Ion POPESCU-SIRETEANU

ION MAFTEI (FLAVUS)
NOAPTEA, TÎRZIU

C

artea Noaptea, tîrziu... (Iaºi, Ed. Junimea,
2009, 202 p.) de Ion Maftei (Flavus) se
deschide cu o mãrturisire:

Am fost cuvîntul spus cu sfialã
Cãtre cei de o seamã cu mine,
O rugãciune ºoptitã în gînd,
Un mugur de pace ºi de luminã
Menit sã vindece ºi sã aline,
Sã fie bun pentru tinereþe ºi boalã,
Pentru bucurii ºi durere...
Am fost cuvîntul rostit cu sfialã
ªi care s-a fãcut,
În cele din urmã tãcere. (Am fost cuvîntul)
Poetul are în vedere bogata ºi mult apreciata lui activitate de la Radio Iaºi, desfãºuratã pe parcursul a patru
decenii, în emisiuni culturale de mare audienþã ºi dincolo
de graniþele þãrii.
Tematica acestei cãrþi este variatã, dominantã fiind o
permanentã tristeþe generatã de trecerea omului spre
veºnicie, ºi singurãtatea care mistuie sufletul omenesc.
Omul devine Fîntîna care ºi-a bãut izvorul, metaforã de
mare prospeþime ºi frumuseþe.
O prezenþã dominantã este natura locurilor natale, cu
cireºi, arini ºi mesteceni, cu prunul care moare de dorul
copilului plecat în lumea largã (p. 101, 140). Dorul de ai
sãi, de casa pãrinteascã, de sat revine adeseori.
Poetul ºtie prea bine cã sînt „Cuvinte în stare sã
schimbe/ Totul, din adînci temelii ºi chiar vrea/ Sã ridice
noi schele/ Pentru zidiri cum încã n-au fost,/ Sã schimbe
totul din adînci temelii,/ Aºa cum am vrut sã fac ºi eu/ Cu
vorbele mele” (Un stol de vorbe).
Dar totul rãmîne la stadiul de intenþie nobilã.
Într-o altã ipostazã, poetul este un cãutãtor de cuvinte,
peste tot ºi în toate timpurile. E vorba de „...cuvinte
uitate/ Înscrise în plãcuþe de lut ºi toate aceste cãutãri trebuie sã-l ducã/ La cuvîntul acela/ Care-a fost la-nceput...”
(Fãrã odihnã).
În tãcere este cãutatã acea parte a sufletului care s-a
ascuns dincolo de vreme: „Aud cum ultimul cîntec/ Se
preface-n tãcere/ ªi nu ºtiu unde eºti” (Singurãtate, 80)
ori: „Toate ne cheamã,/ Toate ne-aºteaptã/ Sã le-adorãm
ca-n altã vreme/ ªi eu nu ºtiu unde eºti” (Lungi aºteptãri).
Pãdurea este o prezenþã care împrospãteazã preajma ºi
„Se-nchinã dimineaþa la soare/ Sã poatã intra încã o datã/
În propria-i tainã/ Adîncã ºi ocrotitoare” (Ieºire din
somn). Altãdatã îi deschide cale sã se piardã în marile ei
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singurãtãþi (Legãmînt cu pãdurea) sau vede cum „Vînturi
aspre se abat/ Peste pãdurea bãtrînã” (Ca semnul de
carte). Alãturi de pãdure, stau munþii: „În taine se-mbracã
munþii/ Se umplu vãile de umbre” (Prima tãcere).
Prin lumea asta ciudatã, în care sufletul nu mai are
odihnã ºi în care cuvîntul cãutat nu se iveºte, „Trec ambulanþe sinistre,/ Bocetul lor vesteºte/ Resturi de viaþã/
Amestecate cu spaimã” (Durere).
Fiul risipitor nu se mai întoarce la ai sãi; nici
dragostea ºi nici dorul nu-l mai pot înturna din drumuri
tot mai strãine ºi constatã cã totul Nu-i decît deºertãciune/ ªi vînare de vînt (p. 65).
Elogiul satului este prezent în Nu-i prea tîrziu, dar ºi
în alte poeme unde dorul de întoarcere în lumea copilãriei
e spus în frumoase cuvinte ºi unde chipul mamei îºi vegheazã fiul. Dar drumul spre ieri e închis, deºi acelaºi cer
ne priveºte uimit.
Prezentã este uitarea – atotstãpînã pe vieþile noastre.
Sintagma noaptea, tîrziu, care dã titlul cãrþii, apare
frecvent ºi vine sã sublinieze starea de tainã a topirii
cuvîntului în vers.
În nesfîrºitul clocot al gîndurilor, poezia lui Flavus se
cristalizeazã ca o lavã ivitã din gura unui vulcan cîndva
adormit. Erupþia de astãzi vorbeºte, însã, despre
frãmîntarea la care a fost supus îndelungatã vreme sufletul poetului.
Toatã cartea este o spovedanie, un plîns tãcut, un glas
al singurãtãþii care simte acut nevoia de a comunica.
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