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Grupul Contur mulþumeºte tuturor
colaboratorilor ºi susþinãtorilor.

concepþie graficã ºi tehnoredactare:
GheGhe, bozo
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Rezultatele concursului Surub shop
Ca urmare a unui concurs de împrejurãri, urmãtorii au fost desemnaþi câºtigãtori ai câte unui ºurub
cardanic iraþional tip ª-67-BÞX cu axã longitudinalã Braford-Þircãu, de la magazinul SURUB SHOP:
1. Hodoronc Troncu
2. ªugubãru Vasileta
3. Ghioz Dan
4. C.D. Ana
5. Burghiu Gheorghiu
6. Zom Bianca
7. Ghilo Tina
8. tanti anti Gelu
9. Cârcãdârz Trãiacob
10. Dan Tura
11. Cabo Tinu
12. Mociorlonþu Sircea
13. Miciokã Kãhmet
14. Crai Nicu
15. Piºer Rahafat
16. Agregan Heterotropu
17. Hilar Ion
18. Coclilã Mex
19. Gogulã Miuler
20. Nastrator Nãsolu

21. Hassanog Furtoglu
22. col. Kelu Obuz-Vietnam
23. Robotor Alozogrizu
24. Ana Conda
25. Uliu Iuliu
26. Puþu Licã
27. Nimnelog Cinoiu
28. Scarlat OLaru
29. Mutulicã Bâzu
30. Clãpar Roland
31. Motociclescu Honda
32. Bomb Oana
33. Mãmir Bei
34. nenea Langoºã
35. Trãiancu Scorilã
36. Homo Lulu
37. Xavier Xeroxenia
38. macaragiu Mimozã
39. Miliþ Ianoº
40. Grabã Valent

Câºtigãtorii marelui premiu

În faþa magazinului central, câºtigãtorii marelui premiu ªurub Gold
Lifetime Experience - reduceri pe viaþã la principalele produse Surub
Shop ºi o colecþie dintre cele mai bune ºuruburi iraþionale Watman &
Biggs - Malaxor Anaerobu ºi Concasor Anaesclavu.
4 CONTUR 2 - 2002
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Crater ºi extrapolant (e o zi de combinat afarã)
Exteriorul fu nemþesc,
fu impact de diblu-n suflet
Uneori mai regãsesc
picãturi de atmosferã dupã ploaie fãrã tunet
parcã le stropea bunicu - mort
cu kiskantul comunist udând grãdina;
era rozaliu ºi umflat cu energie
dar s-a rãsuflat treptat ºi la un moment dat
a crãpat, nu ºtiu de ce.
ªoseaua proaspãtã marcatã impecabil
cu umbrã de ploaie -i simt mirosul
de permanganat de potasiu KMnO 4
ºi scârbit sparg farfuria, paharul ºi cana de cafea.
E o zi de combinat afarã,
cerul gros secretã eºapament de furnal
îºi stoarce picãturi acide care-n suflet
mi-au crestat cratere cu diametrele pietre stelare.
Pe nisipul miºcãtor stã liniºtea acestor zile
în uzine silenþioase clopotul începe sã vibreze
în cratere ºi extrapolant

 Eu nu discut valorile ci gustul  - varianta ta, domnule e
culinar - valabilã

e o undã refractarã,
e o zi de combinat afarã.

 Eu nu discut gustul ci valorile  - varianta ta, domnule e
greu - aplicabilã


o
l
f
a
e

Închis în propriul meu calvar
Mã simt de mine izolat,
În jurul meu e întuneric ºi coºmar Chiar ºi disperarea a plecat.
Privesc tavanul alb, vopsit cu var,
Gol, crãpat ºi fãrã de rãspuns
Cãutarea mea e în zadar Ieºirea, de mine s-a ascuns.

n
i

de

pe

masa

â

o pâine cu dinþi
a început sã
r o a d ã
c u v i n t e l e
d e p eo pâine
m cua sdinþia
sã roadã
d i n b u cac început
ã
t
ã
rie.
u v i n t e l e

Al meu unic prizonier

din

bucãtãrie.

p

bozo

2DOMNI ( doimni )

În jur pereþii nu-i zãresc,
Dar sunt al meu unic prizonier
ªi nu am voie sã vorbesc
Umbrelor ce apar ºi pier.
GheGhe
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Tr ã i r i º i m u r i r i
Trebuie sã avem întotdeauna grijã cum dozãm sinceritatea deoarece
aceasta se poate întoarce împotriva noastrã, desigur nu sinceritatea
personificatã, literalmente, ci faptul cã deschidem porþi largi ºantajului ºi
rãului, intenþionat sau nu care poate fi foarte periculos.
Am observat cã de cele mai multe ori atunci când ating nivelul pur în
sinceritate, în relatãri fãcute prietenilor ºi nu neapãrat, simt un sentiment
de fricã, un presentiment al unei fisuri verbale din partea ascultãtorului,
ce va avea loc chiar în momentele cele mai nedorite sau când am reuºit sã
uit puþin de obsesia ºi de povara mea. E asemãnãtor sau simetric cu
sentimentul postparoxistic care tinde spre o perioadã de dezamãgire, în
care ai impresia cã nimic bun, nou, plãcut nu mai poate sã se întâmple ºi este firesc, pentru cã nimic din
mediocritatea zilnicã nu poate sã egaleze acele momente care nu pot sã dureze la nesfârºit, cãci echilibrul ar fi
rãsturnat. Cred cã ar interveni dupã un timp o stare de monotonie ºi plictisealã caracteristicã (în astfel de cazuri)
firii omeneºti care doreºte progresiv tot mai mult sau care în disperarea sa dupã diversitate, ajunge sã spere la
stãrile mediocre de odinioarã sau chiar acele de suferinþã.
A fi pus în situaþii umilitoare de oameni cãrora li te-ai destãinuit îmi este ceva familiar. Nu ºtiu care este
logica mecanismului intercerebral ce are loc când ei scuipã cu oarecare scârbã ironicã, detaºare sau inocenþã,
intimitãþi sau lucruri de nerelavat, lucruri sacre. Nu ºtiu dacã vor sã facã o glumã bunã în public ºi singura sursã
de inspiraþie care le garanteazã succesul este profanarea sufletului prietenului pe care se simt oarecum stãpâni;
dar, ciudat e cã în astfel de relatãri îþi dai seama cã ipocrizia existã (ºi nu este cea de politeþe, gen tabu) pentru
cã atunci când te-ai destãinuit, el te-a aprobat, iar acum te persifleazã ºi se ascunde în spatele caracterului
moralizator al observaþiei pe care þi-o adreseazã. El vrea sã te ajute, el e plin de intenþii pãrinteºti deodatã,
probabil ca sã arate celorlalþi maturitatea ºi înþelepciunea de care suferã.
Deosebit de greu e sã scap din elanul vidului combinat cu o stagnare agresivã ºi impulsionat de un nerv
al nimicului spre nimic. Atunci nu sunt atras de nimic ºi nici nu întrevãd o soluþie radicalfinalã a vieþii ca ºi pânã
acum..., ci doar continui sã plutesc, sau sã mã prãvãlesc (parcã) cu încetinitorul într-un abis din care totuºi aº
vrea sã ies, deci singura intenþie de sens opus (pozitivã) este aceasta, ceea ce înseamnã cã nu mã complac, ca
ºi când aº fi gãsit o scuzã.
În ultimul timp aceste senzaþii s-au asociat cu o morbideþe nostalgicã în care emoþia mã copleºeºte
aleatoriu ca perioadã, ca pe oamenii mai sensibili înainte de examene.
E teribil de tenebros, de parcã aº trãi într-un întuneric spiritual reflectat ºi în lumea fizicã, dar care
poate fi productiv, desigur, depinde pentru cine.
Ce bine e sã fii sigur pe tine ºi sã-þi pãstrezi fluiditatea! Ce firesc e sã ai îndoieli! Ce deosebit e sã te
îndoieºti de totul, sã negi absolut totul ºi sã crezi cu adevãrat în acesta; dar chiar aici începi sã semeni diametral
opus (pentru cã ºtim cã extremitãþile, polii se atrag reciproc) cu cel care îºi urmeazã scopul neîntrerupt.
Ce practic e sã obþii adevãrata certitudine cu care sã începi ºi sã finalizezi orice acþiune! Remediul sau
leacul îl obþii prin tine însuþi, deci se aflã în interior, sau depinde de situaþiile în care eºti pus, de mediu, deci
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se aflã în exterior? Eu cred cã acestea trebuie ºi sunt combinate deoarece sunt strâns legate între ele pentru cã
nu se poate obþine o sterilitate de neclintit a unei izolãri. Strãduinþele exagerate de o parte sau de alta nu duc
decât spre un fanatism ºi o alienare fatalã pentru cã ceea ce se întâmplã este împotriva firii, a naturii omului, a
ei în sine ºi a legilor care încã mai guverneazã lumea.
Atunci când am explicat cuiva diferite situaþii, trãiri sau descrieri, am încercat sã redau întocmai, sã
surprind specificul momentului ºi sã formulez totul în modul cel mai direct ºi mai simplu pentru ca receptorul sã îl
poatã înþelege ºi simþi. În unele situaþii el poate înþelege ceea ce îi spun ca pe o formulã matematicã abstractã,
logicã, demonstrabilã, care ar putea fi, metaforic, trecerea lui (receptorului) prin aceasta; relatarea mea primeºte
deci alura (forma) unei lecþii noi, pricepute, ce nu are nimic emotiv, empiric. O altã situaþie este cea în care
explicaþia, respectiv descrierea mea etc., nu ajunge la jumãtate, cãci sunt întrerupt de aprobãrile ºi râsul subtil
care certificã faptul cã el a înþeles ºi a simþit, de aceastã datã, ceea ce am spus.
Cu siguranþã este ceva mai profund decât prima situaþie pentru cã implicã mult mai mult ºi anume: atinge
datul arhetipal al omului; vasãzicã am descris o situaþie a cãrei bazã de date face parte din rezervorul comun,
arhetipal, care poate sã înmulþeascã informaþia prin combinaþii de cod personal, caracteristice, diversificând
capacitatea subiectului de a simþi mai mult sau mai puþin relatarea mea.
bozo

