
După multe (de nu chiar prea multe) demonstrații de
exhibiționism și parade de cinisme, după o întreagă tele-
novelă de prohab cu directeți de mare frustețe și tupeu,
limbajul de brăcinar pare a fi obosit, de nu cumva s-a 
extenuat de-a dreptul. Faptul n-ar fi de mirare, căci și la
alte nații poetice peripeția rufiană s-a consumat destul de
repede, îndată după ce limbajul mai scrupulos obscen s-a
decomplexat și s-a secularizat. Noi am avut doar o întîr-
ziere (din pricina comunismului pudic), dar n-am avut,
de fapt, nici o noutate în domeniu. Întîrzierea a fost însă
recuperată cu elan și acoperită cu entuziasm. Numai 
că entuziasmele sunt mari consumatoare de energie și se
istovesc numaidecît. Ultimele valuri de poeți tineri nu-și
mai dau în stambă (aparte cîteva excepții îndărătnice în
anacronism) și au recuperat poezia de vibrație și de com-
pasiune. Sentimentele cele mai imediate – și mai declasate
acum cîtva timp – se reîntorc în poemele tinerilor, mai
legate acum de un umanism spontan decît de vreo poetică
de provocare. Confesiunea se ține mai aproape de biografie
(fie ea reală, fie proiecție; notația biografistă e oarecum
stilul general) iar aceasta e reconstruită din puncte trau-
matice, unite într-o evidentă sensibilitate la durere. Cele
mai semnificative apariții ale anilor din urmă (ultimilor
cinci, să zicem) valorifică un fond de traume și învestesc
poezia cu o misiune lecuitoare și salvifică. Asta duce, fie și
fără un program explicit și, mai ales, fără nici o emfază, la
o re-ontologizare a funcției lirice, redevenită un limbaj
tare, exorcizant și, de nu mîntuitor, măcar sedativ. E drept
că încă nu se aventurează nimeni spre cine știe ce metafi-
zică implicită (de nu și explicită; afară, firește, de ceea 
ce poate da minimalismul ca metafizică a vidului), dar tau-
maturgia e deja rost esențial al poeziei. Mai cu seamă în
departamentul feminin al tinerei poezii.

Pe această linie cu dinam traumatic vine și Ligia Dan,
cu Metonimiile morții*, o carte cu arhitectură minimală,
dar motivată, făcută din cicluri cu identitate tematică,
prinse între un mănunchi de angoase și cîteva poeme –
ample, dar fragmentate – de doliu. O așezare cu o dialec-
tică progresivă a temei, s-ar putea zice, dacă progresia 
n-ar fi întreruptă – anume contrastant – de un serial mai
euforic și mai senzual, de nu chiar mai expus sentimental.
Peisajele de stare, construite pe principiul „poeziei de co-
tidian”, ca un montaj de anxietăți, valorifică o sensibilitate
înspăimîntată deopotrivă de propria acuitate și de epifani-
ile (metonimice, într-adevăr) în cotidian ale morții. Panica

existențială (climat al fragilității) duce, de la notația de
imediat, la notații terifiate de himerica funebră (pentru
care realul pare o simplă transparență) iar poemele alunecă
de la neutralitatea consemnării la consistența expresionistă
a angoasei: „…// Te trezești,/ afară plouă fin…// atît de
fin/ ca și cum o parte lichefiată din tine/ ar fi alunecat, fără
să știi, în mare./ Privești direct în ochi coșciugul sprijinit
de perete,/ asudat la subțiorii rași.// Mișcările tale bîzîie
de jur-împrejur/ ca un fus schilodit,/ iar inima-ți sare/ pe
verticală, cu ochii închiși,/ ca un colac de parastas ținut
de mîini străine.// Rîsetele copiilor ți se izbesc de timpan,/
îi auzi de departe,/ dintr-o porumbiște putredă,/ prin care
mișună scorpioni și scarabei.// Acum,/ în pîntecul tău încor-
dat,/ spaima își scîrțîie cizmele de cauciuc/ turnate pe
calapodul mecanic al morții” (Calapodul mecanic al morții).

