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Despre autor

Cl au diu Kom a rti n s-a născut pe 7 august 1983, 
la București. După absolvirea Colegiului Național „Mihai 
Eminescu” a urmat cursurile Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a Universității din București, studii întrerupte după 
doi ani. A debutat publicistic în 2002, iar în volum un an mai 
târziu, cu Păpușarul și alte insomnii (Editura Vinea, 2003), 
pentru care a primit mai multe premii, printre care Premiul 
Național „Mihai Eminescu” pentru debut. Al doilea volum, 
Circul domestic (Cartea Românească, 2005), a fost recompensat 
cu Premiul Academiei Române pentru poezie. Ediția a doua a 
plachetei Păpușarul și alte insomnii, revăzută și adăugită, apare 
în toamna anului 2007, tot la Editura Vinea: volumul păstrează 
40 de poeme din prima ediție, cărora li se adaugă o selecție din 
Circul domestic. A treia carte, Un anotimp în Berceni (Editura 
Cartier, 2009), iese din tipar în zilele „Revoluției tinerilor” din 
primăvara anului 2009, și este reeditată un an mai târziu, cu 
8 texte inedite. Volumul-elegie Cobalt (Casa de Editură Max 
Blecher, 2013), scris după dispariția poeților Constantin Virgil 
Bănescu și George Vasilievici, înscenează dialoguri cu câțiva 
autori înrudiți, al căror scris rămâne o probă a rezistenței în 

7



fața depresiei, a excluderii și a obsesiilor suicidare. Doi ani și 
jumătate mai târziu apare Dezmembrați (Casa de Editură Max 
Blecher, 2015), carte concepută între august 2014 și octombrie 
2015 și prezentată ca o traducere a unicului volum semnat de 
poeta mexicană Adriana Carrasco.

Poezia lui Claudiu Komartin a apărut în reviste și antologii 
din Marea Britanie, SUA, Franța, Germania, Austria, Spania, 
Suedia, Olanda, Slovenia, Ungaria, Serbia, Croația, Israel, 
Polonia, Cehia, Bulgaria, Italia, Turcia, Japonia și Coreea 
de Sud. Ediții ale volumelor sale au apărut în germană: Und 
wir werden die Maschinen für uns weinen lassen, Edition 
Korrespondenzen, Viena, 2012 (antologie bilingvă în traducerea 
lui Georg Aescht); sârbă: Vrpce potaman za balu mesa, Treći 
Trg, Belgrad, 2015 (traducere de Ljubinka Stankov Perinac); 
turcă: Bir Garip Roman, Yitik Ülke Yayınları, Istanbul, 2015 
(traducere de Gökçenur Ç.). Cobalt va apărea în 2017 la Editura 
DA din Sofia, în traducerea Lorei Nenkovska.

Coautor al textelor ce stau la baza piesei Deformații 
(montată în 2008) și al scenariului Trișez cu viața, scris în urma 
unui atelier de trei zile cu persoanele private de libertate de la 
Penitenciarul Bistrița și pus în scenă în 2010.

A orchestrat, împreună cu Radu Vancu, antologiile Cele 
mai frumoase poeme din 2010 (Editura Tracus Arte, 2011), Cele 
mai frumoase poeme din 2011 (Editura Tracus Arte, 2012) și 
Cele mai frumoase poeme din 2012 (Editura Tracus Arte, 2013). 
Prezent în mai multe selecții și volume colective, printre care 
Compania poeților tineri în 100 de titluri alese de Dan Coman 
și Petru Romoșan (Editura Compania, 2011). A editat antologii 
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din poezia lui Andrei Bodiu, Oameni obosiți (Editura Cartier, 
2016) și Vasile Petre Fati, O anumită căldură umană (Casa de 
Editură Max Blecher, 2016), precum și volumul euforia din 
timpul, greața de după (Fundația Triade, 2016), cuprinzând 10 
poeme semnate de Virgil Mazilescu, Nora Iuga, Ion Monoran, 
Angela Marinescu, Iustin Panța, Octavian Soviany, Mariana 
Marin, Andrei Bodiu, Vasile Vlad și O. Nimigean, cu 10 gravuri 
de Ana Toma.

A tradus cinci romane din limba franceză și mai multe 
volume de poezie din engleză. Din 2009 organizează cel mai 
longeviv și mai constant club de lectură din România, Institutul 
Blecher, iar din 2010 este redactor-șef al revistei „Poesis 
internațional” (ajunsă în primăvara lui 2017 la numărul 19) și al 
Casei de Editură Max Blecher, pe care a fondat-o împreună cu 
artistul vizual Ana Toma.
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douăsprezece secunde  
până la dispariția luminii

(august 2013 – iunie 2017)



sâmbure

ce faci când intri-n spirala neputinței, ce
te faci cu stricăciunile, cu deriva? te întorci la
sarcasm? am învățat că-i cel mai simplu așa.
– știți, câteodată eu proiectez demoni, palizi
și mici cât o unghie
peste care cineva tot trântește un prespapier.
– și asta ajută? – da, cred că ajută un timp,
cel puțin cât să-mi trag sufletul înainte de...
ăăă... ăăă... cum îi zice...
– nici un cuvânt mai departe, am înțeles 
exact ce vrei să spui; foarte bine, bravo, 
bravo, tinere komartin, vei primi notă maximă!

