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Mihaela Arhip, uneori, parcă cu glas masculin 
rostind: “De-atâta timp/hoinar prin mine 

însumi/nu-ncerc/decât să dăltuiesc în cuvinte/
frânturi de suflet,/din mers/abia răscolind pra-
ful unui drum,/în magic ritual/de trecere.”, se 
înfăţişează într-un Autoportret ce poate fi cheie 
de lectură pentru cartea de faţă. Imediat după 
Autoportret, în arhitectura volumului, vine, ca-
ntr-un autentic sfârşit de inocenţă Scrisoare poetu-

lui, care spune: “Mai întâi/Te-am iubit.//Sau 
poate...//Mai întâi Te-am citit/şi cuvântul îmi 
picura în suflet/întinzând cercuri la nesfârşit.” 
Paşii spre ieşirea din inocenţă încep cu iubirea ca 
apoi să treacă prin citire ca apoi să ajungă la: “Te-
am învăţat.//Te-am cunoscut,/mereu/acoperin-
du-Ţi paşii cu ai mei.//Pe urmă Te-am înţeles.//
Din teamă Te-am părăsit/dar e ceva/ce rămâne 
după toate plecările/şi târziu,/din dragoste m-
am reîntors.//Şi totuşi,/cred/că mai întâi/Te-am 
iubit...”

După Scrisoare poetului, Mihaela Arhip par-
curge stări de Imperfecţiuni, De dragoste... (cerând: 
“Lasă-mă să-ţi lăcrimez sub pleoape”), stări de 
Destăinuiri, trecând prin Impas, Dor, Singurătate şi 
Delir, Nostalgie şi Capriciu, Neîncredere, pentru ca 
Sfârşitul inocenţei să aducă un Banal, în care poeta 
mărturiseşte: “Fiecare din noi e un abis/în care-şi 
risipeşte ecoul parfumului/o floare,/captivă în 
umbra unui asfinţit/când rădăcinile i se vor reface 
în aripi/şi ispitită de un gând pribeag/va învăţa, 
mai greu sau mai uşor/să zboare.”

Şi cum e firesc,  orice inocenţă sfârşeşte în Tristeţe 
cu luni de toamnă-iarnă, Noiembrie şi Decembrie cu 
nopţi lungi ce îndeamnă la Vis: “Târziu./Şi-atâtea 
păsări albe cad în geam -/incandescent năvod/
întins meschin/pe-un ram/spre nopţile tăcerilor 
din fiord.//Mă dor./Le simt murind pe fiec-
are nod -/prismatic zbor.//Cu timpul ancorat în 
port/fără catarg,/fără năvod...”

Normal, existenţa de după inocenţă se însc-
rie între Răsărit şi Apus, plină cu Sacrificii şi cu 
îndeletniciri de Sisif, cu trecere prin Păcat, dar 
şi cu descoperirea întâiului Psalm, cu închinare 
în alţi psalmi, cu mărturisirea “Credinţa mea e 
un Prometeu/înlănţuit de stâncile/cuvântului”. 
Poeta spune mai apoi  “Nu mă mai vezi/sau/sunt 
greşeala Ta/iertată/de-a lungul atâtor veacuri/
de perfecţiune? (Psalm V), Perfecţiune care, fiind 
cu neputinţă, dă prilej de Incertiudini ce năruie 
alte trepte ale inocenţei: “Mie teamă/că viaţa 
face parte/din moarte.//Nu ştiu,/poate moartea e 
doar o frântură/de viaţă,/un popas.//Am învăţat 
asta//înainte de a învăţa să trăiesc/sau să mor/şi 
am uitat/mai ales pentru că, înainte de toate/am 
învăţat să iubesc/ şi iubirea e o uitare”.

