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Forþarea paradigmelor
Alex Ciorogar

Născut în interbelic, debutat la mijlocul anilor 
şaizeci, receptat – într-o perioadă – şi ca 

optzecist, Ovidiu Genaru ne oferă o antologie de 
autor compusă din volumele apărute după 1990. 
Mai exact, din Orient, pardon! (1999), Trandafir cu 
venele tăiate (2008), Grafitti. Afişe. Insomnii (2014) 
şi aproximativ 30 de poeme noi. Dintre celelalte 
titluri ale sale, rețin aici Nuduri (1967), Țara lui 
Pi (1969) şi Patimile după Bacovia (1972). Două 
volume publicate în 1974 îi aduc şi premiul USR: 
Elogii şi Goana după fericire. Vorbind despre sine 
la persoana a treia, autorul descrie un episod 
eminescian din perioada studenției când „a fost 
gimnast de performanță şi chiar acrobat la Circul 
de Stat”. De reținut că oraşul natal i-a marcat atât 
biografia reală, cât şi cea spirituală (Bacăul lui 
Bacovia). În sfârşit, nota biografică de la sfârşitul 
volumului mai precizează, anecdotic, că „deține 
unicul exemplar uriaş de motan portocaliu, cu 
blana cârlionțată pe burtică, numit Zoro”. În ceea ce 
priveşte perioada de dinainte de 1989, observațiile 
lui Nicolae Manolescu rămân în continuare adec-
vate: „Nota lui cea mai caracteristică este această 
ambiguitate structurală, pe care o putem evidenția 
la toate nivelele liricii: senzual şi galant, patetic şi 
burlesc, jovial şi blazat, instinctiv şi ludic, prozaic şi 
manierist” (România literară, nr. 15, 1986). Senzația 
generală e că, odată cu această colecție, Genaru ar 
vrea să-şi rezerve un loc şi-n rândul nouăzeciştilor. 
Şi aproape că reuşeşte. Iată de ce. Ironia şi autoiro-
nia („La cincizeci de ani m-am lăsat de alcool/ şi de 
țigări la optzeci/ Când o să sune la uşă/ noi seniorii 
ținem ca moartea să fie perfect/ sănătoasă”) lui 
Genaru sunt într-atât de bine ținute sub control 
încât, uneori, ai impresia că poezia sa joacă rolul 
unui institut-de-cercetare-şi-observare plantat în 
mijlocul Bacăului, poetul asumându-şi cinismul 
cu detaşarea controlorului ce şi-a uitat legitimația 
acasă: „Da pensionarii au un tunel al lor./ Aseară am 
surprins o convorbire telefonică între/ apărătorii 
oraşului dar fără să vreau şi am închis”. Mai mult, 
versurile lui te invită să-ți imaginezi ce s-ar fi putut 
întâmpla dacă Bacovia ar fi avut internet. 

Marginalitatea, periferia, mahalaua, locul 
îngust – toate instituie, pentru Genaru, o societate 
a spectacolului (atenție, nu în sensul lui Debord). 

E vorba, mai curând, despre o societate carnava-
lesc-burlescă cu accente uneori groteşti. Un West 
Side Story, dacă vreți, a provinciei româneşti. Cum 
bine observă Gheorghe Grigurcu, poetul propune 
un jurnal (însemnări, aforisme, haiku-uri) care „nu 
întîrzie totuşi a luneca în imaginar” sau, în cuvintele 
lui Ştefan Aug. Doinaş, ce pendulează între „utopic 
şi real”. Teatralitatea rostirii e frumos împletită cu 
fundamentul orfic al viziunii sale scriitoriceşti. 
Să nu uităm că, pentru Genaru, poezia se naşte, 
asemeni Athenei, printr-o „fractură de craniu” 
ori că, în „pasărea şi colivia”, ne oferă un nou mit 
al peşterii privind arta cuvântului: „pasărea intră 
iarăşi în carcera ei/ şi lăcrimînd îşi pune cătuşa./ E 
fericită şi cîntă jelind/ cîntă ca noi/ dorința de a fi 
afară”.

