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Liam

Adrian Lesenciuc*

Liam a lui Adrian Lesenciuc este
fără îndoială o carte care nu poate trece
neobservată.

Mai întâi de orice, m-a izbit
formula inedită a redactării. Când
deschizi cartea ai impresia că priveşti pe
fereastră. Pe fiecare pagină sunt câte trei
elemente care, mie cel puţin, mi-au creat
senzaţia de geam: două texte (un poem şi
o proză scurtă) şi o ramă subţire. În josul
paginii se află textul-temelie, narativul,
mai sus e poemul, sticla geamului,
trecerea spre „mai încolo”, avântul,
ambele îndiguite de o ramă protectoare.
Asezarea aceasta nu pare a fi un simplu
artificiu de design, ea poate fi chiar o
cheie de lectură. Punerea într-un dialog
permanent a celor două faţade ale

întregului scriptural, liricul şi narativul,
creează un tablou bine definit şi închegat
al demersului creator. Pentru că Adrian
Lesenciuc ia în serios actul scrierii, al
spunerii de sine şi reorganizării lumii
prin logos. Fiecare pagină este o nouă
lume, aducând mereu alte sensuri pe
aceleaşi două tipare de expresie, într-o
creştere concentrică.

Monica Râpeanu
(Convorbiri literare, nr.8(80)/2002)

sub tencuaiala omoplatului
urlă câinii vagabonzi
covârşit de greutatea penelor
mi-am înclinat toracele
lumina se rostogoleşte
în bulgări de zăpadă

pădurea va creşte în crevase

un hău imens în loc de cer o catapultă pământul cineva îl
va căuta într-o zi pentru evidenţă mama cuvintelor poate

păcatul nu naşte din fructe

o repeziciune a cărnii repugnă oare mi-e soare

iartă-mă că-mi devin mai grele
braţele în îmbrăţişare
iartă ridurile cuvintelor mele
ţi-am promis poteci înflorite
iartă-mi ţepii din barbă
iartă-mi trupul greu
prăbuşindu-se
spintecat de timp

departe Fagia şi-a mai aprins un mesteacăn în altar aşa
trec toţi o frunză uscăţivă iubitoare de umiditate gălbejită
prea devreme ruptă din vântul păcatului cerul de carne
crudă sângeră în crepuscul se-mbrăţişează cu umbrele
Fagia n-a auzit urletul lupului până în seara aceea tină şi
rqamuri cerul îşi zvântă hemoragia sub un copac iarbă
bătătorită şi câteva foi răzleţe

Vitralii de Breaza