Inocenţa pierdută şi incertitudinile crescând 
aduc Frica de adevăr şi descoperirea că “Acolo 
unde se termină ceea ce ştii/începe adevărul./Şi 
cuvintele, devenite inutile/mor/unele în adâncul 
celorlalte/cu frica de adevăr sub pleoape,/într-
un ultim gest de devotament/în faţa realităţii./Şi 
pentru ca toate să rămână aşa cum sunt,/adevărul 
trebuie să rămână fierbinte/şi sufletul trebuie să 

ludicul genuin, imprevizibil şi fantasmatic. Constînd 
din transcenderea biosenzorialităţii, a concretului, actul 
creativ al poetului generează universuri contracarante 
pentru malefic şi determină adecvarea arsenalului 
conotativ. Mai mult, trupul este motiv de inspiraţie 
erotică, ba chiar şi pentru porniri „eretice” (Şi tu nu 
eşti lângă mine). De asemenea, ludicul nu atenuează/
anulează doar „negativul”, ci şi atrage cititorul la un 
„unison” propus de el, la o bucurie de a se potenţa 
prin sensul său, simţit ca unic  (Invocaţie). Este, aici, 
sensul atribuit de poet lui însuşi, este construcţia sa, 
deloc vanitoasă, însă demnă, de aceea şi confesată 
cu voluptate. Este, aici, încă o tangenţă a viziunii sale 
cu postmodernismul. Ilustraţia de pe prima copertă, 
semnată de cunoscutul caricaturist Mihai Pînzaru-
PIM, sugerează excelent particularitatea curajului/
riscului poetului de a vrea să fie el însuşi: „purtător 
de cruce/gestul indefinit al poetului/închipuie 
cuiburi de porumbei/la poarta eternităţii/rarefiind 
horoscopul sibilinic/cu care Dumnezeu îşi amăgeşte/
dimineţile” (Dumnezeu citind horoscopul). Dar similare 
ca mesaj mai sunt Fără vârstă, Flex Pen-ul îndrăgostit, 
Glorie seminţelor disperării şi altele. 

Constantin BLĂNARU

mihaela arhip
Sfârşitul inocenţei
Editura "AXA"
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Augustin Cupşa scrie o poezie fragmentară, 
o poezie în care elemente suprarealiste 

se împletesc cu realul, o poezie în care poetul se 
rosteşte pe sine dar în care îşi a#rmă deopotrivă 
viziunile. Din împletirea dintre rostirea de sine 
şi expunerea viziunilor se revarsă spre cititor 
fragmente de real îmbinat cu fragmente suprareale: 
“luni aştept aştept/ visul/ înfrigurat că nu-/ 
îmbătrânit că poate/ aştept/vine de la engleji/se 
zvoneşte/ vine în cutii de tablă/ în pulpe de vacă/
în monitoare cu diagonala de şaişpe// lumea e 
minunată ca o grotă/ca o crevasă/tu eşti minunată 
cam ca o minune/- nu te mai ascult deloc/merit mai 
mult/îmi spuneai prin telefon/lumea e minunată 
ca o grotă/inevitabil lăsăm urme pe pereţi/când ne 
frecăm de alţi oameni//aştept/nu ştiu pe unde să 
mai calc/e un morman de pleoape pe-aici/cutii de 
tablă/monitoare de vacă.” (Uşa de luni)

Asocierile pe care Augustin Cupşa le propune 
sunt încărcate de insolit, aducând surpriza, uneori 
dusă până la perplexitate în fiecare poem. Lumea 

viziunilor poetului e plină de elemente eterogene: 
nuci, zinc, oase, udul ierbii, funii zvântate, pietre, 
trenuri, sălcii, pene, zăbrele, mătănii, oglinzi, peşti, 
şerpi, streşini, sudoare, îngeraşi, ochi, bezele de asfalt, 
şobolani, străzi, castroane, pulpe de vacă, monitoare cu 
diagonala de şaişpe, coloane cu sfinţi ofiliţi, ciururi de 
scaun etc.