Prietenul meu
Eu am un prieten mort cãruia îi picã mâna când ne salutãm sub forma strângerii de mânã.Eu ajung cu
uºurinþã la falange ºi le simt rãceala. El a putrezit. Douã coaste rupte ce ies din diametrul toracelui mã înþeapã
ori de câte ori îl îmbrãþiºez prieteneºte. Aceste coaste se înfig cu putere în mine iar eu nu þip cãci nu mai am glas;
nu deschid gura cãci nu mai am; nu respir. El pute îngrozitor. El miroase a:
a) clei de oase - 16,3(3) ml = 0,553 atm;
b) tãmâie - 50,11 ng;
c) ulei de peºte - 1/899 l;
d) sulf - 1/2 spatulã;
e) camfor - dupã nasul fiecãruia;
f ) busuioc - 10.000/10.000 legãturi.
(efectuaþi transformãrile în atm.)
În fiecare zi, prietenul meu trece prin noi stadii de descompunere. Tot ceea ce s-a descompus trebuie
sã se transforme în ceva ºi sã se îndrepte spre ceva. Deci prietenul meu nu e mort ci în stadiu de metamorfozã.
Când ne plimbãm pe stradã, eu ºi ce a mai rãmas din el, unii se holbeazã cu rãutate ºi îndrãznesc o glumã
ºtearsã ºi transparentã de mahala, ce lasã sã se întrevadã prostul gust în voluptatea formelor sale.
Existã ºi oameni pe care scârba îi sperie. Ei evitã contactul vizual (ei sunt iritaþi ºi le repugnã orice bunã
intenþie de-a noastrã). Sunt ei pioºi? E mai bine aºa?
Nu aºtepta înþelegere, dragã prietene, ci înþelege tu. Nu spera ceva din partea cuiva, ci pãstreazã
speranþa pentru tine. Nu cãuta milã, ci împrãºtie-o cãci ai din belºug. Nu îngenunchia decât în faþa adevãrului,
iar acesta nu e aici.
CONTUR 2 - 2002
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Obsesia Z
îngãduitã

Dacã Zeul este Binele, Zeul este totul ºi în toate, atunci el este ºi
rãul?, cãci rãul este ºi el în toate cele pãmânteºti. Ce este rãul? Poate fi
consideratã miºcarea contrarie drept rãu?
Rãul a fost creat de Zeu (Bine) pentru a pune în evidenþã Binele din
lumea materialã ºi pentru a crea echilibrul, de exemplu echilibrul planetelor,
universului prin acþiunea forþelor contrare ce dau iluzia repausului. Rãul se
gãseºte în lumea aflatã în miºcare ºi materialã ºi numai aici, pentru cã Zeul
este Binele absolut, esenþa, nematerialul, nemanifestul, lumea purã, lumea
ideilor în sine, TOTUL, el neavând evident nevoie de rãu pentru a putea fi pus
în evidenþã. Omul, pentru a ajunge la el, la absolut, trebuie sã scape, sã
ignore, sã treacã peste rãu. Rãul e în totul. Totul e în nimic. Rãul e esenþã;
extrageþi-o.

bozo

Universul cu rimã întortocheatã
Universul este infinit. Universul este nepieritor. Parte din univers este nemuritoare. Parte din univers
este muritoare. Omul este nemuritor. Moartea este un fals! Omul este un fals. Lumea e o himerã. Universul este
o iluzie. Totul este un fals. Un fals, o himerã, o iluzie, nu pot sã moarã. Dupã ce m-am trezit din visul în care
murisem, eram mai viu ca niciodatã ºi în urmãtorul eram iarãºi viu ºi am murit iarãºi pentru ca dupã aceea sã reiau
alte activitãþi onirice.
Noi trãim pe tãrâmul oniric al falsului schimbãtor. Noi suntem mândri de el; bucuroºi; fericiþi. Când ne
vedem, ne sãrutãm pe obraji lãsând pete de salivã cu grad enorm (e ∞ > ∞ ) de aciditate ce corodeazã faþa
progresiv. (Atenþie la diferenþa dintre nemuritor - etern! Etern  dintotdeauna, în sine însuºi (creat); nemuritor 
are un moment clar al naºterii: 0 > ∞ , este fãurit).
Cuvântul moarte ar trebui sã desemneze acel ceva care dispare pentru totdeauna. Dispariþia dintr-un
loc, neurmatã de prezenþa instantanee în alt loc, dispariþia absoluta totalã, fãrã existenþa acelui ceva în altã
parte, materialã sau nu, sub aceeaºi sau altã formã este imposibilã. Moartea este schimbare. Moartea nu e
absolutã. Adevãrul e absolut, dar nu universal (pãmântesc). El e îmbrãcat, camuflat bine, cenzurat pentru a
încãpea în lumea materialã, rezultând neadevãrul. El se manifestã în lumea nematerialã. Aceasta este o altã
filozofie. Ea e frumoasã!
Universul e în continuã expansiune. El este creat de cineva. Cel care creazã este separat de ceea ce
este creat ºi în mod paradoxal el existã prin ceea ce creazã, deci este unul ºi acelaºi. Întotdeauna rãmâne o
parte separatã, o rezervã a necreatului din care el sã poatã crea, aceasta fiind infinit ºi direct proporþionalã cu
cea materialã (creatã).
Dacã universul e în expansiune, el e finit; are întotdeauna o limitã a sa, ca un fel de vârf ce despicã
necreatul fãcând cale spaþiului pe care sunt aºezate planetele. Când aceastã minge-univers, alcãtuitã din straturi
se va sparge, planetele se vor strânge haotic ºi plastic una în alta creând un nucleu mare ºi mândru, format din
pastã proaspãtã. Se ia pasta, se introduce într-un recipient, amestecând x 2 ani luminã, x ani întuneric, se varsã
pudrã de stele, iar condimente vor fi scorþiºoara de meteoriþi. Se extrage calea lactee, turnând laptele într-o oalã
cu gãuri negre. Va urma sã urmãrim ceea ce urmeazã. Poftã bunã!!!
8 CONTUR 2 - 2002
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flo

