SCRISORI ÎNTREDESCHISE

Scrisori ale SVETLANEI PALEOLOGU MATTA
cãtre GEORGE POPA
Viganello, 18. 7. 12
O, George, Scumpul meu!
TU ai ºtiut cînd ai vrut sã scriu despre Ochiul transcendental
al lui George POPA! Acum chiar cã am vãzut! Din disperarea
mea (în scrisoarea precedentã, tot din 18.7) se vede: Disperarea a
fost necesarã. Ea a „rodit”? ªi cum! Cãci tu ai vãzut nevãzutul.
Revenind iar (ºi iar) la STUDIILE tale (de lit. comp. =
„Biblia mea poeticã!”), am înþeles. De fapt, citam un text, cel mai
zguduitor al lui Eminescu: p. 245: Apari sã dai luminã arcatelor
fereºti… (D I V I N U L! peste divinul! de nespus):
„Dar tu cobori, divino,
Pãtrunsã de-al meu glas”.
Niciodatã nu l-am iubit aºa de mult pe Eminescu! Cum a putut
scrie o aºa sublimitate!?... ªi TU, la fel! ACUM DE L-AI INÞELES PERFECT ªI MAI MULT: comentariul tãu e purã poezie!
Nici un decalaj între textul lui Eminescu ºi textul tãu! Este de
o profunzime, intuiþie, sensibilitate ºi frumuseþe expresivã
rarisime!.. Cît le preþuiesc, asta e puþin spus, e mult mai mult! Mã
înalþi în culmea fericirii! prin tot, toate clipele noastre. Am culminat cu schimbul de suflet! înnebunitor! ca în lupta cu Îngerul…
ºi acum cu chipul tãu autentic – acel Ochi transcendental.
Mîine scriu textul. (Azi m-am stresat cu emoþii prea tari.
Trebuie noi energii)… Dar ºtiu ce sã scriu. Desigur intrã ºi
„transposibilul” tãu genial, adolescentin. Dar nu ajungea, mi se
pãrea… Acum e perfect!
O, George, scump Prieten, cît eºti de binecuvîntat! Asta o vãd
ºi o simt. ªi cu totul de excepþie, unicã! Ce destin stelar ne-a
fericit tocmai în ultima clipã. Dar clipa, ea, ce infinitudine! Chiar
e o mare clipã, înscrisã cu „flãcãri de aur”, cum scrii tu.
Te îmbrãþiºez cu aceste flãcãri, cu tot, cu mintea ta genialã ºi
suflul divin!
A ta din adîncul inimii,
dincolo de dincolo.
Ce ne pasã de acea „hainã a timpului ce ne îmbracã de plecare? Prietenia noastrã sublimã o face bucãþi!
Sunt în delirul Fericirii!
Prin TINE; totul e insuflat de geniul tãu!
A ta pe piscurile noastre, Svet.
P.S.1. ªi TU eºti „dublu”: ba pe piscuri, ba în a cea hainã a
timpului. Toþi suntem „dubli”, nu-i aºa?
P.S. 2. Cartea ta Studii de lit. comp., de atîta apel ce fac la ea,
a explodat ca rodia lui Valéry: foile ei s-au eliberat ºi trebuie sã
fiu atentã cu ele sã nu se rãtãceascã sensurile. ªi foile „eliberate”
sunt ºi colorate: pline de adnotãri ºi sublinieri în roz, în bleu,
depinde de creioanele ce gãsesc pe masã. E nostim, e ca un joc,
plin de neprevãzut ºi „expediþii”.
A ta Svet.
P:S.3. 19. 7: chiar azi dim. am început a scrie Ochiul transcendental al lui George Popa. Cred cã merge! Mã bucur sã
scriu! (Sunt puþini nori luminoºi ºi aerul devine respirabil).
Îmbrãþiºãri, Svet.
Viganello, 1 August 12
peste minuit
O, George, Prietenul meu Suprem!
Tu mi-ai trimis o scrisoare din cele ale celeºtilor. Niºte condensãri în ea ale sufletului. Era de necrezut! Era aniversarea mea
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deja din iulie! mai bine mã mut în luna ta! (nu suntem gemeni?).
