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Traseul de lectură:

Timpul nu există

Mircea Brenciu

(continuare din pagina 5, Turnul
Vânătorilor) Iubirea dincolo de timp!!!!
Iubirea în afara timpului, iubirea
sfidând epoci şi durate... Iubirea
învingătoare ca o lumină arzătoare şi
dulce, dar ruptă de mişcarea ei prin
spaţiul infinit. Iubirea constantă
şi atotstăpânitoare, a cărei unică
regulă este ubicuitatea,
permanenţa şi constanţa. Totul
sfidând timpul, care în graba lui
aduce atâtea neajunsuri,
dezvoltă uitarea de sine şi de
semeni, determină ciudăţenii
care duc până la ură chiar, adică
la efectul invers al iubirii. De
aceea în iubire nu e nevoie de
timp. Atunci, când iubeşti cu
adevărat, timpul stă în loc, el ar
ucide dacă ar fi lăsat în pace să
îşi vadă de drum. De fapt, timpul
ucide... ucide cu o răceală şi o
indiferenţă îngrozitoare. El este,
prin comportament, opusul total
al iubirii. Este atât de nemilos şi
de glacial încât imaginea
căpătată de închisoare a vieţii
este cea mai potrivită pentru a
exprima urâciunea şi indiferenţa
criminală a lui. Obsesia trecerii
timpului odată cu epuizarea
viselor şi a cărnii noastre de
muritori a devenit un mod
aproape mistic de a vieţui. Atât
de mistic a devenit acest parteneriat cu
timpul încât a fost aproape ignorat
adevăratul spirit mistic care ar trebui să
anime viaţa omului. Credinţa în iubire şi
nu în timpul ucigător, aici se află

singurul adevăr care trebuie etalat cu
întreg discernământul de către omul
devenit fiinţă divină odată cu naşterea şi
botezul său. Ce simplu e de înţeles acest
lucru! Gândiţi-vă că atunci când faceţi
dragoste timpul se opreşte în loc.
Momentul suprem al iubirii te aruncă
afară din timp, devii pentru câteva
secunde... etern!!! E momentul (vedeţi,
din nou momentul?”) în care...momentul
se diluează până la dispariţia sa deplină.
În acest punct, prin revărsarea iubirii
din bărbat în femeie se pregăteşte
prelungirea spre eternitate a fiinţei
umane printr-o nouă întrupare. Aici se
naşte din iubirea pură prelungirea
eternităţii prin zămislire, eternitate care
este întreruptă de timpul nemilos în care
fiinţa umană se scaldă cu inconştienţă şi
predestinare. O asemenea infimă
întrerupere a timpului este dată omului

pentru procreare, după chipul şi
asemănarea Lui Dumnezeu Eternul!!!

A apărut mai apoi Marele Poet
care a descoperit un fapt esenţial pentru
muritorii acestei lumi eterne. Mai există
încă un moment din acesta în viaţa

omului, un moment în care timpul se
opreşte în loc pentru a dezveli la modul
cel mai sublim iubirea eternă în care se
află întreg universul. Marele Poet a
încercat să dea o definiţie vieţii, adică
ceea ce nu au reuşit să  facă Marele
Filosof şi Marele Fizician. Ce tupeu poţi
avea să încerci să defineşti viaţa, atâta
timp cât ea vine din afara noastră şi, deşi
o avem „închiriată” pentru o durată
oarecare, nu dispunem de ea decât în
măsura în care ni se permite conform
clauzelor contractului iubirii noastre
pentru Dumnezeu. Marele Poet a
îndrăznit să spună despre viaţă că nu
este altceva decât intervalul dintre două
rugăciuni. Adică, viaţa este un gol care
dispare atunci când te rogi! O atare
obrăznicie mai mare nici că se putea
altfel... Şi totuşi, dacă îţi închizi ochii şi
te gândeşti cu mintea deschisă...Cui îţi

exprimi adoraţia pentru
îndrăzneala de a fi după chipul
şi asemănarea Lui? Cui
mulţumeşti că ai şansa de a trăi
această experienţă unică, divină,
în care ţi se permite să încerci
tentaţia infinitului, a eternităţii şi
a iubirii nemărginite? Să trăieşti
cu tentaţia demiurgicului în
conştiinţă, să fii chiar Demiurgul
în persoană atâta timp cât
respecţi poruncile, SĂ FII, SĂ
EXIŞTI!!! Cui trebuie să
mulţumeşti pentru aceasta, şi
mai ales cum? Acesta este rolul
rugăciunii, a divinaţiei prin
închinăciune, a consfinţirii că ai
învins timpul prin iubirea ta
liber consimţită şi împărtăşită cu
ardoare şi dorinţă vie.

Acum vedeţi de ce timpul
nu există decât în minţile unora?
Aceşti unora vor fi ştiind ei când
e cazul să-l sfideze, să-l aşeze
acolo unde îi e locul. În uitare,
dar condiţia este ca uitarea să nu
se aşeze niciodată sufocant peste

iubire, peste iubirea primită şi oferită
prin rugăciune, peste iubirea împărtăşită
atunci când seamănul tău o cere şi
trebuie să i-o dai în continuarea acestui
spirit al eternităţii. (Fragment din romanul
în lucru „Întoarcerea lui Tuthankamon”)

http://www.ascedu.ro/revista.html

G
ab

ri
el

St
an


