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Medeea IANCU este poetă și regizoare feministă. Este autoarea 
volumelor: divina tragedie (editura Brumar, 2011), Cîntarea care a 
biruit toate cîntările (editura Paralela 45, 2015), Delacroix este tabu: 
Suita romînească (editura Cartea Românească, 2017), volume pen-
tru care a primit diferite premii naționale. Poemele sale abordează 
teme precum identitatea, discriminarea, violența făcută de bărbați 
asupra femeilor etc. Cel mai recent volum de poeme se intitulează 
Delacroix este tabu: Amendamentele lirice (editura frACTalia, 2019).



Înainte de a fi învățate să scriem, am fost învățate 
că cel mai potrivit lucru pentru noi, fetele este 
să fim ascultătoare, cuminți; am fost învățate să 

stăm nemișcate, să nu vorbim neîntrebate, să nu facem 
prea mult zgomot; am fost învățate să nu ne facem pă-
rinții, rudele de rușine; am fost învățate că sîntem me-
reu în pericol; am fost învățate să ne fie frică, rușine, am 
fost învățate să ne ferim, să ne ascundem, să fim drăguțe 
ca niște păpuși, să fim păpuși. Înainte de a fi învățate 
să scriem, am fost învățate că istoria noastră este cea 
a tăcerii, obedienței, inferiorității, rușinii și vinei; am 
fost învățate că viața noastră depinde de bărbat, am fost 
învățate că sîntem impure, că trupul nostru este impur, 
periculos, inferior, păcătos; înainte de a fi învățate să 
scriem și să citim, am fost învățate că sîntem păcatul; 

PREFAȚĂ 
PENTRU O REVOLUȚIE 

LITERAR-FEMINISTĂ
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8 înainte de a fi învățate să scriem și să citim, am fost învă-
țate că nu avem minte, că nu avem istorie, voință, inte-
ligență, putere creativă și talent. Înainte de a fi învățate 
să scriem și să citim, am fost învățate să fim victime, am 
fost învățate că anumite lucruri sînt făcute exclusiv pen-
tru bărbați iar altele, exclusiv pentru femei. Înainte de a 
fi învățate să scriem și să citim, am fost învățate că viețile 
noastre nu contează. Înainte de a fi învățate să scriem și 
să citim, am fost învățate că în spatele oricărui bărbat 
puternic, se află o femeie; am fost învățate că deciziile 
le aparțin bărbaților, că politica este domeniul bărba-
ților, că legile sînt domeniul bărbaților, că religia este 
domeniul bărbaților, că arta este domeniul bărbaților, 
că medicina, știința, experimentul, invențiile, iubirea, 
literatura sînt domenii doar ale bărbaților. Înainte de a 
fi învățate să citim și să scriem, am fost învățate că sîn-
tem greșite; anormale și anomalii, nefirești, inadecvate, 
că furia și revolta nu sînt atribute feminine, că a gîndi cu 
propria minte și a avea o viziune asupra propriei vieți, 
asupra lumii, că a fi independente, sînt erezii.

Înainte de a fi învățate să scriem și să citim, am fost 
învățate cum să fim soții și mame; am fost învățate că 
trebuie să fim soții și mame; am fost învățate că femeile 
care creează artă și-au pierdut demnitatea, feminitatea, 
că sînt femei „ușoare,” nebune, isterice, o „monstruo-
zitate a naturii”1 sau excepții. Înainte de a fi învățate să 
scriem și să citim, am fost învățate că nu avem nimic 
1 G. de Maupassant scria în La femme de lettres: „Un eminent filosof englez, M. 
Herbert Spencer, a scris în cartea sa Introducere în știința socială că femeia artistă 
este un monstru în natură; și, comparînd însușirile și funcțiile bărbatului și ale 
femeii, a conchis că producția cerebrală la femeie, destinată pentru producerea 
speciei, este la fel de anormală ca însușirea de a alăpta copii la bărbat”.
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9de spus, iar viețile noastre nu contează. Înainte de a fi 
învățate să scriem și să citim, am fost învățate că sîntem 
și trebuie să rămînem anexa bărbatului; am fost învățate 
să așteptăm să fim salvate, am fost învățate să fim muze; 
am fost învățate să ne dorim să fim muze; am fost învă-
țate să privim, simțim, gîndim, trăim viața și lumea prin 
ochii, dorințele și acțiunile bărbatului. Am fost învăța-
te că teoria literară, critica sînt domeniile bărbatului; 
că romanul, poezia, sînt domeniile bărbatului; am fost 
învățate că trebuie să fim validate de bărbat pentru a 
exista; am fost învățate că literatura feministă nu e, pur 
și simplu, literatură. Am fost învățate că literatura con-
fesivă nu e, pur și simplu, literatură; am fost învățate că 
literatura scrisă de femei nu e cu adevărat literatură; am 
fost învățate că literatura politică este propagandă și ode 
pentru conducător. Am fost învățate că Marea Litera-
tură este și trebuie să rămînă heterosexuală, națională, 
masculină; am fost învățate să acceptăm și să promovăm 
rasismul, misoginismul, xenofobia, clasismul, homofo-
bia, antisemitismul Marii Literaturi; am fost învățate că 
Marea Literatură, cea care elogiază obiectificarea feme-
ii, care promovează cultura violului și a violenței, este 
singura acceptată și validă. Am fost învățate că cel mai 
bine va scrie bărbatul despre experiențele noastre, cel 
mai bine va scrie el despre cum simțim, gîndim, iubim, 
experimentăm noi propriile vieți, pentru că el ne-a cre-
at. Am fost învățate că el ne-a creat, iar noi nu avem 
viață, artă, știință fără el.

Înainte de a fi învățate să scriem și să citim, am fost 
învățate că trebuie să scriem și să citim ca el. Înainte 
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10 de a fi învățate să scriem și să citim, am fost învățate 
că este în regulă să fim excluse, obiectificate, hărțuite, 
martire, victime și necuvîntătoare. Înainte de a fi învă-
țate să scriem și să citim, am fost învățate că nu avem 
nevoie de feminism și de o literatură feministă, că nu 
avem nevoie de drepturi, de voce, de furie, de revoltă și 
protest, de o literatură văzută prin ochii noștri, creată de 
noi, conform propriei viziuni, dorințe și nevoi. Înainte 
de a fi învățate să scriem și să citim, am fost învățate că 
este greșit să ne dorim să fim noi însene și să ne dorim 
o literatură feministă. Înainte de a fi învățate să scriem 
și să citim, am fost învățate că nu avem istorie, că nu 
avem autor-itate.

Poezia patriarhală și autor-itatea

Fata este crescută și educată nu doar conform prin-
cipiilor patriarhale, să fie supusă, obedientă, fără voce și 
voință, obiect, înger și păpușă, ci tot ceea ce i se oferă ca 
informație, cultură, artă, educație, este infuzat, îmbăl-
sămat de unica putere, autor-itate, literar-legislativă, le-
gitimă, aceea a bărbatului, a unicului creator: tată, zeu, 
proprietar; anulîndu-i-se capacitatea și libertatea de a 
percepe, de a gîndi, de a interpreta, de a crea, de a simți, 
de a dori, de a alege, precum și puterea de a imagina,  
fiind exclusă, în general, de la informație, cunoaștere, de 
la viața culturală, social-politică, decizională a societății, 
fata devine pasivă, iar identitatea ei va fi patriarhul. 

Creativitatea femeii este de neconceput conform 
principiilor patriarhale; aceasta intră în contradicție cu 
natura, capacitatea și menirea și vocația femeii: Robert 



Antologie de poezie feministă

11Southey, într-o scrisoare adresată lui Charlotte Bron-
të, scria: „Literatura nu este treaba vieții unei femei și 
nici nu trebuie să fie”. Nu trebuie să fie și nici nu poate 
fi, spune patriarhul. Astfel de afirmații nu sînt străine 
zilelor noastre sau istoriei literaturii romîne; Titu Ma-
iorescu scria, convins fiind: „Cum am putea în adevăr 
să încredințăm soarta popoarelor pe mîna unor ființe a 
căror capacitate craniană e cu 10% mai mică [decît a 
bărbatului]?” Ibrăileanu credea că: „Și poate că nici nu 
este posibil unei femei să se ridice pînă la gradul suprem 
al creației literare. Stăpînirea atotputernică a realității, 
acel fiat dumnezeiesc al creatorului genial poate că în-
trece forțele unei femei”. Călinescu, misogin prolific, 
exemplu de masculinitate toxică și creativă, susținător 
al violenței asupra femeii, spunea că „noțiunea de vi-
olență are farmecul ei și o literatură cu femei nu s-ar 
putea construi fără ea. A devenit aproape convențională 
situația în care femeia preferă brutalitatea bărbatului, 
lovirea, în locul indiferenței. Lovirea ca manifestare a 
mîniei virile este un semn de interes biologic și senti-
mental susținut”. Creativitatea, capacitatea, activitatea 
și creația autoarei sînt privite cu dispreț și neîncredere 
de-a lungul istoriei literaturii romîne; Marin Mincu, O. 
Soviany, O. Olaru scriau, referindu-se la literatura scrisă 
de femei, la obiectificarea și misoginismul din poezia 
contemporană romînă: „intersecțiile cele mai abjecte ale 
individualității feminine,” (M. Mincu) „excesul de sen-
sibilitate al unei feminități agresate de mizeriile propriei 
sale condiții”, „virilitate malefică”, „caricatură feminoi-
dă a textului”(O. Soviany); „dincolo de cîteva instan-
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12 țe de obiectificare a femeii, ipostazele unei prezumate 
masculinități excesive, care-i arogă drepturi absolute cu 
privire la actul creator sau care își satisface, egoist, pro-
priile nevoi în detrimentul celorlalți, lipsesc cu desăvîr-
șire din poezia douămiistă”, „raporturile amoroase sînt 
vădit mai sexualizate în imaginarul poetelor decît în cel 
al poeților, poeții își rezervă statutul de romantici sufe-
rinzi”. (O. Olaru)

Dumitru Crudu2 spunea că tot ceea ce-și doresc băr-
bații este „să dea draperia într-o parte și să ne lase să ne 
uităm prin gaura cheii”, Bogdan Crețu3 afirma că: „nu 
cred că există actualmente nici misoginism generalizat, 
nici machism în viața noastră literară” și că „Emily Dic-
kinson, surorile Brontë, Jane Austen, Virginia Woolf, 
Marguerite Yourcenar, Herta Müller etc. sînt scriitori, 
nu scriitoare. Vreau să spun că ele își depășesc statutul 
feminin, plasîndu-se, fără complexe, într-o competiție 
axiologică, nu ideologică”. Acestea sînt doar cîteva din-
tre opiniile unor critici, scriitori de ieri și de azi despre 
literatura scrisă de femei, despre masculinitate toxică, 
existența misoginismului, sexismului, discriminării și 
violenței. De la răspunsul dat de Sofia Nădejde lui Titu 
Maiorescu, nu pare să se fi schimbat prea mult în lite-
ratura romînă. 

Crescute cu ideea că bărbatul este unicul creator, că 
acesta este unicul care are dreptul la creație, că acesta 
este proprietarul și creatorul lumii și a tot ce compune 
această lume, femeile au asimilat această idee: creația 
2 În Cum citesc bărbații cărțile femeilor, editura Polirom, 2017
3 În Cum citesc bărbații cărțile femeilor, editura Polirom, 2017
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13lor, atunci cînd există, este în propriii lor ochi, de rangul 
doi. Autoarele au internalizat această idee că nu pot fi 
creatoare sau, dacă îndrăznesc și reușesc, ele nu vor fi 
niciodată cu adevărat creatoare; creatorul este unic, lui îi 
datorează ele identitatea lor; acceptînd și internalizînd 
acest mit, femeile și autoarele se privesc ca proprietate a 
patriarhului. Ele nu mișcă fără acordul lui; nu încalcă, 
nu chestionează regulile și legile acestuia. Chestionarea, 
dezacordul, în genere, în patriarhat este greu de reali-
zat: patriarhul are grijă să mențină controlul, să anihi-
leze și să înăbușe revoltele și autonomia; el nu permite 
să fie obiectificat și nici ca autor-itatea să îi fie pusă la 
îndoială. Patriarhul are grijă să șteargă emoțiile care i-ar 
periclita regatul: furia, în cazul femeilor, precum și li-
bertățile care creează autonomia, demnitatea și determi-
narea persoanei. Lipsite astfel de voință, determinare și 
libertate, autoarele nu au nicio autor-itate. 

Sentimentul pe care îl încearcă o autoare în patri-
arhat și în literatura patriarhală este că aceasta nu este 
văzută, că nu se percepe, nu se imaginează, nu se poate 
imagina, nu se simte și nu se poate simți autoare: ea 
nu are autor-itate. Interzicîndu-i-se și negîndu-i-se li-
bertatea de a interpreta, capacitatea de a crea, ea nu are 
autor-itate. Nu este de mirare că Bogdan Crețu (și alții) 
le numește pe Emily Dickinson, surorile Brontë, Jane 
Austen, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Herta 
Müller scriitori și nu scriitoare. Nu doar le neagă iden-
titatea, dar nici nu le recunoaște autor-itatea. Ruxandra 
Cesereanu afirma4: „(...) spunîndu-mi ei [tatăl și parte-
4 http://www.litero-mania.com/poetry-delivery-editia-i-2-iunie-2019-i/
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14 nerul de viață] lucrul acesta, că va fi dificil să intru în 
lumea literară dominată de bărbați, mi-am dorit mai în-
tîi să fiu poet, nu poetă. Am descoperit mai tîrziu că de 
fapt vreau să fiu poetă și că sînt poetă. Inițial am vrut să 
fiu poet, să fiu receptată cumva într-o ipostază masculi-
nă. Nu într-una feminină – chiar dacă universul psihic 
pe care-l înfățișam era, evident, unul feminin, pentru 
că în poezia mea era o căutare a identității mele feme-
iești, a feminității mele”. Această identificare cu iposta-
za poetică, creatoare masculină vine și dintr-o dorință 
a validării, reclamării și deținerii autor-ității; prestigiul 
masculin creator este legitim, recunoscut, neconfruntat, 
considerat valid, în genere; poetul este creator, zeu, tată, 
geniu, preot, deținător al înțelepciunii; femeile/ poetele 
nu pot fi/ nu sînt văzute ca preotese, ci ca muze, deco-
ruri, obiecte de folosință. Ruxandra Cesereanu continuă 
și spune că: „Nu s-a pus problema aceasta în ceea ce 
privește proza mea, ci doar în ceea ce privește poezia, 
pentru că aici, consider eu, e latura mea cea mai auten-
tică: în proză ficționalizez, fantazez și auto-ficționez în-
deajuns. În poezie simt că spun, de fapt, ce am de spus și 
ce sunt eu”. Această realitate nu este întîmplătoare căci, 
„poetul/poeta trebuie să fie în mod continuu conștien-
t/ă de sine ca subiect, pe cînd romancierul/ romanciera 
trebuie să se vadă într-un anume sens ca obiect. (...) tre-
buie să-și suprime subiectivitatea”5.

Libertatea de a interpreta este și mai problematică, 
asemenea percepției: dacă te vezi diferit/ă, dacă ceea ce 
5 Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, Yale University 
Press, 1984, p.600
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15percepi este diferit, dacă ești perceput/ă ca fiind dife-
rit/ă, în dezacord cu regulile și principiile patriarhale, 
vei clătina echilibrul sistemul patriarhal. Autoarea care 
se simte autor-itate, care se imaginează, care percepe 
propria autor-itate, este un pericol pentru status-quo. 
Autoarea care interpretează, chestionează și nu repro-
duce sistemul, este o bombă pentru acest sistem. Au-
toarea care imaginează, recunoscîndu-și și asumîndu-și 
autor-itatea, o altă lume, autoarea care se imaginează, se 
percepe ca fiind creatoare, autoarea care se simte crea-
toare, autoarea care alege să fie creatoare, va schimba și 
periclita cultul patriarhului. Autoarea care nu se vede, 
nu se simte ca fiind inferioară, de rangul doi, și-a de-
clarat, afirmat autor-itatea. Iar aceasta este o problemă, 
o erezie, o anomalie, o monstruozitate: nu pot exista 
doi creatori în sistemul patriarhal. În sistemul patriarhal 
există supraoameni și suboameni. Tot ceea ce iese din 
tiparele patriarhale, de obediență, dependență, binari-
tate, tot ceea ce nu se conformează rigidității sistemului 
patriarhal, va fi trecut la categoria sub: inferior, impur, 
anormal, patologic.

Statutul de muză, pe care multe femei/ autoare îl ac-
ceptă destul de ușor, dezvăluie alte mecanisme perverse 
ale patriarhului. Pe de o parte, patriarhul se recunoaște 
și se autoproclamă ca unic creator; el este proprietarul 
lumii pe care o creează și face ceea ce dorește cu ea; el 
este proprietarul, tatăl lumii ficționale pe care o creează. 
El este stăpînul personajelor pe care le creează: el are 
libertate și putere absolută. Fiind stăpîn, el face ceea ce 
dorește cu această muză: el îi deține corpul, viața, traseul 
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16 existențial; el incriminează, este legiuitorul. Femeia/ au-
toarea neavînd recunoscută nicio autor-itate, neputînd 
să perceapă diferit (gaslighting-ul este o metodă comu-
nă de anihilare a percepției în cultul patriarhal), să (se) 
imagineze, să (se) interpreteze ca autor-itate și creatoa-
re, interzicîndu-i-se aceste libertăți, ea se mulțumește cu 
această firimitură primită din partea patriarhului: aceas-
tă mișcare de măgulire a femeii, transformînd-o în muză 
(creatoare), este perversă. Muza este obiect, nu subiect. 
Patriarhul știe asta și își dorește asta. Femeia/ autoarea, 
neputînd să perceapă, nu vede această acțiune perversă: 
ea se lasă măgulită, se lasă obiectificată, denigrată; fe-
meia/ autoarea își dorește să fie măgulită, să fie muză, 
pentru că astfel, inconștient, își satisface dorința și li-
bertățile care i-au fost suprimate: ea își satisface dorința, 
nevoia de a fi creatoare, de a fi autor-itate. Din această 
mișcare perversă a patriarhului se naște și dorința misti-
că a femeii/ autoarei de a fi validată; nepermițîndu-i-se 
să fie autor-itate, femeia/ autoarea își dorește ca unică 
validare, pe cea a patriarhului, căci autoarea îl recunoaș-
te ca unic creator pe patriarh; singura autor-itate pe care 
o recunoaște este cea a patriarhului. Orice validare ve-
nind din partea altcuiva, sau chiar propria validare, nu 
o va satisface. Astfel, autoarea a fost transformată într-o 
ființă pasivă, dependentă, care nu poate trăi fără patri-
arh și care poate vedea doar prin ochii acestuia. Crezînd 
că-i datorează identitatea și viata patriarhului, femeia a 
fost dresată și va face și reproduce ceea ce îi dictează 
patriarhul.

Acum, autoarea va scrie ceea ce a fost învățată: ea 
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17este ucenica, propovăduitoarea patriarhului, ea va servi 
patriarhului; ea va crede în mitul eternului feminin, se 
va mutila, încercînd să fie ceea ce standardele patriarhu-
lui i-au impus: imaginea de sine și tot ce va crea, va fi o 
scindare; impunerea castității, Veșnic-Fecioara, imagine 
a purității, obedienței, tăcerii, pasivității, contemplației, 
absorbției, va fi simbolul feminității absolute în poezia 
patriarhală. Veșnic-Fecioara este altă mișcare perversă a 
patriarhului; patriarhul dorește să fie unicul proprietar 
al femeii: el este suveranul, cel superior, unicul care va 
dezvirgina/ poseda femeia; el este primul care va desco-
peri, cuceri femeia. Această impunere a castității vine și 
din această dorință: bărbatul dorește ceea ce nu a fost 
posedat, descoperit, cucerit înainte. Prin această mișcare 
perversă a mitului absurd al Veșnic-Fecioarei, patriarhul 
își asigură întîietatea și astfel va putea recrea și repeta 
această posesiune prin intermediul artei. Afirmația lui 
Călinescu, în această realitate cultic-patriarhală, are au-
tor-itate: el spune că femeia își dorește brutalitatea băr-
batului, pentru că el își afirmă (și proiectează dorințele) 
suveranitatea prin presupusa lui superioritate biologică: 
el este reprezentantul sexului tare, al forței, agresivității, 
protecției și deci își afirmă „violența dorințelor ca un 
semn al suveranității sale”6. El este dominația, trans- 
cendență și așa se și prezintă în viață, artă și literatu-
ră. Femeia/autoarea va dori această ipostază a fecioarei 
care contemplă, care nu are nicio poveste, care ascultă 
înțeleaptă greutățile eroului, care îngrijește cu devoțiu-
ne egoul, prestigiul penisului eroului și venerează pre-
6 Simone de Beauvoir, The second sex, Vintage Books, 2011, p. 398
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această ipostază a fecioarei care nu supără, nu deranjează 
cu nimic, care este un instrument, o harpă, o vioară, o 
floare pe care o înflorește bărbatul, pentru că față de 
această imagine/ipostază patriarhul arată stimă. El pare 
să poarte o stimă absolută imaginii fecioarei-mamă, 
martiră, pură și mută. Acest model este toxic și disoci-
ază femeia/autoarea; cu toate acestea, simbolul acestei 
feminități patriarhale va fi continuat de bărbați în lite-
ratură și reprodus cu loialitate de autoare în literatură. 
E plină literatura lumii de femei diafane, pure, smerite, 
mute, dresate, de femei care contemplă peisajul, închi-
se în cămăruțe din care nu pot să evadeze, în care se 
sufocă și din care așteaptă să fie salvate de... patriarh, 
cămăruțe din care nu își imaginează cum pot ieși, că 
pot ieși. Singura lor legătură cu lumea este fereastra; au-
toarele au preluat acest laitmotiv al ferestrei, rămînînd 
să contemple la nesfîrșit ceea ce e dincolo de ele: viața 
care le-a fost interzisă. Încadrate de rame, de interdicții, 
de praguri, de texte obiectificatoare ale creatorilor patri-
arhi, de impuneri, controlate, sufocate de mobile, cu-
fere, rafturi, bufete, sobe, lavițe, tapete, ziduri, oglinzi, 
mortar, baldachine și perdele, aceste personaje feminine 
și aceste autoare se sufocă în literatura patriarhală creată 
de bărbați și în propria literatură, copie fidelă a cultului 
patriarhal.

Estetica poeziei patriarhale și a literaturii patriarha-
le, în genere, are legătură cu obediența, constrîngerea 
și (auto)obiectificarea femeii, cu dominația, suverani-
tatea, dorința de putere, de cucerire și posesie a patri-
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19arhului; cu imaginea femeii trofeu, cu mituri despre 
feminitate și puritate, estetica patriarhală își întinde 
tentaculele pînă la a impune identitatea sexuală femeii/
autoarei. Această estetică se bazează pe duble standarde, 
pe decizii politice și pe incriminarea existenței femeii/
autoarei. Eroticul joacă un rol important în estetica și 
literatura patriarhală, căci femeia fiind obiect sau obiec-
tificîndu-se, este mereu prezentată sau se prezintă ca 
instrument, pasivă, luată în posesie, cucerită, asediată, 
cîștigată, ca decorațiune, aparent inertă sau chiar inertă, 
moartă, alteori o nălucă, un spirit translucid pe care po-
etul îl posedă, asupra căruia poetul își deșartă fanteziile, 
dorințele, sperma, brutalitatea, disprețul. Poetica și este-
tica patriarhală are în vedere narcisismul femeii/autoarei 
și confuzia, lipsa de inițiere sexuală a tinerei fete, astfel 
femeia/autoarea rămasă în această etapă a naivității, va 
imita foarte ușor clișeele și miturile patriarhale despre 
posesie, obiectificare și etern feminin. Obiectificarea 
nu presupune autonomie; femeia și corpul ei, în poezia 
patriarhală sînt pradă, vînat, străpunse, devorate, luate 
în posesie cu violență sau nu, cu autor-itate de bărbat; 
bărbatul intervine asupra corpului, vieții femeii și cre-
ează această intervenție în poezie. El posedă poezia, ase-
menea femeii, căci, „femeia însăși este poezie”. Deseori, 
muza, cum este numită femeia în poezia patriarhală, nu 
are nimic de spus despre aceste acte sexuale, (și despre 
nimic altceva în afară de veșnica adorație a patriarhului) 
ea, aflăm prin intermediul poetului, ar dori ceea ce do-
rește el: să devină posesie, obiect, plantă, fructe, flori, 
templu, mare, înger, păpușă, în genere, ceva fără voință, 
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căci cunoașterea o va avea prin intermediul înțelepciu-
nii și geniului poetului. Ea, ne spune poetul, e mută de 
iubire, de adorație, poetul însuși nu dorește ca muza sa 
să vorbească, ea, ne spune el, își dorește să fie poezie; 
ea vede în ea însăși ceea ce îi spune poetul să vadă și să 
continue; ea caută în ea însăși ceea ce îi spune poetul să 
caute și să accepte sau să reprime. Presupusa ei plăcere, 
în poetica patriarhală se poate îndeplini doar prin inter-
mediul bărbatului/poetului. Poetul stabilește identitatea 
sexuală a femeii, inițierea sexuală, fiind suveran; deseori 
el nu caută/exprimă decît propria plăcere, fantezie, îm-
bătat de presupusa potență și prestigiul propriului pe-
nis; rareori este interesat de plăcerea sexuală a femeii, iar 
cînd își imaginează că satisface sexual femeia, rezultă o 
erotică penibilă; cele mai proaste texte erotice din litera-
tură sînt scrise de bărbați. Necunoscînd și neinteresîn-
du-se să cunoască femeia altfel decît prin obiectificare 
și imaginar dezumanizant, prin dominație și brutalita-
te, crezînd cu ardoare că femeia este sexul slab, veșnic 
disponibilă, pasivă și dependentă, poetul creează niște 
scenarii erotice primitive, cărora le lipsește umanitatea, 
profunzimea, psihologia, empatia, iubirea și respectul. 

Cînd poetul scrie despre maternitate, imaginea Veș-
nic-Fecioarei reapare, imagine care de altfel este con-
stantă în poezia patriarhală. Făcînd elogiul maternității, 
fără nicio legătură cu realitatea și cu ce presupune ma-
ternitatea, ignorînd și interzicînd deciziile femeii, aban-
donînd și mistificînd femeia, poetul ajunge să creadă și 
să spună/scrie că muza este o mamă între mame. Muza 
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21este o nimfă, o zeiță, o sirenă care îl seduce, îl ispitește 
pe sărmanul poet suveran și-i distruge tinerețea, genia-
litatea. Muza este mamă, soră, amantă, înger și demon, 
păpușă care ispitește mintea și trupul pur al sărmanului 
poet suveran. Muza este castă sau experimentată, vam-
pă, după cheremul poetului suveran. Cu toate acestea, 
muza trebuie să-și apere onoarea, să se ferească de pene-
trare și însămînțare, să-și dorească să fie mamă, amantă, 
soră, prietenă, oracol, sfinx, mereu mută și enigmatică. 
Muza este dată, luată, furată, vîndută, (de)căzută, vîna-
tă, pură sau impură, muza este în serviciul poetului su-
veran; ba chiar își dorește, ne spune poetul, să fie sclavă, 
să fie furată, violată, să fie salvată, să fie trezită din morți, 
din somnul plin de ignoranță în care ar rămîne dacă nu 
ar apărea poetul suveran. Poetul, în delirul său domina-
tor, ignorant și patriarhal crede că el trezește senzualita-
tea tinerei fete, astfel el neagă autonomia, experiența și 
relația tinerei fete pe care aceasta o are cu propriul corp, 
el transformă tînăra fată din subiect în obiect. 

Cealaltă ipostază, imaginea femeii ca păcat, diabo-
lică, vrăjitorească, nimfă, ispită, vampă, subiect și nu 
obiect, autonomă și răzvrătită a scindat femeile/autoa-
rele, creîndu-le o și mai mare anxietate a autor-ității și 
creației. Femeia care îndrăznește, care dorește mai mult 
decît ceea ce i s-a prescris, va fi decăzută/alungată, exi-
lată, ei i se vor atribui toate relele. Pedepsită în operele 
patriarhilor pentru revoltă, autonomie, curaj, pentru 
respingerea eternului feminin, puternică, cu voce și po-
veste, considerată impură, decadentă, demonică, această 
imagine reversă a Veșnic-Fecioarei, sub viziunea și peni-
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Poetul, creator și proprietar al cosmosului, femeii, iubi-
rii, lumii a inhibat prin mitul și imaginarul său patriar-
hal creația multor autoare. Cît de mică, inferioară, cum 
i s-a repetat, se simte o autoare în fața acestui destin deja 
stabilit? În fața acestui Titan neînfricat, victorios, atot-
cunoscător, nemuritor care pare să respecte Veșnic-Fe-
cioara, mereu loială, care cîntă despre ea și care alungă, 
pedepsește răzvrătirea feminină? Încercînd să urmeze 
aceste modele rigide, literar-patriarhale practicate de 
scriitori și poeți, unele autoare au început să vadă ti-
parul și constrîngerile: mame vitrege diabolice, fete de 
împărați docile, pure și pasive, toate rîvnind după admi-
rația, validarea vreunui patriarh; poeme mistice în care 
personajele feminine se dau, se oferă cu ardoare Tatălui, 
îl servesc pe Tată, se călugăresc poetic sperînd că astfel 
vor avea parte de recunoașterea și stima patriarhilor li-
terari.

Pasivitatea care le este indusă femeilor/ autoarelor 
prin intermediul educației și literaturii patriarhale, in-
terdicția libertăților de a gîndi cu propria minte, de a 
percepe, de a crea, de a imagina și interpreta, le-au făcut 
pe autoare să internalizeze ideea că literatura, cultura 
este construită exclusiv de bărbați, iar meritul pentru 
acestea le revine exclusiv bărbaților. Aceste realități și 
condiționări le-au păstrat pe autoare și femei sub cheia 
turnului de fildeș, sub cheia căminului (hetero)patri-
arhal, printre taftale și ștergare, în lanțuri, cuminți și 
ireale ca icoanele; astfel, autoarele au rămas pe margine, 
la liziera pădurii, în căsuța piticilor, inițiate în muncile 
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23casnice; puține dintre aceste autoare au îndrăznit să-și 
revendice o cameră doar a lor, să-și revendice procesul 
creativ, să-și creeze locul în literatură și să-și reclame 
contribuțiile, să-și declare autonomia și ipostaza de su-
biect.  

Feminismul, țapul ispășitor și patologia

Cu o astfel de istorie literar-patriarhală, nu e de 
mirare că majoritatea scriitoriilor și poeților nu vrea să 
audă de feminism, iar multe dintre autoare îl resping, 
nedorind să se asocieze cu așa „anomalie”. Odată ce 
autoarea a internalizat rolul tradițional, pasiv de muză, 
orice alt element care interferează cu acest cult patriar-
hal, i se va părea anormal, monstruos, indecent, ieșit din 
ordinea lumii. Unele autoare sînt ignorante în privința 
feminismului; nu înțeleg pentru cine și de ce există fe-
minismul; nu cunosc istoria feminismului și realizările 
sale pe care, într-adevăr, le datorăm feministelor. Nu e 
surprinzător că aceste autoare nu știu, fiind mistifica-
te și menținute în ignoranță de sistemul educațional, 
cultural, politic, economic. Este important să vedem 
cum văd poetele din generațiile anterioare feminismul, 
solidaritatea, discriminarea, identitatea de gen, locul au-
toarei în literatură. Ce moștenire avem de la autoarele 
generațiilor anterioare?