Capacitatea de a observa lucrurile – privilegiul 
de a fi excentric – provine, paradoxal, din rânduiala 
pe care poetul o citeşte în construcția ori în spatele 
texturii oricărui spațiu: „un Dumnezeu potrivit 
acelor locuri înguste”. Imaginați-vă poetica lui Ion 
Mureşan, întoarsă la 180 de grade - cam asta e vizi-
unea poetului despre bodega de cartier: „Uneori 
intri şi te aşezi pe scaunul din colțul/ bodegii/ 
miroase a Biblie arsă a acru şi fum”. Umanist convins 
(amintind uneori de Florian Pittiş), perspectiva sa 
e multi-milenară: „Repet: omul va trebui mereu 
rescris”. În deplină logică creştină, scenariul 
apocaliptic funcționează silogistic: sfârşitul mile-
niului presupune sfârşitul lumii, iar sfârşitul lumii 
comandă nevoia mântuirii (şi aşa mai departe), 
după cum bine se vede în această nichitastănescia-
nă întrebare retorică: „Este că o lebădă țipă a sfărşit 
de mileniu?”. De altfel, are toate simbolurile la-nde-
mână. Iată această interesantă punere-în-abis din 
poezia „Frig” ce aduce în prim-plan imaginea unui 
ouroboros, semnalând în acelaşi timp viziunea sa 
maniheistă: „Un copil desenează cu creta pe asfalt 
un copil/ dar copilului desenat îi este frig/ şi atunci 
desenează împrejurul lui un înger./ Dar şi îngerului 
desenat îi este frig/ şi atunci îl cuprinde în conturul 
unui copil/ mai mare/ pe care-l îmbracă să-i țină 
cald/ cu-n alt înger de puf/ închis la rându-i de un 
copil nemărginit.// În tot acest timp o femeie dese-
nează un şarpe împrejurul povestitorului”. Poezia 
e terapeutică, paliativă, lecuitoare, taumaturgică. 
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Umorul (pe alocuri involuntar) echilibrează, totuşi, 
tomismul său intransigent. 

Fulgurațiile suprarealiste sunt uneori acompa-
niate de construcții soresciene, ba chiar urmuzi-
ene: „Odată soțul meu m-a prins călătorind între 
baie şi/ bucătărie/ eram în neglijé şi ce-am mai râs” 
sau „Şi noi facem din lacrimi cuburi de gheață/ şi le 
punem în vermut şi le bem sâmbăta cu musafirii”. 
De reținut acest început de strofă absolut superb, 
scris, parcă, de unul din cei mai talentați douămiişti, 
„Cînd/ În aortă toxine urbane./ Exilat/ împrejurul 
obiectelor mă pregătesc de culcare” sau această 
strofă (imaginar) compusă de un altul: „Întrebăm 
ce cum unde când şi dece./ Punem întrebări 
ajutătoare./ Să dăm un exemplu”. Ce-l interesează, 
în fond, sunt lucrurile simple, motiv pentru care 
poemele topografice din cel de-al doilea ciclu 
al volumului trădează o fascinație a sudului, a 
balcanilor (a domesticului). Simțindu-se mereu în 
postura unui Dinicu Golescu, viandelele sale arată 
cum poetul preferă, oricând, o bere românească, 
„acră ca veacul”. Acest bitter-sweet defineşte cel 
mai bine poziția pe care o adoptă în fața sfârşitului 
lumii, amintind, printre altele, de „Lumea de ieri” 
semnată de Zweig. E adevărat, toate vechile obse-
sii moderniste sunt înfățişate aici.

Din păcate însă, temperamentul ori locvacita-
tea îl îndeamnă, nu o dată, la prolixitate: „mi-a fost 
la-ndemână să cercetez heraldica./ Simboluri mili-
tare arme trufie ducate/ cuceritori şi învinşi pe scut 
ori sub/ scut”. Compensează, iată, prin discursuri 
absurd-kafkiene ce propun, majoritatea, adevărate 
epifanii: „Simulez o lectură/ dar în secret urmăresc 
activitatea agresivă a/ obiectelor/ fără sens din 
cameră/ Chiar citesc că singurătatea consumă 1133 
calorii/ şi că toate ziarele se descompun în ficat/ şi 
că lacrimile au o importantă acțiune bactericidă./ 
Pun sticla de lapte în frigider/ sting țigara mă aşez 
cu fața la perete/ şi constat că nu exist/ Ziua iese 
în evidență şi creşte imperceptibil/ creşte ca părul 
şi unghiile morților./ Varianta optimistă ar fi: să am 
o întâlnire/ cu o doamnă a nopții”. Secvențele cu 
alură postmodernă sunt urmate, de cele mai multe 
ori, de nişte acide şi memorabile caricaturi, precum 
„Nasul”: „O garoafă roşie/ îşi bagă nasul de fost 
băcan evreu prin crăpătura/ uşii/ şi mă întreabă/ 
Ce mai scrieți ce mai faceți încă nu v-ați mutat/ de 
la Bacău?”.

