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Nota antologatorului
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Această antologie nu reprezintă un act politic. Cel mult
o bornă istorică, o foiță de turnesol, un aide-mémoire, un gest
estetic, un manifest poetic.
Poezia este forma artistică cea mai sensibilă la tectonica
socială, spațiul imediat de manifestare a reacțiilor nedecantate, necizelate, spațiul țipătului. Acesta este spațiul care ne
interesează, cel în care psihicul și sensibilitatea reacționează
la cald, în care rațiunea este supusă instinctului – în cazul
nostru instinctului poetic.
Antologia aceasta vine să surprindă, să imortalizeze – folosind poezia ca vehicul, pe post de cameră video – tocmai
bolboroseala aceasta a sinelui în fața istoriei, să fixeze cât mai
mult din gama de sentimente și reacții desfășurate încă de la
început pe portativul acestor proteste.
La manifestații au participat sute de poeți. Dintre
aceștia am ales 47. Poeți din generații diferite, cu afinități
diferite, din orașe și din școli literare diferite.
47 de texte care împreună compun o simfonie atipică
și inegală, la fel de compozită și necenzurată ca și manifestările sociale care au provocat-o.
Poeme de dragoste, poeme sociale, poeme program, poeme crude, poeme scrise în timpul protestelor, despre proteste. #Rezist! Poezia este o antologie unică, antologia unui
moment istoric la care ne raportăm printr-o prismă estetică.
Cosmin Perța
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aceasta e o fotografie cu ei și maxilarele
lor teșite (cine i-a târât aici și cu ce preț),
în bezna densă și năucitoare toți au ochii

PA

R

roșii de la blițurile noastre, iar aceasta,
puțin mai sus, e o fotografie cu noi: sute
de mii de cutii de rezonanță ale vântului

A

și legea făcând rotocoale în gâtlejurile
noastre, ne ținem de mână și toți avem
candele aprinse și ca o metropolă văzută
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din avion suntem, magmă fierbinte,
glas ce răzbate prin ziduri, strașnic
malaxor al beznei. și la mijloc, între
fotografii, un tablou abstract și nesemnat,
măști de țap plutind în aer și o lanternă
roșie, ale cărei raze ating fundul hăului
din mijloc, figuri tulburi, fără proporții –
iată-ne viitorul, văzut de aici, din muzeul
7D, sala conștiinței deșteptate în stradă.
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UN STEAG PE BUZA GUVERNULUI ȘI ALTUL
ÎN ACELEAȘI CULORI PRIN PIAȚĂ Când a fost
evident a pus fiecare mâna pe ce-a avut pe desktop
Dintre toate felurile în care știm să nu fim de acord
cel mai incisiv e chipul tău când îți verifici telefonul
și nu pare să te mai țină prea mult bateria așa că
te așezi la un selfie rapid care să reziste în locul tău ca
Pink Floyd pe wall. Că nu e om să nu fi numărat un
like în viața lui odată Când au ieșit până și introvertiții
cu pancartele lor discrete Și când lucrurile au ajuns
în top au dat cu lumini și cu steaguri color Violenții
au venit dar statul avea monopol și s-au rușinat sau
Tare ne mai place să avem dreptate dar nici vorbitul
pe lângă nu pare să fie chiar pe ultima sută de metri
chiar dacă suflă greu și o arde în metafore sensibile
și găsește o explicație pentru orice baltă în care pari
ca obiectele mai îndepărat și mai frumos pe urmă
au ieșit mărțișoarele și revolta a intrat în folclor
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