
Alan Michael Parker * 
                Feti trece granița      (In memoriam Liviu Cristescu) 

 
Să întâlnesc 

pe primul 
meu nepot. 

Fermoarul  
de la rucsac 
se blochează 

Prefă-te că 
nu înțelegi. 

 

Da, Da 
DA, Da , 

DA 

E doar o 
prăjitură. 

 
 

Incredibil: 
masterat în 

teoria 
politică. 

 

 
 
 

Văduvă 
 

 
Miere, 

Lamâie, 
Cardamon 

"Cealaltă 
ipoteză este 
caracterul 

schimbător 
al societăți-
lor." -NgOgi 
Na Thiong'o 

 
Bine ați 
venit la 

……………….. 
 

 
 
 

Ultima dată 
a fost în 

2011. 
 

 
 
 

Tortul? Eu  
l-am făcut. 

 

 
 
 

Doamnă, 
urmați-mă, 

vă rog 
 

 
 
 

01-11-752 
545-0163. 

 

Avion 
fierbinte, 
hol rece, 
baie rece, 

toaleta rece, 
sala de 

așteptare 
rece 

 
Războiul. 

 

Fiica mea și 
ginerele 

meu. 
 

O națiune 
este o hartă 

este o 
armată 

Ai un 
zâmbet atât 
de frumos. 

 

Și ce ai făcut 
în Sudan? 

 

 
Nu, sunt 
singură. 

 

 
Linia asta e 

pentru 
suspecți. 

 
Memorează: 

141 
Sycamore 

Drive. 
 

 
Prăjitura e 
un cadou. 

 

 
Nu, nu am 

fost la o 
fermă în 

ultimele trei 
luni. 

 

 "Poemele cu cărți de Bingo evidențiază simultaneitatea experienței, chiar 

dacă doar unele dintre experiențe pot deveni realitate, deoarece există atât 

de multe moduri de a obține Bingo și nu fiecare pătrat va fi "strigat". Aici, 

protagonista mea încearcă să treacă o graniță și să își vadă copiii, și se 

simte marcată- Feti vorbește, gândește, aude și își imaginează - totul 

deodată, imposibilul făcut posibil de forma cartonașul jocului Bingo. Și 

totul contează, pentru că totul i se întâmplă lui Feti și atâtor alții în fiecare 
zi."    -Alan Michael Parker- 

https://poets.org/poet/alan-michael-parker


Ce spunea și cui îi spunea 

                                                                                       Alan Michael Parker 

 

Ce spunea și cui? 

Cu un termos de argint a părăsit clădirea; 

S-a oprit în curte și s-a întors. 

Ce spunea și cui? 

 

Clădirea în zori nu era încă o clădire 

S-a oprit așa cum o fac toate clădirile. 

Ce spunea și cui? 

 

Timpul nu se oprește; timpul nu așteaptă; 

Timpul nu s-a mișcat niciodată. 

Ce spunea el și cui? 

 

Dacă câinele ar fi dormit 

Nu s-ar fi trezit, 

Atât de mică era clipa pierdută. 

Ce spunea el și cui? 

 

Ce spunea și cui? 

Curtea în zori de zi era la fel 

Ca și cerul, cerul măturat de lună. 

Ce spunea el și cui? 

 

Bună dimineața, la revedere, Te iubesc, O să încerc. 

Ce spunea el și cui? 

 
 

* Alan Michael Parker este autorul cărților The Age of Discovery (Tupelo 

Press, 2020) și The Ladder (Tupelo Press, 2016). Laureat al unor premii 

și rezidențe de la Pushcart Press, MacDowell, Virginia Center for the 

Creative Arts și Yaddo, opera sa a fost inclusă de două ori în Best American 

Poetry. Este profesor de limba engleză la Davidson College și predă, de 

asemenea, la programul MFA cu rezidență redusă de la Universitatea din 
Tampa. Locuiește în Davidson, Carolina de Nord.   

 Traducere AG 



  

  



              Liviu Cristescu                             BIO  
Liviu Cristescu: Născut, asta e cert. Cînd? Pe 13 iunie 1969. Unde? În România, 

din păcate; în oraşul în care Ovidiu a prins obiceiul de-a nu mai bea vinul îndoit 

cu apă (Constanţa). 

Din cauza (sau datorită) unor traume intrauterine, perinatale şi din timpul 

primei copilării, eroul nostru a fost nevoit să se refugieze încă de la 3 ani în 

lumea creaţiei şi a cunoaşterii (cu posibilităţile de moment), în dorinţa de-a 

reconfigura realitatea. 

La 3 ani s-a apucat de desenat, pe la 6 ani de pictat, iar pe la 15 ani de sculptat. 

Aşa a descoperit el valabilitatea legii saltului calitativ prin acumulare cantitativă 

şi importanţa crizei în fenomenul devenirii de orice fel. 

La 9 ani s-a înscris la Şcoala Populară de Artă din Constanţa, secţia pian, şi nu 

s-a mai oprit din cîntat decît pe la 29 de ani, sub presiunea treburilor de tot felul. 

