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motto:

În viață, e important  
să ai spirit de echipă.
Mai ales când joci 
solist.



Poezete vesele şi triste

Un bric-à-brac sentimental și (auto)ironic ne propune Radu Bata după suc-
cesul recent al Codului galben cu peștișori roșii. Autorul e un optzecist rămas obscur 
pe meleagurile mioritice pentru că după revoluție a plecat în Franța, unde trăiește 
și azi. L-am cunoscut pe vremuri, m-am bucurat să-l reîntâlnesc de curând, când 
i-am prezentat prima carte românească după cele scrise direct în franceză. Des-
cheiat la vise e o colecție de alte „poezete“, specie lirică patentată de autor și care, 
prin însăși sonoritatea ei auto-depreciativă, pune-n discuție, pentru a câta oară, 
conceptul de „poezie minoră“ în spațiul românesc.

Modernitatea noastră este încărcată de eșantioane de poezie ludică, 
sprințară, ușor sentimentală, grațioasă, fără pretenții de gravitate metafizică, 
„simplă dexteritate lingvistică“, blamată de-atâtea ori de criticii încruntați. Snobii 
disprețuiesc tonalitatea minoră în poezie, dar rafinații se dau în vânt după ea 
când e de calitate. Noi am avut poeți din capul locului „minori“, dintre cei mai 
iubiți de public, din lungul șir al cărora i-aș cita pe Topîrceanu și pe Minulescu,  
dar adevărata noastră poezie în tonalitate minoră aparține unor poeți cu mult 
mai mari resurse care, din când în când, s-au jucat cu formele poetice într-un 
mod delicios: Arghezi, Marin Sorescu, Șerban Foarță sau Traian T. Coșovei (o an-
tologie a acestui fel de poezie, pe urmele faimoasei Antologii a inocenței a lui 
Iordan Chimet, ar putea fi o revelație pentru cititorul român).

Un volum de Radu Bata seamănă cu o casetă în care-o femeie tânără de azi 
își ține, de-a valma, podoabele. Nu neapărat scumpe, nu neapărat moșteniri de 
familie. Plastic și sidef, alamă dar și aur pe-alocuri, șnurulețe și lănțișoare-ncâl-
cite, câte-o camee dar și câte-un inel de rockeriță cu cap de mort, o brățară cu 
linie pură, dar și-un pandantiv kitsch strident, purtat din nonconformism și sfidare.  
De asemenea, o pisicuță roz din sticlă de Murano. Peste toate poetul așterne un 
fel de vernis melancolic care atenuează stridențele, lăsând să strălucească doar 



anumite puncte din pumnul acesta de gablonzuri zornăitoare. Mijloacele sale teh-
nice sunt destul de ample ca să nu pară stereotipe. E mai întâi comparația om-
niprezentă, șirurile lungi de definiții care multiplică, asemenea oglinzilor și pater-
nității (apud Borges) lumea: frica este // ignoranța / care te împinge / pe scări //  
o nimfă perversă / care se plimbă ca pe bulevard / prin firidele subconștientului / 
până găsește un client // un general / care și-a pierdut soldații / înaintea bătăliei 
// un păianjen dezinvolt / care țese pânze / din polistiren // o păpușă de porțelan 
/ care are nevoie / de afecțiune // frica este // cuplul / care se desparte / la nunta  
de aur. Este un imagism debordant apoi, în care heterotopia lumii pare totală, 
dar în cele din urmă se dovedește subordonată sensului poetic, care e întotdeau-
na emoțional. Suprarealismul infantil și visător, gen Crevel, dar și cu „obrăznicii“  
à la Apollinaire sau Queneau, e filonul principal al „poezetelor“ lui Radu Bata, ală-
turi de sus-citații Minulescu și Sorescu. Jocurile de cuvinte, unele ingenioase, alte-
le, mai rar, facile, sunt și ele, în fine, un ingredient în rețeta „poezetelor“.

„După-atâta-mpărechere și-mpreunare“, Descheiat la vise a ieșit un vo-
lum agreabil, nu prea amendabil, foarte cantabil, cu mici accente grave care ri-
dică miza poezetelor și cu alte mici ricanări care ne-aduc aminte de optzecism  
și post-optzecism. În final, o mostră din poemul, probabil, cel mai fericit din vo-
lum: cu primăvara / te faci frate de cruce / şi te culci / mistic / fără să te gândeşti /  
că poate e minoră  / sau săvârşeşti  / vreun incest  // cu primăvara  / nu poți  
să te cerți / nici măcar / dacă te înşeală / cu vreun turist / din emisfera sudică // 
are ea aşa o lumină / între picioare / de ți se ridică / toți wații la cap.

Mircea  Că rtă resc u
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divorce à l’amiable

(avec séparation des biens)

ma chère vie,

je te laisse tout : 
maison voiture argent 

les jours pleins et 
les nuits sans

dans mon histoire 
de survivant 

je ne garde que 
le cerf-volant
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mica eternitate

o stea căzătoare 
care a uitat  
să cadă
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narcise şi narcişi

(dans la galerie des glaces)

suntem organisme 
aproape vii 
alcătuite din 60% apă 
şi restul oglinzi

care măresc sau micşorează 
suprafaţa existenţei 
după pulsul  
îngerului păzitor

oglinzi de buzunar 
de salon 
de toaletă 
de tir

oglinzi trucate 
fabricate din vise 
de contrabandă 
personală

oglinzi scăpărătoare 
ce ne orbesc 
şi ne fac să uităm  
retrovizorul

care ne ajută  
să bandajăm trecutul 
şi să uităm 
viitorul
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