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Awesome Mix.
Patrocle Truță feat. G. Gabriela

Chip I

Robert Elekes (n. 1985) este doctor în filologie cu o
lucrare despre literatura de expresie germană din România
perioadei comuniste, profesor la Facultatea de Litere din
Brașov, poet, dar și actor. aici îmi iau dinții-n spinare și
adio*, debutul său în poezie, e un volum original, atipic și
greu de etichetat ori de încadrat în tipare și, tocmai de
aceea, o binevenită gură de aer poetic proaspăt.
Literatura ca stomatologie, poezia ca soluție sigură,
aseptică și inevitabilă pentru dureri, infecții, traume pare
a fi ideea centrală a volumului, maxilarul inferior care
păstrează întreagă și recognoscibilă fizionomia chipului lui
Patrocle Truță și, prin el, fizionomia oricărui alt ego.
Elekes face astfel o reîntoarcere la corporalitate, la fiziologie în fapt, la pura și dizgrațioasa anatomie, alegându-și
ca metafore reprezentative lumea ca o gură stricată: „Povestea gurii dumneavoastră ar putea să fie fără probleme
cea a întregului univers” și endodonția (omorârea nervului)
ca intervenție salutară. Suferința ia aici fie forma durerii
acute, ascuțite, țipătoare, fie pe aceea a amenințării latente,
a septicemiei existențiale ca ucigaș silențios: „Acum se uită
în oglindă și simte durerea cum curge prin toate circuitele
trupului său, ca un fel de energie întunecată care-i încarcă,
încetul cu încetul, creierul cu moarte, deși pe fața lui nu
vede nici o umflătură, nici o grimasă, nici o urmă.”. Abcesul dentar este –
aflăm din chiar primul rând al cărții –
„unul dintre laitmotivele incontestabile ale vieții lui
Patrocle”. Viața
personajului – prezentă ori trecută și
readusă în atenție
prin intermediul
memoriei – stă sub
semnul infecției,
al unei stări febrile
și surd-dureroase,
care proliferează în
organism și în lume,
la fel cum limbajul
proliferează în versurile volumului lui
Elekes.
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Imaginea liftului se află în legătură directă cu operația
invazivă pe care Dr. Cocoradă o efectuează în gura lui Patrocle, dar și cu actul sexual ratat dintre Gabriela și „eroul”
cărții. Cele trei personaje sunt intim legate prin mișcări
ascensionale și descendente. Liftul în care se află Patrocle
urcă până la etajul 21, dar în tot acest timp nouă ni se
povestește prăbușirea în sine a personajului, povestea sa de
viață în rewind, ajungându-se până la geneza lui, întrețesută cu dorința suicidală de a fi una cu totul. Venirea pe
lume a lui Patrocle, născut în fabrică – „Patrocle se născuse
pe această bandă rulantă industrială redusă la nemișcare”
–, este înconjurată de un aer de narațiune legitimatoare,
de mit despre facerea lumii, prăbușit în colbul realității
comuniste, desacralizat de mâinile păgâne ale portarului
Atanasie (cum-altfel-decât) Groparu. Cu toate acestea, Patrocle rămâne un mic zeu în lumea creată de Robert
Elekes, coborât de undeva din cerul gurii, un Mesia care
nu poate salva pe nimeni, nici măcar pe sine, și poate că
nici nu vrea. Într-o lume populată de figuri reprezentative,
de eroi, numele de Patrocle, când nu va fi asociat cu Lizuca,
ne va duce cu gândul la acela care ar fi putut fi Ahile, dar
nu a fost.