Toate se aglutinează într-o rostire fluidă care dă 
senzaţia că lumea se reorânduieşte chiar sub ochiul 
vizionar al poetului: “plouă zinc arunc aripi/ 
scufund păduri de zinc/ peste ferigi peste mai/ 
gândul meu ars/ în braţele de melci/ şi ghearele 
cu care mă mai ţineam/ de carne/ cândva de zinc 
// înghit oameni de zinc de crom/ greşeli, greşeli/ 
în somn – totul/ în somnul meu de zinc/ mângâi/ 
mâinile prea târziului/ prea dulcelui/ prea plin de 
zinc/ de mult murdar/ mă clatin şi bâjbâi/ atunci 
rostesc/ atunci strecor/ măcinările/ prin ciururi 
de scrum/ curgând picături pe bărbie/ de lucruri/ 
de fapte // şi scutur în urmă/ penele visului 
cu nefiinţă/ mirat mai uitat/ senin mai de zinc” 
(Inoxidabili aproape). Semnificaţiile convenţionale 
ala cuvântului sunt abrogate, poezia lui Augustin 
Cupşa propune mereu noi şi noi semnificaţii.  

Pe alocuri, mânuirea cuvântului îl apropie de 
Nichita Stănescu (În ferestre urlând, de pildă:” cad 
pietre/ cad semne cad noduri/ cad zori // tu, eu 
- o boală de doi lei/ o ciocnire/ cu zăngănit de 
ferestre/ de unde/ de către ce-au fost/ a bătut 
vântul/ dintr-o parte în alta/ a bătut întuneric/ 
dintr-o parte în alta/ am cules beznă/ am cules 
scânduri/ tu, eu / de la dincoace la nimic // aici 
e mai răcoare/ taci taci/ sărută/ mai jos, albul de 
tot/ e numai atât”. Păcat de un final care diluează 
începutul de-a dreptul promiţător.), în timp ce 
cuvântul însuşi ne trimite spre Bacovia (după 
cum s-a văzut în Inoxidabili aproape, sau după cum 
se poate vedea în Produs reciclat din plumb: „dor-
meam pe plumb/ pe flori de plumb/ pe funerar 
veşmânt/ gemeam prin somn din ţâţâni/ smuls 
către tine”),  iar libertatea rostirii suprarealiste ni-l 
aduce în memorie pe Gellu Naum. Acestea sunt, 
însă, influenţe pe care Augustin Cupşa le topeşte 
în propria poezie fără a rămâne tributar lecturilor. 
El reuşeşte să-şi găsească vocea proprie şi ritmul 
personal. Un minus pentru poet este aglomerarea 
de termeni, de imagini, poate şi pentru că une-
ori pare a aluneca în dicteu. E necesară poeziei 
lui Augustin Cupşa o clarificare a ideii, care, să 
se audauge vocaţiei neîndoielnice pe care acesta 
o are şi aşteptăm să vedem acest lucru în cărţile, 
ce credem că vor urma acestui debut. Ba chiar 
aşteptăm şi detaşarea de  „Orbitor”-ul care trimite 
cu evidenţă spre Mircea Cărtărescu. 

Călin COCORA

ardă în trup efemer/încercând să se atingă.”

Frica de adevăr ca limită în timp care o face pe 

Mihaela Arhip să intre într-o Confesiune: “Sigur/

vreau să îmi număr ridurile de pe fruntea sufletu-

lui,/să nu trezesc pe nimeni, noaptea,/când mă 

cuprinde teama că voi rămâne fără cuvinte,/nu 

ştiu să plâng decât singur”. Confesiunea continuă 

în Gestul meu firesc: “Cel mai adânc mă doare/

neputinţa de a spune tot ce simt”.

Un volum de versuri într-o alcătuire arhitecturală 

extrem de bine închegată, un volum care ne 

îndeamnă la a aştepta poeta cu o nouă carte care să 

confirme forţa rostirii esenţiale pe care tocmai am 

descoperit-o.

Augustin cupªa
Prezent compus/recompus
Editura "Convorbiri literare"

Iaşi  2005


