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Transformare   
 
Vreau să devin o pictură 
Vorbele sunt de prisos şi pot strica totul 
Vreau să devin culoare 
Şi o nuanţă de uitare 
Merg nostalgică pe coridoarele unui laborator 
Aşteptând să mă transform 
Niciun sunet nu trebuie să pătrundă 
În stare pură 
E nevoie doar de o privire  
Care să mângâie. 
 
   Magda Tudor 

   6. 10. 2012 
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Atlantida – mitul patimilor scufundate 
 
   O echipă de arheologi condusă de Richard Freund de la Universitatea Hartford din Connecticut 
a localizat Atlantida în Parcul Naţional Doñana din Andaluzia (Spania). Pentru a configura 
cetatea pierdută, echipa a folosit metoda scanării prin satelit, penetrarea radar a solului în 
căutarea de zăcăminte, precum şi tehnologia depistării apelor subterane. Expediţia lui Freund a 
descoperit o structură circulară la Nord de Cadiz – mai bine zis trei cercuri concentrice având o 
singură intrare şi ieşire – aşa cum a fost aceasta descrisă de către Platon. Filmul documentar 
„Finding Atlantis” prezentat pe canalul de televiziune National Geografic a prezentat rezultatele 
acestei cartografieri ştiinţifice din perioada 1995-2009, precum şi consideraţiile arheologilor 
prezenţi la faţa locului. Datarea cu carbon a confirmat activităţi omeneşti în urmă cu aproximativ 
4400 de ani. Au fost descoperite de asemenea două statuete ale zeiţei feniciene Astarte. 
   Fotografiile din satelit au arătat o structură dreptunghiulară în bazinul râului Guadalquivir 
având dimensiunile de 230 respectiv 140 de metri. Această structură ar putea reprezenta templul 
lui Poseidon descris în dialogurile lui Platon1. 
   Cetatea antică Tartessos descoperită în Spania se presupune că ar fi locul de refugiu al 
atlanţilor după cataclismul „de o zi şi o noapte” ce a distrus Atlantida. Civilizaţia tartessiană s-a 
dezvoltat între secolele al XI-lea şi al VII-lea înainte de Hristos datorită minelor de aur şi argint 
din zonă. Cetatea Tartessos este identificată în concepţia unor cercetători cu oraşul biblic 
Tarshish ce făcea negoţ cu Regele Solomon şi spre care se îndrepta Proorocul Iona mai înainte de 

                                                 
1 Platon, Critias 116 c. 
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a fi trimis de Dumnezeu în Ninive. Vasele de ceramică aparţinând culturii tartessiene ar 
reprezenta arta Atlantidei. Inele circulare unite printr-o linie dreaptă se presupune că ar 
reprezenta insulele concentrice ale Atlantidei. Echipa de cercetători ai Înaltului Consiliu pentru 
Cercetare Ştiinţifică (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) din Spania – condusă de 
Sebastian Celestino – era cât pe ce să declare că Tartessos ar reprezenta Atlantida însăşi, însă e 
clar că cetatea antică reprezintă civilizaţia atlanţilor. 
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   Atlantida e pomenită în două dialoguri platonice: Timaios şi Critias. În cel dintâi, un preot al 
Egiptului e cel ce dă mărturie despre puterea atlanţilor regelui elen Solon: 
 

 
   „Scrierile noastre pomenesc de o mare putere stăvilită cândva de cetatea voastră [Atena], 
putere care, în semeţia ei, pornise împotriva întregii Europe şi a întregii Asii, năpustindu-se 
dinspre Marea Atlantică. Căci pe atunci acea mare se putea traversa; iar în faţa strâmtorii pe care 
voi o numiţi Coloanele lui Heracles [Gibraltar] se afla o insulă. Această insulă era mai mare 
decât Libya şi Asia la un loc; din ea, călătorii acelei vremi puteau trece pe celelalte insule şi din 
acestea pe întreg teritoriul din faţă, ce se afla în preajma acelei mări, pe drept cuvânt numită 
mare. Interiorul strâmtorii de care vorbim pare a fi o fâşie îngustă de apă, având un loc strâmt de 
acces. Cât priveşte pământul care înconjoară acea adevărată mare, el poate fi numit, cu deplină 
potrivire, continent. În insula aceea, Atlantida, s-a constituit, prin puterea regilor ei, un mare şi 
vrednic de mirare regat, care stăpânea întreaga insulă, precum şi multe alte insule şi părţi din 
continent. Pe lângă acestea mai avea în stăpânire, în partea dinspre noi, Libya până către Egipt şi 
Europa până la hotarele Tyrrheniei. Această putere, după ce şi-a adunat la un loc toate forţele, a 
încercat cândva să supună, printr-un singur atac, întregul ţinut din părţile voastre, dintr-ale 
noastre şi din cele de dincolo de strâmtoare. Şi atunci, Solon, s-a arătat pe deplin întregii lumi 
câtă pricepere şi câtă dârzenie se află în puterea cetăţii voastre. Într-adevăr, întrecând pe toate 
celelalte prin tăria ei sufletească şi prin meşteşugul armelor, ea a mers întâi în fruntea elenilor; 
apoi, după ce prin forţa lucrurilor a fost părăsită de toţi ceilalţi, a înfruntat singură primejdii 
cumplite, i-a biruit pe năvălitori şi a ridicat semn de biruinţă, cruţând de sclavie pe cei rămaşi 
slobozi şi redându-ne cu mărinimie libertatea tuturor celor ce locuiam dincoace de Coloanele lui 
Heracles. În timpul ce a urmat, având loc năprasnice cutremure şi inundaţii, într-o singură zi şi în 
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crâncena noapte ce i-a urmat, întreaga voastră armată strânsă la un loc a fost înghiţită de pământ, 
iar insula Atlantidei a pierit, scufundându-se în mare.”2  
  

 
 

   Potrivit istorisirii lui Platon, părintele civilizaţiei 
atlanţilor ar fi fost însuşi duhul apelor („zeul Poseidon”) 
care ar fi zămislit pe strămoşii lor împreună cu o muritoare 
– Cleito. Cuplul mitic ar fi generat de cinci ori la rând 
băieţi gemeni – zece semizei: Atlas şi Gadiros, Ampheres 
şi Euaimon, Mneseas şi Autochthonos, Elasippos şi 
Mestor, Azaes şi Diaprepes.  
Poseidon – spiritul apelor şi al poftelor, duhul tutelar al 
tuturor fluidelor subpământene, precum şi al celor 
interioare – ar fi autorul originar al celor două diguri şi trei 
canale ce configurează Atlantida: el ar fi autorul ridicărilor 
succesive de pământ şi al modelării prin ape a insulelor 
concentrice. El ar mai fi dat Atlantidei două izvoare – unul 
termal şi unul cu apă rece potabilă. În insula interioară a 
Atlantidei descendenţii săi direcţi i-ar fi înălţat templul. 
Acesta ar fi avut lungimea de o stadie (185 de metri) şi 
lăţimea de trei plethra (92 de metri). Fotografiile luate din 

satelit au identificat un quadrat de 230 pe 140 de metri chiar în acel loc central şi unul de 280 pe 
240 aflat la 500 de metri în Sud-Vest în mlaştina „Marisma de Hinojos” din Parcul Naţional 
Doñana al Andaluziei, care ar putea fi templul lui Poseidon, respectiv templul cuplului Cleito-
Poseidon. 

                                                 
2 Platon, Timaios 20 d – 25 d; Antologie platoniciană, Miturile lui Platon, Editura Humanitas 1996, p. 162-164. 
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   Palatul regal al zeului tutelar al atlanţilor şi insulele 
concentrice ale capitalei Atlantidei – descrise cu exactitate 
matematică de către Platon – au fost detectate prin scanarea 
mlaştinii „Marisma de Hinojos” cu aparatură de ultimă 
generaţie. „…în cele din urmă palatul a devenit neînchipuit de 
mare şi de frumos. 
   Construirea lui a început prin săparea unui canal lat de trei 
plethre [o plethră = o şesime de stadie, aproximativ 30 de 
metri], adânc de o sută de picioare [un picior = aproximativ o 
treime dintr-un metru] şi lung de 50 de stadii [o stadie = 185 de 
metri]. Ei au săpat acest canal de la ţărmul mării până la 
ultimul canal circular din exterior. Au făcut şi o intrare 
îndeajuns de mare pentru cele mai mari vase, ce veneau 
dinspre mare, astfel încât acel canal circular exterior să fie 
asemenea unui port. Apoi au săpat în jurul podurilor – în 

interiorul cercurilor de pământ, care erau separate între ele de cele de apă – nişte canale destul de 
late ca să permită trecerea unei singure trireme. Aceste canale au fost apoi acoperite astfel încât 
pe ele navigaţia a devenit subterană, căci malurile cercurilor de pământ erau cu mut deasupra 

nivelului mării. 
  Cel mai mare cerc de apă, cel care era unit cu 
marea printr-un canal, avea o lăţime de trei 
stadii şi jumătate, la fel ca şi cercul de pământ 
pe care îl înconjura. Cel de al doilea cerc de 
apă avea o lăţime de două stadii, la fel ca 
cercul de pământ următor. În schimb, cercul de 
apă ce înconjura insula aflată în mijlocul 
tuturor acestor cercuri avea o lăţime de un 
singur stadiu. Insula însăşi, pe care se afla 
palatul regal, avea un diametru de cinci 
stadii.”3 
   Acropola se afla în insula interioară. În 
interiorul acropolei se afla palatul regal cu cele 
două temple – al cuplului Cleito-Poseidon şi 
unul exclusiv al lui Poseidon, în interiorul 
acestuia din urmă fiind aşezată statuia zeului 
într-un car tras de şase cai înaripaţi şi 
înconjurat de o sută de Nereide (fiicele lui 
Nereus – protectorul corăbierilor). În al doilea 
cerc de pământ se aflau grădini şi temple iar în 
al treilea un hipodrom lat de o stadie şi 
cazărmile gărzilor regale. Cele două izvoare 
alimentau bazine, băi, iar apa era purtată prin 

viaducte ingenioase către Crângul sacru al lui Poseidon, către grădini şi parcuri. 
  
                                                 
3 Ibidem, Critias 106 a – 121 d; p. 177. 
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   Decăderea şi sfârşitul tragic al 
Atlantidei se datorează – afirmă 
Platon – decăderii morale a 
atlanţilor: „…când partea divină 
din ei a început să fie cuprinsă de 
slăbiciune, din cauza desei 
amestecări cu ceea ce este 
muritor, şi când ceea ce era 
omenesc în ei a început să 
predomine, n-au mai fost în stare 
să poarte povara bogăţiei lor şi 
şi-au pierdut orice ruşine. Pentru 
cine avea ochi să vadă, măsura 
netrebniciei lor nu mai putea fi 
ascunsă, căci ei rămâneau fără 
ceea ce este cu adevărat 
nepreţuit; în schimb, pentru cei 
care nu aveau ochi să vadă 
adevărata fericire, ei păreau că 
duc o viaţă binecuvântată, în 
goana lor neostoită după 
putere.”4  
   Indecenţa, luxul şi ostentaţia, 
patima de dominaţie şi setea 
infinită de putere, orgoliul 
nemăsurat şi trufia, alături de 
toată pofta nechibzuită, au făcut 
ca Imperiul atlant să dispară într-
o singură zi şi o noapte. Şi toate ale lumii care vor merge pe calea aceasta vor avea acelaşi 

sfârşit. 
 

    
 Mihai M. S. Maxim 

    
  10. 05. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ibidem, p. 184. 
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   Nebunie şi iubire 
 
Iubirea şi nebunia sunt gemene 
Iubirea este fidelă surorii sale: 
Nu poţi iubi fără să fii sau să devii 
                                      uşor nebun... 
Nebunia uită însă de sora sa 
Şi de aceea atâţia nebuni fără iubire 
Fac umbră pământului. 
De aceea asimetria dintre lună şi  
Reversul ei este, în sine, perfectă. 
Nebunia în final va distruge 
                                 dragostea 
Şi nu se va mai putea dedubla 
Niciodată ca înainte. 
 
  Magda Tudor 
  15. 09. 2012 
  18: 10 
 
 
 
 
 
Reversul lunii 

 
Azi totul e pe dos 
Dreptatea coboară şi mă ţine de mână 
Realul nu mi se împotriveşte 
Roata norocului se învârte 
Poate şi tu mă priveşti de undeva de 

                                        sus 
Cu dragostea pe care o simţi 
Pentru o amintire blocată într-o 
                                           oglindă 
Încă nu înţeleg; nimic nu e clar 
Iluminarea e înăbuşită de întuneric 
Şi tot ce văd este 
Reversul lunii. 

         Magda Tudor    17: 20 
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Atlantida nr. 21 
 

    Descriere: corabie-n vânt, nori serioşi. Pe valuri se întrezăresc trei umbre: un bătrân spirit şi 
două gemene fecioare. Pe o anumită insulă, într-o apropiere oarecare, o pasăre se oglindeşte-n 
cuibul său. Alături, o întunecată ruină. 
    Dialog: “Ce  valuri haine !” cugetă corabia. 
                 “E frig !” tremură bătrânul spirit. 
                 “Să ne jucăm de-a înotatul”, propuse o geamănă. 
                   Pasărea le transmite telepatic: 
                 “Cuibul meu are părţi bune şi părţi rele. Părţile bune se văd bine, părţile rele se  
                  văd şi mai bine”. 
                 “Asta-i logica păsărească”, murmură ruina. 
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   Continuarea dialogului: 
   “Îmi place că fiecare vorbeşte pe rând. Acest lucru îmi dă linişte şi inspiraţie”, spune corabia. 
   Valurile se lovesc de ea. Glăsuiesc: 
   “Dacă te scufundăm, sperăm să nu te superi.”   
   “Mă supăr, fiindcă am ceva de preţ în mine. Am sentimentul unei ruine.” 
   Ruina sare peste rând şi vorbeşte: 
   “Eu am în mine cozi de peşte. Peştele îmi dă o digestie uşoară. Trec anii peste mine cu mai 
mult curaj.” 
  Bătrânul spirit cască: 
  “Mi-aş dori o bască. Şi o haină ceva mai groasă.” 
  Gemenele îi ţin isonul: 
  “Ne intră-n ochi bretonul.” 
 “Pesemne că de la atâta jucat, le şopteşte pasărea ce se oglindeşte. Înotatul te oboseşte.” 
   Din cuibul ei ies puişorii. Probabil ar mânca ceva. 
 “Până la ruină nu e mult, îşi spune pasărea. Pe acolo voi găsi mâncare suficientă.” 
“Am ceva delicios pentru voi. Unu şi cu unul fac doi ”, le transmite ruina.  
Din nou, descriere: 
   Puii de pasăre adulmecă aerul. El freamătă. Valurile se lovesc de corabie. Aceasta începe să se 
supere pe ele. Bătrânul spirit cască; fetele vor să se joace, dar nu ştiu ce. Ruina are o surpriză. 
Pasărea se pregăteşte să decoleze. Aerul începe să vibreze. 
   Atlantida nr. 21 iese din valuri. Valurile se opresc uimite. Pasărea-şi amână plecarea. Puii au 
rămas cu ciocurile-n vânt. Bătrânul se încălzeşte brusc. Gemenele privesc căzute-n admiraţie. 
Atlantida nr. 21 se va scufunda din nou. Ruina-i face repede o fotografie. 
Probabil că va urma. 
                                                                                           Cristian Săuchea 
             Celtics 21                                                                  06.01.2013 
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Atlantida de buzunar      (Jocul emergenţei) 
 

Emanuelle Muntean, 7B & Teodora Mitea, 7B 
 
A fost odată ca niciodată o insulă. 
Insula era de fapt o piatră enormă, pe care un om o scobise ca să-şi ascundă în ea toate visele, 
sentimentele şi ideile. 
Acel om era un ofiţer dat afară din armată şi de aceea avea idei bolnave, vise şi sentimente 
groaznice. 
S-a izolat, ani la rând, trăind doar cu piatra – care ajunsese să fie lumea lui toată. 
Piatra a crescut: a ajuns să fie o mare insulă misterioasă, plină cu secrete. 
Însă ea era aşa doar prin inima lui, fiindcă de una singură era mică şi neînsemnată. 
Insula cu sentimente ajunsese la un moment dat să fie temeiul viselor unor făpturi stranii – 
făpturi ce se feresc să intre în legătură cu oamenii. Ea era înconjurată de ape lucitoare, ca de 
argint; omul îşi proiecta într-însele chipul: ca în oglinzi, ca în memorii, ca în uitări.  
Chipul lui era foarte schimbător: odată era tânăr, odată bătrân, după cum îl visa piatra. Iar apele 
erau şi ele sub dominaţia pietrei celei însufleţite. Şi totul forma Universul interior al acestui om. 
Iluziile omului despre o viaţă posibilă au transformat apa într-un portal schimbător ca vremea: 
acum te ducea într-un loc bun, acum pe cel mai groaznic meleag cu putinţă. 
La un moment dat apa înghiţi piatra. Omul nu realiză pe moment, dar apoi îşi dădu seama că nu 
mai are sentimente, idei, amintiri. Piatra dispăruse cu totul, şi cu ea trupul şi sufletul lui, idealul 
lui. Iar el devenise conştiinţă pură, asemeni unui ochi suspendat în vid. Şi-a dat seama că trebuia 
să o recupereze degrabă: trebuia să recupereze lumea şi viaţa lui. 
Fără să se gândească prea mult, sări în apă. El îşi dorise să nimerească prin portalul rotund în 
locul cel mai bun, dar dimpotrivă, a ajuns în celălalt. Acolo piatra nu mai era. Gândi că piatra 
ajunsese pe tărâmul cel bun. Apoi o văzu. Era nemişcată.  
Portalul cel circular al apelor de argint o înghiţea şi-o reda nemişcată, intactă. Piatra era ca 
Atlantida: în jurul ei se schimbau lumile şi veacurile, se răsturnau şi se tulburau istoriile, însă ea 
era impasibilă. Omul – sau conştiinţa lui pură – a ştiut atunci că n-avea să o mai atingă de-acum 
niciodată. 



13 
 

Speranţa lui însă nu murise. 
El căuta, căuta s-o ajungă smintit, dar nu putea să facă nimic. Era înghiţit de portaluri, de ape, de 
lumi şi de veacuri intense şi era furat de voinţă, fiindcă ele ascundeau alte vieţi, alte sentimente, 
alte doriri, mai puternice decât erau ale lui. Piatra era nemişcată în centrul tuturor acestor 
Universuri – şi totuşi, nu era niciunde. 
Dar când să se dea bătut, văzu adânc sub el, în abisul infinit al oceanului, patru cercuri de ape 
subterane concentrice. Şi apele erau dulci. Cele patru cercuri concentrice erau patru uşi ale 
adâncului. Şi pe ele scria „vise”, „sentimente”, „lacrimi” şi „pietre”. Şi cuvintele scufundate se 
roteau unele în altele.  
Însă el nu se adânci în nici o uşă, ci rămase aproape de suprafaţă. Nici el nu realiză de ce n-a vrut 
să încerce măcar o uşă, dar i se părea că nimic nu mai are sens. Deja viaţa lui nu mai exista. 
Fiind spulberat, renunţă să mai vadă, să mai atingă, să se mai zbată. 
Era speriat, pentru că ştia că o să moară. Nu realiza că murise demult şi că acum locuia într-un 
univers incontrolabil. Nu ştia că pe unii frica de moarte îi însoţeşte şi după moarte – şi după ce 
moartea a trecut prin ei. Ştia numai că piatra aceea nemişcată, statornică în miezul Universurilor 
mării, îi va rămâne pierdută pe veci. 
         11. 12. 2012 
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SS pp ee cc tt aa cc oo ll uu ll   tt oo tt aa ll   
 

(scenariu) 
 

 
Mihail Medrea 

 
Secvenţa 1 

 
Radu Miclăuş şi Szabo Zoltan conversează într-o staţie de autobuz. Zoltan îl fixează insistent 

pe Richard Wechtter, al cărui comportament bizar (vorbeşte singur şi gesticulează necontrolat) 
atrage atenţia trecătorilor. 
 
RADU : Şi el ce ţi-a răspuns? 
ZOLTAN (nu e atent, căci îl urmăreşte cu privirea pe Wechtter) : ... 
RADU (consultându-şi ceasul) : Trebuie să vină. 
ZOLTAN : ... 
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RADU :Totuşi, n-a spus nimic? 
ZOLTAN : .... 
RADU (iritat) : Domnule, am impresia că vorbesc singur. 
ZOLTAN (zâmbeşte trist) : Scuză-mă, dar nu eşti o excepţie. 
RADU : Nu înţeleg. 
 

Zoltan i-l arată pe Wechtter 
 
RADU (dă din cap cu subînţeles) : Cu el e o poveste terifiantă. 
ZOLTAN : Bănuiam. 
RADU : E vorba despre colaborarea lui cu Aurelian Gândilă, zis Cassandru. Nu se poate să nu fi 

auzit de el. 
ZOLTAN : Regizoru' ăla nebunu'? 
RADU : Da, regizorul. Dar nu era nebun.  
ZOLTAN : Nu el o aruncat în aer Complexul cultural ? 
RADU : Ba da, numai că la figurat. A fost un vizionar.  
ZOLTAN : În ce sens? 
RADU : N-avem timp să-ţi explic acum. Poate mâine, dacă veniţi la noi, cum spuneai. 
ZOLTAN : Venim, cum altfel... 
RADU : Atunci, să-mi aduci aminte şi de Herr Wechtter. 
ZOLTAN : Care Wechtter? 
RADU (i-l arată cu privirea) : Domnul cu pricina. 
 

 
Secvenţa 2 
 

În studioul unui fotograf. RADU MICLĂUŞ – 
gazda, pe un fotoliu. SZABO ZOLTAN şi MONICA 
(soţia lui), pe canapea. 

 
RADU : E cel mai important eveniment la care am 
fost martor. 
MONICA : Mai important decât Revoluţia? 
RADU : La Revoluţie n-am fost martor, ci am 
participat efectiv. 
ZOLTAN : Ia zi, ţi-ai „tras“ certificat de 
revoluţionar? 
RADU : Aiurea! Doar n-am ieşit în stradă ca să... 
Numa' că nu despre asta e vorba. Ai vrut să-ţi 
povestesc despre Richard Wechtter, şi când colo... 
MONICA : Scuză-ne. Promitem că nu te mai 
întrerupem. 
RADU : Nu promite, că n-o să te ţii de cuvânt. 

MONICA : Cine, eu? Se vede că nu mă cunoşti prea bine.  
 

Radu îl priveşte pe Zoltan. Acesta ridică din umeri. 
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MONICA : Ei, ne spui odată, sau... 
RADU : Scuzaţi-mă. Să începem cu... o cafea. Sau vreţi altceva? 
MONICA : Nimic altceva. 
 

Radu trece în chicineta de alături. Cei doi soţi îşi plimbă privirea prin studio. Radu revine cu 
o tavă. Îi serveşte cu cafea, apoi se aşază din nou în fotoliu. Priveşte spre Zoltan. Acesta face un 
semn aprobator. 
 
RADU : Spectacolul total  trebuia să fie încununarea strădaniilor lui Cassandru. Îl pregătea... 
MONICA : Cine-i acest Cassandru? 
RADU (binevoitor) : Credeam că Zoly te-a pus cât de cât în temă. 
ZOLTAN : I-am spus doar că-i vorba despre o întâmplare ieşită din comun. 
RADU : O.K. Aflaţi atunci că respectivul Cassandru era unul dintre cei mai apreciaţi regizori de 

teatru din ţară.  
MONICA : Era? Înseamnă că... 
RADU (amuzat) : Vezi, deja ţi-ai încălcat promisiunea. 
MONICA (inocentă) : Ce promisiune? 
 

Radu şi Zoltan râd. Monica îi priveşte, 
poznaşă 
 
RADU (aşteptând calmarea audienţei) : Într-
adevăr, Cassandru a trecut la cele veşnice. 
MONICA : Îmi pare rău. Era bătrân? 
RADU : Dimpotrivă. 
MONICA : Îmi pare şi mai rău. 
ZOLTAN : Hai-odată, Radule, nu ne mai 
fierbe atâta! 
RADU : Doar dacă nu mă mai întrerupeţi. 
MONICA (cu promptitudine) : Promit solemn. 
 

Iarăşi râd cei doi. 
 
RADU : Bine. Aşadar, să revenim la 
Cassandru. Acesta şi-a început cariera ca 
ziarist. Îşi dorea să ajungă cronicar dramatic, 

numai că ziarele locale nu dădeau cine-ştie-ce atenţie teatrului. Pe de altă parte, doar o dată 
pe an, cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru, se întâmpla ceva într-adevăr notabil în 
oraşul nostru.. Iar atunci, veneau cronicarii cei mari din Bucureşti, care luau crema... 

ZOLTAN : De ce nu s-a mutat în capitală? Doar acolo e bătaia peştelui. 
 
RADU : Fiindcă nu-i putea suporta pe „capitalişti“. Circulă pe la noi o vorbă : bucureştenii sunt 

fie nebuni, fie ţigani, fie şi una şi alta. Văzând că n-are spor, în cele din urmă Cassandru s-a 
înscris la Facultatea de teatru, secţia regie. În paralel, a lucrat ca taximetrist, paznic de noapte, 
reporter, agent publicitar, figurant... 
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MONICA : Toate astea sună exact ca în biografiile prefabricate ale starurilor de la Hollywood.  
ZOLTAN : Monica, ai promis că nu-l întrerupi! 
RADU (mucalit) : Nu-i nimic, stimabile; uneori, întreruperile sunt binevenite. 
ZOLTAN (nu se „prinde“) : Parcă ziceai că... 
RADU : Ziceam... 
MONICA : ... dar nu şi credeam... 
RADU : Ba da. Numai că, vedeţi voi care-i şmecheria, sunt cazuri în care întreruperile... 
MONICA : Sunt ca pauzele în muzică, nu-i aşa? 
RADU : Aşa o fi. Să trecem deci peste anii de ucenicie ai lui Cassandru.  
MONICA : Ce bine! 
RADU : Iată-l absolvent. Dar nu şef de promoţie. Nu asta urmărise. 
MONICA : Dar ce? 
RADU : Voia doar să înveţe meseria. Fiindcă în facultate, în timpul unui spectacol foarte 

îndrăzneţ al lui Silviu Purcărete, i-a venit marea idee : SPECTACOLUL TOTAL. 
ZOLTAN : Adică o îmbinare a tuturor artelor. 
MONICA : Şi a filmului? Chiar că....  

 
Sună telefonul. Radu face un gest 

elocvent către interlocutor, apoi ridică 
receptorul. 
 
RADU : Da, studioul foto. (...) Sâmbătă? 
Sâmbătă nu pot. Sunt la o nuntă. Şi nici 
duminică... Trebuie să plec la... (...) 
Încercaţi la FOTO UNIVERSAL. Ei au 
mai multe... (...) A-nchis... (pune 
receptorul jos. Către cei doi :) Asta-i 
piesa. Unde-am rămas? 
MONICA (voit emfatic) : La Spectacolul 

total ! (Râde) 
 

Râd şi Radu şi Zoltan. Sună din nou 
telefonul.  
 
RADU : Alo. Da. (...) Nu. Încercaţi la 
FOTO UNIVERSAL. (închide) 
ZOLTAN : Batăr îţi dau comision ăia de 
la FOTO UNIVERSAL pentru reclamă? 
RADU : Aiurea!  
MONICA : Şi-atunci, de ce... ? 
RADU : La ei îi trimit pe pisălogi şi 
mitocani. 
MONICA : Şi ei ce zic? 
 

Sună celularul lui Zoltan. Acesta îl scoate din buzunar, butonează la el câteva momente, 
după care le face un semn sugestiv celor doi şi iese din studio. 
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MONICA : Aşa nu mai termini niciodată povestea. 
RADU : Poate mă apuc s-o scriu. 
MONICA : N-ar fi o idee rea. 
 

Intră Zoltan. 
 
ZOLTAN : Să ce? 
MONICA : Să scrie povestea. 
ZOLTAN : Ce poveste? 
MONICA : Asta, pe care n-apucă s-o ducă la capăt. 
ZOLTAN : N-ar fi o idee rea. 
 

Radu şi Monica râd.  
 
ZOLTAN (nedumerit) : De ce râdeţi? 
 

 

 

Secvenţa 3 
 

Suntem acasă la soţii Szabo. O cameră spaţioasă, mobilată sumar, însă cu gust. Tolăniţi pe 
fotolii, Monica şi Zoltan, Radu şi o tânără, Corina, fiica acestuia. Pe măsuţă, pahare, o sticlă de 
coniac, farfurioare, şerveţele ş.a.m.d. 
 
CORINA : Tanti Moni, prăjitura asta-i nemaipomenită! 
MONICA : Mulţumesc, puişor. 
RADU : Vrem să zicem că şi prăjitura-i 

nemaipomenită. 
ZOLTAN : Şi mai cine? 
CORINA : Păi, tanti Moni, cine altcineva? 
RADU : Cum îi zice? 
ZOLTAN : Cui? 
CORINA : Prăjiturii. N-am mai întâlnit ceva atât de... 
MONICA (fâstăcită de atâtea laude) : Tiramisu. 
RADU (poznaş) : Tira-cum? 
CORINA : Ti-ra-mi-su. (cu reproş :) Tati, nu fi 

histrionic! 
MONICA : Hai, Corina, să pregătim cafeaua. Ştiu că lui Radu nu-i place filtru'. Şi-ţi spun eu cum 

e cu această Tiramisu. 
CORINA : Bine, vin.  
 

Cele două se îndreaptă spre bucătărie. 
 
CORINA : Are un nume ca de prinţesă egipteană. 
MONICA : Tot ce se poate. Reţeta o am de la o fostă vecină, evreică. Acuma-i în...  
 

Ies. Radu şi Zoltan, rămaşi singuri, se privesc în tăcere. Zoltan aprinde o ţigară. Îi întinde 
pachetul lui Radu. Acesta îi face semn că nu-i trebuie. 
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ZOLTAN : Te-ai lăsat? De când? 
RADU : De ieri. (apucând de pe măsuţă paharul de coniac, îl ridică în dreptul ochilor, îl priveşte 

cu atenţie, apoi îi adulmecă aroma, îndelung) : Faină marfă! 
ZOLTAN (ocoş) : Martel, veritabil. L-o adus frate-su lui Moni din Franţa. 
RADU : Chiar ce mai face Robert? Nu l-am mai văzut de... 
ZOLTAN : Nu Robert. Carol. 
RADU : Carol?! Păi, Carol îi... 

 
   Intră Monica şi Corina. Monica are în braţe 
tava cu ceştile şi cafetiera, iar Corina îi 
deschide uşa, apoi o închide la loc. 
 
MONICA : Ce-i cu Carol? (îi serveşte, pe 
fiecare în parte) 
ZOLTAN : Îi spuneam lui Radu că el ne-o 
adus coniacu' ăsta deosebit. 
RADU : Iar eu m-am mirat că a fost în Franţa. 
Nu cred că are mai mult de zece ani... 
CORINA : Cine, coniacul? 
MONICA (mândră) : Carol are 15 ani, e la 
liceul de mate-fizică şi a câştigat medalia de 
argint la olimpiadă... 
RADU (binevoitor) : La olimpiada naţională? 
ZOLTAN : La Naţională o luat premiu-ntâi! 
Argintu' l-o luat la Lyon, la... Cum îi zice, 
Moni? 

MONICA : La concursul mondial de fizică. 
RADU : Unde-a primit ca premiu o sticlă de coniac...  
 

Tăcere. Corina îl ceartă din priviri pe Radu pentru maliţiozitate. 
 
MONICA : Vreţi şi lapte condensat? 
CORINA : Nu, mersi. Dar nenea Robert? 
MONICA (surprinsă) : Robert? 
CORINA : Da. Ce mai face? Nu l-am mai văzut de... 
ZOLTAN : Robert îi în Franţa. 
CORINA : Chiar? De când? 
MONICA : De trei ani. 
ZOLTAN : Şi s-o stabilit chiar la Lyon. 
RADU (ironic) : Nu mai spune! 
 

Corina îi aruncă o privire necruţătoare. Monica şi Zoltan surprind schimbul de priviri al 
fiicei şi al tatălui, dar se prefac că nu pricep. 
 
MONICA : Am primit săptămâna trecută o scrisoare de la ei. 
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ZOLTAN : Şi-o grămadă de poze.  
CORINA : Le putem vedea şi noi? 
MONICA : Sigur că da. Zoly, unde le-ai pus? 
ZOLTAN : Acolo, mami, la locul lor. 

 
 

Secvenţa 4 
 

E seară. În biroul lui Zoltan. 
 
ZOLTAN : Sper că acum nu ne mai întrerupe 
nimeni. Mi-am închis celularul...  
RADU : Şi eu pe-al meu. Eşti sigur că nu face 
nimeni ore suplimentare? sau că, văzând 
lumină, vreun client n-o să... 
ZOLTAN : N-o să vină nimeni. Am luat toate 
măsurile de precauţie. 
RADU : Ce bine! Ia zi, n-ar fi mai bine să fi 
adus şi nişte fetiţe ? 
ZOLTAN : Ce-i cu tine? Ai băut? 
RADU : Nu. De ce? 
ZOLTAN : Că vorbeşti aiurea. 

RADU : Fiindcă mă simt aiurea. Nu ştiu ce-i cu mine... 
ZOLTAN : Hai, mă Radule, ce vrei, să mă rog de tine? 
RADU : Nu, da'... 
ZOLTAN : Nu sau da? 
RADU : Aşa vine vorba. 
ZOLTAN : Ce zici de-o pălincă? 
RADU : Cine-ntreabă... 
ZOLTAN : ...nu dă bucuros, ştiu. Bineee.... 
 

Zoltan pune pe masă tot ce trebuie. Ciocnesc. Beau. Zoltan mai umple o dată paharele. Beau 
din nou. Zoltan dă să umple din nou paharele. 
 
RADU : Zoly, vrei să ne torpilăm? 
ZOLTAN : Ba nu. 
RADU : Da sau nu? 
 

Râd amândoi.  
 

ZOLTAN : L-am văzut azi pe Wechtter... 
RADU : Ce-i cu el? 
ZOLTAN : Tocmai, ce-i cu el? 
RADU : N-ai o ţigară? 
ZOLTAN : Parcă ziceai că te-ai lăsat. 
RADU : Uite că mă apuc din nou.  
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Zoltan îl priveşte pieziş, dar îi dă şi ţigară şi brichetă. 

 
RADU (aprinzând ţigara) : Când l-am văzut prima oară pe Herr Wechtter, mi s-a părut trufaş şi 

placid. Fiind foarte înalt, privirea lui trece pe deasupra oamenilor. Iar când întâlneşte pe 
cineva de-o statură cu el, îl ignoră. Mai târziu, când aveam aflu că la sinistrul eveniment Herr 
Wechtter a fost nu un simplu martor, ci chiar un participant,... 
 
Radu tace. Zoltan aşteaptă o vreme, apoi îşi pierde răbdarea. 

 
ZOLTAN : Hai mă, nu mă mai fierbe atâta. 
RADU (tresare) : Poftim? 
ZOLTAN : Radule, nu fă teatru scurt cu mine! 
RADU (calm) : De ce ţipi? 
ZOLTAN (isteric) : C-aşa-mi vine! 
RADU (ridicându-se în picioare) : Bine, ţipă. Simte-te ca la tine-acasă. (se îndreaptă spre uşă) 
ZOLTAN : Unde te duci? 
RADU : La baie. 
ZOLTAN : De ce? 
RADU : D’aia. (iese) 
 

Zoltan dă de duşcă paharul, boscorodind pe ungureşte. Radu se întoarce. 
 

 
 

RADU : Radu se întoarce. 
ZOLTAN : Ceee? 
RADU (mucalit) : Şi-acum, seria a doua : Radu se întoarce... 
ZOLTAN : Tu faci mişto de mine? (se repede şi-l ia de piept, urlând : ) De mine, mă?! Măăă! 
RADU (foarte calm) : Vezi, de-aia o să vă lichideze alde Vadim... 
ZOLTAN (s-a calmat, brusc) : De ce? 
RADU : De-aia, că prea vi se urcă pălinca la cap şi mintenaş scoate-ţi brişca. 
ZOLTAN (perplex ) : Ce brişcă? Nu înţeleg. 
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RADU : Nici eu nu inţeleg ce-i cu tine. De ce zbieri? Vrei Ardealu'? Ce să faci tu cu el? Ungaria 
Mare? Mare scofală... 

ZOLTAN (furios) : Bă, termină cu prostiile, că... 
RADU : Vezi c-ai ajuns la vorba mea?! Ţine minte, Zoly, din cauza voastră are Vadim atâta 

succes la ţugulani, că muşcaţi din nadă ca nişte... 
ZOLTAN : Al naibii să fiu de te mai chem pe la mine! 
RADU : Cu neamu' tău cu tot! (dă să iasă, însă uşa-i încuiată) 
ZOLTAN (ameninţător) : Acum să te văd... 
RADU (aprinzând lumina) : Ia poftim. 

 
 

Cei doi se opresc faţă în faţă, privindu-se fioros. După 
câteva zeci de secunde, ... izbucnesc în hohote.  
 
ZOLTAN (ridicând paharul cu pălincă) : Pentru tradiţionalul 
conflict româno-maghiar. 
RADU (idem) : Ba maghiaro-român. 
ZOLTAN : De ce maghiaro-român? 
RADU : Pentru că voi aţi inceput. 
ZOLTAN : No, bine... 
 

Beau amândoi. Zoltan umple din nou paharele. 
 
RADU : Nu mai bem Zoly, că... 
ZOLTAN (scotocind prin sertarul. Aruncă pe birou un coupe-

papier) : Poftim brişca. 
RADU (cu accent unguresc) : Nu inţeleg. 
ZOLTAN : Ţi-am dat brişca. Să nu mai zici că... 
 

Râd amândoi. Beau.  
 
ZOLTAN : No, amu că ne-am făcut încălzirea, îmi spui ce-i cu Wechtter şi Cassandru? 
RADU : Da' de ce? 
ZOLTAN : Pentru că mi-ai promis. 
RADU (aleneş) : Şi-apăi ce, că brişca-i la mine. 
 

Iarăşi râd.  
 
RADU : Râzi tu, râzi, Harap-Alb... 
 

Bate cineva la uşa de la intrare în clădire. Insistent. 
 
RADU : Nu deschide, e zmeul! 
ZOLTAN : Ţi-am spus de la început că nu deschid la nimeni. 
 

Bătăile sunt tot mai puternice. Se aude o voce de femeie. 
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ZOLTAN (privind pe fereastră) : Asta-i Moni. Credeam că rămâne la maică-sa. 
RADU (cu regret) : Deschide-i. Poate-i ceva important. 
ZOLTAN : Pentru Moni orice-i important. (ascunde sticla şi paharele) 
RADU : De ce le ascunzi?. 
ZOLTAN : Din principiu. Să nu creadă că ne-am închis ca să bem. 
RADU : Şi ce-o să-i spui? Oricum o să ne miroasă... 
ZOLTAN : Îi spun că punem la cale o afacere. Şi-acum, mă duc să deschid. 
 
