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PIESE RĂSFIRATE
PE O PLACĂ ELECTRICĂ
Piese răsfirate pe o placă electrică*, volum câștigător
al premiului de debut în poezie Alexandru Mușina, ediția
a II-a, își scoate autoarea dintr-o anonimitate asumată,
anume căutată. Prezență discretă, modestă, timidă, Anca
Dumitru, absolventă a masterului de scriere creatoare din
cadrul Facultății de Litere din Brașov, scrie însă o poezie
puternică, intensă, care rămâne cu cititorul timp îndelungat după încheierea lecturii.
Cele trei părți ale volumului – Pentru cealaltă jumătate
nu avem suficiente lunete, Confort sporit, F 451 – sunt ele
însele piese răsfirate în trei planuri tematice aparent diferite,
străbătute însă de o aceeași tensiune poetică. Universul
primei secvențe, rece, ostil, septic, nu e neapărat altul decât
acela din F 451, unde amintirile din copilărie creează o
atmosferă mai puțin incomodă pentru cititor. Dacă cele
două lumi par a fi diferite, acest lucru vine dintr-o transformare interioară a instanței poetice, dintr-o maturizare
forțată care duce la schimbarea modului de a percepe realitatea. De la prima parte la ultima, traseul poetic se face
dinspre un prezent generator de fobii către un trecut rememorat sub semnul absurdului, dar nu lipsit de tandrețe și
candoare.
Prima secvență a cărții, Pentru cealaltă jumătate nu avem
suficiente lunete, stă sub semnul unei umanități glaciale,
lipsită de comunicare, alienată și alienantă. Sub cupola
orașului de sticlă, oamenii, reduși la ultimele consecințe
ale biologicului, își trăiesc, fiecare în singurătatea sa, surogatul lor de existență: „în orașul de sticlă/ fiecare stă în incubator// nimeni nu vorbește/ sunetele s-ar prelinge/
dezorientate/ ca boabele de mercur” (În orașul de sticlă).
Vocea instanței poetice este aici aceea a unui observator
rece, anxios și ipohondru, captiv într-un laborator de microbiologie, aflat sub constantul pericol al contaminării:
„mă umplu cu lichide incolore sebum/ microorganisme
incestuoase” (În orașul ăsta n-ai ce căuta), „hainele îți
pătrund prin epidermă// aerul coroziv te dilată” (Cutia de
aer). Corpul se va dezagrega în nervi, măduvă, encefal,
plasmă, trombocite, ajungând la moleculă, iar orice încercare de interacțiune umană se va solda acum cu o infecție:
„s-au apropiat cu brațele deschise/ ca un foarfece unsuros/
pe obrazul meu s-au întins particule de salivă/ mici orgii
de bacterii” (S-au apropiat). Trimiterea, în același poem,
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la „dr G medic legist”, nu e surprinzătoare, poezia Ancăi
Dumitru fiind ea însăși o disecție obiectivă, impersonală
a realității imediate, o operație lipsită de orice urmă de
patetism, care-și pune cititorul într-o poziție inconfortabilă. De unde și ironia amară și subtilă a titlului celei de-a
doua părți.
Starea anxioasă din Pentru cealaltă jumătate... se continuă și în Confort sporit: „înainte să adorm verific/ dacă dulapul e încuiat/ pe dinafară// dacă a mai sărit/ vreun pește
din acvariu// verific dacă mâinile/ au intrat sub plapumă//
am grijă/ ca nimeni să nu mă țină/ de ele în somn/ ca algele
care (a)trag/ căluții de mare” (Am grijă). Autopsia orașului
de sticlă, făcută în mediul septic al laboratorului, lasă loc
înregistrării minuțioase a cotidianului: „blocurile sunt
de carton/ copacii minusculi de polistiren/ porumbeii pixelați/ oamenii de la ferestre/ imagini 3d sincronizate”
(Cameră cu vedere), „copilul/ aduce flori albe verzi în gară
la șapte/ frunze cu țepi trei cu doi lei/ fructe mici în pumnii albaștri” (Ar mai fi vrut). Detaliul (ne)semnificativ resemantizează aici realitatea. Versurile devin mai puțin
impersonale, iar umanul își reintră, într-o oarecare măsură,
în drepturi. Lentila microscopului se schimbă, distanțarea
permite acum transformarea moleculelor într-o instanță,
în tu, în altcineva pe care cea care scrie îl privește dormind
și visând, ca în Dimineața, ori jucându-se sub un liliac,
ascuns în spatele pleoapelor închise, ca în Pe alee copacii.
