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Emilian Galaicu-Păun e un poet deconcertant: cînd zici că l-ai
prins, că ai reuşit să-i surprinzi formula, deodată îţi scapă printre
degete şi trebuie să iei de la capăt procesul de interpretare, de
apropiere de poezia lui, de apropriere a ei. Bunăoară, în cartea de
faţă*. Deci:
Poezia lui Emilian Galaicu-Păun (aici ca şi aiurea) se întinde
tematic de-a lungul unui continuum dragoste-moarte, încontinuu
resegmentat, refăcut, reordonat. De aici urmează o glisare continuă,
asocieri din aproape-n aproape, în aşa fel încît între percepţia iniţială şi imaginea
finală e o mare distanţă, care, însă, nu face de nerecunoscut obiectul ce a reprezentat
punctul de plecare: “şi ce dacă-şi deschide din cînd în cînd venele? face parte din
specia celor aleşi ce-şi ascut astfel sîngele. / roş-albastru la ambele capete. Ca pe-un
creion bicolor. Răsucindu-se albastru în ascuţitoarea de creioane a inimii, să-şi facă
vîrf”, idee reluată, obsesiv, şi în alt poem (“sîngele are gust de cerneală şi invers”).
Adîncind puţin analiza, avem analogia coloristică (sîngele roşu şi venele albastre /
creionul bicolor), ideea de tăiere, implicînd un instrument ascuţit, care poate fi lama
cuţitului sau lama ascuţitorii etc.
În prelungirea aceluiaşi continuum, avem o dialectică a contrariilor, marcate în
primul rînd verbal, cu integrarea, aducînd un plus de sensuri, a citatelor: “puţin mai
lipseşte şi unul va-ncepe să scrie cu sîngele altuia, paloşe gotice faţă cu praporii
glagolitici. Pe viaţă şi pe moarte. Cum ai completa un pomelnic de nume – aceleaşi –
trecute pe rînd de la unii / [morţi] la alţii [plugari]: nu e literă să nu fie scrisă de două
ori, cu chinovar şi sineală, o dată-n ceruri şi, -ntoarsă, / pe pămînt”.
Regăsim explorarea analogiilor în tanka – mai întîi cele sonore, între numele
speciei poetice japoneze şi tanc, inserţiile grafice ducînd la modificări fonetice şi
lexicale (char – chair), ajungînd apoi, deloc surprinzător, la coincidentia
oppositorum, osmoza naşterii cu războiul, a dragostei (fizice) cu istoria recentă. Sau,
ca progresie şi unificare, seria feminin-masculină, din nou dragoste-moarte, YinYang, reprezentată de sînge – ciclu menstrual – avort – culoarea roşie a steagului
(care, ni s-a explicat atîta amar de vreme, e un roşu masculin, al sîngelui vărsat în
lupte).
Uneori osmoza are loc între dragoste şi literatură, prin inserţia livrescului în
cotidian, prin citatul cultural reinterpretat, răs-tălmăcit, recontextualizat: “cînd
deodată tu răsărişi în cale-mi, / perestroikă, tu!… restul e literatură”, “pubis ovidius

na[s-o bage pe mînecă] ştie de ce”. Sau, acelaşi procedeu, în alt context, chiar la
începutul cărţii: “carte nu ştié, ce numai iscălitura învăţase de o făcé”.
Tot la nivelul procedeelor, să le amintim pe cele deja clasice ale optzecismului,
dialogul & pseudo-naraţiunea: “a zîmbit profesorul / de sintaxă, doar pentru ca-n
schema astfel obţinută să torni limba veche / şi-nţeleaptă” (cu citatul cultural, în
cazul de faţă) şi, ca marcă personală, instituirea de analogii: cimitir – schemă
gramaticală. Tot aici, undeva în continuumul tematică – procedee, ar intra şi stilul
parentetic, cu detalii, cu nuanţe adăugate la fiecare pas: e. g., un titlu cum e langue
au chat(t)e.
Se mai poate vorbi de o oralitate sugerată de lectură, rememorată cînd o asociezi
cu lecturile / festivalurile de poezie la care l-ai şi auzit, în poeme cum ar fi, de pildă,
un metru de vodcă la cub, de unde cităm doar rescrierea lui Mallarmé, cu o mînă de
ajutor de la Apollinaire: “ah ţuica e băută şi alcooluri scrise!”