povestire
dupã ce terminã de citit, ieºi din pãdure, fãcu autostopul ºi ajunse în oraº.
cu o maºinã închiriatã conduce departe. trece prin fiecare staþie de autobus. opreºte la fiecare supermarket. vede toþi oamenii de pe stradã. sexul metalic al întreprinderilor. biserici în construcþie. ferestre
sparte. un om cãlcat de tren. drogaþi cu paracetamol. porci care zboarã. un automobil în flãcãri. roþi
zimþate. poliþiºti.

îºi aprinde o þigarã.
oraº de noapte cu lumini întrerupte. totul e posibil. tatuaje. cimitire. autostradã. un om îmbrãcat în
cowboy. fiecare face ce vrea. trafic. plouã. un taxi te poate duce oriunde vrei. programe tv. avioane.
suburbii. iubire. beþivi. tineret. pubs. trenuri. ºampanie. sunetul strãzii. accident de maºinã. râsete. wc
public. un copil mort. o femeie cu o pãlãrie oribilã. disco-baruri. sunetul oraºului. autogarã. copiii merg
în faþa pãrinþilor. nu pot sã mã repet. muzicã. minciuni. venus în blãnuri. cuvinte sparte. parcuri. plictisealã.
flori moarte. night-club. jocuri. tinere fete. grafitti. fãrã nume. numere de telefon. picturi. întuneric. lume
ridicolã. excavator. oribil sentiment. biciclete. rai. cizme. shes dead. otravã. trandafiri. un pian vechi.
trebuie sã te trezeºti în fiecare dimineaþã! urme de ruj. întrerupãtor de curent. y2k. þigãri. noi suntem
porci. pistol. nesfârºite talk-show-uri. sex. politicã. star de film. oþel. ingineri specialiºti în utilaje grele.
caraghios. zgomotul industrial al blocului pe jumãtate ridicat. nimic nu e absolut necesar. pizza. internet.
rap. etajul 2. bagaje. haine. aur. bãuturã. cântece. tobe. bani. criminal în serie. îngheþatã. avangardã.
strãlucire. chimie. gunoi. imposibil. metrou. tricou. coca-cola. motorinã. asfalt. pornografie. heroinã. flori
de plastic. radio. curcubeu. sânge. somnifere. cocktail. urbanizare.
s-a aruncat în fotoliu ºi ºi-a aprins o þigarã. în spate se aflã o bibliotecã. rãsfoieºte o carte. se duce în altã
camerã. la tv, un film american.se trezeºte într-un pat de spital. spitalul arãta ca dracu, de fapt ca oricare altu:
feþe groteºti, hidoºi, nebuni, aparate complicate care scot zgomote infernale. doi vecini de salon urlã unu la
altu. afarã câinii latrã. se ridicã ºi calcã pe o goangã. dupã ceva timp niºte furnici au început sã tragã de ea.
toþi cu dragostea ºi cu ura lor banale. vreau sã plec din nebunia asta. fotografii. leucoplast. cutter.
scrisori. pipã. reportofon. omniprezenþã. forme de viaþã. vertical. umbre. impozite. arhitecturã. chin.
torturã. totalitarism. ironie. ºtiri. trainspotting. cliºeu. cafea. cd-player. artizanal. propagandã. macarale.
millenium. 11:51. mtv. comunicare on-line. telecomandã. teletext. cinema. fapt divers. telefon. videorecorder. coincidenþã. mcdonalds. fotocopiere. mercedes. contradicþie. cool. valuri. descentrat. virtual.
model. hypertext. fast-food. argumente. walkman. rendez-vous. viitor. inimã. etc. º.a.m.d. ...
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Poºtaºul nu va mai suna în veci
de douã ori, cãci a fost asasinat