și acum, copii,
pentru proba următoare vom analiza cele mai
utile obiecte în cariera pe care vreți
s-o urmați – fularul, ciobul, gazul, blisterul, lama etc.
și mai ales nu uitați: tot ce vedeți în jur – nu pune
mâna, tinere, doar v-am spus ce ușor
poți să distrugi o imagine la care am muncit... cât am 
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muncit, dragi cursanți, un semestru întreg? – iată, un întreg 
semestru ne-am stors creierii pentru a putea scrie 
versurile acestea: ce macină în cap rămâne în cap 
ca un hamburger cu dinți strivit între ușile de la metrou –,  
așa încât trebuie să înțelegeți: totul aici este atât 
de cald și de familiar numai fiindcă nu are cum să dureze.

nu mai am 20 de ani, părul des și rebel și 
jubilațiile unui poet în pantaloni evazați și parpalac maroniu – înșir 
pe masă pastile anti-țânțari
și le privesc gândindu-mă dacă să le înghit, dacă
nu ar fi mai mult sens în asta decât a fost
cu ăia câțiva pumni de antidepresive și barbiturice
acum un deceniu –
de parcă nu aș fi închis în
sarcofagul propriului cap, sau de parcă sarcofagul
ăsta ar fi tot numai din siliciu și plasmă 
și m-aș lăfăi înăuntrul lui ca pe o plajă din caraibe
unde poți face soarele să coboare
cu o singură mișcare discretă a unui tendon.
 
în toaleta cârciumii în care am intrat 
se auzea o muzică blândă, aș fi 
scris acolo un întreg volum de poezii (după câteva luni 
în care îmi spusesem că nimic, nici un vers, și ratarea 
inevitabilă, secătuirea, tot restul), 
și în genunchi cu coatele sprijinite pe capacul plin 
de pișat aș fi scris, totul părea din nou perfect,
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și chiar aș fi început să notez 
dacă nu așteptau la ușă atâția oameni dușmănoși, 
dornici să se afirme. era o zi frumoasă 
în toiul iernii, o zi de primăvară începătoare 
și diletantă, cu vești proaste și dureri ascuțite 
în tibii, la trecerea pe lângă tarabele anticarilor 
am simțit un fel de ceață lipindu-se 
de fețe și de mâini noduroase într-un port pestriț de la 
marea chinei de sud, iar barcagiul îmi șoptea că 
orice carte e o înfrângere, și cam de atâta 
livresc mai era loc înainte să dau totul afară – 
ca în vremea când o făceam ca să exprim precis
ceva furtunos – acum nu-mi mai doresc nimic de felul ăsta, 
poate un strop de luciditate la orele când, 
treaz fiind, îți poți pregăti cât de cât corpul 
să treacă fără prea mari umilințe prin cu-
tremurările ce vor urma...

dar sunt tot mai puține motive să te apuci
de obișnuitele angrenaje, de aceleași 
construcții înșelătoare
și mai e teroarea epidermei
și paranoia
și durerea nu caută transcendența,
și mă indispune ceea ce vine din vieți
pe care nu mi le pot aminti – nu am nici măcar de unde
să știu dacă au existat – poate
o licărire, o intuiție din altă eră – și-apoi
din nou întuneric, 
întuneric deplin;
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și-n ziua aia s-a transpirat – și s-a plâns – și s-a țâșnit din
cotloane: SURPRIZĂĂĂ – atunci muzica a răsturnat ceva în mine
și mi-a venit să urlu – totuși 
am continuat, ca o gorilă 
din legiunea franceză, kilometru
după kilometru, pentru un singur lucru pe care mi 
l-au smuls când îmi era lumea mai dragă 
și l-au călcat în picioare fiindcă 
nu făcea după mintea lor nici doi bani 
– după cum vă spuneam, copii: totul aici este atât 
de cald și de familiar numai fiindcă nu are cum să dureze
(o dâră de lumină presărată pe oase)

„Am aproape 18 ani și sparg alune de pădure pe malul râului,
reușesc cu greu să le crăp, însă merită efortul – dacă
ar fi aici unul dintre cei mari m-ar bate la cap
că o să-mi stric dinții, nici că-mi pasă.
Așa, îți spuneam: am 18 ani și, deși nu îmi înțeleg
corpul, cred că sunt fericită. Mă crezi? Până și să sparg sâmburi
mă face fericită – spune ea în aceeași scrisoare 
de când avea picioarele ciolănoase și pielea spuzită de coșuri
micuțe de care nici că-i păsa –, e un fel de viol,
ciudat, oare de ce o simt așa?, al unui centru
foarte apropiat de limitele exterioare. Înțelegi, dragule? 
Încearcă o clipă să te gândești la asta.
Ca să-ți fie mai ușor fără mine,
atașez scrisorii un sâmbure.” 
M.
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infectat

Vor trebui să-mi amputeze un deget, s-a decis
în vreme ce vânzătoarele croate sau
sârboaice stau și fumează liniștite în fața magazinului INFECTED
(denim & fashion) pe lângă care trec zilnic
și n-au nici pe dracu.

