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Apelat suficient de frecvent, dacă nu neapărat de fiecare
dată ca sursă de influență, atunci cel puțin ca reper pentru „lucrarea” vastă și generoasă în formule a generației 2000, de către
congeneri sau valurile ulterioare, V. Leac* nu a fost, în schimb,
niciodată un răsfățat al criticii de întâmpinare. Am mai spus-o și
o repet cu regret.
Una dintre cele mai plauzibile explicații pentru acest inapetit evident al criticii de întâmpinare pentru poezia lui V. Leac ar fi
cea legată de „lipsa de miză” pe care i-ar putea-o imputa, în contextul în care am întâlnit acest reproș al „lipsei de miză” fluturat în mai
multe rânduri în ultimii doi-trei ani, pe marginea unor cărți (din
zona minimalist-biografistă) din punctul meu de vedere suficient
de clare și convingătoare în mesajul/setul de problematici/atitudinea/raportarea la social pe care încearcă să le transmită. „Miză” care
(fără a fi precizată ca atare) pare să se refere la etern fascinantele
„mari teme” ale modernității, adică moartea, nebunia, suferința
etc., asociate cel mai adesea conceptului de „vizionarism”. Teme
care sugerează un grad maxim de implicare în problema condiției
umane, precară cum este până la absurd, pe când, să zicem, poezia
„egocentristă” a douămiiștilor din zona minimalist-biografistă, în
care ar intra și V. Leac, sau proza autoficțională nu fac decât să tatoneze la suprafața lucrurilor. Prezumție evident falsă, din moment ce
temele secundare, sau să le zicem „micile teme”, asociate faptului
mărunt, evenimentelor banale ale vieții, experiențelor strict personale etc., chiar și fără urmă de reflecție sau tendință de filozofare pe
marginea lor, își trag substanța (patetică), până la urmă, din aceleași
„mari teme”. Pentru că nu la formulă se referă, din păcate, „lipsa de
miză”, ci chiar la tematică.
Plus că, rămânând în aceeași logică, V. Leac se face vinovat
de un păcat cu mult mai grav decât acela al refuzului de a aborda
întrebări cu greutate existențială măcar, atunci când se folosește
pe deasupra de un ingredient (aș putea spune „prin tradiție”) prea
puțin prizat de critica ro când vine vorba de poezie, și mă refer
acum la umor. Despre care știm cât de greu pătrunde în canon,
când nu este asociat cu joculețe de cuvinte mai mult sau mai
puțin elaborate, sau suprarealisme lejere.
„Stigmatul”, dacă ăsta ar fi, este însă nemeritat, în contextul în care umorul a încetat să mai fie o calitate bazală a poeziei lui V. Leac chiar imediat după Dicționarul de vise (Cartea
Românească, 2006, volum care l-a propulsat practic în primplanul poeziei autohtone). Pentru că, începând cu lucian (volum
apărut în format pdf, girat de Editura Ninpress, 2009), continuând cu toți sunt îngrijorați (Tracus Arte, 2010) și unchiul este
încântat (Charmides, 2013), poezia lui V. Leac a devenit din ce
în ce mai „serioasă”, întunecată, cinismul a început să-și arate din
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ce în ce mai des colții, să sape din ce în ce mai adânc pe sub o
falsă veselie, iar cerul care atârnă deasupra „universului poetic”
este acum cel mai adesea unul jilav, trist, nostalgic, când nu de-a
dreptul amenințător și depresiv.
După ce am stabilit deja cu altă ocazie, pornind de la toți
sunt îngrijorați, faptul că tema predilectă a poeziei lui V. Leac a
devenit, încă începând cu seymour: sonată pentru cornet de hîrtie
(Editura Hartmann, 2005), comunicarea, nu-mi rămâne decât să
observ diferențele sensibile, dar esențiale, care pot fi detectate în
tratarea acestei teme de la un volum la altul.
Prin urmare, dacă se poate afirma ca general valabil faptul
că experiența translatată în poezia lui V. Leac este aceea a unei
lumi în care mijloacele (tehnice) de comunicare au proliferat atât
de mult, încât comunicarea a devenit, numai aparent paradoxal,
din ce în ce mai greoaie, suferind de întreruperi frecvente, sincope, ruperi de ritm, opacități și asincronie, trebuie spus că, spre
deosebire de lucian și toți sunt îngrijorați, unde accentul este pus
pe mesaj, transmis fie prin intermediul post-it-urilor sau bilețelelor
de hârtie, fie prin telefon sau computer (e-mail și messenger
etc.), în unchiul este încântat acesta se mută pe imagine. Se face,
cu alte cuvinte, în acest nou volum, trecerea la ecranosferă – în
accepțiunea lui Gilles Lipovetski – la un univers definibil nu atât
prin infinitatea de perspective, multiplicarea la infinit a cadrelor
sau jocul unghiurilor, nu prin montaj și nici prin estetizare, ci
chiar prin diseminarea modului cinematografic de a privi, a cărei
rezultantă directă este o nostalgie cu mult mai intensă decât înainte, o tristețe care pare definitivă: „e seară și norii fug de nebuni/
tu stai și aștepți ploaia/ știi că în curând o să curgă/ ești în casă
bei ceva/ te uiți la tv bei țipetele unui miting/ câinele smiorcăie
vrea plimbare/ vrei o țigară pachetul e gol mergi la chioșc/ tipa
nu-ți schimbă dantura/ bagi dantura în buzunar/ intri în casă –
mitingul – îți umpli paharul (...)/ tragi o gură îți aprinzi o țigară/
ai în cap imaginea prietenului tău/ care refuză să iasă din apartament/ alt amic a plecat în suedia de la el ai barca/ după ce-ați legat
barca v-ați dus la bar// dimineața ați ajuns la sepi (el a construit
barca)// aprind altă țigară mitingul a dispărut/ paharul e din nou
gol plouă torențial/ sepi nu a lăsat niciun bilet/ cenușa lui aruncată în mureș/ de atunci au trecut patru ani”.