 
Secvenţa 5 
 

În taxi. Pe scaunele din spate, Radu şi Zoltan. 
 

 
 

RADU : Şi-acum? 
ZOLTAN : Acum mergem la maică-mea. 
RADU : Du-te numai tu. 
ZOLTAN : Ba nu. Şi-aşa nu rămân acolo. Vreau numai să... 
ŞOFERUL (începe să-şi piardă răbdarea) : Alo, domnii, mie să-mi spuneţi unde să merg, după 

care n-aveţi decât să discutaţi cât vreţi! 
RADU : Ai dreptate. 
ZOLTAN : Mergem pe Aleea Biruinţii, lângă Piaţa... 
ŞOFERUL : Ştiu unde-i. (demarează) 
 

O vreme, tac toţi trei. Ajung la o intersecţie semaforizată. Staţionează. 
 
ZOLTAN (arătând pe geam, spre trecerea de pietoni) : Uite-l pe Wechtter al tău! 
RADU : De ce al meu ? 
ZOLTAN (ironic) : Fiindcă nu vrei să-mi spui ce-i cu el. 
RADU (revoltat) : Cum adică? Am tot încercat să-ţi spun ce şi cum, da' mereu m-ai întrerupt! 
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ZOLTAN : Eu? 
RADU : Tu, nevastă-ta... 
ZOLTAN : Da' fiică-ta ce are? 
RADU : Ce amestec are Corina în toată povestea asta? 
ZOLTAN : N-are nici un amestec, numa' că... 
ŞOFERUL : Am ajuns în Aleea Biruinţii. Unde să opresc? 
ZOLTAN (privind pe geam) : La blocu' celălalt. (şi imediat :) Aici e bine. (către Radu :) Nu stau 

mult. (coboară) 
ŞOFERUL (către Radu) : Apăi, trebuia să-mi spuneţi că vă întoarceţi. 
RADU : De ce? 
ŞOFERUL : Că mi-o spus dispecera să iau o comandă de la Piaţa Rahova, după ce vă duc pe 

dumivoastră. 
RADU : Îmi pare rău. Nu poţi să-i spui că?... 
ŞOFERUL (fără chef) : Păi... 
RADU : Nu înţeleg care-i problema... Sunteţi o firmă tare, aveţi doar o mulţime de maşini, şi... 
ŞOFERUL : Nu-i vorba de asta. Numa' că dispecera asta-i o scorpie şi nu-mi place să mă pun în 

discuţii cu ea. 
RADU : Bine. Atunci îţi plătesc eu şi cobor.  
ŞOFERUL : Nici chiar aşa. Suntem oameni, nu? Cred că am mai circulat împreună. 
RADU : Aşa-i. Sâmbătă. N-am mai vrut să-ţi aduc aminte. 
ŞOFERUL : Aţi mers să filmaţi la o nuntă. 
RADU : Exact. 
ŞOFERUL : Şi mi-aţi lăsat un ciubuc gras. N-am uitat. Mai ales că se mărita fata lu' Wechtter ăsta 

pe care... 
 

Apare Zoltan. Urcă în maşină. 
 

 
ZOLTAN : Iarăşi îi vorba de Wechtter? Ce-i cu el, de-i aşa important? 
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ŞOFERUL : Nu-i ăla, architectru de la circu' lu' Casandu? 
ZOLTAN : Ce circ? Şi de unde ştii dumneata? 
ŞOFERUL : Apăi, cum să nu-l ştiu, călca-l-ar nevoia, că doar eram la câteva străzi când o sărit în 

aer. 
ZOLTAN : Când dom'le?  
ŞOFERUL : Acum îs vreo patru ani. 
RADU : Acum cinci ani. La vară, în iunie se împlinesc... 
ZOLTAN : M-aţi înnebunit cu povestea asta! (către Radu :) Cu mine nu mai ai linişte până când 

nu mi-o spui! 
ŞOFERUL : Las' că ţi-o spui io. Casandu ăsta... 
ZOLTAN : Nu, că n-avem vreme acum. Trăbă să mergem neapărat la firmă, să trimit nişte e-mail-

uri, după care... 
ŞOFERUL (cu vădit regret) : Domne, păcat că n-ai răbdare. În cinci minute îţi spuneam tot. Eram 

şi io pe-acolo, când Wechtter şi Casandu era s-arunce oraşu-n aer.. 
ZOLTAN : Hai, domn'le, dă-i drumu', că mă grăbesc de nu-i adevărat. (scoţând din buzunar 

portofelul) : Uite, ai de la mine 50 de euro, da' să ajungem cât mai repede la Continental ! 
ŞOFERUL (înşfăcând banii) : O.K., boss! 
 
 

Secvenţa 6 
 

Din nou, în biroul lui Szabo Zoltan. Acesta, 
la birou, priveşte încordat către fax. Radu, 
tolănit în fotoliu, aşteaptă răbdător. Zoltan se 
ridică în picioare, apucă hârtia ce iese din fax şi 
rupe pe orizontală o fâşie din ea. 
 
ZOLTAN (citind grăbit) : Uite şi ocheiu! Totuşi, 
vreau confirmarea. (apasă pe tasta Redial. 
Aşteaptă. Mult.) 
RADU : Formează celălalt număr. 
ZOLTAN : Iar am ton de fax. (formează un 
număr de telefon :) Alo, domnu' Amărăndiţei? 
(...) Da, io sunt, Szabo. Cum îi, bine? (...) Şi-
atunci.... (...) Când? (...) Mâine? (...) La ce oră? 
O.K., domnu' Amărăn... (...) Bine. Aştept. (...) 
Sigur că da. O zi bună vă doresc. (închide. Către 
Radu, exuberant :) Radule, îs bun de cinste! Din 
afacerea asta câştig... Nu pot să-ţi spun cât, da' o 
sumă co-lo-sa-lă. (îndreptându-se spre bar :) Ia 
spune, ce bei? 

RADU : Las-o şi tu până mâine. Să fii sigur. 
ZOLTAN : Treaba-i oablă. (Merge la fax, rupe iarăşi o bandă de hârtie, de data aceasta ceva mai 

lungă :) Uite, am aici ordinu' de plată de la domnu' Amărăndiţei. 
RADU : Copia vrei să zici. 
ZOLTAN : Tot una-i. 
RADU : Cum de ai atâta încredere în moldoveanu' ăsta? 
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ZOLTAN : Ne ştim de vreo cinşpe ani. Am fost colegi de cameră în facultate. Fac afaceri cu el de 
şapte-opt ani şi niciodată n-am avut probleme. Ba am câştigat... destul de bine. Da' un profit 
ca acuma, încă nu mi-o ieşit! (din nou se îndreaptă spre bar :) Uite, ca să serbăm 
evenimentu', deschid sticla de Chivas, pe care... 

RADU (fluieră, admirativ) : Ei, dacă pui la bătaie Chivas-ul !... 
ZOLTAN (alarmat) : Ce faci mă, ai înnebunit? 
RADU (nedumerit) : N-am făcut nimic... 
ZOLTAN (tăios) : Să nu mai fluieri niciodată în casă! 
RADU (amuzat) : Nu te ştiam aşa superstiţios. 
ZOLTAN : Cine-i superstiţios? Io? 
RADU : Da' cine? 
ZOLTAN : Asta-i o chestie pe care o ştiu de la bunicu'. Mi-o spus el mai multe. Nu de-alea cu 

pisica neagră şi că ţi se bate ochiu' stâng... 
RADU : Zoly, lasă-te de goange! 
ZOLTAN : Nu-i de joacă! Ştiau ei bătrânii ce ştiau! 
RADU : Da? Şi ia zi, cum e cu fluieratu'? 
ZOLTAN (şoptit, cu... teamă) : Aduce ghinion. 
RADU : Cum?! 
ZOLTAN (face nişte semne misterioase) : Nu ştiu exact. Zicea bunicu' că aşa, dacă fluieri în casă, 

trezeşti spiritele negre... 
 

 
 
RADU (sceptic) : Bine, dacă aşa zicea bătrânu'...  
ZOLTAN : No, destul am trăncănit. Hai să bem! 
RADU : Mai bine-aş bea o cafea. 
ZOLTAN : Las' că bem şi cafea. Chiar, du-te şi pregăteşte-o. Da' nu înainte de a ciocni cu mine 

un pahar de vischi. Habar n-ai ce zi importantă îi astăzi... Din momentul în care-mi intră în 
cont banii, n-o să mai aibe probleme financiare tăt neamu' meu! 
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RADU : Chiar mă?! Atunci, se schimbă situaţia. (închină cu Zoltan :) Să fie-ntr-un ceas bun! 
ZOLTAN (îl bate pe umăr) : Să ştii că nici pe tine nu te uit! M-am gândit să... Las' că vezi tu...  
RADU (zâmbind) : Asta sună ca o ameninţare. 
ZOLTAN (râde cu poftă) : Aşa-i. Ai încurcat-o cu mine! (dă de duşcă paharul) Hai bea, să-ţi mai 

pun unu'! 
RADU : Nu mă lua aşa de tare, c-ameţesc! (îşi ia paharul şi se îndreaptă spre filtrul de cafea) 
ZOLTAN : Asta şi vreau. O facem lată, mă!  
RADU (meşterind la filtru) : La toate mă aşteptam, da' la aşa ceva... 
ZOLTAN (din ce în ce mai bine dispus) : Pentru mine azi îi mai ceva ca de Anu' Nou! 
RADU : Da' Moni? 
ZOLTAN : Ce-i cu ea? 
RADU : Ea ştie?  
ZOLTAN : D'apăi cum? Fără ea nu mişc un deget! 
RADU : Şi-atunci, ce chef e ăsta, fără neveste? 
ZOLTAN : Chef de burlaci. Trăbă să-mi trag şi io sufletu' o ţâră...  
RADU : Cât zahăr îţi pun? 
ZOLTAN : Las' că-mi pun io. Hai odată, ce tot moşmondeşti acolo?  
RADU : Ho, că vin. (aduce cafelele, apoi cutiuţa cu zahărul) 
ZOLTAN : Da' şezi odată, că m-ai ameţit! 
RADU (râzând) : Nu cred. Mai degrabă-i de la whisky. 
ZOLTAN : Aiurea! Nu-s io ăla să mă pleznesc de la un pahar de vischi. 
RADU : Ba cred că eşti la al treilea. 
ZOLTAN („jmecher“) : D-apăi din acelaşi pahar le-am băut. (mai soarbe din pahar :) Şi ce, de 

când îmi ţii tu cont la cât beau? 
RADU : Chiar aşa. (închină : ) No, servus. 
ZOLTAN (ciocneşte cu el) : Servus, pretene. Şi când ne-o fi mai rău, aşa să ne fie! 
 

Beau... 
 
ZOLTAN : Ar merge şi-o havană, ce zici? 
RADU (alene, tolănit în fotoliu) : Îhî. 
 
 
ZOLTAN (deschide un sertar al biroului, îi întinde cutia 
lui Radu) : Poftim. 
 

Îşi aprind amândoi trabucele. Pufăie, sorb tacticos, 
Zoltan din pahar, Radu din ceaşca de cafea. 
 
ZOLTAN : Radu. 
RADU (alene) : Da. 
ZOLTAN : Nu bei? 
RADU : Ba da. 
ZOLTAN : Ba, io văd că bei cafea. 
RADU : Beau şi Chivas, da' mai cătinel... 
ZOLTAN : Bea, să-ţi mai pun. 
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RADU : Bine, pune-mi. 
ZOLTAN : Da' mai ai în pahar. 
RADU : Pune peste. 
ZOLTAN : În definitiv, treaba ta. Ia zi, nu-i bun? 
RADU : Cum nu. De-aia nici nu mă grăbesc. Vreau să-l savurez. 
ZOLTAN : Şi io. 
RADU (râde) : Chiar? 
ZOLTAN : Totuşi, e ceva, ... ceva care,... ceva nu-i în regulă... 
RADU : Ce anume? 
ZOLTAN : Nu ştiu. Da' aşa simt, că trebuia să mai fac ceva... sau să-mi spui ceva... 
RADU (închină) : Sănătate şi virtute! 
ZOLTAN (închină şi el) : Aşa să fie. 
 

Tac amândoi, pufăind şi sorbind când din licoare, când din cafea.. 
 
 
ZOLTAN : Am găsit! 
RADU (tresare) : Şi ce strigi aşa? 
ZOLTAN : Mi-am adus aminte. 
RADU : Ce? 
ZOLTAN : Mi-ai promis că-mi spui. Nu te las până nu-
mi spui! 
RADU : Ce te-o apucat? Acum n-am nici un chef. 
ZOLTAN : Radule, nu fi pufi! 
RADU : Crede-mă, acum nu... 
ZOLTAN : Ce, te-ai moleşit deja? 
RADU : Da. 
ZOLTAN : Şi mai zici că mi-eşti preten. 
RADU : Cine, eu? 
ZOLTAN : Da' cine? 
RADU : Feri. 
ZOLTAN : Feri?! Cu el îs şogor... Asta-i altceva. (pe un 
ton mieros :) No hai, îmi spui? 
RADU : Un pisălog mai mare ca tine... 
ZOLTAN : Îi Feri. (mofluz :) No, bine. Dacă nu vrei, nu-
mi spune. 

RADU : Nu-i vorba de asta. Da' parcă văd că vine cineva, ori sună telefonu' şi iar n-apuc să.... 
(sună telefonul) 

 
Izbucnesc amândoi în hohote.  

 
 
Secvenţa 7 
 

Acelaşi cadru. Zoltan şi Radu tot cu paharele în mâini. În cameră, un fum să-l tai cu cuţitul. 
Între timp, s-a făcut dimineaţă.  
 



 

RADU : ... Şi-atunci, Cassandru şi
ZOLTAN : De ce n-a căutat sponsori?
RADU : Sponsori avea. Reuşise să

finanţare internaţională. Problema era că n
aprinde o ţigară, se ridică, îşi toarnă cafea. Şi tace.

ZOLTAN (după o vreme, pierzându
RADU : Mă gândeam la spaţiile neconvenţionale. 
ZOLTAN : Ce-i cu ele? 
RADU : Tocmai, pentru că la noi erau prea puţine şi prea mici sălile de spectacol, multe din 

manifestările din cadrul festivalului se ţineau în pieţe publice, în parcuri, în curtea Muzeului 
de Istorie,... 

ZOLTAN : ... în cetatea de la Cisnădioara,
RADU : Ai fost şi tu? 
ZOLTAN (cu regret) : Nu, că pe vremea aia eram în Odorhei... Da' am tot auzit câte ceva, de la 

unu' şi de la altu'... 
RADU : Şi cum de n-ai auzit de 
ZOLTAN : Am auzit io ceva, da' vag şi confuz şi...
RADU : Şi, cum îţi spuneam, Cassandru şi

cadru aparte. Obţinuse fondurile, însă îi trebuia un arhitect. Şi l
Germania. Era într-un turneu, când l
altul?... 

ZOLTAN : Pe Herr Wechtter...
RADU : Exact. Ăla nu prea voia 

făcuse deja un rost.  
 

ZOLTAN : Acum? 
RADU : Da. Ne mai dezmorţim şi noi. Ce zici?
ZOLTAN : N-am nici un chef. Şi
RADU : Cu-atât mai bine. Locul faptei e destul de apro
ZOLTAN : Drept să-ţi spui,...  Şi
RADU : Şi cine te împiedică? 
ZOLTAN : Da’ chiar... Într-un sfert de oră îs gata.
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atunci, Cassandru şi-a dat seama că proiectul ăsta era peste puterile lui. 
a căutat sponsori? 

RADU : Sponsori avea. Reuşise să-l convingă pe directorul festivalului de teatru, aşa că avea 
finanţare internaţională. Problema era că nici o sală de spectacol din oraş... (
aprinde o ţigară, se ridică, îşi toarnă cafea. Şi tace.)  

după o vreme, pierzându-şi răbdarea ) : Zi mai departe, ce mă fierbi atâta?
RADU : Mă gândeam la spaţiile neconvenţionale.  

RADU : Tocmai, pentru că la noi erau prea puţine şi prea mici sălile de spectacol, multe din 
manifestările din cadrul festivalului se ţineau în pieţe publice, în parcuri, în curtea Muzeului 

ZOLTAN : ... în cetatea de la Cisnădioara,... 

) : Nu, că pe vremea aia eram în Odorhei... Da' am tot auzit câte ceva, de la 

ai auzit de Spectacolul total ? 
ZOLTAN : Am auzit io ceva, da' vag şi confuz şi... 

cum îţi spuneam, Cassandru şi-a dat seama că pentru proiectul său avea nevoie de un 
cadru aparte. Obţinuse fondurile, însă îi trebuia un arhitect. Şi l-a găsit în cele din urmă. În 

un turneu, când l-a întâlnit, nu importă acum în ce împ

ZOLTAN : Pe Herr Wechtter... 
RADU : Exact. Ăla nu prea voia să vină, plecase din România de-o bună bucată de vreme şi

 
ZOLTAN : Şi cum l
RADU : Simplu. I
alb. Da' pe sas nu câştigul l
amploarea proiectului. În câteva luni, 
i-a prezentat mai multe variante. Şi s
au hotărât asupra celei mai simple. 
Dar şi cea mai radicală 
unui edificiu anume pentru proiectul 
în cauză. Care, eventual... (
din nou)  
ZOLTAN : ...eventual?...
RADU : Mă gândeam să mergem 
chiar acolo. 

RADU : Da. Ne mai dezmorţim şi noi. Ce zici? 
am nici un chef. Şi-apoi, de-abia aştept să merg la bancă. 

atât mai bine. Locul faptei e destul de aproape de bancă. 
ţi spui,...  Şi-apoi, trăbă să fac un duş, să mă bărbieresc.

 
un sfert de oră îs gata. 

a dat seama că proiectul ăsta era peste puterile lui.  

l convingă pe directorul festivalului de teatru, aşa că avea 
ici o sală de spectacol din oraş... (se opreşte, îşi 

) : Zi mai departe, ce mă fierbi atâta? 

RADU : Tocmai, pentru că la noi erau prea puţine şi prea mici sălile de spectacol, multe din 
manifestările din cadrul festivalului se ţineau în pieţe publice, în parcuri, în curtea Muzeului 

) : Nu, că pe vremea aia eram în Odorhei... Da' am tot auzit câte ceva, de la 

a dat seama că pentru proiectul său avea nevoie de un 
a găsit în cele din urmă. În 

a întâlnit, nu importă acum în ce împrejurări, pe cine 

o bună bucată de vreme şi-şi 

ZOLTAN : Şi cum l-a convins? 
RADU : Simplu. I-a dat contractul în 

nu câştigul l-a tentat ci 
amploarea proiectului. În câteva luni, 

a prezentat mai multe variante. Şi s-
au hotărât asupra celei mai simple. 
Dar şi cea mai radicală – ridicarea 
unui edificiu anume pentru proiectul 
în cauză. Care, eventual... (Radu tace 

ZOLTAN : ...eventual?... 
RADU : Mă gândeam să mergem 

apoi, trăbă să fac un duş, să mă bărbieresc. 
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RADU : Nu te grăbi. Până atunci, eu trag un pui de somn. 
ZOLTAN : Nu faci bine. O să te... 
RADU : S-o crezi tu. 

 
 
Secvenţa 8 
 

Radu şi Zoltan păşesc agale pe trotuarul străzii 
Reconstrucţiei. 
 
RADU : Uite, ajungem în câteva minute. Traversăm 
strada, trecem prin parc şi.... 
 

Ceea ce se şi întâmplă. Ajung pe un teren viran, 
unde dărâmăturile sunt năpădite de buruieni şi gunoaie. 
 
RADU : Cine ar zice că aici... 

 
 
Secvenţa 9 
 
RADU : A venit şi ziua mult aşteptată. Spectacolul 

trebuia să încheie, apoeteotic, a şaişpea ediţie a Festivalului. Închipuie-ţi o mare de spectatori, 
femei frumoase şi elegante, oficialităţi, vip-uri, ziarişti, echipe peste echipe de la cele mai 
importante posturi de televiziune din ţară etc. Evenimentului i se făcuse o publicitate 
deşănţată. S-au ţinut discursuri, s-au spus vorbe mari. Publicul a fost aţâţat şi mai mult de 
prezentarea de modă care a prefaţat... 

ZOLTAN : Bine-bine, treci la subiect!  
 
RADU : A fost un triumf. Spectatorii, în delir, au 
ovaţionat actorii mai bine de un sfert de ceas. 
Regizorul şi actorii au fost aclamaţi ca nişte eroi. 
Şi-atunci, în momentul de vârf, a găsit de cuviinţă 
Destinul să-şi spună cuvântul: cupola teatrului s-a 
deschis ca o floare, urmând mirobolantele jocuri de 
artificii. Cârduri de ospătari s-au răspândit prin 
sală, purtând pe tăvi argintate paharele cu 
şampanie. Şi, în toiul distracţiei, au început 
exploziile. A urmat un carnagiu. Complexul teatral 
s-a făcut zob, acoperind sub dărâmături spectatorii, 
actorii, organizatorii, ziariştii, frumuseţile, vip-urile 
ş.a.m.d. Totul transmis în direct de principalele 
posturi TV ale ţării. Desigur, preţ de câteva 
momente, căci şi operatorii au fost spulberaţi cu-
aparate-cu-tot. Dar au fost câteva imagini de 

coşmar, preluate apoi de reţeaua internaţională TV... 
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Într-adevăr, ssppeeccttaaccoolluull  aa  ffoosstt  ttoottaall, comentau cu cinism ziarele de a doua zi. 
 
(Rămân amândoi tăcuţi, gânditori) 
 

ZOLTAN (după o vreme) : Au murit chiar toţi? 
RADU : Puţini, foarte puţini spectatori au scăpat.  
ZOLTAN : Da' Wechtter?  
RADU : Ce-i cu el? 
ZOLTAN : El cum de-o scăpat?  
RADU : Habar n-am. Au circulat tot felul de versiuni, care-mai-de-care mai fantezistă. 

Închipuieşte-ţi, în una dintre ele se vorbea, nici mai mult nici mai puţin, decât de o 
reconstituire la scară a nimicirii Atlantidei! 

ZOLTAN : Bănuiesc că a fost o anchetă... 
RADU : A fost, da' ştii şi tu cât de transparentă e la noi a treia putere în stat. 

 
 

Secvenţa 10 
 

În faţa băncii Concordia.  
 
ZOLTAN : Ce faci: vii cu mine sau mă 
aştepţi aici? 
RADU : Cum vrei. 
ZOLTAN : Ştii ce, mai bine fă-mi un 
servici.  
RADU : O.K. 
ZOLTAN : Du-te până la cofetăria Perla 
şi comandă un tort. 
RADU : De care? 
ZOLTAN : Ăl mai bun.  
RADU : O faceţi lată? 
ZOLTAN : Pe cine? 
RADU : Aşa vine vorba. 
ZOLTAN : Unde? 
RADU : E o expresie românească. Cum 

să-ţi spun?... înseamnă că... 
ZOLTAN : Lasă, mă, că mi-am dat seama. Şi nu uita, deseară să nu-ţi faci,... pardon, să nu vă 

faceţi program. 
RADU : Eşti chiar atât de sigur că... 
ZOLTAN : Că ce? 
RADU : Că ţi-a reuşit afacerea cu Amărăn... 
ZOLTAN : Mie-n sută! 
RADU : Chiar? 
ZOLTAN : Radule, voi românii aveţi o vorbă... 
RADU : Avem noi mai multe. 
ZOLTAN : Vorba multă... 
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RADU (poznaş) : ... mult aduce. 
ZOLTAN : Fals. Corect se spune: vorba multă, sărăcia omului. 
RADU (privind către bancă) : Tulai, muma-mea! 
ZOLTAN (întorcând capul) : Ce-i? 
RADU : Mai bine nu te uita. 
 

Se aude alarma băncii. Din clădire iese, cu mâinile ridicate deasupra capului, cine altul? 
Richard Wechhter. În spatele lui, doi indivizi mascaţi şi înarmaţi cu pistoale, ţinând în mâinile 
libere câţiva săculeţi purtând însemnele băncii, se îndreaptă în fugă spre o maşină parcată nu 
departe. Cei doi aruncă săculeţii în maşină. Unul dintre ei îl loveşte în cap pe Wechtter cu 
mânerul pistolului. Urcă apoi şi el în maşină, care pleacă, în trombă. Nu după mult timp, se aud 
sirenele maşinilor de poliţie. 

 
ZOLTAN (uluit) : Ioi, Iştenem! 
RADU (murmurând) : Wechtter ăsta parca-
ar fi de la Cascadorii râsului ! 
ZOLTAN : Ce-ai zis? 
RADU : Las că-ţi explic mai târziu. (iarăşi 
tăcere) 
ZOLTAN (după un timp; dezolat) : Şi io ce 
fac acum? 
RADU : Dăm amândoi câte o declaraţie la 
Poliţie despre tot ce am văzut. 
ZOLTAN (bodogănind pe ungureşte, apoi, 
către Radu) : ... s-o crezi tu. Hai să plecăm 
de-aici! 
RADU : Unde? 
ZOLTAN : La o ciorbă de burtă! 
RADU (consternat) : Tu eşti nebun? Ştii 
vorba aia românească? 
ZOLTAN : Care dintre ele? 
RADU : Aia cu baba... 
ZOLTAN : ... care se piaptănă? 
RADU : Îhî. 
ZOLTAN (dând din mână, a lehamite) : 
Hai, mă, să ne dregem, că aici şi-aşa nu mai 

avem ce face! 
RADU (după câteva momente de ezitare) : Zoly, tu nu eşti prost degeaba... 
ZOLTAN (încruntat) : Ai grijă, că io când îs nervos stau prost cu simţu' umorului! 
RADU : O să ţin minte. 
ZOLTAN : No hai. 
RADU : Unde? 
ZOLTAN : Vedem noi. 
 

Finit 
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Viaţa până la un punct 
 
   Erau oameni. Fiinţe fără suflet se jucau cu ei şi îi cultivau atent. Oamenilor sufletul le va fi luat 
mai târziu. Fiinţele acelea se jucau cu ei ca şi cum s-ar fi jucat cu nişte păpuşi. Vieţile oamenilor 
erau trase ca printr-un labirint. Oricât ai fi vrut să scrii ceva, sau să desenezi, erai doar o 
marionetă. Fără energie, creier sau inimă. Trebuia să creezi imagini, geometrii, suflete. Luai 
pământ, pietre sau sentimente şi le amestecai… până acum nimic. 
   Acolo era o doamnă foarte frumoasă care creştea trei lupi imenşi. Lupii aveau de gând să 
scape de acolo cumva. 
   Desenatorul îi muta cum vroia: făcea absolut ce vroia cu ei, încercând să nu lase moştenitori 
niciunei familii. Scriitorul lucra doar cu memoria clipei. Două fiinţe fără suflet, fără trecut, viitor: 
doar cu prezent. 
   Oamenii şi animalele lor de companie fiind lăsaţi aproape fără suflet, nu ştiau ce să mai facă, 
aşa că au decis să trimită o scrisoare – un strigăt de ajutor – către prietenii lor inorogi. 
   O altă doamnă, încercând să îşi nască pruncul fără ca cineva să afle, îşi dădu seama la un 
moment dat că ei toţi sunt doar câteva piese pe o tablă de joc. Toţi oamenii aceia erau controlaţi 
de una şi aceeaşi persoană: Scriitorul. Desenatorul era numai un angajat. 
   Scriitorul îi făcea să fie sălbatici sau blânzi, generoşi sau necruţători, limpezi sau tulburi; dar 
văzându-i cum suferă fără sens, încercă să-i ajute. 
   Femeia era săracă. Trebuia să îşi crească copilul în linişte, fără ca cineva să afle că e cu 
adevărat viu, fără să ştie de viaţa lui. Şi simţea un sprijin. Simţea că cineva nevăzut este lângă ea, 
că o asistă, că o ajută, că o-ntăreşte. Că îi ştie secretul. 
   Acel cineva era unul din lupi. Când se apropia cineva de locul în care era mama şi copilul 
secret el începea să urle precum un zmeu. Nimeni nu mai avea curajul să iasă afară din lumea 
sa interioară până când lupul nu înceta să urle, iar ăsta era un avantaj pentru mamă şi pentru 
copil. 
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   Până când băiatul crescu. Căci da, acesta era băiat. Crescu mare, iar când mama lui nu mai putu 
face faţă problemelor, plecă şi îl lăsă singur. Doar el şi secretul. Îl lăsa în urmă ca şi cum n-ar fi 
fost. Era pentru siguranţa lui. El exista şi nu exista, era şi nu era; dacă nu ar fi fost secret nu ar fi 
fost deloc. Băiatul ştia că ar fi încercat din răsputeri să desluşească misterul acela teribil: cine se 
joacă cu minţile şi vieţile lor, cine scrie o poveste, ştergând-o apoi pe toată. 
   Într-o zi copilul îl întrebă pe lup unde e mama lui. Lupul îi spuse atunci tot adevărul. Şi că 
ajutoarele sunt pe drum – adică inorogii care îi vor salva de aici. Lupul îi promise copilului că îi 
va găsi mama în curând. 
   Băiatul ar fi dorit să spere. Dar simţea că totul este degeaba. Simţea, ştia cumva că mama lui nu 
mai e. Şi o vroia. Vroia acum atât de tare să se răzbune. Să se răzbune pentru toţi anii în care au 
fost manevraţi, în care o mână şi un stilou străin decideau pentru ei, în care toată acţiunea se 
petrecea pe o foaie ca marea albă! Nu vroia să plece. Trebuia. Vroia doar să rămână singur. 
Singur şi liber pentru totdeauna. 
   Lupul îi spuse că nu are rost să se chinuie, că nu există nici o cale de răzbunare, că şi ei, lupii, 
încercaseră de ani buni asta şi că el însuşi simţea că ceva teribil se va întâmpla. 
   Dar nu: nu se putea. Băiatul îşi va urma visul, menirea. Lupul ştia că totul se va termina. Că 
odată cu sfârşitul frazei, al propoziţiei din urmă, nu vor mai putea face nimic. Şi avea dreptate. 
Scriitorul se săturase: atâta acţiune pentru nimic. Obosise. Puse punctul la sfârşitul ultimei 
propoziţii, suflă în lumânare s-o stingă şi plecă. Nu îl mai interesa, nici că pornise o poveste, nici 
că ajunsese să creeze oameni şi lupi, personaje, nici nu avea remuşcări pentru că înfăptuise nişte 
întâmplări. 
   Pentru Scriitor băiatul şi inorogii nu au existat niciodată: nu au fost şi nici nu vor fi. Şi ei ştiau 
asta. S-au bucurat. Erau liberi şi încrezători, inexistenţi şi reali. 
 

Emanuelle Ioana Muntean, 7 B 

Astrid Bogdan, 7 B 
     21. 03. 2013 
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Crescătoria de oameni şi vise 
 
   M-am săturat să tot fug. M-am rătăcit în propriul meu labirint. Acum, confund iubirea cu teama 
şi mirarea cu ura. Nu ştiu unde să mă duc, unde să mă ascund. Cum am ajuns în situaţia asta? Of, 
e o poveste atât de lungă… Dar totuşi, o să v-o spun: pe scurt. Oricum, nu am nimic mai bun de 
făcut înainte să mor.  
   În Atlantida totul mergea pe dos. Oamenii erau animale. De crescătorie. Fiecare om sau, mai 
bine zis, animal, avea câte un rol impus. Oamenii care erau „vaci” erau „mulşi” de idei, cei care 

erau „câini” lătrau sentimente, blana „oamenilor-
oi” era făcută din vise încâlcite, iar „ouăle” 
„oamenilor-găini” cuprindeau dorinţe. Eram trataţi 
cu toţii… ca nişte animale. Pentru acele fiinţe care 
ne stăpâneau noi nu eram altceva decât o specie 
inferioară, o specie menită să le facă lor viaţa mai 
bună, mai comodă. 
   Şi astfel, în fiecare zi, ne mai pierdeam o 
picătură de umanitate. Şi îmi era tot mai frică. 
Frică de necunoscut, de ce ar mai putea urma… nu 
ştiu, puteţi să îi ziceţi cum vreţi. Eu simţeam doar 
teamă. Îmi amintesc când, pentru prima oară, am 
auzit o conversaţie de-a lor: 
   - Şi ce ai de gând să faci cu animalele astea? 
   - Nu ştiu, dar cheamă pe cineva să mulgă vaca şi 
să cureţe grajdurile cailor! 
   - De ce să facă asta? Oricum, nu ne vor mai fi de 
folos după… 
   - După ce le vom extrage energia? Da, dar până 
atunci trebuie să îi facem fericiţi. Cu cât sunt mai 
fericiţi, cu cât e iluzia lor mai adâncă, cu atât 

energia lor va fi mai bună! 
   Atât am auzit din tot ce vorbeau ei. Vocile lor erau piţigăiate şi răguşite. M-am întrebat 
adeseori de ce le trebuia energia noastră. 
   La ferma de oameni în care eram lucrurile decurgeau absolut normal. Fiecare îşi făcea rolul. 
Noi trebuia să avem un zâmbet fals şi chinuit ca să le transmitem ideea că suntem fericiţi. Nu ştiu 
ce animal eram eu. Cred că… unicorn. Odată, pe când stăteam şi visam, un om-animal de lângă 
mine m-a abordat brusc: 
   - Tu ştii de ce ne ţin aici? 
   Nu l-am băgat în seamă: pentru siguranţa mea şi a lui. Dacă vedea cineva că mai avem o 
oarecare trăsătură omenească, ne dădeau înapoi visele şi dorinţele. Asta era cea mai cruntă 
pedeapsă: să ai visele şi dorinţele lângă tine şi să ştii că nu le poţi îndeplini… 
   - Dar tu ştii ce sunt ei? 
   Din nou, omul-animal vorbea cu mine. Poate era nou, poate că nu ştia ce e aici. M-am gândit 
să-l avertizez. Când eram pe punctul să fac asta, el mi-a spus repede: 
   - Şşşt! Nu mai gândi atât! Aici, noi vrem să dormim! 
   - Cum aşa: să nu mai gândesc? 
   - Noi, oamenii-animale, ne auzim direct prin gânduri. 
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   Atunci am realizat că nimeni nu ne putea asculta. În sfârşit! Pot vorbi cu un seamăn de-al meu 
fără să mă ascund! O, singurătate! Cât am trăit în tine! 
   - Şşşt! 
   - Scuze! am zis în gând. Deci, ce sunt aceste fiinţe? 