Parcă îi și aud pe vestiții savanți: Nu mai e nimic de făcut, ați stat
prea mult cu el așa, trebuia să ne faceți o vizită
mai din timp
desigur, asemenea vești ți se
comunică-ntotdeauna cu mare părere de rău. Cât a trecut de la
ultimul consult? întreabă de formă dr. Șnițelovschi
cu aerul lui de contabil atent-îngrijorat 
dar nici n-apuci să-i răspunzi că – în sfârșit,
nu contează, se poate și fără el. Ce naiba, se poate fără toate
deștele. Uită-te la pești.
Râde, băga-l-aș în mă-sa.
– Bine, domnule doctor, dar ei au aripioare și pot
respira pe sub apă – Stai liniștit,
și tu o să ai în curând.
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O să-mi depun, deci, nu doar unghiile pe masa veche, ci
tot degetul ăsta privit cu neîncredere
de feluriți ochi, înțepat, împuns, judecat
ca ultimul ocnaș. Și nici nu mă va supăra cel
mai tare c-o să mi-l taie, ci fraza care îmi răsună încă-n
urechi: în sfârșit, nu contează, se poate și fără el.
Ce poți să zici când auzi asta de la unul care n-are intenții rele?
Cel mai jenant e să-ncerci să dai explicații: n-a fost așa
dintotdeauna, are și zile mai bune, trece printr-o perioadă
tâmpită...
Cum să le spui că nu-i vina lui? Oare chiar le pasă?
Cum să le spui, despre un deget
sau despre un om, că n-a reușit mai bine de-atât, că
la un moment dat a clacat,
că boală, că suferință,
că cărnuri, și moarte – ții minte ce-ți povesteam
de firma aia luminoasă pe care scrie, zi și noapte, INFECTED? 
denim & fashion, degețel
& un sincer hai sictir! celor care se fac 
că nu-nțeleg lucrul ăsta așa de simplu și de uman.
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Crampa și cearcănul

„Sunt luni în care nu câștig nici cât să pot
muri”, zice fără să-și ridice privirea din pământ, iar eu tac
și dau din cap sperând să nu fie nevoie
să spun banalitățile crase prin care 
oamenii își oferă asigurări că se-ascultă sau
că sunt solidari. Narațiunea spune că meserii
concrete făcute cândva de oameni concreți
au fost înlocuite de mașini – și asta continuă de la an
la an. Cu siguranță de vină nu-i Viorica,
prințesă de câțiva ani în împărăția lui Ciuciulete,
tot mai trecută, mai obosită, cărând cu un cărucior
improvizat cam tot ce se poate căra
spre firmele dubioase care îți dau ceva mărunțiș
pentru plastic sau sticlă –
Viorica, „altădată un cur de cinci stele”, mă asigura
vechiul meu coleg Breazu, centură neagră,
mare amator de bătăi în drumul dinspre liceu spre
sala de net, astăzi agent de asigurări și tatăl
a cinci jigodii pe care sigur o să-i omoare
într-o noapte cu ranga.
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E aproape dimineață când mă gândesc la ei,
în special la Viorica, dar ce știu eu? – sunt un tehnician
mărunt al instinctului și-al opacității
pentru că am barbă și țin minte aproape tot. Geometrii 
flexibile, forme de cunoaștere extinse cu sălbăticie, dar
totuși ceva îmi lipsește, și nu sunt aripile alea
de lemn cu care-am sperat cândva să.
În fine, totul e mai mult sau mai puțin la voia întâmplării,
notez, cu gândul la textul sălciu sarcastic necruțător
pe care-l voi scrie despre măreața patrie
despre mătreața patriei – după care pornesc
voinicește să-mi cumpăr câteva beri.

Mă gândesc la Viorica și la următoarea postare pe
facebook – nu, nu va fi un text social, angajat, 
nici o glumiță pe marginea tevaturii
politice din ultima vreme – poate o frază-două prin care să-i
mai împung pe năprasnicii scriitori de statusuri
ai generației viitoare. Pe băieții puri și duri care
luminează înfumurați cu un neon deasupra capului
pe care ei nu văd că e scris TERMINATIO MEMORIÆ –
treaba lor, eu oricum iluzii nu mai îmi fac.

Afară s-a mai răcit, culeg rarele zgomote ale nopții și
chiar că nu-mi folosesc la nimic – oare ce-o face Viorica,
al cărei cur, s-o recunoaștem, e acum de maxim trei stele? 
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