Criticii au fost foarte puțin interesați să consemneze 
schimbările sociale și politice din cadrul literaturii 
romîne, fiind preocupați, pe de o parte, de născocirea 
de generații și menținerea unei estetici patriarhale, pe 
de altă parte, fiind speriați de orice evoluție reală a 
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am fost întrebată de scriitori, „dar ce, ești comunistă? 
Ce drepturi mai vreți, nu vă ajunge ce aveți?” Spectrul 
regimului ceaușist bîntuie și azi mințile, Daciile și 
bucătăriile scriitorilor romîni. Această replică este 
simptomatică pentru literatura romînă și societatea 
romînească; ca și cum patriarhatul ne-a dat drepturi, 
ca și cum ar trebui să fim recunoscătoare; cum adică 
mai vrem ceva, nu ne ajunge ce ni s-a dat prin infinita 
generozitate a patriarhului? Cîtă îngîmfare din partea 
noastră! Feminismul, în lumea literară romînească este, 
cum spunea Chimamanda Ngozi Adichie7, asociat cu 
terorismul; cu o mișcare și revendicare necuvenite; este 
asociat și cu regimul ceaușist, cu libertatea și egalitatea 
abstractă8 din epocă; aflate sub o mistificare autor-
itară și dictatorială, autoarele nu au mai avut timp 
și nici cum să vadă patriarhii din jur, din literatură, 
fiind cu toții preocupați de dictator și marele patriarh 
care propovăduia egalitatea. Arta angajată, cum a fost 
numită, creată în acea perioadă, a fost o reacție împotriva 
regimului, nu împotriva patriarhatului. Așa-zisele 
poeme cu iz feminist, nu aveau nimic feminist; foarte 
multe dintre ele reproduc poetica, estetica patriarhală 
și naționalistă. Limbajul acestor poeme este corupt; 
obsesia feminității, cum se va vedea mai departe, este 
(și) o reacție (nu doar o consecință a patriarhatului) la 
epoca ceaușistă. Cum femeia nu se putea vedea, exprima, 
7 În Feminist(ă), feminiști, Black Button Books, 2016
8 Consider că orice sistem care nu pune la îndoială cultul patriarhului, care 
folosește, controlează/ incriminează femeia și viața ei, precum și viețile și identități-
le categoriilor considerate minoritare, oferă o egalitate și libertate condiționate, în 
folosul patriarhului și menținerii puterii acestuia.
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autonom, ci doar o imagine a patriei și a „mamei 
între mame”, o altă imagine a Veșnic-Fecioarei, și mai 
absurdă, mișcarea unor autoare, după Revoluție, a fost 
să-și recupereze imaginea de sine. Doar că, nefiind 
conștiente de obiectificarea istorică, de condiționarea și 
oprimarea istorică și literară, aceste autoare au reprodus 
același model. Autoexcluderea autoarelor din literatură, 
practicată mai ales după Revoluție, este și o consecință 
a gaslighting-ului; multe autoare au spus, spun că nu 
sînt sigure dacă li s-a părut/ li se pare sau chiar așa e, că 
scriitorii au fost/ sînt privilegiați și promovați din oficiu. 
Sigur, această confuzie vine și din ignoranța proprie, dar 
și din ignoranța cu care au fost educate și în care au fost 
menținute.

În Divanul scriitoarei9, 16 scriitoare răspund la o se-
rie de întrebări gîndite de Mihaela Ursa; unele întrebări 
(legate de vîrstă, menaj, împăcarea vieții profesionale 
cu cea de familie etc.) din această anchetă arată dublele 
standarde, stereotipuri de gen cu care trăim și pe care 
le reproducem în viața literară și în literatură. M-am 
întrebat de ce, în pofida celor cîteva anchete realizate 
în ultimii ani în revistele/site-urile literare, anchete care 
deschideau discuția despre literatura scrisă de femei, fe-
minism, misoginism, discriminare, acestea nu au avut 
impact, nu au schimbat, limpezit mediul toxic literar. 
Unul dintre răspunsuri ar fi că literatura scrisă de femei 
este văzută chiar și de autoare ca o problemă exterioară 
literaturii; feminismul este o problemă exterioară artei și 
9 Mihaela Ursa, Divanul scriitoarei, editura Limes, Cluj-Napoca, 2010
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lipsa educației feministe, dar și confuziile create în jurul 
feminismului și a literaturii feministe: de la numirea li-
teraturii scrise de femei ca literatură feminină, la echiva-
larea așa-zisei literaturi feminine cu literatura feministă, 
la numirea unor cărți scrise de autoare ca fiind feminis-
te, fără a avea însă nicio legătură cu literatura feministă.

În răspunsurile date de cele 16 autoare în Divanul 
scriitoarei, multe dintre ele spun că nu sînt feministe, că 
nu au fost discriminate, au prejudecăți legate de poezie, 
feminism, identitatea de gen, despre solidaritatea între 
femei. Multe autoare, prin răspunsurile lor, arată blaza-
re, pasivitate; așteaptă să facă feministele, dar, cum spu-
nea Doina Ioanid, „Nu sunt feministă, doar feminină”.

Mesajele pe care le transmit aceste autoare prin răs-
punsurile lor sînt că nu ar trebui să ne intereseze fe-
minismul, egalitatea, pentru că astfel devenim „servile”, 
„robotizate”, că ne vom pierde „farmecul” și... „umani-
tatea”, feminitatea și apărarea ei se ivesc constant. Fe-
minismul este văzut ca o chestiune „dură”, „exagerată”, 
„excesivă”, feministele „sar calul”; cu alte cuvinte, a fi 
interesată de respectarea drepturilor tale, de egalitate, 
intersecționalitate, faptul că spui răspicat că ești o per-
soană și nu un obiect, toate acestea, în viziunea și în-
țelegerea unor autoare, te fac servilă, robotizată, dură, 
exagerată, te fac să-ți pierzi farmecul, feminitatea și 
umanitatea. Ce e „curios” este că unele autoare lasă să 
se înțeleagă că realizările feministe nu se datorează fe-
ministelor ci… „tehnicii, legislaţiei, grijii comunităţii”. 
(Mariana Codruț) 
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27Ana Maria Sandu spune că o „dezgustă, în egală 
măsură, și discriminarea pozitivă. Nu mi-am dorit 
niciodată drepturi suplimentare pentru că sunt femeie”, 
„mediul occidental a ajuns la niște extreme artificiale 
în ceea ce privește drepturile, egalităţile de gen, cu 
efecte malefice pe termen lung. Spaima de a nu-1 leza 
pe celălalt e drumul cel mai sigur spre alienare. Cred 
că, atîta timp cît feminismul și orice altă filozofie nu 
se îndepărtează de bunul simţ și de dreapta măsură, 
stăm bine”, „discursurile feministe exaltate, ridicole, 
emanciparea ţîţească nu vor schimba nimic. Din contră 
aș zice, sunt la fel de triste ca și împăunările masculilor”. 
Unele dintre autoare evită răspunsul direct; cert este că 
majoritatea nu se identifică cu feminismul, unele spun 
că ar putea trece drept feministe, dar că nu sînt; Magda 
Cârneci spune: „Sînt și nu sînt feministă. (...) Mă 
consider o feministă pasivă”, Iolanda Malamen spune că 
e feministă „în măsura în care mă gîndesc la demnitatea 
femeii. Altfel, este superfluu să mă erijez strident în cineva 
care vituperează de dragul spectacolului ieftin”. Ana 
Blandiana, în ancheta inițiată de Ruxandra Cesereanu 
în nr. 5-6/ 2001 din revista Steaua, apare cu un text care 
de fapt nu este un răspuns la anchetă, ci o preluare a 
unui discurs al poetei pe care l-a citit la colocviul ținut 
la Edinbrugh, în 1997, cu tema „Specificitatea culturală 
feminină”, și în care se vede destul de bine mentalitatea 
cu care a rămas lumea literară în urma regimului 
ceaușist. Nici Ana Blandiana nu se identifica ca fiind 
feministă după experiența ceaușistă; răspunsurile 
autoarelor din această anchetă, ca și cele din 2017, din 
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o mistificare acută se vede în răspunsul Aurei Christi, 
Doina Jela și Irina Nechit merg pe mîna stereotipurilor 
de gen și a confuziilor (Doina Jela spune că nu e 
feministă și că „nu se omoară” după corectitudinea 
politică, dar spune că în Romînia este „mare lipsă de 
discriminare pozitivă”), singurele care au un discurs 
nuanțat și mai documentat și asumat, conștient, sînt 
Sanda Cordoș, Irina Petraș, Mihaela Mudure. Imaginea 
de ansamblu prezintă un tablou tradițional, limitat, 
conservator, ambivalent, în care identitatea de gen 
și feminismul sînt asociate cu patologia, cu pierderea 
feminității, cu ridicolul, vulgaritatea, stridența și lipsa 
bunului simț. Un peisaj trist, în centrul căruia se află 
bărbatul, iar femeile stau undeva înțepenite pe margine, 
cuminți, cumpătate, mulțumindu-se cu un loc incert, 
autoexcluzîndu-se și lăsîndu-se excluse, înghițindu-și 
furia și lacrimile de teamă să nu pară excesive, exagerate, 
stridente, militante, feministe, de teamă să nu-și piardă 
feminitatea, de teamă că nu vor mai fi considerate 
femei, de teamă să nu fie auzite, de teamă să nu fie 
auzite că nu sînt mulțumite cu ceea ce li s-a prescris, 
de teamă să nu le fie auzite visele. Această teamă pentru 
pierderea feminității este și o consecință a inoculării, dar 
exprimă și loialitatea pe care femeia/autoarea o are față 
de conceptul de feminitate patriarhală; ea consideră și 
recunoaște ca unic model de feminitate, pe cel setat de 
patriarhat. În această reprezentare patriarhală, femeia 
pare să înceteze să fie femeie odată ce se revoltă și-și cere 
drepturile și-și afirmă autonomia.
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ficiale decît oficiale, articole, eseuri, în literatura romînă 
nu s-a închegat o mișcare literară feministă și nicio o 
literatură autentic feministă. Acest lucru a fost împiedi-
cat și de preferința criticilor literari pentru o literatură 
naționalistă, atașați fiind de cultul patriarhatului și al 
unor tradiții nocive, dar și de influența religioasă. Iden-
titatea literaturii romîne merge mai degrabă înspre una 
religios-naționalistă, apărătoare a xenofobiei, misoginis-
mului, apărătoare a homofobiei, sexismului, rasismului 
etc. Pe lîngă acestea, cultul geniului, al unui guru al lite-
raturii și mai ales, al poeziei, a străbătut întreaga litera-
tură romînă, pînă în prezent. Sfîntul Poet, Sfînta Scenă 
nu permit întinarea poeziei cu egalitate, voci feminine 
revoltate, revendicatoare; Sfîntul Poet nu dorește o per-
soană egală, ci un obiect pe care-l poate modela și mu-
tila. Literatura romînă contemporană se află încă într-o 
etapă de apărare și promovare a feminității patriarhale 
considerată normă.

Cum scriitoarele nu au avut în istoria literaturii ro-
mîne, dar nici în istoria țării, un loc demn, autonom, 
altul decît cel de producătoare a speciei, de periere și 
susținere a umerilor patriarhali și naționali, scriitoarea și 
femeia romîncă au rămas în spatele bărbatului. Scriitoa-
rea romîncă crede, din păcate, și astăzi, că locul ei este 
în spatele bărbatului, deci în afara literaturii. Scriitoarea 
romîncă este încă sub vraja tradiției, în heteropatriarhat, 
în starea de veghe, mistificată, hipnotizată de oglinda 
în care privește și din care aude doar vocea și mesajul 
heteropatriarhului; temîndu-se să nu fie etichetată ca 
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feminitate (continuînd să fie loială conceptului de femi-
nitate patriarhală) și crezînd că revendicarea și asumarea 
autonomiei, autor-ității, crearea și revendicarea locului 
care i se cuvine în literatură, temîndu-se că reclamarea 
drepturilor o va scoate din grădina al cărei proprietar 
este heteropatriarhul, scriitoarea romîncă, hipnotizată, 
rămîne obiect și pradă, fără voce, fără nicio poveste, așa 
cum o dorește stăpînul; o siluetă devenită umbră care 
contemplă, în închisoarea istoriei trecute și recente, din 
fereastra istoriei, o viață la care tînjește și spre care nu 
îndrăznește să pășească.

Către revoltă. Poezia autonomă și feministă

Discursul dominant al heteropatriarhului a ocupat 
spațiul literar, mințile și creațiile multor autoare; 
conservatorismul multor critici și scriitori, precum 
și estetica patriarhală au pus asupra poeziei create de 
femei tot felul de etichete, menite să arate inferioritatea, 
limitarea, inadecvarea, minoritatea acestor creații. 
Poezia confesivă a fost ridiculizată, poezia creată de 
poete a fost exilată sub etichete ca poezie domestică, 
poezie feminină. În pofida detabuizării (expresia 
multor critici din generația 2000) limbajului, odată cu 
formarea așa-zisei generații 2000, în pofida actualizării 
imaginarului poetic și a minimului contact cu realitățile 
sociale, poezia scrisă de poete a fost văzută ca fiind ba 
indecentă, insuficientă, de periferie, nesemnificativă. 
Hărțuirea, umilirea autoarelor a fost și este încă, din 
păcate, preocuparea preferată și îngăduită a unor 
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poetele, unele primind fără rezervă această etichetă („nu 
sînt feministă, doar feminină”, cum spunea Doina 
Ioanid), altele și-au arătat indignarea. Pe de o parte, 
unii critici și-au arătat validarea pentru poezia creată de 
poete care urma modelul patriarhal: fie că era vorba de 
(auto)obiectificare, misoginism, normalizarea violenței 
asupra femeilor/în familie, fie de protofemeia, simbolul 
feminității, sacrificiului, muțeniei, contemplației, 
purității, cea care-și acceptă fără crîcnire locul rezervat, 
poezia creată de poete, care rămînea într-o zonă călduță, 
nepericuloasă pentru patriarhat, a fost acceptată, 
validată și promovată. Pe de altă parte, pentru că 
în patriarhat femeia trebuie să fie rivala femeii, să fie 
excepția, unica muză, să nu fie solidară cu ale femei, 
s-a creat această competiție: cine, dintre poete, e mai 
originală în reproducerea poeziei patriarhale, cine a 
creat mai bine protofemeia, cine a slăvit mai cu ardoare 
feminitatea, supușenia, tăcerea, misticismul, obediența? 
Cine este curva? Ca reacție la aceste tactici, unele poete 
nu au dorit ca poezia lor să fie văzută, interpretată, să fie 
redusă la stereotipii, prejudecăți. 

Obsesia și complexul criticului și scriitorului romîn 
pentru curente și mișcări literare, l-au urmărit pînă în 
prezent; el a simțit nevoia să inventeze tot felul de ge-
nerații, promoții, curente prin care să-și justifice, mas-
cheze intențiile patriarhale, și prin care să-și continue 
programul literar patriarhal. Poezia feministă a poetelor 
de limbă engleză, franceză etc. a fost ignorată de scri-
itorul și criticul romîn patriarhal; literatura feministă, 
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literar romînesc, discuțiile despre lipsa autoarelor din 
manualele de limba romînă, au fost întîmpinate cu furie 
de către patriarhi, ridiculizate, iar subiectul a fost închis 
prin argumentul că autoarele nu scriu suficient de bine, 
iar literatura feministă este propagandă, nu literatură. 
În mințile multor scriitori și scriitoare, feminismul este 
încă imaginea lui Ceaușescu. Feminismul, în patriarhat, 
înseamnă patologie, ură față de bărbați, desfrînare, ex-
ces, pornografie, revendicări necuvenite. Pentru patri-
arhul literar, scriitoarea feministă este isterică, nebună, 
anormală, monstruoasă, indecentă, impură, obrazni-
că, de neiubit, un pericol pentru tradițiile neamului și 
pentru identitatea națională. Prejudecata cel mai mult 
promovată, aceea că feminismul înseamnă ură față de 
bărbați, a fost asimilată și preluată și de autoare. Frica că 
autoarea și-ar putea pierde feminitatea, că nu va mai fi 
văzută ca femeie, le caracterizează încă pe multe dintre 
autoare. În pofida acestor condiții ostile, prejudecăți și 
stereotipizări, în spațiul literar romînesc au apărut poete 
care nu vor să accepte supunerea, obiectificarea, imagi-
nea Veșnic-Fecioarei, poete care se răzvrătesc împotriva 
educației părintești literare și care vor căuta să creeze, 
imagineze propria literatură, eliberată de aceste condi-
ționări, să exprime diversitatea identităților, proceselor 
creative, să conteste poetica și estetica patriarhală, mo-
del disfuncțional și dezumanizant pentru orice creator/
creatoare. 
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Creez locul în care mă potrivesc

Dezbinate de preconcepții, stereotipizări, tradiții, 
conservatorism, principii și poetici patriarhale, rareori 
poetele sînt văzute împreună sau exprimîndu-și solida-
ritatea. Această solidaritate presupune conștientizare, 
informare, empatie, dorința și capacitatea de a vedea în 
cealaltă o persoană, un subiect; de a-i recunoaște iden-
titatea, unicitatea, diversitatea și complexitatea. Solida-
ritate înseamnă și a le da voce celor care nu pot vorbi; 
înseamnă, de asemenea, și a le da curaj celor care cred că 
nu îl au. Solidaritate înseamnă și a te recunoaște pe tine 
în cealaltă. Solidaritate înseamnă să le dai din forța ta 
celor care cred că nu o (mai) au. Solidaritate înseamnă 
și să o ții de mînă pe cea care nu (mai) vede drumul. So-
lidaritate înseamnă și să o faci conștientă pe cea de lîngă 
tine. Solidaritate înseamnă să spui povestea ascunsă și 
interzisă de tomurile patriarhilor; solidaritate înseamnă 
eliberare împreună. Căci, atîta tîmp cît o altă femeie 
este sub lanțuri și existența ei fizică, creativă este incri-
minată, anulată, niciuna dintre noi nu este cu adevărat 
liberă.

Arta revendicării. Antologie de poezie feministă, pri-
ma din istoria literaturii romîne, susține necesitatea 
creării unui spațiu feminist, în care identități artistice 
diferite și diverse se pot afirma; în care, autoare preocu-
pate de construirea unor poetici feministe, interesate de 
o asumare a unei poetici și subiectivități feministe, din 
generații diferite, care au debutat și care nu au debutat 
încă, să se întîlnească, creînd astfel un spațiu necesar, 
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feminist.

Arta revendicării. Antologie de poezie feministă este 
și o încercare de recuperare și consemnare a unei istorii 
creative, artistice, feministe recente a femeilor; istorie 
care deseori a fost trecută sub uitare și tăcere, mutată 
în afara literaturii. Arta revendicării. Antologie de poezie 
feministă este și o mărturie a timpurilor pe care le trăim, 
a condiționării artistice și identitare a autoarelor; este, 
de asemenea și o afirmare a necesității existenței unui ar-
bore genealogic literar-feminist. Textele din acest volum 
nu urmează reguli patriarhale, nu se supun unor șabloa-
ne identitare și de rigiditate a genului literar; sînt fluide, 
hibride, experimentale, manifeste, revendicatoare, sînt 
subiecte și nu obiecte. Prin fiecare text se realizează o 
desprindere de educația literar-patriarhală, o contesta-
re a unei îngrădiri, coerciții patriarhale și identitare, o 
contestare a esteticii și supremației literar-patriarhale; 
aceste texte sînt acte autonome, afirmative ale creației 
și identității fiecărei autoare. Arta revendicării. Antologie 
de poezie feministă cuprinde autoare care se identifică ca 
feministe, care sînt preocupate de crearea și asumarea 
unei poetici feministe. Din această antologie lipsește, 
din păcate, o autoare importantă pentru dramaturgia și 
literatura feministă, Nicoleta Esinencu.

Acte afirmative, acte autonome

Autoarele din această antologie, cît și ipostazele 
imaginate de ele, creează un spațiu literar și poetic eli-
berator, emancipator, divers și autonom; ele demască 
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rea istorică. Ele, autoarele, pășesc în afara casei unde au 
fost ținute de secole; fac siguranțele ușilor să sară în aer; 
ele, autoarele părăsesc închisorile textuale în care au fost 
obiectificate, sufocate, dezumanizate, folosite, hărțuite, 
violate, căci, „ce e personal e politic./ toate am părăsit casa/ 
în același moment.” Ele, autoarele iau stiloul din mîna 
patriarhului și-și scriu propria istorie, propria poveste, 
propria viziune, creează locul care le-a fost interzis de se-
cole. „Înainte de a scrie poezie”, creează „spațiul în care 
să-mi pot întinde picioarele/ cu lejeritatea unui mare 
manager de club.” Ele doresc „să fiu în larg într-o bar-
că/ să fiu în largul meu,” căci „noi nu ne-am născut pe 
datorie”, iar „mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor/ 
și-n ea să fie loc pentru suroritate”. Ipocrizia și dublele 
standarde sînt arătate: „La noi se impune emanciparea 
culturală a bărbaților, […] dar niciodată Emanciparea 
absolută a Femeii”, anxietatea creației și a autor-ității 
sînt afirmate: „Înainte de a scrie poezie/ Trebuie să îți 
faci griji”, iar teama de spațiile închise este recunoscută: 
„avionul înflorește ca un crin, alb, glorios/ rămas nemiș-
cat/ într-un punct fix/ ca un fluture fantastic în insec-
tar/ pentru totdeauna, cu noi în miezul lui// cu mine și 
cu mama”. O lume patriarhală în care existența, iubirea 
și durerea sînt incriminate: „ca de la electroșoc/ ne-am 
desprins mîinile”; în care „în numele tatălui./ în numele 
statului./ în numele imperiului./ în numele capitalului” 
femeia este redusă la tăcere. Însă, ele, autoarele își afir-
mă povestea și ies din colivia istoriei, nu vor să fie fetele 
docile, nici fiicele obediente și mute ale taților care le-
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păpuși, păpuși care nasc alte păpuși, care spală haine 
de păpuși și care hrănesc păpuși; ele, autoarele, distrug 
aceste case de păpuși, distrug încuietorile, sparg ferestre-
le, scriu pe zidurile orașelor în care nu au fost lăsate să 
intre, fără frică: ceea ce e personal, e politic.

„ce e personal e politic./ toate am părăsit casa/ în același 
moment”, spune Iuliana Lungu, iar poemele sale decon-
struiesc artele poetice și esteticile patriarhale, afirmînd 
propria artă poetică. Poemele sale sînt ca niște tăieturi 
„pe verticală”, incisive, caută la rădăcina răului, condiți-
onării și controlului, smulgînd-o. Aceste ipostaze imagi-
nate de Iuliana Lungu nu sînt lipsite de dragoste; iubirea, 
în aceste poeme, este chiar motorul care îndeamnă către 
autonomie și eliberare, forță, subiectivitate și determi-
nare. Chiar versul citat mai sus, „ce e personal e politic./ 
toate am părăsit casa/ în același moment”, vine dintr-o 
iubire față de sine, recunoaștere și afirmare a umanității 
și subiectivității. Femeia din poemele sale apare mereu 
ca subiect care chestionează lumea și componentele ei: 
invențiile bărbaților, cerul înstelat, esteticile patriarhale, 
marile poeme ale lumii, stereotipurile legate de femini-
tate, tabu-urile lipite pe corpurile și viețile femeilor, lo-
cul rezervat în istorie femeii, educația și absența tatălui, 
tiparele de lectură patriarhală, ea afirmă: „cusăturile îmi 
amintesc/ că s-a scos ceva esențial din/ mine, în lipsă”. 
Conștiința de sine este acută în aceste poeme; această 
femeie declară:
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foc în mijlocul deșertului
să se știe că nu a fost
mîna niciunui bărbat
pe ea”

Ea refuză să fie obiect și proprietate, nu se lasă redu-
să la tăcere, se salvează singură, este combativă, curajoa-
să, asertivă, știe importanța propriei povești, experiențe, 
creații și o afirmă. Autoarea destructurează armătura 
poetic-patriarhală și face din subiectivitate și propria 
creație o „lucrare de artă/ cu detalii,” detalii pe care băr-
batul nu dorește să le audă și care deseori sînt ignorate 
sau negate:

„#fărădetalii
sînt două organe cît un bob de mazăre

#fărădetalii
sub pielea zonei genitale la femei. 

#fărădetalii
de fiecare parte a labiilor

#fărădetalii
înconjoară vaginul.

Căci, «When a woman tells the truth 
she is creating 
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truth around her»”. 

Expunerea corpului și a intimității vine ca o recla-
mare a propriului corp și a spațiului ocupat mai mereu 
de corpurile bărbaților; odată cu această autonomie și 
revendicare, creează o expansiune a adevărului. Ea con-
tinuă să-și spună povestea și „mutilată”, dînd astfel voce 
celor care au fost reduse la tăcere prin acțiunile opri-
mante ale bărbatului:

„femeia futută în somn ca
toate din neamul ei,

moarte 
din motive obscure și 
Demonice”

Femeia violată, descoperită, utilizată, „distilată,/ fr-
acționată”, „elementul chimic/ de legătură,/ gazul no-
bil,/ inert”, își revendică corpul, istoria, viața și creația; 
dorința bărbatului de a obiectifica femeia, „o enciclope-
die din colecția” lui, naște forța creatoare și protestul: 

„în mine crește un 
poem (liricoid,
cum numea o fată cu părul
roșu, femininul)
în fiecare lună 
se plimbă în tot corpul”
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tica mea e // adevărul”; această femeie s-a „născut pu-
ternică”, nu a fost „cuminte/ de la sine”, ci exploratoare 
și independentă, „fetița/ care s-a încurajat/ singură în 
mintea ei”; toate aceste revizitări ale trecutului și vieții 
de familie sînt tot declarații de independență ale femeii, 
așa cum apare și în splendidul fragment în care este ex-
primată desprinderea de mamă, dar și în fiecare parte de 
corp revendicată și reclamată, prin care autoarea chesti-
onează intervenția bărbatului, medicului, inventatoru-
lui asupra corpului, vieții și creației femeii. 

Anxietatea autor-ității, conștiința condiționării isto-
rice a femeii care e condamnată la repetiție și așteptare în 
poetica și sistemul patriarhal, creează tensiune în aces-
te poeme. Ultimul poem, Cum citește Liviu Cristescu, 
Kommos, face referire la volumul de debut al autoarei10 
și la bine cunoscutul șablon de lectură al poeților patri-
arhali. Este extrem de interesantă o intersecție istorică 
care se realizează în prima strofă a poemului:

„cu pen(is)ul în mînă, citez:
Mi-a sărit 
în ochi (mă refer la 
[am încheiat citatul]
{sperma mea}

citez:
volum)” 

10 Iuliana Lungu, KOMMOS. Procesiune pentru histerectomie, editura frACTA-
LIA, 2018
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citez fragmente:

„Alas! a woman that attempts  the pen,
Such an intruder on the rights of men,
Such a presumptuous creature, is esteemed,
The fault can by no virtue be redeemed.
They tell us we mistake our sex and way;
Good breeding, fashion, dancing, dressing, play
Are the accomplishments we should desire;
To write, or read, or think, or to inquire
Would cloud our beauty, and exhaust our time,
And interrupt the conquests of our prime;
Whilst the dull manage of a servile house
Is held by some our outmost art, and use.
Sure ’twas not ever thus, nor are we told
Fables, of women that excelled of old;
To whom, by the diffusive hand of Heaven
Some share of wit, and poetry was given”.
 
Și:
 
„Lo! the young Poet, after God’s own heart,
By Him inspired, and taught the Muses’ art,
Returned from conquest, a bright chorus meets,
That sing his slain ten thousand in the streets.
In such loud numbers they his acts declare,
Proclaim the wonders of his early war,

11 https://www.poetryfoundation.org/poems/50564/the-introduction
12 Anne Finch (1661-1720), poetă de limbă engleză
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And feels its mighty thunder shake the crown”.
 
„Este stiloul un penis metaforic? Gerard Manley 

Hopkins pare să fi crezut asta”13, afirmînd într-o scrisoare 
adresată lui R. W. Dixon: „Calitatea masculină este actul 
creativ”14; nu este singurul care s-a crezut/crede instanța 
supremă creativă, solitară și singulară, este plină istoria 
artei, literaturii și lumii de astfel de îngîmfați. Această 
primă strofă din poemul Iulianei Lungu, ca de altfel 
întreg poemul, citînd delirul cititorului și scriitorului 
patriarhal, amintește și de Anne Elliot, în Persuasiune, 
care spune: „Bărbații au avut toate avantajele asupra 
noastră spunîndu-ne povestea lor; au mai multă 
pregătire și penița este în mîinile lor”15. Penița, stiloul la 
care femeia îndrăznește, „intruziv”, „încălcînd” așa-zisele 
„drepturi ale bărbaților”, îi face pe aceștia furibunzi, căci 
nu își mai pot exercita controlul asupra femeii. Poemele 
Iulianei Lungu, ample și mușcătoare arte poetice, în care 
duble sensuri sînt surprinse în interiorul aceluiași cuvînt, 
în care imagini se suprapun, trecute și prezente, ca o 
tehnică fotografică și picturală, construiesc conștiința 
istorică și artistică, dar și locul care i se cuvine femeii 
în istoria lumii și a artei și literaturii; recunoscîndu-se 
ca parte a istoriei și contribuind la aceasta, așezîndu-și 
creația alături de arta lumii, în ipostaza de creatoare, 
independentă, asumată, percutantă și radicală, femeia 
13 Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, Yale University 
Press, 1984, p. 47
14 Ibidem
15 Jane Austen, Persuasion, La Bibliothèque électronique du Québec, p. 281
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ce patriarhii i-au interzis vehement: să fie creatoare. 
Dezobediența din aceste poeme, precum și anxietatea 
autor-ității apar și în poemul Jasminei Al-Qaisi, Înainte 
de a scrie poezie; o altă Ars Poetica, în care sînt explorate 
condițiile în care scriu femeile, condiționarea, miturile 
legate de scris, dar și relația cu propriul corp și procesul 
scrierii:

„Înainte de a scrie poezie 
Trebuie să îți faci griji
Așa cum am făcut eu
Că vei fi găsit carnetul potrivit
Și stiloul cumpărat intenționat 
Pentru a-ți face și mai multe griji 
Că nu ai scris cu ce trebuia
Și nu ce trebuia”

Anxietatea că „nu ai scris cu ce trebuia”, apare aici ca 
o conștientizare a faptului că a îndrăznit ceva ce nu (i) 
se cuvenea; de asemenea, acest „trebuie să îți faci griji”, 
această mantră cu care fetele sînt educate și crescute, ca 
un atribut al feminității, ca expresie a devotamentului 
și a implicării, pe de altă parte, conține și un refuz de a 
se conforma normelor și stereotipurilor. Găsirea „carne-
tului potrivit” crește anxietatea, făcînd actul creativ să 
devină iminent, să nu mai poată fi mult amînat. Stiloul 
care de secole a fost doar în mîna bărbaților și care ne-a 
scris istoriile, viețile și ne-a condamnat, este acum în 
mîna femeii, instrumentul de scris asociat cu prestigiul 
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rat intenționat”, dar această anxietate a autor-ității re-
vine: „nu ai scris cu ce trebuia”. Toată această pregătire 
și amînare a actului creativ devine în sine un act crea-
tiv, provocînd și amînînd anxietatea. Pregătirea pentru 
acest act creativ, de expunere, vulnerabilizare, afirmare 
și autonomie începe, nu întîmplător, cu privirea și pre-
gătirea corpului: „mă dau exemplu pe mine și schimb 
persoana”, dar și „Ție să nu-ți fie frică de persoana în-
tâi”, „Ca pe un întrerupător să-ți stingi și să-ți aprinzi 
neputințele”. Întreg poemul este o explorare a propriei 
persoane, ipostaze și identități, a dorințelor, temerilor, 
creativității:

„Înainte de a scrie poezie
Vorbește-le oamenilor despre tine
Ca și cum vei fi scris deja poezie
Și zi-le ce vei fi pus în poezie 
Clipește rar în discuție pentru a căpăta mai multă 

încredere”

Hidratarea corpului pare să fie și o hrănire a actu-
lui poetic, a grijii și conștientizării importanței actului 
creativ: iubește-ți poezia ca pe tine însăți: „Înainte de a 
scrie poezie/ sărută-ți limba”. Această încercare de a găsi 
limbajul necesar, de a construi limbajul poetic propriu, 
de a te iubi și a iubi ceea ce faci, surprinde și latura sen-
zuală, erotică a actului poetic. Femeia, înainte de a scrie 
poezie, nu trebuie să aibă nicio „chemare anume către 
confort”, căci istoria i-a rezervat doar masa din bucă-
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coate, nu confortul, nu condiții propice creației, nu o 
cameră doar a ei, nu un birou, căci asta nu „trebuie să fie 
treaba vieții unei femei”, cum spunea Southey. Scrisul 
este în opinia lui Southey, o modalitate de a te distrage 
și sustrage de la îndatoririle și vocația feminină. Dacă 
femeile scriu, cine mai gătește, spală, crește copii, cine 
mai admiră creația masculină? „Scrisul pe coate”, aceas-
tă așezare incomodă și camuflată pare să fie poziția în 
care au scris femeile de secole: o poziție care exprimă su-
praviețuirea, pericolul, secretul, îndîrjirea, perseveren-
ța, determinarea. Scrisul pe coate hiperacutizează actul 
poetic și menține corpul în alertă și tensiune. Jasmina 
Al-Qaisi reușește să creeze o artă poetică a artei poetice, 
în care anxietatea, neputințele, îndoiala, forța, dezobe-
diența, căutarea  și chestionarea limbajului, a condițiilor 
de creație și a instrumentelor de scris și creative, pro-
priul corp, mișcările și ritmurile sale, devin un proces și 
act creativ legitim și autonom.

