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TREI DESTINE
SUB ZODIA LIREI (II)

A

tîtea dovezi de dragoste filialã primesc ca
rãspuns efluviile de iubire ale poetei
Julieta Carmen Pendefunda, din singurul
sãu volum de versuri, Frunzele roºii, apãrut la
Junimea în 2013, pus de semnatara postfeþei,
Emanuela Ilie, sub semnul „sensului ascensional al
existenþei”. O existenþã pendulînd între doi „poli
identitari”, primul fiind acela al inexorabilei condiþii
feminine, în care e plasat de cãtre tînãra ºi agera
conferenþiarã universitarã, autoare al Dicþionarului
poeþilor ieºeni, un text precum Anotimpuri, „înfiorat
poem al maternitãþii vãzute, natural, ca împlinire
supremã a feminitãþii ºi chiar ca succedaneu al harului divin”. Citãm din primele linii ale poemului,
semnificative pentru demonstraþia noastrã:
„Zâmbetul vostru, copii, ºi râsul zglobiu/ sunt
binecuvântarea de la Dumnezeu atât de mult aºteptatã./ De anii trec, lumina ce vã sclipeºte în privire/
e parcã soarele în plinã iarnã rãsãrind în zori;/ ci eu
m-aplec s-ascult/ un sunet care strigã: mamã...”.
Apelativul general primeºte o adresã precisã în
poezia Drob de luminã, cu dedicaþia „pentru Elleny”
ºi cu trimitere la o temã obsedantã în versurile acesteia: „...i-am înþeles lumina, harul:/ ascunsã-n zâna
trupului de-albinã,/ un înger a sosit în prag de primãvarã/ ducând un drob neantic de luminã”. Al doilea
pol al configuraþiei textuale din Frunzele roºii este
cel iniþiatic, aºezat explicit ºi tranºant sub nobilul
patronaj al tovarãºului de viaþã ºi deopotrivã al mentorului artistic ºi spiritual al poetei: „De-aceea am
ales/ din arta lui sã-mpãrtãºesc/ vers dupã vers/
Cuvântul care piere” (Iniþiere – „pentru Liviu”). Sã
mai remarcãm, în acelaºi text, ca ilustrativã pentru
aceastã împãrtãºire, o preluare aproape identicã a
unei idei exprimate de poetul ºi eseistul Liviu
Pendefunda în cîteva rînduri, mai explicit în volumul din 2009, Al treilea clopot: „Haosul nu înseamnã disarmonie ci matricea imensei armonii divine”.
Iatã, în transcrierea poetei noastre: „Haosul e liniºtea
dintâi/ de unde lumea noastrã/ a cules muzica sferelor”. Tot ei îi datorãm una din cele mai cuprinzãtoare, mai frumoase, mai profunde ºi mai complexe
expresii literare ale iubirii matrimoniale, laice ºi
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mistice deopotrivã, pe care le-am citit vreodatã, din
amplul poem intitulat poesc Niciodatã!, cu imaginea
Soþiei generice, „liberã ºi-nlãnþuitã/ pentru totdeauna”, printr-un sacru jurãmînt de credinþã: „În templu/ iubitul meu/ îmi întunecã ochii sã nu zãresc/
lanþul cu care mã leagã./ Am jurat sã nu destãinui
tainele pãstrate în altar,/ pe care mi le-a ºoptit/
crezând cã mã voi bucura sã le aflu”. Ecouri din biblicele versete ale Cîntãrii cîntãrilor sînt de bãnuit
aici. Imaginea repetitivã a lanþului indestructibil
unind pentru vecie destine mã îndeamnã de asemenea la rememorarea tensionatelor rînduri dintr-un
poem al lui Dimitrie Anghel: „Mereu ºi pretutindeni,
oricînd ºi oriºiunde,/ Cînd mi-oi suna eu lanþul al tãu
îmi va rãspunde!”. Mai direct exprimatã, dar atît de
firesc ºi organic incastratã în þesãtura proprie a versului, este imagine livrescã a Anei lui Manole, captivã a propriului fatum: „Chiar dacã stau la poartã/
urmãrind cum se ridicã/ zidul mistic peste corpul
meu/ învãþând sã exist/ cu mintea maturã în arta
moralã,/ ziditã însã pentru totdeauna,/ ca o Anã,/
cum aº putea privi, fiicã a luminii, soþie, mamã, sorã,
o lume care se distruge?”.
