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Un fir alb subţire desparte lumea în două
Apărut la scurtă vreme după dispariţia sa, ultimul volum
al lui Andrei Bodiu* nu este totuşi unul postum, autorul fiind
cel care s-a îngrijit de alegerea şi ordonarea poeziilor Firului alb.
Dovedind încă o dată impactul pregnant al cotidianului asupra
poeziei – dar şi puterea expresivă a unui limbaj cât se poate de simplu –, versurile lui Andrei Bodiu îşi întâmpină cititorul cu acelaşi
ton familiar, deschis, sincer. Uneori îmbrăcând tonuri grave, alteori uşor ironic, discursul poetic se focusează pe imagini realiste,
amintiri dragi ori dureroase, momente decupate din viaţa de zi cu
zi care pot părea la prima vedere mult prea banale – împărţirea de
mostre gratuite pe stradă („E ora 1 şi Jacobs oferă/ Gratis pliculeţe
de capucino/ Coada e disciplinată compactă. [...] Vocea din cort
anunţă că mai/ Sunt 60 de pliculeţe în/ 60 de secunde strada/ e
pustie”), vizita cu fiul la bunici, conversaţii la telefon, la restaurant, oprirea energiei electrice („Din când în când se ia curentul.//
Ne amintim atunci de vremea/ Prea Târziu Împuşcatului.// [...] Şi
vorbim între noi poate/ Mai mult ca oricând”) etc.
Ceea ce reuşeşte însă poezia lui Andrei Bodiu este să accentueze ineditul clipei celei mai fireşti. Căutând să înţeleagă viaţa,
să o (re)descopere, să se bucure de ea – sau, acolo unde este cazul,
să o accepte aşa cum este; prin intermediul versurilor sale transpare importanţa trecerii de acea barieră a perspectivei care ia totul
de-a gata, fără să mai filtreze informaţia. Important este să nu te
limitezi, să-ţi dai timp să te (re)descoperi şi să cauţi încontinuu să
vezi dincolo de etichetele puse de alţii, de clişeele şi automatismele
unei vieţi care, în viteza-i uluitoare, s-a umplut de prejudecăţi.
Astfel, în mijlocul banalităţii, conştiinţa poetică se opreşte, cercetează, caută şi ajunge să recepteze acel detaliu aparent nesemnificativ, dar esenţial tocmai pentru că declanşează procesul reflecţiei
şi al interiorizării: „Sunt doar două vârste pe Republicii/ În iarna
asta fără sfârşit:/ Studenţii şi pensionarii.// E ora 1 şi Jakobs oferă
[...]” sau „Din când în când se ia curentul.// [...] Suntem captivii
casnici: un bărbat/ O femeie un copil într-un bloc vechi/ Dup-o
uşă de lemn”.
Biografismul trasează nişte fire albe între ipostazele cele mai
importante ale universului individual: citind volumul, ai senzaţia
că îţi vorbeşte pe rând Andrei Bodiu – profesorul, apoi Andrei
Bodiu – tatăl sau soţul, prietenul sau colegul. Din nou, experienţe
pe care le-am trăit, le trăim sau se presupune că le putem trăi cu
toţii. Diferenţa este dată de raportare şi de puternica-i capacitate
(şi dorinţă) de empatizare a unui eu flexibil şi curios care încearcă
să cunoască şi perspectiva celuilalt.
