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COCOR DE FUM ,
DE CONSTANTIN MÃNUÞÃ

oezia lui Constantin Manuþã este una
a maturitãþii, cînd te întorci cu nostalgie spre înapoi în copilãrie, înapoi
în adolescenþã, în trecutele iubiri, cînd te întorci la piedestalul de pe care ai zburat în universul viselor, al speranþelor, în curajul ºi euforia
pe care þi-o dau tinereþea, florile de crin ºi
zborul de cocor.
Ne întrebãm mereu, cît pe pãmînt
rãmînem, cînd suntem copii, cînd suntem
bãtrîni, de ce mor florile... de ce dispar
stelele...?
Autorul poeziilor se întreabã ºi acum,
nedumerit, de ce...? De ce? Aºa cum facem
atunci cînd deschidem temãtori ochii spre
lume, spre tot ce ne înconjoarã, spre veºnicul ºi
incitantul necunoscut.
Frãmîntat de gravele întrebãri existenþiale,
poetul foloseºte, în majoritatea operelor, interogaþia retoricã,
exclamaþia, punctele de suspensie, metafora, pentru a da ideilor
sale profunzime ºi naturaleþe.
Temele principale se regãsesc, împrãºtiate din loc în loc,
asemeni florilor roºii pe un cîmp cu verdeaþã. Citindu-le, îþi
aminteºti de zguduitoarele întrebãri din Psalmii lui Arghezi,
Blaga ori Voiculescu.
Nu lipseºte nici tema menirii ºi rostului poetului în lume,

„ars poetica” pe care o regãsim în poemul de
început, Cocor de fum, Fulgere printre
Galaxii, Trup de foc, Pasãrea ciumatã ori
Magie.
Motivul timpului în trecerea lui inexorabilã ºi neputinþa omului de a-l opri în loc se
reflectã în multe poeme, între ele Poveste
veche, Basmul copilãriei.
Nostalgia dupã vîrsta celor mai frumoºi
ani, cu bucuriile ºi tristeþile ei, apare în
Nedumerire, Rãtãcire, Contradicþie: „Nu mai
lumineazã spinul/ Trista mea copilãrie/ Trece
pe cãrãri destinul/ Se opreºte-n deal la vie?”.
Iubirea este un motiv frecvent între
poemele acestui volum, se remarcã, însã,
iubirea pentru Dumnezeu, pentru femeie, pentru locuri dragi. Statornicie, Aºteptarea
îngerului, Vremea iubirii reflectã în mod cu
totul deosebit sentimentul eului liric, marcat de trecerea prin
viaþã a omului ºi rostul sãu în aceastã lume plinã de contradicþii.
Ca un laitmotiv, stãruie întrebarea sfîºietoare a lui Iisus, pe
cruce: „O, Eli, Eli, Lama Sabachtani?”. Cu ea poetul
scormoneºte în abisul sufletului uman, cu nedumerire, cu
revoltã, cu speranþã, cu nostalgie, cu iubire ºi cu grave întrebãri
despre rostul ºi rolul omului pe pãmînt, dînd cititorului libertatea
sã se regãseascã ºi el printre cele 127 de poeme.

