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O, George, Scump ºi Mãreþ Prieten,
Cartea ta Ecouri din transposibil, în albastru ceresc,
divin strãluminatã de sublimul Îngerului lui Leonardo! E
pe masa mea, nu-mi pot lua ochii de la ea. Te-am citit ieri
toatã ziua… (ºi astãzi 22. 6!).
Lãuntricul tãu zeu te fulgerã cu lumini poetice.
„Acasã-aici – murirea-i renaºtere”, iar Prietenia e „un azur
cu vulturi”, spui. Aleºii, cum eºti tu, au „mii de fulgere pe
cerul minþii”, ºi sufletul þese „eonice minuni”… Iar prin
Turner (îl iubesc ºi eu) „Un înger stã în soare” – ce colosalã imagine! În varã, cum e acum, „întregul cer de stele”
tu „în ramuri le-ai mutat!” (Extaze).
Noi oamenii nu putem trãi fãrã îngeri (vãd mintal ºi
Lupta îngerului cu Iacob de Delacroix!) ºi privesc lung –
tot datoritã þie, trimiterilor tale. Foarte impresionantã e
delicateþea îngerului ce se lasã „învins” de primitivul
Iacob. Vãd cã ºi eu în viaþã am jucat uneori rolul Îngerului – ºtiind doar de la Nietzsche cã „cea mai mare nobleþe
e a renunþa la propriul drept”. (Aºa am fãcut cu Univ. din
Zürich, care voia ca dupã 25 de ani de profesorat, pensia
sã mi-o dea România, þara lovitã de sãrãcie ºi comunism.
Nu am zis nimic, dar am renunþat total la pensia
Universitãþii elveþiene, rãmînînd la comunul AVS –
Allersversicherung, un ajutor pentru bãtrîni… Eºti primul
cãruia o spun, în afarã de Vladi, ca sã înþeleagã de ce
mama lui se aflã în sãrãcie!).
Conversez deci cu tine tot rãsfoind cartea ta cu ecouri
supracereºti pentru mine, din acele locuri de nici un poet
vãzute, cum spune Platon. Îmi amintesc de pasajul citit de
mult, dar care mereu trãieºte în mine. ªi, în genere, ce
spune Platon, îmi rãmîne literã sfîntã.
Îmi plac mult ideile tale, în versuri ca; „În spaþii nebuloase mereu nasc universuri” (Palimpsest), ca ºi „Oglindã
fermecatã e marea poezie”. Sau „cãrþile deschid o veºnicie
sau o piticã vreme”. Pitice vreme – e un mare adevãr, dar
ce efect hazliu face! Astfel vãd ºi în mine. „Dar ºi mai
infinitã este viaþa”, continui tu în Cele douã Maya. Este „o
poveste în altã poveste”. De asta nu mi-am dat seama!
„Dar dacã partea vieþii e sclavia, continui tu, Poetul este
liber sus pe creste”. Deci Frate bun cu Empedocle. Cît îl
iubesc! „Am fost ºi „fanciullo” ºi mii de alte lucruri!...” E
în adevãr cel mai fascinant filozof! era ºi taumaturg… ªi
a rãmas de la el doar o sandalã… Ei bine, mã doare…
miturile ºi legendele. Dar mai mult precum cel al lui Orfeu
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vîntare e mintea omeneascã! Dumnezeiascã!
Trec mai departe în mirifica ta carte – cu Sublimul
Înger Leonardesc!... Nu pot decît sã-l privesc mereu!
– O! ce Familie spiritualã þi-ai alcãtuit: Shakespeare ºi
Hölderlin, Khayyam ºi Eminescu, Tagore, Nietzsche ºi
Empedocle! Cum i-ai ales ºi cum i-ai potrivit! Nebunesc
de divin! E un nou univers, creat doar cu genii! E creaþia
creaþiilor! Jubilez de fericire ºi uimire!..
Dar: n-ai uitat, ba chiar inclus în Cartea ta vrãjitã cu
sublimitãþi, ºi – oh! nu mã aºteptam: „Din Iaºi la Lugano
prietenul care ºi-a aprins un curcubeu!.. e o legendã vie de
prietenie”. Mã miºti adînc! Cãci ai eternizat aceastã legendã, redatã prin limbajul zeilor, care e cel al tãu! O,
George!.. Eºti minunat ºi mare ca ºi acel soare în care stã
Îngerul lui Turner!! Aºa simt ºi vãd, nu sunt metafore
(nici nu le iubesc).
Deci Transposibilul tãu ºi Ecourile lui mîngîie ºi
sufletul meu: ca dovadã: chiar în clipa asta a trecut un mic
fluturaº pe lîngã mîna mea care scrie…(vin des fluturaºi
în odaia mea – „Apollo” – cum mi-a zis prietenul care nu
mai e, filozoful din Stuttgart, ªtefan Teodorescu. O, plecarea lui rãmîne un gol dureros…).
Þie îþi mulþumesc pentru tot... Rãmîn clipe de vrajã
cînd citesc ºi gîndesc la ce am citit: e o taumaturgie!..
Cãci, cum spun cazacii de pe Don (ºi mari cãlãreþi):
„Domnul nu e fãrã milã
Cazacul nu-i fãrã destin”
(în ruseºte, desigur, era I-a mea limbã maternã. De
micã citeam Puºkin, Gogol, chiar Fraþii Karamazov, fãrã
sã-l înþeleg pe Inchizitor; – Ana Karenina am vãzut-o la
cinema la Paris cu Greta Garbo: am plîns! Cum îl iubeam
pe micul Serghei…).
Te îmbrãþiºez frãþeºte ºi cu urãri de bucurii nietzscheene,
A ta, Svet
P.S. ªi azi, 22. 6, am citit toatã ziua Ecouri cu Îngerul
leonardesc – deºi îmi vine provizoriu ºi un titlu: Corul
pentagramelor lui George Popa. Sper sã-l reuºesc. („Tot
gîndul meu în cosmos adînc iradiazã” – „Un arc de foc sentinde din anii-adolescenþei”). Iar Cerc sfînt, în adevãr, e
destinul tãu trãit: „Anii mei de crin, anii mei de rouã”:
apar aceste versuri: le vãd un pelerin „preaclar”!..
Demiurgul eºti tot tu! Va fi o mare fericire sã scriu despre
el!
Îmbrãþiºãri, A ta Svet.
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