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Unitatea tematică a volumului sub care se reunesc toate
aceste decupaje de viaţă – statice sau dialogate – este aceea a experienţei. Complexitatea versurilor se naşte, paradoxal, din simplitatea situaţiilor – dar şi a limbajului colocvial, lipsit de artificii
şi artificialitate care nu se teme de realităţile dure. Durerea care
ia naştere odată cu moartea apropiaţilor, locul gol pe care dispariţia lor îl lasă în urmă, acceptarea, resemnarea, toate acestea
sunt prezente în volum: „Mi s-a părut că o văd pe Ane/ ieşind
dintr-o sală la capătul/ holului.// Am vrut s-o strig. Între noi/ era
o larmă de nedrescris/ Studentele-şi pasau robele/ Cu care pun
punct./ Râdeau şi ţipau cu o/ Energie nebănuită.// Am vrut s-o
strig a doua/ Oară strigătul mi s-a lipit/ De buze”. Valoroase sunt
astfel aminitirile şi şansa creării lor, imaginile evocate ale apropiaţilor plecaţi prea devreme sugerează tocmai această putere de a te
bucura de ceea ce ţi-a mai rămas: „Se lăsă liniştea peste sat. Tu pui
picior peste picior/ legeni puţin dreptul. Ne priveşti/ Cu ochii tăi
obosiţi şi odihniţi deopotrivă” (Alexandru Muşina); dar dincolo
de universul afectat al celor cunoscuţi, moartea nu opreşte în loc
cursul firesc al vieţii: „Nici alaltăieri nu am crezut nici/ Ieri că a
murit Sandu.// [...] Dincolo de staţia-n vacanţă/ Un copil intra în
magazin/ Casa lui e atât de aproape”.
Iubirea este, de asemenea, prezentă şi valorificată, uneori
ironizată discret – „Priveşte imens din afişul alb-negru/ E Jean
Louis Trintignant bărbatul/ Îndrăgostit de o bătrână pe/ Moarte
din ultimul film// Al lui Haneke. Afişul/ [...] Am dat două ture
în jurul stâlpului/ Ultimul e din Liebe/ Era aproape rupt” –, alteori în tușe îngroşate, cu tentă grotescă – „Chel cu ochii bulbucaţi/ Cu o şapcă albastră pe/ Cap.// [...] Ea atinsă de vitiligo pe/
Faţă pe mâna dreaptă aşezată/ Pe mâna lui stângă”. Universul lui
Andrei Bodiu este unul complex, complet, în niciun caz idilic,
dualitatea este îmbrăţişată ca fiind firească, este o lume vie, plină
de clipe frumoase (dacă ştii să te bucuri de simplitatea lor), dar
şi crudă, necruţătoare, ipocrită, o lume care te poate dezechilibra cu ușurinţă dacă nu-ţi creezi propria balanţă: „Un om tânăr/
Vorbind pe stradă/ Gesticulând gata să/ Te atingă din greşeală.//
[...] O fată care spune tare/ Unui perete: uimeşte-mă// Un fir alb
subţire desparte lumea în două”.
Inocenţa şi curiozitatea specifice copilăriei, numeroasele referinţe culturale, lumea globalizată şi tehnologiza(n)tă, toate acestea
adăugate celorlalte direcţii tematice pot părea mult prea diferite
pentru a putea vorbi despre un volum omogen, dar poetul găseşte
calea de a le împăca pe toate şi de a le aşeza sub aceeaşi umbrelă –
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aceea a vieţii, a experienţei, a privirii în urmă reflectând asupra celor
întâmplate, a momentului de respiro în care încerci să înţelegi ceea
ce e de înţeles şi să accepţi ceea ce nu-ţi este dat să înţelegi.
Nu vorbim însă despre o poezie facilă care poate fi descifrată fără efort. Este adevărat că limbajul nu epatează, nu deraiază
în niciun moment, nu face spectacol. Firul alb conţine o poezie
aproape tăcută. Radu Vancu menţiona la un moment dat faptul

că Mircea Cărtărescu i-ar fi scris despre poezia lui Andrei Bodiu
ca fiind descrisă perfect de sloganul celor de la HTC – Quietly
brilliant. Într-adevăr, există o dimensiune diferită în caracterul
uşor tăcut al poeziei lui Andrei Bodiu, în acea dorinţă de a surprinde esenţa vieţii cu mijloace cât mai puţin artificiale din punct
de vedere stilistic.
* Andrei Bodiu, Firul alb, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014.
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