Niciodatã! este un minunat poem al credinþei ºi
statorniciei în iubire: „Am jurat sã rãspund ºi sã
ascult;/ dar mã simt condusã de mânã ca un
copil./Am jurat cã n-am sã mã abat/ de la anticele
legi./ Când m-aº putea îndepãrta de el?/ Niciodatã!”.
El îºi gãseºte un pandant pe mãsurã doar în „cele
mai frumoase poeme de dragoste”, ale lui Liviu
Pendefunda concentrate în volumul antologic cu
acest titlu, din 2008, presãrate statornic în atîtea alte
volume ale sale de dupã acest an. Nu cred cã s-au
realizat în literatura nostrã, de la Arghezi încoace,
mai desãvîrºite modele ale eroticii conjugale.
Numeroase poeme din succesivele tomuri începînd
cu Falii 3, din 2000, sînt tot atîtea misive de
dragoste ardent-pãtimaºã, cu adresare directã, fãrã
falsã pudoare: „iubito, e timpul ca pomii-n floare sã
ne ningã” (Împliniri), „Dragostea mea, mi-e dor de
liniºtea pe care o strecori în mine” (Scrisoare din
zodiac), „În suflet sunt, am fost, voi fi în tine// Un
cãlãtor numai al tãu, dorito,/ Tu eºti rãspunsul meu
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ºi o ºtii bine” (Falii 4), O, tu, cea mai minunatã/ cu
nume de poem de foc” (Frenezia de culori),
„Credinþa noastrã, Julieta,/ e drumul spre-a-nþelege
ºi cunoaºte/ taina ce-n cuvânt sãlãºluieºte,/ ºi-i misterul” (A & ?), „Iubito, lumea noastrã nu mai crede/
în frumuseþea vieþii. Numai noi cer fiind/ tainele
sacre ale existenþei/ le-nþelegem/ Ne-am reincarnat
ca sã ne-ntîlnim…” (Cerurile dinspre searã), „De ce
iubito, acum, cînd doi copii/ Mi-ai dãruit, nu vrei/ Sã
fiu ºi eu, la rându-mi, tot copil,/ Sã mã adun în
braþele ce nici timp nu au sã mã aline...” (Xantos în
oglinda timpului), ) „Iubito, viaþa e moarte ºi
moartea e eternã ºi vie” (Poema Misterelor). Nu
puþine sînt poemele însoþite de dedicaþii precum
acest Rondel ca o aniversare, datat Iaºi, 2004, cu
specificarea „Julietei, la 15 ani de iubire”. Alteori,
volume întregi, precum Farmacii astrale din 2010,
sînt puse sub semnul stimulativ al aceleiaºi destinatare: „Muzei mele, Julieta Carmen, trandafirul,
zâmbetul ºi îngerul din viaþa mea”. Acelaºi lanþ existenþial îi condiþioneazã lui Liviu Pendefunda fiinþa
ºi-i dicteazã poemele carmeniene, de foc, de pãmânt
ºi de aer, formînd ciclul Razele Uraniei din Poema
monadelor ºi a trupului (Falii 8), 2010; primul meritã reprodus integral, ca o mãrturie a deplinei comuniuni, în trup ºi în duh, cu providenþiala partenerã de
viaþã, aducînd în profan, parcã, acorduri celeste de
ritmuri ºi imagini ale psalmilor davidieni: „Tu, cea
ce dai culoarea cea mai dragã ce ochii pot s’o dea
iubitului ºi luminii,/ tu, cea care ºtii sã strângi în
braþe omul ºi sã se topeascã de plãcere,/ tu, cea care
nu cunoºti cât suferã barbatul din mine de durere,/ tu
eºti minunea care nãscutã din patima mea e dorul
dãruit iubirii.// Tu, cea care þi’ai pierdut orgoliile’ntre zbuciumate aºternuturi,/ tu, cea care ai gãsit
aleanul în albul nesfârºit al unei roze ºi’n rugile
sale,/ tu, care m’ai gãsit pe mine visând ºi suferind,
simþind cum viaþa se prãvale,/ tu eºti minunea ce s’a
renãscut între atingeri ºi sãruturi.// Tu, cea care eºti
