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BUCLA* – SUB ZODIA FOARFECILOR
Când intri în frizeria lui nea Gică trebuie să fii cu băgare
de seamă pe care dintre cele șase scaune te așezi. Important e
să nu te crezi Einstein, Gagarin, Iisus & comp. imitându-i
pe unii sau alții care „sunt și mai nebuni”. Poți fi tenor,
fotbalist, soție de tenor sau fotbalist, cert e că este imposibilă o abandonare în „frizerie”, fără să accepți „un fel de
semnătură a lui, pe care o ține la vedere, tradusă într-un
grafic înrămat” (Nea Gică. Prezentare generală). Așadar,
nea Gică nu-ți poate fi nici frizer, nici personaj oricum.
Limbajul este ironic, parodic, generator de sensuri și,
totuși, captiv unei generații preocupate să aducă în literatură, până atunci spațiul rezervat idealului și modelului,
banalul. Un banal cu o puternică infuzie de dramatism.
Nea Gică – personaj artefact, o imagine stilizată a contrastelor. Cu numeroase calități, cu idealuri și vanități,
„tunde la șase scaune”, ziua principii masculine, noaptea
pe cele feminine. Stilizat, dar nu abstract, portretul acestui
personaj, comun și totuși unic, este succint conturat de o
serie de determinări existente din când în când în carte:
nu doarme niciodată, e un mare artist, aproape că nu i se
refuză nimic... deși are suficiente deziluzii. Cea mai profundă este cea a iubirii. Își cântă sentimentul precum chiuveta îndrăgostită a lui Cărtărescu, poate mai puțin sforăitor,
cu dulce-amarul unui fost adolescent care a pierdut atenția
fetei preferate. Oricum dragostea, după definiția aceluiași
nea Gică, e ceva încâlcit, „viziune a sentimentului” interesant realizată în Vademecum pentru frizeri (fragment). Nea
Gică nu este dirijorul propriei existențe, mai degrabă este
tristul comentator al propriei vieți care se desfășoară inegal
Sub cupola circului. De altfel, structurile Zirkus macht frei,
Ce se vede prin ocheanul întors, La aniversară etc. dezvăluie
o lume schematică și uniformizată, în care, chiar dacă se
întâmplă lucruri dintre cele mai diverse, ele nu sunt decât
efigia uneia autentice. Aluziile conturează tot mai explicit
universul figurativ, aproape imponderabil, schițat atât în
titlurile sugestive Relatare despre productivitatea muncii, cât
și în poeme. Spre final o serie de elemente-simbol gravitează în jurul universului concentraționar, atmosfera capătă
evident imaginea statului opresiv și claustrant. Ironia
devine dureroasă. Cornelia în cele patru ipostaze precum
și leul de la M.G.M., hubloul, Vasile Dorel și colhoznica...
sunt simboluri care vorbesc de la sine. Ca cititor, ai impresia că circul... care te face liber, fără pâine, dirijează, din
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nefericire, viața unui personaj cu un nume la fel de... banal,
previzibil și anost.
În tot acest amestec inegal de sens poemul lui T.O.
Bobe, în întregul lui, are o miză etică, profund umană.
Fiecare poem spune, telegrafic și aproape obiectiv, o poveste
despre cine este, ce crede, ce vede, ce simte, ce face Nea
Gică. El, însă, nu e doar un personaj, ci o lume. O lume a
binelui răsturnat... nu neapărat rea, dar aberantă. Imaginea
răsturnată a lumii pe care o creionează devine pretext pentru
o incursiune în viața intimă a „celui mai mare frizer din
lume”. Ordinea și cronologia acestei lumi trec în plan secund.
De aceea și poemele care se succed dau impresia unei
avalanșe de informație cu aspect mai degrabă de știre, de
fapt divers, chiar de banal: „Nea Gică e cel mai rapid frizer
din lume. Deține recordul mondial de viteză la tuns plastic”.
Chiar în poemele cu aspect confesiv Discursul de recepție la
pușcărie al lui nea Gică, Nea Gică (file de jurnal) distanțarea
este evidentă și susținută de tonul ironic. Și totuși, conturul
sau imaginea unei lumi „dinăuntru” nu poate avea coerenţă dacă modelul aflat la baza lui nu este la rându-i foarte
bine definit, acceptat şi circumscris unei ordini fireşti a lucrurilor. În profunzimea unei opere transpare, ca de la sine
înţeles, modelul bun al lumii ce ar putea însemna un
model al societăţii bune, al unei vieţi bune, sau a unei lumi
bine conduse. Pe principiul acestei simetrii vom putea
spune că experienţa banală care migrează simțitor spre una
negativă sau existenţa unei lumi negative vor fi întotdeauna derivate din modelul lumii pozitive, adică lumea deviată sau deviantă nu poate fi construită, articulată, imaginată
decât pe modelul unei lumi a ordinii care a rămas în limitele sale fireşti, respectându-se principiul analogiei conform căruia „orice intuiţie a unei ordini particulare este
condiţionată de reprezentarea ordinii generale a lumii”1.