George POPA

ELEGIILE SAFICE ALE AUROREI ªTEF

C

artea de poezii a Aurorei ªtef, Elegii safice (ed.
Studis, 2010), publicatã la anii cînd fructele se pîrguiesc aurii, constituie, în bogatul context al liricii
noastre actuale, o revelaþie, în sensul unirii unei rafinate, nu
rareori dureroase, sensibilitãþi feminine cu înaripate elanuri
reflexive. Autoarea scrie în Toamnã tîrzie cã împarte tuturor
„un zîmbet cald ºi un gînd auriu”.
Poeta pleacã de la accente melancolice, colorate uneori cu
finã ironie, amintind celebra poetã ºi muzicianã, a zecea muzã
a panteonului antic:... „Te-am aºteptat cu fiecare clipã…/ ªi sa fãcut o orã, ºi-o lunã, ºi un an…/ Cã nu-i cuminte sã aºtepþi
în pripã/… ªi ºtiu cît de greu þi-e sã nu vii mereu…”
(Aºteptare). „Tu m-ai minþit cã sunt adevãratã. – Dar tu ai fost
(în sensul ai existat) vreodatã?” (Minciuna). ªi iatã subtila
Metempsihozã, cu dramatice ecouri safice, metaforã a scoicii
care îºi vindecã rana cu o perlã:
Am murit lapidatã de cuvinte de granit
Rupte din stînca sufletului tãu,
Fãrã sã plîng.
Apoi m-am transformat în pasãre albã
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ªi am mai murit odatã cînd
Mi-ai ars cerul.
O floare roºie de mac în lan ascunsã
Cînd am fost, ai rupt-o
Sã i-o dai iubitei.
Cînd m-ai vãzut ce frumoasã sunt
Renãscutã din lacrimi,
Te-am uitat.
Frumuseþea sufleteascã pe care cel ce a trãdat o vede de
abia cînd ieºise din memoria iubirii „aurorei”, se împlineºte
pe rînd în mod miraculos din neplînsul lapidãrii, din arderea
cerului în care se refugiase preschimbatã în chip de pasãre a
puritãþii, pasãre care a sîngerat apoi sub forma corolei de mac
ascunsã într-un cîmp de grîu, floare pe care el a smuls-o pentru un ultim gest al minciunii. Perspectivele dramei sunt cosmice, incluzînd pãmîntul, cerul, ºi apoi sinteza – esenþa
armoniei formelor, floarea. Acest zbor ºi aceastã armonie a
inimii împrumutatã florii de mac nu le vãzuse celãlalt decît
atunci cînd preatîrziul era ireversibil.
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ºi ceru-ntreg s-a tulburat…
ºi acea clipã-i veºnicia.

Dar, aºa cum scrie în poezia Alchimie, de la aceste amare
gînduri, inima va sui ºi, purificatã în focul albastru ceresc, ea
va renunþa sã plîngã, pentru ca, pornind în zbor spre luminã,
mîine poeta sã renascã din castele flãcãri cu o iubire nouã ce
va scãlda zarea – ca o antisingurãtate. Ea se întoarce spre misterele cele mai aparent simple pe care nu le poate dezlega:
„Ce folos cã ºtiu atît de multe despre univers/ dacã nu ºtiu de
unde vine un vers?.../ ªi ce folos c-am rãscolit pãmîntul…/
luptînd cu gîndul, ochii ºi cuvîntul,/ cînd nu ºtiu ce gîndeºteun toporaº?” (Zãdãrnicie).
Unul din criteriile valorice ale adevãratei poezii, afirmã
Nietzsche, este caracterul aforistic. Iatã asemenea versuri în
lirica Aurorei ªtef: „Te simþi strãin în lumea asta, o lume
goalã, de-mprumut” (Strãinul); „Aripile-mi împreunam a
rugãciune”, „Oamenii nu vor nicicînd sã vadã un înger muritor” (Vis); „Timpul sunt eu,/ Ce rãmîne – este eternitatea”
(Timp), „Poetu-ºi face punte-n sus din fiinþa sa… ºi versu-i
scaldã nefiinþa” (Întrebãri). „Mulþimi de oameni pe alei/ în
haine galbene de raze/ þesute parcã pentru zei/ împart
luminã…” (Toamnã tîrzie). „Încearcã sã-nþelegi cum se joacã
universul cu nescrise legi/ ºi-apoi urmeazã-þi gîndul tot mai
sus pierdut” (Lecþie). „De-aceea-s date nopþile profunde,/ saudã muzici cel ce caut-un rãspuns” (Tarantele).
În poezia Clipa, autoarea surprinde momentul de har al
dicteului: În clipa-aceea un înger s-a-nãlþat/ în zbor ºoptit
cãtre luminã./ lãsînd sã cadã-n urmã-un strat/ de albe lacrimi ºi de smirnã// În acea clipã-o stea a aruncat/ o licãrire
nouã spre pãmînt ce în cãderea-i rece-a adunat/ tot universuntr-un cuvînt.

