CARTEA LUI MOŞ OPOSUM DESPRE PISICILE POZNAŞE

Poet, dramaturg şi critic, Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
s‑a născut în S.U.A., la St. Louis, Missouri. În 1915, s-a stabilit
în Anglia, iar primul său volum de poezie a apărut în 1917. În
1925, a devenit codirector al Editurii Faber and Gwyer, actuala
Faber and Faber, care continuă să-i publice opera. În anii `30,
sub numele „Moş Oposum“, Eliot a compus o serie de poeme,
de‑acum celebre, despre MacCarie, Moş Deuteronomie,
Domnul Mistofelis şi alte pisici, pe care le-a trimis finilor săi,
în scrisori. În 1939, aceste poeme au fost adunate şi publicate în
Cartea lui Moş Oposum despre Pisicile Poznaşe, cu desenele lui Eliot pe
copertă. De atunci, volumul a cunoscut mai multe reeditări, cu
ilustraţii de Nicolas Bentley şi Edward Gorey. În 1981, poemele
lui T.S. Eliot i-au inspirat lui Andrew Lloyd Webber musicalul
Cats, cel mai longeviv spectacol de acest gen din istorie. Noua
ediţie, care marchează cea de-a şaptezecea aniversare a cărţii şi
cea de-a optzecea aniversare a Editurii Faber and Faber, conţine
desenele originale color ale celebrului ilustrator Axel Scheffler.
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PrefaȚĂ
Această carte este dedicată respectuos acelor prieteni care,
prin încurajări, critici şi sugestii, au contribuit la compunerea ei – mai ales domnului T.E. Faber, domnişoarei Alison
Tandy, domnişoarei Susan Wolcott, domnişoarei Susanna
Morley şi Omului cu Ghetre Albe.
M.O.
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NUMELE PISICILOR
Să dai nume Pisicii e treabă grea, vă spun,
		Nu-i vreun joc de vacanţă, ca leapşa pe ghicite –
Mă veţi crede mai întâi pălărierul nebun,
		De zic că-i trebuie trei nume
				diferite.
Primul, pentru uzul familiei, potrivit rânduielii,
		Precum Peter, Augustus, Alonzo sau cum e
Victor sau Jonathan, George sau Bill Bailey;
		Toţi şi-ar dori – de purtat – aşa nume.



Sunt şi nume ceva mai bizare, cu son de şerbet,
De bărbaţi şi de dame de lume:
Precum Platon, Electra, Demeter, Admet,
Căci toţi şi-ar dori – de purtat – aşa nume.
Dar pisicii îi trebuie un nume particular,
Dintre cele mai ciudate şi fine,
Altfel, cum să-şi ţină coada perpendicular,
Sau să-şi înfoaie mustaţa, mândră de sine?
Ei, nume dintr-astea pot să vă dau cu duzina,
Ca Munkustrap, Quajo sau Coricopat,
Precum Jellylorum sau chiar Bombalurina –
Nume doar de-o anume pisică purtat.
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Dar peste toate-i un nume lăsat la urmă abia,
		Iar numele acesta în veci nu-l veţi ghici:
Nici un studiu al omului nu-l va putea afla –
		Doar pisica însăşi îl ştie şi nu-l va dezvălui.
Când zăriţi vreo pisică adâncită-n meditaţie,
		Motivul, vă zic, e acelaşi mereu – şi anume:
Mintea sa e pierdută în sacra contemplaţie
		A gândului la gândul la gândul la propriu-i nume:
			Inefabilul efabil
			Efaninefabil
Adâncul, de necercetat, singularul său nume.