„dar eu nu sunt a mea
n-am fost niciodată”, spune Tina Haș care imagi-

nează „Cenușăreasa post bal”, cum este oare viața Ce-
nușăresei după ce povestea s-a terminat? 

„of ce era oare în sufletul Cenușăresei
când avea picioarele umflate?”

Poemele Tinei Haș sînt ironice, revoltate, com-
punînd o critică a educației pe care fetele o primesc, a 
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alcătuită: lumea este a băieților, iar pentru fete „Viața 
e grea trebuie să fiți bine pregătite”. Dictonul ceaușist, 
„meseria e brățară de aur”, marchează înțepenirea gîn-
dirii și a vieții, văzută și predată ca metaforă. Căci, toată 
această pregătire de bastonașe și caligrafie, de punctu-
ație, transcriere pe curat, de figuri de stil și dictare, vi-
zează doar controlul, submisiunea, produsul de serie și 
dresarea:

„Până gândim așa cum trebuie
Până respectăm toate regulile
Până ne intră bine-n cap
că lumea nu e a noastră
lumea e a celor care fac regulile”

Însă solidaritatea între fete pornește dinspre lite-
re, împrumutîndu-și literele una celeilalte „ca mamele 
noastre, ulei și zahăr”; scrisul apare și ca o necesitate a 
solidarității și lipsei, fie ca expresie a precarității, fie ca 
răzvrătire împotriva unui model de scriere, rigid, con-
trolat, impus. Apoi eliberarea, nu trebuie să știi toate 
literele, „să ai mereu cămara plină/ cu de toate”, căci 
vecinătatea și apropierea cu alte femei, creează cunoaș-
tere, empatie, forță și rezistență; într-o astfel de ipostază 
a unei legături generaționale și istorice, încercarea patri-
arhală de a ne face 

„să ne uităm pe furiș una la alta
să ne invidiem în loc să ne admirăm”, 
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Eșuează. Conștientizarea standardelor absurde de 
frumusețe și a tiparelor în care sînt puse femeile și viețile 
lor, dau la o parte vălul de pe mituri și

„așa am aflat că atunci când simt 
cu toată inima cu tot creierul 
că nu sunt frumoasă
simt de fapt că viața mea nu e frumoasă”

Copiii, deveniți instrumente în sistemului patriar-
hal, trebuie să salveze lumea, asemenea femeilor care 
trebuie „să nască o lume mai bună”, copiii, această spe-
ranță a colectivului și, în același timp, țapi ispășitori, 

„Copiii sunt Poporul lor Ales,
îi vor salva de potop,
vor face o arcă,
îi vor chema în Egipt,
îi vor salva de foamete, 
îi vor scoate din Egipt,
îi vor salva de robie,
îi vor duce pe celălalt țărm,
prin apele despărțite,
vor face rost de o coloană de foc
care să-i călăuzească prin pustie,
îi vor scoate din pustie,
îi vor ajuta să câștige războaiele”
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meilor și fetițelor, acele situații care în ochii bărbaților 
sînt minimalizate sau ignorate, situații care construiesc 
identitatea și parcursul unei femei; poemele ei discu-
tă și obediența și dresajul promovate de educația dis-
funcțional-patriarhală, lumea și spațiul din care femeile 
sînt excluse; imaginea de ansamblu descoperă o hartă 
a femeilor care, în istorie, în case, în școli, în bucătării 
se întîlnesc, se conectează prin fire invizibile sau prin 
gesturi comune, utilitare, scrijelind nevoi și răzvrătire, 
încercînd astfel să păstreze și să hrănească solidaritatea 
și conștientizarea. Copiii, în societatea patriarhală, sînt 
crescuți cu vina și rușinea toxică, cu frică și rușine și 
vină față de propriul corp. Menstruația este o poveste po-
litică, așa cum spune Mihaela Michailov în poemul său, 
în care transpune transformările prin care trece o tînă-
ră fată, surprinzînd desprinderea de copilărie și frica de 
noua și derutanta etapă:

„dacă m-ascund în spatele dulapului cu abțibilduri 
mai curg?

dacă mă ghemuiesc și strîng tare piciorul mesei, mai 
curg?

dacă mă chircesc lîngă calorifer, mai curg?”

Menstruația, acest subiect tabu de secole, despre 
care s-au creat superstiții peste superstiții, astfel men-
ținînd fata departe de comunitate, exclusă, ascunsă, 
condiționată, este acum expus:
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CĂ LE MURDĂREȘTI
să n-atingi morcovi cînd curgi
CĂ-I MURDĂREȘTI
să n-atingi pieptul de pui
CĂ-L MURDĂREȘTI
și încă ceva:
să nu intri în casa domnului cînd curgi
CĂ-I MURDĂREȘTI IMAGINEA
el a curs mîntuire”

Laitmotivul neatingerii fetei în această perioadă lu-
nară apare din Biblie și este răspîndit în toată lumea, 
sub diverse variante, mai radicale sau mai blînde: „Cînd 
o femeie rămîne însărcinată și naște un băiat, să fie con-
siderată necurată șapte zile. Va fi necurată la fel ca în 
zilele menstruației ei. În a opta zi, băiatul să fie circum-
cis. Femeia va mai rămîne (izolată) încă 33 de zile, ca 
să se curețe de sîngele ei. În acea perioadă, să nu atingă 
vreun lucru sfînt, nici să nu vină în Cort pînă nu expiră 
termenul curățării ei stabilit în zile. Dacă naște o fetiță, 
femeia să fie considerată necurată două săptămîni, exact 
ca în perioada menstruației ei. Va mai rămîne (izolată) 
încă 66 de zile, ca să se curețe de sîngele ei. Cînd vor tre-
ce zilele curățării ei după nașterea unui băiat sau a unei 
fete, trebuie să meargă înaintea preotului, la intrarea în 
Cortul Întîlnirii. Acolo, ea să aducă (preotului) un miel 
de un an pentru arderea integrală și un pui de porumbel 
sau o turturea ca sacrificiu pentru păcat”.(Leviticul, 12) 
A se observa dezechilibrul interdicțiilor pe zile: femeia 
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fetiță, 2 săptămîni; 33 de zile de izolare după nașterea 
băiatului, 66 de zile după nașterea fetiței. Băieții au fost 
mereu preferații Domnului! În Egipt, fata nu are voie să 
se atingă pe perioada menstruației, să fie atinsă, văzută, 
este hrănită fără a fi atinsă; în Franța, Anglia supersti-
țiile continuă: carnea se strică odată atinsă de o femeie 
aflată la menstruație, opiumul devine amar, maioneza 
se taie, fata aflată la menstruație împiedică cidrul să fer-
menteze16. Sîngele menstrual are și el superstițiile sale, 
putînd provoca moartea mamei care vede sîngele men-
strual al fiicei, orbire sau surzenie fetei care a fost văzută 
de tată în perioada menstruației. Este foarte interesant 
că fata este văzută în toate aceste superstiții, cum spune 
și Biblia, răul și păcatul: sîngele ei menstrual are puteri 
nebănuite, provocînd moarte printre femei, bărbații își 
pierd forța, înțelepciunea în preajma unei femei aflată la 
menstruație, fata comite păcat dacă sîngele ei menstrual 
este văzut de bărbați. Mihaela Michailov scrie:

„Picură
din mine picură
stropi mici 
translucizi
sfruntați
sfidători
neîntrerupți
grei
groși

16 Cf. Simone de Beauvoir, The second sex, Vintage Book
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RUȘINE
râcâind adânc straturi de
TEAMĂ”

Picurii „sfidători” provoacă rușine și vină, o rușine și 
vină istorică; fata care ar da orice să se facă invizibilă în 
această perioadă, așa cum a fost învățată că trebuie să fie 
o femeie la menstruație, fata care acum e „mare”, deși 
nu înțelege de ce nu a fost mare și cînd i-a curs „sînge 
din deget”, de ce nu a fost mare cînd s-a „julit la ge-
nunchi și-a curs sînge pe bordură”, „dintre toate felurile 
de sînge, care te crește mare?”, e lăsată asemenea suro-
rilor ei din toată lumea, singură, izolată, nemîngîiată:

„Ai strigat «mama, mi-a venit»
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat «mama, doare tare»
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat «mama, sunt crampă după crampă după 

crampă»
ea ți-a zis e normal
e vârsta
(...)
strigătul tău s-a izbit de pereți
și terci s-a făcut
pe podeaua unde soarele era o pată mică de lumină”
Lipsa educației sexuale și emoționale, în trecut, dar 
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superstițiilor legate de menstruație și maternitate; mili-
oane de fete au avut și au încă o groază viscerală de men-
struație, lipsite de informații și neînțelegînd schimbările 
din corpul lor, unele fete au crezut că suferă de boli in-
curabile sau s-au sinucis17. În poemul său, Mihaela Mi-
chailov surprinde această groază a fetei că ar putea muri 
și, în același timp, dorința de a ascunde menstruația, pe 
care o asociază scrisului:

„Mă scurg și mi-e frică
să nu rămână din mine
o pată mică
doar o pată minusculă
pe covorul din sufragerie cu ciucuri
bunica e mare iubitoare de ciucuri
închid ochii și pata se mișcă
mare, e tot mai mare
mă-ntind pe covor s-o acopăr
sunt pată
și mă lungesc 
pată
și mă lățesc
pată
și mi-e frică
pată
din mine totul o să curgă
și nici măcar n-am sugativă
acolo jos”.

17 Cf. Simone de Beauvoir, The second sex, Vintage Books, 2012
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perceapă corpul și propriul sînge: cu rușine, sîngele este 
scîrboșenie, trebuie ascuns odată cu durerea. Nu doar 
că sînt scoase în afara comunității în această perioadă 
lunară (Dumnezeu pare să închidă ușile bisericilor pen-
tru femei), dar li se bagatelizează sau chiar li se ignoră 
durerile menstruale. Nimeni nu aude strigătul izbit de 
pereți, pentru că nimeni nu e acolo să-l audă și chiar 
dacă e, își astupă urechile. Astfel rușinea, vina, tabu-
ul sînt normalizate; însă, în societatea contemporană, 
femeia trebuie să-și continue atribuțiile și funcțiile, să 
fie productivă, mai productivă în această perioadă lu-
nară și, mai ales, să nu se plîngă pentru o crampă. S-au 
realizat numeroase studii care demonstrează ignoranța 
medicilor în privința durerilor menstruale și a bolilor 
provocate de acestea. „Despre durerea asta nu se vorbeș-
te”. Nimeni nu trebuie să te vadă în perioada menstrua-
ției, nimeni nu trebuie să te vadă cumpărînd tampoane, 
„în coș rușinea dispare printre ardei și conopidă”. Însă, 
lichidul acesta politic ne unește și arată istoria fetelor 
chircite și abandonate, stigmatizate, al căror strigăt face 
un cor al durerii. Existența fetelor și femeilor este mereu 
condiționată, ciuntită, ștearsă; secvența din vestiarul fe-
telor și pata de pe „treningul alb al Mariei”, o scenă re-
cognoscibilă și de o tensiune acută, în care se împletește 
și presiunea pusă pe copii de a fi în cele mai bune clase, 
clasele A, dar și frica și stigmatizarea, rușinea, inadecva-
rea și prietenia:
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și-i spui la ureche cu vocea gâtuită 
ca și cum cineva ți-ar fi îndesat șomoioage de vată 

pe gât
pată
ai o pată
acolo jos la tine
e o pată”

În educația pe care o primim, sîngele fetelor este 
„pierdere de timp”, sîngele bărbatului este eroic, con-
struiește istoria. Însă 

„refrenul fetelor care curg o dată pe lună
cîntecul lor din pete silabisite cu perna pe față” 

se va auzi și va deveni subiect în programa școlară. 
În poemul despre maternitate, Mihaela Michailov sur-
prinde presiunea care este pusă pe femei de a fi mame 
perfecte, dar și dificultatea femeii de a se adapta la aceas-
tă nouă etapă. „Mamele născute mame”, fantezia siste-
mului patriarhal, pentru care singura menire a femeii 
este de a fi mamă și soție, fantezie și educație care a di-
vizat și mutilat femeile, promovînd sacrificiul de sine al 
femeii, ștergerea identității și punerea femeii în serviciul 
bărbatului și patriarhului, este confruntată:

„Eu nu sunt
eu nu sunt mama perfectă
eu nu sunt ca la carte
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și e ok

Distrugerea unei astfel de educații toxice ar fi ca ma-
mele să-și facă o limbă a lor

„și-n ea să spulbere verbele puterii care-nsingurează
mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și din ea singularul apăsător să dispară
mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și-n ea să fie loc pentru suroritate!”

Mihaela Michailov sparge aceste tabuuri și tipa-
re legate de feminitate și perfecțiune în poemele sale, 
aducînd în primplan fata și mama și existențele lor in-
vizibile și condiționate, durerea și sîngele, umanitatea 
și dezumanizarea propovăduită de patriarhat. În final, 
„cîntecul lor din pete silabisite cu perna pe față” și lim-
bajul construit de mame, aceste coruri deloc angelice, ci 
protestatare, sînt mai puternice decît orice interdicție și 
decît orice patriarh.

Alina Soare prezintă altă fațetă a lipsei educației se-
xuale sau a unei educații precare în Balada orgasmelor; 
orgasmul, această realitate tabu, această plăcere inter-
zisă și condamnată de biserică, această plăcere care te 
pune în contact cu propriul corp și cu propriile nevoi, 
dar  care a fost și exploatată în toate timpurile, pentru a 
obiectifica femeile, pentru a condamna femeile: 
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aveam 12 ani când am auzit asta din gura directoarei
venise always să ne facă educație sexuală, pentru că 

noi nu aveam părinți și educatoare
eram singure pe lume”

Dar această educație sexuală este doar o bifare a unei 
activități; fetele primesc „cărticele verzi și două tampoa-
ne”, fiind martore la discuțiile obiectificatoare ale profe-
soarelor. Realitatea fetelor în școală, informîndu-se din 
revista Bravo, este pusă în contrast cu o realitate con-
temporană despre cum imaginea femeii și a sexului sînt 
vîndute și promovate:

„sexul e ce vedem în filmele porno (pentru că la noi 
nu se vorbește despre asta)

aaaah, doamne ferește!
iar filmele porno le vedem pe saiturile porno și pe 

ecranele
televiziunilor
porno”

Pentru că la noi nu se vorbește despre asta, nici des-
pre menstruație, nici despre durere, nici despre plăcerea 
sexuală a femeii, nici despre obiectificarea normalizată a 
fetelor și a femeilor. Limbajul folosit arată felul în care 
sînt privite și ajung să se privească femeile; felul în care 
sînt folosite femeile și felul în care sînt educați copiii. 
Poemele Alinei Soare ne arată educația disfuncțională 
și toxică în care sîntem crescuți, presiunea pe care mulți 
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neprotejate, cît și lipsa de responsabilitate masculină. 
Sîntem educate/ți să fim datori, datori pentru o educa-
ție toxică, datori pentru destinul care ne-a fost prescris, 
dar:

„Nu datorăm nimănui nimic
Nu datorăm copii patriei
Nu datorăm ascultare conducătorilor
Nu datorăm respect părinților
(...)
Nu datorăm muncă
Nu datorăm sînge
Nu datorăm zîmbete și
Mai ales
Nu datorăm drrra-gooss-tee”.
 
Acești copii nu sînt iubiți, respectați pentru ceea ce 

sînt, ci li se impune mereu o identitate prescrisă, o exis-
tență condiționată, un comportament docil, căci doar 
prin obediență absolută se poate obține furtul voinței 
lor și controlul; doar atunci cînd îndeplinesc visele, spe-
ranțele, fanteziile părinților și sistemului, ei sînt accep-
tați, pe jumătate, mereu. Alina Soare exprimă această 
tragică realitate a abandonului copiilor într-un sistem 
educațional ignorant și toxic, cu furie, tranșant: nu da-
torăm nimănui nimic, cu atît mai puțin pentru acțiu-
nile distructive aplicate vieților noastre, înghițite de o 
pedagogie primitivă în care fetele sînt fie invizibile, fie 
condamnate la a fi obiecte sexuale, trăindu-și viețile di-
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următoarea va fi diferit. Ironice și amare, aceste poeme 
arată relațiile abuzive și toxice cu care și în care creștem 
sau ajungem la un moment dat.

Lumea în care sînt educați și crescuți acești copii 
este inumană și îi învață să urască ceea ce nu le seamănă; 
îi învață să urască și să se teamă de ceea ce nu este aseme-
nea lor; îi învață că violența și discriminarea sînt iubire. 
Despre această realitate scrie Sașa Zare în poemele sale; 
trecînd natural de la fragmente poetice la fragmente de 
introspecție, creează o fluiditate și o complexitate a per-
spectivei poetice și identitare. Fata din textele Sașei Zare 
ne cheamă într-un traseu inițiatic, de formare și accep-
tare de sine; deși lumea în care se prezintă o respinge, 
această fată refuză să se lase anulată și incriminată. Vor-
bind despre iubire într-o lume plină de ură și încercînd 
să-și creeze viața și locul în această lume, are forța de 
a aduce, în pofida durerii despărțirii și a respingerii pe 
care societatea o arată, o fărîmă de frumusețe:

„îmi strâng colțul cămășii în palmă, îl mototolesc
își întoarce capul, nu ești tu dar apusul
apusul e chiar aici, 
mi se varsă pe față ca o cană de apă călâie
e posibil să-ți fi uitat, între timp, conturul”. 
 
Surprinzînd nostalgic și pictural vîrsta adolescenței 

și pregătirea pentru întîlnire:
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când am întins cearșaful verde dimineața și centrul 

bucureștiului se răsfira în fața geamului nostru ca un 
patinoar, strălucea, părul tău strălucea

nu ți-am spus că acea dimineață perfectă 
la 16 ani ar fi fost tot ce visam”,

Sașa Zare ne aduce în acest univers al iubirii, can-
dorii, îndoielii, durerii și căutării de sine. Îndreptățirea 
majorității asupra spațiului, drepturilor este surprinsă și 
resimțită ca un electroșoc:

„cu toată violența homofobă din viață
pe asta am simțit-o mai tare ca oricând

ce mizerie, aproape uitasem
că
eram queer și n-aveam voie pe stradă
nici măcar să jelim”.

„Să nu ai voie pe stradă/ nici măcar cînd jelești” este 
o reducere totală la tăcere din partea societății, luîndu-ți 
și această nevoie și drept, de a plînge pe stradă și de a 
te afla în spațiul public; de asemenea, este și o scoatere 
în afara spațiului public/ societății și o împiedicare în 
a-ți exprima propria identitate în spațiul public și iubi-
rea față de altă persoană. Spațiul public este, în general, 
al bărbaților, prezența „băieților de la noua dreaptă” pe 
scara ierarhică, a puterii și îndreptățirii, „acolo sus,” nu 
mai are nevoie de nicio imagine/metaforă care să expri-
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de anxietate și frică, producînd un electroșoc, este acolo 
sus împărțind pliante și propovăduind ura și suprema-
ția. Scările devin un element puternic în poemul Șașei 
Zare, două realități diferite: scările „băieților de la noua 
dreaptă” și scările care sînt coborîte spre subsol, spre 
despărțire. Această coborîre este asociată cu lovitura, 
lupta, boxul, lipsa, căci însăși coborîrea este o luptă cu 
sine, o sfîșiere. Această coborîre, treaptă cu treaptă capă-
tă valențe dantești, coșmărești, este la limita dintre viață 
și moarte; „țineam în palme secunda” pare să fie un fel 
de „Oprește-te clipă!, căci prea dureroasă ești”. În acest 
univers plin de fum, „umbre umezi și reci”, în care pla-
nurile și amintirile se amestecă, trecerea timpului este 
resimțită hiperacutizat:

„să te cațeri pe timp, să te rogi de el să te ducă-napoi, 
să te ții

să te-agăți
să te arunce afară
să te izbească 
să te rostogolești 
să te rostogolești
și treapta era o sferă de sticlă, un glob
m-am răsucit odată cu ea”.

Dorința de a opri clipa arată nu doar forța acestei 
dorințe, durerea care devine insuportabilă, dar și rezis-
tența realității:
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orice ca să mai stau puțin cu tine, 
încă o treaptă prin aerul fum 
prin creaturi subpământene
prin burta tăcerii imense
prin gol 
în gol”.

Această coborîre pînă la dezintegrare, infernală, 
continuă și în celelalte părți ale poemului, surprinzînd 
fragmente din relație, conștientizări și asumări, peisaje 
și spații, regrete și îndoieli, intimitate, urcînd un drum 
către lumină și vindecare. În încercarea de a accepta 
și asuma singurătatea și prezența ca subiect în lume, 
trecînd prin despărțire și etapele pe care le presupune 
această despărțire cînd:

„Recitesc Jane Eyre în metrou
Și poza 
Poza aia a ei cu noua iubită 
îmi apare nonstop printre rânduri 
Acum un an, acum un an aveam o viață împreună 
Apoi mi-e rușine 
Mă învârt în aceste mici obsesii în timp ce planeta 

e în flăcări”.

Aceste mici obsesii și durerea provocată de un like, 
trecînd prin „zile bune/ zile din altă viață”, acaparată de 
un sentiment al trădării: 
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o avea ceva mai bun decât tine fata aceea, ar zice 

mama dacă aș vorbi cu ea, încurajând aceste interpretări 
tradiționale ale despărțirilor; 

în timp ce eu mă chinui să nu reduc totul așa
ea – mama – cea care ar fi trebuit să-mi zică cât de 

mult contez pe lume, 
să mă facă să cred”,

și aducînd în atenție educația patriarhală, cînd nici 
mama nu-și susține și mîngîie fiica, cînd nici mama 
nu o înțelege, în încercarea fetei de a găsi solidaritate 
și acceptare, arată, ca și în poemul Mihaelei Michailov, 
singurătatea și abandonul într-o lume care dorește ștear-
să existența fetelor. Într-o realitate în care părinții au 
semnat împotriva copiilor lor, pentru un referendum 
absurd și plin de ură, ostracizarea și violența „legitimă” 
asupra copiilor, pare a fi un lucru firesc. Cronologia du-
rerii a Sașei Zare creează un univers infernal, pulsînd, 
acut, dar și plin de iubire, străbătut din loc în loc de tușe 
solare, oprite în timp, un fel de still life animate, care 
construiesc un drum către vindecare și asumare. 

Prezența maternă se regăsește și în poemul biancăi 
ela, Zbor, în care descrie o istorie personală, un traseu 
existențial marcat de claustrofobie. Lumea văzută este 
prezentată inițial prin asumarea vocii unei fetițe, prin 
ochii căreia intrăm în acest univers:
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8 ani
care-ți trimite avioane de hârtie”. 

Asumînd această „neștiință”, prin vocea și ipostaza 
fetiței, se încearcă o minimalizare, o anulare a realității 
care este resimțită și percepută ca pericol: avionul de 
hîrtie făcut de fată și avionul real în care se află împreu-
nă cu mama sa, marchează cele două realități, cea ime-
diată și cea a jocului; în același timp, avionul de hîrtie 
nu prezintă pericolul și anxietatea celui real. Această 
introducere în universul fetei face legătura cu spațiul 
concret al avionului, într-o explozie de culori, nuanțe, 
mirosuri și gusturi. Este memorabilă secvența prin care 
sînt descrise mișcările stuardezei, care dă instrucțiunile 
pentru zbor; ca-ntr-un spectacol de balet, în care spațiul 
s-a dilatat, aceasta:

„s-a aplecat
s-a ridicat
s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta
a făcut podul din picioare,
a făcut roata,
a făcut coșulețul.
A executat un battement tendu
- ea era slabă, nu grasă ca mine,
doamna ei de balet nu ar fi botezat-o ursuleț - 
și o kata
- domnul de karate ar fi felicitat-o - 
zâmbetul ei cu buzele roșii
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a rămas deschis către noi
în toate momentele.
s-a prefăcut la sfârșit
că-și pune masca pe nas
din tavan au căzut măștile
fiecare om avea câte una
dacă venea moartea
trebuia să știm s-o întâmpinăm
cum se cuvine
cu masca potrivită pe față”.

Masca de salvare devine o mască socială, mortua-
ră, chiar teatrală, dincolo de care se află frica și groaza. 
Prezența mamei marchează nevoia de siguranță a fiicei; 
avionul, spațiu închis care declanșează panica, devine și 
un spațiu al pîntecului matern, prin includerea mamei 
în această călătorie. 

„8
ani aveam când am zburat prima oară 

La decolare
am strâns-o pe mama cât am putut 
De mâna la care purta
Ceasul mamei ei”.

Această strînsoare pare a fi nu doar o nevoie de asi-
gurare a fiicei, ci și cordonul ombilical încă existent în-
tre mamă și fiică. Amănuntul ceasului pe care mama 
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și legătura generațională, dar și condiționarea feminină. 
Ceasul cu cifrele aurite și rupte, descris piesă cu piesă, 
tot prin ochii fetiței și al universului ei, exprimă fas-
cinația pe care aceasta o are față de ceas, dar și groaza: 
înăuntrul ceasului, fetița distinge o altă lume: un șoricel 
„roade oră de oră, zi după zi”. Aspectul ludic al acestei 
imagini devine în curînd terifiant; sunetele ceasului de-
vin concrete și din ce în ce mai apropiate, asurzitoare, 
iar șoricelul devine monstruos:

„în el rodea
aici n-am niciun dubiu
că în el rodea 
tic tac ric rac tric trac 
tritz tratz critz cratz
printz cranț
un șoricel
oră de oră, zi după zi,
an după an
în ceasul mamei mele
pe care ea-l avea de la mama ei
rodea un șoricel
cuminte, discret,
noaptea era asurzitor, 
și la fiecare tic
la fiecare haț
mă așteptam să greșească, măcar o dată
să nu țină ritmul
să uite cum se roade corect.
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cum avusese grijă și mama ei, să-ntorcă rotița
la timp.
Sub brățara subțire,
sub cadranul cât un bănuț 
unde timpul rodea și rodea, 
sub vuietului motoarelor
rodea priceput, 
dacă era nevoie, până la os,
încheietura mamei zvâcnea”.

Acest șoricel aparent discret și cuminte, mi-a adus 
aminte de Șoricelul cenușiu din povestea Contesei de 
Ségur18, care o ademenește pe micuța Rozalia, prin 
plînsete și vaiete, să îl elibereze din căsuța în care este 
încuiat și astfel pune la încercare obediența micuței 
Rozalia.

Mama întoarce rotița la timp sau întoarce timpul la 
timp, timpul continuă să se scurgă, timpul devine un 
laitmotiv care punctează experiențele, trăirile și fricile 
fetiței și viețile femeilor:

„8 ani
Și pe mama n-o cunoșteam, așa cum niciun copil 

n-o cunoaște
Și-o aduceam pe lume de câte ori era nevoie.”

18 Sophie Rostopchine, Contesă de Ségur (1799-1874), scriitoare franceză de 
origine rusă, cunoscută pentru poveștile și romanele sale pentru copii.
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vocația feminină prescrisă de societatea patriarhală, dar 
este, în același timp, și expresia abandonului/lipsei ma-
mei; de asemenea, este și o imaginare a unei mame pe 
care fetița și-o dorește, necunoscînd-o „așa cum niciun 
copil n-o cunoaște”. Pe lîngă toate acestea, aducerea pe 
lume a propriei mame face trimitere, cum se va vedea în 
finalul acestei părți a poemului, la faptul că fiica trebuie 
să fie/devină mama propriei mame. Această primă parte 
a poemului, dedicată relației mamă-fiică, construiește o 
realitate complexă și sfîrșietoare, redată prin vocea fiicei:

„de câte ori femeia care mă creștea
în locul mamei mele
se ridica în picioare și nu se mai oprea
în călătoria ei spre tavan
de câte ori monștrii din colțuri, 
din așternuturile cu miros de acru
mă dibuiau cu degete galbene
și mă apucau de picior;
odată cu fiecare coșmar
o scuipam pe mama din corpul meu și pe urmă
când apărea întreagă și albă 
mă urcam pe ea ca pe un colac de salvare”.

Această imaginare coșmărească, în care femeia care 
o înlocuiește pe mamă, se ridică în picioare și nu se mai 
oprește, călătorind înspre tavan, pare, în ochii fetiței, ne-
sfîrșită; această secvență este amplificată și de „monștrii 
din colțuri” (trimițînd la jocurile și metodele de educare 
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trolați și terorizați), iar mama, scuipată din corp, apare 
„întreagă și albă” și salvatoare. Golul din mijlocul inimii 
mamei pare că așteaptă să fie umplut de dragostea și 
prezența fiicei; dar aici apare, ca în toată această primă 
parte a poemului, reproșul fiicei.