I. Cetãþean model, El obiºnuia sã citeascã ziarele. Fie locale, fie centrale. De asemenea, urmãrea foarte atent ºtirile
TV, deºi susþinea ferm cã televiziunea este un drog!.
Cetãþean mai puþin model, Eu aveam obiceiul de a urmãri tot ceea ce se petrecea în blocul în care locuiam în chirie,
într-un apartament cu o camerã, baie ºi bucãtãrie, la etajul întâi. Cohabitanþii mei se strãduiau din rãsputeri sã evadeze din
cotidian în n+1 moduri: crize de nervi, crize de personalitate ºi foarte multã muzicã ascultatã la volum maxim, în general
muzicã de mahala. Ciudaþi, dar absolut normali, aceºti colocatari. Toþi, mai puþin El. El este foarte normal, atent, grijuliu,
celibatar, cult º.a.m.d., însã deloc ciudat. ªi totuºi...
II. Foarte mulþi ani, de fapt, dinainte de a locui oricare dintre noi în acest bloc (de reþinut cã aproximativ 1/2 din
familii locuiesc aici de la bun început), sã tot fie cincisprezece ani de zile, acest bloc, ca de altfel toatã aceastã zonã de
blocuri - junglã de beton cum i se spune - a fost servit de un angajat al sucursalei locale a Regiei Autonome a Poºtei, care,
din nefericire, a pãrãsit aceastã lume pentru a pãºi în lumea spiritelor, alãturi de cele mai mari spirite ale Terrei: Jimi
Hendrix, Albert Einstein, Nicolae Paulescu, Mark Sandman, Oscar Wilde, Kurt Cobain, Corneliu Coposu, Jim Morrison, Alfred
Nobel, Johann Wolfgang Goethe, Napoleon Bonaparte, Yehudi Menuhin, Mahatma Gandhi, Jaroslav Haek, Pavel Chinezu,
Florimund Mercy, regele Ferdinand ºi lista ar putea continua la nesfârºit. Acest fapt pãrea sã nu-l afecteze prea tare pe El,
vecinul meu, atâta timp cât zilnic îºi primea ziarele în cutia poºtalã, pentru care îºi fãcuse abonamente anticipat.
III. Dar soarta crudã a fãcut ca zona ºi implicit blocul nostru prãpãdit sã revinã unui alt angajat al sucursalei Regiei
Autonome a Poºtei, mult mai tânãr decât predecesorul sãu decedat. Acesta a încercat sã fie un poºtaº modern: umbla cu
cãºtile pe urechi (numai el ºi Dumnezeu ºtiu ce fel de muzicã o fi ascultat la cãºtile alea), nu în uniformã, ci în blugi, fãrã
chipiu, dar cu ºapcã ºi, mai presus, nu umbla cu bicicleta, aºa cum am fost noi obiºnuiþi de cãtre predecesorul sãu decedat,
ci cu, închipuiþi-vã, patine cu rotile. Pe deasupra era ºi murdar, ºi ºmecher.
IV. În primele douã luni de muncã tânãrul poºtaº a observat cã El are anumite tabieturi, respectiv obiceiul sãu de
a fi abonat la nu mai puþin de 7 (ºapte!) cotidiene, 3 (trei) sãptãmânale ºi vreo 2 (douã) reviste lunare, nu ºtiu exact, pentru
cã nu am reuºit sã-mi dau seama urmãrindu-l pe vizor. Niciodatã nu am înþeles cum se fãcea una ca asta, deoarece Eu
citeam 5 ziare/sãptãmânã ºi 3 reviste/lunã. Oricum, ce ºi-o fi zis tânãrul nostru bavarez, cã are de cine-ºi bate joc ºi pe cine
sã fenteze. Conform obiceiului, îl mai urmãream ºi Eu pe prospãtul angajat al R.A.P., fãcând în aºa fel încât sã-mi gãsesc
de lucru sau nu outdoors, tocmai în perioada în care acest tip intra în casa scãrii noastre ºi încerca sã-ºi facã treaba. Nu
mi-a luat mult timp sã remarc existenþa unor nereguli în legãturã cu personajul.
V. Într-o zi cu soare, liniºtea cartierului nostru a fost tulburatã încã o datã: preatânãrul ºi necoptul-la-minte poºtaº
al nostru nu a mai sunat de douã ori la uºile ºomerilor ºi pensionarilor. A fost ucis. Alertatã, poliþia localã a demarat
operaþiunile de cãutare a cadavrului, dar acest caz s-a dovedit mai târziu a fi cel mai greu din istoria instituþiei locale. Acest
caz nu va fi fost rezolvat nici pânã în zilele voastre, dar Eu ºtiu sigur cã El a fost ucigaºul, Asasinul poºtaºului cum a fost
numit în presa vremii.
VI. Îmi amintesc evenimentul ca ºi cum s-ar fi întâmplat ieri. Cum a procedat
ucigaºul? A luat o hartã a zonei în care obiºnuiam noi, oamenii, sã hãlãduim ºi a împãrþit-o
în paisprezece pãrþi egale, iar dupã ce a comis oribila crimã, a segmentat cadavrul în
paisprezece pãrþi egale pe care le-a rãspândit în cele paisprezece pãrþi egale ale cartierului
nostru, care obiºnuia odatã sã fie liniºtit, ºi le-a îngropat în aºa fel încât nu au fost gãsite
nici pânã astãzi toate pãrþile din corpul poºtaºului asasinat, þinând cont cã povestea vã este
relatatã de ultrastrãnepotul bunicului unui alt personaj, care a aflat povestea de la strãbunicul
sãu, iar acestuia, la rândul sãu, evenimentele i-au fost reletate la lumânare pe vremea când
se lua curentul în casele oamenilor, iar acesta nici pe departe contemporan cu bunicul celui
care a jucat o datã ºah pe banca din faþa blocului împotriva colegului meu de serviciu, El,
vecinul ºi ucigaºul în persoanã, în acelaºi timp.
VII. Am încãlecat po ºa ºi vam spus povesteaºa.
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M eandrele K ontur K oncretului din horaþian-morboasa viziune
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Neesenþial
Aktionsgruppe Banat
[precum K ontur Gruppe]
Demult a zis-o

K

oncretului
din horaþianmorboasa viziune

K oncret

Nimic koncret
Doar ce-a mai rãmas,
Demenþa
care [(!) KR = CAER]
Mã surprinde
ªi cuprinde
Dar plãcut mi-aprinde
Neimaginate dorinþe
Visez la Stein + F.M. Einheit
Ascultând Steinzeit
Iar memoria
Înfãºurându-mã-mi rãspunde:
"Denazificare / Demilitarizare / Democratizare
Denuclearizare / Dezarmare"

Koncret

Koncret

Koncret

@

Nu-mi mai bat capul
Mi-am reciclat ºi recãpãtat creierul
Vom face socioarhitecturã
(muzicalã)
o SOCIOfelie de ARHIcerebel
ºi o TECtonic-culTURÃ
Pe un fond muzical
Destul de banal
De la mãcelãrie
Însã
O plasã de hernie
Conform acestui context
Forma n-are text
E crearea creaþiei cretat-create
"Do you enjoy the silence?"
Art is science.
Esenþial,
Te iubesc.
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sf. sebastian

Palmele

(scriere absurdã despre crima pasionalã)

O clipã neîndoielnic irepetabilã din viaþa unui om e doar ultima
(scriere apocrifã pe zidurile interioare ale unei vespasiene din Timiºoara)