Copilăria, inocenţa (o inocenţă crudă, trebuie să spunem) constituie o altă
trăsătură a poeziei lui Em.: “(o boală / ruşinoasă-i şi copilăria asta, de vreme ce
trebuie-ascunsă pîn’ la bătrîneţe, nu care cumva să / dai în mintea copiilor.)” Probabil
astfel se explică şi jocurile de copii (transcrise cu regretul pierderii paginaţiei): “la
popa la poartă / este-o mîţă moartă / cine-a rîde şi-a grăi / drept în gură i-a ţîşni”, de
pus faţă în faţă cu varianta (bănăţeană) din copilăria mea: “la popa la poartă / este-o
mîţă moartă / cine-o rîde şi-o vorbi / cu ea-n gură s-o trezi”).
Dragostea e (preponderent) fizică (şi unele poeme m-au umplut de invidie), e, ca
să-l cităm, (Yin)discretă: “un bărbat se petrece, şi-atunci o femeie îl ia-n parantezele
coapselor, fie că-l face pe lume / fie tocmai îi face-un copil. oh! Şi cînd se întîmplă,
nici nu bagi de seamă că, iată, s-a şi petrecut. / pe nepusă scufiţă de noapte, din
latex”.
Ia naştere în cuvinte, în ceea ce desemnează ele, în scînteile ce ţîşnesc din
ciocnirea lor, ca în pur pură 1. ♂: “nu atît să-ţi iei zborul tu, cît să-i ridici – osanale!
– chiar pista ei de decolare-n al nouălea cer! / într-o cameră închiriată cu ora, (de trei
ori) pe mică pe ceas, într-o călătorie de nuntă (la cer) ch-ău – beijing via viena / cînd,
odată cu luarea de altitudine, temperatura nu scade ci creşte, iar boeing-ul tău
(judecînd după gland) se transformă, / pe măsură ce înaintează, -n concorde
pregătindu-şi – cu spăimîntătoare viteză – explozia finală // şi nici nu să învingi
gravitaţia, cît să n-o laşi – cum ar zice francezii să cadă – gravidă, / într-un pat
nupţial ridicat, prin prezenţa-i de sex feminin, la puterea de patrie, / cînd coloana
ta/şira spinării ei au şi trecut pe frecvenţă înaltă, iar pilotul / automat nu găseşte atîta
pămînt cît să-l pună sub tălpi nici nu raiului, gurii de rai dintre coapse”
La celălalt pol, cel al morţii, memorabile sînt elegiile în memoria prietenilor
dispăruţi, cum e deja citata un metru de vodcă la cub, dedicată amintirii lui Ioan
Flora. “se cheamă / că-mi fac autoportretul, scriind despre umbrele dragi”, spune el
în alt poem, şi urmează un po(e)melnic: aurel, cristian, ioan horaţiu, iustin, mariana.
Tonul nu e, de regulă, elegiac: “regretele sînt rîgîielile spiritului”, ceea ce doar în
aparenţă e cinic; putem cita în sprijin un vechi vers de-al lui Dorin Tudoran, cînd
înfloresc poeţii visaţi de dumnezeu.
Încă un exemplu: “m-am întins după el, îmbrăcînd întunericul – mînecă de
fotograf – pîn’ la coate, în cele din urmă dînd peste-o cutie / de chibrituri, pe care tot
el o dădu jos, cîndva, şi un muc de lumnare, lumina / ne-a surprins căutîndu-ne, unul
pe altul, cu umbrele…”
Pe scurt, avem la Emilian Galaicu-Păun o atingere care face rapid banalul cotidian
să decoleze în sfere poeticului, ca în (po)em cu vedere de stînga, dar şi inteligenţa /
priceperea de a-l aduce înapoi pe pămînt, îmbogăţit de scurta călătorie la mare

înălţime: “a scrie cum ai respira. Cum ai face / respiraţie gură la gură făpturii de apăaruncate pe ţărm care (nu mai) visează la cer, pînă cînd / îţi întoarce sărutul/îi simţi
limba-n gură, străină, apoi ca pe-a ta, pînă cînd diafragma / se transformă-n placentă.
cuvîntul pe care-l rosteşti fie unul / născut, nu făcut”. Tehnică şi existenţial
îngemănate pînă în punctul în care nu mai pot fi distinse.

