Constantin MÃNUÞÃ

POETUL CARE ÎNVINGE CREPUSCULUL
tea crepuscularã este cel de-al
ºaselea volum de versuri, dupã
Vremea amintirii, Rãtãcit în
iubire, Clopote în amurg, Noapte de
gheaþã, Lupta cu ecoul, al poetului ºi omului de o vastã culturã literarã ºi filosoficã
Mihai Liþu Munteanu.
Din punct de vedere structural, noul
volum de versuri cuprinde trei secvenþe
poetice: Rostul vieþii, În oglinda anotimpurilor, Lumina din noi, cu o pertinentã
prefaþã semnatã de prof. Anca Ghiciuc, din
partea Editurii AllZenit.
Un poet consacrat, truditor al cuvîntului este Mihai Liþu Munteanu, care îºi construieºte volumul pe antiteza viaþã-moarte,
nelipsind nota elegiacã ºi romanticã a versurilor.
Poetul simte greutatea vieþii ca nimeni altul, eliminîndu-i ºi întreþinîndu-i focul zi de zi: „Simt cum se stinge
flacãra în mine/ Focul vieþii cu greu îl întreþin./ Aº vrea de
toate, dar trebuie sã mã abþin/ Cãci duhurile-mi spun ce-i rãu
ºi ce-i bine?...” (Focul vieþii).
Omul este doar o umbrã pe acest pãmînt, denumit
metaforic „mormîntul stelelor”, conºtient cã „De la stele-mi
voi lua rãmas bun” (De voi trãi ºi mîine), dragostea de viaþã
nelipsindu-i din suflet.
Viaþã ºi timp sunt dimensiuni fundamentale ale poeziei
sale, care pot afecta în moduri diferite viaþa omului,
dezechilibrînd balanþa dintre cosmos ºi terestru, vizînd interiorul ºi exteriorul fiinþei: „Ne raportãm în timp cã se aflã în
noi/ Trãim în timp, în timp iubim,/ ?i vrem nu vrem în timp
murim/ Chiar dacã plecãm în viaþa de apoi!” (Viaþã ºi timp),
pe urmã fiecare dintre noi va alege calea cosmicã: „Ca o
boare de vînt a fost viaþa mea,/ Ca o ploaie rapidã de varã./
Deºi am vrut sã fiu luceafãr de searã/ Ori în Carul Mare o
stea…” (Viaþa mea).
Alte poezii ce ilustreazã conceptul de coincidentia
oppositorum, efemeritatea omului pe pãmînt ºi eternitatea
naturii: Timp vorbitor, Cãrãrile vieþii, Viaþã de vis, Viaþã ºi
moarte, Izvor de viaþã, Viaþã ºi cînt, Farmecul vieþii,
Misterul vieþii etc.
Anca Ghiciuc surprinde aspectele esenþiale ale imaginarului poetic al autorului, reflexele timpului ca arme de
luptã împotriva morþii: „Liricul poetului solicitã pãtrunderea
dincolo de cuvinte, autenticitatea aflîndu-se în discreþie, iar
fantezia în inefabil. Poezia se sprijinã pe armonia ºi muzicalitatea cuvîntului, mãrturiseºte o dispoziþie pesimistã, are un
ton melancolic, o premisã necesarã actului creator. Este marcatã de o continuã miºcare, mai clarã sau mai discretã, mai
tensionatã sau mai relaxatã, aceasta fiind pulsaþia universului
liric al poetului”.
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În oglinda anotimpurilor îºi potriveºte ºi
priveºte poetul chipul, încrezãtor în steaua
destinului care i-a purtat paºii din tinereþe
pînã la aceastã vîrstã. Numai cã steaua de
acum a devenit crepuscularã, tinzînd sã se
dizolve în spaþiu, ceea ce atrage dupã sine
melancolia ºi pesimismul poetului: „Stea crepuscularã, luminã de apus,/ De vii din universul îndepãrtat./ ?i de la alþi Sori te-ai adãpat/
Trimite-mi o razã de la Cel de Sus.// Am
admirat mereu asfinþitul,/ Soarele dã viaþã,
luminã, trezie./ Azi, de scriu ultima poezie/
Eu mã-nsoþesc cu sfîrºitul.// Stea crepuscularã, mã chemi spre moarte,/ ?ãrîna grea sã nu
m-apese,/ Un giulgiu din cetini sã se þese/ De
ai mei sã nu fiu departe.” (Stea crepuscularã).
Eruditul scriitor Nicolae Busuioc surprinde cu deosebitã subtilitate incantaþia metafizicã ºi predispoziþia spre meditaþie a poetului. „Mihai Liþu Munteanu
fuge cu elegia în spate pentru a prinde culoarea infinitã a
zilei dintre munþi, iar gîndul se strecoarã printre picãturi de
lirism cu aurã. El îºi scrie uneori versurile luptîndu-se cu
ecouri care reverbereazã dintre pereþii de beznã spre a nu-i
înfrigura sufletul cuprins în tãcerea liniºtii. Le simte suflul
necruþãtor de rece pe vibraþiile cãruia se intuiesc salturi spre
þinuturi cu albe irizãri. Cînd crepusculul se întinde acaparator ºi un colþ de frunte selenarã abia de se furiºeazã prin rare
ochiuri de luminã, vocea poetului capãtã modulaþii ciudate ºi
se aude pînã la marginea marasmului.
O altã dimensiune a poeziei lui Mihai Liþu Munteanu,
mult mai pronunþatã decît în celelalte volume, este neliniºtea
metafizicã, o continuã meditaþie asupra a ceea ce este dincolo
de noi, poate de aici dorinþa poetului într-o circumscriere în
spaþiul cosmic. Într-o notã uºor tragicã, paradoxal, el n-ar
renunþa totuºi la cãutarea paradisului pierdut ºi nici la cel existent, deºi teluricul nu te ajutã sã ajungi la adevãrata fericire”.
Lupta oximoronic redatã dintre luminã ºi întuneric este
prezentatã în tot volumul de versuri, dar mai ales în poeziile:
Lupta pentru luminã, Mai multã luminã, Rugãciune pentru
luminã, Elogiul luminii, Odã luminii, Un strop de luminã,
Cer ºi luminã etc.
Sperãm ca Stea crepuscularã sã nu fie ultimul volum
de poezii al lui Mihai Liþu Munteanu, aºa cum a anunþat poetul (suferã de o boalã cumplitã de ochi, aproape cã nu mai
vede), asigurîndu-l cã noi, prietenii lui, vom fi mereu
aproape de el, cum aproape îi sunt munþii din natala Vale a
Putnei, de acasã, unde poetul ºi-a inventat ºi rostuit cîntecul:
„Clipesc mereu din pleoape/ Dar n-am pe cine sã vãd/ Puþini
sunt oamenii în care cred/ Mi-au rãmas munþii. Ei îmi sunt
aproape!// Unde sunteþi voi, prieteni?/ Care altãdatã îmi eraþi
aproape/ Clipesc ºi iar clipesc din pleoape/ ?i-n jur vãd
numai brazi ºi cetini.” (Prietenii).
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