Imaginea mamei care plînge, regresată în copilărie, 
surprinde în finalul acestei părți, o oglindire a fetiței și 
mamei, a fiicei și mamei:

„- mama, am zis.
- da, mama, a zis”.

Fiica a devenit, cum era de la început, cum i s-a im-
pus și a fost nevoită încă de la început, mama propriei 
mame, dar și propria mamă în lipsa mamei. Lumea con-
tinuă să se răstoarne, să dispară și să apară în poemul bi-
ancăi ela, în care surprinde cinematografic și pictural o 
lume complicată și complexă, în care fata este martoră și 
subiect, într-o tensiune continuă, descoperind și arătînd 
diferențele de clasă, geografice și culturale; „Europa/ era 
o sticlă de cola rece, de la frigider”, viza, inadecvarea, 
hiper conștientizarea propriului corp, un cocktail de 
mirosuri și gesturi nepotrivite pentru „Europa cea par-
fumată”.

O altă experiență legată de zbor și avioane a fetiței 
devenită adolescentă, deschide o altă lume plină de tex-
turi, anxietate care izbucnește, empatie și confruntare:
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în mijlocul cerului
– o câmpie obișnuită de vată 
roz și portocalie
translucidă
candel -
ar fi fost cel mai banal lucru din lume”.

Printre gusturi sărate și dulci, bagaje, criza și cli-
maxul poemului explodează: plînsul și anxietatea ies la 
iveală, iar stuardeza apare salvatoare, empatică; imagi-
nea ei devine acvatică, plutitoare, într-un univers marin, 
fascinant, iar avionul 

„înflorește ca un crin, alb, glorios
rămas nemișcat
într-un punct fix
ca un fluture fantastic în insectar
pentru totdeauna, cu noi în miezul lui

cu mine și cu mama

în văpaia apusului care se revarsă”.

bianca ela reușește un lung metraj de o tensiune țiu-
itoare, dar plin de empatie, construind imagini de o fru-
musețe răvășitoare, viscerală, capturîndu-ne într-o crisa-
lidă din care se va naște eliberarea, curajul și vindecarea.
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se numește poemul Alinei Purcaru, surprinzînd și ea o 
altă călătorie, realitate și dorință a femeii. Alina Purcaru 
imaginează o existență a femeii, asemănătoare cu cea a 
bărbatului care, în genere, poate călători, are acces la 
viața publică, este liber, necondiționat, nu se teme și nu 
trăiește anxietatea unui potențial pericol odată ce-a ieșit 
din casă:

„cineva care acum 
are propriul camion 
și energie să treacă granița 
doar ca să-și ia bere”. 

Femeia din acest poem își imaginează și dorește li-
bertățile care i-au fost înmînate doar bărbatului, își do-
rește: 

„entuziasmul lui pentru ceva 
netrăit și periculos 
riscul 
renunțarea 
din nou 
aș vrea să fiu propriul șofer de camion
în drum spre Danemarca”. 

„Să fiu propriul șofer de camion” este echivalent cu 
aș vrea să fiu stăpînă pe viața mea, aș vrea ca viața mea 
să nu aparțină altcuiva. O femeie care să poată fi singură 
fără a fi hărțuită, o femeie care poate să mănînce un 
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maioneză e, poate, un simptom al unei sarcini, ci doar 
greață; o femeie care să poată să se pastileze, fără a fi 
abuzată, o femeie care să poată să ia călători în camionul 
său, fără să se teamă și fără să se gîndească că va fi viola-
tă, o femeie de care „nimeni n-are cum să se atingă”, o 
femeie care să poată trăi fără să simtă că e ceva anormal 
la ea, care să poată trăi fără să simtă rușinea toxică, o 
femeie care să poată bea liniștită o bere; e și multă ironie 
și furie în acest poem pentru tot ceea ce i-a fost interzis 
și luat femeii. Dar mai ales, această femeie din poemul 
Alinei Purcaru, vrea să se simtă în siguranță; să nu fie 
nevoită să fie ea însăși doar în spatele ușilor încuiate, 
după ce a trecut de pericole; în același timp, căutînd și 
dorind libertatea și autonomia, această femeie vrea să 
nu mai fie închisă de bărbați în aceste spații, în spațiile 
lor, în vestiarele, depozitele, garajele, portbagajele lor, 
„încuiată/ cu toate siguranțele lor”, nu mai vrea să fie 
prizonieră, vrea să fie:

„ - nu divă,  
leu, în lumea asta
să fiu”.

Sau

„un sistem închis de avertizare
îndreptățit și funcțional
aș vrea să fiu”.
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71Această femeie vrea să aibă încrederea pe care o are 
bărbatul, să simtă că are dreptul să existe, să fie:

„liniștită ca Zlatan, abia trezit dintr-un coșmar 
ca Zlatan după ce i se spunea 
că e mai bun decît Ronaldo Grăsuțul”.

Această femeie își revendică spațiul, corpul, mișcări-
le, gesturile, energia, ar dori să nu-i pese, însă realitatea 
în care trăiește este sumbră, acaparatoare, claustrantă; 
pudriera în care se scufundă, evadînd, strălucind, lu-
minînd, o „micuță stea”, continuă fantezia, visul și 
speranța. Alina Purcaru, prin acest poem, discută locul 
privilegiat al bărbatului, privilegiile și libertățiile acestu-
ia, revendicînd universul masculin ca universal; această 
„micuță stea” continuă să pîlpîie făcîndu-și drum prin-
tre hărțuiri și sechestrări, într-o lume care nu pare să 
aibă loc pentru ea.

Căci, „în numele tatălui”, spune Veda Popovici, 
am fost femeile întoarse „pe dos”, în numele tatălui 
am fost condamnate să repetăm, lăsate să fim devorate, 
consumate, vîndute și expuse, auto-devorate, interzise; 
anti-rugăciunea Vedei Popovici surprinde într-un ritm 
incantatoriu, ordine și porunci, dezobediență și con-
fruntare, protest și eliberare. Repetițiile creează un cor 
de comenzi și de răzvrătire, într-un univers condiționat 
în care: 
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să îți poți permite când lumina nu e a ta? 
e mereu a altcuiva, se află mereu altundeva”. 

Veda Popovici reușește printr-un limbaj aparent mi-
nimalist să creeze efecte imagistice puternice și să facă 
prezente vocile și identitățile; întregul poem se arată ca 
un spectacol de teatru în care fiecare acțiune este făcută 
pe îndelete, refăcută, într-un absurd al existenței, co-
erciției și condiționării. Această dezintegrare, deforma-
re, devorare despre care scrie autoarea, într-un univers 
mînat de o dorință distructivă, marcat de indicații și 
șoapte, de pași și zvîrcolire, de scrîșnet și urlet, de scrije-
lire și repetiție, ne este arătat pe de o parte ca pierdere și 
devorare, de pe alta, ca naștere și amenințare:

„și mâna care face crucea e carne.
cruce scrijelită-n 
săpată-n
carnea noastră 
cea de toate zilele”.

Lacrimi care curg dintre picioare, o imagine cura-
joasă, care face și mai sumbră și terifiantă această istorie 
a femeilor, a orbirii și reducerii la tăcere:

„trebuie să îți închizi 
gura, 
vocea, 
pizda, 
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aceasta e calea de a nu vedea”.

Aceasta este calea de a nu vedea și aceasta este calea 
către (auto)anulare, către folosire, manipulare și izolare; 
aceasta este calea prin care ești asimilat/ă de sistem:

„(în genunchi)
în numele tatălui. 
în numele statului. 
în numele imperiului. 
în numele capitalului. 
în numele vostru, stăpânilor, 
mă astup”. 
 
În numele familiei, în numele sfintei familii, în nu-

mele sfîntului tată, în numele sfintei orori, în numele 
sfintei puteri, în numele sfintei exploatări, în numele 
sfintei stăpîniri, în numele sfîntului stat și imperiu și 
capital trebuie să ne lăsăm reduse la tăcere, consuma-
te și transformate în produs și producție: în produs de 
export și import. Imaginea acestor tați este asemenea 
celui ceresc, nevăzută, însă acțiunile lor sînt clare, pre-
zente, vizibile, acțiunile lor sînt reducerile la tăcere și 
invizibilitate; acțiunile lor sînt mutilante, sînt acțiunile 
și dorințele și supremația stăpînilor. 

Însă în acest univers distructiv, femeia încearcă să-și 
recapete autonomia, forța și identitatea; să-și revendice 
spațiul, locul, vocea și corpul:
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uni. 

când va veni a doua oară va fi tragedie
când se va ridica va fi pentru totdeauna”.

Căutînd solidaritatea și condamnînd complicitatea 
poliției și statului în normalizarea și îngăduirea violen-
ței, exploatării, traficării femeii, sechestrării, femeia cau-
tă, la fel ca și în celelalte poeme ale autoarelor, indepen-
dența, eliberarea de condiționările și oprimarea istorică. 
Spectrul taților opresivi și abuzivi este devorat odată cu 
propria devorare, „carnea noastră cea de toate zilele” pe 
care au servit-o secole la rînd patriarhii îndeamnă la re-
voltă și protest. Această carne „așezată-n tun și trasă-n 
depărtare” a femeii ucise, devorate, folosite, în acest spa-
țiu al ecoului și repetiției, al incantației și protestului, în 
genunchi tărîtă, în genunchi tîrîndu-se, în genunchi or-
donîndu-i-se să stea, de pe marginea drumului ridicîn-
du-se, această femeie se naște odată cu propriul protest 
și opunîndu-se acestui sistem antiuman. Poemul Vedei 
Popovici este o eulogie pentru aceste vieți pierdute, mu-
tilate și rătăcite, în același timp, o rugăciune pentru tre-
zire, luptă și rezistență.

Închise în texte, în case, în vestiare, în închisori, în 
chilii, în bucătării și budoare, în camere de copii, în 
icoane și coduri de existență angelică, în oglinzi și fe-
restre, în coșciuge de cleștar, în case de păpuși, în legi 
discriminatorii, femeilor li s-a luat dreptul de a fi, de a 
trăi, de a vorbi, de a decide; revoltate, autoarele, aseme-
nea surorilor lor din alte țări și epoci, vor denunța actele 
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„From Sappho to myself, consider the fate of wo-

men.
How unwomanly to discuss it!”, scrie Carolyn Ki-

zer; am auzit multe autoare spunînd că nu au nimic 
demn de spus în literatură; întreaga istorie și educație 
a femeilor se construiește pe inocularea inferiorității, a 
inadecvării în lumea literară și în viața publică, a mon-
struozității femeii creatoare și, cel mai important mesaj 
care i se transmite în patriarhat femeii/autoarei, care este 
vîndut și ca o virtute a femeii, este acela că femeia nu 
trebuie să aibă vreo poveste și nici nu are vreo poveste 
de spus. Arta reducerii la tăcere li s-a predat cu pasiune, 
devotament și autor-itate. Femeia/ autoarea trebuie să 
fie modestă, invizibilă, inexistentă, căci talentul ei, do-
rința creatoare o transformă într-un monstru și „unde 
ar fi ea, femeia fără tatăl său?”, cum se întreba Maria 
Edgeworth19; influențată de tatăl său, care considera că 
a scrie „povești drăguțe și nuvele”, o face nedemnă ca 
„parteneră, elevă și fiică”, aceasta renunță să mai scrie. 
Așadar, cum spune I.M. Clau în poemul său:

„La noi se impune emanciparea culturală a bărba-
ților, […] dar niciodată Emanciparea absolută a Femeii. 
Numele nostru fie România!” 

Și-și construiește poemul performativ inserînd frag-
mente din texte „celebre”, cum ar fi cel al lui Cristian 
19 M. Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, Yale University Press, 
1984, p. 194
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sau cele din teza lui Dumitru D. Velicu, toate arătînd 
imperativele educației patriarhale ca unică educație 
pentru femei: să fii o soție și o mamă bună este supre-
ma vocație și virtute. Avînd o structură lirică specifică 
corului din teatrul grec, acest poem, cu atît mai mult, 
pune în evidență gîndirea și corul de voci masculine ale 
educației, inoculării și transformării femeii în obiect și 
martiră. De la „femeia nu e om”, la „sarcina o duce băr-
batul în căsnicie”, la „puterea inventivă, spiritul creator 
nu le vom găsi la femeie”, la „cine e iubită ca o mumă, 
iubită și respectată ca o soție și alte multe privilegii...
nu e drept să devină revoluționară, anarhică”, la „s-ar 
distruge liniștea statului, tații statului, imperiului și 
capitalului”, cum scria Veda Popovici, apar în carne și 
oase, vocali, în poemul lui I.M. Clau. Ambele titluri ale 
acestui poem, sînt subtile și asertive; în partea a doua, 
apare (lait)motivul penei care scrie, a creației masculine 
anulînd și interzicînd creația feminină, dar și chestio-
narea acestei creații feminine, a existenței și identității 
prescrise femeii; această alegere estetică de exprimare a 
condiționărilor, situației și identității femeii, mă face 
să mă gîndesc, din nou, la această anxietate istorică a 
autor-ității, complexului feminin creat și întreținut de 
patriarhatul (literar), la anxietatea de a nu fi ținta repre-
saliilor patriarhal-literare; dar, în același timp este și o 
formă de protest și de meditație asupra locului, rolului, 
responsabilității actului artistic creat de o femeie într-o 
lume patriarhală care consideră că femeia nu are niciun 
drept, cu atît mai puțin pe acela de a se revolta, pentru 
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Această a doua parte a poemului prezintă un univers 

ermetic, suprarealist, codificat, fragmentar, dar stabileș-
te niște convenții de interpretare (pe care le explorează și 
dezbate): Ficțiunea, Religia, Moravurile, exact acele ele-
mente/cutume care creează scenariile fixe, individuale 
ale oamenilor, acele elemente care creează stereotipurile, 
miturile, superstițiile, tabuurile, rușinea toxică, confu-
ziile, prejudecățile, controlul. Este adusă în discuție și 
pasivitatea femeii; „foaia este un obiect abstract”, „Um-
plerea ei era în trecut un act întreprins de o voinţă ce 
punea în mișcare membrul superior uman”, a fi văzut/ă 
și a vedea, a avea vedere devine unicul simț prin care este 
percepută lumea. Descrierile și felul în care „am imagi-
nat această bucată de literatură estetizantă”, aruncă în 
față standardele tradiționale, absolutiste ale literaturii 
romîne. Este mult sarcasm în această parte a Ficțiunii, 
căreia vine să-i răspundă profetic Religia, surplusul:

„În absenţa tuturor simţurilor, nimic nu mai poate fi 
considerat înșelător. Pentru că totul este”.

Nicio reprezentare, în această abundenţă de repre-
zentări. Opera himeryc/orbului va deveni legea întregu-
lui univers. Excesul himerelor.

Apare și aici, această imagine a (auto)devorării, prin 
vocea Religiei și Moravurilor: 

„mi se pare necesar să dovedesc că moravurile sunt 
în deplină concordanţă cu acceptarea acestui surplus 
drept zeu incontestabil – SCURSURA”.
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s-a întrupat niciodată”, iar bărbatul e „doar o localizare 
fixă și autoritară”, cu „statut special”; acest univers al 
spațiului-corp, al ficțiunii bărbatului, al ficțiunii ceru-
te, feminizate, standardizate, a surplusului și al religi-
ei, al contaminării, superstiții, folosirii și creației, I. M. 
Clau încearcă o discutare a acestor scenarii fixe și rigide, 
imaginare și existențiale, identitare și creative; un uni-
vers în care ne-am născut din surplus „și în surplus ne 
vom întoarce”. Acest poem aduce în atenție și limitele 
presupuse ale limbajului, limitele impuse asupra limba-
jului poetic, dar și imaginarea unor spații poetice și a 
unor narațiuni poetice experimentale, în care realismul 
și convenția lecturii și scrierii sînt explorate și puse la 
încercare de o viziune poetică proprie. I. M. Clau face 
o analiză poetică și critică asupra condițiilor și învățătu-
rilor literar-patriarhale, respingînd și punînd la îndoială 
felul în care am fost învățate să citim, să scriem literatu-
ră și să ne percepem în aceste ficțiuni sau ca artiste.

În încercarea de a-și afirma autonomia, creația, vi-
ziunea, limbajul, autor-itatea și drepturile, vrînd să 
iasă din claustrofobia, agorafobia și oprimarea istorică, 
aceste autoare resping poetica, estetica și educația (lite-
rar) patriarhală, creînd astfel posibilitatea nașterii unor 
subiectivități diverse, a unor direcții și identități femi-
niste, asumate, complexe, care pot construi o literatură 
mai umană, a tuturor experiențelor, poveștilor și vocilor 
care au fost sechestrate în conacele (hetero)patriarhilor, 
pe foile și între copertele literaturii (hetero)patriarhale. 
Acestea sînt o parte dintre autoarele care creează acte 
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vizionare, creative; sper ca această Prefață să stea măr-
turie pentru începuturile literaturii feministe și a mișcă-
rii literar-feministe în Romînia; sper ca, în viitorul nu 
foarte îndepărtat, Arta revendicării. Antologie de poezie 
feministă să fie reeditată și să cuprindă alături de acestea, 
și pe Nicoleta Esinencu, dar și alte autoare care vor avea 
curajul, puterea, determinarea să se afirme ca subiecte, 
care vor avea curajul să-și asume o poetică și identitate 
feministe; sper ca această suroritate și solidaritate să se 
dezvolte și să afirme, să celebreze această literatură femi-
nistă. Sper că această antologie să fie începutul unei noi 
epoci literare, deschisă diversității și intersecționalității, 
adevărului și libertății. 

Medeea IANCU
Noiembrie 2019





A debutat în anul 2018 la editura frACTalia, cu volumul de poezie 
Kommos. Procesiune pentru histerectomie, volum care a obținut 
Premiul „Sofia Nădejde” pentru Literatură Scrisă de Femei, 
secțiunea debut poezie, și a fost nominalizat la Premiul Național de 
poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum și la Premiul Național 
„George Bacovia”, ediția 2019. Grupaje din poemele ei au fost 
traduse în limba engleză, italiană, slovacă, maghiară și publicate în 
numeroase reviste literare.
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neón/off 

pentru tine am fost 
elementul chimic,
(Ne),
gazul nobil, inert,
monoatomic, 

incolor și inodor, ce 
Se găsește în atmosferă,
Se obține prin distilare
fracționată,

lichid. Pe ón devin 
lampa cu descărcare 
electrică (utilizată
pentru reclame luminoase)

trofeul tău, dau o lumină 
roșie, caracteristică. am fost 
descoperită de oameni 
de știință englezi 
(bărbați)
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întrebuințată mereu 
la umplerea tuburilor 
luminoase,

goale de conținut. cred 
(tot mai mult)
că: în lumea asta
trebuie să primești dragostea

de oriunde ar veni ea.
să fim avertizați 
cînd un lucru e bun.
merg pe un pod, adunată 

pe bancheta din spate 
a unui uber.
mi-e atît de dor de tine, iar
asta-mi provoacă frisoane.

cu picioarele lipite,
aduc genunchii la gură,
în timp ce mă
țin în brațe, ploaia 

continuă. merg 
pe un pod adunată
toată pe bancheta din spate.
vreau să-ți scriu
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cum simt moartea, cînd 
mă văd în oglindă sub 
lumina ne(ón)ului, tăietura e 

accentuată. 
cusăturile îmi amintesc
că s-a scos ceva esențial din 
mine, în lipsă.

vreau să plec 
dar mă tem că nu 
voi reuși singură.
vreau să-ți scriu

(dar nu aici).
să-ți spun că sînt: omul 
care moare atunci
cînd nu e iubit,

nijinski-zeul-care-și-a-plătit
geniul-cu-propria-nebunie.

răspunsul la întrebarea,
cît de greu e să te menții 
în aer? e ușor.
nu trebuie decît să te oprești puțin 
înainte să cobori.
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distilată,
fracționată,
înainte să mai fiu 
elementul chimic 
de legătură,
gazul nobil, 
inert,
monoatomic, 
incolor și inodor,

continui să spun 
povestea asta 
mutilată: (cred 
{tot mai mult}
că în lumea asta

trebuie să primești dragostea
de oriunde ar veni ea.
să fim avertizați 
cînd un lucru e bun)
fiindcă vreau ca tu să o auzi.

spunîndu-ți ceva,
cred că exiști.
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antipoem

rescriu cu tine,
estetica lui eminescu,
pe lîngă plopii fără soț,
din căderea bastiliei,

într-o noapte cu pepene galben, 
fistic și părul lui cornholio,
peste care am pus fața 
de pernă cu cerul înstelat al 

lui van gogh,
fără chiloți. estetica mea e 
diferită de a poeților optzeciști.
estetica mea e 

adevărul, oricum ar fi el,
realitatea că totul devine
lipicios în timp ce-mi spui, bine,
folosesc toate mijloacele de

exprimare a unei limbi 
pentru conținutul 
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caută. una dintre cele mai vii 

amintiri din prima copilărie 
e cea în care tata nu 
m-a bibilit niciodată
pentru că nu era 

un tip meticulos, 
așa că 
nu intra în discuție
să-și ia timp 

pentru mine.
azi m-am întrebat
ce-aș fi devenit
dacă i-ar fi plăcut 

să-mi facă cărare
pe-o parte, să-mi coasă
hainele largi și să vină 
treaz seara acasă.

azi am fost jana orlová,
mi-am lăsat rochia 
roșie să cadă 
pe podea. ți-am spus:

„sînt în stare să 
mă fut și să urăsc
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sînt în stare și să plec”

singură noaptea pe stradă
așteptîndu-l pe tata 
să vină înaintea mea,
ca atunci cînd plecam

cu trenul și mi-l imaginam 
pe peron pînă ce
dispărea, la fel ca tine,

din halucinația mea.
Nu pleca niciodată.
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rasasi

fetița care te privește 
cu capul sprijinit 

în palmă, sînt eu.

cînd ți-am spus că-mi plac ochii 
de pește și creierul,
l-am parafrazat pe whitman 

în cîntec despre mine:

„Cred în carne și în pofte,
Să văd, să aud, să ating toate aceste minuni, și
fiecare părticică din mine e o minune.

Pe dinafară și pe dinăuntru sunt dumnezeiesc și
sfinţesc orice lucru pe care-l ating sau
care mă atinge”

fetița care te privește 
cu capul sprijinit 
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cînd ți-am spus că-mi plăceau
ghearele, capul și gîtul de găină,
m-ai întrebat dacă eram săraci.

fetița care te privește 
cu capul sprijinit 

în palmă, sînt eu.

îți spun că-ți lipsesc 
experiențe de viață 
și că orice pas fără dragoste omoară.

tu-mi spui 
să continui cu whitman
(într-o zi riscînd),

că stridiile sînt scîrboase
cu lămîie pe ele
mișcă.

caut un creier cu amintiri
să-i spun: uite,
asta se-ntîmplă acum,

între perete și oglindă. 
afară e cald, 
rememorez instrucțiunile spumei de fixare a
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buclelor, 
mă gîndesc cum ar fi
să dau cu ea peste tot,

în timp ce-mi reciți 
poemul țapul,
și-mi recomanzi NAD+ for the brain, 

NMN 
for the body, să renunț la 
rasasi, măcar cînd ne-ntîlnim.

ți-am spus că-i voi dedica
un poem (cum ai zis:
fără prea multe detalii)

despre cum se simte
tăietura pe verticală,
în lipsa glandei bartholin.

#fărădetalii
sînt două organe cît un bob de mazăre

#fărădetalii
sub pielea zonei genitale la femei. 

#fărădetalii
de fiecare parte a labiilor
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înconjoară vaginul.

#fărădetalii
nu se pot vedea sau simți

în lipsa ta.
„When a woman tells the truth 
she is creating 

the possibility for more 
truth around her". 
îți spun:

fetița care te privește 
cu capul sprijinit 

în palmă, sînt eu.

animalul 
interior, fără casă, 
dorința inconștientă de a face copii,

coincidența absolută cu sexul.
atunci cînd i se face foame 
umblă prin corp,

astupă toate găurile,
interzice respirația, strînge,
devine totuna cu 
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femeia futută în somn ca
toate din neamul ei,

moarte 
din motive obscure și 
demonice 

ne furăm aerul.
te iubesc și nu vreau 
să te iubesc, coincidență 

absolută între teritoriu și
nevoia de protecție, 
gura femeii adultere

și o groapă adîncă unde e 
aruncat cel pe care Iahve e supărat.
acolo va cădea violența 

pentru fata 
ce cară o capră în spate
și-un cîine cu puiul 

după ea.
bărbații sînt copaci
cu crengile îndreptate spre

cer și ating
doar aerul.



Arta revendicării

94

discuțiile sînt foarte simple

taci. mi-a spus poetul 
în timp ce mă privea
își căuta cuvintele
să-mi spună povestea
scrisorii netrimisă după 12 

ani. în mintea mea

făceam lista de cumpărături:
struguri albi,
pîine albă, 
mini-amandine și 
ferrero rocher

gold edition, pentru tine.
foliculii ovarieni
stau să explodeze.
ce vîrstă aveți?
(m-a întrebat doctorul)
nu irosiți ovulele,
le puteți dona
dacă nu mai faceți copii.



Antologie de poezie feministă

95

în mine crește un 
poem (liricoid,
cum numea o fată cu părul
roșu, femininul)
în fiecare lună 
se plimbă în tot corpul
(the wandering semen

like an animal, hungry for uterus)

aseară am fost ursărița
așezată pe marginea chiuvetei 
din bucătărie, antropomorfizată în timp
ce ți-am spus:

dacă mă mai cerți vreodată
cînd vreau să te iubesc, 
mă întorc la tomberoane 
de-o să cazi în depresie de 
dorul meu. sînt miss
văcărești, nu uita asta!

ce e personal e politic.
toate am părăsit casa
în același moment.
aseară am fost nora din 
casa cu păpuși a lui ibsen.
m-am născut puternică.
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de la sine. m-am identificat
cu școlarul din plastic 
cu cozorocul ros de soră-mea, 
singurul băiat din 
familia noastră, cum spunea 
tata:
el e băiatul meu cu piuitoare. 

(jucăria pe care o fuți
și-ți amintește de
cîntecul păsărilor
des, repetat și ascuțit)

nu am fost cuminte

de la sine. 
cu tine am aflat că există 
o putere de a fi
femeie, atinsă 
etnic în jurul ochilor
cu roșu, ți-am spus adevărul.
te voi aștepta în fiecare zi
cu condiția să nu mai vii niciodată. 

pentru unii iubirea e:
un nimb metafizic
(O ușoară abureală 
de vînt. ne ținea 
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pentru unii iubirea e:
roșeața din jurul ochilor
și gurii lui dodo,
cățelul cu ochi albaștri care 
te privește.

pentru unii iubirea e:
am vorbit cu femeia aia,
mai vrei zacuscă?

pentru unii iubirea e:
ți-am spus mereu
că ești o persoană 
interesantă și valoroasă 
(o enciclopedie din 

colecția ta)

pentru unii iubirea e
subiectivitate organică.
„le style c'est l'homme même”

elogiul lui buffon adus originalităţii,
în opoziţie cu spiritele sterile.

pentru unii iubirea e:
one of my favorite quotes ever
învățat de la un boschetar 
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acum 30 de ani,
care vedea filme porno, 
ne povestea cum se masturbează,
bea 1 litru de cafea pe zi, 
puțea a gunoi, 
știa perfect franceza și
cita frecvent din

 filozofia clasică.
pentru unii iubirea e.
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The Waiting Place

(This poem is 
about the concept in 
art. For other uses, 
see Horror vacui

(dezambiguare) sînt

una dintre voi, pictura
artistului Adolf Wölfli, conțin
spațiu plin de cuvinte sau 
note muzicale,

căderea babilonului, gravată
de Jean Duvet, din seria 
Apocalipsa, sînt
(circa 1.555 pînă în zilele noastre
plate size: 11 ⅞ x 8 ⅜ in)

arta mea vizuală,
kenofobia, 
frica de gol e
umplerea unui spațiu,
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cu detalii. sînt fetița 
care s-a încurajat 
singură în mintea ei. 
părinții nu au șoptit,
nu au deschis brațele,

(Hai! Hai!) tata 
nu m-a prins 
să mă ridice deasupra 
capuLui. mama mi-a spus că 

abordarea mea a fost 
puțin diferită de cea a multor
copii. Mergeam de-a bușilea
pînă în mijlocul 
gol al camerei și acolo
respiram adînc și 
mă ridicam lent. Și 
mi-am folosit independența
din ce în ce mai mare nu ca
să fug spre mama, ci ca să
mă îndepărtez veselă de 

EA. sînt femeia care-și dă 
foc în mijlocul deșertului
să se știe că nu a fost
mîna niciunui bărbat
pe ea. nu o crede 
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focul e forma prin care
cicatricile se văd.
(de la mersul de-a bușilea)
cînd m-am uitat 

în oglinda ta, 
aveam pielea aurie,
după seara în care 
ți-am spus că acasă e 
acolo unde-mi duc cărțile și

nu mai aștept nimic.
acolo unde dimineața
mirosim amîndoi la fel,
avem suc de portocale,
mini-amandine și apă la frigider,

iar zăpada miroase
ca în copilărie. îți spun, 
sînt puține momente
cînd locul ăsta unde
Se așteaptă 

continuu, e gol.
am senzația că toate astea 
nu se mai termină, teama că
repet compulsiv, că 
nu e cu nimic diferit de 
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nu-i lăsați pe doctori
să vă scoată ovarele,
cînd vă-ntreabă:
la ce vă mai folosesc

dacă nu mai faceți copii?
am aflat că lumina vieții
nu se află nici în ochi,
nici în inima femeii
ci în săculeții din piele de

căprioară,
dinainte de naștere.
atunci cînd cîntă,
loba cîntă din esența ei.
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Cum citește Liviu Cristescu, Kommos

cu pen(is)ul în mînă, citez:
Mi-a sărit 
în ochi (mă refer la 
[am încheiat citatul]
{sperma mea}

citez:
volum) 

o eroare semiologică și 
psihanalitică flagrantă: 
[am încheiat citatul]

{femeia care scrie despre}

citez:
„mintea e androgină”. Fals. 
Psihicul e androgin. Intelectul
e asexuat. Tot bat apa în 

[am încheiat citatul]
{masturbare}
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piuă pe tema asta (diferenţa
dintre ȘI DA-ȘI NU și 

NICI DA-NICI NU), dar nu 
am ecou în nimeni. 
Lucru, [am încheiat citatul] 

{femeia asta} 

citez: de altfel, 
explicabil: noi nu
credem decît în adevărurile care 

ne sînt utile sau care 
ne favorizează (John Dewey).