   - Nu ştiu exact cum se numesc. Ştiu doar că ele 
sunt rodul îmbrăţişării a două şopârle. 
   - A două… şopârle? Bine, dar şopârlele sunt 
atât de mici şi… 
   - Inofensive? Aşa par. Dar inima lor este rece. 
Acum însă, gata cu vorba! O să ne extragă şi 
visele astea şi nu vreau să afle că putem 
comunica! 
   Trebuia… trebuia neapărat să găsesc o cale să 
îi înfrunt, să nu mai fiu dependent. Şi… oricum, 
de ce oare ne iau visele şi dorinţele? De ce şi le 
doresc? De ce le e frică să le avem? 
   - Ca să nu ne găsim labirintul interior. 
   - Cum? Cine a zis asta? 
   - Oare cine? 
   - Dar… n-ai zis chiar tu: gata cu vorba? 
   - Ba da, doar că aveai nişte gânduri atât de 
interesante! 
   - Şi cum aş putea să fac să-mi păstrez visele şi 
să îmi găsesc labirintul interior? 
   - Nu ştiu. Dar îţi spun doar atât: gândeşte-te 
bine dacă tu chiar vrei asta, pentru că, dacă ţi-e 
frică, o să te rătăceşti în labirint. Şi n-o să-ţi 

dobândeşti nicicând libertatea şi paradisul. 
   O ştiam. Am simţit-o dintotdeauna, inconştient. Trebuia cumva să fac astfel încât să-mi ascund 
visele. Era şansa mea. Singura. 
   A trecut o zi, apoi două, trei… până când a venit ziua de luat dorinţele. Singura cale de a reuşi 
să scap era să renunţ la umanitate. Să nu mai am dorinţe sau vise. Am decis să-i dăruiesc omenia 
mea unei stele. Ea mi-a promis că mi-o va da oarecând înapoi. Eu eram următorul la extrasul 
dorinţelor. Acum, fără vise, fără dorinţe, mă simţeam gol. Jalnic. Naiv. Înfricoşat. 
   - Ăsta n-are nimic! a spus una din fiinţele acelea reci. 
   - Atunci aruncă-l! a spus cealaltă. 
   Fiinţa m-a luat şi m-a aruncat într-un vid imens. Ironia e că vidul acela era chiar labirintul meu 
interior. Umanitatea mea a rămas la steaua aceea îndepărtată, atât mai ştiam. Cu poporul meu de 
oameni-animale nu ştiu ce s-a mai întâmplat. A fost, probabil, epuizat şi distrus. Sau a urmat 
calea mea – fiecare către propriul său vid. 
   Aşa am ajuns eu să mă rătăcesc în propriul meu labirint. Până acum n-am ştiut că şi vidul poate 
fi întortocheat… Cred că o să adorm un pic. Sunt atât de obosit. Aş visa, aş dori, dar nu mai am 
cum. Am să mă las visat, dorit, căutat. Mi-e drag să fiu drag şi iubesc să fiu iubit. Dar nu ştiu 
dacă steluţa mea poate să coboare atât de adânc. 
         Teodora Mitea, 7 B     

      21. 03. 2013 
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Tharon     
    (Descensorul) 

 
   În timpul unei lumi noi, când luna prinse viaţă 
definitivă iar soarele era de negăsit, s-a trezit la 
fiinţă o nouă rasă de vietăţi. Conform unui 
studiu mai vechi, din 2019, aceste fiinţe aveau 
toate calităţile pe care şi le-ar fi dorit cineva. 
Doar că le lipseau visele. Printre aceste fiinţe nu 
se găsea nici un visător – aşa cum sunt cei din 
lumea oamenilor.  
   Una din acele făpturi se numea Tharon. 
Tharon era un copil de 12 ani care încă mergea 
la şcoală. El era printre ai săi singurul care nu 
era geniu. Majoritatea copiilor din lumea 
aceasta terminaseră şcoala pe la 5 ani şi se 
ocupau acum cu probleme mature. Dar el era 
diferit. Părinţii lui nu erau deloc fericiţi cu el ci 
doriseră chiar să-l trimită la un orfelinat din 
depărtare – deoarece, cum am spus, Tharon nu 
era un copil strălucit. 
   Tharon însă nu vroia să termine şcoala şi 
datorită unui motiv ascuns: nimeni nu îi putuse 

răspunde la întrebarea: „De ce noi nu putem crea sau visa?” Această întrebare o adresase tuturor 
încă de pe la 5 ani, dar nici acum nu avea un răspuns bun: „Pentru că aşa suntem noi!” 
   Tharon nu putea accepta asta. Şi aşa au trecut anii. La 20 de ani, Tharon a început să studieze 
secretele speciei lui. El a stat ceva vreme în holo-bibliotecă, până când a descoperit în paginile 
curgătoare ale apelor înţelepte, undeva în albastrul închis, o ghicitoare uitată. Ghicitoarea aceasta 
era legată de vise. Tharon a descifrat-o.  
   Ghicitoarea spune aşa: 
   „Legaţi suntem noi, 
   Dar nu de vise, ci de ploi. 
   La cea de a treia lună plină 
   Îţi vei găsi fiinţa, în plină lumină.” 
   Tharon ştia că lumina aceea există numai în legende din alte lumi. A luat o legendă şi a creat 
cu ea un portal. Portalul acesta conducea în lumea visătorilor.  
   Acolo el găsi mai multă singurătate. Deşi lumea visătorilor i se părea urâtă, el simţea că 
visătorii aceştia erau cele mai puternice fiinţe din universul ştiut. 
   Deodată se auzi un ţipăt. Tharon îşi luă inima în dinţi şi porni către acel sunet. După un copac 
complet vestejit apăru un visător trist. Acesta ţipase pentru că supărarea şi singurătatea sa au 
creat o bestie care acum era liberă să alerge prin lumi ca un coşmar, ca o umbră sau ca o 
deznădejde. Tharon îl întrebă pe visătorul cel trist: 
   - Nu vă supăraţi, dar nu cumva ştiţi care e drumul către lumină? 
   - Către lumina dintâi? 
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   Tharon a dat din cap în semn că da. Visătorul a ezitat o oarecare vreme. Apoi îi răspunse lui 
Tharon cu voce rece: 
   - Aici suntem în pădurea moartă. Trebuie să treceţi prin marea adâncă a veacurilor, apoi prin 
valea monştrilor nefericiţi, să escaladaţi munţii şi văile plângerii, să vă cufundaţi în abisul 
plutitor de deasupra neantului. Acolo este castelul celor ce-au fost muritori şi nu sunt. Acolo, la 
hotarul dintre fiinţă şi nefiinţă se zămislesc dorinţele, făpturile, visul. Acolo veţi găsi lumina 
dintâi. 
   Tharon îi mulţumi. Porni la drum. Şi nu s-a mai ştiut nimic de el de atunci. Tharon e o legendă. 
Tot ceea ce ştim e c-a ajuns, a visat şi-a creat. 
        Lara Taraş Zinveliu, 7 B 
        29. 01. 2013 
 

 
Prima lacrimă 
 
   Era odată un om care nu mai avea încredere în 
nimeni şi în nimic. Cu o singură excepţie: el 
mai avea încredere doar în copilăria lui. 
   Acest om locuia departe, într-un loc pe care 
noi nu-l cunoaştem. Era singur şi plângea. Şi 
asta făcea în fiecare zi: se ocupa numai cu 
plânsul şi cu singurătatea. 
   Însă odată şi-a dat seama că nu ştie de fapt de 
ce plânge. S-a trezit, brusc, într-un alt loc. Nu 
era deloc speriat, dimpotrivă, era chiar curios. 
Era undeva printre multe sculpturi specifice 
egiptenilor. Dar era mai mult de atât. În 
mijlocul acelui loc, într-un adânc, se afla 

spaţiul: adică stele, comete, planete. Spaţiul era păzit de un cap uriaş de dragon. Omul s-a dus 
direct acolo, să exploreze, însă, când a atins capul dragonului, s-a trezit în altă lume: s-a văzut de 
departe cum cobora din ceruri. Era dedublat. Dublura lui avea aripi şi toţi oamenii o aclamau. De 
fapt oamenii aceia erau cu toţii copii. Cu greu a realizat ce se întâmplă: în acea poveste, el era 
înger. Şi totuşi: unde era? 
   A ajuns jos; copiii erau mai veseli ca niciodată. Era, însă, retras, un copil care plângea. S-a dus 
la el şi, când l-a atins, s-a trezit înapoi în locul cu specific egiptean. Era puţin depăşit de toată 
situaţia aceasta. S-a dus şi s-a uitat cu atenţie la constelaţii. „E foarte ciudat să le vezi aşa”, îşi 
spuse. S-a dus din nou lângă acel cap de dragon. Capul de dragon l-a atras şi l-a înghiţit. Era ca şi 
când şi-ar fi dat drumul pe un topogan. Interiorul dragonului era un mare parc de distracţii. S-a 
privit într-o oglindă şi a observat că e şi el copil. Din cer, cobora cineva. Acel cineva avea aripi. 
S-a apucat să plângă, dar tot nu ştia de ce. Totul s-a oprit. El, văzând asta, s-a dus să se joace. 
   După ce a terminat cu joaca, a început din nou să plângă. O lacrimă a lui a atins pământul şi 
atunci el a revenit în locul acela ciudat, cu spaţiul în centrul unui adânc. S-a uitat împrejur: era 
din nou adult, însă în locul capului de dragon era acum copilul care plângea, iar din cerul acestei 
lumi cobora îngerul. S-a aşezat şi a privit toată scena. A zâmbit. S-a ridicat şi s-a dus lângă 
spaţiu. Apoi s-a aruncat în el. 
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   Spaţiul acela era durere şi inocenţă, naivitate şi speranţă: era copilăria străveche. Înainte să se 
arunce, mai privise o dată toate cele din jurul său. Acum ştia de la ce a pornit totul. Povestea a 
început atunci când primul copil a vărsat prima lui lacrimă. „Ale cui lacrimi le plângem?” s-a 
întrebat el pentru toată umanitatea. 
   În acea primă lacrimă se desfăşoară şi acum totul. Atunci când plânge un copil povestea se tot 
reia. Şi, în fiecare lacrimă, există un înger care coboară. Atunci când coboară, ţinutul acela ciudat 
se reface şi povestea reîncepe. Mereu cu acelaşi început, mereu cu acelaşi sfârşit. Şi tot ceea ce e-
nlăuntru rămâne de taină. 
         Teodora Mitea, 7 B 

       18. 12. 2012 
 
 
Vânzătorul de umbre şi doamna 
 
   Parcul era pustiu. Băncile tăcute se 
lăsau acoperite de perdelele lungi ale 
zăpezii. Statuia era tot acolo. „Doamna în 
rochie neagră”, aşa i se spunea. Ochii goi 
şi trişti priveau lumea de sub pleoape 
îngheţate. Rochia lungă acoperea 
piedestalul de marmură albă aproape 
complet. 
   Vânzătorul de umbre era şi el acolo. În 
fiecare dimineaţă se uita să vadă zăpada 

acoperind piatra moartă. De multă vreme nu mai avea ce vinde. Vremea nu mai era însorită; era 
doar viscol şi, din când în când, câte o ploaie măruntă mohorâtă, apoi gheaţa. Dar pe el nu îl mai 
interesa nici vremea, nici vânzarea. Tot ceea ce căuta acum erau ochii aceia tăcuţi, privirea aceea 
grea a femeii de piatră. 
   Noaptea frigul îl pătrunse până la os. Se ridică anevoie de pe banca pe care zăcuse şi se opri în 
braţele iubitoare ale nimfei. Luna cobora încet printre crengile noduroase ale arinilor şi se 
răsfrângea spartă luminând sacadat lumea viselor celor două siluete îmbrăţişate. 
   Vânzătorul de umbre, cuprins tot mai strâns de braţele fine ale doamnei în negru, adormi 
fericit. 

* 
   Parcul era pustiu. Vânzătorul de umbre a încercat să se mişte în braţele nimfei de piatră, dar n-a 
putut. Pe bancă, drept în faţa lui, stătea ea: nimfa nu mai era de piatră. Umbra ei era de-a dreptul 
carnală. Îl privea zâmbind pe cel ce îi era lui umbră. Acel zâmbet a dezgheţat atmosfera; şi el, şi 
ea au fost despietriţi. Stăteau înlănţuiţi strâns în timp ce umbrele lor se fugăreau pe alei. Nu 
trebuia să îşi vorbească. Se ştiau mult prea bine. Se ştiau dintotdeauna. Nu mai era nevoie de nici 
un cuvânt.  
   Şi au rămas îmbrăţişaţi până ce zăpada i-a acoperit complet, devenindu-le mormântul cel alb al 
fericirii. 

* 
   În parcul pustiu apăru deodată un băieţel. Băieţelul stătea rezemat de un copac. Era singur; nu 
mai avea pe nimeni, nu-l chema nimic, nu avea unde să se ducă. 
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   Auzi un glas lin, nici de femeie, nici de bărbat: de fericire. Glasul de fericire provenea de la 
cele două statui ghicite a fi în îmbrăţişare sub acoperământul alb. Sub cele două statui bănuite a 
văzut o fetiţă.  
    Două umbre lungi, care se alergau pe alei doar ca să se contopească, i-au adus pe cei doi copii 
împreună. Şi s-au trezit mână-n mână. Şi s-au ţinut strâns mult timp înainte să îndrăznească a se 
privi unul pe celălalt. 
           Vlad I. T. Popa, 7 A 

  18. 12. 2012 
 
Valea celor două lacuri 
 
  (Jocul emergenţei) 
 
Teodora Mitea  & Emanuelle Muntean, 7B 
 
A fost odată un om curios. 
Omul descoperi un loc în care nu mai fusese 
nimeni niciodată: o vale cu două lacuri mici. 
Neştiind ce sunt, el se oglindi în amândouă. 
Într-unul se vedea mai tânăr, în celălalt mai 
bătrân. 
A devenit foarte confuz, deşi undeva, în 
adâncul inimii lui, ştia ce se întâmplă: lacul 
în care se vedea mai tânăr era al Binelui, 
celălalt era al Răului. 
El încercă să intre în lacul Binelui, vrând să-şi 
recapete tinereţea şi s-o păstreze pentru 
totdeauna. 
Însă lacul îl respinse. 
Văzând aceasta, intră în lacul Răului. 
Când trecu prin oglinda sa, se trezi lângă un 

castel. 
Pielea i se zbârci, fiinţa i se îngreună: deveni bătrân. 
Din castel ieşi o lacrimă care râdea şi zbura. 
Lacrima semăna cu o pasăre: avea aripi şi cioc. Bătrânul bănuia însă că are suflet de om. 
El a stat să privească peisajul, să se obişnuiască cu noua lume. Stătea şi privea, în timp ce 
pasărea-lacrimă râdea şi nu se mai oprea. 
Bătrânul a încercat să o ţintească cu o piatră. 
A luat o piatră de jos, însă piatra l-a ars, iar pasărea-lacrimă a început să râdă şi mai tare. 
Neînţelegând nici acum ce se întâmplă, încercă să se întoarcă la viaţa lui, în lumea lui de la-
nceput. 
Pasărea-lacrimă se apropie de el şi-l atinse. Apoi îl privi drept în ochi. 
În acel moment omul se sperie, dar apoi râse înţelept şi urcă să treacă prin oglinda lacului. 
Fără să ştie cum, ieşi prin oglinda lacului celuilalt. 
Întineri cu tinereţe veşnică, rămânând însă înţelept cu înţelepciune deplină. 
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A înţeles că lacurile comunicau subteran: nu erau lacuri ale Binelui şi Răului, ci lacurile 
Tinereţii fără Bătrâneţe şi Înţelepciunii fără sfârşit. 
De acum înainte ştia că toate lacrimile pe care le vărsase în viaţă sau pe care încă le mai păstra 
înăuntrul său vor râde. 
Vedea sensul suferinţei: vedea toate sensurile.  

28. 11. 2012 
 

 
Fiara    

(Jocul emergenţei) 
 
Astrid Bogdan  & Lara Taraş Zinveliu, 7B 
 
A fost odată ca niciodată o fată care a 
crescut singură pe o insulă. 
Insula era plină de gânduri rele şi de 
coşmaruri. 
De mii de ani Lizzy – fetiţa cea fără vârstă – 
încerca să le oprească pe toate acestea: 
luptându-se cu zeul mândriei, ea încerca să 
oprească toate acestea! 
Dar rugăminţile ei nesfârşite nu au fost luate 
în seamă de niciun gând, de nicio fiinţă. 
Rugându-se şi plimbându-se, într-una din 
zile a apărut în faţa ei o creatură ciudată: 
era o fiară cu patru capete: unul de leu, unul 
de inorog, unul de vultur şi unul de om; 
vulturul însemna pesemne agilitatea şi văzul 
în suflete, şi-a spus ea, inorogul simboliza 
iubirea şi naivitatea nesfârşite, leul puterea. 
Ce putea să însemne omul? Omul nu 
însemna nimic. 

Gândurile acestea se adăpostiră în amintirile ei. 
Delilah, fiara, a promis că o va ajuta pe fata fără vârsta, dacă o ajută şi ea. Îi spuse în taină 
povestea ei. 
Cuvintele treceau repede între cele două fiinţe singure, din ele se făceau fraze ca nişte râuri, iar 
frazele alcătuiau din şiragurile de ape o poveste vie. Povestea cea vie a înconjurat insula fetei 
fără vârstă cu şiraguri de sidef şi Lizzy împreună cu Delilah au păşit peste ele într-o lume 
magică.  
Păşind pe oglinda de ape a poveştii au ajuns deasupra unui castel negru.  
Castelul era pe o insulă scufundată de curând şi nu-i mai ieşea la suprafaţă decât turnul cel mai 
înalt. Insula şi castelul se scufundaseră datorită răutăţilor şi neglijenţei locuitorilor, datorită 
greutăţii viselor neîmplinite şi uitate de timp. 
Lizzy o întrebă pe Delilah dacă a locuit aici, iar ea a răspuns afirmativ. Castelul fusese al 
părinţilor ei. „Părinţii mei nu-s ca mine”, a mai spus ea. „Eu nu sunt născută: sunt gândită.” 
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Lizzy a aflat că părinţii ei fuseseră oameni – oameni cu închipuire foarte puternică, dacă o 
putuseră închipui în frumuseţea aceea! Dar acum deveniseră două pietre mari verzi. Statuile 
dormeau în turnul înalt. Ca să se întoarcă din veşnicul somn, ele trebuiau umezite cu apă vie. 
„Ştiu unde să găsim apa cea vie”, i-a spus Lizzy. Şi au plecat amândouă în cea mai adâncă 
noapte a pădurii interzise. 
Acolo era apă moartă şi apă vie. Cu apa cea vie i-au stropit pe părinţii pietrificaţi, cu apa cea 
moartă au stropit gândurile rele, coşmarurile şi deznădejdea din insule. 
 
          4. 12. 2012  
 
 

 
 
Miezul nopţii de nicăieri      (Jocul emergenţei) 
 
Vlad I. T. Popa, 7 A &   Mihai M. S. Maxim   
 
Noaptea era în miezul ei cel întunecat. Oceanul era tăcut, morocănos şi negru precum flacăra 
unei iubiri stinse. 
Llyn nu ştia precis ce-a pierdut: avea impresia că îşi pierduse sufletul. Că îşi va pierde negreşit 
minţile.  
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Insulele rămâneau ascunse. Stelele tăceau. Iar corabia plutea dublu încet – pe apele oceanului şi 
pe oglinda neagră a cerului.  
Sub apele oceanului Llyn vedea alte ape – ale unui râu – şi acolo era chipul iubitei lui ca şi cum 
aceasta ar fi fost înecată. 
Sufletul ei colinda oceanul – a gândit el – şi îndulcea apele sărate formând sub ele râuri şi 
lacuri ale liniştii; din râurile acestea ieşea viaţă, o viaţă dulce. 
Chipul ei era imens – dublu faţă de mărimea navei lui Llyn. Ea a deschis deodată ochii şi l-a 
privit. În ochii ei imenşi era o tristeţe imensă. 
Corabia dispăru în adâncul privirii ei iar Llyn se trezi singur în apele acelea reci ale tristeţii, 
care nu erau nici dulci, nici sărate: doar amare. 
Morrigan era moartă – şi-ar fi spus Llyn în gând, dar gândul a rămas neîndrăznit. Morrigan era 
vie: doar că îl părăsise. Era moartă.  
Llyn o va căuta: el nu a părăsit-o şi nu o va părăsi niciodată. Urmărea apele dulci, apele amare 
de sub apele sărate. Când murea Morrigan şi Llyn era mort, când învia Morrigan Llyn era deja 
viu s-o aştepte. 
S-a trezit deodată în braţele ei. I-a spus: „- Iubito, de fapt eu nu sunt aici.” „- Nici eu”, i-a 
răspuns ea drăgăstos, „important esta că suntem împreună”. 
„- Te-am găsit. Am găsit insula, cu toate că nu insula pe care o căutam: ci pe aceea care trebuia 
găsită. Nu mai vreau să trăiesc pe corăbii. Vreau să fiu viu. Vreau să rămân cu tine. Tu eşti 
viaţa adevărată.” 
„- Nu există niciun  «aici». Există doar «acum»”, i-a răspuns ea. „Eşti în mine şi sunt în tine, 
suntem una, suntem împreună, dar locuim în «niciunde». Va trebui să te obişnuieşti cu asta, 
dragul meu.” 
„- Da, dar în oceanul acesta nu există «acum», nu există nici timp, nici spaţiu. Există doar o 
tăcere, o tăcere atotprezentă. Apele se macină mut!” 
Llyn a văzut sub ape stejari imenşi şi cedri seculari. Era parcul ştiut. Era locul unde s-au întâlnit 
prima oară. Locul unde-a ştiut că femeia aceasta era dintotdeauna a lui. 
Era iarăşi acolo. Era tot noapte: şi acolo, în adâncul acelui parc fără timp, se închipuia pe o 
corabie, plutind tăcut în mijlocul apelor dulci. 
Corabia se scufunda uşor în adâncuri necercetate ale memoriei; trecea printre ramurile 
unduitoare ale cedrilor. Bătrâni imemoriali o salutau solemn, păsări ciudate, aeriene-acvatice, o 
întâmpinau. Llyn a ştiut că nu va mai pleca de aici niciodată, chiar dacă acest «aici» nu exista. 
Trecea încet în nefiinţă. Dar se simţea tot mai viu: în afara timpului, lângă chipul cel trist al 
apelor. 
„- Nu am mai putut să te-aştept”, i-a spus Morrigan: „în Dublin nu ai mai fi găsit pe nimeni.” „- 
N-o să mă mai întorc acolo”, a răspuns Llyn hotărât. 
„- Acolo nu mai am nimic”, a continuat. „Locul meu este lângă tine, chiar dacă nu există niciun 
«aici», chiar dacă numai dorinţele ne ţes vecinicia.” 
„- Suntem uniţi într-un nicăieri care e pretutindeni: vom cutreiera toate lumile, toate fiinţele 
posibile şi imposibile.” După aceasta Morrigan nu a mai spus nici un cuvânt. A înălţat capul. A 
privit apele verzi şi cerurile Irlandei şi a surâs. 
 

4. 12. 2012 
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Atlantida „mea“ 
 
Atlantida trebuie căutată în Atlantic, mi-a spus deunăzi Mihai. N-am văzut Atlanticul decât în 

filme, în fotografii şi la televizor. Deci, n-am avut cum să caut Atlantida. Desigur, am citit şi am 

auzit tot felul de ipoteze despre localizarea acesteia. Unele incitante, altele bizare. Azi însă, am 

văzut o imagine : 

 

 
 

Iată calea către Atlantida, mi-am zis. Atlantida „mea“ nu s-a scufundat ci s-a înălţat 

înspre cer cândva, pierzându-se în stratosferă. N-am auzit nici ca astronauţii s-o fi întâlnit şi nici 

ca sfinţii s-o fi căutat. Cosmonauţii căutau ceea ce li se ordonase să caute. Sfinţii… Ei bine, 

aceştia au aşteptări mai profunde şi mai adevărate decât visele şi aşteptările exploratorilor pe 

cont propriu. Bine-bine, s-ar putea să fiu întrebat, atunci ce este cu „Atlantida ta“? Ce să fie? 

Rămâne de văzut. Deocamdată, am întrezărit doar calea către ea. S-ar putea ca urcând pe această 

scară să ajung taman în propria-mi inimă. Aşa cum ne învaţă Scripturile. S-ar putea… Şi sper din 

toată inima ca această escaladă să nu fie o „prăbuşire în sus“… 

 
14 mai 2013 

ovidiu stanomir 
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Fluturele epileptic    

(Jocul emergenţei) 
 
Vlad I. T. Popa  & Bogdana Halmaghi, 7A 

 
A fost odată ca niciodată o stradă cu un felinar. 
În jurul felinarului zburau spirite. 
Spiritele nu erau nimic altceva decât fluturi, 
fluturi care luminau strada ca nişte felinare 
rotitoare. 
Ei cântau un cântec al fericirii, prin care 
transmiteau stelelor unde de strălucire. 
De acolo venea lumina stelelor îndepărtate: din 
fluturii cântăreţi. 
Unul dintre fluturi avea crize de epilepsie. 
Iar atunci când avea crizele şi steaua lui era 
bolnavă. 
Dintr-o dată a apărut ceva ca un dragon sau ca o 

zi şi i-a înghiţit pe toţi fluturii. 
Şi s-a făcut zi, stelele s-au stins... 
Iar fluturii au adormit zburând în cercuri în burta acelui ceva care era asemenea unui dragon alb, 
asemenea unei zile în zori nesfârşiţi. 
Acel ceva asemeni unui dragon a luat foc şi-a fost ars de focul visului fluturilor; dar fluturii au 
continuat să viseze.  
Doar fluturele epileptic s-a trezit: în spasme şi haos el a deschis ochii.  
Noaptea a revenit şi n-a mai plecat niciodată. Soarele nu s-a mai văzut decât în zâmbetul lunii. 
O gaură neagră înconjurată de un curcubeu neverosimil a înghiţit toate corpurile cereşti şi cerul a 
rămas complet negru. 
Dar fluturii nu au fost absorbiţi. Ei nu erau corpuri cereşti: ei erau doar felinarele de pe-o 
stradă. 
Şi felinarele s-au stins şi visul a încetat... 
Fluturii aceştia sunt sentimentele celor morţi – sentimentele lor rămase pe pământ... 
Atunci când cineva moare, din ţărâna inimii lui se naşte un astfel de fluture. Şi fluturele rămâne 
aici mult timp: până-l va înţelege cineva. Apoi dispare. 
Strada era locul de întâlnire al tuturor fluturilor neînţeleşi, al fluturilor eterni. Strada era 
cimitirul lor de speranţă. 
Speranţele moarte ale tuturor acestor fluturi se rostogoleau sub paşii trecătorilor ocazionali ca 
frunzele toamnei.  
Aceşti trecători nu înţelegeau de ce este numai noapte şi nu mai există zi. 
Nu mai ştiau de ce nu mai apar stelele. 
Nu mai ştiau nici dacă sunt vii sau morţi: erau  spectre perfecte ale indiferenţei. 
Şi fluturii au început să cânte din nou, nemaipăsându-le dacă sunt sau nu ascultaţi. 
 
         27.11.2012 
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"Zona" e albastră 

 
    Imagini se amestecă. În "Zonă" plutesc nediferenţiate: o corabie, o spinare de balenă, nişte 
lentile de contact, câţiva rechini şi, poate, animale preistorice. Norii sunt albaştri, marea e 
albastră, imaginile alb-negru au devenit albastre. În "Zonă" se amestecă şi se joacă iluzii. Sunt 
albastre. O beretă de marinar are în ea puţin caviar. Uitându-ne spre uscat vedem iarbă şi pietre. 
Fiecare piatră este păstrătoarea unei idei. Norii se îngrămădesc, se ciocnesc, se clatină, ameţesc. 
O ploaie lină porneşte. Ceaţa albastră se destramă treptat. Îşi face apariţia un turn semeţ, cu alură 
de colţ de mistreţ, care străpunge zarea. Baza sa este pe apă sau pe uscat. Asta nu e prea clar.   
   În "Zonă" se înfiripă un dialog: 
   "Din punct de vedere empiric, o bază care stă pe apă este o bază nesigură, se aude un glas de 
balenă, de rechin sau de animal preistoric".                                                                                       
  "Din punct de vedere aprioric, cerul este înstelat şi dacă baza este pe uscat, completează un 
căluţ de iarbă sau un porcuşor de pământ". 
   Iluziile continuă să se joace. Sunt nişte copii cu privirile concentrate şi albastre. 
   "Când mimăm o orchestră se aud buciumele", spune unul. 
   În loc de bucium are o coasă de plastic. Valurile stagnează. Prin simpatie toţi copiii devin 
posesori de coase care buciumă. Urcaţi pe valurile albastre cosesc iarba care iese din mare. 
Balenele, rechinii şi animalele preistorice au mâncat suficientă iarbă de mare. Ce a rămas, a 
trebuit ras. Copiii lucrează cât lucrează, apoi se opresc. Acum sunt pe uscat şi se pun la sfat: 
   "Un curent a produs un mic torent", spune un copil. 
   "Torentul mi-a creat o indispoziţie. Se pare că am o jenă-n gât ", completează  alt copil. 
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    Căluţii de iarbă sau porcuşorii de pământ se plimbă prin apropiere. Unul se oferă să-l ducă pe 
copilul cu micuţa durere la un doctor din apropiere. Doctorul are multe măşti. Căluţul-porcuşor 
galopează. Ajunge la cabinet. Doctorul îi vede pe geam şi-şi pune masca agreabilă. Îi zâmbeşte 
copilului. Efectul placebo este obţinut. Durerea din gât se evaporă. Din depărtare se aude un 
cântecel. Copiii cântă la fire de iarbă. Marea albastră devine măiastră. Flori ies de peste tot. 
Viitorul va fi albastru. 
                                                                                         Cristian Săuchea 
                                                                               14.04.2013 Paradigma 
 

 
 

Statuia de pe piedestal    (Tarot Magic) 
 
Statuia neînţeleasă trebuie să coboare de pe piedestal, 
Spaţiul acela trebuie să rămână liber 
Şi să aibă doar raţiunea de a fi. 
E nevoie de un amestec de ploaie şi soare 
Pentru a crea o statuie plină de culoare 
Şi care să aibă viaţă. 
Prea multe monumente de genul „Omul de tinichea”: 
E nevoie de imagini cu inimă. 
 
  Magda Tudor  4. 08. 2012 orele 19:05 
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Năvăleşte lumina 

 
   Armiile strălucesc. Zgomotul se-nteţeşte. 
Prin poartă lumina străluceşte. De unde 
vine ea? Unii zic că de la răsărit, alţii zic că 
de la apus. Demetru se gândeşte că vine din 
Atlantida.  
   Puhoaie de oameni se înghesuie prin 
defileu. Lumina le bate din spate. Suliţe, 
puşti, mitraliere, tancuri. Gurile deschise 
strigă sau cântă. Demetru se-nspăimântă. 
Un comandant, zic unii că-i mare, alţii zic 
că-i mai mic, se opreşte deocamdată. Lui 
Demetru i s-a părut că se opreşte deodată. 
Scoate din rucsac un pacheţel. Din el apare 
un borcănel. În interior, un peştişor. Iese un 
oftat nostalgic: 
   “Ce viaţă am dus în Atlantida!” 
   Lumea aude. Zăngănit de suliţe. Un ţăran 
coseşte alături. 
   “Ce este Atlantida?” 
   “Este paradisul peştişorilor.” 
   Borcănelul emană un miros cristalin. În 
pacheţel se mai distinge o floare. Nările 
soldaţilor freamătă. Mirosul zboară. 
Demetru îl simte. Floarea dă semne de 

derută. Ţăranul lasă coasa şi pune mâna pe-un hârleţ. Plantează floarea. Comandantul dă un 
ordin. Soldaţii repetă ordinul din gură-n gură. Săbiile fac zgomot. Un tanc tuşeşte. Lumina încă 
mijeşte. 
   “Eu zic să vă întoaceţi de unde-aţi venit”, le spune ţăranul. 
    Apa clipoceşte în borcan. Peştişorul ascultă. Lui Demetru îi bate inima, unii spun că mai tare, 
alţii spun că mai încet. Comandantul uneori mic, alteori mare, dă ordin de plecare. Ecoul se 
loveşte de razele luminoase. Acestea vin din toate părţile. Armata este înconjurată. Lasă armele 
şi se predă. Comandantul îi dă ţăranului borcanul şi face calea întoarsă. Soldaţii, după el. Un 
miros pluteşte. 
   “De unde va veni? se întreabă Demetru. Din Atlantida, de la floare sau de la lumina 
purtătoare?” 
    Borcanul este lăsat alături. Ţăranul îşi ascute coasa. Armele părăsite încep să se transforme în 
pământ şi-n iarbă. În depărtare se vede-o armie ce merge cu ochii-n soare. Lumina o urmează. 
 
                                                                                  Cristian Săuchea 
                                                                      30.12.2012 
Celtics 21 
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Aspiratorul de păianjeni 

 
 
    Fata cu părul lung priveşte în zare. 
Casele din depărtare sunt acoperite de 
păianjeni. Par liane transformate în 
capcane.  
   "Cerul întunecat cobora peste dealul 
semeţ". Acesta va fi începutul compunerii. 
Fata recită cu ochii închişi. La şcoală i s-a 
spus să scrie despre primăvară. Ea scrie 
despre primăvara care se descompune în 
vară. Pânzele de păianjen se multiplică. 
Sunt garduri formate exclusiv din aşa ceva. 
În asfaltul sticlos se reflectă un număr de 
ochi de pisică. Sunt străzi în care nu ai loc 
să treci de câte o pisică-gigant cu alură de 
elefant. Fata face cale-ntoarsă.  
   De pe o stradă perpendiculară apare o 
bătrânică. La subsuori are pânze de 
păianjen. O pisică începe să toarcă atât de 

tare, încât încep să vibreze geamurile. Vecinii sunt obosiţi după atâtea cafele. Umblă buimaci 
după păianjeni. Li se închid ochii. Fata devenită fetiţă îşi strânge părul în coc. Merge pe străzi 
neblocate de pisici. Caută locul în care de după un geam transparent îşi petrece viaţa un delfin. 
Delfinul dă din aripi iar codiţa i se metamorfozează în motor. Trapa se deschide. Delfinul se 
desprinde, decolează. 
    Fata îşi aminteşte de o piesă de teatru cu o răţuşcă cu ciocul de lemn. Era când privighetoare, 
când cuc, când cocoţată într-un nuc. Nucul era plin de frunze de păianjen. Pe ele se urcă 
orătăniile. Se pare că totul are o anumită armonie. În atmosferă plutesc flori de păpădie. Răţuşca 
dă din cioc. Pisica toarce. Trupul nu şi-l poate întoarce. Delfinul se pregăteşte să aterizeze. Fetiţa 
cade în admiraţie. Un mic liliac-dragon planează. Înghite câţiva ţânţari, o musculiţă şi o pană de 
prepeliţă. Curând apar alţi lilieci. Fata e nemişcată. Închide ochii. Mâna-i scrie singură. "Pe 
strada decrepită se plimbă-o stalactită." Începe, apoi, să enumere toate vieţuitoarele. O veveriţă 
rugătoare are un motor la cingătoare. Lumea e dominată de tehnologie. Miroase peste tot a 
păpădie.  
   Fetiţa se întrerupe din scris. Liliecii, în formaţie de luptă, pornesc asaltul. Dragonul dirijează, 
veveriţa trage sforile. Delfinul şi răţuşca sunt neutri. Păianjenii dispar. Inclusiv lianele sau cei de 
la subsuorile bătrânicii. Hainele ei miros a naftalină. Sau a sulfamidă. Ori a paracetamol. Pisica 
toarce. Păianjenii se retrag în grabă. Vor căuta alte locuri mai liniştite. Întunecate şi însorite. 
 
 
                                                                                           Cristian Săuchea 
                                                                                28.04.2013 
Paradigma 
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Apa, prăpastia şi guma 

 
      Este seară. Peste labirint se lasă 
întunericul. Panseluţa pare un soldat de 
iarbă. Undeva în labirint se află o 
prăpastie. Acolo stă ascunsă o gumă. Ea 
cenzurează fraze. Panseluţa le păzeşte. Un 
trunchi de om, format dintr-un trunchi de 
copac, se rostogoleşte prin labirint. Se 
loveşte de pereţi. Vibrează. 
   La fiecare ploaie, apa din labirint se 
îndoaie. Trunchiul de om sau de copac 
vorbeşte cu guma. Pare singur. 
   „Acum un an am văzut ceva de porţelan. 
Să fi fost o cană sau poate o farfurie. Cine 
ştie.” 
   Guma cască. Uită să cenzureze. 
Trunchiul cu braţele întinse face 
gimnastică. Panseluţa vorbeşte-n somn. 
Doarme-n post. 
   „Porţelanul era diafan. Soba are miros de 
mercaptan. ” 

   Guma şterge repede să nu rămână nici urmă de gaz. Prin urmare, antipanseluţa, cunoscută ca 
minus-panseluţa, se deşteptă.  
   „Să vă spun un banc. Sau poate un basm. A fost sau n-a fost un personaj. Strănuta. Auzea cum 
curge apa în prăpastie şi stănuta. Aşa azi, aşa mâine, până când se pomeni cu o amendă. Era 
scrisă de un om care vorbea la telefon. Amenda era destul de neclară, aşa că se prescrise. 
Personajul continua să strănute...  .” 
   Minus-trunchiul de copac se rostogolea prin antilabirint. Guma nu putea şterge antirealităţile. 
Oricum, ele se vor rescrie. Apa sau minus-apa şiroia. Antipanseluţa sau minus-panseluţa 
continua să povestească. Glasul nu i se mai auzea. 
   Tensiunea acumulată se metamorfoză în balonaşe de energie. Ca nişte zepeline mici se ridicau 
lent deasupra antilabirintului. Minus-prăpastia se inversă, iar minus-panseluţa se ridică pe un 
norişor. Antitrunchiul ochi un norişor dens. Avea asupra sa piese de porţelan, care vor întregi o 
farfurie. Din ea se va mânca cu o anume veselie. 
   Antilabirintul rămase cu guma sa şi cu puţină apă. Aştepta viitoarea ploaie. Cu ea vor veni 
particule de materie. Însufleţite sau neînsufleţite. Guma ardea de nerăbdare să-şi reia treaba. Prin 
antilabirint mişunau câţiva păianjeni. Se simţeau bine deocamdată. Totuşi se întrezăreau oarecare 
nori de ploaie. Sau de antiploaie. Se auzea fâlfâit de aripi. Mai întâi va fi, probabil, un zbor 
singular. Apoi, un zbor circular. 
   Să vină ploaia, şi-apoi mai vedem. 
 
     Descensorul                                                            Cristian Săuchea 
                                                                       17.02.2013 
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Floricele purpurii 
 
   Pe câmp cresc floricele purpurii. Vântul bate 
liber de constrângeri. Florile freamătă. O imagine 
cu fantome stăruie. Pictorul responsabil, Demetru, 
înlătură din când în când imaginile. Ele se întorc 
în bătaia vântului. Demetru adună floricele. Are 
un sac. Va găti o tocăniţă pe cinste. Înainte de 
asta, o supă înmiresmată. Vălurile albe ale 
fantomelor au devenit rigide. S-au cabrat, căci în 
prim plan a apărut poza misterioasă, electrică şi 
robotizată a unei sirene. Ea emite un cântec 
metalic. Demetru cu sacu-n spinare îşi trage puţin 
sufletul şi urmăreşte distrat spectacolul de lumini 
şi culori.  
   Apare şi o domnişoară portocalie, cu o eşarfă pe 
ochi, cu unghii negre, lungi. Sirena electrică dă 
tonul. Fantomele şi domnişoara portocalie cântă 
melodii voit săltăreţe. Atmosfera se încălzeşte. 
Demetru se descheie la guler şi pune sacul pe 
cântar. Moşul cu barbă lungă, gotică, care 
locuieşte în coliba gotică îi lipeşte eticheta de 
acceptare pe sac. Sunetele se lovesc de arcade, se 
amestecă cu miresmele şi se pierd în nori. Norii 
nu sunt pufoşi. Moşul nu este albastru. Sirena şi 

domnişoara nu dansează. Dar cântă şi visează. Fantomele s-au vaporizat din lipsă de interes 
pentru ele.  
   Apare a treia domnişoară, cu părul înalt şi albastru. Are un cuib de mierle în el. Pe pajişte 
mănâncă un purcel. Demetru salivează. Se gândeşte la tocăniţa de floricele purpurii. Purcelul se 
joacă cu nişte jucării. Moşul cu barba-n vânt se aşază pe pământ. Domnişoarele-sirene aşteaptă 
catrene. De mulţumire, de uimire, de dăruire. Dragostea zboară. Un bondar vrăjit stă în 
expectativă. Demetru pictează în aer balonaşe şi nori albi. Îşi încropeşte repede un scaun. Se 
aşază obosit. E cu ochii pe sac. Alungă cu gândul albine doritoare de miresme. Bătrânul gotic 
picoteşte pe pământul devenit alb. Albastrul lui începe să se decoloreze.  
   De după un nor se aude un motor. Sirenele încremenesc. Apare o păpuşă plutitoare. Are în ea 
înfipte ace cu gămălie. Demetru pictează o păpuşă paramedic, specialistă în descântece, în scos 
de ace şi în acupunctură. Bătrânul ridică oarecum curios capul, apoi recade într-o stare de 
antitoropeală. Capul  îi este aşezat pe un muşuroi părăsit. Cântarul cântăreşte din când în când 
aerul. Acele cu gămălie se integrează în mediul înconjurător.  
   Demetru, în sfârşit, mănâncă din tocăniţa de floricele purpurii. Se opreşte brusc. Pe o tavă pune 
trei boluri pline, se furişează şi le lasă lângă sirene. Ele mai cântă. Dragostea pluteşte prin 
apropiere. Demetru se retrage grăbit. Are dopuri în urechi. Singur bondarul e hipnotizat. N-ar 
mai pleca. Albinele, cu treaba lor prin apropiere. Din când în când se mai aude un motor. Ascuns 
după vreun nor. Muzica se-nteţeşte. Pe alocuri se moleşeşte. Sirenele mănâncă. 
 
                                                                  Cristian Săuchea    31.03.2013 
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Titlu şters 

 
   Dis de dimineaţă ochii erau în ceaţă. 
Nasul flutura. Guma nu ştergea. 
Demetru avea pe noptieră un teanc 
mare de foi scrise. Apucă guma neagră 
şi începu să şteargă. Vroia să o 
consume. Adună, apoi, cu o măturice 
mizeria rezultată şi o împrăştie pe toată. 
Făraşul era  roşu. Nasul lui Demetru, la 
fel. Flutura şi tresălta. Odată cu foile i 
se şterseră şi ideile. 
   În minte îi zbura un avionaş din 
plastic cu motor de plastilină. Trecea 
peste întinderi de iarbă. Pe ici pe colo, 
licurici licăreau. Un ochi imens îl 
privea de sub iarbă. Ochiul avea un 
suflet mare. Ajunse în dreptul unui 
copac. Se opri pentru a fi psihanalizat. 