Ce-a interpretat el pe ici, pe colo din autori clasici, moderni şi postmoderni, nu 

ne interesează (la asta se pricep şi papagalii); doar faptul că între timp idiotul a 

uitat absolut tot ce-a compus, fiindcă (bazîndu-se cu mult prea uşor pe memoria 

lui de elefant) a omis să redacteze ca atare şi partiturile. Noroc că măcar a reuşit, 

pe la 18 ani, să încînte cu piesele lui alambicate urechile unei nemţoaice de 16 

ani, venite să facă plajă la Mamaia. 

La 11 ani s-a apucat de scris din nevoia de economie a gesturilor. Benzile 

desenate ajunseseră să-l epuizeze şi observase că prin scris se putea exprima cu 

mult mai rapid. Fireşte, lucrul la benzile desenate l-a ajutat să descopere de 

timpuriu fenomenul metacreaţiei (autorul se desena pe sine în dialog cu 

personajele tot mai sabotoare), iar asta l-a făcut să-nţeleagă ce-nseamnă 

propriu-zis şi textualismul, atunci cînd a ajuns la metacreaţie şi-n cadrul 

literaturii. Dacă la 11 ani scria tîmpenii (ficţiuni s.f. şi poliţiste), pe la 15 ani a 

descoperit brusc importanţa aducerii realităţii pe hîrtie, iar după o depresie 

urîtă de tot de la 16 ani (din care s-a recuperat prin diverse tehnici yoga: 

grădinărit, hoinăreală şi munca brută), a reînceput să aibă trăirile sinestezice, 

expresioniste şi suprarealiste din prima copilărie, luînd astfel decizia de-a aduce 

în lumea Cărţii inclusiv psihologia şi filozofia. De altfel, în mediul său familial 

puternic nevrotic şi anxio-depresiv, nici n-ar fi putut scăpa de-aşa ceva. S-a 

apucat să studieze simţurile şi pe la 20 ani să întocmească diverse hărţi ale 

sentimentelor. Tot cam pe atunci, era cît pe ce să devină psihiatru, din fericire 

însă a renunţat şi-a urmat Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din Bucureşti. 

În cursul facultăţii, nu s-a lăsat şi-a lucrat la mai multe studiouri de animaţie, 

ca animator, intermediarist şi stilizator (a refuzat să fie şi colorist, deoarece 

simţea că-şi risipeşte talentul pe figurinele alea pentru copii de 8 ani). Şi tot în 

acea perioadă şi-a pus în cap să realizeze mai multe filme artistice şi 



documentare, dar n-a mai fost să fie, elanurile lui regizorale şi actoriceşti fiind 

fructificate astfel doar în jocurile de culise din căminul bucureştean C1 din Lacul 

Tei, în varii situaţii atipice. 

În concluzie, eroul nostru a fost atras, în permanenţă, de orice domeniu artistic 

sau ştiinţific, iar într-o vreme a cochetat inclusiv cu sportul (înot, ciclism, 

baschet), lăsînd însă de cele mai multe ori realitatea să-i decidă paşii, de la o 

etapă la alta a vieţii, pentru a nu regreta alegerea făcută. 

Realizări? Are, are, să nu-i fie de deochi. Mai ales în domeniul arhitecturii, cu 

toate că nu-i mulţumit şi-ar prefera să nu se afle ce-a proiectat, dar cel puţin a 

făcut vreo cîteva sute de familii fericite, n-a trăit chiar de pomană. În plan 

literar, n-a publicat decît prin reviste, frînturi oarecare din diverse romane şi 

volume de poezii ce-aşteaptă de mii de ani forma lor finală, sub controlul 

obsesional-compulsiv al exigenţei. 

  



Pagini alese din cartea CU OCHII ÎN 4 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

    







 

  



 



  



 

 

  Nu avem nimic de adăugat doar regretul că Liviu nu mai 
este printre noi și îndemnul la citirea cărților sale originale, 
pedant editate, cu precizie arhitectonică… și intens explicate, dar 
neînțelese din cauza enormei originalitați și a gândirii lui 
neconvenționale pe care ne-a fost greu să o digerăm.  

  Letrismul, poezia concretă, artele vizuale… sunt extensii ale 
artei mediatice și trebuiesc studiate și tratate prin filtre 
adaptative la noile forme de expresie  născute pe eșafodajul 
noilor tehnologii care ne inundă… cele bazate pe computerul 
digital, softurile de prelucare a imaginii, blendul mediilor într-
un continuum audio-vizual omniprezent și în permanentă 
evoluție.  
  Ne incită azi programele de Inteligență artificială (IA) care 
produc o artă sintetică plecând de la stiluri impuse, fraze, și 
desene sau fotografii care reprezintă doar punctul de plecare.  
De aici, programul IA lucrează după legi statistice, aleatorii, 
iterative… iar produsul dacă ne place sau nu poate fi supus 
intervenției utilizatorului până la satisfacția sa. Depindem din ce 
în ce mai mult de robotică, de tehnologii și calculul numeric.  
Se întamplă în paralel, în muzică, cinema, show bussines, în 
muzeu și la noi acasă. Arta devine interactivă, controlabilă în 
timp real. 
Din păcate amicul L.C. va rata evoluția viitoare a artelor, dar 
locul său este bine stabilit și adânc instalat în conștiința celor 
care l-au cunoscut și încercat să-l descifreze. 
  
RIP ! 
 
Adrian Grauenfels – Editura SAGA 2022  
  



Imagini produse de  Softul AI-Nightcafe 
Pentru textul   -  L C  arhitect 
 
  
 
 

 

  



 