ºi dor ºi neuitare, adu’mi din tine parfumul de
petale,/ tu, cea care plângi ºi lacrimile râd zãrind
corabia care zboarã sã’þi aducã împlinire,/ tu, cea
care simþi adâncul de speranþã în darul unui vers
ce’noatã în iubire,/ tu eºti minunea iernii nerãbdatoare sã se împrimãvãreascã’n soare.// Tu eºti
poemul meu de foc care mã arde ºi sublimat mã’nalþã în luminã,/ tu eºti lumina care dintre umbre în
athanor m’a ridicat ºi mã alinã”. Splendidã ºi aceastã
imagine din carmenianul de pãmânt al maestrului
orfic, ocrotitor ºi prevenitor privind maleficul cîntec
de sirenã al zeului teluric: „…E Pan, iubito. Se streRevista românã nr. 1 (79) / 2015

coarã precum un ºarpe în spiralã.../ Dar eu aici sunt,
vers de vers astral,/ ºi plante ºi-animale mã’nsoþesc/
în dansul meu sub curcubeu regesc/ sã te pãzeascã,
poem de simþuri ºi pocal”. Impresionantã, de asemenea, ºi certitudinea parcursului comun al unui drum
ascendent, ireversibil: „Aº vrea sã înþelegi cã þinutul
în care ne-am nãscut e la capãtul lumii. / Aº vrea sã
ºtii cã de aici nimeni nu mai poate pleca”; „Aº vrea
sã înþelegi cã zborul ce-l facem împreunã e în spirale-n sus./ Aº vrea sã ºtii cã de aici nu poþi abandoana” (Ros lucis).
Alãturi de tema cuplului, cea a grijilor ºi bucuriilor paternitãþii e prezentã în poezia lui Liviu
Pendefunda, circumscrisã firesc spaþiului securizant
familial: „Ne-am ascuns cu toþii…// Strânºi unu-ntraltul/ cu fetele-ntre noi/ ne-am strâns sã nu se
vadã…/ prin ce-am trecut ºi cum a apãrut/ minunea/
ne-am strâns sã ne ascundem/ tuspatru ca în doi”
(Rama de argint). Integrala familialã e de gãsit, spre
exemplu, în mai recentul volum Poema spiritului
sau decalogul (Falii 10), 2012: poezia Ouroboros e
dedicatã Julietei, Acesta e misterul, Sandrei, Fata
cea bunã a moºului, lui Elleny. De aceasta din urmã
îl legã pe poet împrumuturi de desene ºi tablouri ale
tinerei pictoriþe ca ilustraþii pentru unele din cãrþile
sale, dar ºi sugestii fãcute acesteia de teme poetice,
recurente în propria-i creaþie: lumina, muntele sacru,
curcubeul, iubirea divinã, credinþa. Nu întîmplãtor,
licorna, celebratã în eseuri ca „expresie a dogmei ºi
liberã gândire” ºi asumatã ca însemn heraldic de
cãtre tatã: „Iatã însã cã simbolul cel mare al familiei
mele este licorna” (Farmacii astrale, II, 2010 ), reapare într-o doctã compunere, Inorogul, a fiicei acestuia (v. Poemele luminii, 2013). Magistrul monitorizeazã cu grijã traseul spiritual al novicei Elleny.
„Mã-nvaþã tata despre cer”, ni se confeseazã aceasta.
La capãtul investigaþiei mele, cãpãtînd ea însãºi,
pe alocuri, valenþele unui drum iniþiatic, prin arcane
de vers, pînã în preajma ferecatelor porþi ale
Misterului, cu cordialã uimire ºi tandrã invidie
privesc, iatã, cum din lumea noastrã ceþos-prozaicã
se ridicã ºi stãruie în clarã luminã, într-o demnã ºi
calmã sfidare, o familie de poeþi. Trei destine ce nu
pot fi gîndite ºi înþelese decît împreunã, împlinite
sub nobila, nordica, zodie a lirei: Liviu, Julieta
Carmen ºi Elleny Pendefunda.
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