De un psiholog în copac cocoţat. Psihologul se prezentă: 
   “Mă numesc Golopenţia şi conferenţiez arbuştilor de talie mijlocie. Ei au poveri diverse. Unul 
este plin de viermi de mătase care vor să-şi facă case, altul face cacofonii, altul emite inepţii.” 
   “Interesant, răspunse avionul din plastic cu motor de plastilină. Ai cumva o aspirină?” 
   “Am, dar trebuie să-mi vorbeşti în rime. Rimele uneori dor şi le curge ulei din motor.“ 
   Demetru, brusc, decretă abolirea oricăror rime. Avionaşul îi plecă din minte. Pesemne că 
gândul îi stătea la plăcinte. Nasul său, în continuare, tresălta. Vedea o plăcintă uriaşă înconjurată 
de şapte duzini de pitici însoţiţi de o duzină de “Albă ca Zăpada“. Acestea erau îmbrăcate în 
polistiren expandat de 10, care-i şi întrece. Golopenţia, cocoţat într-un alt copac, plantat la 
întâmplare, dădu semnalul. Avea  o fluierice cu mai mulţi ochi desenaţi pe ea. Un ochi mustrător, 
altul inodor, altul color. Piticii mâncau în sens trigonometric. Se învârteau în jurul plăcintei. 
Psihologul, devenit antipsiholog, îi antipsihanaliza. Când un pitic strâmba din nas, Golopenţia se 
gândea că-i trebuie un contrabas. 
   Demetru, sătul de mirosul emanat de plăcintă îşi suspendă orice urmă de idee. Lăsă doar anti-
ideile. Ele circulau în sensul acelor ceasornicului. Ceasornicul era stricat. Un avionaş cu motor 
zbura împreună cu un tractor. Alături călătorea un rest de plăcintă, cu mai mulţi pitici care 
dormeau. Golopenţia îi privea cu un cântec pe buze. Era patriot. 
   Demetru, cu o gumă albă într-o mână şi cu restul de gumă neagră în cealaltă mână, gândea. 
Cum o foaie se umplea, pe loc o ştergea. Obiectele pluteau în, de acuma, semiobscuritatea 
instalată. Golopenţia căscă zgomotos, când auzi acest cuvânt preţios. Degeaba decretase Demetru 
abolirea rimelor. Acestea veneau de la sine, deşarte şi greu de digerat. Mai era din plăcintă de 
mâncat. De îndată ce ne vom trezi, o vom termina. Golopenţia ţopăia din copac în copac. 
    “Ce să-i fac, concluzionă Demetru, îi place să ţopăie. Să-l lăsăm în voia lui.“ 
 
                                                           Cristian Săuchea 
                                                                                 18.11.2012 
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Valentina şi Demetru 

 
    Valentina s-a întâlnit cu Demetru 
de ziua ei. Demetru ducea în spate 
un sac de pietre. S-a oprit puţin, şi-a 
şters sudoarea şi s-a uitat la cer. 
Cerul era gri şi pufos. Pietrele 
dialogau, aşa că ajunseră mai grele. 
Cu cât dialogul avea mai multă 
consistenţă, cu atât atmosfera 
devenea mai morocănoasă. 
Valentina îi dădea târcoale lui 
Demetru. Acesta se certa cu 
pietrele. 
  “Şi zi aşa, dacă se ciocnesc doi 
bolovani de la Stonehenge, atunci 
iese o idee kantiană!”. 

  “Iese, iese, dar mai întâi deschide puţin sacul să iau un pic de aer. Nemaivorbind că mă 
ciocnesc des de confraţi.” 
  “Te poţi ciocni cât vrei, poţi să doreşti aer, treaba ta. Eu nu deschid sacul”, rosti calm Demetru. 
Am impresia că vrei să evadezi.” 
  “Miroase a Stonehenge, de aceea vreau puţin aer.” 
  “Mie mi se pare că vine un iz de Atlantida, spuse alt bolovan”. Sau poate era o piatră. 
   Valentina se plimba în sus şi-n jos. Demetru n-o observa. 
   “De unde ştii tu de Atlantida?” întrebă acesta. 
  “Am învăţat de la un duh pătrat şi pe-alocuri iluminat.” 
   Valentina, în perplexitatea ei, începu să se rostogolească. Locul era uneori drept, alteori drept. 
Demetru se opri, lăsă jos sacul şi privi cerul. Era gri-pufos, pe alocuri morocănos. Valentina se 
mai rostogoli un  timp. Să zicem t 0 , apoi reveni la poziţia bipedă. Ajunse chiar lângă Demetru. 

Acesta o observă. O privi un timp, să-i zicem t 1 , apoi începu să-i desprindă pietrele şi bolovanii 
de pe ea. Erau ca magnetizaţi. Deschise sacul. Bolovanul kantian dădu să  iasă. Pesemne că 
văzuse o casă. Casa avea o fantă. Numai bună să fie astupată. 
  “Pune-ţi pofta-n cui !”, îl potoli Demetru în timp ce-i scotea din buzunarul Valentinei o piatră 
ponce. 
   Sacul era acum destul de plin. Demetru îl ridică cu greu şi merse câţiva paşi. În mâna cealaltă 
avea mâna Valentinei. Era pufoasă şi antimorocănoasă. 
    De după o coloană cilindrică, părăsită, plină de molii, praf şi ţânţari, apăru deodată un 
personaj. Se vedea că avea curaj. Ducea o roabă. Pe loc, Demetru o închirie. Puse drept gaj 
bolovanul kantian şi, bonus, piatra ponce. Personajul le luă cu un aer enigmatic, puţin flegmatic. 
  “Peste un timp,  să zicem t 2 , ne vedem în acelaşi loc”. 
   Personajul îşi notă latitudinea, longitudinea, încuviinţă şi plecă. Demetru puse sacul în roabă. 
Fiecare gest al său emana satisfacţie, poate bucurie. 
  “Azi e ziua mea !” exclamă Valentina. 
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   Demetru o îmbrăţişă brusc, apoi o ridică şi o puse în roabă. Era uşoară ca o particulă de 
antimaterie. 
  “Vei primi cadou o plimbare cu roaba. Azi te vei numi Aspazia.” 
   Valentina consimţi şi se cuibări lângă sacul cu bolovani. Aceştia deveniseră duioşi. Vorbeau în 
versuri. Începură un cântec lin. 
   Demetru mergea semeţ. Ajunse la grădina sa. Aspazia dormea. Luă sacul cu grijă. O acoperi cu 
o plapumă firavă. Aranjă pietrele şi bolovanii pe monumentul său funerar, în rest peşteră şi 
ierbar. O ridică pe Aspazia şi o aşeză pe patul de frunze din interior. O acoperi, desigur, cu o 
plapumă color. Era ca-n dormitor. Un foc lin ardea-n cămin. 
   Demetru purcese la drum. Îi mai rămaseră câteva resturi. Astupă fante întâlnite-n case. Se 
apropia timpul  t 2 . Personajul îşi aştepta roaba. Demetru îşi făcuse treaba.  

                                                                                       
                                                                                           Cristian Săuchea 
                                                                              08.01.2013      Celtics 21 
 

 
 

Imagini noi se-nfiripă 
 
    Într-un copac stătea un satrap. 
Conducea o satrapie. Mulţi bebeluşi 
pluteau prin preajmă. Când se săturau de 
plutit, se lăsau pe crăci. Îşi luau 
scutecele curate, molfăiau câte-o frunză 
şi se culcau. Satrapul le schimba toate 
scutecele şi le îngropa la baza copacului. 
   Bebeluşii respirau lin, gros sau curios. 
Sforăiau. Brusc, copacul se desprindea 
din rădăcini şi decola. Survola spaţiul 
antiaerian. Din când în când se lăsau pe 
el păsări obosite. Câte-un pelican, vreun 
albatros de tristeţe ros, câte-un 
porumbel-menestrel. Copacul se-
ngreuna. Satrapul pilota coerent. Ocolea 
vârtejuri perpendiculare şi plana 
ortogonal. Bebeluşii visau alb-negru pe 
pereţi din fum. Caii nechezau silenţios. 
Imaginile intrau în ceaţă. Satrapul 
trimitea liane albatrosului trist. Lianele 
miroseau bine. Pasărea se agăţa de ele. 
Vechea stare se balansa. Ameţea. 
Tristeţea vagă ieşea. Copacul, în 
continuare, se-ngreuna. Ateriză 
zgomotos şi curios. Un bebeluş se trezi 

cu plânsul în gât. Primi repede un bol de lapte dintr-o cometă. Îl bău dintr-un multiplu de şapte 
sorbituri. Se simţea altfel. 
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   Păsările începură să-şi ia zborul. Porumbelul-menestrel făuri un cântecel. Satrapul trebuia să-l 
cânte de câteva ori pe zi şi să recite între şapte şi paisprezece poezii. Bebeluşii ascultau. Apoi se 
desprindeau şi prin văzduh pluteau. Copacul nemişcat le pregăteau mâncarea. Frunzele puternic 
vascularizate primeau o infuzie de lapte de cometă. Satrapul era mulţumit. Peste un timp va 
comanda o satrapie formată din oameni educaţi, bine crescuţi şi plini de imaginaţie. Iată o frază, 
sănătoasă şi coerentă. 
   "Să lăsăm visarea, se auzi un gând, şi să trecem la treabă. Scutecele aşteaptă." 
   Bebeluşii continuau să plutească. Văzduhul era plin de jocuri. Imagini noi se-nghesuiau. Cine 
stă să le mai contorizeze. Soarele arăta ca un cap de leu. Era o constatare. Leul se înnoura. 
Lumânările se aprindeau în copac. Bebeluşii se-ntorceau la vatră. Poate vor primi şi câte-o 
ciocolată. 
                                                                            Cristian Săuchea 
                                                                                  02.12.2012 
 
 

 
 
Durere răzbunată   
 
 (Tarot magic) 
 
Un zeu primordial se plimba 
Încununat cu lauri de foc şi iubire 
Pe valurile negre, înspumate ale timpului.  
Rămăsese orb în urma unei bătălii 
Cu sine însuşi.  
Îngândurat, începu să viseze o lume albastră 
Cu multe păsări, cu aripi de lumină. 
Unele puteau să zboare, altele oarbe ca şi el 
Rămâneau prinse în piatra albastră. 
Trist, se trezeşte, şi în acel moment străvede: 
Un porumbel alb şi unul negru 
Cu aripile înlănţuite, alcătuind o coroană, 
Prinşi de gravitatea gândurilor lui. 
Şi zeul a plâns, 
Ochii lui seci au început din nou să vadă. 
 
  Ioana Spanache 
  4. 08. 2012 
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Legiuitorul 
 
   Filmul „Apocalipsul acum” („Apocalypse now”) regizat şi produs de către Francis Ford 
Coppola în 1979 tratează cazul unui ofiţer superior exemplar – un adevărat erou de război – care 
alege să fie dumnezeul absolut – cu drept de viaţă şi de moarte – al unei comunităţi primitive. 
Scenariul filmului, scris de John Milius şi Francis Ford Coppola, porneşte de la nuvela „Inima 
întunericului” („Heart of Darkness”) a lui Joseph Conrad. Acţiunea filmului se petrece în timpul 
războiului din Vietnam şi îl urmăreşte pe Căpitanul Benjamin L. Willard (Martin Sheen) de-a 
lungul misiunii sale de a-l căuta în Cambodgia Neutră şi de a-l elimina pe Colonelul Walter E. 
Kurtz (Marlon Brando). Colonelul Kurtz – iniţial un ofiţer de elită, decorat cu cele mai înalte 
distincţii – înainte de a fi făcut general al Armatei Americane s-a retras în jungla Cambodgiei şi a 
devenit zeul suprem al unui trib format din foşti ofiţeri şi soldaţi ai Armatei Americane precum şi 
din băştinaşi. Puterea lui absolută se vede în trupurile decapitate şi în capetele înfipte în pari ale 
oamenilor ce l-au contestat.  

 
    Pe măsură ce se apropie de ţinta 
călătoriei sale de pe Râul Nung, 
studiindu-i dosarul impecabil, Căpitanul 
Willard ajunge să îl admire tot mai mult 
pe cel pe care trebuie să îl asasineze. El 
se întreabă: cum se poate ca un ofiţer ce 
s-a supus atât de credincios 
regulamentelor militare, ordinelor şi 
tacticii, a putut ajunge în postura de zeu 
suprem? Nu cumva regulamentele însele 
conduc la aceasta? Unul din personajele 
secundare – o franţuzoaică din casa unei 
familii vechi îi spune Căpitanului Willard 
că bărbatul e pe jumătate zeu, pe jumătate 
animal. Şi totuşi, rămâne întrebarea: cine 
iubeşte şi cine ucide – semizeul sau 
animalul?   
   Colonelul Kurtz îi împărtăşeşte 
Căpitanului Willard concepţia sa despre 
război, civilizaţie şi umanitate şi îl roagă 
să-i spună totul despre viaţa şi opera sa 
fiului său în eventualitatea că va muri. 
Cumva, îl face pe Willard moştenitorul 
teoriilor sale. Willard îl va ucide la un 
moment dat pe Colonel cu o macetă şi va 
apărea pentru o clipă în postura de zeu 
suprem – ca şi când substanţa Colonelului 
Kurtz s-ar fi scurs în fiinţa sa. 
 

mmsm 
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   Provocare: Imaginaţi o situaţie în care cădeţi cu avionul într-un loc sălbatic. 
Primitivii vă tratează ca pe un „fiu” sau ca pe o „fiică a Cerului” şi în baza 
acestei autorităţi absolute veţi putea să le prescrieţi legi cu recompense şi cu 
pedepse. Descrieţi în ce au constat acestea şi care le-au fost consecinţele. 
 

 
 
Eu, suprem şi singur 
 
   Avionul s-a prăbuşit ca un bolovan. Am fost singurul supravieţuitor. Băştinaşii de pe insulă 
credeau că sunt zeul lor. Ne-am înţeles prin semne la început. Apoi am început să-i învăţ limba 
mea. După un timp ştiau cu toţii limba română.  
   Am scris cu degetul pe nisip legile de care trebuiau să asculte – legi absolute: 
   1. Oamenii care mă vor contrazice vor fi excluşi de pe insulă şi vor muri înecaţi. 
   2. Dacă băştinaşii nu-mi vor da minim trei nuci de cocos pe zi, carne, legume şi fructe după 
meniul prestabilit, persoanelor responsabile am să le tai felii degetele de la o mână. 
   3. Toţi oamenii peste 20 de ani trebuie să muncească 11 ore pe zi. Dacă nu, copiii lor se vor 
uita cum mor aceştia.  
   4. Copiii se vor antrena pentru războaiele viitoare cu cei din insulele vecine şi vor învăţa să 
citească şi să scrie, să comunice la distanţă. Dacă nu, vor fi aruncaţi în săbii şi suliţe. 
   5. Bătrânii trebuie să planteze 5 copaci fructiferi în fiecare zi sau echivalentul în cereale. Dacă 
nu, vor fi obligaţi să mănânce pământ. 
   6. Tinerii care se vor antrena pentru război nu au voie să mănânce decât la ordin. Ca 
antrenament de supravieţuire în junglă vor mânca ce se găseşte acolo, vor bea apă din plante sau 
apă de mare. Dacă nu se vor supune ordinelor militare mai întâi li se va tăia deget cu deget, apoi 
membru cu membru şi la sfârşit li se va tăia gâtul. Capetele lor vor fi înfipte în pari. 
   7. Cine mă vede şi nu mi se închină cu respect moare. 
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   Lumea a citit, unii s-au supărat, alţii s-au temut. A fost totul calm o vreme. Apoi au dat o 
lovitură de stat. Datorită legilor mele draconice m-au numit „Dracon I”. Am fost alungat. M-am 
ascuns în jungla deasă. După mine a urmat „Dracon al II-lea” care a încercat să impună aceleaşi 
legi dar ele să se refere la sine. Şi el a fost alungat.  
   După „Dracon al XIV-lea” nu ştiu ce a mai urmat. M-am trezit. Nu ştiu ce-a fost cu mine. De 
fapt, chiar nu îmi doresc să fiu zeu. Dumnezeul Cel viu este singurul Măreţ. Dumnezeul Cel viu 
este singurul Dumnezeu adevărat. Orice şir de porunci, ca să ţină, trebuie să înceapă cu respectul 
şi cu supunerea faţă de El. Dar acum pentru mine era prea târziu. 
 
         Darius Şandru, 5 A 
         25. 02. 2013 

 
Act de credinţă 
 
   Era o zi frumoasă de vară. Ecaterina se pregătea 
să decoleze. Era pilot decorat şi avea avion 
personal. După o oră de zbor, pe când survola 
jungla Ilena, avionul a devenit incontrolabil şi în 
cele din urmă s-a prăbuşit. 
   - Oare unde sunt? spuse Ecaterina după ce şi-a 
revenit puţin. Parcă aş fi ajuns în Rai. 
   - Oaca! Oaca! Eşti din Rai. Eşti Stăpâna noastră! 
a spus unul din băştinaşi.   
   Acesta era chiar liderul lor, şi-a dat seama 
Ecaterina. 
   - Cum te cheamă pe tine, zeiţă? a întrebat-o 
liderul. 
   - Mă cheamă Ecaterina. 
   - Mărire ţie, fiică a Cerului! Ne închinăm cu toţii 
zeiţei noastre Ecaterina!. Eu sunt Oacaoaca. Sunt 
liderul acestui popor, iar tu eşti zeiţa lor 
preacurată! 
   Ecaterina a fost aşezată pe un tron regal, apoi 

purtată cu tronul până când a vizitat toată suflarea din junglă. Tot locul acela i s-a părut 
miraculos. Băştinaşii vorbeau româneşte deoarece erau urmaşii unor exploratori români rătăciţi 
ce îşi luaseră câteva zeci de soţii dintre ei şi cu timpul deveniseră patriarhii lor. 
   Totul era asemenea smaraldului; toate animalele erau paşnice, chiar şi leii şi tigrii erau 
domestici. Un singur loc mai trebuia vizitat: Templul Rzucatusuzus, ceea ce însemna Raiul 
zeilor. Ecaterina, în calitate de zeiţă a lor, trebuia să locuiască acolo. Ceea ce a şi făcut. Era doar 
zeiţa lor, prinţesa răsfăţată. În fiecare zi păşea pe un covor de orhidee; tot templul mirosea a 
floare, dormitorul şi celelalte camere ale palatului ei de basm erau din aur curat; patul şi tronul 
din puf şi petale de trandafir, iar când venea timpul mesei, Ecaterina stătea pe un pat de frunze 
fine şi era hrănită de către sclavi.  
   Deoarece era zeiţă, Ecaterina merita să aibă propriile legi. Acestea erau: 
   1. Să nu mă trădaţi niciodată! 
   2. Când mă vedeţi, să îmi faceţi plecăciune! 
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   3. Să aveţi grijă de bunăstarea şi fericirea zeiţei! 
   Acestea erau nişte legi interesante, dar păcătoase şi egoiste. În noaptea în care le-a dat, „Zeiţa” 
a avut un vis înfricoşător. Un porumbel de lumină albă era ars de un foc puternic, până când din 
el au început să iasă nişte bani de aur care s-au transformat imediat în babe negre înarmate cu 
câte un ciomag şi cărora le ieşeau din cap coarne de bou. Un miel neştiutor stătea ca un prost în 
faţa vrăjitoarelor gata să lovească pe oricine, să dea în orice.  
   S-a trezit ţipând. Şi-a dat seama că înainte fusese credincioasă şi cuminte, iar acum îşi pierduse 
toată omenia, fiind stăpânită de păcat. Păcatul predomina în ea, păcatul era „zeitatea”! 
   A doua zi, Ecaterina le-a explicat băştinaşilor că există un adevărat Dumnezeu – Dumnezeul 
Cel viu – şi le-a dat poruncile de pe Muntele Sinai, apoi porunci ale iubirii şi sacrificiului. Toţi 
băştinaşii au devenit ca nişte îngeri, iar jungla Ilena un paradis de lumină. Ecaterina nu L-a văzut 
pe Dumnezeu, dar a ştiut că de acum înainte El era cu ea.  
   A reuşit să-şi repare avionul şi să ajungă acasă. Acolo prietenii ei au întrebat-o ce a descoperit 
în aventura aceasta, iar ea le-a răspuns: 
   - Am aflat credinţa adevărată! 
   Şi chiar aşa a şi fost. 
        Diana-Elena Burugă, 5 C 
        1. 03. 2013 

 
 
Iubiri pierdute 
 
   - Domnişoară McKenzie, ajungem pe 
insula Esme în câteva ore. 
   - Puteţi să mă asiguraţi de aceasta? 
   - Desigur: e cel mai sigur vas din toată 
Marina. Cel mai rapid şi mai sigur. Bordul 
lui e tare ca piatra. 
   După ce-a spus aceasta, secundul a ieşit 
din cabină. Domnişoara Bella McKenzie a 
rămas singură cu căpitanul Jack Connor. 
Căpitanul era dragostea ei. Nici nu s-au luat 
bine de mână, că vasul s-a zguduit. 
   - Ce se întâmplă, Jack? 
   - Nu ştiu. 
   Atunci intră brusc un matelot speriat: 
   - Domnule căpitan, am lovit ceva. E grav. 
Nava se scufundă. 
   Secundul a intrat apoi în cabină: 
   - Domnule căpitan, scufundarea e 
inevitabilă. Putem doar să încetinim 
procesul. 

   Au ieşit cu toţii. Căpitanul şi secundul au dat ordine. S-au asigurat că toţi pasagerii sunt urcaţi 
în bărcile de salvare. Vasul mai avea câteva ore înainte să dispară în abisul întunecat. Căpitanul a 
refuzat să-l părăsească. Bella a vrut să rămână cu el. 
   - Împărăţia mea se scufundă. Şi eu odată cu ea, a spus Jack. 
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   - Cere-mi orice, iubitule. Dorinţa ta mi-este lege. 
   - Bella, te rog mult, îndeplineşte-mi două dorinţe mai înainte de a muri. 
   Bella l-a privit cu dragoste şi durere, apoi a dat aprobator din cap. Nu mai putea vorbi. 
   - Te rog, a continuat el, să-mi faci utimele clipe cele mai fericite din viaţa mea. Dă-mi o oră de 
iubire, apoi pleacă fără să te mai uiţi înapoi. 
   - Vom fi una, i-a răspuns ea. 
   După mai mult timp, cei doi alunecară din pat pe podea. Mobila începea să se răstoarne, 
metalul scrâşnea, cristalele se spărgeau. Căpitanul a luat-o pe Bella de mână şi a fugit cu ea pe 
punte. Secundul, prietenul cel mai bun al căpitanului, a luat-o pe Bella într-o barcă de salvare. 
Bella nu s-a mai uitat înapoi decât puţin, cu coada ochiului, dar lacrimile au împiedicat-o să vadă 
ceva. 
   Într-un târziu, barca ajunse pe o insulă. Era insula Esme, însă era totodată o insulă necunoscută, 
ca şi cum ar fi existat într-un univers paralel. Toţi ceilalţi oameni din barcă dispăruseră, astfel că 
dimineaţa Bella era singură.  
   Şi-ar fi făcut o căsuţă din bambus, dar nu avea nici unelte, nici energie. A pornit să cerceteze 
insula „Esme cea necunoscută”. A văzut deodată un grup de oameni conduşi de un bărbat ce 
semăna izbitor cu căpitanul Jack. Oamenii i s-au închinat. Ea la început s-a speriat, dar apoi s-a 
calmat. Ei au luat-o pe sus şi au dus-o în tabăra lor. Au încoronat-o ca regină a lor, nu ştie nimeni 
nici până astăzi de ce. 
   Cel ce semăna leit cu Jack era Hakuna, liderul lor. În timp, ea a reuşit să-i înveţe obiceiurile 
civilizaţiei. L-a făcut pe Hakuna cu totul al ei. Legile ei erau simple: 
   1. Nu vă răzvrătiţi împotriva mea sau a voastră, nu vă răniţi sufletele. 
   2. Luaţi deciziile cu mine; aduceţi dorinţele şi sentimentele voastre la mine. 
   3. Nu ucideţi, nu furaţi, nu minţiţi, nu vă răniţi în nici un fel unul pe altul. 
   4. Apăraţi-vă tribul, nu părăsiţi insula cu nici un preţ. 
   După o vreme Bella McKenzie a fost recuperată de pe insula „Esme cea necunoscută” 
împotriva voinţei ei şi a trăit de aici înainte printre oameni ai civilizaţiei noastre. Ea voia să se 
întoarcă pe insula Esme la Hakuna al ei. Dar ei nu o lăsau. Ci spuneau că acea Esme nici nu 
există, că e doar un vis sau o halucinaţie. 
   Deoarece aceste două iubiri ale ei erau pierdute, ea înnebuni şi nu mai putu iubi şi trăi 
niciodată. 
 
        Ştefania Cuibuş, 5 C 
        1. 03. 2013 
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Oamenii de aur 
Provocare:  
   Scrieţi povestea unui om care vede modelele de lumină ale tuturor fiinţelor şi 
lucrurilor. 

 
 
Psihocultorii 
 
   De multe ori, dacă nu întotdeauna, judecăm 
oamenii, făpturile şi obiectele doar după felul 
cum arată. Adevărata descoperire a 
adevărului unui om este la îndemâna câtorva 
persoane: aşa-zişii oameni-lumină, o 
descoperire pe care noi, ceilalţi, nu o vom 
gusta poate niciodată.  
   Oamenii-lumină sunt puţini, unul pe fiecare 
continent, deoarece nu e permis să se vadă 
vreodată unul cu altul – lumina pură ar fi prea 
orbitoare, iar întunericul prea negru pentru 
ochi, inimă şi minte. Aceşti oameni sunt 
agricultori ai pământului sufletelor – ei 
cultivă sufletele, le cresc armonios ca să fie 

culese la timpul potrivit de făpturile Cerului. Ei văd, descoperă, înţeleg şi adună mai repede decât 
ţi-ai putea imagina. Gândurile tale sunt găsite, ameninţate şi în acelaşi timp uşurate de prezenţe 
nevăzute. Lucrurile, pe de altă parte, nu sunt altceva decât o păstrare intactă a ideilor, gândurilor 
şi sentimentelor celor ce îi ating pe oamenii-lumină. Oamenii-lumină creează lucrurile, mai bine 
zis le cheamă structurile de lumină din lumea Minţii lui Dumnezeu în lumea noastră. 
   Iar lucrurile pe care le percepem noi nu reprezintă altceva decât o alterare a tot ceea ce pot 
simţi şi consimţi ei, a tot ceea ce au putut crea şi gândi. În mintea oamenilor luminii există 
obiecte sfinte – care sunt modelele de lumină ale tuturor sufletelor create de Dumnezeu, precum 
şi cele ce ar putea fi create sau care vor fi. Singurele dovezi pure şi clare ale vieţii aflate încă în 
mugurii existenţei, toate bucuriile, supărările, trăirile, precum şi descoperirile care ne întreţin 
existenţa – toate se află în mintea, sub ochii lor spirituali. 
   Suntem în Rai, suntem cu toţii în Rai – mărturisesc ei – însă nu îl percepem deoarece suntem la 
graniţa dintre noi şi noi cei adânci, sinceri şi puri. Raiul ni-l creăm fiecare de când ne naştem şi 
până în moarte, când are loc reînvierea sufletului în pură lumină. Marele Rai e suma acestor 
raiuri absolut personale, Lumină în fărâmele de lumină. 
   Oamenii-lumină sunt poate singurii care au elixirul cunoaşterii, ei sunt adevăratele genii – 
necunoscute. Poţi spune că ai o idee vagă asupra a ceea ce trebuie să ştii doar atunci când cunoşti 
un astfel de supra-om. Înţelegi că ai cunoscut o astfel de fiinţă doar atunci când simţi o fericire 
imensă, aparent fără rost, o deschidere a sufletului tău către orizontul interior infinit în care se 
oglindeşte Împărăţia. Şi atunci conştiinţa ta este uşurată, atunci simţi ceva unic, irepetabil, 
nestăpânit.  
   Viaţa acestor oameni nu e doar în nuanţe de roz sau, mai bine zis, numai în albul luminilor 
interioare. Unele suflete refuză să fie citite, refuză să fie, şi atunci când se coboară bariere făcute 
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din ignoranţă şi libertate, oamenii-lumină sunt scăldaţi în întunericul unei tristeţi vechi. O astfel 
de experienţă în care sunt refuzaţi şi singuri cere multă recuperare. 
   Adevărul e în aceşti oameni, adevăr pe care încearcă să ni-l divulge atunci când lumina din 
cuvânt se face emoţie. Doar noi trebuie să fim pregătiţi să-l primim, să-l îmbrăţişam şi să-l avem 
totdeauna. 
         Bogdan Luca, 8 B 
         5. 11. 2012 

 
 
Albastru cu trandafir 
 
   În fiecare zi o mulţime de oameni trecea 
pe lângă o grădină sălbatică plină cu 
trandafiri roşii. Oamenii se minunau dar 
treceau mai departe, niciodată nu se uitau la 
grădina aceea cu ochii liniştii. Nu o vedeau 
aşa cum era ea cu adevărat, cu buruieni 
aspre şi cu spini şi ciulini, ca viaţa propriu 
zisă a oricărui om normal. 
   Dar într-o zi, un copil de vreo cinci 
anişori, cu sufletul curat şi cu inima blândă, 
a stat înaintea ei. Se uita la grădină 
neîncetat. El nu vedea decât un singur 
trandafir – albastru – care era chiar în 
mijlocul grădinii. Şi era înconjurat cu spini 
şi cu mărăcini, astfel încât să nu se poată 
atinge nimeni de el. 
   Cu lacrimi în ochi, cu suferinţe moştenite 
din suferinţele lumii, băieţelul se apropie de 
floare încet şi, fiind atât de mic, nimeni nu-l 
văzu, nimeni nu-l răni. Trandafirii roşii îl 
acopereau, ciulinii şi mărăcinii se dădeau 
uşor la o parte apoi reveneau ca şi cum erau 

vii, astfel el simţindu-se aici în largul lui, printre ai săi. El îi povestea florii poveştile de viaţă ale 
şirurilor lungi de strămoşi care continuau să trăiască, să iubească şi să moară în el. Neîmplinirile 
lor şi ale lui erau atât de impresionante încât floarea albastră a început să verse lacrimi. Petalele 
ca nişte pleoape ascundeau ochi şi priviri, înţelegeri şi blândeţi, lumini şi taine. 
   În fiecare zi de aici înainte copilul se destăinuia florii şi ea parcă îl înţelegea şi îl mângâia; îl 
făcea să se simtă om aşa cum el o făcea să se simtă floare. Era om, un om care are sens din 
sensul tuturor timpurilor, un om care trăieşte pentru a împlini destine frânte, vieţile oprite ale 
celor ce nu mai sunt. 
   Cu timpul florile s-au ofilit, doar trandafirul albastru a rămas intact. El s-a făcut mai mic şi s-a 
ascuns în lumina aureolelor florilor ofilite. Copilul a crescut şi s-a înţelepţit în singurătatea 
grădinii. A ştiut că floarea albastră va dispărea şi ea în adâncul grădinii şi că se va preschimba 
într-un suflet, aşa cum s-a întâmplat cu toate celelalte flori ale ei.  
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   Când a întâlnit-o pe fata cu ochi albaştri, în rochie albă, cu paşii aceia şovăitori, cu tristeţi 
străine şi mângâiere nemărginită, a ştiut că este dintotdeauna a lui. Şi ea a ştiut dintr-odată 
aceasta şi nu a mai fost necesar să vorbească, ci doar respira universul imaginar în aceeaşi suflare 
lină cu el. 
         Teodora Pampu, 8 B 
         5. 11. 2012 
 

 
 
Conspiraţia celor blânzi 
 
   Deşi ne e foarte greu să credem, 
unele cuprinsuri ne scapă de 
introducere şi încheiere, de timp şi 
răstimp – aşa cum unele întrebări nu 
mai necesită nici un răspuns, ci doar o 
privire intensă. Privirea aceea care îţi 
poate surprinde cristalul de gheaţă al 
primului gând încă netopit, încă pur şi 
albastru, sau alb, aprins în inima ta. 
Ciudat, nu? Poate pentru tine, cel ce 
îmi asculţi povestea, şi pentru mulţi 
alţii, da, da. Dar pentru un suflet pur, 
în care minciuna, ura, invidia şi 
egoismul nu şi-au găsit niciodată 
culcuş, toate aceste lucruri sunt foarte 
obişnuite, normale. Toţi acei oameni 
care au cucerit virtuţi şi care şi le-au 
şi păstrat, pot fi găsiţi oricând şi 
niciodată, în orice loc şi nicăieri. Ei 
sunt simpli, neluaţi în seamă şi, deşi 

sunt pretutindeni, sunt totodată de negăsit. Noi nu îi putem deosebi de ceilalţi, bineînţeles, dar ei 
ne pot deosebi pe noi după aureolele de lumină de dinăuntru, după lumini şi culori. După culorile 
care cântă, după luminile care dansează şi vieţuiesc ca şi cum ar fi vii şi ar avea viaţa noastră 
multiplicată şi înconjurându-se cu încă multe alte vieţi. Aceşti oameni necunoscuţi pot vedea în 
noi răutatea în stropi şi-n strigăte mute, în fiece sabie cu care a fost străpunsă aura sfintei lumini. 
Ne pot înţelege suferinţele şi înjosirile, idealurile şi amăgirea, dar nu ne pot vindeca nimic. 
Aceşti oameni incredibili se pot feri de răutatea noastră şi îşi pot alege singuri persoanele care să 
le fie în preajmă, lucru pe care noi nu-l putem face. Tot ceea ce putem face este să ne lăsăm aleşi. 
 
         Sarah Busuioc, 8 B 
         5. 11. 2012 
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Plecarea 
 
   Era o noapte de toamnă pustie. Totul era 
în neclintire. Lumina îngheţată a fulgerelor 
învăluia o casă modestă. Aceasta 
adăpostea o grămadă de amintiri, gânduri, 
sentimente ca pe nişte fiinţe albe. Acestea 
însă deveniseră tot mai stinse, apoi 
dispăruseră odată cu mutarea Emmei, fiica 
bătrânului Edgar, într-un oraş în care nu 
erau cunoscuţi de nimeni. 
   Bătrânul stă la o masă mică şi citeşte 
ultima scrisoare de la fiica sa. Încăperea e 
luminată slab de focul unui şemineu. O 
furtună neagră răvăşeşte chipul lui Edgar. 
El a ştiut că se va prăbuşi, chiar dacă 
trebuia să fie tare. A aflat că Emma nu va 
mai fi în lumea aceasta în mai puţin de trei 
zile.  
   Fără să mai stea pe gânduri, s-a năpustit 
asupra cuierului, şi-a luat paltonul zilelor 
tinereţii şi bastonul rotund şi a pornit la 
drum. Era un drum lung, iar el era apăsat 
de bătrâneţe şi de durere. Şi-a luat forţe 
care nu erau ale lui, care erau cele din 
urmă. Se avântă în pustiul prezentului crud 
până la spitalul unde se afla fiica lui. Încă 

nu realiza cum e posibil ca fiica lui să-şi dea duhul înaintea lui. Îl strivea atâta neînţeleasă 
nedreptate. 
   Stropii de ploaie îi străpungeau încă sufletul când a intrat în salon, însă nu putea să renunţe la 
nimic din tot acest drum. A luat-o pe Emma de mână şi a început să plângă, apoi s-a prăbuşit în 
genunchi la căpătâiul ei. Dar fata, cu chipul ei cel angelic, acum mai mult ca niciodată aprins de 
sfântă lumină, i-a luat caput între palme şi i-a ridicat uşor faţa, apoi l-a privit şi i-a spus: 
   - Tată, aş vrea să-mi promiţi că orice s-ar întâmpla vei rămâne mereu cel ce ai fost în trecut: cu 
zâmbetul pe buze, învăluit în plăcerea copilăriei ca un copil. Noaptea aceasta tu îmi vei fi copil, 
iar eu îţi voi fi mamă. Primeşte lumina şi bucuria mea, care nu vin de-aici, din lumea aceasta. 
Primeşte să vezi şi s-auzi tot ceea ce văd şi aud eu! 
   Bătrânul continuă să plângă, dar nu mai avea lacrimi amare, ci lacrimi în care se putea citi 
fericirea Emmei în cel mai frumos mod. 
 
         Doris Ignat, 6 B 
         2.11.2012 
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Băiatul care ştia să citească inimi 
 
   Soarele se ridica solemn deasupra oglinzii 
mării. Străduţele mici ale Constantinopolului 
se trezeau la viaţă. Nu-mi amintesc cum am 
ajuns acolo; mai simt încă mirosul de ars al 
trecutului. Am început să zbor tot mai jos; 
priveam cu coada ochiului casele înalte 
înghesuite ale mahalalei.  
   Obosit, am coborât la malul mării. Soarele 
încălzea Cornul de Aur; retragerea apelor 
descoperea scoici mari. Un băieţel murdar, cu 
haine sărăcăcioase, cu părul năclăit alb de la 
sare şi soare lua scoici şi le asculta. 
   L-am privit cum se joacă. Priveşte scoicile 
cu atenţie, pe rând, le spală, le pune în 
săculeţul său. 
M-am apropiat încet, să nu-l sperii. Mâinile lui 
mici arse de soare îmi mângâiau penele negre. 
Parcă ne cunoşteam dintotdeauna. L-am 
întrebat: 
   - Ce vei face cu scoicile din săculeţ? 
   - Pentru mine nu contează ce voi face cu ele, 
ci ceea ce fac acum. 

   - Dar de ce le aduni? 
   - Le salvez. Pentru mine sunt ca inimile de oameni. Am aici o bibliotecă de inimi. Le aştept, mi 
se deschid, le ascult poveştile, apoi le spun eu poveşti, se-nchid, apoi le duc din nou în mare. 
   Mă luă în braţe. Mă duse la o mică ambarcaţiune – rotundă ca o lentilă. 
   - Aceasta e scoica mea. Creşte şi moare odată cu mine. 
   Mă băgă înăuntru, închise capacul, apoi am văzut cum o conduce ferm către mare. După o 
vreme lentila se opri. Dedesubt se vedea nesfârşitul mării. Băiatul scoase din săculeţ scoicile şi le 
aruncă uşor în mare. A stat o vreme, a lăcrimat, s-a gândit, apoi a pornit lentila către niciunde. 
   - Unde mă duci? 
   - Te duc la mama. 
   - Unde e mama? 
   - Acolo! Şi mi-a arătat cerul: în noapte. 
   - Cine e mama? 
   - Cum? Chiar nu ştii? Mama e Luna. 
   Păşi încet, apoi se avântă peste marginea bărcii, fugi cu paşi repezi pe negrele ape, apoi se 
răsturnă pe spate şi urcă pe fundalul de cer ca pe-un zid. 
 