Pe de altă parte un poem, cum este cel de față, rafinează,
în fapt, un limbaj deja existent al generației ’80. O serie de
clișee poetice, fraze, sintagme care și-au pierdut strălucirea
inițială, vin să recompună aici o lume nicidecum apusă,
ci doar „împăiată cu păr” (Ultima dorință a lui nea Gică),
și reluată în fiecare expunere, confesivă sau nu. Referentul
fiecărui fragment este de fiecare dată altul, chiar dacă global
se reface o lume. De aici și deruta în conturarea fizionomiei întregului poemului. Nu întâmplător corespondentul
ei uman, Nea Gică, este un exponent construit la fel de
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surprinzător, din secvențe disparate, dar cu suficientă consistență narativă. Personajul rezistă ca un posibil simbol
prin faptul că evită deopotrivă arderea sau înhumarea,
preferând varianta grotescă a unei promise eternități. Poemele constitutive devin, rând pe rând, linii subțiri sau tușe
pronunțate ale unui univers-crochiu, o lume în care doar
strigătul interior putea fi auzit sau avea voie să se manifeste.
Conturat dintr-o inepuizabilă forfotă de bucle verbale,
textul este, în primul rând, o expresie a banalului care poate
deveni, de ce nu, și spectacol. Parfumul pe care l-am simțit,
începând să citesc acest poem, a fost acela al universului
fără de sfârșit din Toamna patriarhului, de Gabriel Garcia
Marquez. Aceeași senzație a delirului bine dozat, a absurdului aparent, care-și capătă sensul atunci când toate
bucățile din complicatul puzzle sunt reorganizate, a limbajului care poate fi disponibil numai dacă e accesat de
cheia potrivită. Dacă la Marquez textul converge spre
imaginea sinistră a dictatorului, aici imaginea unui univers
opresiv se fragmentează la nivelul existenței nesemnificative. Lumea descrisă pare un carnaval grotesc reconstituit pe coordonatele meschine, lipicioase și limitative ale
dictaturii.
Nea Gică e mai degrabă o proiecție a unei idei, decât un
personaj ca atare. Numele, derivat din cunoscutul Gheorghe,
pulverizează orice impresie de obiectivitate. Gică e un
nume subiectiv, un nume puternic individualizat, iar apelativul „nea” îl așază în categoria numelor specifice spațiului balcanic unde deseori ridicolul, absurdul, banalul fac
casă bună. Întregul demers artistic schițează, mai degrabă,
o metaforă a monotoniei înspăimântătoare din care nu se
poate evada decât apelând la forme extreme, un nea Gică
fără prea multe lucruri în comun cu clienții, care cel puțin
teoretic fac parte dintr-o lume net superioară lui, dar cu o
afinitate afișată subtil pentru Dorel. În spațiul frizeriei,
unde „se taie firele rebele de pe spate”, Dorel este pe picior
de egalitate cu tenorii și fotbaliștii. Condiția lui Dorel îți
permite, cel puțin, să răspunzi la întrebarea: „ce te faci însă
dacă ești Vasilescu Dorel și te crezi chiar Vasilescu Dorel?”.
E clar că nu ești la fel de nebun precum cei care „se cred
Eminescu... se cred Madam de Pompadour”.
Discursurile gradat expuse ale lui nea Gică, sau despre
nea Gică, devoalează o lume întoarsă pe dos unde iluzia,
regretul, monotonia, „recordul” devin tot atâtea motive
de renunțare. Inversându-se valorile, un discurs de recepție
(Discursul de recepție la pușcărie al lui nea Gică) devine
unul în care se mărturisește o filosofie de viață. El se surprinde ca un avatar al „omului muncii” cu o existență bizară, cu iluzia împlinirii și a statutului de „cel mai mare
frizer”. Este multilateral dezvoltat, producția întrece mereu
așteptările și neașteptările clasei muncitoare, are mereu
acces la lumea de calitate, indiferent de forma ei: fotbaliști
și tenori. Iubirea, singurul slogan valabil, îl mişcă pe Nea
Gică și-l apropie de verosimil. Dar sentimentul rămâne în
sfera aceluiași iz ironic, desuet, al atmosferei care se dizolvă
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în propriile-i imagini. Știe că nu trebuie să lase urmași,
ucenici pentru un motiv care frizează dramaticul: „am ucis
ucenicii pentru că ei vor să repete ce nu se poate repeta,
adică efemerul”. Întreaga energie și vitalitate a acestui personaj trebuia să aibă aerul eternității. Cu pretenții minimale:
„Din când în când, nu uitați să mă ștergeți de praf. Și, dacă
se poate, să mă recondiționați. Ca pe Lenin. Ați înțeles?”
și cu figura pregătită în stilul marelui conducător, Nea Gică
nu putea rata ocazia înspăimântării viitoarelor generații.
Poemul-narațiune este un ecou dincolo de care cititorul
atent poate să bănuiască lumea și strigătele care l-au generat.
Bucla este o radiografie neconvențională care invită la o
reflectare asupra problemelor profund umane care capătă,
într-un anumit context, nuanțe nebănuite. Trebuie să devii
„doar un prizonier al zăngănitului foarfecilor, al pălăvrăgelilor și al clăbucului” cum, de altfel, ești invitat, în pretextul cărții.
*T.O. Bobe, Bucla, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015.
1 – Caius Dobrescu, „Despre analogie, agenţie, glisare şi incertitudine”, în C. Dobrescu, Ov. Moceanu, Dea munera, Ed. Universităţii
„Transilvania”, Braşov, 2005, p. 11.
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