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Cât de decadente pot fi ideile în artă vom analiza din trei lucrări decadente. ? Totuși, între cele
trei lucrări decadente există o legătură fundamentală.

Prima: lucrarea Dlui. Dorin Coltofeanu ne arată cum devine pământul și e ilustrată
în Sfânta Scriptură prin pasajul din Geneza 3:18-3:19, cităm: &quot;blestemat să fie pământul
din cauza ta. Cu trudă îi vei mânca roadele în toate zilele vieții tale. Spini și mărăcini îți va da și
vei mânca plantele câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea până te vei întoarce în
pământ, căci din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te cei întoarce&quot;. La ce sunt
bune cele de pe șervet ? Usturoiul și ceapa sunt bune, sarea e bună, dar slana, să fie nevoie de
ea ? Nu s-a dat poruncă să nu ucizi ?

Chiar dacă acum e-urile se culeg din tipografii şi asta ne este acum pâine, Domnul Dumnezeu
a dat restricție la e-uri ? Ele trebuie rechiziționate retroactiv și arestate în alfabet. D'ci
sigh't.onlin' din ac'st mom'nt fără ee-uri, ca cititorii să fi' d'zintoxicați. Şi totul natural, din road'l'
pământului.

A doua: lucrar'a Prizoni'r semnată 'l'rtin (ce num'-i ac'sta ?), cu un Prizoni'r de
conștiință obligat să îng'nunch'z' la drobul de sar' al cr'dinț'i. D' c' nu îl țin în picioare dungil'
v'rtical' de pe hain' ? Capul ' pl'cat căci dungile v'rtical' d' p' tichi' sunt inutil'. Clar. Unde cap nu-i,
capul stă pl'cat.

A tr'ia a decad'ntului Paul Kl'': numită Îng'r t'r'stru din 1939, o mâzgâl'ală în car''
cin'va s' apără cu o aripă pe car' o inimă roși' inscripționată cu s'mnul om'ga. Mâna dr'aptă-i
ridicată s'mn că s' pr'dă. C'Dumnezeu amenință cu aripa ridicată și und ? Tocmai la Kunsthall' în
Hamburg. Dar împotriva cui ? A m'rcanilor, spun'm noi, căci au gustat rodul pomului oprit.

Scris pro-bono douăz'ci d'c'mbrie 2021, trimis pro-bono la sighet-online.
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