
Pentru Radu Ștefănescu e important dar, de azi înainte,
cvasi-imposibil să se mai facă nevăzut. Și asta pentru că
important e să te faci nevăzut*, volumul cu care a debutat
recent, la editura Tracus Arte, reflectă preocuparea și talen-
tul unui poet autentic, care a șlefuit îndelung cele 60+ de
poeme cu care alege să se prezinte, într-un final, cititorilor
de poezie. 

Radu Ștefănescu explorează derizoriul și insignifiantul
într-o notă colocvială și ușor ironică, mizând pe o combi-
nație de liric și narativ care imprimă discursului său un ton
foarte actual. Evenimentul liric central al volumului pare
să fie pendularea continuă între două spații complemen-
tare, dar care nu mai pot funcționa concomitent. La etajul
superior, existența cotidiană se derulează obișnuit, cu mi-
cile ei satisfacții, neajunsuri și revolte, în orașul zgomotos,
printre oameni și blocuri, supermarketuri, taxiuri, resturi
de zăpadă murdară și multe prezențe feminine. Doar că
femeia, în poezia lui Radu Ștefănescu, provoacă frecvent
mici drame, în urma cărora poetul se trezește singur: „mer-
geți dracului frumos acasă/ acum vreau să-mbrățișez cu
gândul locul din stânga mea/ unde n-a mai venit nimeni”
(am obosit e târziu). Singurătatea devine uneori prilej pen-
tru tânguiri ușor patetice, ca aici: „cu dreapta-mi mângâi/
femeia/ cu stânga mă masturbez prelungind ideea/ că sun-
tem doi/ și eu mă simt iremediabil singur.” (ideea), ori
pentru constatări amare, care adâncesc impresia de criză a
comunicării: „în fiecare/ seară/ când tu cobori/ ea urcă/ pe
cealaltă scară/ întotdeauna pe cealaltă scară” (ar trebui să
știi). 

Pe palierul inferior, ființează o lume care conservă me-
moria afectivă a trecutului („...toate aceste gesturi și-au
făcut sălaș/ în memorie. aceste lucruri/ din ce în ce mai
îndepărtate/ în blânda, înșelătoarea lor dezmembrare.” –
ceaiul pe aragaz), o lume mai stabilă și mai confortabilă,
recuperabilă prin rememorări, fotografii, incursiuni în de-
părtata copilărie. O lume dominată de amintirea mamei,
care e și pretextul unora dintre cele mai plastice și mai me-
morabile versuri: „gura care nu mai spune «mamă» face o
rană-n/ pântec și moare” (prea mult soare dintr-o dată). 
Alteori, imaginea mamei amintește de cea din poezia lui
Cristian Popescu: „mama poartă lentile în loc de tâmple/
și-n gene fire subțiri de iarbă,/ cu care pipăie culori.”
(mama coase). Tatăl, unchi, mătuși, iubite, locuri uitate,
toate se desprind din cadrele memoriei: „un bărbat blând

și frumos din copilăria mea îndepărtată/ mă pocnește cu
rigla/ probabil din cauza ortografiei” (ideea); „calea ferată/
n-o ghiceai de bălării/ zăvoiul și Doamna – puțină apa
Doamnei/ digul/ acolo se-ngrămădeau pe vremuri/ unchii
și mătușile mele/ ca niște peturi.” (calea ferată); „pe balcon
era liniște și mi-am adus aminte de tine.” (linii lungi).

Existența se duce între cele două etaje, într-un spațiu
securizant, la adăpost și de propria istorie, dar și de obo-
seala, neliniștile și greutatea prezentului. „e dreptul meu
să nu fiu văzut”, se va afirma, într-un poem (oboseala asta).
Plonjarea în spațiul îngust dintre cele două paliere ale vieții
comportă, însă, riscuri, cum ar fi înstrăinarea de sine și
pierderea identității, de aici și nevoia de a se reancora în
prezent, de a-și reconfirma concretețea, motivat de dra-
gostea femeii iubite: „azi am dat cu aspiratorul / am spălat
o cană/ mi-am scos ciorapii de sub fotoliu/ altfel spus am
acționat pozitiv/ m-am implicat/ am fost prezent/ mi-am
descoperit abilități/ am trăit satisfacția lucrului bine făcut.”
(azi am dat cu aspiratorul). 

Conștientizarea riscului disoluției, al celui de a te face
nevăzut chiar și de tine însuți se desăvârșește într-un poem
care amintește discret de mi-am uitat casa și numele, al lui
Virgil Mazilescu. E vorba de deschid ușa acestei case: „des-
chid ușa acestei case/ dar nu mai sunt acolo/ deschid ușa
femeii pe care am iubit-o/ a școlii a cârciumii/ a grotei/ a
templului și-a administratorului de bloc/ și văd că nu mai
sunt acolo./ uși identice se-nchid liniștit în spatele meu/
și se-arată altele./ peste-o mie de ani se face lumină și eu/
cine știe unde umblu/ unde mai locuiesc – dar ăsta-i
jocul,/ în aceste duminici blânde important/ e să te faci
nevăzut”.  Uitarea, înstrăinarea și traiul „între etaje” sunt
provocate intenţionat, căutate, chiar dacă prețul lor e
mare: „recitindu-te descoperi că ieșirea din sine prin scris/
funcționează/ dar că seamănă mai mult cu explozia puro-
iului/ prin coșuri – pute și doare” (matematici). 

Important e să te faci nevăzut nu denotă graba de a pu-
blica, specifică uneori debutantului, ci răbdare, minuție și
lucru atent asupra textului, calităţi specifice poetului deja
format, reflectate într-unul din cele mai bune volume de
poezie ale anului 2016. 

*Radu Ștefănescu, important e să faci nevăzut, Editura
Tracus Arte, București, 2016.
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