                      Iar 
[am încheiat citatul]

{privilegiul de-a fi bărbat}

citez:
dacă mai sîntem și gregari (în
sensul că avem o gîndire

partizană și nu 
aplicată la real sau la 
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[am încheiat citatul]
{femeile care scriu cu organe}

citez:
refractaritatea e definitivă. Cum 
să spun. Dacă 
eroarea depistată de 
mine ar fi rămas izolată 
în coconul ei, 
[am încheiat citatul]

{să stea cuMinte 
femeia} citez: 
n-ar (mai) fi contat, 

numai că EA

afectează inclusiv substanţa
poeziei, care se manifestă la
nivel de funcţie
[am încheiat citatul]
{erectilă} citez:
cognitivă cu instrumentele relaţiei 
senzoriale, acumulînd un munte de 
inadvertenţe structurale și 

Oooo, degringoladă generală!
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afect. Nu există 
pe nicăieri acoperire 
în realitate, autoarea plutește pe 

Oooo, mare interioară! 

crezînd că leagă 
punţi cu 
lumea. Îmi dă senzaţia 
nu atît de fals, cît de 

lucru prăbușit [am încheiat citatul]
{femeia} citez: într-

Oooo, prejudecată mare cît istoria!

2
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Jasmina Al-QAISI

Este cercetătoare vizuală, scriitoare și arhivistă. În practica ei artistică 
investighează aspecte precum politici corporale, intimitate, relații 
mediate digital, transferă poezia în artă performativă și sunet, și 
gastronomia în formate radio. Lucrează în arhiva spațiului artistic 
SAVVY Contemporary - Berlin de unde organizează proiectul de 
artă sonoră și muzică experimentală Untraining the Ear, precum și 
alte numeroase expoziții.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Înainte de a scrie poezie
 
Înainte de a scrie poezie 
Trebuie să ajungi acasă 
Așa cum am ajuns eu 
Să te dezbraci 
În fața oglinzii puse pe scaun 
Să-ți confunzi sânii cu burta
Să te păcălești că ești altundeva 
Decât unde îți sunt genunchii 
Ăsta e un pas important
 
Înainte de a scrie poezie
Trebuie să te fi dezarmat, amăgit, dezamăgit și 

amărât
Să treci la prezent
Ca pe un întrerupător să-ți stingi și să-ți aprinzi 

neputințele
Să-ți ceri socoteală
Să-ți inventariezi dorințele
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Ție să nu-ți fie frică de persoana întâi
Dar să-i mai și dai drumul din brațe
Și să-i mai dai brațe
Lui eu
 
Înainte de a scrie poezie
Vorbește-le oamenilor despre tine
Ca și cum vei fi scris deja poezie
Și zi-le ce vei fi pus în poezie 
Clipește rar în discuție pentru a căpăta mai multă 

încredere
 
Înainte de a scrie poezie
Trebuie să mai fi scris poezie
Să ceri părerea cuiva care să te sfătuiască să treci la 

proză
Să ceri părerea cuiva care să te sfătuiască să
Să ceri
Să repeți aceeași greșeală oricât e nevoie să nu publici 

vreodată
 
Înainte de a scrie poezie 
Gândește-te, iubito
La formă și la normă
Și dormi cu ele-n pat
Și dormi cu ele-n pat
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Schimbă așternuturile în care ai dormit cu forma și 

cu norma
Până la urmă nu vrei să păstrezi prea mult timp 

impresia unei tăvăleli de atât de mică importanță
  
Înainte de a scrie poezie 
Sărută-te cu limba
 
Înainte de a scrie poezie 
Trebuie să îți faci griji
Așa cum am făcut eu
Că vei fi găsit carnetul potrivit
Și stiloul cumpărat intenționat 
Pentru a-ți face și mai multe griji 
Că nu ai scris cu ce trebuia
Și nu ce trebuia
 
Înainte de a scrie poezie
Trebuie să te dai cu cremă
Într-o anumită ordine
În drum către crema pentru picioare
S-o fi găsit-o pe cea pentru corp
Să uiți de cea de față
Mă dau exemplu pe mine și schimb persoana
Cu degetele unse pe sub pijamale
Ți-aduci aminte prea târziu de chestiunea cu fața, 

cu ordinea 
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Că ar fi fost totuși important să-ți masezi sânii 

aceștia neglijați 
Și să rezolvi multe probleme similare
Ți-a umbrit toată gândirea acțiunea
Ți-a umbrit toată acțiunea gândirea
Insiști probabil pe sub chiloți
Lăsând urme slinoase de neputință și indecizie
Așa de grăbită să te apuci de poezie
Mândră și alarmată, ușor mulțumită, îndestulată
În totalitatea lucrurilor pe care le-ai cremuit
În totalitatea adjectivelor pe care ți le-ai atribuit
Ce bine ar trebui să fie pentru cei care
Știu să își facă singuri complimente, masaje
Să alunece liniștiți în oglinzi
Neîntrerupți și neatinși de griji
 
Înainte de a scrie poezie 
Sărută-ți limba
 
Înainte de a scrie poezie
Trebuie să strângi litere în pumni și să păstrezi ce 

rămâne din ele 
De obicei literele rezistente se multiplică și 

traversează de pe o hârtie pe alta 
Până în gură
Până în gurrrrră
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Trebuie să fi trăit poetic
Să lași broaște țestoase să ți se plimbe pe piept
Să lași broaște țestoase să te plimbe pe piept
Să te plimbi pe broaște țestoase
 
Înainte de a scrie poezie
Fă-i limba
 
Înainte de a scrie poezie
E bine să nu ai o chemare anume către confort 
Cum ar fi de exemplu să nu ai un birou, să nu ai o 

cameră a ta
Să nu
 
Înainte de a scrie poezie
Trebuie să te asiguri că ai citit și alte poezii decât 

cele pe care ai vrea să le fi scris preferabil într-o poziție 
incomodă pentru o experiență cât mai memorabilă

 
Înainte de a scrie poezie trebuie să fi făcut dragoste 
Și să nu fi terminat dragostea de făcut
Sub nicio formă
 
Înainte de a scrie poezie
Lasă poezia să ți se întâmple
Nu o lăsa 
Să te întâmple ea
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Înainte de a scrie poezie:
Roade-ți unghiile, scrie urât, scrie cu stânga, 

chiulește, renunță, propune, întârzie, uită, țipă, plângi, 
cere socoteală, apără-te, apari, asigură-te, desparte-te, 
depășește, dezmiardă-te, descurcă-te, îndepărtează-te, 
îndreptățește-te, iubește-te, refuză, tutuiește și nunuiește

 
Înainte de a scrie poezie 
Continuă poezia asta:

2





Tina HAȘ

Nu are biografie. Fiind un pseudonim, e parte dintr-o altă biografie, 
care e și ea doar o parte dintr-o viață întrețesută, din fericire, cu 
viețile mai multor oameni. Dar asta e o altă poveste – iar poveștile 
îmi plac mult mai puțin decât poezia.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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recunoaștere

aș vrea să mă cheme Marina
sau aș fi vrut să mă fi chemat
să fiu în larg într-o barcă
să fiu în largul meu

Marina
ar fi trăit tot timpul la constanța
constanța ar fi fost un oraș mare
(nu foaaaarte mare doar puțin mai mare decât e 

acum)
cu același număr de locuitori
dar, insist,
(mă rog, același +1)
s-ar fi dus tot timpul singură la plajă,
ar fi aruncat fiecare farfurie de unică folosință
după ce o folosea și după ce o spăla
și ar fi trăit făcând afaceri de dragoste
constat că mă gândesc la asta din când în când
în unele zile
în altele
mă simt atât de slabă încât
când mă uit în oglindă nu o recunosc
pe fata de la parter



Antologie de poezie feministă

119pe urmă merg de colo colo
și mă caut prin tot blocul

dacă ar fi după mine,
mi-aș tăia unghiile din carne
negeometric
m-aș tunde numărul unu
nu aș semna niciun contract
aș dormi toată ziua
aș avea doar un pahar o ceașcă o farfurie
nu aș ține minte nimic
dar eu nu sunt a mea
n-am fost niciodată

am și zile, recunosc,
când mă gândesc cum ar fi fost să fiu Cenușăreasa
Cenușăreasa aia post bal.
când Prințul era cuprins de îndoieli,
după vreo ceartă,
că așa sunt prinții ereditari,
cred că scotea condurul
ca să-l încalțe nevastă-sa și să-și aducă el aminte
că ea a fost aleasa
of ce era oare în sufletul Cenușăresei
când avea picioarele umflate?

am și zile, recunosc, când scriu poezii comice,
când îl mângâi pe motan
cu degetele răsfirate
ca și cum l-aș da cu o alifie împotriva căderii părului
un unguent anticelulitic, antivergeturi, antimoarte.
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secretele scrisului sau viața e grea

Ingrediente
e ușor să scrii
linioară bastonașe vălurele
tip I, tip II, dictando

treceți totul pe curat
ați greșit ștergeți cu lama
3 greșeli pe pagină
rupe foaia
rupe foaia 
rupe foaia
rupe foaia până ajunge să arate perfect
așa cum trebuie

structurați enunțul
virgulă două puncte punct și virgulă linie medie 
paranteze 
linie de dialog 
ghilimele
italice aldine drepte

exprimați-vă emoțiile
punct
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semnul exclamării
cu grijă la exclamații fără excese
dacă le aveți
că sunt și care nu le au 
ce să zic

lipsește o literă apostrof
cuvinte care se pronunță împreună cratimă
numai că toate cuvintele se pronunță împreună

Compoziție
substantiv adjectiv
pronume adjectiv pronominal
verb adverb 
interjecții onomatopee
prepoziții conjuncții
părțile de vorbire

E foarte important să nu mâncați litere
E foarte important să nu faceți dezacorduri
Felul în care scrieți e cartea voastră de vizită
Lăsați prescurtările emojiurile emoticoanele 
și ce mai folosește puștimea azi
Nu vă prostiți 
viața e grea
nu iartă pe nimeni
Și mai ales pe voi fetelor
Fiți atente

Pentru avansați
Cine știe ce este o metaforă
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Doi bani nu dați 
Habar n-aveți
Viața e grea trebuie să fiți bine pregătite 

Exemplu de metaforă 
Semaforul este o metaforă a vieții
și pe drept cuvânt
fincă vă salvează dacă sunteți atente la ce vă spune
așa că nu fiți gură cască
nu fiți cu gândurile aiurea
la băieți
că vă știu eu
numai la băieți vă gândiți la vârsta asta

pardon „fi’n’că“

Fiți cuminți vedeți-vă de carte
și o să ajungeți mari
o să aveți o meserie frumoasă
E important să ai o meserie a ta
să ai banii tăi 
să nu depinzi de nimeni
să ai casa ta
De băieți o să aveți timp mai încolo
e plină balta de pește 
nu-i nici o procopseală
Când le-o veni vremea să deschideți bine ochii
fiindcă lumea e a lor

Pentru data viitoare
Ca temă aveți o compunere cu tema
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Pentru fixarea cunoștințelor 
folosiți cât mai multe figuri de stil.
Am vorbit doar despre metaforă
dar să vă uitați și în manual.
Să nu v-o scrie părinții nu dau ei examenele în locul 

vostru.
Și când colo 
Și când colo trebuie să fim antreprenori ai 

cuvintelor1*
Să vindem
Să rupem foaie după foaie
Până vorbim așa cum trebuie
Până arătăm așa cum trebuie
Până gândim așa cum trebuie
Până respectăm toate regulile
Până ne intră bine-n cap
că lumea nu e a noastră
lumea e a celor care fac regulile

și pe urmă și înainte și după
vine amorțeala de dimineață
pâsla prin care te miști
până îți refaci gândurile, fața, corpul
ca să ieși din tine
într-un fel
care-i spune lumii
Sunt atentă la semafor
Nu sunt amețită
Nu mă gândesc la băieți
nu mă gândesc la nimic

1 * Nu toate cuvintele au feminin. Se știe. În cazul ăsta nici nu vreau să aibă.
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fi’n’că dacă mă gândesc
dacă mă gândesc de-adevăratelea
nu mai are sens nimic
am căzut odată în ispită
m-am gândit
nu mi-a luat mult
a durat o veșnicie
gândurile care te golesc
fac un timp gol
adică 
chestia cea mai apropiată de veșnicie
pe care am cunoscut-o vreodată

atunci când m-am gândit
de data aia 
atunci
am văzut că singura regulă care mi s-a potrivit
care nu m-a mutilat
a fost aia cu semnele de exclamare
avea dreptate 
de la un punct încolo
nu te mai miră nimic
te mai minunezi poate din când în când
de ceva bunătate 
de la un punct încolo te saturi
și când ești sătulă nu prea mai ai ce emoții să exprimi
sau te înfurii
și când ești furioasă nu-ți arde de semne de punctuație

avea dreptate totuși e bine 
e bine să ai o meserie a ta
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să știi să te descurci 
dar ce folos
am fost atentă 
am ales bine
am fost cuminte
și tot se prăvale tot
mai vine și sfârșitul lumii
ce final flamboaiant 
ca toate semnele de exclamare rămase nefolosite
tocmai pentru a le folosi cu măsură
doar pentru emfază 
niște mici discrete elegante semne de luare aminte
prea dramatic sfârșitul 
o farsă cu un final nemeritat de tragic
mă scuzați am confundat m-am zăpăcit am fost 

amețită
în realitate va fi o apocalipsă laică
unii vom muri încet-încet
unii vom muri pe repede-nainte
am încurcat apocalipsele-ntre ele 
pentru că în asta mi-aș pune speranța
într-un final flamboaiant
în care n-apucăm să ne minunăm să ne mirăm 
să rămânem cu gura căscată
să ne luăm rămas-bun
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o gură de aer

când eram colege de clasă
împrumutam litere una de la alta
ca mamele noastre, ulei și zahăr
de la vecine.
pentru că eram prietene și așa știam că e prietenia
o vecinătate în care apropierea 
acoperă lipsurile din cămară
și în felul ăsta nu ducem 
lipsă de nimic niciodată.

ușurarea de a nu fi nevoie să știi totul
să știi toate literele
să știi cum se scriu corect toate cuvintele
să ai mereu cămara plină 
cu de toate
că altfel n-ai pe nimeni 
și n-ai ce pune pe masă

asta n-au reușit să ne-o ia
nu de tot
când au vrut să ne facă să ne uităm pe furiș una la 

alta
să ne invidiem în loc să ne admirăm
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despre frumusețe

femeile care cred că nu mai sunt frumoase 
femeile care spun că n-au fost niciodată frumoase
„eu n-am fost o mare frumusețe.“
n-o să-ți spună că au avut o viață frumoasă
că povestea lor de dragoste 
e cea mai pură și cea mai frumoasă din lume
o să-ți spună că sora-prietena-colega 
era o mare frumusețe în anii 80
și că ei i se întâmpla totul
în timp ce ei nu i se întâmpla nimic

o să fie totul simplu, nefrumos
și-n timp ce-ți bei cafeaua cu ea
o să vezi că e o femeie frumoasă
care nu știe că nimeni și nimic nu e frumos
că nicio poveste 
nu e doar pură și frumoasă

așa am aflat că atunci când simt 
cu toată inima cu tot creierul 
că nu sunt frumoasă
simt de fapt că viața mea nu e frumoasă
și știu că nimeni niciodată
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cât să i se întâmple cele mai frumoase lucruri din 

lume

ca să ne simțim frumoase ar trebui să trăim într-o 
altfel de lume

în care nimeni nu are de ce să fie frumoasă niciodată
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fabrica

Orice copil este Copilul Mistic,
Toți copiii sunt Copiii Mistici,
Concurența e mare.
Și fiecare separat și toți împreună
TREBUIE să salveze lumea.
Să crească să se înmulțească și să umple pământul.

Femeile e nevoie să nască
ca să se nască o lume mai bună
decât asta distrusă de ei.
Dar, ce să vezi, ei există și-n lumea nouă,
nou-născută, și o strică, tot fără să vrea,
și pe-asta, ca pe cealaltă.

Copiii sunt 
Poporul lor Ales,
îi vor salva 
de potop,
vor face o arcă,
îi vor chema 
în Egipt,
îi vor salva 
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îi vor scoate 
din Egipt,
îi vor salva 
de robie,
îi vor duce 
pe celălalt țărm,
prin apele despărțite,
vor face rost 
de o coloană de foc
care să-i călăuzească 
prin pustie,
îi vor scoate 
din pustie,
îi vor ajuta 
să câștige războaiele
să ocupe în lume
locul pe care îl merită.

Dar copiii sunt tot ca ei.
Copiii sunt muncitori și copiii sunt freelanceri
și copiii sunt antreprenori și copiii sunt șomeri.
Copiii sunt Nemistici.
Ce dezamăgire, copilul e nemistic.
De aici presiunea
Trebuința să nasc și eu
Să fi născut deja
Să știu cum e
Poate că tocmai eu
sunt ultima speranță
a misticizării copilului.
Numai că eu cred că vine potopul
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Am auzit că dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți.
Și că dacă ești femeie
nu poți crea, poți doar să naști. 
Și așa o să fie.

2
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Menstruația e o poveste politică

Mi-a zis mie mama mea
acum ești mare
acum nu mai ești un copil
fetițele curg și cresc.
când curgi prima dată, ești mare pentru totdeauna!

Curg
și mi se face frică
dacă m-ascund în spatele dulapului cu abțibilduri, 

mai curg?
dacă mă ghemuiesc și strâng tare piciorul mesei, mai 

curg?
dacă mă chircesc lângă calorifer, mai curg?
dacă mă fac mică sub plapumă, mai curg?
unde să fug ca să nu mai curg?

Acum ești mare
acum nu mai ești un copil
când curgi prima dată, ești mare pentru totdeauna!

Picură
din mine picură
stropi mici 
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sfruntați
sfidători
neîntrerupți
grei
groși
scobind adânc pojghițe de
RUȘINE
râcâind adânc straturi de
TEAMĂ
răzuind adânc pielițe de
VINĂ

Mă scurg și mi-e frică
să nu rămână din mine
o pată mică
doar o pată minusculă
pe covorul din sufragerie cu ciucuri
bunica e mare iubitoare de ciucuri
închid ochii și pata se mișcă
mare, e tot mai mare
mă-ntind pe covor s-o acopăr
sunt pată
și mă lungesc 
pată
și mă lățesc
pată
și mi-e frică
pată
din mine totul o să curgă
și nici măcar n-am sugativă
acolo jos.
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În mii de haine mi-aș îmbrăca tot corpul
l-aș înveli în castele de nisip torid
ca să alunec mai ușor 
cu frisoane de transpirație pe șira spinării
la capătul lumii să alunec
departe de tot ce ochii străpung
departe de tot ce ochii țintesc
să nu zică nimeni
ești fată, ești pata scursă
ești pată, ești urmă ascunsă
ești fată, ești dizolvare murdară
ești fată, ești dâră roșie tremurată
ca un pește sângeriu strivit de peretele unui acvariu.

Știi că nu mai ești copil când ai curs prima dată
ți-a zis ție mama ta iar și iar: gata, ești fetiță mare
dar tu n-ai înțeles de ce n-ai fost mare când ți-a curs 

sânge din deget
de ce n-ai fost mare când te-ai julit la genunchi și-a 

curs sânge pe bordură
de ce atâtea și atâtea picături te-au ținut mică
și-acum dintr-odată atâtea și atâtea picături
te-aruncă fetiță fără fundiță în lume
dintre toate felurile de sânge, care te crește mare?

nimeni nu e acolo când curgi și scrâșnești din dinți
nimeni nu e acolo când te frângi
iar și iar
când pe picioare te pui
iar și iar
când zile în șir conturul corpului tău se evaporă
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și-așa o să tot fie de-acum
tu cu tine și cu pata ta
tu cu tine și cu frica ta
tu cu tine și golul dintre picături
ca și cum ai coborî
fără trepte-n jur
fără nimic în jur.

În vestiarul fetelor
vezi o pată minusculă pe fund
pe pantalonii de trening alb al Mariei
și mâna ta îngheață
ai degetele țurțuri subțiri
ai vrea să topești pata aia
și ți se face frică
și-ți atingi treningul verde
și te rogi tu să nu ai
la tine să nu fie încă 
ce-ncepe cu p și nu se mai termină
te-apropii de Maria
și-i spui la ureche cu vocea gâtuită 
ca și cum cineva ți-ar fi îndesat șomoioage de vată pe gât
pată
ai o pată
acolo jos la tine
e o pată
și Maria începe să plângă
fetele își dau coate
mâna ta se-nmoaie
degetele-ți curg șiroaie
atingi mâna Mariei
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tu țâșnești după ea
pe scări fugiți
Maria trântește ușa clasei a V-a B
că n-a fost în stare să fie la A
tu trântești ușa clasei a V-a B
că nici tu n-ai fost în stare să fii la A
șoptești Maria
e acolo, ghemuită în spatele ultimei bănci
parcă-i toată din sirop de vișine
o iei în brațe
ți se-ncleiază în mâini
și stați așa
două fetițe mari de-acum
două fetițe pregătite pentru viață acum
lipite una de alta
de-o pată.

Ai strigat „mama, mi-a venit”
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat „mama, doare tare”
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat „mama, sunt crampă după crampă după 

crampă”
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat „mama, în bucăți mă frâng”
ea ți-a zis e normal
e vârsta
ai strigat o dată pe lună
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strigătul tău s-a izbit de pereți
și terci s-a făcut
pe podeaua unde soarele era o pată mică de lumină
ți-ai pus pe burtă o pernă caldă
și te-ai gândit că după patru zile și patru nopți
totul o să fie bine
mama ți-a zis să lași curat în urma ta
că poate intră tata în baie
și nu e frumos să vadă o vată c-o pată
fetițele mari își ascund urmele.

O dată pe lună din mine picură
pic-pic-pic picătura mea de murdărie
în câte tampoane să-mi ascund 
RUȘINEA?

O dată pe lună din mine picură
pic-pic-pic picătura mea de invizibilitate
cu câte șervețele umede să-mi șterg
DUREREA?

O dată pe lună din mine picură
pic-pic-pic picătura mea de silă
în câte perechi de blugi să-mi îmbrac
VINA?

RUȘINE
FURIE
VINĂ
refrenul fetelor care curg o dată pe lună
cîntecul lor din pete silabisite cu perna pe față
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E bine să fii invizibilă când curgi
ascunsă să numeri în gând oi
oile te-ajută s-adormi și să uiți
când ești ruptă-n bucăți, stai frumos la tine acasă
puneți un film
ceva romantic și posibil
fă-te nevăzută
chircită bea un ceai verde
și vino peste câteva zile
ca nouă
curată
o altă fată
și încă ceva:
să n-atingi mere când curgi
CĂ LE MURDĂREȘTI
să n-atingi morcovi când curgi
CĂ-I MURDĂREȘTI
să n-atingi pieptul de pui când curgi
CĂ-L MURDĂREȘTI
și încă ceva:
să nu intri în casa domnului când curgi
CĂ-I MURDĂREȘTI IMAGINEA
el a curs mântuire
tu curgi păcat
stai potolită și așteaptă
când nu mai curgi, mai vorbim
te sunăm noi.

RUȘINE
FURIE
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refrenul fetelor care curg o dată pe lună
cîntecul lor din pete silabisite cu perna pe față
să nu se-audă șuieratul ascuțit al durerii

Mă doare tare
ghemuită în pat
aștept să treacă sângele ca un jet fierbinte
să nu mă străpungă
să nu-mi taie corpul în două
să nu-mi scrijelească fiecare mușchi
să nu-mi gâtuiască fiecare vertebră
să mă lase să mă ridic
și să fac treabă
să fiu performantă
aștept să treacă
până luna viitoare 
și-apoi iar de la capăt
nu zic nimic
în zilele alea nu e nimic de zis
că dac-ar fi de ce s-ar povesti
despre durerea asta nu se vorbește
ea doar se târăște
în liniștea dintre noi toate!

O vreme rușine
o rușine lipicioasă ca acadeaua cu aromă de lămâie
strivesc acadeaua-ntre dinți
rușinea pocnește
și țiuie lângă raftul cu brânză de oaie
pândesc pași
pași înceți, scurși molcom
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mă rog să mă depășească
trec de conopidă, trec de pere
ajung lângă icre
uite și puțin humus
și stau
și stau
și stau
nu vreau să mă vadă nimeni brusc acolo
lângă raftul cu absorbante
mâna lipită de pachetul roz
ce rușine să te zărească cineva așa
o vreme am pândit
nimeni să nu fie acolo
nimeni să nu mă privească acolo
șiiiiii haț, luam pachetul
îl îndesam în coș
cât mai adânc
să nu se vadă
nici cel mai mic colț de la ambalaj
în coș rușinea dispare printre ardei și conopidă
ce bine c-avem atâtea oferte
ne-ajută să ne pierdem mai ușor!
 
O dată pe lună, corpul meu e zbatere
tac lung 
c-o pernă pe burtă
strâng ochii
încordez fața
și zic: trece
corpul meu – un zvâcnet înțepător
corpul meu – o crampă țiuitoare
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corpul meu – crisparea dinaintea liniștii
sunt o grămadă de oscioare care pârâie 
sunt o pungă de mușchi care se zvântă
sunt un legănat ațipit 
îmi mușc un deget
și încă un deget
adorm cu crampa-n gât

Sângele nostru o dată pe lună curge
curge și doare tot
doare tot și corpul se deșiră
o bucată pe-aici
o bucată pe-acolo
îl visez plutind invizibil
ascuns printre milioane de corpuri care alunecă 

moale
și râd încordat 
cu cearcăne apoase
și nesomn în stomac

Despre sângele care curge o dată pe lună se tace
nu e locul lui în școlile în care fetițele cresc supuse
amuțite și strivite
de sângele eroilor pulsând de curaj
hai deșteptarea din somnul cel de moarte
și vărsați, băieți, vărsați sânge adevărat
istoria se scrie cu sânge pur măi proasto
că de-asta e istorie, nu menstruație!

Cum ar fi un tampon pe care să scrie cu sânge
istoria e aici?
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sânge

politica e aici?
cum ar fi un tampon cu sânge pe care să scrie cu 

sânge
povestea e aici?
cum ar fi un tampon pe care să scrie cu sânge
nu ești singură?

Doamnele la școală îți spun că de-acum s-a terminat 
cu alintatul

durerea e parte din viață, fato!
aici facem școală
și-ți repetă: e serioasă treaba!
e materie multă 
ani mulți cifre multe nume multe bărbați mulți
aici nu pierdem timpul
și-nțelegi mai repede decât ți-ai fi dorit să înțelegi
că sângele tău e pierdere de timp!
știi că time is money
și te oprești
și nu mai furi din timpul oamenilor
cu sângele tău!
ce curge din tine nu e subiect în programa școlară
ce curge din tine nu e subiect în manual
ce curge din tine nu e subiect la orele de dirigenție
ce curge din tine nu e subiect la orele de sport
ce curge din tine nu e subiect în bisericile în care 

fetițele zic tatăl nostru
IARTĂ-NE
că ți-am mânjit descendența
cu tampoane de noapte
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always 
amin

Sângele care curge e secretul care așteptă să treacă
șușoteala sfrijită
ecoul damnat
cuvântul amânat
așteptăm
așteptăm să curgem dracului o dată
și curate să revenim la normalitate 
și curate să ne reintegrăm în societate
de mici ne-a fost vină
moștenire ascunsă
purtată cu nodul de vină în gât
de mici ne-a fost tampon al fricii
absorbant al neputinței
de mici l-am gâtuit
l-am sufocat
l-am pitit
l-am lipit
l-am dezlipit
l-am împăturit
l-am făcut gunoi
sângele ne-a fost tomberon colectiv
sedare sculptată-n singurătate

Lichidul ăsta politic ne-a fost tăcere
lichidul ăsta politic ne-a fost interdicție
lichidul ăsta politic ne-a fost rușine
lichidul ăsta politic ne-a fost invizibilitate
lichidul ăsta politic ne-a fost șters
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să facem din el o istorie în milioane de capitole ne-

scrise
să-i facem loc în manuale
să-i facem loc în basme
să facem din el cuvânt 
să facem din el
povestea
care
ne 
unește.
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O limbă a mamelor

Toți știu.
Toți știu mai bine decât tine
ce-ar trebui să fii -
ce-ar trebui să devii -
ce-ar trebui să faci -
ce-ar trebui să taci -
ce-ar trebui să știi -

Toți îți zic cu zâmbete gonflate de fericire
cu pomeții sclipind și dinții emanând albicios 

bucurie:
ești mamă!
ești împlinită!
ești tot ce poate fi mai frumos pe lume!
ești freamătul zorilor!
ești mișcarea norilor!
ești liniștea toată!
Dac-ai știi cât te-ai schimbat,
ai născut, te-ai luminat!
simți asta, nu?
Nu știu.
Nu știu ce simt.
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Ce simt îmi scapă printre buricele degetelor 
ca un firicel de salivă scurs iar și iar
dintr-o gură pentru care sunt sân.
Doar sân.
Și pârâie trosnit tot ce simt.
Tot ce-ar trebui să simt sapă șanț cu pereți din țipăt 

scurt în intimitatea mea
vătuită cu simțirea altora.

O vreme am fost umflături
burtă umflată -
picior umflat -
palmă umflată -
Și lumea mă privea umflătură 
O să fie băiețel!
O să fie fetiță!
Draga, sănătoasă să fie!
A, e băiat!
Vai, dar e frumos ca o fetiță!
De la ochi în jos e-al dumneavoasră!

Corpul din care vin a fost odată șuviță -
era mic era scund era slab
și copiii râdeau de el
oamenii mari ziceau pune-ți ceva pe corpul ăla
întinde-ți o bucată de carne pe oasele tale
ce ești tu, băț sau copil?
corpul din care vin a fost odată 
scrijelit pe un zid printre alte zeci de corpuri
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și când a devenit umflătură printre umflături
n-a mai avut nevoie să se vadă!
Acum visează că-ntr-o zi se va pulveriza!

Mi-e teamă
țiuitoare teamă
stridentă ca o alarmă.
Mi-e teamă
abulică teamă
ce simt nu se pupă
cu buzele crăpate ale magiei
de-a fi mamă.
Mi-e teamă
zimțată teamă-n carne
nu pot să fac față
nu reușesc să sar ca un arc
la primul țignal.

Nu reușesc să mă storc
de lapte 
și din mine să curgă șiroaie tandre și adormitoare.
lapte mult, gen 300, 400 ml.
gen să fie acolo din plin!
gen cum dau alte mame să dau și eu!
Nu reușesc să fiu senină când nu dorm
și calmă când nu dorm
și bună când nu dorm
copilul se strâmbă, buzele se încleștează ca doi țurțuri 

subțiați
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și lingurița plutește deasupra lacrimilor mele
un avion peste un pământ inundat!
De ce nu mănânci?
Nu e bun?
Dar am făcut totul ca la carte!
Ca la carte nu poate fi decât foarte bun!
De ce nu mănânci?
De ce nu dormi?
De ce nu mă lași puțin puțin puțin?

Nu reușesc să fiu a ta
100% a ta
doar a ta și numai a ta
cu mintea conectată la fiecare respirație a ta
cu pasul lipit de fiecare pas al tău
cu ochii reflectați în fiecare clipire a ta
nu sunt doar tu!
Mă-ntorc la mine în mine și mi-e bine!
Dar ce mamă e aia care e doar o bucată de rai?
Care poate jumătăți?
Care-și găsește liniștea când e singură?

