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M-am nãscut într-o noapte de iarnã, pe 27 februarie 1981.
La 23 de ani mã frãmânta întrebarea legatã de felul în care
cititorii de tip Hamlet ºi cititorii de tip Don Quijote poten-
þeazã ºi revitalizeazã semnificaþiile unui text literar tocmai
printr-un paradoxal eºec, cel al adaptãrii la scheme prede-
finite ºi general acceptate. Întrebarea s-a transformat curând
într-o tezã de licenþã sub îndrumarea prof. Simona Antonescu.
În 2003, graþie unei burse Erasmus la Royal School of Library
and Information Science, în Danemarca, am putut vizita
Helsingørul ºi (sic!) mormântul lui Hamlet. Mai târziu, ecra-
nizãrile au devenit moduri de relecturã osmoticã a textelor
literare, subiect pe care am avut rãgazul sã-l studiez cu Matei
Cãlinescu. În 2007 am publicat primele poeme în românã
ºi spaniolã în revista valencianã Noul Horizont – Cofa de
vigia. Suplemento cultural de creación artística y vigilancia
tecnológica ºi am participat la Atelierul de creaþie „Poezie
în viaþã“ condus de poeta Nina Vasile. Am mai publicat în
revistele Tomis din Constanþa ºi Le Fram din Belgia (poeme
traduse de Constantin Abãluþã ºi Carl Norac). Am citit
poeme în cadrul Cenaclului Euridice condus de Marin Mincu.
În prezent mã preocupã, de astã datã antropologic, un al
treilea stadiu al lecturii, care cautã sã identifice coincidenþele
ºi similitudinile de expresie în ritual ºi ritual poetic, în spaþiul
mexican ºi cel românesc.

GABRIELA TOMA
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„De douã mii de ani ne purtãm prin lume cu
Toma de mânã ºi nu ºtim prea bine de ce i se
spunea Geamãnul ºi prea târziu ne dãm seama
cã-i suntem de-o potrivã. Frate de necredinþã
ºi îndoialã, de înfrigurãri ºi aºteptare, de cutre-
mur ºi îngenunchere, el rãmâne obsesia noastrã
perpetuã ºi întruparea neputinþei noastre de
a accepta Bucuria dintr-odatã ºi fãrã echivoc.“

VALERIU ANANIA



urcã odatã cu mine

urcã odatã cu mine,
mai sus decât poate liftul sã te ducã
vei înþelege:
minþile noastre sunt niºte diapozitive,
imaginile se reiau dimineaþa:
trupul meu gol
lângã trupul tãu gol.

seara ne uitãm la un film.
adormim mereu când otik frânge gâtul porumbeilor
pentru prietenul lui.
vecinii bat în uºa umedã a apartamentului
pe care a crescut muºchiul verde.

noi existãm în agenda lor
cu plata la întreþinere.
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aici

aici totul poate fi înºelãtor,
chiar ºi filmul lui godard
ºi repetiþiile lui bergman,
chiar ºi reclamele
la viaþa de dincolo
în care þipã unii la alþii
fix un minut,
copilul dezamãgit,
nisipul din clepsidra gazdei
pe care ai vrea sã-l atingi.
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filtru 

în drumul spre casã
senzaþiile cunoscute
ruleazã pe geamul autobuzului,
la radio un poet recitã poemul
în care nimeni
nu e pãrãsit
înainte sã apunã soarele,
ºoferul autobuzului îmi face semn sã cobor.
mã aºteaptã în staþie
o mulþime de femei
care se feresc sã-mi spunã
mã trezesc urmãrind
un strãin
cãruia nu-i pot vorbi
dar ascult
din camera lui se aude
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tot timpul vioara.
a doua zi
îl gãsesc întins cu capul zdrobit
pe trotuarul pe care trec
femei cu picioare lungi
„tu vrei sã simþi“
aud pe cineva în spatele meu,
recunosc prima iubire
pentru care scriam pe zãpada din faþa blocului.
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