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Necuvântul Nichita Stănescu

Laurian Stănchescu

Cu Nichita, cuvântul şi-a bătut
propria moneda iar necuvantul este
singura scriere in care Nichita Stanescu
şi-a scris poezia. Cand l-am văzut
prima oară tocmai trecea pe sub lună,
uşor aplecat, de parcă luna îl apăsa
puţin. Îi citisem poezia cu mult inainte,
aşa cum se cuvine faţă de un mare poet
care devenise calauza metafizică a
timpului său.

Nichita cunoştea mersul
cuvintelor aşa cum există mersul
stelelor sau mersul firelor de nisip şi a
dat sunetul potrivit necuvintelor. L-am
văzut suferind pentru naţiunea sa şi
apărând “patria sa, care era limba
română” cu preţul vieţii sale zilnice.
Nichita a trăit şi a murit sărac, iar cele
doua camere modeste din Amzei, cu
pereţii plini de inima poetului, unde ne
primea, erau cele mai râvnite locuri
din vremea aceea. Uşa lui Nichita era
deschisă zi şi noapte, iar locuinţa

devenise o instituţie naţionala care
apăra onoarea şi demnitatea poporului
român. Obişnuia să mă apropie de
inima lui şi să-mi spună că oricând pot
sări şi să stau în ea, ca intr-o stea care îl
traversează de la naştere. Îi îndemna
pe toţi necăjiţii şi căutătorii de vise să
treacă măcar o dată prin inima lui şi să
ia fiecare câte un dar la plecare. Şi aşa,
pe rând, noi toţi, i-am luat toate bătăile
inimii, până când poetul cu inima de
păpădie a ramas un om singur. Un om
singur cu prieteni puţini, dar
nenumăraţi. Despre ploieşteni se
spunea că s-ar fi prăpădit de râsul
stârnit de opera lui Caragiale dacă nu
s-ar fi născut el, Nichita, cu opera lui
tragică, dăruindu-le astfel amândoi,
ploieştenilor, râsu’ plânsu.

Nichita a fost un Iisus al
cuvintelor şi necuvintelor, ţintuite pe
neantul lor toată viaţa şi moartea lui,
trăind această suferinţă nemărginită şi
nesfârşită cu fiinţa lui de om bun, care
boteza copii şi cununa oameni sau
dădea nume arhaice româneşti
îngerilor. Fără Nichita, limba română
ar fi rămas o fată frumoasă fără zestre,
iar naşterea lui ivită într-o altă limbă şi
cultură l-ar fi făcut pe Dumnezeu să ia
lumea românească de la început. În
faţa cuvintelor şi necuvintelor, Nichita
părea mereu un nou născut, ştiind

alchimia lor pe care o schimba tot
timpul cu alchimii nenăscute, pentru
că poetul se născuse anterior sieşi. L-
am întrebat odată ce ar fi dorit să fie
dacă nu s-ar fi născut şi mi-a răspuns
în necuvinte. Avea cultul prieteniei
până la sacrificiu, găsise în acest lucru
sensul universal al existenţei. Când a
murit am stat şi am ars la căpătâiul lui
ca o lumânare. I-am pus muzică
preclasică şi clasica în holul Uniunii
Scriitorilor unde l-am aşezat, după ce l-
am adus de la Biserica Silvestru. Am
păşit cu el prin moarte un timp când l-
am purtat pe umeri împreuna cu alţi
scriitori. Ani de zile am bântuit locurile
pe unde am trecut cu Nichita,
strigându-l fără ecou ca să mă audă de
prima dată. Îl sun şi astăzi la numărul
de telefon pe care mi l-a dat (595600)
şi-mi răspunde la cuvintele mele cu
necuvintele lui. Câteodată trec şi prin
faţa morţii lui, bătând în ea cu o
monedă pe care mi-a dăruit-o. Sunetul
ei nu se întoarce niciodată, de parcă ar
fi găsit o ieşire pe partea cealaltă a
morţii lui Nichita şi îl caută pe poet
dincolo de ea.
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