Eu nu sunt cum sunt alte mame
eu nu sunt cum a fost mama
eu nu sunt cum a fost mama mamei
eu nu sunt cum a fost mama mamei mamei
eu nu sunt cum a fost mama mamei mamei mamei
eu nu sunt cum a fost mama mamei mamei mamei mamei
mama împunge și eu trag
vai, ce broderie fac!
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cum tăcea străbunica
mamă dragă, lasă de la tine
că o familie cu sacrificiu se ține întreagă
că mama care nu tace și face nu e mamă
nu pot să mă fac că nu văd că la masa certurilor noastre 

doar tații țipă dreptate
nu pot să mă fac că n-aud că la masa certurilor noastre doar 

bunicii sorb supă zgomotos
și zic că n-are mereu n-are câte ceva
v-am văzut pe toate plângând 
și rugându-vă să treacă
dar n-a trecut
la masa certurilor noastre nimic nu s-a schimbat
doar noi am îmbătrânit

Eu nu sunt
eu nu sunt mama perfectă
eu nu sunt ca la carte
și poate nici tu
și e ok
 
Eu nu sunt mame
mame răbdătoare
mame încântătoare
mame luminoase
mame senine
mame sigure pe ele
mame liniștite
mame calme
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mame care pot tot
camuflându-și depresia în dăruire totală!
și strigând 
nu există nu poți mamă
nu există ai obosit mamă
nu există ți-e frică mamă
nu există nu mai vrei și mâine ca ieri mamă
nu există te vrei doar pentru tine mamă
nu există înfrângerea
îngrădirea
înnegurarea
îndatorirea!

Mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și-n ea ca un elastic arcurile fricilor să zbârnâie
în mii de consoane amânate
în mii de vocale ațâțate
în mii de silabe arcuite!
mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și-n ea să spulbere verbele puterii care-nsingurează
mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și din ea singularul apăsător să dispară
mamele ar trebui să-și facă o limbă a lor
și-n ea să fie loc pentru suroritate!

2
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Balada orgasmelor

aaaaaaaaah, orgasmele!
aceste delicii care te așteaptă cuminți, ca niște napo-

litane pe raft
trebuie doar să știi unde să le cauți
să le pui în coș,
mmmm!
și să treci pe la casă
sunt foarte gustoase, toată lumea le
recomandă
sunt de nelipsit de pe masă,
din celula de bază a societății,
la munte, la mare,
la iarbă verde
aaaaah!
revistele pentru femei îți spun unde să le găsești, au 

hărți foarte exacte,
știu mereu în ce supermarket trebuie să cauți
cât costă,
cum se prepară
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iar tu le vrei
aaah, cât de mult le vrei
pentru că
dacă te prinde iarna fără orgasme în casă e prăpăd
dacă nu ai orgasme în pat e nenorocire
și e vina ta
fă ceva.
cumpără jucării, aspiratoare care îți înghit clitorisul,
nave spațiale care îți transmit șocuri în vagin
fă ceva, orice!
orgasmul, aaah, orgasmul! orgasmul merită! merită 

toată osteneala
toată oboseala
toți banii
orgasmul îți confirmă: ești femeie. ești amantă. ești 

și tu, ceva, acolo
îți pică și ție ceva
chiar dacă trebuie stors, împins cu puterea gândului 

în corp
când el stă deasupra ta și împinge cu violență înainte 

și înapoi
(tu știi că așa trebuie să fie, n-ai ce să faci)
închizi ochii și te gândești la altceva sau la altcineva
strângi din pleoape,
aaaah!
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faza, când îl văd cât se chinuie acolo, săracul… (toarnă)

gem și eu de două ori și gata”
râdem amândouă în hohote
aaaah!
îmi place sinceritatea, sinceritatea e amuzantă
și eu fac la fel uneori
e hilar, da
ce e sexul? sexul e ce vedem în filmele porno (pentru 

că la noi nu se vorbește despre asta)
aaaah, doamne ferește!
iar filmele porno le vedem pe saiturile porno și pe 

ecranele
televiziunilor
porno
unde femeile fac sex oral și sunt îmbăiate în spermă 

și se bucură enorm
de parcă buzele lor ar avea orgasme când
aaaah! 
unde femeile sunt mutate de colo colo ca niște 

obiecte
ca niște saci de cartofi
aaaaa
aaaah!
„dacă aș filma eu chestiile astea” îmi spune izabe-

la din mers și aproape țipând, ca să acopere claxoanele 
mașinilor
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bam-bam, bărbatul ține femeia strâns de talie și se 

împinge cu toată forța în vaginul ei expus
bam-bam!
„să spun sincer, e ca la sală, doar că mă mișc mai 

puțin”
mai ții minte, dana, atunci am spus altceva
dar: te simți de oțel?
„dă la mine ca la aparate”
ai mânere tapițate cu piele?
ai instrucțiuni de folosire tipărite cu font de 14 și 

lipite de spătar?
„te simți așa, ca o gaură în gard”
aveam 12 ani când am auzit asta din gura directoarei
venise always să ne facă educație sexuală, pentru că 

noi nu aveam părinți și educatoare
eram singure pe lume
au venit niște tampoane să ne vorbească despre sex 

și menstruație
ne-am adunat în sala de sport
niște doamne-tampon ne-au dat cărticele verzi și 

câte două tampoane
și ne-au spus cum stă treaba
tampoanele erau lipite de un carton sclipicios, care 

mirosea a dulce, mirosea a pungi de cadou cu mânere 
de sfoară colorată pe care le dau și le primesc oamenii 
cu bani
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corporație,

ora despre menstruație,
s-a încins discuția.
eu și colegele mele am rămas mute
am rămas mască
stăteam pe scaune, ca la teatru
în fața noastră, pe primul rând, câteva profe, care 

veneau și la noi în clasă și trânteau supărate sau plictisite 
catalogul pe catedră

profa de engleză, directoarea adjunctă
profa de mate, directoarea școlii
și alte profe mai mici
au început să vorbească și au uitat de noi
(nu am văzut în viața mea femei mai nevorbite
nu am văzut în viața mea femei mai însetate
nu am văzut în viața mea femei mai mânioase
nu am văzut în viața mea femei mai înfometate)
au uitat complet de noi, de ce era bine să auzim și 

ce nu
„lor nu le pasă” a zis profa de sport
„te simți așa, ca o gaură în gard” a zis directoarea
singura mea consolare
era că noi o să știm mai bine
noi o să știm mai mult
noi avem revista bravo unde știam că e o rubrică 

despre sex
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și oricum ce îmi păsa mie de bărbați, de fapt, eu o să 

întâlnesc un bărbat căruia îi pasă
eu
o să fiu excepția și nu mă interesează ce fac restul
directoarele au murit, amândouă, la doar câțiva ani 

după ce am terminat școala generală
am mers la ambele înmormântări s-au nimerit
în niște zile cu mult soare
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Noi nu ne-am născut pe datorie

Nu datorăm nimănui nimic
Nu datorăm copii patriei
Nu datorăm ascultare conducătorilor
Nu datorăm respect părinților
Nu datorăm bani
                      pentru
                      apă și pământ și flori
Nu datorăm muncă
Nu datorăm sânge
Nu datorăm zâmbete și
Mai ales
Nu datorăm drrrra-gooss-teee.
 
Noi nu ne-am născut pe datorie
Ne-am născut în carnea noastră
De la început
Am fost întregi
Iar ce ni întâmplă
Zi
De
Zi
Și
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De
Noapte
 
E un furt.
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Mi-am tras-o cu un feminist

Ne-am cunoscut în timp ce așteptam la dentist

Eram singuri în camera cu reviste cu diete de slăbit 

și ne plictiseam 

Mi-a mărturisit că e foarte trist

Pentru că a fost socializat 

Ca bărbat (între timp devenit artist)

Iar acum nu are acces la o gamă largă de emoții

Despre care societatea crede că sunt rezervate pentru 

femei

I-am spus:

- Nu te teme, cu mine poți să plângi cât vrei

... chiar și fără temei.

Ochii i-au sticlit nespus.

  

Când am ieșit din cabinet, în vrie, 

a venit glonț la mine: - Știi, nu îmi stă în fire, dar 

voiam să te întreb dacă ai chef să ne vedem la o cafea?

L-am privit amețită de anestezie
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 „De ce nu? Toți bărbații cu care am ieșit până acum 

m-au dezamăgit dar poate el e născut sub altă stea.”

 A fost o idee cam zurlie.

  

 A doua zi, am ieșit în Control și a insistat să  

plătească

 de la prima bere.

 I-am zis că eu câștig destui bani la ruleta rusească 

 (care e munca pe proiecte sociale cu fonduri  

europene)

 cât să îmi permit două beri pe săptămână în oraș 

(nu mai mult)

 nu trebuie să se ostenească

 e tutto bene. 

  

 Mi-a vorbit despre cât de important e feminismul 

pentru el:

 dacă ar putea, ar face chiar un cartel, 

 al feminismului românesc!

 - Serios acum, nu glumesc de fel.

 Apoi a ținut foarte mult să îmi explice

 De ce Polonia avorturile interzice.

 M-am revoltat:

 - Pe bune?



Arta revendicării

166  Eu nu mi-am mai auzit vocea de când am coman-

dat alune.

 În plus, cunosc subiectul bine, ca activistă. Tu ce 

experiență ai în zona asta?

 - Ah, nu prea multă, am citit câteva chestii într-o 

revistă...

  

 După alte trei întâlniri șarmante

 în care mi-a povestit în detaliu despre ce o să fie 

următoarea lui carte,

 ne-am îmbătat și ne-am sărutat,

 ceea ce recunosc,

 m-a fermecat

 nițel

 așa că am ajuns la el

 în pat.

 Dar a părut deosebit de încurcat

 când i-am zis că nu fac sex prin penetrare

 decât cu prezervativ

 și mi s-a plâns că în această situație lui nu îi rămâne 

tare.

  

 A devenit foarte emotiv 

 și a insistat să o facem fără.

 Lacrimile lui lăsaseră deja o dâră... 
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 - Uite care e treaba, Marcel,
 sexul prin penetrare
 e doar o opțiune
 într-o mare
 de opțiuni.
 Putem să ne simțim bine și aaaltfeeel

 Sunt atâtea lucruri de încercat!
 Pe loc vei ști
 dacă fantezia ți-o vei folosi.
 Marcel era însă de neconsolat,
 pentru că sex prin penetrare nu îi era dat. 
  
 Atunci m-am enervat:
 - Ok, știi ceva? E foarte deplasat
 Să îmi ceri chestia asta în mod repetat.
  
 Am tras aer în piept și, cu toată demnitatea pe care 

poți să o ai într-o ipostază seminudă și semibeată în  
semiîntuneric, 

 am adăugat:
 - Pe lângă riscul bolilor cu transmitere sexuală, 
 care nu e deloc de ignorat!
 (mai ales la cât te văd de arogant)
 eu mă mai expun și la o posibilă sarcină - pardon, 
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 iar chestia asta îmi taie orice chef...
 e chiar cireașa de pe tort!
  
 Și am plecat.
  
 Iar când am ajuns acasă m-am masturbat
 cu gândul la un feminist adevărat
 care mă sărută de parcă s-ar înfrupta dintr-un festin
 în timp ce își coboară mâna spre...
  
 (continuarea într-un episod viitor) 

2
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Îmi port tristețea ca pe un șal, cu demnitate
- cronologia incompletă a durerii în 15 acte -

1.

ca și cum am fi mers la război
sau în alt loc de unde nu aveam să ne întoarcem 

niciodată 
ceva ce e într-un fel adevărat
în seara aceea de vineri ne-am îmbrățișat pe băncuță, 

am plâns
se făcuse frig, eram doar noi două în stație, 
eram înfofolite ca două băbuțe
și de la prea multe haine, brațele noastre
nu reușeau să ne cuprindă până la capăt corpurile;
mă rugam să nu vină autobuzul, 
m-aș fi agățat toată noaptea de acea ultima oară

și acum, altă seară, 
văd spatele unei fete cu părul tău 
strâng colțul cămășii în palmă, 
strâng toate unghiile în palmă,
aerul fuge departe de mine,  
încerc să-l ajung în timp ce bordura 
devine o plastilină călduță 
și picioarele mi se adâncesc
se adâncesc,
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nu ești tu dar apusul
apusul e chiar aici, 
mi se varsă pe față ca o cană de apă călâie
e posibil să-ți fi uitat, între timp, conturul 

2. 

tot în vinerea aia, câteva ore înainte,
ce n-aș da să dispară ziua de vineri
îmi întindeam creionul pe pleoape la oglinda 

murdară din baie
liniile tremurau,
tremurau
le ștergeam, o luam de la capăt, 
o să întârzii
nu ne mai văzuserăm de zece zile 
știam exact ce urma să se întâmple

în autobuz am ascultat alternosfera
mai ascultasem doar în liceu și cu tine în urmă cu 

un an și trei luni
în apartamentul ăla micuț verde ca o salată de la 

universitate
unde am stat în pat 24 de ore și printre altele  

ne-am rememorat adolescențele, am fost surprinse că 
mai știam versuri, le-am zbierat împreună, ne-am mișcat 
capetele la unison, am avut 16 ani 

când am întins cearșaful verde dimineața și centrul 
bucureștiului se răsfira în fața geamului nostru ca un 
patinoar, strălucea, părul tău strălucea

nu ți-am spus că acea dimineață perfectă 
la 16 ani ar fi fost tot ce visam
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și îmi hrăneam o mult prea dramatică milă de sine
dar nu e chiar ăsta scopul muzicii triste când trăim 

câte-o dramă?
te-am văzut de departe
trebuie să fii conținută
nu te agăța, 
nu te agăța,
dacă ești disperată 
va pleca și mai repede

la ora cinci jumătate fix
mă așteptai pe băncuță în parc
mă îmbrăcasem cel mai frumos
purtam pantalonii negri cu talie înaltă, adidașii cu 

platforme – știam, îți plăceau, aveam mânecile sorry not 
sorry ca niște proteste, purtam paltonul lung, bleumarin, 
eram amazoană

mă îmbrăcasem cel mai frumos
mă îmbrăcasem aproape la fel ca în ziua
în care ne-am sărutat prima oară 
când mi-ai zâmbit 
și în spațiul dintre noi s-a prelins o vinovăție călduță, 

politicoasă
am înțeles că nu mai contează

era vineri seara, era mijloc de martie
de-atunci am numărat săptămânile de la vineri la 

vineri
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mai târziu, pe la șapte spre opt,
ne țineam strâns de mână – o margine tăioasă de 

stâncă,
o stâncă goală și singură, o stâncă pe care doar 

mâinile noastre o mai țineau în picioare – strâns,
strâns ne țineam 
eram pe scările rulante de la metrou
se întunecase afară
și la capătul scării rulante, 
acolo sus 
erau câțiva băieți de la noua dreaptă 
împărțeau pliante

ca de la electroșoc 
ne-am desprins mâinile brusc, automat, am glumit, 

cum ar fi să ne mai luăm și bătaie,
ar fi o seară completă

cu toată violența homofobă din viață
pe asta am simțit-o mai tare ca oricând

ce mizerie, aproape uitasem
că
eram queer și n-aveam voie pe stradă
nici măcar să jelim

4. 

și am coborât scările spre subsolul ăla împuțit
barul era cel în care ieșiserăm la-nceput împreună
și cât coboram treaptă cu treaptă 
mă simțeam ca la antrenamentul de box, eram sacul
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lovitura
eram obrazul care se ferește
eram golul lăsat în obraz eram lipsa
iar în jurul nostru fumul și timpul
amorțeau
amorțeau
tic 
tac
tu ai zis că vrei să încheiem drăguț,
și am coborât mai departe, 
să încheiem ca și cum totul era încă
și am pășit, încă o treaptă, în aerul care
gol-goluț ni s-a căscat în față
era o voce acolo, un clopoțel, îmi șoptea
cădere liberă, fetița mea, 
încetinește
încetinește
încetinește
și am coborât mai departe
încetinește
barul era cel în care furasem țigări, aproape 

îndrăgostită și beată 
pentru noi furasem țigări, la cinci dimineața, 
de la un băiat care ne-a spus că e poet
și am coborât mai departe
i-am vorbit despre literatură feministă
băiatului, era doar un proiector, încercam să îți placă 

de mine
despre el am aflat mai târziu de la știri c-a murit
era mult prea tânăr
și am coborât mai departe
treapta era o pojghiță fină de gheață
încetinește,
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tu îmi ziceai că spre deosebire de părinți și copii
adulții au voie să se părăsească unii pe alții
țineam în palme secunda, 
secunda aceea când am împărțit o țigară și degetele, 

pentru prima oară, 
ni s-au atins 
țineam în palme secunda, mă uitam la ea cu foame, 

cu jind, 
o striveam
pereții erau un amestec de umbre umezi și reci 
și cât coboram îmi aluneca brațul în ei 
îmi scăpa
ca o lipitoare, tăcerea, în jurul nostru 
se închidea
iar cerul
cât coboram 
cerul era din ce în ce mai departe
spre haos în haos
mergeam
era o voce acolo, un clopoțel, îmi șoptea
nu-ți fie frică, fetița mea
totul devine din ce în ce mai ușor
când te lași să aluneci
tristețea poate avea și brațe calde, și moi
tristețea te poate iubi
încetinește
încetinește 
ieșiserăm din subsol în dimineața aceea, izbitoare, 

lumina
erai, 
nu am putut să lăsăm noaptea noastră în bar
ca pe o haină am purtat-o cu noi pe străduță  
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scuze

am urcat-o cu șoapte ușoare în sufrageria mamei tale
am strâns-o între genunchii noștri stingheri 
de magie erai
făcătoare
și luminițele de brad, căprioare, zburdau printre noi 
mi-ai pus mâncare în față, mi-ai citit în cărți viitorul, 

din ce ai citit relația noastră urma să fie lumea întreagă
și am coborât altă treaptă 
să asistăm la căderea lumii întregi
să te doară așa, să te uiți în oglindă, să râzi
fără început fără capăt
s-o întrebi pe oglindă: oare chiar se întâmplă? 
așa cum o întrebi pe oglindă la înmormântare
dacă mortul e mort dacă chiar poți să trăiești
ca și cum o persoană care îți atingea pielea zilnic 
pur și simplu nu mai există
să te cațeri pe timp, să te rogi de el să te ducă-napoi, 

să te ții
să te-agăți
să te arunce afară
să te izbească 
să te rostogolești 
să te rostogolești
și treapta era o sferă de sticlă, un glob
m-am răsucit odată cu ea
m-am gândit că treptele astea
la un cutremur 
sub noi s-ar surpa 
și din subsolul ăsta-mpuțit nimeni, dar nimeni
n-ar mai vedea 
cerul 
și această idee, te rog să mă ierți că îți spun, cumva 
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încă un pas, fetița mea
coboară cu mine
coboară cu mine
te rog, coboară cu mine, nu mă lăsa
la terapie afli că o persoană adultă nu are voie să 

spună nu mă lăsa 
nu se cuvine
ai fi putut când erai mică, acum e târziu, nu-ți 

datorează nimeni nimic
repetă cu mine: nimeni nu-ți datorează nimic,
și pășește-n tăcere
încă o treaptă în fumul amorțit
pășește-n cădere fără sfârșit
dar poți să te duci la un capăt de lume   
spre vânt spre lună spre soare spre munte
spre gheață spre beznă spre trunchiuri bătrâne spre 

calea lactee să urli
nu mă lăsa nu mă lăsa nu mă lăsa nu mă lăsa nu mă 

lăsa
să urli spre pernă să urli spre vid 
și am coborât încă o treaptă 
nu mă crede, nu crede nimic din ce scriu
în doliu, la fel ca în îndrăgostire, nu există prea mult 

adevăr 
dacă îl cauți, nu ăsta e locul 
ăsta e locul unde odată cu mine 
cobori
încă o treaptă
mama nu mi-a zis cât de crudă poate fi despărțirea
tata nu mi-a zis cât de crudă poate fi despărțirea 
tata oricum nici nu se mai pune,
dar nu-ți voi vorbi despre familia mea defectă acum 

nu vreau
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mai bine cobor, ca un copil care crede în basme 
fuge de monștri, se ascunde după perdele
cobor în ziua aceea 
multă lumină erai 
când împreună am văzut răsăritul
când am fumat pe balconul familiei tale și odată cu 

fumul
vapoare posibile au plutit între noi
când m-a trezit din somn sms-ul
o să-mi fie dor de tine, 
mi-ai scris pe la prânz, 
mi-ai sădit în stomac licurici
m-am gândit că poate aici, 
poate aici, poate cândva
va fi casa mea
și am coborât mai departe
orice ca să mai stau puțin cu tine, 
încă o treaptă prin aerul fum 
prin creaturi subpământene
prin burta tăcerii imense
prin gol 
în gol
am levitat
am levitat
încă o treaptă și stomacul meu și plămânii 
mi-au căzut odată cu pașii
m-am pierdut rând pe rând
ai pierdut rând pe rând
licuricii
încă o treaptă și nu am urlat nu mă lăsa
ca să mai văd puțin din tine 
mi-am mușcat limba nu am urlat
m-am prefăcut stăpână pe sine
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iar în cădere, printre șerpi și șopârle
printre cârtițe, râme
printre șobolani și bursuci
am zburat

și crede-mă că atunci
am coborât multe scări
și chiar dacă nu mă crezi, eu știu, erau multe
și cât coboram îmi era greu să mă separ de ideea 
ideea din ce în ce mai precisă
singurul adevăr la-ndemână
ideea
că de fapt 
infernul 
e locul
în care 
cobor 

5.

tristă, dar calmă, în fotoliul vechi 
tu îmi povesteai ceva despre o prietenă și problemele 

ei la locul de muncă
eu nu mai știu dacă țineam în mâini o băutură caldă 

sau rece 
știu că-mi țineam spatele drept, 
linia lui mă aducea încă-mpreună, mă păstra legată 

de corp
tu îmi ziceai că e fascinant cum inima frântă te 

reconectează de oameni
eu fumam fumam țigară după țigară
ție chiar îți ieșea să faci încheierea aceea drăguță
eu mă dărâmam mă dărâmam
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autobuzul ăla a venit până la urmă
tot drumul am plâns, bebeluș, în convulsii
la o stație a intrat o vecină, m-am prefăcut că nu o 

cunosc
cineva mi-a adus șervețele
mi-am băgat nasul în geam și am plâns și am plâns 

și am plâns și am plâns
când am ieșit mi-a rămas fața acolo 

6. 

tot anul în care am fost împreună ți-am promis 
mereu că voi scrie eseuri despre călătoriile noastre

din care, să fiu sinceră, am rămas cu cele mai calde 
senzații, cele mai dulci

am amânat de fiecare dată sau am scris doar 
fragmente

înainte de ultima mi-ai zis de data asta trebuie să scrii 
chiar acolo, mai târziu nu mai scrii niciodată 

așa am făcut, te-am ascultat
și am scris 
doar că fără tine, de data asta

și acum, după luni în care nu vorbim deloc, 
când pare complet nepotrivit, 
mi-e mai la îndemână ca niciodată
să scriu despre cămeruța aia bordeaux unde am stat 

la sfârșit de noiembrie în vacanță și tu lucrai, iar eu 
citeam/scriam jurnale; afară era frig, camera era la etajul 
patru într-o pensiune ciudată și încerca să imite vagonul 
unui tren de lux din secolul 19 și pe geam vedeam case 
mici 

acoperite de zăpadă unde se făcea deja focul, era 
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atunci despre asta, despre precaritate, despre situația aia 
în care locuiești într-o casă veche în centrul unei capitale 
și faci focul. 

Mall-ul ăla stupid, mall-ul pe unde am umblat 
toată seara să-ți iei bocanci – tu erai în adidași subțiri și 
afară găsisem zăpadă – te-am pus să-ți iei șosete groase, 
ceva ce nu purtasei niciodată, șosete flaușate, mi-ai fost 
recunoscătoare după. 

Bomboanele pe care le-am luat de la supermarketul 
portocaliu și plăcintele și pâinicile cu usturoi, toate 
astea împreună cu casoleta de la maică-mea cu chiftele 
vegetariene ce nu se mai terminau, frigul, frigul care ne 
băga adânc sub plapumă,

televizorul ce vorbea în rusă și îți traduceam,
podul înghețat deasupra șinelor de tren, deasupra 

caselor, deasupra timpului 
deasupra timpului ne-am oprit și ți-am zis aici vara 

e foarte frumos
să venim neapărat la vară, ai zis
cearta,
felul în care am încercat să îți explic pășind 

prin zăpadă de ce mă simțeam eu nu mai știu de ce 
deconectată și de ce voiam, totuși, să fim ok, 

cearta din restaurant când te-ai supărat că am stat pe 
telefon și m-am supărat că îmi monitorizezi mișcările 
– de fapt erau acolo răni mai adânci – ceaiul de sub 
plapumă, sexul, din nou, sexul. 

PS: o scriu și apoi o iau cu mine oriunde, în autobuze, 
pe drumuri

ne ținem de mână
îmi îngrop fața în ea
fac dragoste cu această poemă, 
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adorm, 
fără frică de întuneric
fără frică
fără
adorm

7. 

mă gândesc des la începutul relației noastre
când eram mare regină indisponibilă
și tot ce știam să zic e că sunt sufocată, 
că am nevoie de timp, de spațiu, de singurătate, 
să stai undeva departe 
și uite-mă acum, când știu lungimea exactă a părului
pe distanța dintre gât și ureche
care mi-a crescut de când te-am văzut ultima oară

mă gândesc des la începutul relației noastre,
când panica mea cea mai mare
era ca va trebui să aleg între iubire și scris 
nu știam dacă pot să le conțin pe amândouă 
abia începusem să scriu după multă vreme
și cu iubirea, tot ce știam despre mine e că în relații 
mă pierd
ușor, ușor, aproape inobservabil, consistența îmi 

scapă printre degete, se scurge
ca dintr-un vas crăpat puțin de tot, dar destul
ca toți foștii copii chinuiți care n-au fost și poate că 

nu vor fi niciodată iubiți așa cum trebuie, 
tare/plin/fără condiții

mă gândesc des că m-ai cunoscut atunci când eram 
învelită
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te-am ținut și pe tine sub ea
aveam ghimpi, rana era casa mea
aveam ziduri, eram o cetate în apărare, 
și față de tine, față de tine atunci
cu toți ghimpii ăia, cu scutul
aveam multă putere
față de tine atunci
eram o războinică pierdută
fără scop, fără luptă
mă apăram

de dragostea ta

mă gândesc des la capetele noastre pe nisip
pe insula albastră a scriitoarei
frunțile lipite
eșarfa neagră
deasupra lor 
plutea
plutea plutea ne apăra de lume
plutea plutea și aducea cu ea
tot soarele 
și capetele noastre din ce în ce mai fierbinți
am fi putut să fim noi două împotriva lumii
am fi putut să fim o poveste perfectă, din filme 
dar nu eram
oricât de mult îmi doream, 
nu eram
oricât descântec stropeai peste zilele mele
oricât de mult scriam numele tău în jurnale 
oricâte nopți mă spulberam în mâinile tale, 
mii de bucăți 
făceai din mine 
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oricât de mare creștea inima mea pentru tine 
se desfăcea
mă desfăceam, 
nu reușeam să pun între noi liantul de aur
mă ascundeam, mă împiedicam, pierdeam litere
toată limba română îmi era deodată străină
din cauciuc, de gelatină, 
fugeam din mine, fugeam de ea
nu reușeam să spun clar și simplu
acest te iubesc
și lacrimile
făceau mici grămăjoare mici lacuri 
pe nisipul de sub obrajii noștri
tu alunecai în ele
câte puțin
te pierdeam

marea ne înghițea

8.

toată viața asta de după despărțiri
ca un sentiment subtil al tranziției spre undeva, nu 

se știe unde
de parcă te-a uitat cineva într-o stație și aștepți să fii 

recuperată
de parcă suferi destul și apoi urmează ceva bun 

negreșit
de parcă asta e acum sunt singură nu e ceva în care 

poți să te așezi 
îmi redecorez camera, întind luminițele dintr-o 

parte în alta
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cu ele

pun veioze pun postere pun pernuțe frumoase pun 
biblioteca pun păturici

și e o parte mică din mine
o parte care aș fi preferat să nu existe
care te așteaptă să-ți zică uite ce frumos am făcut
e absurd și mă calmează doar faptul că și Ella –  din 

Carnetul auriu de Doris Lessing –  și Ella mai trece prin 
asta, când își ia un apartament mult prea mare ca să 
încapă și iubitul ce o părăsise cu un an în urmă 

și îl așteaptă la masă, la geam
de parcă ești mereu în așteptarea altui autobuz spre 

acasă

eram mai puțin deprimată când eram cu ea, îi zic 
lui M. 

păi trebuie să ne găsim fericirea și în afara relațiilor 
romantice, îmi zice

ce crezi că nu știu, știu, mă lupt cu asta de ani de zile

9.

călătoria noastră în orașul ucrainean
mă urmărește
trenul de la 6 dimineața, tu care dormeai, gara în 

care s-a oprit trenul și se vorbea în rusă; te-ai trezit, e ca 
un film – mi-ai zis, ai adormit la loc 

eu care m-am uitat la tine cum dormeai și am fost 
atât de fericită că exiști, că sunt cu tine, că suntem atât 
de aproape încât îți aud respirația, aud cum mici coloane 
de aer îți pășesc pe față, 

- te simt -
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rostesc aceste două cuvinte 

pot să le locuiesc cu totul cu totul pot să le zic la 
toată lumea pot să le strig te iubesc 

te iubesc 
te iubesc
dormeai pe geaca ta de blană artificială, era opt 

dimineața și era soare, m-am dus în celălalt vagon, o 
femeie în vârstă vindea cafele și ceaiuri – am luat două 
cafele ness, mi le-a pus în niște pahare roz cu iepuri, 
iepurii zâmbeau, sub ei scria HELLO, ți-am pus iepurele 
în față și o bomboană, te-am trezit: uite, îți zâmbește un 
iepure. 

știu călătoria aia în cele mai mici detalii
știu cartea pe care am ținut-o în brațe în tren și n-am 

mai citit-o 
cartea pe care nu mă încumet să o scot de pe raft 

nici acum 
gara în care erau reclame la un vrăjitor dintr-o 

emisiune pe care o văzuserăm împreună, 
poliția violentă cu un om fără adăpost și felul în care 

mi s-a chircit atunci stomacul
hostelul unde am ajuns pe jos, camera luxuriantă și 

dărăpănată în același timp, cuplul de bătrâni ce țineau 
hostelul și nu ne lăsau niciodată în pace. Zilele cu ploaie 
în care nu găseam nicicum teren emoțional comun și 
ne-am tot certat 

am stat în pat bosumflate, ne-am uitat la seriale, ți-
am zis pasiv-agresivă dacă ne mai certăm mai bine ne 
întoarcem acasă, ce sens mai are orice vacanță, merg acum 
la gară să îmi iau bilet

ziua în care a venit soarele, am coborât spre mare 
printr-un parc-pădure, tălpile noastre au strivit frunzele 
galbene-verzi au foșnit, ne-am jucat ne-am prostit 
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Plimbările pe străzi, mall-ul în care intram doar 

pentru pipi, algele de la supermarket, falafelul, ceaiurile 
din diferite cafenele, 

Caruselul sovietic - șirag de animăluțe scorojite ce 
scârțâiau din toate încheieturile, ne-am urcat, ne-am 
filmat și am râs și am zis cum ar fi să se rupă, cum ar fi 
să ne arunce în mare. 

marea, marea, marea, delfinii care veneau să ne salute 
în geamul de la delfinariu unde am intrat să ne încălzim,

delfinii de care ne era atât de milă și cum am vorbit 
atunci despre depresia delfinilor, 

penultima zi în care soarele plecase, era o furtună 
sinistră dar am coborât la mare pentru mic dejun și am 
mâncat acolo ce cumpăraserăm de la supermarket – 
părul ne zbura în toate părțile, marea ne scuipa violent, 
mic dejun la sfârșitul lumii am zis și am fost atât de 
fericite. 