Într-o serie de poeme despre stații oarecare prin care trec
oameni oarecare – dar totuși oameni – un loc aparte îl
ocupă cu resturi de hârtie poți care oferă nu neapărat o
cheie de interpretare a poemelor Ancăi Dumitru, cât o
atenționare făcută celui ce citește. Imaginea aisbergului,
care apare nu doar o dată în volum, invită la o privire mai
atentă, la o sondare a profunzimilor poeziei și realității.
Poeta e cea care vede ceea ce e dedesubtul pojghiței de gheață,
simte abisul – deși poate n-ar vrea – și îi deschide ochii
cititorului, îl scoate din zona sa de confort sporit și îi arată
că o stație oarecare nu e o stație oarecare și atât. Nu e o
inițiere, pentru că poeta e lipsită de orgoliu, e doar o discretă tragere de mânecă.
Cea de-a treia secvență, F 451, în ciuda evidentei trimiteri la cartea lui Ray Bradbury, nu are neapărat o legătură
cu romanul scriitorului american, în afara episodului
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evocat în poemul omonim: „apoi sub focul negru/ trupul
femeii din pagină/ se contorsionează printre surcele/ și
bucățile de taburet alb// până diseară mama răstoarnă/
mușuroaiele cenușii pe straturile de ceapă”. Gestul din final
al mamei – a cărui utilitate este fertilizarea pământului –
ne poate trimite înapoi la Balonul de pânză, un poem din
Pentru cealaltă jumătate..., unde circuitul vieții în natură
urmează traseul dictat de celebrul citat al lui Lavoisier care
ne spune că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se
câștigă, totul se transformă: „balonul de pânză are cordeline/
din vertebrele și coastele/ foștilor călători [...] podeaua
nacelei/ o plasă de fulgi roșiatici/ așchii pietrificate/ de oase
encefaluri [...] nimic nu se pierde/ nici cei aruncați peste
bord ca sacii”. Poezia Ancăi Dumitru reciclează și ea, metamorfozează viața în poezie, care la rândul ei redevine viață.
Nu putem să nu remarcăm în această a treia parte a volumului o schimbare de ton, de imaginar și de atmosferă,
F 451 fiind alcătuită din frânturi de amintiri din copilărie
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care în poeme precum Scheletul landoului, Ariciul sau Nu
știa ce-i aia o fructieră sunt evocate cu o tandrețe nostalgică
și candidă care pare incompatibilă cu vocea primei părți.
Se încearcă aici o recuperare a trecutului pierdut, o reîntoarcere la un timp de dinainte de o traumă care a schimbat totul. Absurdul nu lipsește nici de această dată –
Urmuz e amintit în treacăt – iar impresia de biografism e
atenuată, Anca Dumitru fiind în fapt nu o adeptă a confesiunii, ci o colecționară, „de apă”, de frunze, de amintiri.
Această ultimă secvență revalorifică întregul volum.
Deși piese răsfirate, poeziile laureatei premiului Alexandru
Mușina nu pot fi înțelese până la capăt decât dacă sunt
luate împreună. Debutul Ancăi este – prin construcția
atentă și forța imaginii – unul care promite.
*Anca Dumitru, Piese răsfirate pe o placă electrică, Editura Tracus Arte, București, 2015.
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