        Vlad I. T. Popa, 7 A 
        28. 02. 2013 
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Strălucirea cea neagră 
 
   Pe când mergeam pe poteca principală a pădurii observ o pasăre 
neagră ca tăciunele. Era un porumbel. Avea un cioc micuţ arămiu 
metalic şi doi ochi sticloşi roşii. Când încerc să mă apropii de el, 
fuge. Atunci o iau la goană şi nu mă opresc până ce nu ajung lângă 
copacul unde-am văzut că s-a refugiat. Acolo, printre crengile lui, 
observ cei doi ochi roşii cum mă fixează. Presupun natural că 
porumbelul s-a ascuns acolo. 
   Dintr-o dată din copac se prăbuşeşte un om, urlând. Omul are o 
înfăţişare ciudată. E înalt, cu nişte mâini scurte, părul portocaliu-
arămiu şi ochii roşii. Ceea ce este şi mai neobişnuit e că în mână 
avea un arc lung şi la brâu un cuţitaş. Nedumerit încă de căderea 
neaşteptată, omul îşi fereşte arcul, care era îndreptat din greşeală 
spre mine. 
   Atunci când mă pregăteam să-mi cer iertare pentru că l-am 
speriat, pentru toate cele întâmplate, observ leşul porumbelului 
zăcând printre flori. Dintr-o dată, din om încep să iasă fulgere de 
lumină auriu-roşiatică. Acum el şi porumbelul sunt înconjuraţi de 

acea strălucire neverosimilă. Omul şi porumbelul erau una, fuseseră una dintotdeauna. Totul în 
jur vibra. Scântei de lumină orbitoare se lipeau de om şi de porumbel. Arătau ca două mingi de 
foc în continuă mise. Apoi sferele s-au contopit şi au început să se stingă. 
   În cele din urmă vibraţia dispăru. Lumina pieri şi ea împreună cu cele două trupuri unite, iar eu 
încă mai stau în pădure înmărmurită şi încerc să înţeleg ce s-a întâmplat.  
 
     Maria Halmaghi, 7 A   28. 02. 2013 
Sunetul 
 
   Era o seară târzie de mai. Cătălin a plecat de la prietenii lui. În drum spre casă a trecut pe lângă 
multe animale ciudate, dar toate acestea erau blânde, ca şi cum ar fi fost nişte fiare cereşti venite 
în vizită sau izgonite de nicăieri.  
   S-a oprit la o cafenea pentru a bea o cafea şi a fuma o ţigară. În scrumiera de pe masa lui erau o 
mulţime de foi mici rupte şi mototolite. A desfăcut şi a pus toate bucăţile în ordine, apoi a dat foc 
paginii suport; a apărut o hartă pe care era schiţat un instrument muzical. Instrumentul acesta 
ciudat era o chitară cu corzi-fluiere, care trebuiau să scoată un sunet grozav, gândi el. Cătălin ştia 
că trebuie să mai fi auzit acest sunet – atunci când bunicul lui a plecat departe şi i-a lăsat în 
cântecul lui din urmă. Înainte de-aceasta bunicul i-a spus lui Cătălin să caute un instrument 
asemănător care să „grăiască” un astfel de susur, dar mult mai grav, mai adânc.  
   Cu schiţa în minte, Cătălin a început să asambleze o chitară veche, căreia i-a pus nişte corzi-
fluiere. Nu ştim dacă a pus corzile în fluiere ca vibraţia lor să se avânte prin ele ca prin tuneluri, 
sau le-a pus alături. Tot ceea ce ştim a fost aceea că sunetul obţinut a fost asemănător celui auzit 
de demult, dar îi lipsea ceva. Cătălin s-a dus la toţi muzicienii lumii, însă aceştia nu l-au putut 
ajuta. Următorii ani au trecut neobservaţi. Într-o zi, nu se ştie cum s-a-ntâmplat, dar a rupt 
instrumentul. Un sunet sfâşietor se ivi. Atunci şi-a dat seama că el căuta nu sunetul chitarei, ci 
sunetul sufletului şi al minţii. 

Cristina Muntean, 8 A   28. 02. 2013 
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Vizionarul 
 
   Merlin era un pictor orb. Ochii lui nu mai puteau vedea 
decât fire de ceaţă. Ca să picteze portrete, el ieşea din casă 
de fiecare dată când ploua. Şi mai întâi desena.  
   Aşa se întâmpla dintotdeauna. Aşa se întâmpla şi acum. 
Ploua, el s-a dus să se aşeze undeva pe veranda casei sale. 
Atunci când ploua, Merlin simţea că vede din nou. Şi-a 
luat culorile după ce le-a mirosit una câte una, pensulele şi 
o foaie de hârtie. Pe stradă, în faţa lui era aşezat un 
vagabond. Merlin l-a desenat repede, apoi i-a colorat 
chipul. Când a terminat portretul, a fost mai mult decât 
surprins să vadă ce a ieşit. Era o schiţă fidelă a corpului 

uman al aceluia, dar în interiorul conturului şi pe dinafară era o pată mare aurie cu pete negre. 
Era ceva ca o panteră. „Probabil că nu m-am concentrat destul”, şi-a spus pictorul cel orb. 
   A doua zi a plouat din nou şi, din nou, Merlin a ieşit pe verandă şi-a început să picteze 
vagabondul. Desenul întărit de acuarelă era identic cu cel din ziua precedentă. Pictorul a devenit 
bănuitor, nu ştia ce se întâmplă cu el. Zi de zi, timp de o săptămână întreagă, a făcut numai 
portrete ale vagabondului. Şi toate arătau la fel, cu excepţia faptului că pata mare aurie şi petele 
negre erau dispuse diferit. Merlin nu mai înţelegea. 
   Vizitase deja doctori, se consultase cu alţi artişti, dar nimic: nimeni nu era în stare să îi 
lămurească relaţia vederii sale cu ploaia, nici modul în care vedea atunci când vedea. Nu era 
nimic în neregulă cu el. Era un om nevăzător. Şi, din când în când, nevăzătorul devenea subit 
străvăzător.  
   Şi-a propus să mai facă o încercare. Înainte de a picta un om, şi-a propus să picteze un câine. 
Aşa că, la prima ploaie, a ales unul din câinii aflaţi în împrejurimi. A terminat repede dar, când a 
văzut ce-a ieşit, şi-a făcut cruce. Silueta era de câine, însă acum era doar o lumină gălbuie, fără 
pete negre. A realizat că el, fiind orb, vede şi pictează în vremea ploii sufletele fiinţelor, nu 
înfăţişarea lor exterioară. Iar ploile ce-l fac străvăzător, şi-a spus el – şi s-a luminat – nu sunt ape 
obişnuite: sunt lacrimile Cerului! Recunoscător pentru descoperirea făcută, s-a dus şi a luat acel 
câine la el acasă.  
   Când a plouat din nou, Merlin a ieşit pe verandă şi s-a apucat, de data aceasta în faţa unei 
oglinzi, să-şi facă autoportretul. Încerca şi încerca, dar nu reuşea. Nu putea. Tot ce-i ieşea era o 
mare mâzgălitură. Acuarela se murdărea. 
   S-a dus la un alt pictor, dar nici acesta nu a putut să îl deseneze. A mers şi la alţii atunci când 
problema lui a ajuns cunoscută, dar niciunul din pictori nu a putut să îl deseneze sau să-l picteze 
aşa cum era. Tot ceea ce reuşeau să facă erau mâzgălituri fără sens.  
   Merlin s-a speriat. A crezut că nu mai are deloc trup: că e numai suflet. 
   Oamenii au sufletul invizibil, dar Merlin îl vedea şi îl picta în cele mai mici detalii. El însă, sau 
era numai suflet, sau devenise transparent sau aproape complet invizibil cu trupul. Oricum, deja 
nu mai conta. 
   Acum Merlin nu mai pictează sufletele aurii ale oamenilor. Pictează numai sufletul Morţii, 
iarăşi şi iarăşi, fără prea mare succes însă. Când va reuşi, şi asta o să se întâmple negreşit, ne va 
trimite şi nouă – direct în suflete o copie a ei – astfel încât să înţelegem tot. 
 
      Teodora Mitea, 7 B  4. 03. 2013 
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6 mai 2012 
Faustiana 

 
 

Suferinţele junelui Hedonis 
 

sau 
 

Slalom printre idei 
 

 
dacă despre cei duşi e de bonton să vorbeşti la superlativ, doamna cea purtătoare de coasă 

nu prea e subiect de discuţie, după cum şi noaptea walpurgică din sufletele noastre e un subiect 

tabú, pe care-l ascundem în sertarele subconştienului, noi, cei ce tindem spre Parnas, dacă nu 

purtaţi de aripile lui Pegas, măcar pe spinarea deşelată de griji a Rosinantei, căzând în ispită încă 

de la primul suspin al Margaretei, prea repede fiind dezamăgiţi de naivitatea acesteia, acceptând 

entuziaşti avansurile Elenei, o muieruşcă drăcoasă care a stârnit pasiuni homerice, bazându-se pe 

protecţia lui tati, nimeni altul decât regele Olimpului, şi aşa mai departe – 

recunosc, sunt nu atât în pană de inspiraţie, cât în prag de vacanţă, drept urmare, îi voi 

trimite lui Euphorion, omologul literar cibinian, un fals mesaj de adio, înscenându-mi dispariţia 

în primitoarele camere de la etajul Casei Frieda, asta cel puţin până la toamnă, când – nu-i aşa – 

se numără bobocii şi costobocii şi ventrilocii, ba chiar şi polobocii 

 

Pahomie Tihomir 
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Celtic 21 

8 iulie 2012 
 
 

Black or White 
 

 
să fim serioşi, cine ce mai are de ales în aceste momente de răscruce prin care trece firava 

noastră democraţie, din această dilemă nu putem ieşi treji, Black or White?, sincer să fiu, aş 

prefera Johnny Walker on the rocks, foarte puţin Walker şi rocks în neştire, să ne ferească sfinţii 

de ispitele de orice orientări ori culori în această vacanţă mare din ce în ce mai zglobie, om trăi 

şi-om vedea cât de îndelungă va să fie vara fierbinte care iarăşi ne-a luat prin surprindere, dacă aş 

avea de ales, m-aş întoarce la vremurile de aur alb ale Primăverii de la Praga, atunci ne mai 

puteam îmbăta cu apa rece a socialismului cu faţă umană, pe când acum, blazaţi şi confuzi, ne 

amăgim că mai depinde cât de cât de noi viitorul incert al omeniei, răscrucea în care ne aflăm se 

transformă implacabil într-o cruce de foc care ne va mântui ori mistui, doar El Unul o ştie, ceea 

este mai mult decât destulă chezăşie că am fost aduşi la viaţă spre a trăi în lumină şi nu în bezna 

cea mai dinafară... 

 
ovidiu stanomir 
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Celtic 21 

19 august 2012 
 

 
Portretul narcisistului spre cărunteţe 

 
Mergea arareori la biserică, dar şi atunci nu zăbovea, îi repugnau înghesuiala şi forfota, ca 

mulţi dintre noi îşi confecţionase un fel de credinţă de uz propriu, încerca să-şi adoarmă 

conştiinţa, ba chiar spera că va reuşi la o adică să încheie un târg cu Cel de Sus, se declara 

supusul Acestuia, cerând în schimb oarecare clemenţă, el nu era ca toţi ceilalţi, n-a fost niciodată 

un oarecine, bineînţeles că se iubea mai mult chiar decât îndrăgea viaţa dulce de burlac, nu-şi 

refuza nici o plăcere ori escapadă, se dezlănţuia în cercul artiştilor dispăruţi în ceaţa fumului de 

pipă şi alcoolurilor meşteşugit rafinate, aprindea fără şovăire pipa păcii după câte o dispută avută 

cu vreun confrate, în vreme ce pe cei inferiori îi trata cu îngăduinţă, pe superiori îi invidia 

platonic, însă n-ar fi schimbat rolurile cu nimeni, era atât de mulţumit de sine însuşi, încât nici 

nu-şi punea problema că ar fi putut fi în vreun alt fel; 

toate bune şi frumoase, până în ziua în care şi-a amintit că are o familie de cuvinte pe care 

o neglijase atâţia amari de ani, oftă el ce oftă, până ce nostalgia îl aduse la poalele disperării, pe 

culmile căreia n-au decât să se smintească fanaticii, la ce bun să-ţi pierzi uzul raţiunii pentru 

nişte iluzii – libertatea, fraternitatea şi, în primul rând, egalitatea sunt nişte cuvinte pe seama 

cărora se practică mai toate perversiunile posibile, cele imposibile fiind rezervate marilor iniţiaţi; 

la sfârşitul unei confruntări pe câmpul de bătălie zac doar cadavrele ghinioniştilor, cei mai mulţi, 

în definitiv, pe când el reuşea să rămână cu orice preţ în tabăra celor norocoşi, nu-şi făcea 

scrupule, ştia că nu are stofă de erou, şi ce dacă, în definitiv hainele de stofă sunt desuete, ori el, 

chiar dacă nu era cu adevărat un dandy, avea ambiţia să fie mereu trendy; 

 
ovidiu stanomir 
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Celtics 21 Century Foxtrot 
25 noiembre 2012  

 
Sirena lu’ Moş Ion Roaită 

 
O sirenă (fără număr) şi-un gigant erectil se 

priveau languros de-o parte a Canalului 

Mânecii. De cealaltă parte, Asterix şi Obelix 

îl căutau înnebuniţi pe Idefix, dispărut fără 

urmă, pe motiv de chemarea dragostei. Pe 

Canal luneca provocator o corabie fantomă, 

al cărei echipaj dezertase de Black Friday, la 

shopping compulsiv.  

Moş Ion Roaită privea îngăduitor 

babilonia de pe o măgură şi-şi râdea ştirb în 

barba-i colilie. Tineretul din ziua de astăzi 

nu mai are nici un ideal, concluzionă el, 

dând la iveală din şerparul lat de cinci palme 

(practic, un pieptar antiglonţ) plosca în care 

clipocea persuasiv un extract de pere 

mălăieţe. Trase el o duşcă, mai privi în jur, mai trase una, privi în zare, spre pavilionul 

expoziţional de la Pas-de-Calais (unde venise cu un ansamblu folcloric să ajusteze imaginea ţării 

în occident), constată că nimic nu e nou supt soare, prin urmare scoase din straiţă un boţ de 

mămăligă cu brânză şi o ceapă de apă, după care purcese să-şi refacă puterile sleite în urma unui 

„recital fulminant în care i-a cucerit pe spectatori cu virtuozitatea... bla, bla, bla”... 

Scena frugală atrase atenţia sirenei paranormale. Lihnită, aceasta îi ceru un time-out 

gigantului amorez. Respectivul acceptă bucuros, profitând de răgaz pentru a trage pe sfoară un 

pui de somn cam de 60 de cm, pe care-l dădu gata din câteva hăpăituri. 

Sirena traversă la iuţeală canalul şi pătrunse în amontele râului – furat de peisaj, am omis să 

vă spun că la poalele măgurii trecea un curs de apă – încercând să-l vrăjească pe Moş Ion Roaită 

cu glasul ei suav. Moşul făcea pe chinezul, îmbucând imperturbabil. Sirena înteţi semnalul cu un 

ton şi apoi cu un semiton. Sfârşind gustarea, Moşul îi făcu semn încântătoarei făpturi să se 

apropie. Sirena începu să-şi joace nurii. Moşul dădu la iveală din şerparul antiglonţ un fluier din 

os de inorog şi-i arse o sârbă ce-o scoase din minţi pe ştimă, făcând-o să tresalte şi să facă tumbe 

pe cursul apei de-o luă nevoia. Vezi tu, fata moşului, nevoia te învaţă, îi spuse uncheşul, privind 

cu ochi critic spre graţioasa ce se depărta, bulversată, lăsându-se purtată spre Canal (cel al 

Mânecii, precum v-am mai spus) de undele ultrascurte ale curentului piezoelectric... 

  

ovidiu stanomir 
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2.12.2012 

ovidiu stanomir 
Celtic 21 

 

Dirijabilul ţipa de se-auzea până la Blindderbbllegg. N-

avea altă treabă de făcut în lânceda dimineaţă de marţ, 13 

aprilie, când cei care ar fi trebui să-i facă verificarea 

tehnică întârziau la al treilea rând de cafele. Cu o seară 

înainte fusese aniversarea zilei de naştere a copilotului, 

stropită din belşug cu Black and White. Pilotul avea de 

gând să se retragă după zborul transatlantic din 14 

aprilie, acesta având să fie încununarea unei cariere 

exemplare. Îşi va lua un an sabatic, apoi îşi va schimba radical viaţa, dedicându-se vieţii de 

familie a celor 314 stupi de la ferma aflată la poalele lui Monte Cassino, unde urma să se alăture 

fratelui său geamăn. Şi vitreg, după cum se va vedea în episoul următor. 

   Aşadar, dirijabilul ţipa ca din gură de şarpe. Boa constrictor. Ţipa din răsputeri. Şi nu-l auzea 

nimeni. Răufăcătorul îi puse sistemului sonor de alarmă un căluş inoxidabil. Nefiind un tâlhar 

oarecare, ci însuşi Oliver Fenics, ”călugărul” zburător din ospiciul de la Whitshire, verifică 

minuţios tabloul de zbor. Văzu că are puţin combustibil, însă nu-şi făcu probleme. Conta pe 

furtuna ce sta să izbucnească la altitudinea de o juma de milă şi care avea să devasteze fără milă 

ţinutul în decursul după-amiezii. 

   În schimb, alimentă generos cu heliu balonul, anticipând cu ferocitate experimentul planificat 

pentru a doua zi. Nici că-i păsa de planurile cuiva, nici măcar de cele proprii. Pasiunea vieţii sale 

era nu zborul, după cum s-ar crede, ci improvizaţia, pe care o ridicase la rangul de artă abstractă. 

   Balonul sta să pleznească. Opri alimentarea. Începea să adie vântul înspre ocean. Maleficul 

Oliver Fenics reteză orice legătură cu realitatea aridă, porni motoarele doar pentru inpulsul de 

start şi, în zbieretele neputincioase ale piloţilor şi mecanicilor ce alergau panicaţi spre aerodorm, 

se înălţă în văzduh. 

   Contrar oricărei reguli, nu slăbi presiunea, cu toate că balonul putea exploda dintr-o clipă-ntr-

alta. Opri ascensiunea la altitudinea de 123 de picioare şi îndreptă dirijabilul spre marea deja 

învolburată. Acceleră şi-şi dădu drumul în picaj. Redresă aparatul la câţiva stânjeni deasupra 

valurilor şi zbură la „rasul apei”. Adrenalina ţâşnea prin toţi porii dirijabilului. În sfîrşit, mi-am 

găsit un armăsar pe măsură, îşi zise Fenics, şi făcu cinci-şase figuri de acrobaţie, folosind cu 

dibăcie de rafalele de vânt din ce în ce mai violente. 

   Când se sfârşi combustibilul, aruncă lestul şi se înălţă cât ai clipi deasupra furtunei. Îşi ataşă 

aripile de duraluminiu, deschise hubloul principal şi se aruncă în gol. 

Zbor deasupra unui cuib de năuci 
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Paradigma 

28 april 2013 
 

Muntele cu ochii închişi 
 

Privea spre castel. Acesta părea din ce în ce 
mai departe. Fata se aşeză pe caldarâm. 
Undeva, în spatele castelului, Muntele o 
aştepta. Fioros. Zâmbi. Fata. Muntele se 
înnegură. Fata începu să râdă. „Am să te 
mănânc într-o zi. Şi-o noapte. Dar altădată. 
Acum voi să chem castelul la mine.“ 
 

O glumă de neuitat 
 

Se uita la pisică şi nu-i venea să creadă. 
„Pisicuţa“, imensă, blocase trecerea pe 
stradelă. Şedea liniştită şi-l fixa. Bietul om 
încremenise, ţinând stingherit cuşca pe care 
o luase cu sine, ca s-o ridice şi s-o ducă la 
adăpostul pentru animale de companie 
abandonate. Nu se aşteptase, în ruptul 

capului, să se trezească în compania unei ...glume... colosale. 
Delfinul alb 

 

Se priveau, de o parte şi de alta a imensului perete de sticlă securizată. Fetiţa îşi lipise pălmuţele 
de geam. Delfinul roz îşi lipise boticul de sticlă şi-i făcea cu ochiul. Fetiţa îi dădu un pupic. 
Delfinul zâmbi, se îndepărtă niţel, flutură una din înotătoare, după care începu să facă 
giumbuşlucuri prin apă. Fetiţa bătea din palme, încântată. Delfinul bătea, la rândul lui, din 
înotătoarele pectorale. Spectatorii din jurul fetiţei o priveau cu invidie. Generos, delfinul, 
apropiindu-se de geam, le făcu reverenţe fiecăruia în parte. Fetiţa le făcu vânt din povestire. 
 

Dantelării 
 

Capul de răţoi privea ţanţoş dintre dantele. Răţoiul era costumat ca în epoca elizabetană, purtând 
în jurul gâtului, un întreit guler dantelat. „Mac“, se răţoi către onoratul auditoriu. „Mac-mac“, 
continuă el cu aplomb. Şi tot aşa, până la epuizarea repertoriului.  
„Conferinţa a fost o strălucită demonstraţie de elocinţă şi concupiscenţă“, concluzionă rectorul 
Universităţii de Ştiinţe Politico-Veterinare în interviul pe care-l acordă, a doua zi, principalului 
post de televiziune din Tembelistan. 

Miniaturozaurul 
 

Ţinea în palmă un dragon cât un mormoloc. Cu cât îl privea mai bine, cu atât era mai convins că 
nu e un pui, ci un dragon miniatural. O capodoperă a biociberneticii. Dragonul începu să scoată 
fum verde pe nări, după care, căscând guriţa, îl ţinti cu un fascicol de raze X, Y şi Z. După ce-l 
scană şi-i introduse coordonatele în baza de date, îşi luă zborul, în căutarea unui alt marţian. 
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Un imn sublim 
 

Înălţându-şi braţele spre cer, îşi dădu capul pe spate şi începu să cânte. Soarele, care tocmai 
răsărea, îi zâmbi recunoscător. Fusese o noapte umedă şi pe trenă îi scânteiau miriadele boabelor 
de rouă. Imnul de slavă răsuna din ce în ce mai înălţător. Şi atunci, în mărinimia sa, augustul 
astru îl învălui pe oficiant într-o mantie purpurie şi-l sublimă. 

ovidiu stanomir 
 
 
 
Femeia de hârtie    
 

(Tarot mistic) 
 
Nu pot deveni o femeie de hârtie 
Am prea multe distorsiuni şi planuri 
Care merg spre infinit 
Prea multe culori care îmi invadează 
Până şi visele 
Prea multă grafică şi forme labirintice 
Care îşi schimbă mereu structura 
După praful unei stele 
Îmi caut destinul într-un mormânt 
Plin de apă albastră 
Şi mă gândesc că acest tot 
Poate popula doar o mare de singurătate. 
 
  Magda Tudor 
  4. 08. 2012 orele 18:30 
 

Baloane de plumb 
 

Mă jucam cu apă şi şampon 
Şi făceam globuri transparente care pluteau aşa frumos 
În fiecare am pus ceva din mine 
Amintiri, iluzii, lacrimi, speranţe, vise, 
Ceva profund personal sau profund uman 
Şi prin asta poate universal 
Unele baloane s-au spart 
Altele vreau să cred că s-au înălţat 
Undeva sus şi au devenit una cu lumina 
Altele s-au încărcat cu sentiment şi 
Au devenit de plumb. 
Doar ele m-au marcat pentru totdeauna. 
 

Magda Tudor 7. 07. 2012 orele 18:30 
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Basme pentru copiii din clasa Φ  
 
Oamenii invizibili 
 
   A fost odată ca niciodată un om. Acest om era foarte bun la suflet. Pe cât de bun, pe atât de 
modest era. El era preocupat mai ales de fericirea altora. Se gândea întotdeauna la ceilalţi 
oameni, chiar dacă aceia nu se purtau omeneşte cu el. Îşi dorea ca alţi oameni să fie fericiţi. 
Fericirea lui nu era importantă pentru el, însă era fericit într-un mod adânc, inaccesibil celorlalţi 
oameni. 
   A ajuns atât de bun cu alţii încât a început să fie luat în râs, bârfit şi batjocorit în fiece zi. Asta 
însă nu îi scădea nimic din bunătate – doar i-o întuneca puţin. A ajuns la un moment dat atât de 
modest încât a devenit complet invizibil pentru alţi oameni. 
   El s-a trezit deodată în altă lume aşa – ca şi cum ar fi fost teleportat. Acolo totul era minunat. 
Nu-l mai rănea nimeni. Nu mai era jignit. Acolo era un munte înalt, neatins de gândul omului. 
Totul era acolo aşa cum fusese la crearea lumii. Muntele era scăldat în lumină naturală şi 
supranaturală. Peisajul era dincolo de omenesc. Singurul lucru care era pentru om era un fel de 
căsuţă ciudată – semicirculară, săpată în munte lângă intrarea într-o peşteră adâncă. 
   Omul nostru a intrat în căsuţă, unde a găsit alţi oameni, din alte poveşti, asemănătoare cu a 
mea. Toţi aceia îi semănau – erau preocupaţi numai de fericirea altora. 
   Împreună cu ceilalţi oameni, el a descoperit cum să se întoarcă în lumea lor natală. Acolo, 
stând în jurul unei măsuţe, ei au încercat să creeze oameni asemănători lor. Încet, încet, masa 
aceea şi apoi camera s-au umplut cu personaje mici şi cu poveşti – la început sălbatice, apoi 
îmbunate. Oamenii din jurul mesei s-au ocupat atunci nu numai cu chemarea, ci şi cu 
îmblânzirea poveştilor. Una din ele ar fi tocmai aceasta. 
 
   Demult de tot a existat un regat foarte mişto. Şi oamenii lui erau în pace. Asta până când 
Meduza, regina răului mării, s-a săturat de atâta fericire câtă era împrejurul ei. A început să 
distrugă tot – realitate şi joc – în dorinţa de a deveni regina absolută a lumii. Un înger bun pe 
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nume Pit – venit de undeva din fântâna luminii adâncului, dintr-o inimă – aflat sub conducerea 
zânei Palutena, a apărut atunci brusc.  

 
    Meduza avea mulţi generali. Pit i-a distrus 
pe toţi. De partea Meduzei a intrat atunci în 
luptă Pandora. Aceasta avea o oglindă 
magică în care orice era reflectat devenea 
real. Deci un lucru se transforma în două. 
   Pit a spart oglinda şi s-a întâmplat atunci 
că a apărut o copie a sa, un negativ: Dark Pit. 
Dark Pit era umbra sa şi aliatul său de 
nădejde. Împreună au distrus-o pe Meduză. 
Atunci Pit a fost foarte fericit; iar Dark Pit a 
fost foarte dark-fericit. 
   A apărut atunci un nou personaj pe numele 
lui Hades – stăpânul tărâmului nevăzut. El a 
zis că meduza era păpuşa lui şi că se va 
răzbuna crunt. Şi el era de o sută de ori mai 
puternic ca ea. A mai apărut lângă el o zână 
drăcoasă – Viridi – un fel de protectoare a 
naturii. Ea voia distrugerea totală a 
oamenilor fiindcă oamenii îi distrugeau 
natura. Deci acum Piţii aveau doi duşmani: 
Hades şi Viridi.    
   Pit a distrus o închisoare a Viridei şi fără 
să vrea l-a eliberat pe Chaos Kin – Haos 
Chin – o creatură hidoasă. Cu aceasta au 
apărut şi extratereştrii – care apar în poveşti 
în momentele cele mai nepotrivite – însă Pit 

i-a distrus şi i-a radiat şi din poveste cu ajutorul invizibil al lui Dark Pit. 
   Apoi Pit s-a preschimbat într-un inel. Dar nu orice fel de inel, ci unul al manipulării: oricine 
purta acest inel era controlat de Pit. Pit se vede în inel, dar şi cutreierând oraşul sub formă de 
câine. Iar câinele ataca oameni. Cu multă greutate, Pit revine în corpul său angelic. Dark Pit 
revine şi el, dar în piele de animal. 
   Au trecut astfel trei ani. Palutena, de plictiseală, devine rea. Aşa că Viridi a început să-l ajute 
pe Pit. S-a dovedit ulterior că cel ce o controla pe Palutena era Chaos Kin; şi tot el l-a 
transformat pe Pit în inel. Pit o salvează pe zâna lui de la nebunie, dar Chaos Kin îi fură sufletul 
şi fuge cu el în Chaos World, care era sub protecţia lui Hades. Pit şi Dark Pit îi distrug armata, 
însă sunt ucişi amândoi de rămăşiţele ei. Avem acum două finaluri – contrare şi care se 
desfăşoară în paralel până în zilele noastre: 
   1. Palutena îi duce pe Pit şi pe Dark Pit la fântâna speranţei, unde îi învie. Înviaţi, Piţii îl 
distrug pe Hades, readucând pacea pe cele două tărâmuri; 
   2. Hades distruge lumea – care oricum era defectă – şi devine marele stăpân al marelui nimic. 
 
   Meduza, Pit şi Dark Pit, Palutena, Virid, Hades şi Haos Chin se află pe măsuţa oamenilor 
invizibili şi au cu toţii statura unor copii. Povestea îi îmblânzeşte în continuare. Măsuţa se ridică 



77 
 

de la margini ca o carte apoi pluteşte afară din lumea aceasta şi nu se mai vede. Oamenii 
invizibili se uită unul la altul şi sunt fericiţi. 
 
        Daniel Gog-Ciceu, 6 B 
        31. 10. 2012 şi 14. 11. 2012 

 

 
Oraşul de pe Pământul „Particulă de Praf” 
 
   Două fantome trăiau liniştite în oraşul bântuit. 
Oraşul bântuit se află pe o particulă de praf. Chiar 
dacă firul de praf era mic şi oraşul de pe el şi mai 
mic, oraşul acesta avea loc de joacă, magazine, 
bazine de înot şi atracţii turistice pentru fiinţe venite 
din vise. În oraş nu mai erau însă decât două 
fantome: Daliabu şi Anabu. Daliabu şi Anabu erau 
prietene nedespărţite. 
   În casa lor aveau de toate. Ca animal de casă 
aveau un şoboscheleton. Undeva lângă podea era o 
gaură de şoboscheleton rămasă de la strămoşi, iar 
şoboscheletul lor stătea acolo aşa cum stăm noi în 
pragul uşii. Şoboscheletul mânca doar resturi, dar 
din cauză că era doar schelet tot ceea ce mânca îi 
cădea pe jos printre coaste, aşa că cele două 
fantomiţe trebuiau să facă după el întotdeauna curat. 

Asta în timp ce şoboscheletul îşi lua ziarul şi se ducea la baie, unde stătea aproape o oră, chiar 
dacă n-avea nimic de făcut. Că astea nu erau decât tabieturi. 
   Dar să ne întoarcem la fantomele noastre. Ele pleacă în fiecare seară la locul lor preferat de 
joacă, undeva în parc. Acolo bagă-n sperieţi fiinţele venite să facă turism prin vise. Acelea îşi iau 
fiecare sperietura lor preferată, apoi se-ntorc de unde-au venit. 
   După ce se întorc din parc, Daliabu şi Anabu se aşază la culcare şi se apucă să piardă noţiunea 
timpului. Pentru ele este mereu Paradisul de Halloween, sărbătoare cu sculptură-n dovleci, cu 
dansurile sperietorilor de ciori şi cu cozonaci. Daliabu şi Anabu pot să facă atunci tot ce vor. 
   Este cel mai tare oraş de pe Pământul Particulă de Praf! – pentru că aici sunt mai multe. 
     
         Ana-Maria Luca, 5 A 
         31. 10. 2012 
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Viaţa pe Jupiter 
 
   A fost odată ca niciodată un sat. În acel sat 
casele erau făcute din sticlă, mobilierul era făcut 
din animale vii, care se deplasau prin casă pe 
nesimţite. Existau deci în permanenţă reamenajări 
interioare. Fiinţele din sat nu mergeau la şcoală: 
aveau nişte pălării speciale pentru fiecare materie, 
le puneau pe cap şi ştiau totul despre acea 
materie, absolut tot! 
   Am uitat să menţionez că satul era pe Jupiter 
într-o dimensiune paralelă. Şi trebuie să mai 
adaug că toate fiinţele din acel sat erau vampiri: 
sorbeau şi mâncau întuneric! Ceea ce rămânea în 
urma lor era numai lumină, seninătate, căldură. 
   În sat trăia o fată pe nume Vanessa. Ea avea o 
colecţie uimitoare de pălării pentru biologie: îi 
plăcea biologia. Chiar dacă nu exista scoală, se 
organizau totuşi concursuri de cunoştinţe. Numai 
că trebuia să memorezi tu singur, nu te lăsa cu 
pălării! Vanessa mergea la concursuri de biologie. 
Acasă avea schelete de oameni, oameni împăiaţi, 

şi chiar oameni vii – de crescătorie: vampei Vanessa îi plăceau oamenii. 
   În acea zi era Halloween. Toţi locuitorii acelui sat – vampiri şi vampe, vampişori şi vampiţe – 
de Halloween se costumau în oameni deoarece considerau că oamenii sunt monstruoşi, 
înfricoşători, şi se speriau unii pe alţii. Omuleţii pe care-i ţinea Vanessa ca animale de casă erau 
domestici – şi cu toate acestea invitaţii ei erau întotdeauna speriaţi.  
   Vanessa avea ca prieten um om de pe Pământ. Băiatul nu semăna însă cu monstruleţii de-aici, 
ci era o fiinţă asemănătoare unui înger şi era făcut mai mult din lumină decât din sânge şi carne. 
   Odată, când Vanessei îi era foame, a sorbit întunericul, păcatul şi rănile negre dintr-un copil şi 
atunci omuleţul de casă s-a preschimbat într-o făptură de lumină asemănătoare prietenului ei 
pământean. N-a spus nimănui de aceasta, ci a ţinut copilul secret până în ziua de-acum. 
 
          Alexa Ţicu, 5 A 
          31. 10. 2012 
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Φ 
 
   A fost odată ca niciodată un zero tăiat. Şi zero tăiat, plimbându-se odată agale, s-a întâlnit cu 
un zero dublu tăiat. Zero dublu tăiat ducea în lesă o şopârlă şi era îndrăgostit de o zeroină. Zero 
tăiat era şi el îndrăgostit de o zeroină, chiar de aceeaşi, pentru că în lumea mulţimilor vide 
zeroinele coincid. 
   Zero dublu tăiat era tăiat în diagonale: în X. De una din diagonale avea ataşat un pistol, de 
cealaltă crucea. Zero simplu tăiat era şi el tăiat diagonal, iar de diagonală avea ataşată o poză cu 
zeroina. Poza era goală: ceea ce-nseamnă că era chiar ea. 
   Zero dublu tăiat a tras crucea din teacă şi l-a făcut şi pe zero simplu dublu tăiat. Crucea-sabie a 
trecut pe diagonala pozei. Zero dublu tăiat agresor şi zero dublu tăiat victimă s-au îndrăgostit 
instantaneu de zeroinele-gemene în timp ce triunghiurile negre pluteau agale-n cer şi neant. 
   Şopârla îi lingea pe creştet, pe rând, a consolare, spunându-şi în gând: „Iată că şi în lumea 
mulţimilor vide şi-a nulităţilor se petrec drame!” Dar ea nu era decât o răutate spusă demult şi 
uitată în aer de către o persoană ce nu mai există acum pe pământ – ceea ce-nseamnă că nu putea 
spera la nici o dreptate, iubire sau înţelegere. 
        Mihai M. S. Maxim 
        30. 12. 2012  
 
 
Dorinţa şi nondorinţa       (Descensorul) 
 
   Era noapte. Sau zi. Umbrele erau peste tot. Peste tot în lac. Nu vedeau pe nimeni. Nici tu. De 
fapt, nici nu voiai. 
   Toate umbrele purtau măşti. Erau triste în sinea lor, dar râdeau într-una. Ţi-ai fi dorit să trăieşti, 
dar visele nu se împlinesc – a trecut prin preajmă un gând de dorinţă şi nedorinţă. 
   Toate umbrele făceau unul şi acelaşi lucru: nimic. Se ocupau cu nimicul şi îi dăruiau cea mai 
mare atenţie. Cred că cel mai mare lucru pe care l-au făcut vreodată este… nimicul. Nimicul 
discret, nimicul înşelător, nimicul atotprezent. Sub atâtea măşti, te-ai fi gândit că vei deveni şi tu 
una din ele. Te gândeai că tu, o pată mică şi neagră de pe fundalul cel cenuşiu al nopţii – sau zilei 
– vei deveni o formă neagră, stabilă: ca ele. Dar tu ai un singur vis: să-ţi dai odată masca jos. 
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Sau, mai bine zis, să-ţi dai jos chipul. Tu, o umbră fără mască şi cu sinceritate prea multă, vroiai 
să renunţi cu totul la chip, să fii multiformă să te poţi transforma în ce vrei, ca un metamorf. Ai 
vrut să fii liber de măşti şi de chip. Să scapi de el şi de tot ceea ce ar fi putut el purta. Ştiu… ai 
încercat. Ai încercat să îţi mişti mâna, să te mişti măcar puţin înlăuntrul tău, doar pentru a înainta 
în tine, doar pentru a-ţi înlătura chipul de ieri. Dar nu. Este prea greu. 
 

   Cu timpul, lucrurile s-au schimbat. Umbrele nu 
mai fac nimic: ele trăiesc nemaialcătuind nimicul. 
Este o mare diferenţă faţă de ceea ce-a fost. A netrăi 
şi a nu mai face nimic faţă de a trăi şi a da nimicului 
formă, iluzie şi nonconsistenţă ameţitoare. 
   „Dar tu, eroul meu, eşti sigur că dacă vei rămâne 
fără mască şi chip în lumea aceasta apăsătoare vei fi 
fericit?” 
   „Cine eşti tu? Şi ce? Realitate? Visare?” 
   „Viaţa e vis. Da: aici, unde suntem, viaţa e vis. Şi 
eu, conştiinţa ta, te împiedic să-ţi dai jos chipul. 
Viaţa ta, sau mai bine zis, visul acesta, ţi se va 
schimba. Dar orgoliul tău nu. Indiferent când, unde 
sau cum, vei păţi ceva memorabil: unul din 
începuturile acelea fără sfârşit te va invada, te va 
cuceri, te va bucura. Va trebui să te pregăteşti. Altfel 
cum va fi să suporţi atâta bucurie ratată?” 
   „Orgoliul e cel ce mă îndeamnă să îmi scot chipul, 
să îmi urmez dorinţa aceasta de a rămâne fără 
formă? Cum asta? Am vrut să renunţ la mine însumi 
din orgoliu?” 