Omul ãsta umbla desculþ de colo-colo prin parc. E stupid sã te întrebi cam ce ar putea fi în
capul unui astfel de om, dar uneori chiar nu te poþi abþine. Stau ºi îl urmãresc cu o privire
atentã, de examinator, iar asta de mai bine de jumãtate de ceas... Pare sã aibã în jur de
40 de ani, nu chiar înalt, bãrbos, cu pãrul neîngrijit, ce spun eu, cu tot corpul neîngrijit,
un tricou gãurit, jegos ºi decolorat într-o nuanþã seninã de albastru
încearcã sã acopere burdihanul ce se revarsã, exhibiþionist, peste sfoara
care-i împiedicã pantalonii sã alunece mai jos, cãci oricum sunt pe punctul
de a dezveli umflãtura dintre picioarele individului, pe care o scarpinã
acum dezinvolt în vreme ce se zgâieºte la pieptul bombat al unei puºtoaice
ºi se ciupeºte cu cealaltã mânã de lobul urechii...
M-am smuls totuºi de pe bancã ºi acum mã îndrept spre ieºirea din
aceastã oazã convenþionalã, înecatã în praf ºi din loc în loc presãratã
cu excremente. Ce am eu pânã la urmã cu toþi nebunii care picheteazã
parcurile plicticãciosului oraº în care de vreo cincisprezece ani încoace
îmi plictisesc întruna viaþa, o plictisesc de moarte?
Absolut nimic.
Chiar aºa! Un nimic absolut.
Am apucat sã o zãresc când eram încã la o distanþã considerabilã ºi sunt
convins cã ea nu m-a observat. Ea - soþia mea... Cami aºtepta în staþie cu
o minã preocupatã, întreaga ei faþã se adunase în jurul cutei adânci
dintre ohii aceia superbi, iar Cami ºi mina ei aºteptau în staþia de troleibuze
un 33 nepunctual, aºa cã mã rãzgândesc brusc ºi opresc un taxi,
îndepãrtându-mã spre casã. O datã ajuns dinaintea uºii pe care numele
meu stã scris ca o condamnare la Marea Rutinã (sã ai o casã a ta nu e
nimic mai mult decât sã fii obligat sã te întorci zi de zi în acelaºi loc, pe
care nu-l vei putea nicicând pãrãsi definitiv fãrã sã te alegi cu unul exact
la fel, ce mai! un tip de circuit închis, un cerc vicios în care spontaneitatea
e prima ucisã) mã caut de chei, pe care le caut de conformism, cãci pânã
azi s-au conformat cu rigoare normelor ºi prescripþiilor sociale
corespunzãtoare statutului lor de cheie, iar dupã întreg ritul searbãd al
penetrãrii spaþiului locativ, mã trântesc îmbrãcat pe patulcare tresare
speriat ºi adorm instantaneu pentru urmãtorii 6-7 ani ai vieþii mele de
incorigibilã visãtorie...
Hei, trezeºte-te, leneºule! hai odatã, miºcã, doar mi-ai promis! de ce nu
poþi fi ºi tu ca oamenii?! scoalã! N-am avut de ales ºi m-am ridicat greu,
trãgând cu coada ochiului la ceasul cu ace fosforescente de pe mãsuþã.
 La dracu! Cami, abia am soilit jumãta de ceas... Eºti nebunã? Mereu
vii ºi-mi dai planurile de viaþã peste cap, ºtii mãcar câte sute de ore urma
sã dorm întruna? Habar n-ai... ºi doar pentru cã eºti soþia mea nu înseamnã
cã ai dreptul sã mi te bagi ºi înaltã parte decât în pat! Pe asta o ºtiai? Ei
bine, ar fi cazul sã te pui la punct cu noutãþile...
L-am privit amuzatã la început cum se bâþâia pe marginea patului ca un
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copil, arãta într-adevãr ca unul cãruia i-ar prinde bine un pui de somn, nu am înþeles
niciodatã cum poate sã-ºi pãstreze mereu prezenþa aceea de insomniac, nu, n-am
avut nici un motiv scuzabil sã mã îndrãgostesc de caricatura asta proastã...
Poate fãrã voie, niciodatã nu vom afla asta, ultimele cuvinte Camelia le
pronunþã rãspicat, cu o voce a cãrei rãcealã paralizeazã lamentaþia bãrbatului, lãsândui pe cei doi în mijlocul unei tãceri grele ºi uscate, o tãcere asfixiantã ºi rea, care
solidificã aerul din încãpere.
Trebuia sã iasã cumva din încremenirea asta de om cãzut în prostraþie, aºa cã
se împinse în saltea ºi ridicându-se pãºi pe lângã seducãtoarea lui soþie, îi plasã din
trecere o palmã sonorã, doar aºa, ca sã spargã tãcerea, dupã care prin intervalul
astfel creat între ei strecurã un divorþeazã! ºuierãtor ºi solzos ca o micã reptilã. În
drum spre baie fu ajuns din urmã de sunetele inefabile nãscute în noaptea adâncã de
lacrimile mari, rotunde, pline care rostogolindu-se în cascadã peste pomeþii Ei se
spãrgeau melancolic, asmeni unor bule de ºampanie, de perii aspri-atât-de-asprimult-prea-crud-de-aspri ai covorului.
Dar nu se opri. Nu! Intrã cu gesturi bãrbãteºti în baie, trânti uºa cu aceleaºi
gesturi bãrbãteºti pe care le mai folosi doar o singurã datã în ziua aceea (deºi
prospectul sublinia apãsat cã erau gesturi bãrbãteºti de cvadruplã utilizare) anume la
deschisul robinetului ºi înfãºcatul chiuvetei în care îºi strecurã capul cu totul lãsând
gheaþa topitã sã-i inunde creierii, jetul puternic de apã rece ca gheaþa îl va ajuta,
spera el, sã-þi ierte soþia, cãci de fiecare datã când îºi retrãgea capul de sub apa
aceea crudã, muºcãtoare, având deja urechile, nasul, pleoapele ºi buzele amorþite de
durere, da, pânã acum de fiecare datã când fãcuse asta de-a lungul celor opt ani de
cãsnicie a simþit copleºitor cã nimeni nu-l va mai iubi vreodatã aºa cum îl iubea Cami,
Cami iubito, vino aici, unde te-ai ascuns? Iartã-mã cã sunt atât de imbecil, doar eu
sunt de vinã, doar eu pentru tot, cãci totul a început azi dimineaþã, credeam cã mã
înºeli cu un alt bãrbat pentru cã ieri ai venit aºa târziu acasã ºi apoi nu m-ai lãsat sã
te ating iar apoi când m-ai lãsat pânã la urmã te-ai închis în baie pentru douã ceasuri
întregi ºi plângeai, aºa cã azi dimineaþã m-am furiºat dupã tine, te-am urmãrit toatã
ziua prin oraº ºi apoi mã simþeam un mizerabil ºi un ticãlos pentru cã nu aveam încredere
în tine, în ce faci ºi în ce simþi tu, m-am aºezat atunci pe o bancã cu sentimentul total
penibil, mi-era jenã de mine pânã ºi banca pe care stãteam în parcul din centru, ca sã
scap de stinghereala asta ca o eczemã insuportabilã mã uitam disperat în jur dupã
ceva care sã-mi distragã atenþia de la urâþenia mea ºi l-am gãsit pe ciudatu ãsta
cocoþat într-un copac ºi care tocmai urina de acolo de
sus pe o bãtrânicã cu pudel, un cãþeluº nevinovat scos
de lesã în parc unde nu mai ai loc de perverºi dintr-ãºtia
care o fac din copac þintind dupã capul tãu, stãteam
acolo, claunul perfect, mã gãseam în treabã încercând
sã ghicesc ce-o fi fost în capul ciudatului ãluia, dupã ce
s-a uºurat umbla desculþ prin tot parcul, nenorocitul, iar
în timpul ãsta bãtrânica îl fãcea cum îi venea la gurã ºi
Doamne spurcate vorbe învaþã bãtrânii noºtri în lunga
lor viaþã chinuitã, apoi te-am vãzut în staþie ºi mi s-a
fãcut rãu, nu voiam în nici un chip sã dai peste mine ºi
sã mã întrebi ce caut acolo când rãmãseserãm înþeleºi
sã mã iei de acasã ºi sã mergem pentru cinã la frate-tu,
nici nu ºtii cât îmi pare de rãu, iubito, dar tu þii încã la
mine, nu-i aºa?
 NU ! þipã femeia cu ochii fixaþi hipnotic de braþele lui musculoase, cu palmele acelea
zdravãne ºi asudate...
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fuzzy