De regulă poemele rulează mai întîi pe o pîrtie de co-
tidian, cu notații minimaliste, și se angajează apoi, pe ne-
simțite, într-o atmosferă de anxietate în care himerele
capătă acuitatea și consistența unei senzații. Panica de-
venită senzație concretă, de-a dreptul carnală, e, în poezia
Ligiei, apoteoza realului construit din notații: „Îmi fardez
fața fără zgomot./ O1-10 acopăr cu o peliculă îmbujorată./
Trasez, apoi,/ gravă – cu un creion grena –/ conturul aces-
tei guri.//…// Îmi fardez fața, iar sub stratul gros/ simt cum
mă chircesc./ Și albesc./ Fără zgomot” (Fără zgomot). E o
angoasă magnetică, nu iradiantă, una care atrage fatal poe-
mele spre sine, îndreptîndu-le spre un orizont fundamen-
tal panicat. 

Panică (de propria intensitate și acuitate) se simte și-n
poemele de răsfăț sentimental, de recesiune erotică, unde
frica de patetism e combătută cu ludice textuale, însă nu-
mai spre a putea propune, pe scenariul de joacă, un elan
amenințător prin combustie: „…/ dacă/ umărul tău stîng/
și/ umărul meu drept/ ar fi fost uniți printr-o linie ima-
ginară/ – deci, acum trasăm o linie dreaptă, copii –/ și/ dacă/
umerii noștri/ s-ar fi întîlnit în punctul acela imaginar/ –
copii, în continuare, se notează punctul cu C –/ în acel nod
al spațiului maximal simetric/ s-ar fi produs cataclisme,/
clima pămîntului s-ar fi schimbat/ și am fi suflat în ulcică
înainte de a bea/ apa ghețarilor topiți/ care ne-ar fi ajuns pînă
di(iii)ncolo de genunchi…” etc. (Besame, besame mucho).
De altminteri, ori de cîte ori se ivește primejdia unei gra-
vități ce-ar trage spre o consistență emfatică, Ligia o
oprește printr-o voltă ludică a textului (dar n-aș zice că din
spirit ludic irepresibil, ci mai degrabă tot din aceeași spaimă
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de locurile prea intensive în care s-ar putea avînta sau trezi
fără voie); ludicul e un principiu de sabotaj mai degrabă
decît unul de eliberare, ca și cum inteligența ar păzi mereu
textul de excese (cum face în joaca asta cu interjecțiile
ardelenești: „…/Îh, întrebările noastre s-au înmulțit ca
bălăriile/ și foșnesc într-un lan de coceni/ cu limbi despi-
cate./ Ioi, toate țigările au fost fumate/ și-am pierdut șirul
vagoanelor de marfă/ pe care le-aș fi umplut cu sfinte chiș-
toace./ Tulai, cum adun, în genunchi,/ cîțiva pumni de
iarbă/ pentru a-mi așeza la noapte, cu nesfîrșită grijă –/
ca-ntr-un coș pregătit pentru Paște –/ aritmiile… – 
Ne-am umplut)”. Pe de altă parte, un astfel de gardian și o
astfel de cheiță de decompresie sunt absolut necesare într-
un peisaj existențial atît de traumatic precum cel 
desenat de Ligia: „…/ Și chiar dacă fiecare se retrăgea de
unul singur în camera lui/ fără să spună nimic/ era o casă

în care se comunica perfect./ Cu fruntea./ Izbită de țevi./
Și de calorifere” (Regulament de ordine interioară). Și de-
senat, cînd se desprinde de propria teamă (deopotrivă
de retorism și de implicarea prea intensă în stare), în tușe
de o violență expresionistă (încît aproape că s-ar putea zice
că a trecut prin școala lui Aurel Pantea). „O cobră neagră
își lățește capul în pîntecul meu ca un ștreang./ Nu mai văd
nimic altceva decît umbra cuielor așezată/ peste pajiștile
mele uscate./ Coada groasă de cal a morții îmi înfundă
gura./ Îi molfăi părul aspru între dinții mei perfecți./ Ce
uscate-mi sunt buzele,/ carnea spatelui mă arde,/ mi se 
desprind bucăți de piele din talpă,/ fața mi se desface în
bucăți”. În astfel de momente, maestrul ar trebui să-i simtă
suflarea în ceafă.

*Ligia Dan, Metonimiile morții, Ed.Tracus Arte, Bucureşti, 
2015
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