Fie că vorbim de prezent sau trecut, viața pare să semene
mai mult cu o ecranizare, fluxul însuși al vieții curgând ca o
succesiune de cadre cinematografice. În plus, conștiința faptului că orice eveniment, din însăși secunda în care se produce,
apare undeva pe o înregistrare, proiectează și o anume stranietate
asupra vieții înseși, sau realității, fără însă a-i suprima neapărat
din autenticitate: „Auzi!? Chiar acum se întâmplă ceva!/ Trece
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autocarul cu turiști pe stradă,/ tu închizi ușa magazinului; privirile lor/ îți întâlnesc privirea și imaginea ta rămâne/ pentru
două secunde în memoria lor, rămâne/ și firma magazinului, tu
te gândești/ la ei, la capetele lor aliniate la geam”. Nu lipsesc,
bineînțeles, nici indicațiile regizorale, ca aici: „e aici (gândește)
e cineva acolo (strigă) intuiesc o/ catastrofă” sau ca aici: „Când
aștepți faci/ pași în plus. Vezi un ambalaj, îl ridici, te joci, îl
răsucești,/ faci o bărcuță: scoți bricheta și-i dai foc. În jurul tău/
imaginile sunt abia perceptibile. Ești setat/sedat. Au/ trecut 10
min. Ești pe loc. Singur.// Te joci pe mobil, pun pariu – ești și tu
unul din milioanele/ de banali din lumea asta./ Dacă ești mai așa
scoți rubik-ul și faci o culoare, două,/ trei” și nici limbajul specializat: „polarizare distanță luminozitate”, „istorie tăiată la montaj”, „o mână în apă, valuri sepia”, „scurt metraj” etc. De fapt,
orice întâmplare, cât de nesemnificativă, banală, își devoalează
din start potențialul de material cinematografic, posibilitatea de
a deveni cadru de film: „Nici nu-ți închipui ce fericit am fost ieri
după ce-am vorbit cu tine./ Mergeam pe stradă și la un moment
dat, fără să-mi dau/ seama, am început să sar pasul ștrengarului;
niște copii de/ țigan au început să râdă și să sară și ei”.
Esențial de remarcat este însă faptul că nu demonizarea tehnologiei, al cărei impact asupra ritmului natural al vieții încearcă
să-l măsoare („banda rulantă fără/ STOP mereu pe linie cu mare
viteză”, asta ar fi viața sub impactul tehnologiei), îl preocupă în
primul rând pe V. Leac. În ciuda faptului că scenele apocaliptice
nu lipsesc, ba chiar dimpotrivă, abundă, potrivit logicii în care
viziunea apocaliptică a pătruns deja demult în subconștientul

colectiv, la fel cum nu lipsesc nici scepticismul („ești în pat și
derulezi filme din trecut/ fericirea?/ toți ne-am jucat cu mingea”),
cinismul („majoritatea indivizilor dintr-un spațiu contaminat/
sunt indiferenți și izolați se retrag tot mai mult/ spre marginea
unui plan fără consecințe/ mulțimi dezordonate/ imagini molipsitoare singurul catalizator/ e substitutul sintetic/ sedează/ te!”)
sau depresia („N-am luat în toată viața mea un credit, dar tot
insolvabil mă simt”), ceea ce pare să îl preocupe în primul rând
este viața, atâta câtă mai este și afectată așa cum este, după cum
îl trădează inflexiunile calde pe care le capătă de multe ori vocea
poetică și unele dintre scurtele intervenții ușor filozofice inserate ici, colo (ca de exemplu asta: „când nu te mai poți bucura
de lucrurile mărunte ești terminat”), sau unele notații aparent
neutre, dar care au darul de a umaniza foarte mult vocea, prin
reintroducerea normalității, ca aici: „vorbit la telefon cu rareș
moldovan/ despre univers și sport”. Motiv pentru care punerea
între paranteze atât a comunicării – (COMUNICAREA) – și a
dragostei – (DRAGOSTEA), cât și a anxietății (ANXIETATEA)
denotă nu indiferență sau răceală, atâta timp cât vocea nu este
una generată de sistem, inflexibilă, ci una cât se poate de umană,
ci atenție la limita încordării și sensibilitate.
Probabil cel mai bun și frumos volum al lui V. Leac de
până acum și unul dintre cele, puține, foarte bune apărute în ultimii ani, chiar dacă aproape complet ignorat.
* V. Leac, unchiul este încîntat, Editura Charmides, Bistriţa,
2013.
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