Mutaþia (secvenþã)
Îmi þiuirã urechile; profesorul examina! Veneau
întrebãrile lui ca niºte mãciuci. M-am pitulat îndãrãtul
poºetei cu vomã, îmi dãdea mâna, puteam sã fiu
neînsemnat, aº fi putut sã fiu ºi un nasture pe rochia
domniºoarei poetã, sau chiar o gaurã umplutã cu aþã
neagrã a acelui nasture. Mã puteam refugia oriunde, da,
într-o poveste frumoasã m-aº fi putut refugia, de
exemplu. ªi cine m-ar fi gãsit acolo? Cu siguranþã,
întrebãrile profesorale NU! Era atât de simplu: era o
joacã de copil. Colegii mei, legaþi fedeleº de catargul
maturizãrii, n-aveau scãpare: încasau tirul profesoral în
plinã figurã. Domniºoara, de pildã, cea cu poºetã:
întrebarea o luã pe nepregãtite, o înºfãcã brutal, îi fãcu
felul ºi apoi o abandonã, pradã unei teribile decepþii
profesionale, de sorgintã maturã. Întreaga încãpere era
de altfel teatrul unui cumplit mãcel: colegii mei atârnaþi
d e c â r l i g e l e p r o f e s o r a l e , a s e m e n i v i t e l o r l a a b a t o r.
Suferind matur, strãluminaþi de o înþelepciune tâmpã ºi
de o mai mare dorinþã de cunoaºtere. Deasupra tuturor
zburã timp de câteva secunde Îngerul. Îngerul era foarte
frumos. Dar Îngerul cãzu rapid în uitare.
Pauza dintre o învãþãturã ºi alta, dintre o dogmã
ºi alta, trebuia sã vinã ca o eliberare; de libertate nu
putea fi vorba, doar creatorul e liber, se ºtie deja, o ºtiu
chiar ºi Profesorii, ºi Cei Maturi. Era însã o zi
neobiºnuitã; scriu cuvântul eliberare ºi doar eu îl scriu,
ºi-l aud, ºi-l vãd. Nimeni altcineva. Scriu cuvântul
început, scriu cuvântul sfârºit; creez o simetrie
perfectã, punte peste prãpastie. Nici o certitudine; doar
drum deschis spre altã prãpastie. Nu privesc în adâncuri.
Copiilor le e fricã de întuneric. Eu vreau sã mã joc mai
departe. Asta e tot: JOC.
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În loc de Eliberare
Sunt prins în închisoarea idealurilor mele ce n-are ziduri
din piatrã sau gratii din fier. Idealurile mã strîng - cãtuºe
grele la mâini ºi la picioare, zãvor la uºã, oblon la fereastrã.
Pedeapsa mea e datoria, calvar îmi este idealul - zidul pe
care îl macin înspre exterior.
În loc de eliberare aleg aceastã temniþã, cu vedere spre
orizont, cãdere spre abis ºi turn spre absolut. E închisoarea
în care gãsesc eliberarea mea, agonia simþurilor profane ºi
extazul ridicãrii zidului spre imposibil.
Sunt sclav de bunã voie, în închisoarea creatã de mine
pentru mine, în care învãþ sã preþuiesc libertatea, sã înþeleg frumosul, inexplicabilul, firescul, mãreþul, unicatul,
diversitatea, complexitatea, infinitul, timpul ºi spaþiul, iar in final liniºtea. Detenþia mea este ora de viaþã, lecþia
clipei eterne. Concluzia?
Clipa efemerã este nepreþuitã odatã ce s-a consumat. Clipa eternã este întreaga mea detenþie, deþinut pentru o
clipã, în care El, Universul, închide un ochi.
În fiecare zi mã închid între noi ziduri, mai înalte ºi mai brutale, pe care rescriu învãþãmintele mele: ce am mai
învãþat sã vãd, sã iubesc, sã preþuiesc, sau sã detest. În fiecare zi cobor în abis, iar apoi urc în turnul cãtre
ochiul închis al Universului. Nu-mi gãsesc locul. Eu nu am loc decât în puºcãria simþurilor mele, între zidurile ºi
plafoanele, pe care eu le clãdesc, eu le depãºesc. Acestea mã pregãtesc pentru ieºire.Turnul ºi abisul sunt
biletele de ieºire, pe care le voi primi când Universul îºi va deschide ochiul ºi mã va privi.
ªtiu. În afara zidurilor este eliberarea.
Eliberarea este o capcanã - mãrul cunoaºterii.
Afarã este rãspunsul la tot ce caut, dar, fãrã ziduri, oare voi mai putea aprecia libertatea? Nu oare zidul dã sens
libertãþii? Din înãuntru am voie doar sã privesc, sã simt, dar nu ºi sã ating. Afarã e un tãrâm sfânt, pentru care eu
nu sunt pregãtit, cãci încã nu-i pot înþelege complexitatea ºi diversitatea.
Afarã nu pot fi decât un evadat, fugind de ce am clãdit pãnã acum, un eretic al Universului. Aº fi prea liber, prea
mãrunt, prea ascuns, prea neînþeles ºi neacceptat, aº fi uitat. Unde aº mai putea fugi?
Sunt ºi aºa prins între pãmânt ºi aer, eu foc ºi apã ce fierbe pânã la evaporare. Este de ajuns. Focul din mine
trebuie folosit la ceva, altfel mã va consuma degeaba, iar timpul îmi stã secure de-asupra. Fierb, deja mã consum
înainte de a ºti pentru ce. Scopul este ascuns în ziduri. Realitatea mã împiedicã sã-l gãsesc, pentru ca mã
fascineazã ºi îmi distrage atenþia. N-o înþeleg. Oare realitatea este Scopul?
Scopul e ºi el o capcanã. Totul e o capcanã, totul e un joc ºi o lege.
Eliberarea este realitatea, dar noi nu suntem meniþi pentru realitate cãci suntem mult prea mãrunþi. Realitatea
este în afara idealurilor, în afara înþelegerii noastre complete, nu este pentru noi. Acea realitate nu este nici
pentru mine.
Realitatea este o oglindã spartã cu securea.
Odatã spartã, mii de cioburi se împrãºtie, unele mã rãnesc, altele mã fascineazã. Menirea mea este sã le adun
ºi, potrivindu-le, sã recreez oglinda perfectã, zidul ultim, suprem.
Privesc în oglinda perfectã. Dincolo de ea nu mai e nimic.
Final: totul este înapoi, iar eu privesc înainte ºi vãd totul - înainte ºi înapoi. Alfa ºi Omega.
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ªedinþa de bloc
Azi e ºedinþã de bloc. Tot blocul vine la ºedinþã.
La mine în bloc stau urmãtorii vecini: Somilak, fam. Cãruþaºu,
Gelu, moº Costache cu tanti Vera, tanti Miþi, nenea LomLom, fam. Hîrdãu, nenea Pandele, fam. Tropãileanu, fam.
Mãgar ºi eu. La noi în bloc e tot timpu scandal. Nenea
Pandele e tâmplar. El nu se înþelege cu familia Cãruþaºu.
Ei îs proºti. Ei au o rablã de Dacia 1100 veche de 35 de ani
cu care a circulat moº Costache când era holtei. Rabla aia
nu merge bine. Rabla aia cicã a fãcut nu ºtiu câþi chilometri. Rabla aia nu merge bine. Familia Cãruþaºu o reparã
ºi fac gãlãgie toatã ziua. Blocu nu mai poate. Ei au un atelier improvizat în bocsã. Acolo fac urmãtoarele: þin
benznã, lemne, fiare, vechituri, sudeazã, fac piese, lucrã ºi fac multã gãlãgie ºi prostii. Ei nu se pricep bine la
nimica. Petrolã e fiu lu nenea Cãruþaºu. El e rãu pentru cã minte ºi furã, dar ºi din alte motive. De aia nenea
Lom-Lom îl bate tot timpu când poate ºi nu e plecat la birt sau la lucru. Lom-Lom e beþiv, dar el e corect. El lucrã