   „Este orgoliul ascuns în interiorul modestiei. Este orgoliul cel mai periculos, că nu-l ştii.” 
   „Şi cum aş putea scăpa de el?” 
   „Fii tu însuţi. Fără menajamente, fără rest, fără regret.” 
   „Şi dorinţa…?” 
   „Tu ştii în adâncul tău că n-o vrei, dar o porţi cu tine – aşa străină cum e – ţi-e teamă să renunţi 
la ea. În lacul acesta umbrele n-au dorinţe: tu eşti singura care are una. Şi-i simţi puterea. Simţi 
puterea ei şi încă mai simţi o putere: e libertatea. Eşti singur cu dorinţa şi eşti şi stăpânul tău. Eşti 
cel ce conduce către dorinţă şi cel ce poate alege oricând libertatea. Eşti tu însuţi. Eşti şi vei fi.”  
   „Fie cum spui. Renunţ la dorinţă, la gând, la putere.” 
   „Iar acum, ce-ai să faci? Îţi mai aminteşti cum era să nu faci nimic, absolut nimic? Mai ştii cum 
e să călătoreşti în nondorinţă? Ştiu: ţi-este dor. Dar priveşte-n afară.” 
   „Doamne, sunt în toţi şi în toate, sunt peste tot şi oricând, sunt fără formă şi chip, sunt 
nemărginit şi, în nemişcare completă, trec prin umbre şi prin lumini, şi lacul acesta mi-e casă, 
mi-e cer şi mi-e univers.”  
  
       Emanuelle Ioana Muntean, 7 B 
       29. 01. 2013 
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Legendele apelor  

    
 (Descensorul) 

 
   Pe atunci eram în stare să cred tot ceea 
ce vedeam. Eram în stare să uit tot ceea ce 
am fost numai ca să descopăr Graalul. Ape 
repezi curgeau pe lângă mine. Îmi era 
teamă şi ştiam că nu o să reuşesc, că nu o 
să-i pot stăpâni puterea dacă nu aveam mai 
întâi să mă stăpânesc pe mine. Apele 
curgeau şi curgeau… încontinuu îşi 
desfăşurau zicerea. Parcă spuneau o 
poveste. Mie-mi spuneau. Povestea lor 
începea aşa: 
   „A fost odată ca niciodată un om care 
avea o mare dorinţă: voia să descopere 
Graalul. Şi, în drum spre castelul 
nădăjduit, el a căzut într-o prăpastie. 
Acolo, gândurile şi teama l-au copleşit. 
Atunci nişte ape au început să-i spună o 
poveste.” 

   Deşi eram conştient că e povestea mea, îmi plăcea s-o ascult: să mă văd dinafară. Am lăsat 
apele să continue: 
   „Şi ce gândea omul acesta? Brusc, în spatele lui a apărut o femeie. Aceasta dansa un vals. 
Partenerul ei era un mag îmbrăcat cu mantie cu glugă. Femeia era în rochie lungă. Amândoi erau 
fantome. Dar nu le păsa. Magul putea face vrăji, dar nu îi mai plăcea să se ocupe cu lucrurile 
acestea. De când au murit, cei doi au dansat încontinuu. Ea era Marea Mamă, Mama străveche a 
Universului. Nu se ştiu foarte multe despre ea decât că avea câteva veacuri de experienţă 
pământească. Cei doi nu se mai opreau din dans. La un moment dat, femeia străveche a zis: 
   - Eh, dragă, n-ai vrea să dansăm şi altceva? 
   Apoi cei doi s-au apucat de dansat salsa.”  
   Îmi plăcea povestea. Şi, culmea, chiar asta se întâmpla: în spatele meu dansau două fantome. 
Apoi el i-a zis ei: 
   - Ce zici, dragă, n-ai vrea să ne distrăm puţin? 
   De undeva a început să se audă o melodie de Mozart. 
   - Ce drăguţ din partea ta! i-a spus femeia. 
   - Cine este ciudatul acela care se uită la noi? 
   - Cred că este un fel de „om”, sau cam aşa ceva. Ceva sau cineva care încearcă aceasta. 
   Mi-am dat seama că vorbesc despre mine, dar nu le-am dat importanţă acelor observaţii stranii. 
Am început să ascult din nou povestea apelor: 
   „Deci omul era nedumerit de faptul că cele două fantome se uitau la el cu admiraţie şi cu 
dispreţ – din câte ştia, două atitudini contrare. Marea mamă s-a dus la el şi l-a întrebat: 
   - Tu ce eşti şi cine eşti? 
   - Sunt om, i-a răspuns el. 
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   - Ştiam eu! Şi ia spune tu, omuleţule, ce faci tu pe aici? 
   - Caut Graalul.  
   - Ceee?!... 
   Şi ambele spirite au început să râdă în hohote. 
   - Ia zi acum: cum ai de gând să o faci? O să ţopăi într-un picior de-a lungul şi de-a latul 
Pământului, o să spui minciuni sperând la Marea Revoltă a Adevărului, o să faci tot ceea ce 
faceţi voi, oamenii?... 
   - Nu, nu cred, deşi, dacă este nevoie, voi face orice… 
   Atunci spiritele au început să râdă şi mai tare. Dintr-o dată, s-au oprit din râs. Au început să 
plângă. Omul era acum foarte dezorientat. Nu ştia dacă trebuie să meargă să le liniştească, sau 
dacă să râdă şi să plângă şi el, totul nefiind decât o emoţie şi-un joc.  
   Nu a făcut nimic. A stat şi-a privit. Spiritele au început din nou să danseze. Dansau tangou. 
Omul se obişnuise deja cu tabloul dansului. Nu ştia însă ceea ce va urma. A privit împrejur. 
Piatră, nisip şi noi, apele. A început şi el să râdă, nu se mai putea opri. A înţeles. Dintr-o dată…” 
   Aici firul poveştii era oprit. Atunci am observat că apele erau păpuşi, păpuşi jucăuşe ce îşi 
schimbau permanent forma şi atitudinea. Un mag se juca şi se desfăta cu ele. Ele au început să-
mi şoptească alte şi alte poveşti. Dar nu mai eram în stare să le ascult. Pentru mine totul se 
întâmpla prea târziu. Murisem sau mă preschimbasem. Eram în trup sau în afară de trup, nu 
ştiam. Spirit pur sau spirit impur, călcam pe păpuşi de apă şi carne.  
   M-am dus direct la Mag. I-am luat partenera. Ne-am jucat împreună. Magul avea o nişă sau un 
fel de firidă în piept şi-ntr-însa avea Graalul. Purtase Graalul în el în tot acest timp. Era o putere 
imensă pe care a împărţit-o cu mine, cu păpuşile şi nepăpuşile lui. Raţiunea mea nu mă mai putea 
opri. Dincolo, mult dincolo de ea era, mă atrăgea Adevărul. Cele două spirite de la început mă 
primeau în lumea lor. Dansau încontinuu un dans al seducţiei şi bucuriei. Dansam şi eu, 
câteodată, alături de ele. Iar alteori mă îndepărtam în lumi paralele. Partenerele mele de dans 
erau Imposibilul şi Raţiunea sublimă. 
         Teodora Mitea, 7 B 
         29. 01. 2013 
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Îmblânzirea reginei 
      

    (Descensorul) 
 
   Strada era rece şi goală. Eram obosit. Stelele se 
lăsau învelite de aripile disctrete negre ale norilor. 
Felinarele luminau stins ferestrele oarbe ale 
caselor.  
   În faţa mea căzu pe caldarâm o pană neagră. Am 
privit în sus, dar nu se vedea nimic, doar înaltul 
negru al cerului. Pana începu să zboare din nou. 
Am prins-o şi am ascuns-o în buzunarul adânc al 
paltonului.  
   Am auzit gheare de oţel cum zgârie lemnul 
vechi al gardului din dreptul meu. Un vultur negru 
mă privea tăcut prin doi ochi verzi neclintiţi. Îmi 
făcu semn cu una din aripi. Poarta se deschise pe 
jumătate. Am intrat, dând curs invitaţiei. Grădina 
era plină cu lalele uscate, ca de piatră. M-am uitat 
în urma mea după vultur şi am văzut cum arde în 
întregime: nu numai privirea cea verde. Cenuşa i 
se preschimba în fulgi de umbră. Din el n-a rămas 
decât un pumn de cenuşă. Micul pumn de cenuşă 

începu să se ridice în seara târzie preschimbându-se lent într-un fluture uriaş. Aripile cenuşii 
cântau în aerul uscat un cântec al zborului. Ochii îi erau la fel, tot atât de verzi şi de neclintiţi: 
omeneşti. 
   Am ajuns la uşa de stejar sculptat a conacului. O lalea uriaşă de piatră arăta către mânerul de 
bronz al uşii. Fluturele se destrămă în aerul uscat. Cântecul de vibraţii delicate al fluturelui 
deschidea pe rând micile petale adormite. Piatra lalelelor curgea. Înăuntrul petalelor lalelei de 
lângă uşă se vedeau două nestemate verzi. Le-am luat încet şi mi-am luat rămas bun de la fluture 
în gând. Am mângâiat petalele carnale ale lalelei pline de puful de cenuşă al fluturelui. 
   Uşa era încuiată. Am observat abia acum leul de marmură albă ce străjuia partea stângă a uşii. 
Leul era orb. Mi s-a părut că orbitele lui goale cereau nestematele. I le-am dat. 
   Uşa a rămas încuiată. Aerul dinlăuntrul salonului a devenit însă verde strălucitor. Am văzut 
umezeala şerpuind pe tapetul înflorat al pereţilor. O siluetă delicată albă stătea lângă pian. Chipul 
ei îmi amintea alt chip – al unei împărătese a tristeţii lalelelor cenuşii. M-a privit cu reproş, cu 
resentiment şi cu ură. Ştiam de ce. Eram vinovat.  
   Dar nu ştiam ce să fac. Nu puteam să mai fac nimic. Am trecut prin uşă. Am stat în faţa ei, 
drept, primind tot, după dreptate. Am privit în oglindă. Nu aveam nici un chip. 
   Ştiam asta: eram mort. Dar nu m-am putut stăpâni să nu mă uit în oglindă. 
   Aş fi plâns dacă aş mai fi avut lacrimi. Dar nu plâng. Mă îndrept hotărât către lumea mea ce-mi 
este naturală, chiar dacă înaintea mea nu mai este nimic. 
 
        Vlad I. T. Popa, 7 A 
        29. 01. 2013    
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Inorogul şi basmul lui 
 
   (Jocul emergenţei) 
 

Lara Taraş Zinveliu  

&  

Astrid Bogdan, 7B 
 
A fost odată un cal. 
Calul avea aripi şi un corn de aur în frunte şi 
era mov. 
Veni deodată un dragon şi suflă foc peste el. 
El însă bătând din aripi suflă un aer puternic 
asupra dragonului şi acesta, suferind o 
intoxicaţie cu oxigen, fu nimicit.  
Unicornul fu extenuat şi se aşeză jos pe 
iarbă, rămânând nemişcat o veşnicie 
întreagă. 
La sfârşitul veşniciei veni asupra lui lumină 
arzând, care îl trezi şi îl făcu şi mai puternic 
decât era înainte. 

Pe acolo se rătăci o fecioară-săgetător şi unicornul îşi pierdu capul. Fecioara plecă. 
Un magician al dragostei, ce urmărea de câteva sute de ani pe acea fecioară-săgetător, trecu pe 
acolo şi îl vindecă pe unicorn, apoi îi făcu o armură de oţel împotriva îndrăgostirii precoce. 
Fericit, unicornul plecă plutind peste munţi şi câmpii până când se întâlni cu un leu. 
Se împrieteneşte repede cu elementul curajului şi al puterii; leul îl învaţă pe unicorn cum să 
lupte. 
La primul antrenament, el trebuia să înveţe să se lupte cu dragonii: uitase că învinsese un 
dragon – după atâta amar de veşnicie a somnului el devenise amnezic. 
Şi leul l-a învăţat pe unicorn elementul curajului de foc şi al focului viu; unicornul deveni foc viu 
şi trecu testul focului. 
De bucurie, inorogul sări în sus, se împiedică şi căzu într-o groapă fără sfârşit, dispărând pe 
veci. 
El apăru pe veci într-o lume paralelă unde, întâlnindu-l iarăşi pe leu, trecu testul emoţiilor.  
Atunci leul îl trimise pe unicorn într-o lume măiastră în care leul nu mai era leu ci era om, iar 
unicornul nu mai era unicorn ci era basm. 
Basmul îl întâlni pe om şi, amintindu-şi de vechea lor formă, trecu testul apei: a învăţat să treacă 
prin îngeri şi oameni şi să vindece oamenii dinăuntru. 
Şi basmul trecu prin oameni până când se pierdu cu totul în ei; şi nu mai rămase din el decât o 
singură şoaptă; şi când şoapta încetă omul care fusese leu luă tăcerea rămasă şi-o strânse la 
piept. 
 
          27. 11. 2012   
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Omul care-aduce somnul    
(Celtic 21 – Parabole) 

 
   I se spunea Hypnos. Alteori Morpheu. Uneori Telur-Mag. 
Niciunul din numele acestea nu erau adevărate. Mergea cu 
paşi atât de mărunţi încât părea că pluteşte deasupra 
pământului, apelor. Pe vremea aceea, ca şi acum, oamenii 
erau nişte insule îndepărtate. Închişi în egoism, marasm sau 
singurătate, egocentrism, oprobiu sau recluziuni asumate, 
tânjeau fără să ştie după ce tânjesc. Sufereau fără să ştie de 

ce şi pentru ce suferă. Iar el păşea pe tremurătoarele ape şi pe pământurile instabile cu aceeaşi 
siguranţă şi hotărâre. Vizita insulă după insulă, arhipelag după arhipelag; mâhnire după mâhnire, 
supărări după supărări. 
   Nu s-a ştiut niciodată şi nu se va şti ce se întâmpla cu el pe cărările mării; însă cei ce până 
atuncea visaseră cu ochii deschişi şi priviseră roşu-injectat, puteau acum să se odihnească. Cel ce 
aducea somnul reuşea să îi liniştească printr-o singură atingere. Oamenii adormeau liniştiţi. Şi nu 
ştiau, şi n-au ştiut că somnul pe care li-l aducea omul acesta e netrecător. Era ca o plagă, era ca o 
ciumă.  
   În scurtă vreme, niciunul din oamenii mării nu a mai fost în stare să se trezească. Visau doar; şi 
se plimbau prin vis fără să le mai pese de preţul plătit pentru stingerea durerii, fără să mai ştie de 
ei, de dureri şi de preţ. Era aşa de bine! Ce mai conta că bunăstarea aceasta era artificială, 
contrafăcută? Cine nu s-ar refugia pentru totdeauna într-o clipă de pace adevărată? 
   S-au întâlnit unii cu alţii aşa 
cum nu o mai făcuseră 
niciodată în realitate. Visarea îi 
făcea ideali. Şi făcea toate 
posibile: chiar şi asta. 
   Locului i s-a spus Somnolos. 
Era cel în care visele renasc din 
propria cenuşă. Acolo s-au 
cunoscut, s-au văzut în lumina 
idealirilor părăsite, a strălucirii 
uitate. Au visat împreună 
flăcările albe de la-nceput, 
oasele primordiale din care s-a 
plăsmuit toată făptura. S-au 
văzut sculptaţi într-un fildeş 
cum nu există nicăieri pe 
Pământ: şi-au înţeles vieţile, destinele, chemările. Dar chiar aşa – chiar dacă şi-au înţeles viaţa, 
destinul, chemarea, nu mai puteau să le aibă. Îşi consumaseră timpul ca pe o unică flacără 
galbenă. Omenirea, în lipsa lor, îi primise deja pe Gog şi Magog, se unise în autodistrugere la 
Magghedo, ieşise inconştient din timp şi netimp, din veac şi din minte. O acoperiseră apele 
neamintirii. Iar cel ce aduce somnul şi cel ce aduce trezvia erau şi ei morţi demult; sau poate 
numai de negăsit, cărările mării nemailăsând nicio urmă. 
         Mihai M. S. Maxim 
         8. 10. 2012 
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Poveşti de adormit păpuşa 
 

Zeiţa-păianjen a cyborgilor 
 
   Zeiţa-păianjen intră brusc prin uşa fumurie. Intrând 
într-o casă veche, murdară şi plină de păianjeni, ea nu 
se aştepta de aici la nimic. Dar dintr-o dată, zeiţa găsi 
doi adulţi şi doi copii – o fată şi un băiat – aşezaţi pe o 
canapea. Băieţelul era mic de vreo doi anişori, iar fata 
avea cam zece-unsprezece ani. Când îi văzu, de uimire, 
zeiţa se transformă într-o femeie normală. Era drăguţă: 
părul lăsat în vânt, o rochie albă delicată de mătase. 
   - Bună, eu sunt Alex Garret, sunt nouă în cartier şi aş 
vrea să îmi cunosc vecinii. 
   - Bună. Noi suntem familia Wilder. 
   Începură să povestească şi să povestească, până se 
înseră. Alex spuse că trebuie să plece. Ieşi pe uşă şi 
imediat se transformă înapoi, aproape la forma ei 
iniţială. Era în aceeaşi rochie albă, însă rochia era 

sfâşiată, iar ea avea nişte aripi negre şi lungi; în frunte, pe braţe, pe piept şi pe spate avea 
implantate nişte cercuri de metal sclipitor. Pe degete mai păstra urme de sânge. Se ridică uşor în 
aer şi apoi începu să urce. 
   - Groanin! Strigă ea pe un ton aspru. 
   - Da, Păienjenimea voastră! Cu ce vă pot ajuta? 
   Groanin era un elf maro, cu un nas mare. Elful întunecat era fidel maleficii zeiţe. 
   - Aş vrea mâine, în jurul orei zece din noapte, să mă aduci în faţa acestei case. Ai înţeles? 
   - Dar de ce? Că nu doreaţi să rămâneţi prea mult pe planeta aceasta? 
   - Sunt atât de enervanţi, nu îi mai suport. Până mâine la miezul nopţii nu vor mai exista. 
   - Dar dacă dumneavoastră nu vă place de această familie, de ce trebuie să îi omorâţi? Nu puteţi 
aduce altceva în locul morţii? 
   - Vezi că şi tu începi să mă enervezi!  
   - Oh! 
   - Da, aş putea. Dar nu vreau! Hi! Hi! Hi! Hi! Hi! Şi a dat drumul unui întreg râs malefic. 
   Se îndreptau uşor spre norii cenuşii pufoşi, apoi dispărură. 
   Peste o zi jumătate un trăsnet lung străpunse cerul, pământul, astfel încât zeiţa-păianjen şi elful 
Groanin au apărut ca din vis. 
   - Tu mă aştepţi afară până când eu îmi voi termina treaba. OK? 
   - Am înţeles. Dar totuşi, ce vreţi să le faceţi? Şi încă pe vremea aceasta? Că începuse să plouă 
mărunt. 
   - Îi voi face ca mine. Adică aproape. Îi voi face pe toţi din familia aceasta pe jumătate cyborgi. 
Mie, de când eram mică, Iblis mi-a pus aceste sfere de metal pe tot corpul ca să mă întărească. 
Dar când mă duceam la şcoală, toţi copiii râdeau de mine. Aşa că am renunţat la şcoală şi iată-mă 
aici. Liberă! Fericită! Intru. 
   Spunând aceasta, femeia-păianjen a cyborgilor se făcu la loc om, în rochia ei albă drăguţă. 
Intră în casă tocmai când în familia Wilder adulţii le citeau copiilor lor o poveste de Noapte 
bună. Doamna Wilder o întrebă uimită ce caută la ora aceasta târzie. Dintr-o dată, zeiţa îşi luă 
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look-ul ei cel adevărat, îşi reluă înfăţişarea natural-înfricoşătoare. Toată familia Wilder rămase 
fără cuvinte. 
   - Alfabecedarian! strigă zeiţa, concentrându-se cât a putut de tare. Un spirit al cărţii veni atunci 
şi când zeiţa deschise ochii toată familia era de la brâu până la genunchi din metal. Erau pe 
jumătate cyborgi. În schimb, toată umanitatea din ei urcase în trup către inimă.  
   Copiii începură să plângă. Mama lor încercă să îi liniştească, însă ei nu se mai opreau din 
plâns. Zeiţa era tare mândră de ea. Părinţii fiind foarte nervoşi, cu umanitatea din ei urcată la 
inimă şi la cap, explodară-n mânie şi judecată, apoi o luară la fugă abandonându-şi definitiv 
copiii. Şi nu se mai opriră din fugă, să-i vadă, nici chiar o singură dată! 
   Zeiţa-păianjen a cyborgilor şi Groanin au ştiut imediat ce să facă. I-au crescut pe copii aşa cum 
au ştiut. În timp aceştia au devenit frumoşi ca femeia-păianjen, iar inimile lor, care erau pline de 
frumuseţea poveştilor, au început să alerge aievea prin lumi, cu o putere pe care nu o mai 
avuseseră înainte. Erau şi ei zei. Zeificarea era firească aici, unde poveştile nu încetau nicicând 
să renască. 
   Erau foarte fericiţi împreună. Cât despre părinţii lor biologici, nimeni nu a mai auzit nimic. 
 
        Ioana Halmaghi, 5 A 
        3. 04. 2013 „Şcoala Altfel”  

     
 

Pălărierul şi femeia-cyborg 
    
   Era odată un pălărier despre care se credea sau se ştia că e vânător de capete. El purta un fel de 
pălărie în formă de turn. Şi turnul acela pe care-l purta pe cap era înalt. Cei mai mulţi dintre 
oameni spuneau că pălăria aia în formă de turn pe care el o purta pe cap era copia exactă a 
Turnului Babel. 
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   Unii oameni râdeau de el şi-i spuneau „Pălăriaşul”, nu se ştie prea bine de ce. „Pălăriaşul” avea 
puţină zăpăceală – ca aceea a Turnului Babel – dar gândul şi spiritul lui ajungeau la cer. Acest 
„pălăriaş” purta numele Vlad. Se poate să mai fi existat şi alţii. 
   Pălărierul a primit odată misiunea să distrugă o anumită femeie-robot. Dar cum a văzut acea 
femeie-cyborg imediat s-a şi îndrăgostit de ea. Şi dragostea aceea era de moarte. 
   El a crezut cu toate acestea că dragostea sa nu va dura foarte mult. Fiindcă i-a venit în minte 
misiunea şi datoria. 
   Dar n-o putea face. N-o putea omorî. N-a putut-o ucide. În schimb, a început să vorbească 
liniştit cu femeia: 
   - Cum te cheamă şi cine eşti tu de fapt? 
   - Pe mine mă cheamă Eva. Şi sunt făcută să fiu împreună cu tine. 
   - Eva, de ce m-a pus Consiliul să te vânez? De ce doreşte să te omor? 
   - Nu ştiu. Poate că se teme că vom fi una. Sunt şi voi fi parte din tine. Indiferent ce faci sau ce 
crezi. 
   Pălărierul trebuia să aleagă: să omoare femeia-robot sau să trădeze Consiliul. Va trăda 
dragostea sau Consiliul? A ales calea dragostei. A trădat Consiliul şi a trădat şi ucigaşul din sine. 
   De atunci Pălărierul şi femeia sa se ascund de Consiliu din răsputeri şi aleargă şi Consiliul îi 
vânează-mpreună. Totodată se spune că Pălărierul, după ce s-a întâlnit cu femeia-cyborg a 
visurilor sale, nu mai e vânător de capete. Ci creează acum pălării formate din gânduri fermecate 
venite din lumea copiilor şi le dă pe rând oamenilor mari. 
           Cristian Chiriac, 5 A 
           3. 04. 2013 „Şcoala Altfel” 
  

 
Merlin – om şi pisică 
 
   - Uau…! Arată frumos! 
   - Ştiu. Dar nu e deajuns faptul că am făcut-o: 
trebuie să o scoatem în larg. 
   - Da; însă, ca să fim siguri că e bună, trebuie să 
fie o provocare. 
   - „Fulgerul de noapte” îi va fi provocarea. 
   - Poftim? 
   - „Marea fulgerului de noapte”. Acolo o vom 
duce. 
   - Şi nava noastră are nevoie de-un nume. 
   - „Şoimul de apă” îi va fi numele. 
   - E-un nume bun, trebuie să recunosc. Însă acum, 
dacă mă gândesc mai bine, „Marea fulgerului de 
noapte” e prea periculoasă. 
   - Şi totuşi, gândeşte-te: dacă rezistă vom fi 
celebri, vom fi bogaţi. 
   - Dar viaţa e mai importantă ca toate! 

   - Atunci uită-te la ceasul acesta, a spus Merlin, şi-şi scoase ceasul din buzunar: a fost al tatei. Îl 
pun în joc. Doar uită-te. 
   Şi cât ai zice „peşte”, Jack a fost hipnotizat.  
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   În timpul navigării, toţi cei aflaţi în navă erau tulburaţi. Umblau de acolo până acolo fără rost. 
Intraseră pe nesimţite în „Marea fulgerului de noapte” şi simţeau cu toţii magia apelor şi 
luminilor ei. Un timp nu s-a întâmplat nimic. Apoi nava se zgudui la lovită din toate părţile. Au 
ieşit cu toţii pe punte şi se uită în jurul navei. Nişte rechini ca de oţel cu aripioare lungi şi ascuţite 
ca nişte săbii se împingeau în navă. 
   - Merlin, fă ceva! a strigat Jack. 
   - Ce vrei să fac? 
   - Eşti magician, nu? Mereu te-ai crezut stăpânul lumii. 
   - Bine, am să fac! Imediat. 
   Se duse la cârmă şi trase de o manetă care declanşă desfacerea unor aripi. Apoi atinse alte 
manete, controlă cârma astfel încât nava începu să zboare deasupra apei la câţiva metri. Şi au 
zburat tot aşa câteva zile, până ce au ajuns la o insulă nouă, o insulă necunoscută. 
   - Doamne, Îţi mulţumesc! a spus Jack. Îţi mulţumesc că ne-ai salvat. 
   - Nu El v-a salvat: eu, îi spune Merlin. Eu v-am salvat din furtună: din teama aceea. 
   Se spune că noaptea Dumnezeu Însuşi i s-ar fi arătat lui Merlin şi acesta I-a spus: „Sunt mai 
bun ca Tine!” 
   Mai mult nu se ştie. Doar că Merlin s-a trezit transformat în pisică. El a mers mult pe insula 
aceea necunoscută. Merse în pădure, găsi o cascadă. Se aşeză pe-o piatră caldă. Atunci veni la el 
un elefant şi îi întinse mâncarea din trompă. Merlin-pisică a mâncat iarba. Era gustoasă. A mers 
prin pădure până într-o poiană. Merlin-pisică a păscut iarbă. Merse apoi în multe locuri; în 
sălbăticia aceea toate erau blânde. Animalele pe care le întâlnea se comportau frumos cu el. Dar 
când ajunse la o peşteră, se întâlni cu un câine. Acela era plin de trufie. Motanul Merlin avea 
impresia că e dezagreabil şi insuportabil. Fugi cât putu de repede. În peşteră începură să cadă 
pietre de parcă ar fi căzut timpul. Câinele dispăru în spatele lor. Merlin se trezi om. Era iarăşi în 
navă. Insula dispăruse. 
   - Nu ai plecat de-aici niciodată, îi spuse Jack la întoarcere. 
   - Da, parcă eram şi-acolo şi-aici, a confirmat Merlin uluit. 
   - Şi totuşi, cu ce te-ai ales din povestea aceasta? l-a întrebat Jack, care credea şi în versiunea 
lui. 
   - Cu credinţă, dragul meu Jack. Cu credinţă, i-a răspuns Merlin, care de-atunci a rămas om şi 
motan în acelaşi timp, trăind două vieţi deodată în două lumi şi-n două poveşti diferite. 
 

       
  Ştefania Cuibuş, 5 C  

  3. 04. 2013 „Şcoala Altfel” 
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Aventurile patimii de dominaţie 
 
   Romanul şi plictiseala 
 
   Era vară, cerul strălucea în lumina soarelui impunător. Totul strălucea – şi în toată puterea 
cuvântului – nu ironic. 
   Eu stăteam în camera mea şi priveam cum pământul se înfierbântă încet-încet. Tocmai 
începuse vacanţa de vară, copiii îşi aruncau grămadă cărţile şi caietele şi „Adio” teme şi 
literatură. Să nu credeţi că eu fac la fel: eu le pun într-o cutie şi nu le mai scot din dânsa! 
   Ei, ce să zic, o zi plictisitoare de vară, nimic mai mult, şi nimic nu m-ar putea salva din această 
garantată plictiseală. 
   De după o haină aruncată pe pat a sărit dintr-o dată o carte, parcă pe ea scria „Insula 
misterioasă”, sau aşa ceva. Misterul cel mare era: cum a prins cartea viaţă? 
   Romanul – sau duhul său – a început să tuşească şi să se smiorcăie: 
   - Hei, de ce nu mă citeşti? Hmm? De ce? 
   Eu, ce să spun, în primul rând simt că o carte îmi va strica ziua – la propriu – şi doi, nu ştiu ce 
să mă fac. Stau un moment şi spun: 
   - Bine, dar promite-mi că n-o să te mai plângi. În regulă? 
   Romanul s-a oprit, a zâmbit şi a spus simplu: 
   - Da, da, normal că e în regulă. 



91 
 

   În clipa următoare cartea mi-a sărit în poală şi am început să citesc. M-a sorbit şi m-a absorbit 
cu totul în insula aceea misterioasă. Mi s-a făcut dor de casă, de părinţi şi de plictiseală, dar când 
am vrut să mă întorc romanul a început să ţipe: 
   - Nu, nu, nu, nu te las să mă părăseşti! 
   Şi aşa spunea de fiecare dată. 
   Eram prizonieră pe insulă, personaj printre personajele ei. M-am pierdut. M-am părăsit pe mine 
însămi.  
   Au mai trecut două ore din lumea noastră, în roman douăzeci şi, cu ruşine o spun – mi-a plăcut 
– a devenit pasionant cititul acesta. Mă luase în posesie cu totul. După ce am isprăvit cartea, ea 
singură a sărit din poala mea şi s-a aşezat să se culce în bibliotecă. A început să sforăie uşor, aşa 
că am luat-o şi am întors-o pe dos. A făcut „bâc” la fel ca un copil mic, apoi s-a liniştit. 
   Acum, când mă gândesc la ceea ce mi s-a întâmplat, vreau să spun tuturor necititorilor că dacă 
se consideră stăpâni pe ei înşişi, când vor citi o carte vor fi cu totul absorbiţi. Cu alte cuvinte 
cărţile, păcătoasele, au patima dominaţiei! Şi, ca să înţelegeţi mai bine, păcatul dominaţiei este 
atunci când încercăm să subordonăm ceva. Păi spuneţi şi voi: cărţile nu vă cuceresc, nu vă 
deposedează de propria voinţă, de propria viaţă? Nu vă dau altă voinţă şi altă viaţă – pe-ale lor 
proprii? Ei bine, eu cred că da. 
   Aşa că citiţi, pierdeţi-vă, iar apoi evadaţi din lumea de basm şi mai apoi cugetaţi bine şi 
răspundeţi întrebării: Nu-i aşa că romanele au căzut în patima dominaţiei? Prin simplul fapt că v-
au cucerit şi v-au răpit în lumea lor minunată – o altfel de lume, una mai bună, amarnic de bună – 
după ce v-au redat realităţii aţi mai fost vreodată aceiaşi? 
         Mara Coracioni, 6 A 
         16. 11. 2012 
 

 
Iepurele hoţ de minţi 
 
   În cel mai întunecat loc al împărăţiei unei 
fetiţe trăia ascuns un iepuraş malefic. Deşi 
avea un singur ochi şi unul din picioarele sale 
era de fier, vedea tot şi alerga peste tot. 
Iepuraşul era răul în persoană. 
   Acesta se transformase din iepuraşul 
drăgălaş în iepurele răului din gelozie - 
deoarece acum câţiva ani proprietara lui, pe 
nume Molly, o fetiţă foarte needucată, l-a 
părăsit. Într-o zi, iepurele s-a hotărât să fugă 
de acasă… nu pentru că Molly îl arunca de toţi 
pereţii când îl vedea, ci pentru că îl murdărise 
şi îi dăduse apoi un nume chiar… cum să 
spun… nepotrivit. Molly îi spusese „Domnul 
Chiţ-Chiţ”! Adică ce om normal îi pune 
numele „Domnul Chiţ-Chiţ” unui iepure? se 
gândea iepuraşul. 

   După ce a reuşit să evadeze, iepuraşul răului se duce în cel mai întunecat loc de pe planetă: 
după gheena de lângă bloc. Şi-a luat pe post de caschetă de război o conservă de peşte şi a plecat 
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să-şi adune trupele. Şi-a făcut un clan secret numit „Eu şi ceilalţi”. Mda… ştiu. Acesta chiar că e 
cel mai stupid nume din lume dar ce să-i faci: iepuraşul era furios. Şi cică se plângea de numele 
ales de Molly… Ce să mai zică acum şi cei din clan? Nimic, chiar nimic. 
   Aşa… să continui povestea: deci, cum spuneam, iepuraşul îşi făcuse un clan – o armată secretă 
de rozători – cu care hotărâse să meargă înapoi la Molly acasă şi să-i… staţi, staţi! Vă aşteptaţi să 
fie ceva măreţ, sinistru, înfricoşat? Ei bine, nu prea, având în vedere că iepuraşul răului le dăduse 
comanda soldaţilor săi rozători să-i fure lui Molly toate păpuşile! 
   Serios? Păpuşile? Altceva mai bun nu putea găsi iepuraşul să facă? Vai de maleficul lui!  
   Mă rog…acesta fiind planul, iepuraşul îl puse în aplicare şi-l duse la bun sfârşit. Păpuşile fiind 
sechestrate, iepuraşul le-a luat inimile de pluş şi le-a pus pe toate în sine. Memoria de cârpă din 
inimile răpite a început să-l doară, să-l bucure, să-l încânte. Auzea tot ce-şi spuseseră păpuşile 
una alteia, tot ce le spusese Molly, ce să vă zic: era în el un teatru întreg! 
   După ce a răpit păpuşile, iepuraşul s-a dus la fereastra camerei lui Molly să vadă ce reacţie are 
fapta lui. Spre uimirea lui, o văzu pe Molly ditamai domnişoara şi… mda, aşa mă gândeam şi 
eu… Molly vroia oricum să arunce păpuşile.  
   Deci, ca să nu mai lungim drama, iepuraşul a căzut într-o depresie atât de amară, că singura lui 
scăpare era să se hrănească în continuare cu viaţa de fetiţă a lui Molly, cu toată copilăria ei. A 
transformat chiar soldaţii clanului său într-o trupă de teatru… Eh, ce să-i faci… asta e viaţa: un 
teatru! 
         Doris Ignat, 6 B 
         16. 11. 2012 
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   G     
       (Celtic 21 – parabole) 

 
   Surorile erau gemene. Gemenele erau perfect identice. Dacă ar fi trebuit să aleagă, n-ar fi ştiut. 
Bine că nu. Se lăsase ales. Nu ştia pe care din ele o întâlnise în parc, pe alee, sub castanul bătrân, 
pe care pe podul suspinelor. Nu ştia cu care din ele-şi dăduse întâlnire, nici care din ele venise la 
el. Aveau acelaşi păr castaniu lung, aceiaşi ochi căprui, aceeaşi sclipire-n privire. Acelaşi timbru. 
Resimţea vibraţia glasului până-n rărunchi atunci când auzea cuvintele, oricare cuvinte; ale 
oricăreia. Şi, dacă te simţi iubit şi dorit, îţi mai pasă de cine? 
   Era fericit. Îşi pierduse complet capul. Vedea că şi gemenele şi-l pierduseră: amândouă, sau 
poate doar una din ele. Oricum, asta nu mai avea importanţă. Era atâta sete de dragoste-ntr-însul 
încât accepta şi era gata s-accepte orice: realitatea, imaginea geamănă a minţii, oglinzile, visul, 
delirul. Realitatea aceasta duală îl copleşea. Îşi alina îndoielile în oglinzi ale memoriei, oglinzi 
din ce în ce mai aspre. Oglinzi din sfere mici, argintii, transparenţe reflectând universuri infinite 
ale posibilului iubirii şi neiubirii. Gemenele se multiplicau: ipostaze ale iubirii indecise pluteau 
de partea cealaltă iar el nu mai ştia ce-a fost aievea, ce-a fost dorinţă, ce-a fost sublim al 
nedorinţei, nici deliciu al nonexistentului, al aşteptării celei mai pure. Iubirea şi nebunia, unite, se 
multiplicau infinit în eurile lui rătăcitoare, disjuncte. 
   Prezentul era multiplu, intens. Şi în miezul acestui prezent intens, incandescent, imens, a ştiut 
că viitorul nu mai exista, aşa cum nu mai exista nici trecutul decât ca idee, ca poartă, ca realitate 
vagă, ca plauzibil pur. Clipa devenise ermetică, fără porţi vizibile; fără capăt, fără destin. Timpul 
îşi ieşise din sine.  
   Ştia că-şi ieşise din minţi. Renunţase la propria natură, la ceea ce avusese mai scump: la 
gândire, la arta lui. Felul lui de a fi se sfârşise în faţa celor două gemene: iubirea şi anima lui erau 
acum cu el pentru totdeauna. Când cele două au devenit una, tot ceea ce era dincolo de eternitate 
a devenit în întregime durere. 
      Mihai M. S. Maxim 21. 10. 2012 
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Amintire şi despărţire 
 
Îmi caut printre vise, amintiri şi halucinaţii… 
Pisica… 
Găsesc doar holograme decapitate şi schingiuite 
Nu este, nu o mai găsesc 
Mă loveşte un gând care îmi spune să nu o mai caut 
O regăsesc în forma fiicei mele 
Are pielea măslinie şi ochii de panteră  
Ai arabilor… 
Bunicul îmi spune că nu ştie de unde vine ea 
Este pur şi simplu de câţiva ani 
O conduc până la metrou 
Îi place să înoate în întuneric şi se pregăteşte să plece 
Stau în staţie şi nu mai e… 
Însă o simt 
Semăna atât de mult cu mine 
Ca şi când ar fi o parte 
Care s-a desprins şi a plecat în negura timpurilor. 
 
   Magda Tudor 
   10. 11. 2012 

 
 
Vin în fermentaţie fără vechime sau viitor 
 
Sunt ca un vin în fermentaţie 
Ţinut într-o cuşcă semitransparentă 
Încă nedefinit şi fără aromă 
Sper să survină o scamatorie şi  

să mă transform 
Într-un vin adevărat dacă nu în sânge 
Viziunea e încă neclară 
Strălucirea soarelui interior îmi lipseşte 
Doar luna îmi mai trimite un pic de  

lumină şi speranţă 
Şi sună un telefon sau o chemare sau raza 
Şi aerul pătrunde cu violenţă 
Şi sângele se scurge pe podea şi 
Fierbe către strămoşi, către niveluri din ce în ce 
Mai joase, 
Către pământurile ascunse. 
 
  Magda Tudor 
  10. 11. 2012  
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Oul Kinder   (Tarot magic) 
 
La fel ca în copilărie caut surprize 
Mâncând ciocolată... 
Însă nu mă împac cu ideea că 
Surpriza este deja dată ca un enunţ de problemă 
Din matematică. 
Încerc să încropesc soluţia din 
Acel ceva pe care încă nu îl am. 
Între timp mi-am tatuat corpul 
Cu amintiri şi drumuri fără sfârşit. 
Ele se nasc din soluţie, a acelora 
Şi se opresc în amurg atunci când apare 
O luminiţă în grădină 
Şi o prăjitură de ciocolată uriaşă 
Pe farfuria flămândă a vieţii. 
 