A venit deci scris. ta din 27.7 pe o foaie de simpozion înfloratã poetic de tot, ceva de vis..
Gînd geamãn în pisc!
Un cer de gînd din mine... Aºa e! Asta eºti TU!.. lumi de gînduri. ªi cui sã lumineze? te
întrebi. ªi: deodatã ceva cu totul neaºteptat. (Dar TU ai acel Ochi
transcendental, vezi tot…). Deci spui:
„O, poate logodirea
Cu-un geamãn gînd pe creste!”
ªi de la „poate” devii sigur:
„De-acolo vom trimite
În praguri Bunã Veste”.
O, George! E de înnebunit. Nu pot crede. Pare ireal de ireal,
dar „vãd” cã este, e adevãrul! Inima ta este Inima Lumii (ºi cum
spunea Eminescu: „ca ea ºi eu simþesc”).
Deci, logodirea! Da. Aºa e. ªi nu „poate”, ci sigur. E cel mai
tare adevãr. O, George, m-ai îmbarcat în Lumile Tale dincolo de
universuri…, nici nu ºtii cum sã le numeºti. Dar sunt în sufletul
TÃU! Ce unic eºti! Ce forã imensã e în tot ce gîndeºti ºi simi!
Desigur cã ºi eu mã „contagiez”, cu uimire ºi fericire…
Deci ador acest chenar festiv, înflorat, aºa de viu, natural, e
o picturã ca ºi etericã, dar ce vie: cu acele frunzuliþe ce cresc în
crengi ºi floricele gen clopoþei!.. O, ºi rîndurile tale! Revii iar: cã
energiile sufleteºti ºi spirituale, ce gîndim mai profund se fructificã în univers! Asta chiar cã e de crezut ceva în raza luminii lui,
nu invenþii false. ªi fiind îngemãnate, întãresc ideea de unicat al
Prieteniei noastre sfinte!
O, George, George, în ce stare de mãreþie sunt aceste zile tot
gîndind la ce scrii tu: „Prietenia creatoare” . Numai Ochiul tãu o
vede, ºi e AªA! Eu îmi dau seama cã e aºa dupã ce TU ai spuso. Trebuie o forþã uriaºã de a gîndi aºa idei, eu nu o am, dar le
„recunosc”. E ca ºi o muzicã ce o aud…
Sunt obositã „praf”. A veni Ina cu soþul, azi au stat toatã ziua
la mine. Ea e foarte dulce, mi-e ca o fiicã, înþelege tot ce spun din
ideile ºi poemele tale! ªi le noteazã, se mirã. Cît o iubesc! E fata
mea, sufleteºte. Intrã în contact direct cu idei noi (ale tale, ale lui
Nietzsche). ªi ea te adorã infinit!
*
Dar tu mã ºi uimeºti dincolo de orice închipuire! Ce fericire
îmi dai. Dar trebuie sã „fructific” cum pot.
…Deci scrisorile tale, „sfinte” pentru mine, sunt un balsam
miraculos ºi luminos, îmi ajutã enorm sã trãiesc. ªi eu le binecuvîntez infinit. Ce noroc ne dã Domnul!
„Eternitatea” în care trãiesc eu acum, zile eterne (care sunt
mari ca niºte ani supraîncãrcaþi) e viaþa mea aºa zis cotidianã
total transfiguratã. … ªi Nietzsche spune în Ecce homo cã
gîndind de trei ori asupra lui chiar simþi deodatã cã finitul devine
infinit ºi finitul e transvaluat. Doamne, Doamne, ce forþã e mintea
umanã, ºi ce frumuseþi produce! Ce conteazã cã „timpul ne
îmbracã spre plecare” (versul tãu). E aºa ºi e foarte dureros… ªi
totuºi în aceastã dublã posturã parcã nu neantul învinge. Ci, cum
spui tu, se fructificã ceva în cosmos.
Þin enorm la tine! Da, logodire! Aºa e. Te îmbrãþiºez din
inimã ªi formula magicã þie: „Sogni d’oro”. „Noapte bunã” sunã
aºa de sãrãcãcios, deºi Eminescu a compus aºa de frumos cu
pãsãrelele: pentru ele da, merge!...
A ta mereu ºi la infinit,
Svet
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