Totul în acest volum pare a fi orientat, vectorial, înspre
ceva, însă imaginea generală e, în fapt, una circulară și
repetitivă, dar niciodată complet desăvârșită. Morții sunt
aici flori, cum este cazul în „Biofilm”: „e primăvară și pretutindeni / morții încolțesc și înfloresc”, iar epitaful nu-i
sfârșitul, pentru că după el mai urmează o poezie. Impresia
e una de cerc imperfect închis și de oboseală perpetuă. Nu
există sfârșit, nimeni nu cunoaște acea împăcare – al cărei
echivalent în limba engleză este atât de semnificativul
closure – care îți dă certitudinea că totul este temporar, deci
suportabil. Morții nu au odihnă aici. Sunt plimbați din
mână în mână, vânduți, furați, dăruiți, aruncați, jucați în
picioare, digerați, împrăștiați de vânt ori de suflarea unui
alt viitor mort-floare. S-a vorbit, pe bună dreptate, de un
Bacovia care ne face cu ochiul de undeva dintre rândurile
din „Biofilm” și nu numai. Imperfecțiunea aceasta e atent
studiată și construită pentru a se completa cu arhitectura
volumului și cu „imaginarul schizoid” – în chiar cuvintele
autorului – al poeziei.
Pe lângă epicul Patrocle Truță, mai întâlnim aici două
alte personaje bine definite și care vin la pachet cu
micuțele lor istorii personale și obsesii. Doctorul Sorin
Cocoradă, obișnuit să-și joace zilnic multitudinea de euri
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banale – „apoi joacă rolul colegului, apoi pe cel al mentorului. în pauza de masă, joacă rolul poetului de recreație”
– și care nu mai știe cum să facă să se descotorosească de
ele și să „ființeze” de unul singur, e un personaj cu un ușor
iz kafkian, absurd și aseptic, compatibil cu existența și cavitatea bucală septică a lui Patrocle. G. Gabriela; pe de altă
parte, e dublul feminin al personajului central, un fel de
Tina pentru Leonul lui Robert Elekes, pentru că nu doar
accentul pe corporalitate și poetica durerii îl apropie pe
autorul volumului de Gheorghe Crăciun, ci și această
abordare a dualității masculin-feminin. Deși de sine stătător, Patrocle nu ar mai fi Patrocle fără Gabriela. Atunci
când, fire de poet cu capul în nori, Patrocle se desprinde
de realitate ca un balon cu aer cald, ea e cea care îl ține de
picioare. Și, așa cum Patrocle rememorează cu candoare
epoca dinților de lapte necorupți de caria vieții adulte, și
G. Gabriela are nostalgia copilului care nu mai este și a
copilului pe care probabil că nu-l va avea niciodată: „o
vede pe fetiță la picioarele ei, uitându-se în sus la ea. o vede
băgând o mânuță în gură. o vede rupându-și doi dințișori
de lapte de sub cerul gurii și întinzându-i Gabrielei
șoptindu-i sâsâit / știu că dinții de lapte sunt dulciurile
tale preferate.”. Povestea lui Patrocle Truță se vrea a fi una
exemplară. El e ca toți oamenii și nu e, în același timp,
fiind ceva mai mult, ceva mai special, ceva la care ne
putem raporta, dar nu putem egala. Patrocle Truță e alesul,
e the chosen one. Dr. Cocoradă nu e nimic, fiind prea multe
în același timp, el se pierde pe sine și ține locul unei
mulțimi de oameni, figuranți cu toții. În schimb, dintre
toți trei, G. Gabriela e cea mai umană, cea mai palpabilă,
personajul cu cea mai multă carne pe oase, la propriu și la
figurat, dacă ne gândim la ceaiul diuretic pe care îl consumă diminețile. Ea, mai mult decât Patrocle, înregistrează
ce se petrece în universul-gură, fiind nu atât de absorbită
de propria-i interioritate, pe cât este eroul Truță. Ea se
plimbă prin supermarket, pe stradă, printre oameni, la
muncă, înfășurându-se în cotidian ca în niște foi de varză
murată. Tot ea este spectatorul privilegiat căreia i se
povestește legenda nașterii lui Patrocle chiar din gura lui
Patrocle.
