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Terapie prin poezie. Sau Georgiana Danila
Iata. Este o zi de varf a campaniei electorale. si tocmai acum lansez o
provocare. Renunt sa mai scriu astazi ceva despre politica. si ma dedic
poeziei. Cum asa? In cele ce urmeaza, voi relata ce ma determina sa optez
pentru ceea ce eu taxez drept un fenomen literar. O artista care parca a tasnit
din neant. si care azi, din nou, isi provoaca fanii la o sedinta de „terapie prin
poezie”. Eu m-am lasat provocat in aceasta zi speciala. Se vor lasa provocate si
televiziunile? Vor fi capabile sa sacrifice un minut din pretiosul lor timp,
pentru a-l dedica poeziei de calitate?
Georgiana Danila, pana de curand o cvasi-necunoscuta, a ales tocmai aceasta zi, cea mai
importanta zi probabil a campaniei electorale, pentru a-si provoca fanii la o noua intalnire de
„terapie prin poezie”. Ea are loc incepand de la ora 19.00 la Luna Cafe&Bistro. Eu unul am anulat
toate prezentele mele la televiziune din aceasta dupa-amiaza si din aceasta seara pentru a ma
prezenta la aceasta intalnire. O intalnire cu poezia. O poezie in care Georgiana Danila, despre
care suflarea scriitoriceasca nu stie absolut nimic, a facut intre 2016 si 2018 o tranzitie, o
spectaculoasa traversare, de la lirica de dragoste la lirica motivationala. Iar succesul este
fulminant. Desi nu este membra a niciunei uniuni de creatie, desi nu participa la cenaclurile
literare in sensul lor clasic, desi nu este preferata niciunei publicatii literare, doua dintre filmele ei,
in care nu face altceva decat sa-si prezinte propriile versuri, au devenit virale pe internet. Fiecare
dintre ele are peste 2,5 milioane de vizitatori. in fiecare zi, site-ul ei este urmarit de peste 100.000
de persoane.
Fiica mea, careia i-am impartasit aceasta revelatie, m-a suspectat ca m-am indragostit subit de
Georgiana Danila si ca din acest motiv ma exprim cu atat de mult entuziasm. Nu m-am
indragostit de ea. in schimb, m-am indragostit de poezia pe care o scrie. si nu uitati ca am
experienta necesara pentru a detecta un mare artist. Ani de zile in ziarul Ziua, pe care il
conduceam, a aparut un supliment literar, in care-i promovam pe cei mai tineri poeti si prozatori.
Am finantat din banii ziarului Ziua doi-trei ani cenaclul Uniunii Scriitorilor, unde, de asemenea, am
promovat tinere talente. Am editat antologii cu operele acestora. Am ceva experienta si am ceva
fler in domeniu. si, din acest motiv, eu unul am ales ce voi face in dupa-amiaza acestei zile. Invit
si televiziunile de stiri, care ma gazduiesc cu atata generozitate, sa dedice fie si numai cateva
minute fenomenului literar pe care-l semnalez.

Georgiana Danila este un om pe care am avut onoarea sa il cunosc de curand. Pare-se ca, in
toata negura creata de situatia actuala, unii oameni incep sa sclipeasca precum farurile de
lumina pentru a ne arata calea. Georgiana este un blogger/vlogger, actor si poet din generatia
noua, iar poezia ei intra in categoria literaturii neconventionale. Multi spun ca scrie poezie
motivationala. Un gen nou, care are darul de a-ti ridica sufletul in picioare, atunci cand o asculti
sau o citesti.
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