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Puk Taylor era singurul pmântean care frecventa mansarda savantului din Building Rcw.
Spre deosebire de Texas, inventatorul cauciucului sintetic, Ptk era îndopat cu expresie din ceaf
pân’n clcâi, încât tiat în apte ca un arpe, ar li Puk Taylor în litece sucursal, în filete crâmpei.
Când pea pragul, odaia se umplea brusc cu dou narine eno:me ca dou evi de puc, cari des-
cârcau surd flcrile sprinCenilor exact deasupra pleoapelor luate ca el.
In acela timp zidurile se transformau în vitrine de mcelrie, eprubetele se umpleau cu sânge, i o
brusc perspectiv de carnaval, multiplica la nesfârit o masc brodat cu pr rou.
Taylor se revrsa.
Omul expresie îi btea efigia pe fiece molecul.
In preajma lui aparenele deveneau omogene, ca pulverisate cu aceiai anilin ; chipurile arade

 Voluntar printr’o sforare pneumatic Puk se retrgea în sine.
Descongestionate, formele redeveneau normale. Atunci de abea, prin obrzarul de sticl, se putea ve
dea surâsul lui Texas, un surâs oxidat, de dou zeci de ani, care inea loc de scaun.
Puk se aeza.

S’ar crede, dup uoarele indicii exterioare relaiile ior reduse la o simpl formul de cerere i ofert
la „cât“ i „atâta*. Intre existentele lor antipode, nu-i greu s bnuieti un an adânc de mcar zece
metri i destul de lat ca cea mai perfect acustic s-i sparg microfonul taman la 75 cm. de mal.
i totui de dou decenii, comerul lor se desfura alb, fr alt distonare de cât ledingotele verzi,
i o uoarâ cocoa, pe care se odihnea din când în când ca pe o piatr chilometric, spleenul.
Adesea se petreceau între ei, scene forfecate din cea mai bun manufactur a tcerii, popasuri ex-
tactice pe malul unei lacrime, beatitudine pescuit cu agraf în form de zâmbet, ascensiune pe un
corn cu lapte, etc., etc.
Dar asta n’are importan. Nici modul banal (fiindc predestinat) în care s’au cunoscut, într’un ceas
torid, la cimeaua public din Halstead Street, unde un trector ratat, te flageleaz cu rcoare.
S’au pomenit atunci ciocnindu-se pe spinare, cu muchia palmei, într’un ritm precipitat de carne to
cat; apoi un simulacru de box amabil, in care inima inea loc dc mnu, scene înfurate într’o
explozie de stropi strvezii, unde se putea vedea, ca intr’un condei cu surpriz, i reprodus la infinit
un schakehand, viguros ca un nod gordian.
La sfârit, îi scriser simultan numele pe tricoul dictando, cu un creion chimic.

Avatarurile Iui Puk Taylor, de când a descins din Monongahila
în Brooklin, erau de dou ori mai numeroase ca vârsta Iui.
Pe vremuri, omul expresie, servise ca inspirator de poze plas
tice, într’o fabric de manechine de cear, apoi într’o hipostaz
mai subtil, „creator de stri sufleteti.
La început debutase la un fotograf i ca fundal i ca baron cu
o pulpan de pelerin pe umr, pentru oglinda midinetelor, ca
„Inserare* i „Apus de soare în muni 44 , „Peisaj marin* i „Me*
lancolie a&lt; cea mai reuit din carier. Se exhib cu succes în
tr’un muzikhal, apoi la serate particulare, ca fenomen. Era un
album rotativ, gata la orice transpunere. Un psihiatru îl epu
iza opiuni pe o estrad universitar, dup care-1 lans cu re
clama fcut ca terapeutic, pentru toate nevrozele.
Poz (dei nu-i termenul) unui general în retragere, ca „bi
vuac în pdure", edin în care suDrapusese nu mai puin de
ase expresii; unui poet, ca lebd; verde ca o mas de
bacara, cu pete galbene, unui crupier paralitic.
O lat figur trei zile la o vduv ca „fericire ratat 44 . Scen
diticilâ unde trebuia s înfieze succesiv i fr pauze, un

spectacol roz, i altul negru, simbolizând cele dou
faze din viaa doamnei.I.

I. Din volumul cu acela titlu care va apare în curnd cu de
sene; de H. Maxy.