la uzinã cu nenea Miºu Tropãileanu. Ei fac multe piese. Ei doi nu se înþeleg cu Maistru. Maistru e prost, dobitoc,
chior, tâmpit, idiot, bou, mãgar, porc, jigodie, javrã, nemernic, hoþ, beþivan, leneº, puturos, împuþit, bãdãran,
mitocan, mârlan, mojic, nesimþit, laº, mincinos, ticãlos ºi altele. Nenea Miºu e gãlãgios. El stã la patru ºi tropãie
tare pe scãri cu bocancii lui grei de armatã. Toatã familia lui face gãlãgie. Ei sunt gãlãgioºi. Ei nu sunt deloc
prieteni cu familia Hîrdãu. Ei stau sub ei. Fam. Hîrdãu nu suportã gãlãgia. Ei lucrã la chioºc, în staþia de tramvai.
Ei sunt prieteni cu tanti Miþi. Ea ºtie tot despre toþi ºi tot ce se întâmplã în bloc. Tanti Miþi face prãjituri bune. Ea
e bãtrânã. Ea e prietenã cu moº Costache ºi tanti Vera. Ei se cunosc din tinereþe  eheeei, ce vremuri!, exclamã
tot timpu moº Costache. Ei sunt buni, dar supãraþi pe Gelu. Gelu e mare. El are beamveu. Gelu ascultã muzicã
la maxim ºi vine noaptea cu fete ºi învaþã. El e nesimþit, dar vede bine noaptea, pentru cã, cicã, învaþã pe
întuneric. El e prieten cu Somilak. Somilak e arab. Somilak are un gip negru ºi ascultã muzicã arãbeascã. El face
afaceri. El are bani ºi ne dã bani de îngheþatã. Eu îs prieten cu urmãtorii prieteni: Momîie, Mascã Iulicã, Mormã,
nenea Lom-Lom ºi alþii. Eu nu sunt prieten cu urmãtoarele persoane: Chelu, ªmecheru, Petrolã, Gelu, Dãltuþa, ºi
bucãtaru.
ªedinþa începe azi la cinci fãrã fix în scara blocului vecin, ca sã nu mai iasã scandal ca data trecutã. Pe
perete e lipitã cu mult prenadez o hârtie pe care scrie urât ºi greºit: ºeDinTã BLOc - ora cinci fãrã fix. Scrisu e
a lu nenea Mãgar, care e tare mândru de gluma lui cu cinci fãrã fix. El e administratoru blocului. (Nenea Hîrdãu
e preºedinte) Familia Mãgar sunt mãgari. Ei înjurã în gura mare. Ei scriu urât ºi înjurã tot timpu când te legi de
ei. Copiii nu au voie la ºedinþã, dar noi mergem la ºedinþã pe ascuns. Noi ne ascundem în camera cu gunoi.
Mascã Iulicã ne-a adus la toþi mãºti de gaz. Din camera de gunoi se vede bine totu, printr-o gaurã în perete
fãcutã din greºealã de Petrolã. El a greºit, dar acum i-a trecut. Pute. Masca nu e bine strânsã. Masca e mare
pentru cã e adusã de la combinatul chimic. Momîie alunecã în tomberon. El e ameþit de miros. ªººººtt!! - Începe
ºedinþa!...
Vine moº Costache de la Gostat. El are ochelari fumurii cu ramã neagrã ºi groasã, haine ponosite ºi
vechi de culoarea maro, ocru ºi verde maroniu, baston robust ºi gros din stejar ºi sacoºã ponositã de piaþã în
care se aflã urmãtoarele: sticlã ulei, ziar, ciapã, pîine semi ºi mizerie pe fund. El mai poartã niºte sandale
grosolane din piele, roase ºi vechi, prin care se vãd ciorapii albastru deschis (murdari de praf), cravatã maro cu
picãþele albe ºi pãlãrie gri. El e bun. Moº Costache are nasu coroiat ºi urechi mari ca de elefant. Ochii nu se vãd
bine din cauza ochelarilor fumurii. El are la ochi o cicatrice din rãzboi, de la cotu Donului, unde ºi-a mâncat
ghetele. Moº Costache aºteaptã cuminte ºi s-a aºezat pe caloriferul rece din casa scãrii.
Vine nenea Miºu. El e gãlãgios ºi vorbeºte tare pentru cã lucreazã în strungãrie unde e tot timpu
gãlãgie mare. Acolo se urlã în gura mare. El are urechile înfundate cu vatã. Nenea Miºu strigã: Bunã ziua, dom
Costache!!!. Moº Costache se sperie, dar rãspunde politicos. Nenea Miºu e roºu la faþã, transpirat ºi murdar de
la lucru. El poartã o cãmaºã albastrã cu mânecã scurtã, ºapcã cu cozoroc, pantaloni bermude de culoare
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slinoasã ºi niºte ºlapi oribili în picioare. Cãmaºa e slinoasã ºi transpiratã pe spate ºi sub braþ. ªapca e din aia din
ocico, cu USA Pride ºi sitã la spate, roasã ºi murdarã de praf. ªlapii lui sunt rupþi, oribili ºi vechi de culoare verde
fosforescent. Nenea Miºu îºi târâie ºlapii ãºtia tot timpu dupã el. El e solid, are faþa rotundã ºi nasu mare ºi
roºu, iar mâinile butucãnoase ºi mari, dar îndemânatice. Nenea Miºu se pricepe la multe. (odatã a reparat tabloul
electric stricat de Petrolã). Acum e tare agitat. Nu mai vine Lom-Lom. El se tot uitã la ceas. El are un cias ieftin
din plastic marca Sekotron, din ocico. El strigã la moº Costache: Nu vã supãraþi, cât e ora?!. Cinci ºi cinci,
rãspunde speriat moº Costache, uitându-se la ceasul lui cel bun, rusesc, legat de mânã cu o curea groasã ºi latã
din piele. Ciasu lu nenea Miºu nu merge bine. El aratã numai prostii ºi piuie în continuu. Enervat, nenea Miºu
dã cu ciasu lui de perete, strivindu-l apoi cu ºlapul lui oribil ºi rupt. El se uitã la moº Costache ºi strigã: Mã
scuzaþi, dom Costache, ciasu ãsta ... trebuia reparat!... râzând apoi gãlãgios.
Chiar atunci vine ºi nenea Mãgar. El urlã Bunã ziua ºi râde urât. Lui îi place sã sperie lumea, dar nu se
prea pricepe. Nenea Mãgar face de obicei glume proaste, cu care se laudã tot timpu. El îl împinge prieteneºte
pe nenea Miºu, cãlcând fãrã sã se uite pe ciasu spart. Nenea Mãgar poartã pe cap un chipiu urât din imitaþie de
piele neagrã ºi roasã. El e zugrav ºi e îmbrãcat cu un halat murdar de muncitor, plin cu var ºi pete de vopsea de
diferite culori. Nenea Mãgar aratã ca o butelie veche. În picioare are niºte cizme mari de cauciuc, pline de var ºi
de vopsea. El se ia de moº Costache, cã cicã de ce n-a venit mai repede la ºedinþã, dupã care râde singur de
gluma lui.
Vine Petrolã ºi nenea Cãruþaºu. Ei vin din bocsã, din atelierul lor improvizat. Petrolã e mare ºi prost. El
e isteric. Pe cap poartã o cipilicã idioatã ºi roºie cu o dungã mare albã ºi steluþã neagrã. Cipilica e murdarã de
praf ºi e plinã de pete. Petrolã poartã tot timpu cipilica aia. El e îmbrãcat cu un halat vechi ºi slinos de muncitor,
murdar cu pete de ulei ºi benzinã. Buzunarele sunt rupte ºi întinse de la tot felul de chei ºi piese sau cârpe.
Mâinile lui sunt slinoase, murdare ºi unsuroase de la vazelinã ºi ulei de motor. Pe mâini e plin de rãni de la tot
felul de accidente. El mai poartã un trening Reobeok destul de murdar ºi plin de praf. În picioare are niºte ºlapi
de casã cu înflorituri din plastic. Pe spate are urme de praf, de la cum se bagã sub maºina lui ºi a vecinilor.
Taicãsu e îmbrãcat cu un maieu alb ridicat peste burtã, blugi ºi ºlapi în picioare. Petrolã ºi nenea Cãruþaºu încep