Unde există infecție există și tratament. Și unde există
tratament există și vindecare. Sau cel puțin așa stau lucrurile în teorie. Tratamentul lui Patrocle are loc în cabinetul
Dr. Cocoradă. Doar că atipicul stomatolog nu-și ceartă
pacientul pentru dezastrul care este cavitatea sa bucală, ci
dimpotrivă, îl felicită și îl încurajează: „Ca dentist, eu am
sarcina de a îngriji, de a păstra în viață această minune a
naturii și nu de a o transforma într-un deșert de plastic și
ciment.”. Doctorul nu-i scoate lui Patrocle dintele, ci doar
îi omoară nervul, pentru a-i estompa durerea. Caria va
prolifera astfel, în mod natural, și va roade gura lumii, cu
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tot cu cerul ei. E o lipsă generalizată de calciu în lumea lui
Patrocle, lucru care duce la șubrezirea acesteia, la o osteoporoză a scheletului osos care ține universul în picioare:
„în loc de spinare / ne ține pe toți / o ruină.”.
Muzica joacă un rol hotărâtor în încercarea de a încetini
procesul de eroziune. Playlistul lui Patrocle – „Awesome
Mix 28/La dentist” – e menit să-i calmeze frica – de dentist și de viață – și să-i atenueze suferința. Patrocle are
playlist-uri pentru fiecare dintre „tortúrile sociale” la care
este supus. Și G. Gabriela folosește metoda. Muzica e
o anestezie care ține departe durerea, păstrându-ne însă
conștienți de noi, spre deosebire de anestezia din „Extracție”,
unde Patrocle experimentează, la modul psihedelic, senzația de decorporalizare, plutind „pe deasupra lumii ca un
balon”, privindu-și „corpul intrând într-un KFC”, împins
probabil în coaste de un acces de foame. Muzica și performance-ul joacă un rol important în poezia lui Robert
Elekes și cine a asistat la unele dintre serile lui de poetry &
jam sessions, poate să confirme acest lucru. Autorul e un
beatnic de la poalele Tâmpei care-și scrie și el propriul său
poem manifest („hip-hop socio-critic cu influențe melodice
din folclorul românesc”), doar ca să arate că poate: „am
văzut cele mai bune minți ale generației mele/ împotmolite / în unsoare pixelată, cu un pa și pularevedere în gând/
și un ecran înfipt în ochi, umblând printre / fantome fosforescente, pe străzi scuipate, pe căi bătute […] care da,
într-adevăr au trecut prin Facultate S.r.l. înghesuiți / în
cămine ca niște evrei în tren spre Auschwitz,/ hipsterarlechini sfinți cu cearcăne kafkanii și părul duhnind / Parliamentiu recitând Budila lui Mușina în toaleta sexului/ opus”.
Tot ginsbergian e și amestecul de proză și poezie din aici
îmi iau dinții-n spinare și adio, versul lung, prolific. Cuvintele se aglomerează, se strâng unele în altele, se împing
și se îmbrățișează într-un univers poetic neosuprarealist:
„Vrea să își scoată bricheta din buzunarul de la pantaloni
și scoate din greșeală imaginea dintelui său de lapte înfipt
în rana tatălui său. Își aprinde țigara cu această amintire și
o trage în piept.”.
Anti-clișeic, anti-kitch, impredictibil, Patrocle ia totul
pe bune, ironizând în același timp totul și mai ales pe sine.
Umorul negru al cărții este desăvârșit de ilustrațiile semnate de Roxana Târziu, adevărate lucrări de sine stătătoare,
care, împreună cu poeziile, fac din volumul de debut al
lui Robert Elekes una dintre cele mai frumoase și mai bine
concepute apariții editoriale ale anului 2015, afirmație
susținută și de premiile pe care aici îmi iau dinții-n spinare
și adio le-a primit, printre care și Premiul Național de
Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum.
*Robert G. Elekes, aici îmi iau dinții-n spinare și adio,
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015
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