 Magda Tudor 
 12. 05. 2012 
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Darurile vântului 
 

Mihai M. S. Maxim 
 

1. Prima floare 
 
   Nu mai avea pe nimeni. Nu mai era ataşată de nimic. Fără memorie, fără speranţă, fără 
dezamăgire. Părea să fie născută dintotdeauna – în veşnicul azi. Prezentul acesta e totul: 
prezentul şi boala ei fără leac. Stă în verandă şi priveşte departe. Veranda, din lemn, e la etajul 
întâi. Coloanele ei coboară până la parter. Conacul e numai şi numai al ei. Un majordom bătrân, 
o menajeră şi o guvernantă neverosimil de tinere, un bucătar asiatic fără vârstă, au grijă de el şi 
de ea. N-a vrut niciodată să ştie de alţii. Sunt angajaţii ei dintotdeauna. 
   Nici nu mai ştie de când n-a coborât la parter. Ceva din fiinţa ei n-a coborât la parter niciodată. 
Stă cu privirile aţintite spre mare, spre ţărm. Ţărmul este destul de departe: din locul acesta 
marea nu poate fi văzută. Ea ştie doar că este acolo. Şi e destul deocamdată.  
   Are o boală foarte rară a sângelui: nimeni nu ştie cu certitudine ce. N-are trecut, nu va avea 
viitor: toate zilele ei sunt unul şi-acelaşi prezent. Va muri azi. 
   Sângele acesta care îi curge în vene nu e al ei: e sânge donat – e sânge rebel. Uneori îi pare că 
nici sufletul nu este al ei: suflet rebel, aducând permanent pătimiri şi speranţe străine, zvârcoliri 
şi nelinişti, ei îi pare suflet donat. 
   Se ridică din balansoar sprijinindu-se în două bastoane cu cap sferic. Ridicată-n picioare, le 
simte în palme ca pe două planete. Marea, ce nu se vede şi nici nu se poate vedea din acest loc, 
este acum mai aproape.  
   „- O narcisă!” exclamă deodată. 
   Într-adevăr, dintr-o crăpătură a balustradei verandei, a ieşit o narcisă. Pesemne adusă de vântul 
cald. Astfel de flori nu pot să crească aici, în aerul sărat. 
   Iustina priveşte narcisa ca şi când ar fi prima floare din viaţa ei. 
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2. Aşteptarea şi neaşteptarea     
 
   - Mai doriţi ceva, domnişoară? 
   Iustina a tresărit. 
   - Ai văzut? 
   - Ce să văd, domnişoară? 
   - Floarea. Nascisa. 
   - Vai, domnişoară! Am să curăţ imediat. 
   - Să nu cumva să faci asta. E ca un dar. 
   - Ce fel de dar, domnişoară? 
   - N-am mai primit în acest fel nici o floare. 
   - S-a strâns pământ pe toată lungimea cornişei. Îl văd abia acum. Precis nu vreţi să-l curăţ?  
   - Lasă totul aşa. E mai bine. 
   - E foarte frumoasă. 
   - Nu? E un semn. 
   - Un semn? Pentru ce? 
   - Poate că trebuie să te-ntrebi: de la cine? 
   - Mă speriaţi, domnişoară. De la cine? 
   - Nu ştiu. Şi poate că nu voi afla. Cumva însă, sunt încredinţată că am să plec cu el. Da, cât de 
curând. 
   - De unde ştiţi că este un el? Poate că-i doar hazardul. 
   Iustina n-a mai răspuns. Unor întrebări este mai bine să nu le grăbeşti răspunsul.  
   A ascultat adierea. Încerca să simtă căldura străină, să înţeleagă parfumul, să vadă căile şi 
ezitările sale. Da, poate că Irina avea dreptate. Era numai hazardul, pe care monotonia şi 
aşteptarea cea lungă îl personificaseră. O tristeţe şi-o moleşeală începeau s-o pătrundă. A închis 
ochii. Fără să vrea, fără să creadă, fără să mai nădăjduiască, aşa i se vor prelinge toate zilele – de 
fapt una şi-aceeaşi zi reluată ca o placă de gramofon, a gândit!  
   Apoi n-a mai gândit. Nările ei freamătă. Ca un spasm, ca o pulsaţie, ca o suflare de viaţă 
străină, ca o clipă de flux şi reflux al sensibilităţii reluată-ncontinuu, aşa simte aerul! E ca o 
geneză – e ca o facere care se petrece în conştiinţă desăvârşită! „Am să renasc: sunt creată din 
nou, de la-nceput”, a gândit cu fervoare. 
   Parfumul vorbea. Îi vorbea. Parfumul acesta-i vorbise şi înainte: de asta era sigură! Nu 
înţelegea tot: era ceva ca o chemare. Era o invitaţie şi o poruncă. Ceva ca o sete de viaţă şi ca o 
sete de iubire imperativă.  
   A ştiut atunci că în această chemare nedesluşită, în această chemare rostită pe jumătate, stau 
toată viaţa şi moartea ei, renaşterea, libertatea. 
   Sentimentul ce se năştea acum într-însa, tot ceea ce era gata să irumpă peste hotarele cărnii era 
adevărata viaţă! Simţea abia acum că trăieşte, că viaţa merită să fie trăită. Păcat că trebuia să 
moară, că nu va mai avea timp... 
   Apoi a venit necredinţa, acedia, sfârşeala molatecă, resemnarea. S-a lăsat grea în vechiul ei 
balansoar. 
   - Şi totuşi, aşa ceva n-ar fi trebuit să existe! s-a revoltat speranţa din ea. E nenatural, ce spun 
eu, e împotriva naturii: nici o narcisă nu s-ar putea prinde în solul ăsta sărat. 
   - Aveţi dreptate, domnişoară, a întărit Irina. E un miracol. 
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   Irina tăcuse, dar nu plecase. Aşteptase să vadă ce va mai dispune stăpâna ei. 
   - Adu-mi şalul, Irina: în noaptea aceasta voi rămâne aici. 

   - Să-mi fie cu iertare, domnişoară, dar asta este o 
imprudenţă... 
   - Te temi, Irina? 
   Fata a clătinat din cap. 
   - Sunt deja moartă. Ce mi s-ar mai putea întâmpla? O răceală 
nu ar mai fi decât o confirmare suplimentară... 
   - Vă rog, nu spuneţi asta. Cine mai are nevoie de confirmări? 
   - Trebuia să fiu moartă demult. Nimic nu mă mai poate 
atinge. Oricum, e vremea ca toate aşteptările şi neaşteptările 
mele să ia sfârşit. 
   - Dar sunteţi atât de sensibilă... Poate să vi se-ntâmple orice. 
   - Suntem sensibili la boală şi neputinţe şi nu la miracol. Ceva 
din noi cheamă răul. Bine, uite: am să intru în casă. 
   A doua zi, dis-de-dimineaţă, când Iustina a păşit încet pe 
verandă, sprijinindu-se în cele două bastoane, toată cornişa era 
plină cu flori. 
   - Iartă-mă că m-am îndoit! Am fost necredincioasă! N-o să se 
mai întâmple, a spus ea cercetând aerul temătoare. 
   - Domnişoară... sunt cincisprezece... şi toate narcise, a spus 
uluită Irina din urmă. 

 
 
3. Narcisa neagră   
 
   - Şi tu auzi clopotele, Irina? 
   - Se spune că sunt clopotele corăbiilor scufundate. Deşi nu ştiu cum ar putea sunetul să răzbată. 
E totuşi, atâta adânc de apă... 
   - E o chemare. 
   - O chemare? Ce fel de chemare, domnişoară? 
   - Cineva mă cheamă. 
   - Cineva? 
   - Te mai îndoieşti, Irina? După cincisprezece narcise? Şi vine de dincolo de moarte. Doar că eu 
nu sunt încă îndeajuns de sensibilă. 
   - Ce-i de făcut, domnişoară? 
   - Aş vrea să mă fi putut preschimba în spirit. În spirit total. Să fiu spirit pur, definitiv. Poate aşa 
l-aş fi putut simţi. Da, aşa-l voi simţi. Numai aşa. Eu trebuie să-mi pierd forma. Iar el şi-o va 
dobândi. 
   - Cum asta, domnişoară? Cum şi-o va dobândi? 
   - E spirit pur. Şi-o va lua din noapte şi din mare, din mine însămi. 
   - Şi când credeţi că va fi asta, domnişoară? 
   - La noapte. 
   - Şi dacă nu va fi? O să îl aşteptaţi în continuare? Că sunt cuvinte pe care le-aştepţi un veac: şi 
nu mai vin niciodată. 
   - O, da! 
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   Iustina a căzut pe gânduri. Apoi a înălţat fruntea. A ascultat. Un sunet surd a umplut spaţiul. 
Tot aerul acela sărat vibra. Tot ţărmul – pe care Iustina nu-l mai văzuse de ani – vibra de clopote.   
   - Atunci când va veni, nu-mi va spune cuvinte, a rostit Iustina ca pentru sine. Irina plecase. 
   - De câte ori mi-a vorbit marea şi n-am înţeles! De câte ori mi-a vorbit noaptea şi eu n-am fost 
atentă! Acum nu va mai fi.  

* 
 
   Dar cum să devii spirit pur? Cum să te 
descarnezi de imagini, gândiri sau dorinţe? 
   „Cum să ajung la tine, iubite?” a rostit Iustina în 
gând. Atunci şi-a dat seama că boala îi era cea 
mai bună prietenă. Şi moartea îi era bună prietenă 
– una cu infinită răbdare. Moartea era o fiinţă, 
dar şi o poartă între lumi. Iustina nu avea de văcut 
decât să se-ndrepte uşor către ea: să nu treacă 
dincolo, ci să rămână în pragul ei. Acolo, în 
poartă, va întâlni pe cel drag.  
   Nici vie, nici moartă, nici om, nici neom, va 
călători nemişcat printre vii şi morţi, printre 
născuţi şi nenăscuţi, printre făpturile plauzibile şi 
imposibile, prin cuvânt şi tăcere, cu gând şi 
negând. 

   Îi era relativ uşor să se detaşeze de propriul ei corp, de propria ei neputinţă. Da, se putea detaşa 
de corp: îşi va păstra numai feminitatea. Îşi va simţi sângele zvârcolit, tâmplele arse, dar va fi 
bine. Tâmplele îi ardeau deja în afara fiinţei. Era în afară de trup şi totuşi, era inertă. Nu zbura, 
nu simţea, nu mişca. „Ce mai e de făcut? Că mi se pare că sunt toate făcute!” Nu, nu erau. 
   Şi-a dat seama târziu. Era încă plină de dorinţă, plină de pasiune răscolitoare. Şi dorinţa îşi 
avea propriul ei trup – un trup de pământ şi de piatră. 
   „Da, acum ştiu, iubite. O ştiu. Am aflat.” 
   „Ştii bine că nu poţi pleca mai înainte de ultima renunţare.” 
   N-a vorbit el. El nu avea trup, nu avea cuvinte. Era şi nu era ea. Ceva din ea îi impusese demult 
renunţarea – aceasta avea să se declanşeze total, irevocabil, abia acum – şi Iustina era anunţată. 
     „Ştii bine.” 
    Şi ea a ştiut. A renunţat din toată inima. Acum îi stătea înainte un întreg drum în nedorinţă. 
Nevrând nimic, a înaintat fără efort. Predându-se nemişcării totale, a zburat infinit. N-a mai ştiut 
dacă gândeşte sau e-n negândire completă, dacă e ea sau nimicul ce-o locuieşte; n-a mai ştiut nici 
realitatea, nici visul: o infinitate de realităţi paralele îşi încerca şi nu-şi încerca ademenirea, o 
invita în aşteptări calme şi în visări domoale, în efluvii de idealuri ale unor făpturi străine, 
neomeneşti. 
   Drumul în nedorinţă s-a încheiat brusc. Era ţinutul Mumelor. Iustina recunoştea locurile. N-a 
mai fost aici niciodată. Paradigme în stoluri veneau şi treceau prin ea. I se aşezau o clipă pe 
inimă. Apoi plecau către alta. 
   Şi ea: era şi nu mai era ea. Mumele îi păreau masive şi diafane, imense şi infinitezimale, 
atotputernice şi inexistente. Ca şi cum un grăunte din cel mai fin gând de-al lor i-ar fi zdrobit 
pieptul.  
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   Acum era una cu ele. Simţea cum concepe, din mintea ei neagră, silueta lui. Şi el se contura tot 
mai clar, din mare şi noapte, din ea, din Mumele celelalte. 
   Mumele o locuiau şi o-mbrăţişau cu înţelegere. Iustina a ştiut atunci taina lumii: Ţinutul acesta 
al Mumelor, infinit, era la-ndemână – se găsea ascuns, întreg, în fiecare fir de praf de pe Pământ! 
„Întreabă praful! Da, întreabă praful pe care calci, şi-ţi va spune.” 

   Da, poveştile prafului. Se simţea ca înmormântată de 
veacuri. Înainte de a fi timpurile, când noaptea era una cu 
marea adâncă, acolo era ea. Vedea paradigmele albe ieşind în 
stoluri repezi din întuneric şi taină. Ca nişte albatroşi se 
roteau în jurul ei, ca nişte albatroşi ai mării de amar! Zburau, 
apoi se aşezau cuminţi: se lăsau descifraţi. 
   A devenit tot mai atentă. I s-au ascuţit toate simţurile. Ştia 
că e el. Fără trup şi fără cuvinte, el venea către ea. Îi vorbea 
în fantasme, în limbajul fără de început al primordiilor. 
Congregaţii de ape grele, căderi orgiastice ale tăriilor erau de 
jur împrejurul ei! Şi ea trebuia să fie atentă la succesiunea 
lor, la poziţia lor reciprocă, la apropierea sau neapropierea, la 
reticenţa lor faţă de ea. Superpoziţia paradigmelor nu 
estompa nimic: toate erau perfect clare. În jurul Iustinei se 
plăsmuia o ţesătură de lumini ale fildeşului – ca un giulgiu şi 
ca un scutec imens – o geometrie de paradigme tremurătoare 
genera ierarhii de structuri şi fiinţe, arhitecturile stranii 
ocrotind şi dezvăluind, adeverind şi tăinuind firile albe. Toate 

erau aşa cum le gândise Mintea cea fără de început. 
   Iustina a ştiut că e el, că era prima lor noapte aici, pe Pământ. Îl va primi, îl va îmbrăţişa infinit, 
îl va iubi pentru totdeauna cu mistuirea cea mai pătrunzătoare, cu devorarea de sine pe care o are 
doar pătimirea născută din predarea definitivă de la capătul nedorinţei. 
 

* 
   Icoane şi vitralii în stoluri dese, lumini vii curgând gândit – şovăind, răzgândindu-se, 
hotărându-se – toate formele, toate zborurile, toate fiinţele alcătuiau un turn de măiestre. Toate 
erau acuma în faţa ei. Ai fi putut spune că turnul de zboruri şi de măiestre atingea cerul dacă nu 
era chiar cerul înfăşurat! 
   S-a conturat o formă imensă, perfectă: turnul de zboruri şi de măiestre avea o scară exterioară 
spirală. Treptele ei erau aripi. Iustina a ezitat puţin, apoi a început să le urce. Era desculţă. Simţea 
puful cald, blândeţea supusă. A urcat, s-a rotit. Turnul sfredelea adâncul: o ajuta. Iustina s-ar fi 
oprit puţin să contemple şi să se bucure de vedenie, dar îi era teamă că zborurile i s-ar fi 
destrămat. Mişcarea era aceea care le dădea fiinţă. 
   La un moment dat i s-a părut că treptele se înalţă singure. Aceleaşi două trepte albe de sub 
tălpile ei mici se roteau şi se înălţau în jurul paradigmelor cilindrice multicolore ce-i oglindeau 
adevărul personal – nemaispus până atunci, nemaimărturisit – paradigme în tiparul şi plăsmuirea 
cărora i se zbătea viaţa prezentă, trecută şi viitoare. 
   A ajuns în vârf. Acolo era un platou. Platoul nu era foarte mare. Acolo a văzut Ochiul. Imens. 
Şi s-a lăsat văzută. 
   Globul gigantic, alb, nu se sprijinea pe nimic: era suspendat la câţiva metri-n văzduh. Practic, 
nu exista-n afară, ci-n ea. Iustina era cea care-i dădea fiinţă: prezentul, trecutul şi viitorul ei. 
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Platoul era de fapt gol. La răstimpuri de nimeni ştiute apărea un mare glob ocular în funcţie de 
fiinţa care urca. 

   Ochiul era al ei. Dacă ar fi plecat de acolo, globul 
gigantic suspendat în văzduh şi-n sufletul ei ar fi dispărut. 
Globul ocular o umplea complet: sufletul ei întreg era 
acest ochi – o conştiinţă străină, stranie, perfect suverană, 
dobândise drept de viaţă şi de moarte, dar şi drept de 
înviere, asupra ei. Se va supune, nu încăpea nici o 
îndoială, şi-a zis. 
   Ochiul n-avea propriu-zis pupilă: pupila lui era Noaptea 
însăşi. Iar alburiul, cu firişoare roşii subţiri, tremurătoare, 
timide, în care lumi necunoscute stăteau să-şi facă-
ncercarea, se regăseau în toate mările. Erau trasee ale 
vânturilor de miazănoapte, căi ale corăbiilor negre, grele 
de noapte. 
   Ceea ce vedea acum nu vedea ea: vedea inima ei. Şi-n 
ea era el: pretutindeni. 
   Şi a văzut viitoruri posibile şi imposibile, viitoruri 
părăsite de dinainte şi viitoruri gata de-a fi, viitoruri 
paralele pe care le va trăi simultan – ca pe nişte poveşti 
recitate cu glas şoptit de minte, raţiune şi inimă. Şi a ştiut 
că-i va dărui iubitului ei toate virtualităţile, toate 
răsăriturile, toate vieţile ei. 

   Pupila Ochiului, una cu Noaptea, una cu cărările mărilor, avea într-însul vederea veacurilor: 
veacurile ce au fost, cel ce este, cel ce va fi şi cele ce nu vor fi, precum şi ceea ce nu mai poate să 
fie, dar care aşteaptă să fie-n poveşti şi-apoi în lumi artificiale. Toate veacurile porneau din 
pupila centrală ca nişte câmpii negre trapezoidale. Coridoarele lor nu erau drepte, ci parabolice, 
astfel încât, de sus, turnul cu Pupilă şi veacuri arăta asemenea unei cruci-pandantiv, asemenea 
unei narcise. Veacurile erau ca nişte sectoare circulare. Acestea se îngustau către Pupilă şi se 
deschideau pe măsură ce se îndepărtau. Tainele lor se hrăneau din ea, nu puteau exista fără ea.  
   Pupila Ochiului veacurilor şi ariile ei vizuale, ca nişte câmpii ale tainei şi ca nişte petale 
tremurătoare, Iustina a numit-o Narcisa neagră. Şi a ştiut că va rămâne acolo, în veacurile 
virtuale, în veacurile posibile şi imposibile împreună cu cel drag până ce le va auzi ţipătul.  
 
4. Ţipătul 
 
   Iustina a ales instinctiv una din câmpiile negre. A făcut primii paşi. A simţit c-o dor ochii. 
Câmpiile nu erau negre: era un preaplin de strălucire care copleşea simţurile, îngreuna genele, 
smerea ochii până la nefiinţă. Şi acolo, în nefiinţa ochilor ei, a văzut. 
   A dat drumul luminii să o pătrundă. A început să vadă. Înainte să-nceapă să se bucure, a suferit 
atacul. O atacau crasnicii. Jumătate femei - jumătate demoni, aceste fiinţe păreau ieşite dintr-
însa, din poveşti auzite-n copilărie, din temeri şi spaime, din noaptea însăşi a lumii. Tragediile 
rotitoare încercau să-i smintească destinul – să o facă să se răzgândească – să nu mai continue 
veacul.  
   „Nu te teme”, a auzit glas în minte.  
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   „Cuvintele acestea sunt ale mele”, s-a revoltat uşor. „Cine eşti tu să-mi împrumuţi cuvintele, 
frazele, patimile?” 
   „Vino. Te-aştept demult. Şi tu mă vrei: nu te preface”, a auzit din nou glasul. 
   Era el. Era chiar el. Iar crasnicii prima ispită, prima lor ceartă – dacă se poate spune aşa, adică 
dacă poţi să te cerţi cu cineva neîntâlnit şi pe care-l iubeşti de dinainte de a-l cunoaşte. Absurdul 
acestei situaţii o neliniştea. 
   „Eu nu am trup. Şi nici cuvinte: cel puţin nu din acelea omeneşti. Dacă nu mă mai vrei, plec.” 
   Îi auzea glasul în propriul ei cap. Şi nu numai în tâmple, ci ca un ecou, ca o revărsare de 
vibraţii în întregul ei trup. Îl dorise, dar nu aşa – atât de adânc în intimitatea ei. Parcă ar fi fost 
violată. Şi totuşi, nu voia ca el să mai plece. Era în trupul ei, în mintea ei, peste tot. Era-n 
dragostea ei. 
   „Şi tu eşti în mine. Priveşte în jurul tău, priveşte în tine, şi ai să vezi.” 
   „Tu m-ai chemat?” 
   „Şi tu ai venit...” 
   Mai înainte de a-i vedea chipul, silueta, mai înainte de-a-i întâlni privirea, l-a-mbrăţişat strâns 
pe cel ce ştia că va fi primul şi ultimul bărbat din viaţa ei. 
   „Eu nu sunt om...” a auzit un tremur uşor. 
   „Ce are a face?” l-a liniştit ea. „Sunt eu pentru amândoi...” 
   A simţit atunci cum se scurge dintr-însa întreg omenescul. Ca un sânge negru, ca o patimă 
grea, ca o moarte. 

 
   Şi el o primea. Iustina a văzut, a apucat să vadă în jurul 
ei fiinţe blânde răsărind din pământuri ca nişte flăcări 
albe. A văzut locuri ale blândeţii – locuri mici, ascunse, 
destinate unor privilegiaţi. Timpuri uitate, timpuri 
ignorate şi timpuri ale unor nostalgii stinse erau acum de 
jur împrejurul lor ca nişte sfere vii. Translucide, stăteau 
domoale şi îi priveau fără ochi, supus şi întrebător, ca 
nişte animale de casă care cerşesc favoruri de la stăpâni. 
Umbre ca nişte gene clipeau a înţelegere pe sub aceia ce 
nu erau ochi. 
   „Sunt ale mele”, i-a spus el. „Sunt ale tale, dacă le 
vrei...” 
   „Ce loc este acesta? Ce fel de veac am ales?” 
   „E veacul sentimentelor ignorate. Ele au crescut uşor, în 
taină, şi cu ele şi timpurile lor.” 
   „Le pierd dacă ne-ntoarcem?” 
   „Vrei să te-ntorci?... să ne-ntoarcem?” 
   „Mi s-a făcut frig...” 
   „Nu-i frigul tău. El vine din cele ce sunt puse deoparte.” 

   „E-atâta durere... a nefiinţei. Le iubesc: le iubesc şi pe cele ce nu sunt. Şi le era deajuns o 
privire ca să existe!” 
   „N-a fost să fie... Hai să mergem mai departe. Putem încerca un alt veac: orice veac”, a propus 
el. 
   „Te rog... împreună.” 
   „Ce fel de veac ai dori?” 
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   „Unul în care să-mi pierd natura.” 
   „Vrei să mori?”  
   „Demult am vrut. Sau boala a vrut aceasta. Acum nu.” 
   „Cred că ştiu. Vino.” 
   Sub pupila neagră a Ochiului veacurilor se vedeau paradigmele zburătoare: ca nişte efluvii de 
imagini, ele îi răscoleau Iustinei amintiri vechi, emoţii ale unor aspiraţii pe care le purtaseră 
generaţii întregi de strămoşi. „Toate generaţiile strămoşilor mei vor mai iubi o dată acuma, în 
mine!” a gândit. Avea ce-şi dorise dintotdeauna.  
   Şi totuşi, o sete de nefiinţă, răscolitoare, îşi făcea loc întru ea. Simţea tentaţia de-a renunţa la 
tot – şi încă pentru ceva nesigur, nedesluşit. Ah, uneori nici ea nu putea să îşi înţeleagă fiinţa!  
   Sub podeaua translucidă a platoului, paradigmele se stingeau liniştit. Turnul primea consistenţă 
de piatră.  
   „Tăriile nicicând nu se revoltă”, a gândit Iustina, sau a gândit el întru ea. A privit în depărtare, 
către ceva ca un apus de soare. Era o cruce celtică: roşie, cu o coroană rotundă de slavă, creştea 
încet în faţa lor.  
   „E veacul morţii şi-al învierii”, a lămurit-o el. 
   „Voi muri? Fiindcă am să păşesc întru el.” 
   „Nu. Totul va fi numai o punere în scenă: o înscenare a ceea ce-ar putea fi. Să poţi să cugeţi la 
consecinţe. Te duci şi te-ntorci doar în gând. Doar dacă simţi nevoia să fie va fi, numai atunci.” 
   Crucea a început să strălucească intens. Parcă era vie şi-i străluceau gândurile. Dar nu era 
însufleţită: străluceau doar gândurile săpate în ea. Iustina şi-a dat seama că acela nu era apusul. 
Nici nu putea fi. Erau zorile. O lumină necreată i-a-nconjurat şi ochi curioşi au început să-i 
scruteze din toate părţile. Ochii erau înafară şi înăuntru şi Iustina se vedea pe sine prin ei aşa cum 
nu se mai văzuse niciodată până atunci. Nu mai avea nici o slăbiciune trupească, nici o supărare 
a firii şi nici o limită a fiinţei. Avea doar slăbiciuni sufleteşti. 
   „Ce vezi acuma în mine?” l-a ispitit Iustina pe cel iubit. 
   „Nimic. Nu văd nimic”, i-a spus el. „Taina aceasta e numai şi numai a ta. Simt că nu mi se 
permite accesul.” 
   „Dacă-i a mea, cum de n-o înţeleg nici eu?” 
   „Gândul în care-ai pătruns – virtualitatea aceasta binecuvântată – spiritul pur al viitorului – îşi 
are propria lui viaţă. Ca să o înţelegi, ca să percepi spiritul pur al gândului, trebuie să îţi părăseşti 
propria fiinţă: natura, senzaţiile, mintea de-acum... tot, absolut tot. Spiritul pur al unui gând nu 
poate fi înţeles decât de spiritul pur.” 
   „Şi ce aş avea de făcut pentru aceasta?” 
   „Aşază-te-aici. Încearcă să locuieşti taina.” 
   „Dar pe jos sunt numai petale albe. Mi-e teamă să nu le strivesc.” 
   „Vezi petale albe? Ce straniu... Sunt petale de nefiinţă.” 
   „Petale de nefiinţă? Cum asta?” 
   „Sunt petale de fiinţă şi nefiinţă. Sunt albe pentru că încă nu sunt scrise.” 
   „Şi cum aş putea să le scriu?” 
   „Se scriu singure – cu paradigme create şi asumate de tine. Imediat ce le mângâi, imediat ce le 
vei atinge, fantasme din propria-ţi gândire, energii din propria-ţi fiinţă vor coborî în fiecare din 
ele; şi atunci ele vor deveni memorii. Aşa ajungem noi, aici, creatori de frumuseţe.” 
   „Creatori de frumuseţe...?” 
   „Noi suntem creatorii frumuseţii lumii de-aici.” 
   „Acum sunt una cu tine.” 
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   „Ai devenit ca mine. Acum eşti şi tu una din noi.” 
   „Ştii? la început am fost revoltată că ai putut să pătrunzi atât de uşor în mine: că poţi să-mi 
cunoşti lucrurile cele mai intime, dorinţele, gândurile, că poţi să mă-nalţi, să mă-ncânţi, să mă 
pierzi...” 
   „N-am vrut să-ţi rănesc pudoarea. Oricum, acum nu mai pot să te pătrund ca atunci. Mi-ai dat 
omenescul din tine. L-am luat tot. Acum sunt văluri de catifea între noi, văluri de taină şi de 
duioşie. E un ecran de tăcere-ntre noi, iubito: un ecran de tăcere şi de lumini. Îţi iubesc taina.” 
   „Ah, omenescul? Dar omenescul din mine era otrăvit. Era doar neputinţă şi boală...” 
   „Da. Acum ştiu.” 
   „Şi mă mai doreşti? Chiar aşa?” 

   „Înainte nu cunoscusem tristeţea, boala, nefericirile 
neputinţei, nici sfâşierea lăuntrică. Mi-ai dăruit mai mult 
decât aş fi putut spera...” 
   „Ţi-am dat moarte! Ţi-am dat toată moartea din mine. 
Cum poţi să îmi mulţumeşti pentru ea?” 
   „Şi moartea-i o experienţă de viaţă: e teamă, e nelinişte 
adâncă, e agonie. Riscul face ca totul să fie mai dulce – 
savoarea este cu totul alta atunci când simţi că se-apropie 
sfârşitul lucrurilor.” 
   „Mă uimeşti. De când te-am cunoscut, nu încetez să fiu 
uimită...” 
   „Acum am să dorm. Nu cred că am să mă mai trezesc. 
Uite, am să-mi pun capul în poala ta.” 
   Iustina a coborât ochii. Era aşezată pe jos în propria 

verandă. Aceasta devenise un câmp de petale albe. Narcisele ei erau de acum scuturate.  
   În poala ei se contura încet un cap de bărbat. Apoi gâtul şi trunchiul. I-a simţit braţele calde: 
era sânge din sângele ei. I-a văzut picioarele, mai întâi desenate, apoi tatuate în direcţii 
neverosimile. Bărbatul lua trup lent şi somn din somnul ei, lua moarte din moartea ei. Şi l-a 
strâns în braţe cât a putut de tare. Chiar dacă-l va pierde, acesta era omul ei. L-a privit cu durere 
şi dragoste. Şi-a înţeles, în îmbrăţişarea cea disperată, tot ceea ce-a vrut el să-i spună atunci, în 
clipele binecuvântate de sub crucea celtică, şi nu i-a spus.  
   Cu degete lungi transparente i-a mângâiat părul, cu duioşie. Îşi amintea vag ultimele lor clipe 
din câmpul veacurilor. Nu-şi amintea ţipătul – de unde venise. Nici unde s-a dus. Nu era al ei. 
Durere străină o cuprinsese. „Dar e mai bine să suferi, decât să nu fi. Parcă până acum nici nu am 
existat. Acum însă, chiar dacă totul e împotriva mea, voi începe să fiu”, a gândit hotărâtă. 
   Bărbatul ce se conturase în poala ei era tot mai greu. Cuprins de somnul pământului, îi trăia 
Iustinei tot omenescul, toată leucemia. Fără regret, fără rest. „Dar şi o durere necruţătoare te-
ajută să fii.” Cine a spus? Cine-a gândit? Nu putea şti. 
   Deşertată de tot omenescul din ea, de toată patima, de toată vina, Iustina era acum gata să 
primească într-însa durerea universală – vinovăţia omenească a tuturor veacurilor – şi să o 
pătimească de la-nceput. Şi veacurile, înviorate de noua hotărâre, se scurgeau şi se pierdeau în ea 
nesfârşit. Noaptea aceasta nu avea să se mai termine vreodată. 
   „Sunt vinovată de toate păcatele omenirii!” a strigat Iustina în gând; şi povara imensă străină, 
pe care-o făcuse a ei, a adâncit-o în somnul cel greu. 
   „Sunt vinovată de toate păcatele omenirii”, şi-a trecut Iustina gândul în somn. 
   Şi aşa şi era. 
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5. Sâmbăta neagră a Isabelei 
 
   Isabela se priveşte-n oglindă. Oglinda se priveşte în Isabela. Isabela reflectează. Şi oglinda 
reflectează puţin mai înainte să îi trimită-napoi imaginile. Isabela ştie că aceste gânduri pe care le 
vede nu sunt ale ei. Femeia de sticlă i-o spune fără glas, într-un fel pe care numai femeile îl 
înţeleg. Nici sentimentele nu-i aparţin – o ştie prea bine – ci ele se odihnesc doar puţin într-însa 
mai înainte de a se ridica în stoluri şi-a merge mai departe, în alte fiinţe. 

   Când totul pleacă, ea ştie că liniştea o va răni. Isabela 
e frumoasă şi singură. Nu s-a putut dărui nimănui pân-
acum. Şi nici nu poate. Tot ceea ce-a fost, toate câte vor 
fi, vor fi doar simulări.  
   Sufletul ei e numai al ei: îngropat adânc în pragul cel 
negru al conştiinţei, de sub bolta întunecată el nu 
îndrăzneşte să spună, să strige, să fie. Isabela ştie că 
totul i se cuvine. Toate i se dăruiesc, toate îi sunt 
închinate. Şi totuşi, nu se va alege cu nimic. 
   Isabela e foarte nefericită: e definitiv-nefericită. Ar fi 
vrut să se sacrifice pentru ceva, pentru cineva, dar 
nimeni şi nimic n-o cheamă la viaţa tânjită. “Există şi 
lucruri mai rele ca moartea”, gândeşte ea: “Să fii în 
non-viaţă. Şi eu sunt”, îşi continuă ea gândul. Îşi 
coboară genele alene şi adoratorii de ieri i se sting încet 
din priviri şi memorii. Ziua de ieri e pierdută, se pierde 

şi se va pierde: ca o iapă de abur fugărită de peţitoare şi vrăji, ca una din icoanele fără de chip ale 
aerului. Nici prezentul n-ar fi nimic, însă încă îi şade-nainte Graalul – iubirea-idee. Isabelei îi e 
drag să fie dragă, îi e dor să fie dorită. Prudenţa excesivă, pudoarea, au făcut-o să-şi cufunde 
goliciunea sufletului şi trupului în această nonexistenţă comodă – în non-viaţă. Nefiinţa 
deliberată – aceasta-i condiţia ei. Aşteaptă şi n-aşteaptă, ascultă şi n-ascultă, se teme. Paşi mari, 
de uriaş, peste aceste insule de nefiinţă şi jale, nu vor trece. 
   Femeia de sticlă este mai vie decât ea, mai pură, mai caldă, dar Isabela nu-i poate împărtăşi 
decât gândurile, nicidecum viaţa. Şi nici nu ştie că are viaţă. 
   Isabela încă mai speră, încă mai aşteaptă, mai crede-n iubirea cerească şi infernală, supra şi 
infraterestră,  posibilă septentrională, şi s-ar supune în gândul ei la multe chinuri şi umilinţă, în 
vreme ce non-viaţa ei curge mai departe netulburată, iar înăuntru şi înafară nu e nimic. 
 
6. Zeii fragili     
 
   „Cine e Isabela? Fiindcă în realitate n-o cheamă aşa. Ah, femeia de sticlă o cunoaşte în 
pătrunzime, o cunoaşte mai bine decât  se cunoaşte ea.” 
   „Cum… şi… de unde îmi vine-ntrebarea?” Iustina s-a trezit brusc. Se afla tot în verandă. 
Petalele de narcisă erau nemişcate. Nu mai exista vânt. 
   A coborât privirea blând. Din poală o privea cu ochi mari omul ei. Nu ştia de cât timp se 
trezise, de cât timp o privea. 
   Bărbatul s-a ridicat lent. Părea în convalescenţă după o boală secretă şi lungă, după boala de-a 
fi. Existenţa însăşi părea că-l apasă. S-a ridicat după nenumărate gesturi şi acte ratate. Încerca să-
i vorbească şi nu reuşea. După ezitări şi răzgândiri, şovăielnic, nesigur pe sine, s-a aşezat înapoi. 



 

Continua s-o privească. Nu şi
fost pentru el însăşi viaţa: dacă nu ar mai fi privit
   Nu era nimic în neregulă cu el. N
preştiut. Şi acum consimţea. Ceea ce va fi însă cu el, cu ei amândoi însă, nimeni nu putea să
închipuie. 

repezi. Tu doar le auzi, însă nu ştii cu adevărat ce
previn însă, Iustina, că acolo unde te aşezi nu există nici o faleză; nici chioşcul alb. E doar o 
poveste a mamei tale - pe care ţi
   - …Dar de unde…? 
   - …Şi-n orele lungi ale călătoriei im
întruchipări ale idealului tău nespus. Le chemi şi le alungi, le faci să zboare. Apoi le ştergi din 
gând, ca şi cum memoria ar fi nisipul însuşi; le uiţi.
   - Dar de unde… ştii tu… toate
   - Eu unul nu ştiu nimic, nici cine sunt: le ştie iubirea. Ea este cea care mi le spune. 
   - Idealul acela pe care l-ai văzut nu e al meu…
   - Ştiu. E-al mamei tale. L-ai moştenit. Şi vrei acum să împlineşti ceea ce n
imposibilul. Văd un şir prelung de strămoşi care cheamă şi stăruie, obligă şi chinuie. Vrei ce vor 
ei. Vrei să dai viaţă şi să împlineşti ceea ce nu mai e de
îndoilelile… şovăiala aceasta a veacurilor, inconsecvenţa… apoi răzgândirea… Atâta 
tu nu vrei să scapi de ea. 
   - Dar cum?... 
   - Suferinţa aceasta nu tu ai ales
aceasta se hrăneşte din tine. Şi e mai vie ca tine. Există şi un mare regret… un regret veşnic. 
Unul total. 
   - Ar fi trebuit să-mi iert mama. Am şi iertat
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o privească. Nu şi-a desprins nici o clipă privirea de ea. Era ca şi cum Iustina ar fi 
fost pentru el însăşi viaţa: dacă nu ar mai fi privit-o, ar fi murit negreşit. 

în neregulă cu el. N-avea nimic. Era dragostea. Bărbatul acum se năştea
preştiut. Şi acum consimţea. Ceea ce va fi însă cu el, cu ei amândoi însă, nimeni nu putea să

   Iustina îl plăcea acum şi mai mult 
vulnerabil la culme, etern neajutorat. Primele lui două 
cuvinte au fost însă cele mai neaşteptate
redeschis dureri şi singurătăţi, răni adânci:
   - Cine sunt? 
   - Doamne, nu îţi mai aminteşti chiar nimic? s
alarmat Iustina. 
   - Ba da, Iustina, iubito. Despre tine ştiu absolut totul. 
Însă nu mai ştiu despre mine nimic. Cine sunt eu, 
Iustina? 
   - Ce ştii tu despre mine? l-a întrebat Iustina.
   - Locuieşti în casa aceasta de când te
este conacul tău natal. Părinţii tăi nu mai sunt. În ul
ani nu te-ai îndepărtat de locul acesta mai mult de o sută 
de paşi. Însă de multe ori ai visat că pleci. Te văd cum 
zbori în gând până la ţărmul mării, apoi de
ţărmului, până acolo unde-ţi închipui că începe faleza de 
marmură. Te aşezi în visul acesta pur în faţa mării, cu 
spatele la chioşcul alb şi priveşti pescăruşii muţi, 
pescăruşii gândiţi. Acolo asculţi ţipătul. Ţipătul acela 
vine din inima lor şi e format în întregime din 

. Tu doar le auzi, însă nu ştii cu adevărat ce-nseamnă, nici ce vor să îţi spună. Trebuie să te 
previn însă, Iustina, că acolo unde te aşezi nu există nici o faleză; nici chioşcul alb. E doar o 

pe care ţi-a spus-o demult… 

n orele lungi ale călătoriei imaginare, ai obiceiul să plăsmuieşti forme şi jocuri, 
întruchipări ale idealului tău nespus. Le chemi şi le alungi, le faci să zboare. Apoi le ştergi din 
gând, ca şi cum memoria ar fi nisipul însuşi; le uiţi. 

