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Avangardă

Sorin Oanţă-Marghitu

Ziua de lucru e simplă, se poate povesti în câteva cuvinte. Soarele este ascuns în
spatele clădirilor aliniate la dreapta, semn că astrul încă nu a sosit. Totul este în ordine.
Dimineaţa urcă panta de la ora 8. Angajaţii se opresc în faţa peretelui, murmură ceva
printre dinţi (probabil o invocaţie) şi sărută şovăielnic ochiul negru. Irisul roşu trece pe
verde. Angajaţii capătă o formă cochetă, dreptunghiulară, cu o fantă îngustă pentru
atârnare. Culoarea lor albă simbolizează puritatea sărutului. Oooo, angajatule, cartelă va
fi numele tău. Totul este în ordine. Camerele veghează accesul reuşit şi îl transmit mai
departe.

Panta devine tot mai domoală şi bătaia soarelui şterge memoria cântecului de
cocoş. Este 10.30 şi astrul se pune pe treabă. Bună dimineaţa! Oooo, bunule soare, soare
de lucru va fi numele tău. Soarele poartă peste sovrom o caroserie bârsană. Dreapta este
de fier şi un chipiu îi acoperă nimbul. Oglinda retrovizoare afişează eterna reîntoarcere.
Pe avers parcă scrie ceva. Roţile sunt încălţate în sandale flauşate cu ciotul de turnare
neînlăturat. Totul este în ordine. Globul de mărgăritar incandescent cloceşte galaxii de
decizii care aşteaptă cronometric să explodeze. Rezervorul umplut cu sudoarea cartelelor
este mufat direct la bancomat. Totul este în ordine. Oiştea nimereşte gardul din prima şi
soarele deschide poarta nouă cu o rachetă lansată din degetul proaspăt regenerat. Totul
este în ordine. Îşi potriveşte nuca în perete şi descarcă în orbite săruturile colectate de
ochii montaţi. Intră în cel mai gras birou, îşi scufundă reversul în fotoliu, dă forward
corvezilor şi contemplă divin raţiunea lucrului în sine.

Într-o încăpere căptuşită cu hârtii, steluţa fierbe ceva în cazanul de la Scorţaru şi
implementează controlul managerial în Macbeth, actul 1, scenele 1 şi 3. Sarmaţii roxolani
gustă din fiertură plescăind din mătase şi ornamentează microclimatul juridic cu ghiocei
şi pene de curte. Aerul este ventilat voiniceşte cu făcăleţul aflat într-o excelentă stare de
conservare. Totul este în ordine. Feţele răcorite extrag rădăcina din rapoartele de
activitate pe ultimii cinci ani şi o înmulţesc cu pătratul planurilor pe săptămâna în curs.
Procedurile sunt băgate în teacă, semn că totul este în ordine. Eternitatea izvorăşte din
stivele de lăzi traduse greşit în engleză şi inundă toate culoarele. Oooo, cartelelor, totul
este în ordine. Oooo, dreptunghiule, oooo, electronicule, sondă albă va fi numele tău.
Distribuite uniform pe parcelele cimitirului, sondele albe exhumează împlinirile măreţe şi
le gestionează în birouri şi depozite. Oooo, brăţară de aur, corvoadă va fi numele tău.
Pontajele înviorate de biciul catafractarilor ţin pasul cu corvoada care zburdă ca un
căpitan de plai între intrare şi ieşire, între în şi din, între ochii soarelui din perete.

Orele au crescut cât altele într-o sută. Totul este în ordine. Soarele se smulge din
fotoliu, îşi dezlipeşte cu greu parbrizul de monitorul conectat la camerele de
supraveghere şi deschide uşa biroului cu detectorul de metale vopsit proaspăt în albastru.
Telefonul este înfipt în caroseria intactă. Astrul salută din aureolă blonzii care trag cu
nădejde de dârlogii electrici. Totul este în ordine. Traversează holul, descarcă în orbite
săruturile tabagice stocate în perete şi îşi umple rezervorul cu sudoare octanică. Apoi face
brusc la dreapta şi se înscrie grăbit pe culoar. Fierul se roteşte din cotul avangardist şi
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prin uşa deschisă se revarsă o lumină spectrală. Soarele intră în lumină şi apune catodic în
neon. Totul este în ordine. Soarele apune cu liftul.

Cartelele sărută ochiul negru şi irisul roşu trece pe verde. Cartelele îşi scot cartela
din priză şi o ascund ca pe un păcat. Bucuria explodează pe învierea feţelor şi oamenii
râd şi îşi culeg râsetele pentru a le duce copiilor de acasă. Gumarii şi câlcâiele crăpate
dispar în fânul din căruţe. Glumele de sub basmale poposesc blând pe pălăriile decolorate
şi pleoştite de ploi, brume, zile şi soare. Bărbaţii râd şi ei albiţi de timp şi de sarea
cristalizată pe frunte şi sprâncene. Sacoşele de rafie se leagănă pe coarnele bicicletelor cu
cadru. Ciocanele crăpate îşi aprind ţigările fără filtru pătate de vaselină. Albastrul
salopetelor tremură învăluit uşor de rotocoalele frumoase. Oamenii râd şi îşi culeg
râsetele pentru a le duce copiilor de acasă. Foarfeca decupează desenele în tuş, după care
oalele, castroanele, ceştile, cuţitele şi celelalte cioburi ale trecutului se aştern ca amintirile
pe planşele dibace. Lecturile îşi ordonează în teancuri odihnitoare fişele albăstrite cu
cerneală citeaţă şi se pregătesc să meargă la masă. Soarele apune pe căpăstrul cailor, între
coarnele bicicletelor, în literele adormite graţios pe birou, pe râsetele dăruite copiilor de
acasă. Soarele apune frumos peste toate brăţările de aur. Este un soare bun. Toate râsetele
se aşează copilăreşte în jurul cinei voioase.
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