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Î
mblînzitorul de Cafele se trezeşte. 
Trezitul este atunci cînd oamenii fac ochii mari. 
Ochii nu sînt întotdeauna mari. Unii ochi sînt 
acoperiţi de pleoape. 
 
Pleoapele sînt nişte fecioare extatice. Ele rămîn 
grele peste noapte. 
O pleoapă grea este o pleoapă contaminată. 
Contaminarea este o mină de aur. 
Mina de aur conţine foarte multe vise. 
 
Visele sînt amazoane în călduri, ele practică 
echitaţia nocturnă. 
Echitaţia nocturnă nu este, nici măcar o clipă, 
echitabilă. Nechezatul confirmă. 



Nechezatul se îneacă în fiecare dimi-
neaţă într-o deltă de zaţ tăios. 
Tăişul este o pădure de fragi tragici, 
populată, pe ici, pe colo, cu drame de 
companie. 
 
Dramele sînt dame care graseiază cum-
plit. 
A fi cumplit presupune o candoare 
înaltă. 
Cînd eşti înalt şi cumplit, înseamnă că 
îţi place cafeaua. 
 
Cafeaua are nu doar Herr Zaţ, ci şi Er-

satz. 
Zaţul este o propoziţie neagră, clarvă-
zătoare. 
Numai clarvăzătorii văd clar, ceilalţi 
sînt orbi de gradul θ (Teta). 
 
Orbii de gradul gradul θ (Teta) sînt 
maeştri emeriţi ai propoziţiei negre. 
Propoziţia neagră are un dinte de lapte 
verde. 
Dintele verde are un dinte de miere 
de albine portocaliu, îndreptat în sus. 
Sus locuieşte nechezatul pleoapei. 



Nechezatul pleoapei şi zaţul sînt duşmani tra-
diţionali. Duşmanii tradiţionali sînt duşmanii 
pentru care tradiţia pleoapei contează mai mult 
decît pleoapa tradiţiei. 
 
Tradiţia este o damă sublimă, ale cărei mora-
vuri sînt mai uşoare decît apa. 
Moravurile mai uşoare decît apa sînt nişte fulgi 
de nea. 
 
Trebuie să fugi cît mai departe de Tante Dante 
şi Nea Tza dacă vrei să te trezeşti la timp. 
Timpul fierbe la 103 grade Paracelsius, şi dă în 
clocot. 
Clocotul este propria lui haină. Lui nu i se poa-
te reproşa nimic. 
Nimic nu există, cu cîteva mici excepţii. 
 
Îmblînzitorul de Cafele s-a trezit deja. 
 
— Bună dimineaţa, Tante Dante? 
— Bune midii, Nea Tza? 
 
Încă nu. 



4

5

6

1 2 3

1. ZENONA INCANANA. Este o cafea urcătoare, 
pubescentă, cu clocote portocalii, corolă impon-
derabilă şi petale fierbinţi. Are forma unui fetus de 
arbore. Ultimul clocot e dur şi fără noduri.   
    

2. ABRUPTA SPLENDIS. Creşte pe versantul însorit 
al ibricului. Este la fel de cunoscută ca dafinul lui 
Apollo, măslinul Minervei, mirtul lui Venus, plo-
pul lui Hercule, platanul lui Platon, prunul lui He-
gel, castanul lui Castaneda, mesteacănul lui Mickey 
Mouse, ulmul Albei-ca-Zăpada, stejarul lui Jarry. 
     

3. SELENIA BILUNARIA. În timpul zilei, nu are o 
înfăţişare spectaculoasă, caimacul ei fiind închis cu 
mai multe rînduri de lacăte lichide. Seara şi noap-
tea, însă, zaţurile i se deschid şi emană un miros pu-
ternic de lapte matern.     
  

4. ANGEROMA PRUNARIA. Ochiul ei negru înce-
pe să se deschidă la răsăritul soarelui şi se desface de 
tot pînă la miezul zilei. Localnicii adîncului solubil 
spun că zaţul acesteia doarme pînă tîrziu.   
     

5. NOLIA NEBULOSA. Tatăl-solubil rodeşte dintr-
un clocot lipsit de echivoc. Etaje adînci, orientate 
în cerc, gust aspru, aburul iniţial suspendat, lăstarii 
aburului ulterior de o strălucire crudă. Caimacul 
naşte o inimă brună la suflet.    
  

6. MAMESTRA CONTIGUA. Are cu totul alte ca-
racterisitici decît cele pe care ni le-au transmis ca-
fentomologii troglodiţi.   

P l a n ș a  I
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7. NOCTUA PRONUBA. Aripile anterioare devin 
ciocolatii cînd apa atinge 99 de grade Paracelsius. 
Clocotul-mascul şi clocotul-femelă se acuplează 
două grade mai jos pe patul de zaţ fierbinte, lat de 
un deget. Caimac aurifer.     
  

8. SILFIDA DERVISHA. Caimacul se roteşte în ju-
rul unui astru imaginar pînă cînd din bulboana cu 
accente arabice iau naştere un lac ciocolatiu şi un 
promontoriu de nisip lichid.     
  

9. MARATA LACTATA. Clocotele abrupte, acci-
dentate, o fac mai degrabă inaccesibilă. Este orien-
tată spre răsărit. Zaţul este de un roşu lăptos.   
    

10. MORMO MAURA. Este o cafea vivace. Clocotele 
pot creşte înalte, cele mai apreciate fiind cele de lap-
te şi miere, cu inflorescenţe de tipul spicelor, care 
transformă caimacul într-un uter punctiform, înă-
untrul căruia se poate zări silueta unei femei care se 
roagă.      
 

11. CASCADADA ARISTON. Caimacul formează 
o panglică lichidă, întunecată, cu care, în nopţile 
însorite, femeile se leagă la ochi în aşteptarea ava-
lanşelor intermitente.    
 

12. ALIZEA ATHANORA. Linia clocotului şi umbra 
de 73 de grade Paracelsius sînt neclare. Cel din urmă 
clocot îşi aruncă privirea în foc. Al ei este zaţul lu-
minii.