Se observã logica internã de subtilã gradaþie a procesului
creator: un înger aprinde luminã vãzului interior al poetei ºi îl
sacralizeazã; apoi o stea se face cuvînt, concentrînd în el universul: iar toatã aceastã stare poeticã, care uneºte înger ºi stea,
cheamã în mod magic înalta gîndire. Logodna cu Poezia iniþiazã o nouã genezã, iar din acest motiv întregul cer se tulburã
de un asemenea sortilegiu în care timpul densificã ºi devine
prezent absolut, înscriind eternitatea.
Acelaºi moment secret al insuflãrii apare în prima poezie
a cãrþii într-o altã metaforã: focuri sacre arzînd în tîmplele
poetului presimt cã va acea loc în ceasul imaculat al nopþii
evenimentul nãscãtor al poemului, moment care este un dans
al aºtrilor, iar frînturile de ritm cãzute pe pãmînt în gînd de
aur încolþesc/ ºi curg în tîmple pãmîntene/ dulci armonii de
vers ceresc.
În douã poeme finale poeta suie pe ultime creste
deschizînd larg „metafizicele porþi”, ca sã folosim o metaforã
a distinsului literat Leonida Maniu. Poezia Spaime concentreazã cu mare forþã demascatoare stihiile spaimelor noastre:
strigoii viselor, absurdele negãri dintre Eu ºi Tu, rãul ºi abisul
din noi, prãbuºirea sanctuarelor credinþei ºi fuga trãdãtoare a
timpului care greºeºte ritmica divinã: Mi-e teamã de visengropate/ ce chipuri îºi iau de strigoi,/ de-albastre priviri ferecate…/ mi-e teamã de teama din noi./ Cînd suflete aprig se
ceartã,/ cînd unul îl neagã pe doi,/ o vinã gãsindu-i în
soartã…/ mi-e teamã de rãul din noi./ De orga e spartã ºi
clopotul mut/ ºi-i candela stinsã în zori,/ de-ºi cautã sfinþii
nimbul cãzut…/ mi-e teamã de abisul din noi.
Cînd ziua de azi se cãzneºte
sã fugã mai iute ca ieri,
mã tem cã secunda greºeºte
cadenþa dictatã de cer.
Dar poezia Catedrala restabileºte în sacrã elevaþie echilibrul, aducînd un imn de mare frumuseþe metaforicã pãdurii, la
altarul cãreia poeta îngenunche pentru a se înãlþa mereu ºi
mereu, ascultînd Crezul ºoptit „în Dumnezeu” de marii arbori
– o contopire metafizicã între poetã, codru ºi divinitate:
Pãdurea astãzi m-a primit/ În catedrala-i vastã,/ din arbori
mari gînd a suit/ spre cer ofranda-i castã.// Sub ale trunchiurilor bolþi/ îmbãtrînite gotic/ sunt verzi ºi ascuþite porþi/
deschise-apoteotic.// La bradu-nalt ºi rãstignit/ pios se-nchinã cerbii/ ºi rugãciuni la nesfîrºit/ îngînã firul ierbii.
Pe-altarul viu îngenunchez
ºi mã înalþ mereu.
Pãdurea toatã e un Crez
ºoptit în Dumnezeu.
Elegii safice – o carte în ale cãrei cînturi sîngele se îmbinã
cu eterul, revolta cu rugãciunea, îngenuncherea cu apoteoza.
Totul trãit cu vibrantã intensitate, vindecînd tristeþea metafizicã etern umanã cu zborul astral al cugetului.

În clipa-aceea gîndul întrupat
tainic s-a logodit cu Poezia
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