Cuvânt înainte
În momentul scrierii volumului de versuri Delirium
Tremens, autorul Ionu] Caragea împline[te… câteva clipe de
atestare documentar\ pe t\râmul atât de fertil al poeziei
române[ti [i, de ce nu, planetare.
Poetul Ionu] Caragea nu se sprijin\ pe resentimente [i nu
accept\ reconcilieri nici cu obiectivismul [i nici cu subiectivismul în care se încadreaz\ atât omul-poet cât [i crea]ia sa.
Productul autorului, liric [i filozofic prin excelen]\, se
dezv\luie ca o revan[\ împotriva unei tragedii. Dar este
poetul victima unei epoci tragice? Fire[te c\… nu! Spirit
investigator, Ionu] Caragea [i-a improvizat în sfera respira]iei
sale o dram\ proprie pentru a-[i motiva folosirea benefic\ a
laserului min]ii [i a condeiului-stilizator.
Gândirea sa oximoronic\ manevreaz\ no]iunile de spa]iu
[i timp într-o lume imaginar\, plin\ de substan]\ ideologic\.
Polarizarea atitudinilor lirice se distinge [i, în acela[i timp, se
integreaz\ armonios în subiectele abordate, concomitent cu
iner]ia în urma c\reia poetul ajunge la un deznod\mânt
implacabil. Dar care ar fi jaloanele [i punctele de sprijin ale
tân\rului creator?
În prima parte a volumului, r\spunsul este evident [i
evocator: plecarea în autoexilare, dorul de Mam\, de }ar\,
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de Marea Neagr\ [i de iubirea pe care a gustat-o, dar numai
pentru un scurt anotimp.
În cea de-a doua parte, autorul î[i invoc\ cel\lalt eu,
delirul s\u fiind totu[i controlat de medita]ia poetic\. Nu de
pu]ine ori inflexiunile morbide în care autorul evadeaz\
gnostic ne introduc într-o lume apocaliptic-sentimental\ în
care demonii fac pact pentru a-l ucide pe Mesia. Autorul este
un justi]iar de mod\ veche, un clasic ren\scut, apelând îns\
la cutia de rezonan]\ a cuvintelor moderne. S\ fie acesta un
prim pas spre un nou curent literar?
T^n\rul poet î[i va trece în curând în palmares cea de-a
treizeci [i doua prim\var\. Chiar dac\ Ionu] Caragea este în
general un ve[nic protestatar al cet\]ii, el î[i iube[te }ara, dar
totu[i a l\sat-o departe – cognoscibilitatea. S-a contrariat
b\rb\te[te cu tat\l s\u, dar îl canonizeaz\ prin Ochii alba[tri
de metil. La vremea ghidu[iilor, [i-a am\rât m\icu]a, dar
acum o divinizeaz\ [i o strig\ prin poemele atât de diferite
tematic. Idila sa nu a dus la întemeierea unei familii, dar
Alexandra îi mai bântuie înc\ visele [i poemele.
Fire intuitiv\, priceput cititor în palm\ a tainelor lumii,
poetul se r\sfa]\ uneori, dar o face într-un mod controlat,
dirijat, folosind un limbaj liric, sportiv [i filozofic, jonglând
cu no]iuni [i subiecte spontane av^nd uneori caracter de
unicat. Unele dintre poeme poart\ tehnici abracadabrante,
dar halandalismele folosite îmbin\ noi structuri poetice care
dau versurilor muzicalitate [i sensuri noi. De la poezia
limpede care este Inel de logodn\, poetul evadeaz\ în
sonoritatea uneltelor personale, epatând prin jocurile de
cuvinte din Visul unui eunuc sau în palimpsestul biblic
Iubita mea, Eva, pe care-am cunoscut-o ast\-toamn\.
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Ionu] Caragea este un ve[nic adorator [i protector al
femeii în poezia Femeia doarme, un Îndr\gostit de curs\
lung\ care trebuie s\ pl\teasc\ tribut credin]ei sale prin
suferin]\. De fapt acesta este secretul imortalit\]ii poetice,
dragostea ce na[te suferin]\, poezia ce o transcende, calea spre
adev\rata fericire, des\vâr[irea uman\ [i reîntoarcerea în
eternul magnific al f\uritorului celest fiind un pansament pus
pe r\nile suflete[ti de la miezul nop]ii.
La acest început de mileniu, Caragea Ionu] vr\je[te
destinul irefutabil, refugiindu-se în extaticul unei imagina]ii
fic]ional-onirice bazate îns\ pe un postament sentimental-ideologic real. Va reu[i acest prestidigitator s\ dea P\mântul
înapoi un minut, sau va r\mâne în orfelinatul celest al\turi
de iubita sa mar]ian\? Va s\l\[lui pe t\râmul viguros al
mor]ii, exilat în camera obscur\ a necunoscutului? R\spunsul este, evident, c\ numai Dumnezeu este atoate[tiutor, dar
autorul a g\sit o solu]ie [i la aceast\ problem\:
Eu 2 = Dumnezeu.
În fond, asta înseamn\ s\ fii cu adev\rat Poet.
George Filip
mai 2006, Montréal
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