Centrul orașului noaptea, clubul gay foarte secret în 
care am băut un vin roșu prost 

nu era aproape nimeni acolo și mi-a fost foarte frică, 
tocmai citisem despre pride-ul din același oraș care 
fusese atacat de neonaziști

jocurile erotice, discuțiile despre sex, sexul
magneții urâți pe care i-am luat cadouri pentru toată 

lumea: nu mai aveam bani,
cartea de povești pentru copii pentru mine, insigne 

pentru noi două, foarte foarte foarte mulți militari pe 
străzi, 

scrânciobul de mai sus de mare în care m-am dat 
chiar dacă ploua și am râs și mi-ai făcut poze, 

plăcintele călduțe cu cartofi de la bătrânica de la 
colțul străzii,

bărbatul care făcea baie în noiembrie, nu erau nici 
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marea, marea, marea pe malul căreia am făcut 

planuri să plecăm cu vaporul 
ne-am despărțit la trei luni după vacanța aceea 
și
știu bine că am un talent aparte
să izolez, să romantizez călătoriile din relații, să le 

golesc de adevăr 
dar nu e doar asta 
mă urmărește că te-am dus în locurile de care sunt 

atât de intim legată, 
mă urmărește că te-am dus acasă
între timp mi-am promis că n-o să mai fac asta cu 

nimeni, dar cine știe
cât de elastice sunt inimile noastre, 
câte pierderi mai încap în ele

10.

dimineața mă pun pe podea în sufrageria din casa 
asta veche, casa lui S.,

mă pun pe salteaua de yoga
îmi încrucișez picioarele, îmi pun telefonul pe un 

scaun în fața mea și pornesc youtube-ul 
azi e zi de healing&meditation, ziua opt, zice tipa 

din video 
după primele trei secunde în care mă pune să respir,
mă bușește plânsul.
am plâns rar în lunile de după tine și chiar dacă nu-

mi place s-o zic,
e o parte din mine căreia îi e încă scârbă de slăbiciune
e o parte din mine care voia să-ți arate, să-ți spună: 

uite, vezi cât de bine pot să mă simt, 
nici măcar nu mai plâng
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milă 

plânsul îmi umple nările cu lichid, așa că îl opresc, 
să pot să respir liber, curat, plin, în continuare,
să fiu atentă
să urmăresc acest video
să fac toate mișcările de care am nevoie
și prin mișcările astea să cerșesc endorfine 
să nu mai fiu tristă, 
să nu te mai visez nopțile și apoi să mă trezesc 

singură, 
să nu mai simt nevoia acută să fiu ținută în brațe,
să nu mai mănânc zahăr în loc de iubire,
să nu mai aud vocea ta în capul meu, 
cum repeți că a fost o decizie bună
a fost o decizie bună
a fost o decizie bună
să te desparți de mine

11. 

am zile bune
zile din altă viață
apoi intru iarăși în loop
tentația toxică social media
cine cui i-a dat like
câtă sfâșiere poate să provoace un like 
același sentiment al trădării
același sentiment al trădării
îți dau block și unblock
nodul în gât
îți dau block și unblock
durerea în burtă
îți dau block și unblock
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îți dau block și unblock
cum e să fii atât de ușor înlocuită?!
îți dau block și unblock
o avea ceva mai bun decât tine fata aceea, ar zice 

mama dacă aș vorbi cu ea, încurajând aceste interpretări 
tradiționale ale despărțirilor; 

în timp ce eu mă chinui să nu reduc totul așa
ea – mama – cea care ar fi trebuit să-mi zică cât de 

mult contez pe lume, 
să mă facă să cred
și mama, tot mama
care în continuare îi dă like pe facebook mamei tale,
o absurditate

12.

recitesc Jane Eyre în metrou
și poza 
poza aia a ta cu noua iubită 
îmi apare nonstop printre rânduri 
acum un an, 
acum un an aveam o viață împreună 
mă uit la poze cu tine  
și mă uit la poze cu tine din nou, 
apoi mi-e rușine 
mă învârt în aceste mici obsesii în timp ce planeta 

e în flăcări

să mă curăț cumva de iubirea asta, să scap
a mucegăit între timp
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sunt la mare cu A., aproape fericită și calmă – ne 
legănăm 

prietenia știe să vindece
printre trandafiri, cărți, cafele, printre cartofi prăjiți, 

papanași și vinuri, vorbim
literatură vorbim familii vorbim relații vorbim 

proiecții de viitor, vorbim vise, 
vorbim încălzire globală, vorbim
vorbim feminism vorbim arundathi roy și iarăși 

literatură, vorbim
printre răsărituri, jurnale, printre căței care zburdă, 

printre piersici caise, printre valuri și valuri vorbim – 
prietenia te liniștește 

și apoi, pur și simplu, într-o singură clipă îmi pierd, 
în fața ei, forma, 

n-am putut să mă abțin, știi
m-am uitat la poze, 
iar
m-am uitat
cobor
și cobor
de ce nu pot să mă opresc de ce 
urăsc totul, mă urăsc, nu mai suport, mă simt obsedată,
cobor 
și cobor 
o să te tot uiți, cât încă mai ai energia acolo
pe nisipul de la apus, printre coji de semințe și scoici, 

A. capătă un profil de înțeleaptă greacă
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la câteva zile după 
am deschis un document, se chema cronologia 

durerii, 
în primele săptămâni, când emoțiile erau clare ca 

niște cuțite
am scris zilnic
știam foarte bine ce-a fost drept și nedrept 
nu era nicio încurcătură la mijloc

apoi am fost viermișor
m-am tot zvârcolit diminețile pe scaunul din 

bucătărie
m-am uitat pe geam și am încercat să decid, cu 

borcanul-scrumieră în față, 
cine e înger și cine e demon – am crezut diferit de 

fiecare dată 
am visat, am tânjit, am urât, am dat foc la poze, 

mi-a părut rău și iar am visat
în paralel,  ca și cum universul m-ar fi despăgubit, o 

energie nebănuită în mine, 
am lucrat nonstop, și oamenii m-au întrebat de 

unde am atâta putere
am lucrat nonstop, și seara mi-am lipit stomacul de 

perna de pluș
mi-am mințit copila din mine cu povești frumoase 

și neadevărate 
ca să poată să doarmă, 
i-am spus că o să-ți dai seama și o să te-ntorci, 
ca să poată să doarmă 
mi-am schimbat pielea de o mie de ori



Antologie de poezie feministă

195acum nu mai știu aproape nimic despre relația aceea
viața s-a lărgit
am aruncat scrumiera
am scris mai puțin

15.

apa curge în cadă, 
ca atunci când o pornesc ca să pot să fac pipi 
acum pot să plâng
mă așez pe margine, brațele în brațe
uneori, chiar și după multe luni, tristețea ți se poate 

culcuși în piept ca-n prima zi
și uite-vă, sunteți din nou împreună.
ca-n prima zi mă lipesc de peretele rece și umed
îmi cobor capul în piept
cum e posibil cum e posibil cum e posibil, mă întreb
ce-am făcut, ce-aș fi putut să fac, ce aș fi putut, de ce 

n-am fost destul, ce-aș fi putut, oh
mă sparg în lacrimi 
[E chestia asta cu doliul/pierderea, e nerealist să 

aștepți să dispară de tot, nu are buton, nu funcționează 
așa. Mai degrabă se rărește, ca o trecere între anotimpuri, 
cum se rărește zăpușeala din august și printre ea își fac 
loc frunzele uscate din septembrie, așa și cu doliul. Mai 
întâi o să te omoare, apoi o să-l trăiești mai rar și mai 
puțin, iar când o să revină e posibil să fie din nou ca-n 
prima zi și o asta să te șocheze; cum e posibil? mă întreb]

în cadă mă gândesc la terapeuta aia cu termenii ei 
robotici: oamenii suferă după despărțiri de o la o lună la 
trei luni și după aceea își revin, se combină din nou.

cine calculează așa suferința? de parcă am fi niște 
mașini stricate, duse la service și pe capotă ni s-ar lipi 
termenul reparației.  
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emoțiile? suntem oameni, în puii mei. 

apa îmi suge din degete, pielea se zbârcește, se 
zbârcește

ca atunci când stăteam în cadă, abia mă îndrăgostisem 
la fiecare cinci minute mă întindeam spre prosop, 

îmi ștergeam mâinile, luam telefonul, îți dădeam poze 
cu mine apoi apa mă cuprindea din nou, euforică, eram 
euforică Cum e posibil? Oh mă întreb, obrajii mei uzi, nu 
mai fac diferența dintre apă și lacrimi

mă întorc din oraș în taxi, în jurul umerilor – 
tristețea 

foarte pregătită să-mi bag capul în pernă, să plâng
descui ușa, mângâi pisicul, îmi las rucsacul, îmi scot 

adidașii
din bucătărie iese M.
cu prăjitură, lumânări, focul iese din ele, îmi zice 

să-mi pun o dorință, mă ține în brațe
e ziua mea și plâng oricum, de bucurie
Iubirea nu e o consolare pentru întuneric, îmi 

scriu în jurnal, ca s-o citez pe Maggie Nelson care o 
citează pe Simone Weil; iubirea e lumina. 

2
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bianca ela

Este scriitoare și traducătoare. De 25 de ani, ține jurnale care 
uneori se transformă în ierbare sau în caiete cu liste. Face poeme 
fără pretenții, hibride, narative, pentru prietene. Are grijă de o 
ferigă, o iedera helix și o violetă africană, și crede cu toată puterea 
în solidaritățile queer-feministe, antirasiste și anticapitaliste la care 
și cele mai singuratice și mai fragile dintre noi pot pune umărul. 
Este membră a Cercului de lecturi feministe Dysnomia.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/


Arta revendicării

200

zbor

8
ani aveam când am zburat prima oară

și nu știu deloc să vorbesc despre asta
așa cum știu artistele, cum știu poetele,
cum știu femeile creatoare
eu nu sunt decât o fetiță
8 ani
care-ți trimite avioane de hârtie

ele foșnesc, albe și singure,
îți aterizează la picioare
primește-le.
sunt cam copilăroasă,
cel puțin la-nceput
ai răbdare cu mine
nu știu deloc să vorbesc despre asta.

*
Era o zi cu nor.
Un singur nor.
O zi cu soare.
Dimineață sau prânz
Erau oameni
era o scară
era o elice
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mama a zis:
avionul ăsta are elice
iar noi avem locuri pe aripă
ce ghinion
pe aripă
e cel mai rău să stai
acolo se simt turbulențele
așa a zis taică-tu.

Am știut precis la ce se referă

Cred că ne-am așezat 
eu am vrut la fereastră
era ovală 
scaunele erau albastre 
erau gri
erau închise la culoare
în buzunarul din față erau reviste cu poze cu avioane
cu femei și bărbați care râdeau
cu ceruri de toamnă
reviste occidentale, cu pagini glasate care miroseau frumos
a bomboane
și stuardeza mirosea frumos
era blondă
era șatenă.
Avea buzele roz
Roșii
A închis ușa
toată lumea a tăcut
și ea a ridicat mâinile
sau câte un picior, pe rând
s-a aplecat
s-a ridicat
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a făcut podul din picioare,
a făcut roata,
a făcut coșulețul.
A executat un battement tendu
- ea era slabă, nu grasă ca mine,
 doamna ei de balet nu ar fi botezat-o ursuleț - 
și o kata
- domnul de karate ar fi felicitat-o - 
zâmbetul ei cu buzele roșii
roz
a rămas deschis către noi
în toate momentele.
s-a prefăcut la sfârșit
că-și pune masca pe nas
din tavan au căzut măștile
fiecare om avea câte una
dacă venea moartea
trebuia să știm s-o întâmpinăm
cum se cuvine
cu masca potrivită pe față.

femeia a plecat
avionul a pornit
și a mers și a mers
prin aeroport, a făcut opturi
viraje
ca să poată să zboare un avion trebuie să-și ia avânt
să prindă o viteză de 7 ori mai mare ca o mașină
de 9 ori 
de 10
de un milion de ori 
de un catralion de catralioane
de un infinit de infinituri de ori.
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*
8
ani aveam când am zburat prima oară 

La decolare
am strâns-o pe mama cât am putut 
De mâna la care purta
Ceasul mamei ei.

Era un ceas mic
un ceas familiar 
un ceas auriu
un ceas cu brățara subțire 
făcută din zale mobile
ca o omidă-robot.
Era un ceas cu cadranul cât un bănuț
cu cifre de aur și rupte
în el rodea
aici n-am niciun dubiu
că în el rodea 
tic tac ric rac tric trac 
tritz tratz critz cratz
printz cranț
un șoricel
oră de oră, zi după zi,
an după an
în ceasul mamei mele
pe care ea-l avea de la mama ei
rodea un șoricel
cuminte, discret,
noaptea era asurzitor, 
și la fiecare tic
la fiecare haț
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să nu țină ritmul
să uite cum se roade corect.
Dar mama avea grijă
cum avusese grijă și mama ei, să-ntorcă rotița
la timp.
Sub brățara subțire,
sub cadranul cât un bănuț 
unde timpul rodea și rodea, 
sub vuietului motoarelor
rodea priceput, 
dacă era nevoie, până la os,
încheietura mamei zvâcnea.

*
8 ani
Și pe mama n-o cunoșteam, așa cum niciun copil 

n-o cunoaște
Și-o aduceam pe lume de câte ori era nevoie.
De câte ori
din întuneric săreau, de-acum, câinii
și valul de sânge răscolit din corp
mă zvârlea în spate,
mult în spate;
de câte ori femeia care mă creștea
în locul mamei mele
se ridica în picioare și nu se mai oprea
în călătoria ei spre tavan,
de câte ori monștrii din colțuri, 
din așternuturile cu miros acru
mă dibuiau cu degete galbene
și mă apucau de picior;
odată cu fiecare coșmar
o scuipam pe mama din corpul meu și pe urmă
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mă urcam pe ea ca pe o barcă de salvare.
Și pentru că timp nu aveam
Mai mult de jumătate de ceas
Liniștită, se purta ca și cum
În mijlocul inimii ar fi avut un gol
Numai bun pentru mine.

8 ani când
La decolare, ea a ne-socotit
toate legile noastre 
și-a plâns ca și cum ar fi fost
ea însăși copilul 

                          - mama, am zis.
- da, mama, a zis.

Avionul ăla vechi, o rablă de avion, cu vopseua cojită, 
scârțâia și trosnea din toate șuruburile

O capcană proiectată
pentru noi două străine pe care le purta
(„Către moarte. Dacă ne poartă de fapt către moarte.”)
în țara în care, de două luni, muncea tatăl.

Nu-mi amintesc nimic altceva,
prietenă dragă,
asta e tot.

Mai știu doar că, la decolare,
lumea văzută pe fereastra ovală
s-a răsturnat
și s-a dus.
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*
18
aveam când am zburat și pe urmă
n-am mai zburat niciodată.

Era anul 2000 era
Sfârșitul lumii
mă întorceam din vacanță 
de la prietenii din Occident.

Era un timp al euforiei
al hormonilor
o fază încă proaspătă
a relației noastre.
Europa era
o sticlă de cola rece, de la frigider
mă umflasem, în vara aia, de cola și
mă-ntorceam acasă, cu avionul,
umflată și singură.

La Vamă, bărbatul din cușcă
o cușcă de protecție
care să-l apere de mulțimea 
non-europeană adunată acolo,
 – Vameșul – 
un bărbat sumbru și blond
un bărbat occidental, știi,
dintre cei blonzi și sumbri
s-a uitat la mine
secundele treceau și el se uita
când la poza din pașaport, când la mine.
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- Vă rog să mă iertați.
Nu se va mai întâmpla.
Sunt doar o adolescentă. 
Am fost în vacanță
Am prieteni aici.
Iertați-mă, vă rog.

Exact cum mă învățaseră părinții.

Și el a zis:
- Viza îți permitea
să rămâi la Noi în Țară
doar până acum
trei săptămâni.
Nimeni nu are voie
Să stea mai mult.

Și pumnul cu ștampilă a căzut.
Și coada din spate a înghețat
Și timpul s-a oprit
Și locul de unde veneam
A fost văzut.
Și interiorul caselor noastre
Și ridicolul limbilor pe care le vorbim
Și gunoiul și slăbiciunea
Și sărăcia și ghinionul
Au fost 
Văzute.
Și corpul meu 
S-a văzut.

Aveam:
Tălpile prea late



Arta revendicării

208 Călcâiele crăpate
Pulpele prea musculoase
Genunchi proeminenți
Coapsele prea groase
Burta ieșită în afară
Șolduri, celulită
Umeri prea vânjoși
Fața prea rotundă
Dinții inegali
Nas mic, acnee, puncte negre,
Buze subțiri
Bărbie ascuțită
Sprâncene prea stufoase.
Și sânii mult prea mari.

Și n-aveam:
niciun drept

Cu corpul,
Cu mersul
Cu naftalina
Cu usturoiul
Cu accentul
Cu brânza
Cu toate lucrurile pe care le trăgeam după mine,
Pe care le adusesem fără să știu
În Europa cea parfumată
Să mai rămân.
Știam acum.

Pedepsită să nu mă mai pot întoarce
În Europa cu gust de cola,
M-am grăbit către Poartă.
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*
18 A

cred că m-am așezat 
cred că purtam o bluză azurie din pânză topită
cumpărată de la fondul plastic

- cum să refaci 
arhitectura unui blestem
cu doar câteva bețe uscate și rupte -

cred că era un avion obișnuit
ca toate avioanele
pasagerii erau și ei obișnuiți
cu zborurile

cred că m-am așezat la fereastră
și avionul a pornit 
fără voia mea
nu eram pregătită.

cred că lumea se purta ca și cum
nimic n-ar fi fost ieșit din comun
ca și cum
să te afli într-un tub cu ochiuri
la zece mii de metri deasupra Pământului
e un lucru obișnuit

ca și cum să mănânci șnițele reci 
în mijlocul cerului
– o câmpie obișnuită de vată 
roz și portocalie
translucidă
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ar fi fost cel mai banal lucru din lume.

Nu era nimic
sub gusturile sărate și dulci
nu era nimic
sub tălpile noastre 
- - - - - - - - - - - - - - 
doar bagajele-grămadă,
imposibil de grele, unele peste altele

cum o fi 
să nu te poți mișca
să fii
plină de tot felul de lucruri 
cu care te-au îndesat alții
să călătorești
fără să vrei
să fii aruncată, golită, uitată
umplută din nou,
azvârlită, închisă în întuneric.

Sub tălpile noastre erau
bagajele noastre

și sub ele,
nimic.

Cred că m-am mai gândit la ceva 
înainte 
trebuie să mai fi fost ceva.

Am plâns.
Pasagerii s-au impacientat.
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într-un zbor obișnuit.

Stuardeza a zis: vino cu mine!
Și
când am ajuns la clasa Business:
- Ia loc aici
până te liniștești.

La clasa Business fotoliile erau mai comode
mai largi și stuardeza
s-a așezat și ea
ne țineam de mână peste culoar.

- și dacă mă lasă aici și pleacă
nu pentru că e o femeie rea
nu pentru că nu-i pasă de mine
nu pentru nu ar vrea să mai stea
ci doar pentru că e în timpul serviciului? -

Palma nu-i transpirase deloc.
Avea unghii lungi, ojă violet, uleioasă.
Părul blond, cu vârfurile răsucite în afară.
Vorbea cu o colegă, vorbeau prostii.
Era o meserie periculoasă
era o meserie frumoasă
zburau în fiecare zi
și vorbeau, în cer, despre căței, despre copii,
am strâns-o de mână, mi-era așa dragă
aș fi vrut să o păstrez în inimă
cu totul.

dar părul blond cu vârfuri răsucite 
înoată acum pe culoar
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unghiile mov plutesc ca petalele
ochii căprui, peștișori, clipesc pe rând, când unul,
uniformele, dinții perfecți,
când celălalt,
ferestrele ovale – dacă am putea percepe lumea în 

patru dimensiuni
așa s-ar vedea -
se turtesc și se subțiază.

Avionul se desface, ne trezim deodată
exact în mijlocul cupei, descoperite,
cerul de vată și scoarța pământului se îndepărtează
o mișcare de revoluție, una de rotație,
un infinit de infinituri de secunde
și avionul înflorește ca un crin, alb, glorios
rămas nemișcat
într-un punct fix
ca un fluture fantastic în insectar
pentru totdeauna, cu noi în miezul lui

cu mine și cu mama

în văpaia apusului care se revarsă.

2
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Cântec de adormit fata care se întoarce 
târziu acasă

 
Aș vrea să fiu un bărbat suedez 
care pleacă în Danemarca 
doar ca să bea bere 
cineva care o viață întreagă 
s-a plimbat nonșalant prin benzinării, 
a trecut prin gări slinoase 
și a schimbat trenuri regionale, 
cineva care acum 
are propriul camion 
și energie să treacă granița 
doar ca să-și ia bere. 

Aș vrea să fiu băiatul singur 
și hotărât 
să se pastileze la un festival electro 
să fiu curiozitatea 
din mintea lui 
entuziasmul lui pentru ceva 
netrăit și periculos 
riscul 
renunțarea 
din nou 
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în drum spre Danemarca. 

Îmbrăcat în tricoul cu care am dormit 
să mușc dintr-un sandviș luat la întâmplare 
din prima benzinărie 
un sandviș cu prea multă maioneză;  
să mi se facă greață și să știu că e doar greață, 
să merg mai departe cu camionul meu 
netulburat, 
cu rezervorul lui plin 
să trec granița din Suedia în Danemarca,  
să iau cu mine în cabină 
backpackerițe și băieți pierduți 
care se duc să se trashuiască 
la festivaluri electro 
#noshamenoshame
 
Să iau cu mine berea 
frica de străini 
despre care să știu că e doar frică 
de străini 
dar nimeni n-are cum să se atingă de mine, 
niciun tricou de schimb 
și niciun plan 
decât să beau
bere în Danemarca, 
să aștept să-mi treacă greața, să mi se facă din 

nou foame, 
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cu multe, multe sticle. 

Mai târziu 
aș vrea să fiu o imagine generată de calculator 
o peluză impecabil tunsă 
un grătar de care se vor bucura prietenii
în timp ce sirenele mașinilor de poliție 
se aud altundeva,  
departe de noi
și apoi  
zgomotul scurt al tastelor 
când toate astea 
se vor șterge de pe ecran. 

Aș vrea să fiu oameni sportivi
plați și frumoși 
genul care nu mănâncă maioneză 
ca să poată să iubească mai bine 
oameni cu abdomenul impecabil 
încântați de nord
și chibzuiți 
cu dorințele. 

Aș vrea să fiu un grup de acrobați 
care se susțin unii pe alții
în aer
să fiu teama și siguranța 
și tot ce e între ele
între ei 
asta și aplauzele de după
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pe care toată lumea îl cheamă în față
pentru că e ziua lui,
artificiile,
stânjeneala
când i se cere să mai facă o mică demonstrație
dacă tot e birthday boyul

- spectatorii așezați confortabil pe scaune)

Un meci de fotbal aș vrea să fiu
ceva atât de liniștitor 
pentru o planetă de microbiști 
un meci de fotbal hipnotic 
capabil să aducă pacea în cartiere 
unul frumos, cu prelungiri, 
(dar fără niciun cartonaș roșu) 
și măcar o dată
 aș vrea să fiu 
 toate înjurăturile care nu se aud
 decât pe stadion. 

(spațiul în care să-mi pot întinde picioarele 
cu lejeritatea unui mare manager de club
 -  Jürgen Klopp
aș vrea să fiu)

Zlatan Ibrahimovic
marcând după ce driblează cinci adversari
statuia aurită a lui Zlatan
metalul care se bucură să se topească în forma lui
discursul lui 
de acceptare a statuii. 
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Zlatan mergând ca Jesus prin apă 
la două zile după operația de la genunchi 
pentru că leii nu se recuperează ca oamenii
oricât de buni ar fi 
iar cel mai bun numai unul 
e musai să rămână
și dacă cel mai bun 
nu primește cei mai mulți bani
face scandal
pleacă la alt club
#avidadolars

- nu divă,  
leu, în lumea asta
să fiu

- un zeu imigrat în Nord
 cu toane care nu se discută- 

cele mai bune zece momente din cariera zeului 
sau mai bine George Best 
și să primesc gratis câtă băutură vreau 
în toate barurile din Manchester

aș vrea să fiu rețeaua de taximetriști 
care-și trimit semnale și omoară plictiseala prin 

stație
își varsă nervii, înjură clienții
cred în Zamolxe și în realitatea uriașilor din  

Carpați
își împărtășesc fără rest convingerile 
ei între ei 
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un sistem închis de avertizare
îndreptățit și funcțional
aș vrea să fiu

noi între noi.

ușa încuiată în spatele căreia îmi arunc  
tenișii din picioare când ajung acasă

ușa încuiată în spatele căreia corpul meu 
scapă, în sfârșit, de haine

ușa încuiată de pe marginea drumurilor 
ușa încuiată din spatele terenurilor

ușa încuiată din vestiarele lor
ușa încuiată din mașinile lor 
ușa încuiată de la toate grădinile 
și depozitele
și garajele 
și portbagajele
lor

ușa încuiată dintre mine și toate glumele lor
și birourile  
și colecțiile lor

încuiată
cu toate siguranțele
lor
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când ajung acasă

(evitându-le întrebările
refuzându-le țigările
ocolindu-le insinuările
ignorându-le recomandările
îndepărtându-le mîinile
continuând să-mi mestec, preocupată, guma, 

- mereu câte o jumătate de lamelă, 
mereu Five Cobalt 
cooling peppermint –
continuând să-mi pese)

 
când în sfârșit ajung acasă 
aș vrea 
atât de mult aș vrea 

să scuip tot odată cu guma 
din care s-a dus deja mentolul
și să mă duc împăcată la culcare,
liniștită ca Zlatan, abia trezit dintr-un coșmar 
ca Zlatan după ce i se spunea 
că e mai bun decât Ronaldo Grăsuțul
ca să poată adormi la loc. 

Să adorm cu vocea unui prieten imaginar 
care-mi spune că Ronaldo Grăsuțul nu există,
și nici camioane conduse cu o mână sigură 
de bărbați puternici 
și intangibili 
iubitori de bere și viteză
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cum nici zgomotul scurt al tastelor 
când toate astea se vor șterge de pe ecran 
nu există
nici măcar în vis. 

Acum 
există doar acest praf magic 
de așezat pe pleoape 
în care te scufunzi
ca-ntr-o pudrieră uriașă - 
o mare de mică:
 
și strălucești 
și strălucești 
și strălucești 
micuță stea.  

2
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În numele tatălui
o anti-rugăciune
 
 
(în genunchi)
În numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui.
 
mă uit după tine, 
încerc să te dezgrop. 
câtă plăcere ne permitem? 
o femeie întoarsă pe dos. 
auto-canibalizare. 
în întuneric. 
dar câtă lumină 
să îți poți permite când lumina nu e a ta? 
e mereu a altcuiva, se află mereu altundeva. 
 
și stai, și stai. 
și rămâi pe întuneric.
și stai, și stai. 
și rămâi pe întuneric.
(și rămâi pe întuneric.)
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mă uit după mine, 
încerc să mă dezgrop
sub unghii am cuțite
sub mine
să ajung 
să vin.
o mână
degetele groase nu sunt îndeajuns, 
brațul lung nici atât, tot corpul chiar: 
îl scufund tot înapoi 
și nu va fi îndeajuns. 
dorința e tot acolo. 
întreaga lume 
rămâne să fie devorată. 
o dorință distructivă. 
canibalizarea. 
 
Facă-se voia ta. 
(în genunchi)
în numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui. 
o mână. 
degetele groase nu sunt îndeajuns
și cu cealaltă fac o cruce. 
e tot carne și ea. 
ce dorește carne ce nu e a mea. 
și mâna care face crucea e carne.
cruce scrijelită-n 
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carnea noastră 
cea de toate zilele.
pentru a fi devorată, canibalistic, azi și  

mereu. 
cu o foame care nu vine din stomac. 
 
(în genunchi)
În numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui.
condamnată să repet. 
lacrimi iar și iar, râuri de lacrimi curg. 
dintre picioarele mele. 
 
din ochii închiși și întorși pe dinăuntru. 
acolo unde zace ce-ai lăsat
acolo unde nu ne vede nimeni. 
nici dumnezeu
nici statul.
dar pentru asta nu doar ochii trebuie să-i 

închizi. 
trebuie să îți închizi 
gura, 
vocea, 
pizda, 
să-ți oprești sângerarea.
aceasta e calea de a nu vedea. 
 
am șters suprafața drumului
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zac la marginea drumului
cu fața spartă 
și trunchiul frânt.
cât de strâmbă să stau ca să mă poți vedea? 
 
(în genunchi)
în numele tatălui. 
în numele statului. 
în numele imperiului. 
în numele capitalului. 
în numele vostru, stăpânilor, 
mă astup. 
mă reduc la tăcere. 
mă acopăr. 
mă orbesc. 
în numele vostru îmi întorc privirea în 

mine însămi. 
că doar unde altundeva? 
 
coasta lipsă? dar eu sunt lipsa însăși. 
așa că, fie-vă frică! 
se întorc resentimentarii cu scuipat printre 

dinți. 
eva spunea că atunci când se va întoarce va 

fi legiuni. 
când va veni a doua oară va fi tragedie
când se va ridica va fi pentru totdeauna
când va privi va fi răzbunare
când va atinge vom fi acasă.
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și ai venit.
și ai venit și unde îmi sunt legiunile? 
unde mi-e armata? 
unde-mi sunt soldații?
ce e costumul ăsta ce nu-ți vine?
ce e pumnul ăsta ce nu cade?
tot număr doar uniforme și bocanci
și ale mele dez-ordine nerostite.
 
(în genunchi)
În numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui.
condamnată să repet.
lacrimi iar și iar, râuri de lacrimi curg. 
dintre picioarele mele. 
 
am doar o față. 
o față spartă. 
o față ce nu vede.
nu era nevoie de bulanele poliției,
de brațul în numele statului.
nu era nevoie să șterg strada cu pielea
să mă scurg din haine.
fața e deja spartă. 
iată-mi-o, 
ar putea fi a oricui altcuiva. 
nu suntem noi doar niște femei? 
doar niște femei, spune el.
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hai, salivează-mă. 
fi-mi soldat
ține-mi spatele
menține celula.
câte orgasme ne putem permite? 
câte trenuri să prindem
și câte să pierdem?
mici morți. 
unul. 
două. 
trei. 
patru. 
mor de atâtea ori, încât uit cine sunt, 
îmi uit fața și privirea. 
facă-se voia ta. 
 
