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AŞTEPTÂND PÂRGUIREA-N CUVÂNT
Constantin Guzgă, în noua sa carte, Înrobit
orizontului, ne propune o poezie copleşită de lumina credinţei, una coborâtoare din baldachinul creştin. E o lumină care îl înveşmântă, îl îmbracă precum pe un sacerdot, în razele ei care
nu ard, raze taborice: „la orizont Lumina/ ne
înveşmântă/ în fiecare dimineaţă...” („Semne”).
Prin poezie încearcă să străbată mistic prin
viaţă, unde, pe cât este cu putinţă, clipele iubirii
să-i cadă pe un pământ adamic, în care se mai
perpetuează amintirea paradisului: „iată cât
ne-a rămas din paradis:/ nu mai mult decât am
preţuit/ şi nici mai puţin decât a trebuit”
(„Toamnă timpurie”).
Demersul liric are o vibraţie de litanie în
umbra nostalgiei, cu o firească amprentă a melancoliei în marşul egal al timpului care încărunţeşte: „se vede Cibinul, cum curge/ duce amintirile noastre spre alte tărâmuri/ şi lasă în suflet
durere,/ în oameni pecetea trecerii...” („Amintiri
din oraşul studenţiei”).
E o alergare „umăr la umăr/ cu timpul”, una
conştientă că ultimul totdeauna câştigă.
Se dedică cu totul poeziei cu întreaga-i fiinţă,
cu tot cu speranţele pe care, cu certitudine, le
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ştie deşarte: „speranţele-mi sunt deşarte, negre/
ca şi întunericul nopţii” („Speranţe în trupuri
bolnave”). Trăieşte sub patrafirul poeziei, „ridiculizând silabele morţii/ aşteptând pârguirea-n
cuvânt” („Vară caniculară”).
Preocupat să intre în rezonanţă cu conştiinţa
universală, poetul afirmă: „în lumea mea mică/
încerc să mă despart/ de farmecul nimicitor/ al
incertitudinii/ şi de propria şi amăgitoarea umbră/ ce jinduie să nimicească...” („Conştiinţă universală”).
Constantin Guzgă, aflat într-o cameră de
taină cu poezia, îi declară, precum un îndrăgostit: „te-am aşteptat acolo unde gândul/ ne lasă
singuri/ în imensele pustiuri/ ale vieţii/ acolo
unde destinul/ ne ocoleşte să nu rătăcim/ drumul spre lumină,/ să ne vindecăm/ să trecem
peste moarte...” („Comuniune de taină”).
E o îndrăgostire salvatoare prin versul înrobit orizontului.
Cassian Maria Spiridon
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DESTIN
timpul stăpân pe destinul nostru
vraja ce ne seduce viaţa în fiecare zi
dramul de noroc ce ne surâde uneori
şi toate suferinţele care nu se spun
ne urmăresc ca o umbră
noi alergăm pe acelaşi drum al căutărilor
până când orizontul ispitit de o altă lumină
pare să aducă viaţa
mai aproape de noi
numai ispită şi umilinţă este viaţa noastră
naşterea pare o dramă (drama de a ne fi
născut
ca să ieşim din viaţă doar prin moarte)
mereu ne întâmpină aceeaşi îmbrăţişare
cu timpul
— Doamne, ce fiinţă ne-ai vrut
când ne-ai dăruit vieţii?!
din ea am gustat şi am devenit nefericiţi
am ales moartea
ne-am vrut ruda apropiată a bunului Stăpân
dar am ajuns suspinul ascuns al durerii
rana adâncă a propriului trup
nu ne-am plâns de nenoroc
de lipsă şi moarte
am aşteptat tăcuţi şi cuminţi
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să fim reînfiaţi;
cât de aproape arde Lumina
flacără pură, albă
şi noi abia o zărim...
3 ianuarie 2007
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SPERANŢE NUTRITE
am aşteptat clipa aceasta
în care toate speranţele renasc
numai orizontul poate ascunde
atâta taină
dincolo de el lumina e veşnică
şi orice zidire nemuritoare
nu pot evada spre o altă lume
nici alt orizont nu-mi este facil
mă las captiv de bunăvoie speranţei
ea îmi umple fiinţa până la măduvă
visăm fără a şti ce ne naşte
şi cât ne va iubi noua plămadă
ne acoperă cu fiecare clipă
veşmântul trecerii
numai rodirea ne apără de orice distrugere
şi ne îndeamnă să năzuim către Lumină
să ne călim viaţa
să ne iubim dorinţele
acelea care se mai nasc
înainte ca orizontul să ne treacă la sine...
19 ianuarie 2007
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SEMNE
ultimul semn văzut
al unei inadaptări
mă sperie;
doar un miracol
mai poate să ne salveze;
credinţa deschide
cale mântuirii;
la orizont Lumina
ne înveşmântă
în fiecare dimineaţă....
20 iulie 2007
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PULS MARIN
nu ştiu de ce anul acesta
marea mi se tânguie
îi simt zbuciumul
pulsează ca o inimă imensă
zgomotul apelor se năruie în mine
sufletul trece în acea imensitate a apelor
devine una cu marea,
devin martor tăcut al apelor...
durerea mării,
urletul ei, în spargerea valurilor
la ţărm, când apele trec în spumă
mă înfioară...
nu ştiu de ce anul acesta
marea mi se tânguie
stau pe ţărm
liniştit privesc linia orizontului
m-am regăsit pe mine însumi
cel risipit în ape
inima şi gândul grăbesc paşii
acolo unde aş putea exista
împreună cu infinitul
durerea oricărei creaturi
îmi sfâşie sufletul
anul acesta marea
mi se tânguie, dar nu numai atât...
Eforie Nord, 1 august 2017
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