Trăgându-se din Catullus ori François Villon, 
poemele sale – uneori plângătoare, alteori îndrăz-
nețe – reprezintă dramatizarea erosului, dar şi 
a thanatosului, pildele stând, bine-mersi, lângă 
poeme ecologice. Dacă nu şi-ar fi încheiat textul 
întocmai unui prezentator desprins din alte vremi, 

„Adio Bucureşti” ar fi fost unul dintre cele mai spec-
taculoase poeme ocazionale de azi: „În noaptea de 
31 decembrie 1982 mi-am petrecut/ revelionul/ 
în buda Gării de Nord unde am compus/ un eseu 
despre closetul la români/ Şi l-am citit grasei ce-şi 
făcea acolo/ rondul/ de noapte după uşa pe care 
scria/ Aici hârtie igienică. Oamenii deştepți/ îşi 
scriu doleanțele pe toate gardurile./ Ne-am urat 
reciprocit Fericit fie colonul lumii/ fiindcă se ştie/ în 
pirosfera noastră grotescă în laboratul/ insalubru 
se distilează vai/ sărutul din vârful ideii de sine. 
Am dansat un tangou pe muzica țevilor sparte/ şi 
la despărțire i-am oferit grasei/ un frumos buchet 
de trandafiri de uree.// Madam mulțumesc pentru 
tot”. 

E curios cum doar la câteva pagini distanță, sau 
chiar pe aceeaşi pagină, se pot depista influențe 
extrem de îndepărtate una față de cealaltă ori 
cum poetul tolerează – în acelaşi spațiu – boema 
„livrescă, blând ancorată în cotidian, înmiresmată 
simbolistic” (Bucur Demterian): „Alo Pisi să ştii că 
vin sunt pe drum./ Să ne grăbim. Să nu pierdem 
vremea./ Aşa că Pisi te rog destextilarea.// Pisi să 
ne calculăm bioritmurile să nu eşuăm/ în recifurile 
de la marginea patului./ Pisi zodiile noastre sunt 
compatibile.// Pisi să isprăvim cu bine ce-am înce-
put.// Pisi nu flutura batiste parfumuri de adio/ 
eşantioane din speranța revederii./ La mine nu 
ține./ Pisi e imposibil. Zdrențe”. Dincolo de astea, 
aş remarca o referință, destul de clară, ce n-a 
fost subliniată până acum – cea a lui Miron Radu 
Paraschivescu. În sfârşit, printre „ploi de vanilie” şi 
personificări, Genaru tematizează, cu multă greu-
tate, pe marginea clasicului ubi sunt: „Mai trec prin 
curcubeu bătrânii după ploaie? Mai/ sunt bătrâni?/ 
Sate de grauri mai lunecă pe cer?/ Dar florile divini-
tății cum s-au ofilit?/ Mai dau găuri în soare norii?/ 
Voi când vă odihniți în câmp lăcustele/ vă sar în 
străchini?”.

Jacques Maritain a hotărât că „He who has no 
medited on the angels will never be a perfect 
metaphysician”. Aşa o fi, nu ştiu, nu mă pricep, însă 
versurile următoare – o parafrază, s-ar zice, după 
Barthes – pregătesc terenul pentru miza centrală 
a cărții: „Eu/ cu mâna cu care scriu./ Eu cu inima 
cu care mor”. Terapia cu îngeri reprezintă, în cele 
din urmă, un proces de acceptare a senectuții şi 
a morții: „De unde ai venit bătrânețe ştie cineva?/ 
N-am avut nevoie de tine nu eu te-am chemat./ Mă 
învățasem cu mine aşa cum eram./ Eram mulțumit”.

Ovidiu Genaru, Terapia cu îngeri,  
Iaşi, Editura Junimea, 2016