și ce e această durere 
decât rutina înceată dintre patru și câți  

pereți? 
e carne dorindă pentru carne ce nu e a mea. 
e a ta. 
carnea noastră, cea de toate zilele 
v-o dau vouă astăzi și mereu
carne pentru a fi dată, devorată, 
așezată-n tun și trasă-n depărtare
canibalistic.
cu o foame cum nu s-a mai știut,
o foame care nu vine din stomac. 
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În numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui.
condamnată să repet.
lacrimi iar și iar, râuri de lacrimi curg. 
dintre picioarele mele. 
 
din ochii închiși și întorși pe dinăuntru. 
acolo unde zace ce-ai lăsat
acolo unde nu ne vede nimeni
nici dumnezeu. 
 
dar pentru asta nu doar ochii trebuie să-i 

închizi. 
trebuie să îți închizi 
gura, 
vocea, 
pizda, 
să-ți oprești sângerarea. 
aceasta e calea de a nu vedea. 
 
(în genunchi)
în numele tatălui.
în numele tatălui.
în numele tatălui.
condamnată să repet.
lacrimi iar și iar, râuri de lacrimi curg. 
dintre picioarele mele. 
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cu pielea.
zac la marginea drumului
cu fața spartă 
și trunchiul frânt.
cât de strâmbă să stau 
ca să mă poți vedea? 
mă voi lua și mă voi întoarce pe dos. 
deschid larg gura și apuc această față 
și o întorc pe gât în jos. 
și apoi tot capul cu păr și urechi. 
și apoi umerii mi-i îndes pe gât. 
coastele, 
sânii, 
și stomacul. 
îmi înghit trunchiul, 
picioarele. 
și le scot afară, pare că nasc. 
ca o păpușă. 
ce sunt. 
ce ești, spune el. 
 
(în genunchi)
în numele tatălui. 
în numele statului. 
în numele imperiului. 
în numele capitalului. 
în numele vostru, stăpânilor 
mă astup. 
mă reduc la tăcere. 
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mă orbesc. 
mă devorez
și odată cu mine, pe tine. 
 

2
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1. I is a Romanian poet

Strofa 1: Numele meu fie România.
Pentru un sex eficient urmează schema I./ Ordinea po-
ziţiilor nu trebuie schimbată,/ Nimic în plus, nimic în 
minus, poate doar un gest,/ Precum o silabă strecurată 
în cuvinte.
Antistrofa 1: „Femeia nu e om. Cu atât mai mult, cu 
cât femeile, de fapt, nu gândesc. Ele mimează gândirea 
omenească. Aidoma acelor aliens din filmele SF-horror, 
ele împrumută cu rapiditate din jur, expresii, fraze, pre-
fabricate întregi de gândire, pe care le asamblează și le 
debitează cu însuflețire, fără a avea cea mai mică aderen-
ță psihică la ceea ce spun”.
Strofa 2: Numele meu fie România.
Mâinile nu se îndepărtează niciodată/ De corpul ce va 
fi penetrat, iar deschiderea/ Picioarelor se calculează în 
funcţie de/ Gradul de aplecare și curbura coloanei.
Antistrofa 2: „Partea cea mai grea, sarcina o duce băr-
batul în căsnicie; el fără nici o ezitare trebuie să sprijine, 
să fie scutul apărător al soției sale, în orice împrejurare 
și totdeauna. Femeii, dacă ar fi să admitem că este egală 
bărbatului, ar trebui să i se ceară același lucru. Nu i se 
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tă vrajă, ar vrea să fie bărbat – ar vrea să culeagă toate 
senzațiile universului, să fie ea totul. […] Dar totul se 
mărginește la o imitație mai mult sau mai puțin perfec-
tă; puterea inventivă, spiritul creator nu le vom găsi la 
femeie”.

Strofa 3: Numele meu fie România.

Penisul pătrunde vulva după ce atinge/ Una din dimen-
siunile indicate în/ Schemă. A nu se uita găsirea nivelu-
lui/ Corect și necesar de umectare a vulvei.

Antistrofa 3: „După ce se naște, copilul va suge foarte 
des la sân, așa că trebuie să îți dedici aproape tot tim-
pul acestei activități, precum și pentru a mânca și a te 
odihni. Nu mai e nevoie să faci tu acea curățenie gene-
rală, care poate fi amânată deocamdată. Această legătură 
indestructibilă dintre tine și copil nu se poate întâmpla 
decât o dată. Ține mâncare și apă prin apropiere, având 
în vedere că vei petrece mult timp alăptând. Vei dori 
să mai ieși din casă, însă e nevoie să treacă măcar două 
săptămâni până când să ai un interval de timp suficient 
de mare, 2-3 ore, între două porții de alăptat, ca să poți 
pleca în acest timp cu copilul la plimbare”.

Strofa 4: Numele meu fie România.

Respectarea celor de mai sus ne asigură/În proporţie de 
90% un orgasm eficient./ Restul de zece procente ţine 
de gestul a-/ Semănător sunetului apărut în curge-/ Rea 
monotonă a unui număr fix de sila-/ Be.

Trebuie să muști, să sugi sângele cuiva, să provoci groaza 
pentru a salva principiul acesta! eternă reproducere a ace-
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Antistrofa 4: „Cine e iubită ca o mumă, iubită și res-
pectată ca o soție și alte multe privilegii… nu e drept 
să devină revoluționară, anarhică. O copilă crescută în 
astfel de principii, în fumurile otrăvitoare ale nemul-
țumirii, ce rost ar avea în Societate? […] Din astfel de 
mume ce copii să se formeze, ce educațiune să se impu-
nă pe urma unei astfel de morale? […] Femeia, utilizând 
cultura dobândită prin școli, în familia ei, dezvoltând 
industriile casnice, creându-și un cult din creșterea și 
educarea copiilor săi, fiind primul lor medic, întâiul lor 
călăuzitor sufletesc, va ușura simțitor greutățile statu-
lui, dându-i oameni formați, elemente de sprijin, nu de 
sprijinit”.
Epodă: „Vom protesta energic în contra tendințelor 
acelora care vor pune piedici progresului prin utopia 
pretențiilor. […] Nu trebuie ridicată la noi această 
chestiune, nu trebuie agitate femeile române, că… s-ar 
distruge liniștea statului. Energiile consumate în aceas-
tă direcțiune, îndreptate către alte puncte, ar realiza un 
folos mult mai mare culturii și progresului național. 
Trebuie înălțată moralitatea. 
La noi se impune emanciparea culturală a bărbaților, 
[…] dar niciodată Emanciparea absolută a Femeii”. Nu-
mele nostru fie România!
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2. Băieţi, încă un efort dacă vreţi să fiţi labărali!

Himeryc/orbul a devenit o plantă cu pene. Pana scria, 
dar acum și zboară în absenţa păsării pe care a inclus-o, 
doar ca plantă cu rădăcini aviare.
Himeryc/orbul în mișcare este lipsit de locul stabil al 
scrierii, pentru că aerul nu primește și nu fixează. Nimic 
vizibil. El conţine. Foaia va fi un obiect abstract, inven-
tat prin calcul precis și creat print-un proces tehnologic 
specific. Umplerea ei era în trecut un act întreprins de 
o voinţă ce punea în mișcare membrul superior uman. 
Apoi, împroșcarea foii. Inadmisibil. 
Himeryc/orbul nu poate să accepte această limitare. 
Mișcarea trebuie să se diversifice. O mișcare complexă 
înseamnă un dans al tuturor componentelor membrului 
superior. Așa s-a născut aripa, din elemente anatomice 
și elemente anorganice, legănându-se împreună și înflo-
rind. În faţa ochilor. (Până atunci niciodată nimic altce-
va decât un corp vorbitor.) Fără ascundere, rădăcinile au 
ieșit din pământ, au refuzat tăierea și prelucrarea a ceea 
ce izvora din ele. Aripa ca rădăcină aviară, fiindcă fusese 
o plantă nemișcată. Acum în zbor. Împotriva împroșcă-
rii și în numele întoarcerii foii la viaţă. Ca o pasăre.
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metafora. El trăiește în comparaţie, unde legătura e la 
vedere. Ceea ce asigură legătura e o particulă. Simplă 
și eficientă. De ce am ascunde în spatele unei identităţi 
ficţiunea lui același. Sinceritatea lui „ca” este necesară în 
toată impostura ei.
Spaţiul celuilalt trebuie să colapseze peste spaţiul textu-
lui. E o formă de tortură care ne asigură umilinţa, pen-
tru că în materie nu ne putem desfăta decât cu umilul.
Ficţiunea: Se plimbau încă de dimineaţă. Plaja avea o 
culoare greu de numit, un fel de roz-liliachiu pe care 
răsăritul îl așezase încet-încet asemeni unei caracatiţe 
gelatinoase pe umerii lor. Întotdeauna ţi-au plăcut fe-
meile mai mult decât m-aș fi așteptat, șopti unul dintre 
ei și își ridică privirea spre un punct îndepărtat, pierdut 
într-o imensitate albastră. Jocul ăsta de culori al răsări-
tului mă înnebunește uneori. Nu pot să mai simt nimic 
altceva în afară de ceea ce ajunge la mine prin ochi. Or-
bire în plină acuitate vizuală. Atrofia tuturor celorlalte 
simţuri ar trebui să o resimţim ca boală, nimeni nu mai 
are cum să fie alături de nimeni în această suferinţă. Ne 
definește doar distanţa. Pe nisip, ceva mai încolo, o fe-
meie într-un costum de baie verde închis întindea un 
cearșaf. Până la urmă supralicităm avantajele apropierii 
și importanţa simţurilor, tot ceea ce se întâmplă nu mai 
poate fi întors. De fiecare dată am ratat orice încerca-
re pe care o credeam soluţia cea mai bună. Uite, hai 
să descriem tipa aia de acolo cât mai adecvat. Pare un 
joc interesant, deși știm amândoi că-i o pierdere de vre-
me. Nu-ţi plac descrierile, așa-i? Dacă n-ar mai fi micile 
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ne oprim, cel puţin eu. Am obosit. Câte meduze, azi! A 
fost furtună noaptea trecută în larg. Și apoi, felul cum 
am scris aceste rânduri, cum am imaginat această bucată 
de literatură estetizantă este o mare porcărie, inventată 
doar ca să vă placă. Ca și femeia în costum verde lăsată 
acolo doar ca să vă placă. Să dorim să ne plimbăm și să 
analizăm răsăritul. A fost furtună cu siguranţă, am auzit 
și apa lovind în stânci toată noaptea. Aproape că nu am 
închis un ochi. Și desigur, vă înșelaţi și în privinţa sexu-
lui celor doi, dar din nou, și cu asta, și fără, totul rămâne 
la fel. Dacă ai camera pe partea cealaltă, mă gândesc 
că la tine a fost mai liniște. Dintre cele două personaje 
care se plimbau în acea dimineaţă de-a lungul ţărmului, 
doar ea se mai apleca din când în când să ridice câte o 
scoică și să o arunce în mare. Nu avea chef să-i răspundă 
nimic.
Religia: Vin să aduc ceea ce e sur/plusul – himeryc/
orbul. Să îl privim și să reflectăm asupra lui.
Himeryc/orbul este superstiţia însăși care alungată s-a 
întors sub forma elementului ineficient al produsului 
și sub protecţia legii. Aripile plantei și/sau frunzele cor-
bului. Fără rol bine definit. Va trebui să vă îngrijiţi de 
această lipsă de rol, iar ea să devină noua voastră obliga-
ţie. A crea lipsa de rol în lege. 
Tocmai mișcarea crezută iluzorie este ceea ce aripa hi-
meryc/orbului imprimă, nici prin mine, nici prin voi, 
nici prin sine însuși, fiindcă nu există un sine însuși nici 
în mine, nici în voi. Iar aripa este acum vizibilă, dintr-o 
cauză simplă pe care nu o vom numi. Himeryc/orbul 
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libertatea himerelor. Cum aţi putea fi captivii acestor 
aripi himerice? În absenţa tuturor simţurilor, nimic nu 
mai poate fi considerat înșelător. Pentru că totul este.
Nicio reprezentare, în această abundenţă de reprezen-
tări. Opera himeryc/orbului va deveni legea întregului 
univers. Excesul himerelor.
Sclavia este un cuvânt mereu înspăimântător. Răul este 
acolo, în semnificaţiile lui. Toate semnificaţiile au așadar 
în ele răul ca nevoie de sens, de aceea himeryc/orbul nu 
înseamnă nimic. El este imaginea celui care s-a prăbușit 
peste imaginea de sine: „You are going to be eating your 
own flesh.” În sclavie, foamea îţi arată gustul propriei 
cărni. Și ceea ce e în plus, de care ne putem lipsi. Vom 
cere tortura himeryc/orbului, o neînţelegere, corpul cu 
aripile și frunzele lui va trebui să își noteze confesiu-
nea. Străină de el. Dar noi vom putea să i-o smulgem 
sub forma surplusului. Iar asta va fi himera reprezentării 
sale.
Moravurile: După ce am demonstrat că religia noas-
tră este surplusul, iar cel mai potrivit himeryc/orbului 
îi este gestul autodevorării ca himeră alimentară, mi se 
pare necesar să dovedesc că moravurile sunt în depli-
nă concordanţă cu acceptarea acestui surplus drept zeu 
incontestabil – SCURSURA. O eliberare – principiul 
plăcerii în locul principiului economic. Puteţi respira și 
prin alte organe decât nasul. Nu există organ specializat 
pe o singură funcţie, știinţa v-a păcălit. Eliminarea de 
fluide se poate face prin orice gaură, iar sexul vostru, 
deși nu vi s-a spus până acum, e plin de găuri, la fel ca 
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Problema oricărei suprafeţe găurite este că nu își simte 
prezenţa ca gaură, și se închipuie netedă. Un vis al striu-
lui. Închipuirea aceasta este ceea ce o face să își nege 
marca, iar apoi să-și oculteze gaura. Pentru că, în cele 
din urmă, gaura este adevăratul său striu dincolo de 
orice închipuire. Casa himeryc/orbului, de acolo răsa-
re uneori planta cu aripi, planta plantată la întâmplare, 
adesea în pământ infertil, în lipsa căldurii și a substan-
ţelor necesare vieţii. Gaura va fi mereu negată și descrisă 
ca lipsă a plinului, însă ceea ce o face să fie este chiar pli-
nul ascuns pe care-l are – adică tocmai surplusul. Căci 
din surplus ne naștem și în surplus ne vom întoarce.
Este cu neputinţă ca un himeryc/orb să se comporte ca 
orice fluid oarecare. El, sau SCURSURA, trebuie să își 
accepte statutul de surplus și/sau funcţie ineficientă a 
organelor. De aceea ofensa va fi actul conștiinţei de sine, 
identitatea lui absolută, adică tot ceea ce îl definește când 
nimic nu-l poate defini. A fi ofensat – sentimentul des-
coperirii plenitudinii găurilor și a iluziei singularităţii și 
perfecţiunii funcţionale. Ceea ce aţi definit ca femeie nu 
s-a întrupat niciodată, ceea ce aţi definit ca bărbat era 
doar un organ cu două tipuri de scursuri la fel de lipsite 
de surplus. Orice e lipsit de surplus are o localizare fixă 
și autoritară, deci mort. Nu poate fi altceva, e doar fără 
himeryc/orb. Din pricina localizării fixe și a neîntrupă-
rii femeii, el va fi șters din limbajul himerelor, unde va 
exista doar ca SCURSURĂ ineficientă, el eficientul au-
toritar. Adică i se asigură un statut special, unul dintre 
cele mai înalte. Și în care se va întrupa femeia, și astfel 
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una a ineficienţei și a pierderii, printre cele mai bune și 
plăcute produse numărându-se cele care apar ca murdă-
rie purulentă – un fel de materie opacă, galben-alburie, 
și fetidă, fără viitor. Fiind viitorul.
Morala spaţiului-corp găurit (postgânditorul himeryc/
orbizat, adică femeia) se întemeiază pe existenţa sexului 
feminin ca [de]naturare a neutrului apropriat de acel 
mort sex masculin în timpul procesului de descom-
punere, imaginând propria înviere (fiindcă învierea îi 
aparţine, doar el posedă – ficţiunea lui). Ca păcăleală 
transcendentală neutrul poate fi zeificat drept soluţie 
a unei corectitudini de gen, de fapt el este profund 
imoral din perspectiva moralei găurii și a faptului că 
își apropriază inacţiunea ca acţiune între-. Totul este în 
gaură. Afară este în gaură, aici înăuntru. El va respinge 
etica pentru că etica e împotriva acţiunii lui pe care și-o 
ascunde – neadevăr. Morala rămâne doar un produs al 
găurii, o parte a surplusului. Gaura nu e anusul, nu e 
vaginul, nu e nara, nu e gura sau orificiul uretral, nu e 
interiorul și nu deţine nimic dincolo de gaură, pentru că 
nu deţine nimic aici. Nu posedă. E orice gaură, nimicul. 
Și, nu e neutrul, pentru simplu motiv că e femininul. 
Neutralitatea se obţine prin neutralizarea femininului, 
a ceea ce e în plus. A imagina că există ceva ca altce-
va într-un dincolo înseamnă a imagina că există altceva 
ca ceva aici. Adică gaura ar fi un fel de cale între ceva 
ca altceva și altceva ca ceva, cu alte cuvinte ar exista 
o cale între paradoxuri închipuite. Însă echivocul nu 
poate fi niciodată calea între două paradoxuri. El este 
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Echivocul ne creează o stare de neliniște pe care parado-
xul nu este capabil să o trezească. Afectiv înţelegem și 
acceptăm paradoxul pentru că este o limită a gândi-
rii, dar nu putem accepta echivocul, o ofensă adusă 
ei prin impoliteţe. Bădărănia echivocului. Cu toate 
acestea, paradoxul himeryc/orbului este chiar scursura 
echivocului, o abundenţa a lui „a fi” produs în exces. Ne 
vom bucura de exces pentru că el reprezintă cel mai bine 
produsul antiproducţiei, adică devenire. Astfel, produ-
sul unui proces de (anti)producţie este tot un proces 
(de devenire). El jignește gândirea prin instabilitate și 
destrăbălare conceptuală: „și eu sunt o creaţie a veșnicei 
iubiri”. Welcome to hell! Cum ai putea să arăţi toate 
acestea neutrului când el este o creaţie a veșnicei iubiri? 
Iată bădărănia etică! De aceea trebuie să arătăm: în exces 
(produsul ca proces de devenire) se află morala noastră 
atunci când ni se zice – „Să nu faci rău”. Răul – nu prin 
opoziţie cu binele, ci prin blocarea devenirii, prin închi-
puirea netezimii în locul perforaţiei. Răul este la rândul 
lui un proces, așadar, nicidecum o calitate – a închipui 
alt-eticul. Și nemaiputând fi un obiect de contemplat 
nu i se mai acceptă iertarea. Nu poate fi nimic produs/
în lipsa binelui, binele sau gaura dorinţei libere, nimicul 
nu se produce. Dar orice voinţă este voinţă de putere 
sau instinct de libertate. Dorinţa liberă este voinţă de 
putere care se afirmă pe sine împotriva puterii, adică a 
dorinţei direcţionate. Și aici ne găsim într-o impostură, 
echivocul este înfrânt de paradox, căci am întâlnit limita 
gândirii. În locul bădărăniei etice revine legea ca etică.
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care va veni, mântuirea care va să vină. Prin ceva. Din 
nimic. Gaura și dorinţa liberă. Nietzsche ratase impos-
tura tratând gaura ca netezime, dar pentru noi lucrul 
acesta este imposibil, pentru că SCURSURA e mereu 
din gaură. Perforaţia necesară. Perforaţia și voinţa de 
putere nu se alătură decât pentru răzbunare, iar răzbu-
narea nu poate fi considerată o bădărănie etică. E răul 
ca proces de oprire a opririi. Adică binele. Iată că reve-
nim astfel la dimensiunea etică a găurii, la SCURSURA 
ei. Echivocul în exces. Dorinţa liberă poate fi liberă ca 
voinţă de oprire a opririi. Ne permitem bădărania de 
a ridica SCURSURA la statutul de morală aleasă. E o 
alegere etică. 
Limbajul nu duce nicăieri după cum vedeţi, decât la 
captarea propriului striu. Dar asta ne poate fi de folos. 
Striul având legătură directă cu aproprierea neutrului. 
Întrebare: Cum putem recupera această categorie a ne-
utrului și să o redimensionăm etic? Cumva prin limbaj 
și în literatură. Să dăm atenţie obiectului, adică mie, 
autorul acestor rânduri de limbaj, striurilor. Ascultaţi!
Deliver Me From My Enemies

Această imagine a femininului este de nerecunoscut: 
Himeryc/orbul. Alta, niciodată Celălalt. Această alta, 
creată prin ingestia corbului de către planta înfometa-
tă, a fost se pare un proces inedit și neașteptat. Cine ar 
fi crezut că o plantă oarecare noncarnivoră și statică ar 
fi putut să absoarbă o cantitate atât de mare de carne, 
oase, piele și puf, în lipsa unui organ specializat consu-
mului acestor structuri organice. Foame face minuni, 
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249și astfel striul este îngurgitat aparent spre folosul nete-
zirii neutre, doar că prin dispariţie se cască un hău, nu 
dispare ci este înlocuit de perforaţie, un striu atât de 
adânc, încât își pierde orice trăsătură de striu. Prezenţa 
perforaţiei neagă orice neutralitate. Ea este locul ideal în 
care planta își înfige rădăcinile, se poate hrăni și astfel 
înflorește, floarea sub forma aripilor. 
Ceea ce trebuie să se știe este că privitul prea mult în 
striu poartă vina întregului proces. Atunci când te uiţi 
prea mult în acea striaţie indecentă ai senzaţia că frumu-
seţea ei este de fapt chipul tău. Și ajungi atât de fascinat 
încât nu te temi să te lași absorbit de tine în tine. Însă 
acolo nu ești tu, acolo este doar planta nemișcată non-
carnivoră, ca orice plantă oarecare. Gustul acelei frumu-
seţi îl va simţi numai ea. Cât despre tine, abia acolo, în 
hău, în timpul devorării ajungi să îţi dai seama că arăţi 
cu totul și cu totul altfel, că deodată corpul tău nu mai 
este ceva de privit, ci o alunecare, metamorfoza păsării 
negre. Eram cândva un corb, te gândești, și îmi plăcea 
să rup petalele acestei plante. Acum trec de-a lungul tul-
pinii, de-a lungul nervurilor frunzelor ei, îi ating pistilul 
din interior, iar pistilul își deschide colţii spre mine, în-
cepe să mestece corpul meu. Câteva resturi, aripile, sunt 
lăsate. Ce ar putea să facă o plantă cu o pereche de aripi? 
Și, înţelegi. În perforaţie. Nu sunt ale tale, ci ale ei. A 
fost o iluzie optică într-o lume a privirii. Nimic static. 
Himeryc/orbul a existat în/vizibil.
„I accumulate women”, the catalogue of my names! Nu-
mai că toate aceste forme de acumulare nu le puteţi ve-
dea decât dintr-o perspectivă simplă, a c/orbului, de ace-
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250 ea după dispariţia lui în perforaţie va fi dificil de explicat 
cum acumularea este un proces de proliferare, apariţie 
și dispariţie a diferitelor formule de SCURSURI. Aceste 
acumulări își au rolul lor bine determinat de a acoperi 
lumea cu ceea ce era ţinut în absenţă ca nevoie a pute-
rii de a controla labăreala. Căci da, am ajuns la labăral, 
acest nume, un nume. A acumula nume nu mai înseam-
nă nimic pe lângă acumularea SCURSURILOR, de 
aceea labăral va fi unicul nume pe care trebuie să-l știţi, 
un nume cu un infinit de SCURSURI – SCURSURA 
diferită a numelui în același nume. Nici nu vă trebuie 
altceva ca să înţelegeţi – astfel de sonorităţi familiare 
vă ajută să simţiţi înstrăinarea și întregul ei mecanism 
contemporan. Adesea, în nopţile cele mai întunecate ale 
anului, un labăral apare ca o umbră a himeryc/orbului, 
un fel de triunghi ascuţit supurativ, iar atingerile naturii 
vor fi benefice pentru funcţia lui de secreţie. El este un 
rest al c/orbului, ceea ce mai rămâne – nu aripa. Ne-am 
înșelat încă de la început crezând asta. Dar să nu uităm 
ce am spus mai sus: SCURSURA, produs al găurii prin 
devenire. Asta face ca labăralul să fie o umbră a găurii, 
momentul în care o parte a luminii se deplasează pe una 
din laturile himeryc/orbului, proiectând de partea cea-
laltă labăralul. Și nașterea.
Veţi putea accepta vreodată această elocvenţă a dorinţei?
Și nașterea. Nu spirituală, nu într-o altă lume mai bună, 
deloc simbolică. Și nașterea dintr-o persoană cu pânte-
cul crescut, rotund, pe care v-a plăcut să o închipuiţi 
femeie. Nu are nicio legătură cu femininul, nu are nicio 
legătură cu creaţia, nu are nicio legătură cu copilul, nu 
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251are nicio legătură cu viaţa. Nu are nicio legătură cu fe-
meia. Are legătură, în schimb, cu acumularea și cu sur-
plusul în afara devenirii. Mâncaţi acest surplus și îl veţi 
face devenire. Este carnea voastră întru facerea perfora-
ţiei, în voi. Așa dureros. Vă invit la masă!
                           
De aceea, ne mai rămâne de vorbit despre moarte. Aceas-
tă gură imensă care se deschide pofticioasă, așa cum e de 
la sine înţeles, nu are nicio legătură cu moartea ca în 
povestea pe care o știţi: „Pământul se cască și-l înghite, 
iar flăcări uriașe se ridică la suprafaţa pământului din 
locul unde a căzut”. Hrana oferă substanţele necesare 
în vederea devenirii. Nimic nu poate fi răscumpărat în 
timp, doar oferit. Rădăcinile Himeryc/orbului sub fas-
cinaţia perforaţiei au pătrus atât de adânc încât au găsit 
într-o bună zi seva copilului lor, delicioasă și parfumată. 
A adus-o apoi prin sine în/vizibil și a îndestulat astfel 
întreaga preajmă. Și a fost devenirea copil. O explozie 
de dorinţă care, deodată, desprinsă de ideea de mascu-
lin și parazitată de feminin, a început să alerge în jurul 
vostru ca o himeră ce conţine în sine excesul de ceilalţi. 
Un mutant. Să nu numim toate acestea transformare 
sau circuit al vieţii în natură, sau moarte. Pentru că așa 
era în vremea cruzimii și a puterii. Dar niciodată, în 
perforaţie, niciodată în vremea SCURSURII și a pa-
raziţilor-himeră. Va trebui să trăiţi simultan tot ce aţi 
trăit pe rând – cruzime și scursură, putere și paraziţi-hi-
meră, un fel de simbioză temporală, în care femininul 
contaminează rădăcinile Himeryc/orbului și determină 
formarea nodozităţilor-himeră pe rădăcinile gazdei, no-
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Between tongues; between bodies.

Un amestec, asemenea lucruri ne stârnesc plăcerea sau 
ne amuză. Elementele cele mai îndepărate ale lumii, 
care parcă nu se vor atinge în veci, ajung cumva împre-
ună și se alătură. Iar asta devine amuzant, dacă nu ne 
înspăimântă. Le privim sub motivul că încercăm să în-
ţelegem, de fapt le privim pentru că ne amuză. Nu este 
nimic de înţeles la ceva amuzant, doar râsul. Nimic alt-
ceva. O cruzime. Totuși, semnificaţia termenului crud 
este esenţială atunci când vine vorba de plantă și de-
venirea Himeryc/orb. Planta crudă, necoaptă, neajunsă 
într-un stadiu suficient de bun pentru a fi consumată. 
Chiar, fructul ei. Acest fruct ne place să-l culegem crud, 
apoi să-l ţinem câteva zile să se coacă, apoi să-l mâncăm. 
Trebuie să înţelegem că aici este vorba din nou despre 
moarte, și că ea, dincolo de devenirea mea fruct, din-
colo de metamorfozele plantei și ale păsării, ea doare. 
O durere a celuilalt care ajunge și se zbate în stoma-
cul meu. Întotdeauna evităm să vorbim despre această 
durere. A consuma surplusul ca fruct al plantei-c/orb 
este o formă de suferinţă. Himeryc/orbul a adunat-o pe 
toată în propria SCURSURĂ. Astfel, SCURSURILE 
sunt forme lichid-dureroase ale găurilor și ale șanţuri-
lor (striuri) dintre ele. Resturile morţii, atât de vizibile 
și materiale. Ieșirea lor la suprafaţă rămâne un rezultat 
esenţial al acumulării, un fel de creștere sau coacere ca 
procese diferite de o creștere-dezvoltare, în sus. Tot ceea 
ce creșterea avea ca semnificaţie negativă este acum ne-
utralizat de și prin corbul himeră. Himera se coace și 
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mai întâi lichidă – SCURSURA, apoi din ce în ce mai 
densă, în cele din urmă se solidifică și o putem atinge. 
Se solidifică în mii de plante-corb, de fructe necoapte 
încă, de șanţuri și găuri. 
Vă mai amintiţi acele zile când, seara, înainte să ajun-
geţi acasă, intraţi în vreun supermarket să vă luaţi ţigări, 
și eventual o pâine? Voi încerca în cele ce urmează să 
aduc cât mai multă claritate. Va fi o poveste. Povestea 
plimbării printr-un supermarket, într-o seară oarecare. 
Departament 1, reviste, cărţi de colorat, cărţi de bucate, 
cărţi de dezvoltare personală, povești, SUDOKU, flori 
de apartament și de grădină, Departament 2, ruj, fard, 
rimel, cremă de mâini, cremă de faţă, demachiant, apă 
de gură, pastă de dinţi, Doina, periuţe, vopsea de păr, 
tampoane, dischete, fond de ten, parfum, Departament 
3, găleată de plastic, mop. Ar trebui să luăm doar partea 
care se schimbă că avem una veche. Farfurii de plastic, 
set de linguriţe, cuţite, baloane, decoraţiuni, lumânări, 
pahare. Sunt foarte multe pahare, ia ce culoare vrei. Pi-
lotă, perne, pături, prosoape, așternuturi, scaune, cort, 
grătar, tigaie. Să trecem mai repede, am venit să luăm 
o pâine, ce mama mă-sii. Stai, ar trebui un parfum de 
baie. Insecticid, anti-molii, spray de muște, hârtie igi-
enică. Da, am găsit pe raftul 2. Hai, la fructe. Trecem 
pe lângă un acvariu imens cu pești. Ne uităm în altă 
parte, dar auzim cum acei câţiva copii din faţa lui lovesc 
cu degetele în sticlă. Roșii, salată, ceapă verde, mere, 
portocale, pepeni. Banane. Cel mai mic preţ. Nu pu-
tem cumpăra fructele atât de coapte, se înmoaie până 
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compot, sunt bune și astea. Antricot, cârnaţi, carne to-
cată, pulpe de pui, cotlete, îngheţată de vanilie, vafe de 
ciocolată, mâncare pentru pisici, seminţe. Să mergem la 
casă, să plătim. Departament gol. Acolo nu mai aveau 
marfă deloc. Deloc. Mărfuri potenţiale. Necoapte. În 
curs de formare. Viitorul este al tuturor acestor lucruri. 
Niciun obiect.
Cumpăraţi!
Și, chiar atunci, loviţi din greșeală cu piciorul o sticlă de 
plastic. Goală. Un zgomot ciudat. Iar această întoarcere 
din eroare a ceea ce n-aţi văzut încă este realitatea. Adică 
ceea ce nu aţi putut niciodată descrie. Himeryc/orbul 
sau planta reziduală (c/orb).
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