sã se certe cu nenea Miºu. La un moment dat toþi strigã, în afarã de moº Costache care se uitã afarã la grãdina
lu tanti Jibu.
Vine ºi nenea Pandele. El e prieten cu nenea Miºu. El se bagã în discuþie, þipând la familia Cãruþaºu.
Ãia urlã ºi mai tare ºi încep sã vorbeascã urât. Nenea Pandele e îmbrãcat într-un fel de halat de tâmplar, vechi
ºi tocit. El are pe cap o bascã ºi un creion grosolan dupã urechea dreaptã. Dupã urechea stângã are o þigarã. El
are în mânã o ºipcã de lemn pentru pervazul lui nenea Lom-Lom. El poartã niºte pantaloni gri închis, de la un
costum vechi. În buzunarele halatului are urmãtoarele: cuie mici ºi cuie de diferite mãrimi (14 buc.), batistã
mototolitã, chibrite, cleºte, ºmirglu, ruletã ºi mizerie pe fund. El e încãlþat cu niºte pantofi vechi ºi tociþi, cu care
merge la tâmplãrie, dar buni de purtat, nu ca ºlapii oribili ai lu nenea Miºu. Deja e roºu la faþã ºi furios pe familia
Cãruþaºu ºi tot gesticuleazã cu ºipca aia.
Apare ºi nenea Hîrdãu. El îi ia partea lui nenea Cãruþaºu, pentru cã el e certat cu familia Tropãileanu.
Nenea Pandele se ceartã acum cu nenea Hîrdãu din cauzã cã îi ia partea lu Cãruþaºu. Nenea Cãruþaºu strigã ºi
îl ameninþã pe nenea Pandele, cã cicã îl dã în gât. Moº Costache se uitã supãrat ºi plictisit. Pe el nu-l întreabã
nimeni nimic. Nenea Hîrdãu are pe cap un coif de ziar de la el de la chioºc. El e bine îmbrãcat ºi nu e murdar ca
restu. El e slab ºi poartã ochelari ca a lui moº Costache, dar cu rama maro. (El nu are cicatrice din rãzboi, pentru
cã era prea mic atunci - oricum nu-l luau la armatã fiindcã tacsu era colonel ºi avea pile).
Vine ºi tanti Miþi. Ea e foarte agitatã de gãlãgia care se aude. Ea are pe cap un batic de gospodinã cu
trandafiri portocalii spãlãciþi. Tanti Miþi poartã tot timpu un ºorþ gri cu floricele albe pãtate cu ulei sau zahãr
pudrã. La ea vin douã viespi. Acum n-o bagã în semã decât viespile alea. Toþi þipã unii la ceilalþi ºi nu au timp
de altceva. Moº Costache o salutã politicos pe tanti Miþi. Ei se cunosc din tinereþe. Moº Costache profitã de
faptul cã tanti Vera nu e de faþã ºi începe sã se laude cu isprãvile lor din tinereþe, înainte ca el sã se însoare cu
tanti Vera. Tanti Miþi are un pliculeþ de vanilie în buzunar. Ea mai are altele acasã, în dulãpior. Viespile alea nui mai dau pace.
Gelu nu vine la ºedinþã pentru cã pe el nu-l intereseazã nimica. El vrea discotecã în scara blocului.
Somilak nu vine nici el, pentru cã el face afaceri, are bani ºi nu are timp de prostii.
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Vine ºi nenea Lom-Lom, pilit ºi supãrat de la birt. El e supãrat pe
Maistru. Nenea Lom Lom are pãrul negru des ºi ciufulit, ºi e mai tot timpu
neras. Lom-Lom are o giacã ieftinã de culoare crem, murdarã la mâneci,
pãtatã ici colo cu bãuturã. Mai poartã o cãmaºã verde închis, veche ºi
ºifonatã, niºte pantaloni buni, de culoarea gri, prinºi cu o curea fainã din
piele de la moº Costache, adusã din Rusia. El e încãlþat cu niºte pantofi ca
a lu nenea Pandele, luaþi de la acelaºi magazin, numa cã ai lui au urme de
noroi. Nenea Lom-Lom tocmai a cãlcat într-o bãltoacã în care se aflau
urmãtoarele: coajã bananã, ciob þiglã, muc þigarã, nisip ºi mizerie. Nenea
Lom-Lom duce o sacoºã ponositã albastru închis, în care sunt urmãtoarele:
sticlã þuicã, brânzã de la ginerele lui nenea Gavrilã de la þarã, varzã, ciapã,
sticlã ulei, bidon sirop cãpºune, usturoi, ziar cu femei goale, mizerie pe
fund. Scandalul e din ce în ce mai mare. Petrolã face o crizã de isterie. El
urlã singur ca cretinu tot felul de prostii ºi dã cu picioru în perete iar apoi
calcã cu furie ce a mai rãmas din ciasu lu nenea Miºu. El e furios pe nenea
Pandele care e roºu de furie ºi gesticuleazã tot mai tare cu ºipca aia pentru
nenea Lom-Lom. Petrolã îi smulge ºipca din mânã ºi o rupe în bucãþi,
cãlcând-o apoi în picioare. Nenea Cãruþaºu îl ameninþã pe nenea Pandele:
Lasã bãi jigodie, cã te dau în gât, bã!!!. Toþi strigã, iar unii înjurã. Tanti
Miþi ºi moº Costache discutã despre cãlãtoriile lor în Rusia - la Leningrad,
Moscova, dar ºi în alte localitãþi. Nenea Lom-Lom ia atitudine. El poate urla
mai tare ca oricine. El urlã la Petrolã. Nenea Cãruþaºu vrea sã-i tragã un
pumn lu nenea Lom Lom, numa cã nenea Miºu îl împinge cu putere ºi
nenea Lom-Lom îi dã niºte palme la Petrolã. Ãla urlã: Ajutooor, mã omoarã
beþivanu!!!, dar încearcã sã-l înjunghie pe nenea Lom-Lom cu o ºurubelniþã
murdarã.
Deodatã ies niºte oameni din blocu ãla ºi se iau de vecinii noºtri.
Brusc se face liniºte ºi se aude o muscã mare ºi urâtã ce vrea sã iasã printrun geam. Toþi aratã spre Petrolã. Nenea Rupoiu din blocul vecin se ia de
Petrolã. El e tare solid pentru cã a fãcut lupte ºi o bate tot timpu pe tanti
Rupoiu. Petrolã se uitã ca prostu. El minte. Cicã nu el a urlat, cã el acum a
venit - Beþivanu a urlat! - completeazã tacsu. Atunci Rupoiu vede
ºurubelniþa din mâna lui Petrolã: Bãi vierme, tu mi-ai furat trusa cu scule!
Te omor, câine! urlã nenea Rupoiu, sãrind la Petrolã. El ºi cu tacsu fug
mâncând pãmântul. Petrolã pierde urmãtoarele: ºurubelniþa furatã, cheie
de 13, o cârpã ºi ºlapul stâng cu o pietricicã în talpã. Petrolã ºi nenea
Cãruþaºu se ascund în casã. Nenea Rupoiu vrea sã le spargã uºa cu un
bolovan. Numai cã uºa lor e din fier ºi nu se sparge. Neputincios, le smulge
soneria, apoi ameninþã ºi înjurã de ciudã. El mai sparge niºte ghivece dea lu tanti Cãruþaºu ºi mai dã ºi un ºut la preº. Pânã la urmã, bolovanul
ajunge în parbrizul rablei lu nenea Cãruþaºu.
Nenea Lom-Lom reuºeºte sã-l convingã pe nenea Rupoiu sã se
liniºteascã, arãtându-i ziarul lui cu femei goale. Nenea Miºu se bagã imediat
în seamã. Moº Costache pleacã cu tanti Miþi la o plimbare prin parc. Nenea
Pandele se duce supãrat în atelier pentru ca sã facã o altã ºipcã pentru
Lom-Lom. El e un tâmplar iscusit. Nenea Hîrdãu hotãrãºte cu nenea Mãgar
cã nu mai trebuie angajatã o altã femeie de servici, pentru cã tanti Rodica
spalã foarte bine scãrile. Asta a fost ºedinþa de bloc.
Orice asemãnare cu personaje reale este pur întâmplãtoare ºi neintenþionatã.
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