuii devenea
fosforescentă.
#
totul e o înscenare. orașul își schimbă numele străzilor chiar în timp ce
merg: furie, exasperare, lehamite. eu te aștept mereu mai departe de propriul meu centru. te aștept până când compasul dă un semn și pășesc cu
inconștiență pe-un neștiut arc de cerc.
#
consumăm în exces oxigenul faptelor. respirația mea fragilizează aerul încăperii. este profund inutil să locuiești într-un miez de noapte uscat în care
pipăi cu degetele căutând o breșă, o spărtură, ceva ce s-ar putea lăsa gândit.
inutil: lumina casei nu se întâlnește niciodată cu lumina mea. visele mele
sunt recipiente ermetice. pe rafturi cresc singure bibelouri ciudate.
#
tehnic vorbind, poezia nu vindecă
pe trist îl face şi mai trist
pe nebun îl face şi mai nebun.
nu vindecă nici de spaime
nici de nelinişte.
nici de nepăsare
nici de remuşcare.
tehnic vorbind, poezia nu mângâie
nici măcar cea mai mică durere.
şi nu iartă nici pe cel frumos
nici pe cel urât.
nu vindecă
nici mintea
nici trupul
şi nici privirea.
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dar uneori
ţine loc
de toate acestea.
din produse miraculoase, Editura Paralela 45, 2018
cremă
						
atingerea cremei de zi
și atingerea cremei de noapte
ridurile se desfac
se resorb
și te întorci în timp
când nici nu știai de existența
zilelor și a nopților
când pielea ta
era totuna cu tine.
muză
			
să simți miracolele verii. aromele
din pulpa de fructe. micile trucuri
pentru păr
pentru piele
și unghii.
femeia care te inspiră petrece
minim o oră pe zi
în fața oglinzii.
uneori 				
timpul trece greu
în fața oglinzii.
rămâne acolo
ca un afiș alb
jupuindu-se-ncet.
29

ȚIGNAL

răsucit
felul în care ajung una lângă alta
două cămăși într-un dulap
și nu se mai recunosc
după ani și ani cât au stat
umăr la umăr
acum își întorc spatele
și aerul dintre ele devine
irespirabil.
nici măcar eșarfa aceea roșie
impertinentă
nu s-ar mai putea strecura
între aceste umerașe rigid cimentate
ca-ntr-un falanster.
mimi
domnul director e ocupat
buzele mele sunt foarte rujate
ciorapii alunecă singuri nimic
nu poate fi mai important decât unghiile.
poate doar sprâncenele mele
care nu pot fi atât de ușor
perturbate
– stai un pic, dragă, nu închide!
cura de slăbire cu morcovi e genială
și rețeta aia cu nuci
– iubito, te pup domnul director
e ocupat
spun buzele mele invincibile
dantura perfectă
ordinea, ciorapii
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– vă rog să
așteptați
pe coridor.
din O femeie urmărește ploaia de la etajul opt, Editura CDPL, 2020
Fluviul, câteva detalii
*Derdap. 188,6 cm				
o gură de pește într-o gură de om
milenii de limbaj lichid prelins
între aceleași maluri
frica ascute dinții tuturor viețuitoarelor
indiferent de cine pe cine înghite
între nomazi și sedentari sunt
șisturi orizontale în săpătură
o treaptă este egală cu o eră
de invazii și barbarii
îngenunchiați în morminte
oameni cu schelet intact
lângă un obiect personal
o macetă			
o furcă
un nasture
un ac de păr
oseminte cuminți
științific violentate.
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*Silistra. 212,6 cm
demoni de tablă captivi
înăuntrul unor vagonete de marfă
din fostul şantier naval
năpădit de leșuri îmbibate
în uleiuri negre
pompe amnezic dezarticulate
își trăiesc încă visul
despre creștere
și progres
toate ne cer îndurare
vopsea proaspătă
milă
și bani
*Smederevo. 281,3 cm
frica generează teritorii
armuri iatagane
vase ceramice cu fundul
bătut în metal
săbii rămase cu vârful în sus
promițând răzbunare
frica organizează triunghiuri echilaterale
întărite cu turnuri
egoismul lor iese la lumină prin fante înguste
sapă dinastii în malul moale
cruzimea înfige scoici în nisip
pe fundul unei ape de
sânge filtrat
până ce devenim înțelepți
spunând rugăciuni lângă zidul lipit cu ouă
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amestecate cu pământ și cu iarbă
surzi la armele ce explodează
în mijlocul cetății
în stolul de vrăbii
într-o superbă zi de iunie
ca aceasta
*Tutrakan. 237,9 cm
dacă ai o hartă ești salvat
dar eu n-am o hartă
am doar pete albe pauze
domestice ne-cartografiate
aluviuni burți de rușine și mici
luminișuri
ca niște noduli
într-un corp ambiguu
mai multe dunări vascularizează
lunca asta deja inundată
nave de croazieră se șterg
de tâmplele mele
acostează la cheiurile tixite
de sinucigași
dar aceste lucruri nu pot face o hartă
cum uneori nu poți miza pe
câteva fire de nisip trecute printre degetele
unei mâini de lemn
care nu știe nici să mângâie
nici să sugrume
*Baba Vida. 111,5 cm
– cine e acela care ne leagănă
și nu ne alină?
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– cine e intens și tulbure
și ne trece prin vene ca sângele?
– ce e mut și alb și lung
și din bălți își scoate capu’ chilug?
– cine s-așază peste trupurile părinților
amintindu-ne de căldură?
– cine vorbește de bătrâni
cărându-i în spinare tot drumul și apoi tace
precum viermii?
– ce e dincolo și n-are mâini
și n-are cuvinte
și n-are decât o voință puternică
de-a smulge de-a răcni și
cu toate acestea nu e vreun criminal
ci e blând ca un iepure?
– ce e atât de viu încât te-ar putea prosti
și te-ar putea face să crezi
că-i un emisar al morții?
*Vidin. 210,3cm
nu am trecut niciodată apa asta
oriunde alunec
corpul ei nu mă recunoaște
fiecare plecare a fost o călătorie pe
jumătăți de poduri
nu am trecut niciodată apa asta
ci ea doar a crescut
și-a scăzut lângă mine
fiecare a vrut câte ceva 		
de la fiecare
am crestat cu briceagul 		
câte o liniuță
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pe vâsla mea
care acum se ridică la suprafață
ca o geamandură
nu pot vâsli îndeajuns
nu mă pot îneca
nu pot pleca
nu am plecat niciodată din locul acesta
doar locurile au plecat
pe rând
și pe furiș
de lângă mine
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