Dar de unde… ştii tu… toate-acestea? 
u unul nu ştiu nimic, nici cine sunt: le ştie iubirea. Ea este cea care mi le spune. 

ai văzut nu e al meu… 
ai moştenit. Şi vrei acum să împlineşti ceea ce n

şir prelung de strămoşi care cheamă şi stăruie, obligă şi chinuie. Vrei ce vor 
ei. Vrei să dai viaţă şi să împlineşti ceea ce nu mai e de-mplinit. Toate slăbiciunile… toate 
îndoilelile… şovăiala aceasta a veacurilor, inconsecvenţa… apoi răzgândirea… Atâta 

nu tu ai ales-o: ea te-a ales. Şi tu o respecţi… ca pe
aceasta se hrăneşte din tine. Şi e mai vie ca tine. Există şi un mare regret… un regret veşnic. 

mi iert mama. Am şi iertat-o. Nu pot s-o iert. 

a desprins nici o clipă privirea de ea. Era ca şi cum Iustina ar fi 

acum se năştea. Iustina a 
preştiut. Şi acum consimţea. Ceea ce va fi însă cu el, cu ei amândoi însă, nimeni nu putea să-şi 

Iustina îl plăcea acum şi mai mult – aşa, fragil, 
la culme, etern neajutorat. Primele lui două 

cele mai neaşteptate: ele au 
redeschis dureri şi singurătăţi, răni adânci: 

Doamne, nu îţi mai aminteşti chiar nimic? s-a 

espre tine ştiu absolut totul. 
Însă nu mai ştiu despre mine nimic. Cine sunt eu, 

a întrebat Iustina. 
Locuieşti în casa aceasta de când te-ai născut. Acesta 

. Părinţii tăi nu mai sunt. În ultimii 
ai îndepărtat de locul acesta mai mult de o sută 

de paşi. Însă de multe ori ai visat că pleci. Te văd cum 
zbori în gând până la ţărmul mării, apoi de-a lungul 

ţi închipui că începe faleza de 
sul acesta pur în faţa mării, cu 

spatele la chioşcul alb şi priveşti pescăruşii muţi, 
pescăruşii gândiţi. Acolo asculţi ţipătul. Ţipătul acela 
vine din inima lor şi e format în întregime din cuvintele 

eamnă, nici ce vor să îţi spună. Trebuie să te 
previn însă, Iustina, că acolo unde te aşezi nu există nici o faleză; nici chioşcul alb. E doar o 

aginare, ai obiceiul să plăsmuieşti forme şi jocuri, 
întruchipări ale idealului tău nespus. Le chemi şi le alungi, le faci să zboare. Apoi le ştergi din 

u unul nu ştiu nimic, nici cine sunt: le ştie iubirea. Ea este cea care mi le spune.  

ai moştenit. Şi vrei acum să împlineşti ceea ce n-a-mplinit ea. Vrei 
şir prelung de strămoşi care cheamă şi stăruie, obligă şi chinuie. Vrei ce vor 

mplinit. Toate slăbiciunile… toate 
îndoilelile… şovăiala aceasta a veacurilor, inconsecvenţa… apoi răzgândirea… Atâta suferinţă… 

a ales. Şi tu o respecţi… ca pe-o fiinţă vie. Suferinţa 
aceasta se hrăneşte din tine. Şi e mai vie ca tine. Există şi un mare regret… un regret veşnic. 
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   - Va trebui să te ierţi mai întâi pe tine însăţi. 
   - Cine eşti tu?... 
   - Sunt cine vrei tu să fiu. Nu-mi amintesc nimic despre mine. Parcă m-aş fi născut azi. 
   - E totul atât de ciudat… Ai dreptate în tot ceea ce-ai spus. Da, mă plâng, dar nu-ncerc să îmi 
liniştesc suferinţa. E ca şi cum fără ea n-aş putea să exist. 
   - N-o stingi: o intensifici. Ca şi cum ea ar fi totul; ca şi cum ea ar fi vocaţia ta. Ca şi cum 
generaţii întregi de străbuni, generaţii pierdute, şi-ar cere încă o dată dreptul la viaţă în tine. 
   - Degeaba vorbeşti: şi tu eşti un ales al suferinţei. 
   - Sunt tot ceea ce eşti şi tu. 
 
7. Douăzeci şi una de rescrieri ale trecutului    
 

   Muron nu doarme niciodată; şi nici nu poate 
dormi, fiindcă în lumea morţilor, unde locuieşte ea, 
totul e viu, totul e pur, totul pulsează de sentiment 
şi emoţie. Dar chiar dacă nu dormi niciodată, asta 
nu-nseamnă că nu te poţi trezi. Muron se trezeşte 
din visul vechi în alt vis, din dorinţele ei trecute 
într-o dorinţă viitoare, şi trece cu graţie din ideal în 
ideal, ca şi cum şi-ar rescrie implacabilul. Aici, în 
capcana cea de pe urmă, nu te salvează decât iluzia, 
afrontul, sfidarea. 
   Teama de moarte te însoţeşte şi-n moarte: Platon 
a spus-o. Morţii se tem; morţii se înfioară; morţii 
se-ndeamnă reciproc la curaj, şovăie, dezertează. 
   Muron se teme cel mai mult. Mai presus de orice, 
de fiinţa şi nefiinţa ei, este teama. Nu ştie de cine, 
de ce. E teamă pură, nelinişte curată. Nimic din ea 
însăşi, nimic din afară. Când nu mai poate, când nu 
mai rezistă, când insuportabilul devine copleşitor, 
trec sute de ani. 
   Nu ştie de când au început toate astea, nu ştie nici 
cum se vor sfârşi. Avea o fiică, Iustina, avea sau îşi 

dorise să aibă, nu mai ştia. Fusese muză şi zână, logodnică şi femeie inspiratoare pentru o 
generaţie întreagă de artişti. Şi-acum trona matriarhal peste fantasmă – peste o generaţie întreagă 
pierdută. Da. Fusese căsătorită, apoi divorţase, apoi a avut-o pe Iustina. Nu şi-l mai amintea pe 
tatăl Iustinei: el nu avusese chip niciodată. Doar fiica ei a avut. 
   Acum nici Muron nu mai avea chip. În lumea finală nu sunt oglinzi. Oglinzile sunt alte suflete, 
sunt sufletele şi conştiinţele-prietene, iar ea n-avea oglinzi. Prieteni falşi, oameni falşi, non-
caractere, un şir de pietre sculptate, îi înconjurau lăcaşul-cavou. 
   Din cavou un cal negru – la fel de negru ca ea, fiindcă Muron în lumea aceasta-i de abanos – se 
desprinde şi fuge spre răsărit şi apus, spre miazănoapte şi miazăzi. Calul cel negru are patru 
umbre – observă Muron: doar umbrele-aleargă; calul cel negru e nemişcat – şi-n nemişcarea lui, 
prin el trec toate lumile. 
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   După o vreme, vremuri şi jumătate de vreme, umbrele se întorc de la vânătoare. Fiecare din ele 
îi aduce câte ceva: un daimon sălbatic, un înger al seducţiei, o fiară, un semizeu. Lângă ea stă, cu 
toate-acestea, un singur om. 
   „Cine eşti tu?” ar vrea să-l întrebe. Dar îi e teamă s-o facă. Ştie că nu e el. Inima nu o minte. 
Şi-atunci ce mai contează? 
   Bărbatul are în mână o pasăre cu cap rotitor. Cucuveaua din mâna lui, absolut albă, cu ochi 
albaştri adânci, poartă în ea douăzeci şi unu de ţipete şi douăzeci de tăceri. 
 
8. Prefaţă neagră 

 
 
   - Ai cunoscut-o pe mama? a întrebat Iustina cu 
îngrijorare, şi un gând înspăimântător şi-a făcut loc în 
inima ei. 
   El n-a răspuns. A coborât fruntea. Refuza să se uite în 
ochii ei. 
   - Deci e adevărat! 
   Iustina a simţit că se-năbuşă. Un sentiment de furie şi 
de revoltă urca şi urca într-însa: din rărunchi, din viscere, 
până-n inima neagră. Un abis întunecat i se deschidea-n 
faţă: iubitul ei era şi iubitul mamei ei! Şi nu avea nimic 
de făcut cu aceasta. Clipa de bucurie curată a întâlnirii cu 
el avea s-o plătească acum cu un milion de dureri. Vai, de 
nu l-ar mai fi cunoscut niciodată! De nu l-ar mai fi 
cunoscut… Cum a putut fi atât de naivă… atât de 
proastă? Cum a putut să i se dăruiască aşa, trup şi suflet, 
din prima clipă? 
   Îl ura şi-l dorea. Îl dorea parcă mai pătimaş ca-nainte. 
   - O mai iubeşti? 
   El n-a răspuns. Privea departe-n pământ. 

   - Te mai iubeşti cu ea? a insistat Iustina, vrând parcă să îşi hrănească durerea cu un jăratic mai 
mare. Şi totuşi, nu îi venea să creadă că toate astea i se întâmplă aievea! 
   - Dacă vrei, ţi-l las ţie, a auzit-o pe Muron în spatele ei. Ai grijă însă ce îţi doreşti. 
   Iustina n-a mai putut rosti nici un cuvânt. Surpriza aceasta era prea mare. 
   - Da, nu trebuie să faci ochii mari. M-am întors. 
   Iustina o privea mut. 
   - Am fost moartă. Şi poate mai sunt. Vin din a doua moarte, Iustina! Da, m-am întors. Am 
văzut tot, am auzit tot. Am reuşit să discern tot simultan, pe-o rază indefinită de kilometri. În 
capul meu e lumea întreagă. În minte, în inimă, în rărunchi, în tot trupul, lumea întreagă e-n mine 
în întregime: e-n mine şi peste tot. Iar eu nu mai sunt în trup sau, mai bine zis, nu mai sunt numai 
în trupul meu de femeie. Sunt în trupul de soare şi-n trupul de lună, în trupuri de stele şi trupuri 
de praf rătăcitor, în lumini şi în întuneric. Ştiu că strălucirea poate să doară, ştiu că întunericul 
poate să mângâie; şi mai ştiu că oamenii au lăsat nefericirea neacoperită. Da, au pângărit chiar şi 
lumina. O revoltă ameţitoare mă cuprinde, mă ţine. Aşa cum şi tu eşti ţinută, cuprinsă. Deschide-
ţi mintea, Iustina, deschide-ţi inima! Ieşi din suferinţa aceasta de femeie limitată. Da. Nimic din 
ce-i omenesc nu-i pământean: gândeşte şi tu gândul acesta, chiar dacă nu ştii de unde vine, nici 



109 
 

unde se duce, chiar dacă te tulbură şi te irită. Adam Kadmon e mai cuprinzător decât universul, 
universul e-n el. 
   - Mamă… cine eşti tu? 
   - Eva. Eva Kadmon. Suntem cu toate scrise în Cartea Splendorii. Şi tu, copilă, şi tu. 
   - De unde ne-a venit omenescul?... tot acest omenesc, a gândit Iustina cu voce tare. Dar gândul 
acesta, uimirea aceasta, nu erau ale ei. 
   - Acum trebuie să plec. 
   - Ai spus că… 
   - Ţi-l las, fii liniştită. Dar vezi că n-o să-l ai mult. E pe moarte. 
   - Cum asta? 
   - Nu ştie iubi decât total. Fără rest. Ia toate: tot ce atinge. Din mine a luat a doua moarte, 
depresia profundă cu tot abisul de blocaje şi neînţelegere. Din tine leucemia, visele negre. 
   - Eşti sigură?... De unde eşti tu chiar atât de sigură? 
   - Vei fi şi tu cât de curând. 
   - Cââât? 
   - Vei ştii şi tu, foarte repede, tot ce ştiu eu acum. 
   - Când, mamă? 
   - Atunci când vântul se va opri. 
         
9. Corbeanca 
 
   Llyn a trebuit să aleagă între două femei. Nu putea să aleagă. Cele două erau aproape identice. 
Una, îmbrăcată complet în alb, era neagră, cealaltă, îmbrăcată complet în negru era albă. 
Deasupra celei în negru era un corb alb, deasupra celei în alb era un corb de argint. Corbii se văd 
unii pe alţii argintii, deci cel alb era raritatea. 

   Cele două femei le porunceau identic. Cea îmbrăcată 
în alb avea porunci negre, era prin excelenţă femela 
dominatrix, cea îmbrăcată în negru era sclava 
dominatoare perfectă. Llyn era sclav, şi sclav, pe rând: 
se supunea dorinţelor, se supunea capriciilor, se supunea 
voinţei şi nonvoinţei. Llyn ştia că avea să i se termine 
timpul. Ştia că trebuia să aleagă neapărat. Şi a ales. 
   A ales nehotărârea. Atunci femeia neagră 
înveşmântată-n alb a lăsat rochia albă să cadă şi a 
devenit albă. Femeia albă înveşmântată-n negru a lăsat şi 
ea rochia să-i cadă şi a devenit transparentă, asemenea 
unui spectru. Corbul cel alb i-a adus celei dintâi o mască 
de gaze încrustată toată cu diamante; era diamant lângă 
diamant, iar ochii ei, prin cele două lentile plate, erau 
prăpăstii negre, adânci. 
   Corbul de argint i-a adus şi el un cadou femeii lui 
tutelare: i-a adus un trup de pământ. Pământul, sub 

gândul şi firea ei nestatornică, îşi schimba permanent forma. Numai nehotărârea lui Llyn 
rămăsese statornică. Între el şi iubirea lui, între cele două femei cu doi corbi, nu a mai fost decât 
vidul. 
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   „Vidul e viu”, a mai apucat să gândească Llyn mai înainte de a se prăbuşi în poala femeii alese 
de prăbuşirea sa. 

* 
   Ambulanţa părăsise conacul de mai bine de 
jumătate de oră. Trecuse de liziera pădurii, de 
pustietatea sărată, de tot ceea ce Iustina şi-ar fi dorit 
cu ardoare să vadă şi care acum îi era cu totul 
indiferent, şi avansa de-a lungul unor garduri joase de 
piatră pe şoseaua cu o singură bandă. Iustina l-a strâns 
de mână pe bărbatul cu privire pierdută. Era omul ei. 
Bărbatul i s-a părut extrem de bătrân.  
   Iustina e o femeie puternică. Ascultă motorul cum 
toarce molcom. Sirena nu e pornită. De pe fereastra 
deschisă nu se aude nici o suflare de vânt, nici un 
ţipăt de pescăruş, nici o adiere de gând sau de 
speranţă, nici un ropot al clipelor.  
   „Vom fi împreună pentru totdeauna şi dincolo de 
totdeauna, până când vântul de deasupra mării ni se 
va opri”, a rostit în gând Iustina făgăduinţa cea veche. 
Şi a ştiut că timpul acela este acum. A continuat s-
asculte motorul neutru al ambulanţei de pe drumul 
ondulat nesfârşit. 
    Sibiu   25. 11. 2012 
 
 

Crezul meu 
 
Credeam că totul va fi altfel 
Credeam că sunt alta 
Credeam în el, în zorii dimineţii şi  

în îngheţata de ciocolată 
Credeam că dreptatea va acţiona direct 
Şi nu retroactiv sau prin reprezentanţi 
Credeam că voi interpreta discursuri, 
Povestea mea de dragoste, poate destinul. 
Cred că totul este altfel 
Cred că acum sunt eu 
Cred în trecut, în amurg şi în budinca cu esenţă de rom 
Cred că dreptatea e la fel de volatilă 
Precum alcoolul 
Cred că voi trăi realitatea şi nu discursuri 
Voi trăi povestea mea de dragoste însă nu destinul 
Pentru că poate, uneori, pe el îl voi interpreta... 
 
    Magda Tudor 
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Psihoză cu aromă de ciocolată 
 
Sunt o casă în renovare 
Din când în când cineva îmi mai dărâmă câte un zid 
Sper să nu fie cel de rezistenţă 
Iniţial e mult praf şi moloz 
Şi poate că ulterior se va face linişte 
Visez la o proprietară frumoasă într-un halat negru 
De mătase atât de fină precum visele nerostite 
În fiecare seară va topi puţină ciocolată 
Şi voi avea impresia că sunt căsuţa fermecată 
Poate din turtă dulce care în urma renovărilor  
A devenit un tort garnisit cu psihoză de ciocolată. 
 
  Magda Tudor 
  7. 07. 2012 orele 19:10 
 

 
 
Undiţa    (Tarot) 
 
Pisica din mine se revoltă ori de câte ori 
Cineva încearcă să-i fure undiţa din fire colorate 
Împletite 
„Doar eu am voie să mă joc cu ea.” 
„E a mea.” 
Este o undiţă fermecată cu care nu vei 
Putea prinde niciodată peşte... dar... 
În schimb jocuri, tumbe şi visări languroase 
Cu ochii întredeschişi 
De aceea, pisica din mine are mereu dreptate 
Pentru că ea toarce dreptatea şi sare  

ca un tigru 
După momeala viu colorată a undiţei 
Şi prinde steluţe parfumate pe care  

şi le agaţă de coadă 
Pe care apoi şi-o înfăşoară în jurul ei 
Când se face colac 
Şi împleteşte ciorapi coloraţi din 
Linişte, armonie, miorlăit şi sforăit. 
 
    Magda Tudor 
    9. 06. 2012 
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ÎNGERUL DE PORŢELAN 

  
  
   Îmi era frig. Poate că de aceea nu-mi amintesc prea 
bine totul... 
   Eram aşezat pe o bancă îngheţată, în mijlocul 
parcului. Aleile erau goale. Doar un băieţel stătea 
aşezat lângă mine, jucându-se cu zăpada proaspătă. Se 
tot juca cu un bulgăre mic. Îl modela de ore... prefera 
să îngheţe de frig, decât să-şi părăsească micuţa 
creaţie. 
   La un moment dat mâinile începură să-i îngheţe. Şi 
le mişca în aer, dezmorţindu-şi-le. I-am înmânat un 
şerveţel mic alb, dar nu şi-a şters frigul de pe mâini cu 
el, ci şi-a înfăşurat mica bucată de zăpadă în el, ferind-
o de frigul, care, după el, o putea răci. 
   Atunci mi-am adus aminte totul. 
  

*** 
   Eram tot în acelaşi parc. Aceeaşi vreme înfrigurată, 

doar că nu eram ACUM, eram ATUNCI. Mic, pierdut în lumea care se limita la parc şi străduţele 
strâmte până la brutărie sau cofetăria tatei care, tot timpul, îmi arăta creaţiile sale precum nişte 
comori. Nu înţelegeam ce putea fi mai preţios la o prăjitură decât gustul? Eu doar înfulecam 
aluatul copt, şi atât. Dar mai era ceva. Un mic ingredient, creaţia. Acest ingredient îi dădea 
gustului o părticică din sufletul creatorului. Brutarul începea să se nască atunci când mici 
părticele din sufletul său ieşeau aburinde din cuptor. Dar şi prăjiturile, având suflet, şi-l dăruiesc 
celor care vor să îi simtă gustul, dar eu nu înţelegeam..., eu simţeam numai partea copilărească a 
gustului. 
   Dar să revenim la parcul în care stau şi acum, şi stăteam şi atunci. 
   Mă jucam  cu un bulgăre, de fapt era prăjitura mea, în care îmi puneam o parte din suflet. 
Numai că aceasta nu era aburindă, ci îngheţată... 
   Zile în şir îmi rotunjeam nestemata aceea albă. Copiii de pe stradă mă socoteau nebun. Dar era 
o nebunie de fericire. 
   Seara îmi lăsam preţiosul obiect lângă felinarul de la intrarea în parc. 
   Aşa au trecut zile în şir. Doar eu şi bulgărele de zăpadă. Până în una din dimineţile reci, când 
lângă felinar nu mai era nimic. Nu mai era decât o lacrimă rece pe şerveţelul alb al zăpezii... 
   Atunci am trecut pentru prima dată graniţele. Am lăsat în urmă lumea mea. Nu mai conta nimic 
altceva decât că trebuia să continui să fug. 

*** 
   După multă alergătură prin labirintul necunoscut al oraşului, am văzut noaptea cum se lăsa 
peste străzi precum un giulgiu rece şi umed. Nu mai ştiam unde să mă duc, eram străin în 
propriul oraş. 
   M-am izbit de o poartă dărâmată. Verdele, precum caroseria unui tractor, dormea în rugina 
timpului. 
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   Începu să plouă... Ciudat, prima ploaie de primăvară: şi eram doar în ianuarie... Am împins 
grăbit poarta şi am intrat hotărât să-mi caut adăpost. 

  
*** 

   Înaintea mea stătea liniştită, oprită în timp, o pădure rănită. Aici iarna nu venise, iar toamna era 
acoperită de un văl de ceaţă. 
   Un loc nemişcat, ca de marmoră, dormea înfăşurat în sălcii plângătoare. 
   Brusc, mireasa văzduhului îşi dădu vălul jos, ceaţa dispăru, iar locul deveni o oglindă oarbă, în 
care coborau trepte de smoală. 
   Am păşit încet pe ele. Apa lacului încă mai era acolo, dar nu mai ploua. Am început să cobor în 
necunoscutul acelui loc. 

*** 
   Eram tot lângă poarta verde, dar în locul unde mai înainte văzusem lacul se ridica acum o 
clădire veche. În loc de sălcii stăteau nişte îngeri cu ochii goi, privind cerul infinit. O mână de 
piatră zăcea frântă în iarba vie. Aripile ciobite de mult, nu mai puteau zbura. Doar zăceau şi 
priveau... 

 
   Am păşit temător printre cadavrele de piatră. În faţa 
mea se ivi uşa grea de metal. Rezemat de pervazul 
unei ferestre, un înger îngenuncheat mă privea 
zâmbindu-mi. 
   Am apăsat pe clanţă şi balamalele vechi începură să 
scârţâie precum o vioară tristă. 
   Am privit înapoi... Îngerii dispăruseră în lemnul 
moale al sălcilor, învăluit într-o nouă ceaţă. 
   În spatele meu se ivi o umbră neagră. Duhul stătea 
tăcut şi mă privea, precum unul dintre îngerii tăcuţi. 
Pelerina neagră a nopţii i se prelingea de la intrarea în 
clădire până pe treptele ciobite de granit. 
   O mână ascunsă de întuneric îmi făcu semn s-o 
urmez. 
   Doi ochi limpezi şi frumoşi mă priveau de după 
masca de piatră a feţei. 
   Am intrat… 

*** 
   Era întuneric şi prea puţin aer. Mirosea a stătut; un iz de mucegai îmi înţepa nările şi ochii. 
   Înapoia mea auzeam cum uşa clădirii se închidea singură. M-am întors doar ca să văd cum era 
înghiţită în zidul vechi de cărămidă. 
   Nişte lămpi cu gaz începură să lumineze slab un coridor îngust, unde mă aştepta duhul. 
   Am înaintat prin coridoare de smoală. Cioburi de sticlă sclipeau pe podeaua rece, precum nişte 
bucăţi oarbe de gheaţă. Mâna rece a duhului apăsă pe un întrerupător vechi. La început, becurile 
antice clipiră un pic, iar apoi sala fu inundată de o lumină obositoare, ruginie. Praful 
sclipea,  precum acele de gămălie în întunericul nopţii.   
   Umbra îmi făcu semn să mă apropii. Mă privi un timp, iar apoi îşi întoarse chipul ascuns de 
glugă spre fereastra din faţă. 
   O voce rece şi mecanică îmi zise din spatele pelerinei: 
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   -  Deschide fereastra! 
   Am înaintat încet spre oglinda aceea translucidă. O lumină de mercur pătrundea prin ferestrele 
sparte. Aerul prăfuit şi metalic aştepta timpul. 
   - Frumos, nu?! 
   M-am întors. Nu mai eram în clădirea cea veche: trecusem dincolo de fereastră. 
   - Unde eşti? am întrebat vocea, care mă privea prin întuneric. 
   - Aici. 

 
   În faţa mea se ivi Umbra. Mă privi îndelung şi apoi, 
cu gesturi lente, îşi dădu jos gluga uscată. Lumina 
teatrală a unei lumi palide îi lumină chipul gol, fără 
gură, nas sau sprâncene: doar doi ochi trişti,  îmbătaţi 
cu o veselie falsă. 
   - Nu te uita aşa la mine! mi-a spus răstit. Ruşinea şi 
minciuna mi-au ferecat gura şi buzele mele nu au mai 
putut să rostească nimic. Apoi au dispărut. Acum îţi 
vorbesc direct cu gândurile. Aerul acestei lumi false 
începu să îmi dăuneze, iar în scurt timp mi-am pierdut 
şi mirosul. Nu mai aparţin nici acestei lumi, nici alteia. 
   - Dar cui aparţii? 
   Peretele din faţa noastră începu să tremure. 
Cărămizile începeau să cadă într-o pânză de praf şi de 
flăcări. În scurt timp, tot peretele căzu mocnind şi 
botul în flăcări al unei locomotive se ivi prin spărtură. 
Uleiul îi curgea printre dinţii de oţel direct pe 
mormanul de cărămizi. Rugina ei strălucea precum 
pânza fosforescentă a unui păianjen. 

   Umbra îşi puse peste chip o mască de oţel. Mici bucăţi de argint îi acopereau găurelele, ce erau 
pentru locul gurii. 
   Întinse o mână şi trezi monstrul la viaţă printr-un tremurat metalic. 

  
*** 

   Aburi negri ieşeau prin hornul metalic şi se pierdeau în necunoscutul cerului. 
   Aripi rotunde de lebădă înlocuiră roţile locomotivei. Am urcat. Locomotiva din lebede s-a pus 
în mişcare. Umbra mă conducea înspre Lună. Suprafaţa ei era stearpă şi goală, precum un deşert 
rece. Şi aici era noapte, dar o noapte oarbă, căci nimeni nu lumina Luna. 
   - Urmează-mă! îmi ordonă omul fără chip. 
   Înaintam ascultător, până când am ajuns la o poartă de metal. Duhul apăsă pe clanţa în formă 
de cap de şarpe şi o întredeschise. 
   - Stai! Nu mi-ai spus unde mă duci... 
   - Pe partea neagră a Lunii; pe aceea pe care nimeni nu o poate vedea nici de pe Pământ, nici 
din Soare: doar prin aceste uşi de metal. 
   Zicând acestea, dispăru după scutul înşelător. 
   Acum mă aflam într-o încăpere toată din marmoră verde. Duhul nu mai era acolo, parcă se 
topise prin crăpăturile dintre stelele de marmoră de pe podea. În schimb, sfincşi cu trup de înger 
şi feţe de lumină mă priveau din întuneric. Ochii tot din marmoră, mă examinau, iar aripile din 
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fum mă priveau, având pe fiecare pană un ochi albastru. Tălpile goale stăteau aşezate pe un soclu 
negru. 
   Începu să vorbească cu un glas de copil, fără ca buzele reci de piatră să se poată mişca. 

   - Ne întâlnim din nou... 
   - Nu îmi amintesc să ne mai fi întâlnit. 
   - Eu sunt cel care a crescut dincolo de oglindă. Una 
dintre nenumăratele tale măşti. Tu nu m-ai mai văzut, 
dar eu stăteam ascuns: lipit de inima ta. Şi eu am o 
inimă, dar marmora rece a acoperit-o îngheţând-o. 
   - Zici că suntem la fel, dar uite, tu eşti o statuie, iar eu 
un băieţel obişnuit. Copilăria ta a ars odată cu trenul 
pierdut în întuneric. 
   - Cine eşti tu cu adevărat? 
   - Umbra ta. Doar că pelerina mi-a ars odată cu 
copilăria ta. 
   Am simţit ceva în buzunar. Încă mai aveam una dintre 
prăjiturile tatălui meu. Am scos-o. Era o turtă dulce, 
două aripi îmbrăţişate formând o inimă. I-am dăruit-o 
îngerului de marmoră. 
   - Mulţumesc! 
   Când degetele lui atinseră aripile acestea deveniră ca 
de porţelan; îngerul înghiţi turta albă. 
   Obrajii îi deveniră palizi, iar ochii jucăuşi. În scurt 
timp, deveni un înger de porţelan. Şi soclul se 
schimbase, avea culoarea unor trandafiri îngheţaţi şi 
emana lumină. 
   - Mulţumesc.  
   Îngerul dispăru într-o muzică lină... 

 
*** 

 
   Genunchii îmi erau îngheţaţi. Un şerveţel alb de pânză 
flutura prins în gheaţă, în locul în care se topise 
bulgărele. Înfăşurat în el, dormea liniştit un mic înger de 
porţelan. 
 

      
                    Vlad I. T. Popa, 7 A 
      
                 24. 01. 2013 

 
 
 
 
 
 



116 
 

Inventatorul Eu 
sau 

Despre un aparat numit combinofon şi ticurile inventatorului său 
 
   A fost odată Eu. Nu, nu persoana la care vă gândiţi. A fost odată un inventator pe nume Eu. De 
unde să ştiu de ce-l cheamă aşa?  
   După cum vă ziceam... Acest om avea o soţie şi doi copii. O fată şi un băiat. Fata, Ana, cu 
ochii nespus de albaştri, îl privea mândră pe iubitul ei tată în tot ceea ce făcea acesta. Iar băiatul, 
Toma, fratele ei mai mic, îl privea întotdeauna cu uimire.  
   Omul inventase foarte multe lucruri, mai mult sau mai puţin utile, de la teleportatorul 
aerodinamic – cu care însă nu reuşise să deplaseze obiecte mai mari decât balonaşele de săpun – 
până la combinofon – aparatul care combină sunete în funcţie de energiile dintr-o casă, făcând... 

nimic. Încă nu i-a ieşit. Nu a reuşit să îl termine. Nu 
putea să ducă ideea până la capăt. Stătea şi se gândea... 
dar nimic. Nu putea să îl ducă nicicum la bun sfârşit. 
Făcea schiţe după schiţe. Foi după foi acopereau 
podeaua camerei sale. 
   Ana îl privea atunci cu îngrijorare – aşa cum era, 
adâncit în gânduri – şi cu tristeţe, deoarece nu ştia cum 
să-l ajute. Observase că tatăl ei, mai ales atunci când 
gândea intens, avea nişte ticuri. Tocmai aceste ticuri şi 
tocmai observarea acestora se vor dovedi mai târziu de 
ajutor. Astfel, tatăl ei obişnuia să-şi răsucească 
inconştient şuviţe de păr cu degetul arătător, să se 
scarpine la nesfârşit în creştet, sau să-şi frece tâmpla 
cu degetul gros, având fruntea sprijinită în pumn. Ana 
le vedea ca pe nişte semne ale concentrării. Ca pe nişte 
semne. 
   Inventatorul Eu făcuse multe încercări până să-i dea 
de capăt combinofonului, şi n-ar fi reuşit niciodată 
fără fiica sa. Ana era cea care îi punea întotdeauna 
întrebările esenţiale. Aşa a fost şi acum. L-a întrebat 

ce anume vrea să facă acel combinofon: ce fel de energii să fie transformate în sunete? Tatăl ei s-
a gândit iniţial la o muzică a energiilor cosmice, apoi a devenit mai modest şi şi-a dorit să asculte 
sunetul energiilor casei. După care, l-a străfulgerat o idee: dacă ar reuşi să audă în casă, prin 
intermediul combinofonului, energiile minţii vizitatorilor din alte lumi? Şi s-a gândit imediat c-ar 
vrea să-şi mai audă o dată părinţii. Îi era foarte dor de ei: îl părăsiseră demult, de pe când era 
copil. Deci asta vroia să facă aparatul: să fie un fel de telefon între dimensiuni – între lumea celor 
morţi şi lumea celor vii. Între copil şi părinţi. 
   Dacă părinţii lui îl vor vizita din lumea cealaltă – acum va şti. Va putea să traducă în sunete 
energiile lor mintale. 
   S-a gândit că poate părinţii lui sunt aici demult: poate că îi vorbiseră de nenumărate ori, iar el 
nu fusese în stare să îi asculte. Dar cum să-şi dea seama – printre atâtea energii călătoare – că 
sunt chiar ei? Şi cum să traducă perfect – cu exactitate şi mai presus de orice îndoială – gândurile 
şi mesajele lor? 
   Aici l-a ajutat Ana. Ana – cu întrebările ei: 
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   - Tată, bunicul n-a avut nici un tic? 
   - Ce vrei să spui, Ana? 
   - Uite, tu ai nişte ticuri. Drăguţe. Îţi răsuceşti şuviţe de păr, te freci la tâmple... 
   - Bine, bine, dar unde vrei să ajungi? 
   - E ceva ce faci tot timpul. Bunicul n-a avut şi el aşa ceva? 
   - Aa... nuuu... bunicul tău a avut numai ticuri verbale. Stai aşa! s-a luminat el dintr-o dată. 
Înţeleg, Ana. Da: acum înţeleg. Există anumite constante în viaţa lui, în atitudinea lui, aşa cum 
există acestea în viaţa mea.  
   - Ce fel de ticuri verbale avea bunicul, tată? 
   - Dacă îl provoca cineva cu întrebări simple spunea la nesfârşit: „Bineînţeles!” „Judeci!” „De 
bună seamă!”, iar când îşi pierdea cu totul răbdarea: „Îţi dai seama până şi tu!” Şi altele multe... 
Ana, eşti grozavă! 
   - Şi dacă bunicul a avut ticuri verbale şi a murit, înseamnă ca acum are ticuri mintale? 
   - Se prea poate. Putem vedea... adică putea încerca să vedem. Uite, vom începe cu noi: vom 
rosti în gând aceste formule şi vom vedea cum le traduce combinofonul în sunete. Îl putem 
calibra!  
   Şi aşa a făcut. La un moment dat, după zile şi nopţi de reglaje şi aşteptări, în cameră s-a auzit 
din combinofon un glas ferm:  
   - În sfârşit. Ţi-ai dat seama până şi tu! Că începusem să-mi pierd răbdarea. 
   Era bunicul: cu toate toanele lui, cu toate defectele ştiute şi neştiute, cu toate glumele lui. Ce să 
mai spunem... era el: 
   - Mama ta, Eva, vrea să îţi spună că îi e tare dor de tine. Că te iubeşte. 
   - Cum e acolo? a vrut să ştie Ana. 
   - Da... Cum e acolo? a repetat tatăl ei. 
   - Măăă... da’ eşti cam greu de cap. Ce ţi-a trebuit atâta timp? Că stau aici de vreo zece ani cu 
toţi bunicii cartierului. Stăm cu toţii şi te aşteptăm. Suntem cu toţii nerăbdători. 
   Şi, ca la un start, toţi cei pomeniţi începură să vorbească deodată despre tot felul de lucruri, 
care mai de care mai nesemnificative, precum oboseala, nerăbdarea sau bătrâneţea. Cine trecea 
prin faţa casei lui Eu ar fi putut crede că acolo e o petrecere, sau ceva asemănător, mult mai grav. 
   Era reuniunea dintre lumi. Dar Eu era trist. 
   - Ce se întâmplă, tată? l-a întrebat Ana. Ai toate pe tavă. Vorbeşti cu părinţii tăi, ne ai pe noi, 
nimic nu îţi mai lipseşte. 
   - O, nu... Nu e asta. Viaţa nu-i dreaptă. 
   - Ba este. Este chiar aşa cum ţi-ai dorit. Viaţa nu-i altceva decât iubire şi familie, i-a spus Ana.  
   - Ba nu, Ana, îi spuse bunicul intervenind brusc din lumea de dincolo. Uite: aici trebuie să 
suportăm cu toţii balaurii pe care-i creează nepoţii noştri atunci când sunt plini de frustrări. Şi am 
putea avea nişte animale de companie mai puţin neplăcute... 
   - Ce fel de balauri, bunicule? 
   - Aaa... fel de fel de imaginaţii. Bazaconii. Animăluţele noastre de casă sunt fiinţe plânse, pui 
trişti, balauri neterminaţi din basme spuse cu jumătate de gură. Balauri fugiţi din şcoli de 
mântuială, balauri care n-au mai suportat să-şi facă temele, balauri care nu mai vor să fie dascăli 
– cu toţii ar vrea aici o nouă viaţă, o nouă demnitate, un nou scop. Casele noastre sunt pline de 
refugiaţi. 
   - Dar... bunicule... eu credeam că îngerii sunt dascălii voştri, îi spuse Ana cu uimire. 
   - Mda, ai dreptate: e cum vă învaţă. Să spunem doar că îngerul care ne are în grijă are simţul 
umorului...  
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   - Bunicule, la voi e ca la grădiniţă, a intervenit Toma, fratele Anei. 
   - Da, însă ni s-au cam stricat jucăriile! 
   - Şi ce-aş putea să fac pentru tine, bunicule? pentru voi... l-a întrebat Ana. 
   - Convinge-i pe nepoţii noştri să se joace altfel... să se joace mai de-adevăratelea, mai cum ne 
jucam noi! Colegii tăi ne trimit numai dureri, numai plânsuri. Toate vietăţile, toate coşmarurile 
mici ale şcolii. 
   - Am să-i strâng pe toţi copiii din cartier în Poiana Orhideelor şi-am să-i ajut să viseze, a 
promis Ana. O să fim cu toţii mai responsabili... până acum n-am ştiut. 
   - O să umanizezi toţi balaurii din lumea bunicului, Ana! i-a spus Toma cu seriozitate, bucuros 
că poate folosi şi el cuvântul cel mai uzitat din lumea modernă. 
   - Ei sunt deja blânzi: doar că sunt foarte trişti şi nefericiţi, i-a precizat bunicul. 
   - Îi putem chema aici pe copii, să le spuneţi chiar voi poveştile vechi, i-a propus bunicului tatăl 
Anei. 
   - Un lucru pot face cu siguranţă, a spus Ana. Prietenii noştri nu o să mai aibă izbucniri de acest 
fel. Nu vor mai exista coşmaruri făcute cu ochii deschişi! 
   Din combinofon se auzi atunci un mare oftat: era marele oftat general. În el era uşurarea şi 
triumful tuturor bunicilor din lumea de-apoi. 

 
Emanuelle Muntean, 6 B 
25. 05. 2012 
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Sentimente şi întrebări la tarabă 
   
   Mă  trezesc hoinărind prin propria-mi minte. Sincer, m-am cam săturat de lumea realului, aşa 
că am ales să mă izolez şi să îmi construiesc propria realitate. Nu o să vă spun numele meu: este 
un amănunt nesemnificativ, care nu o să influenţeze cu nimic întâmplarea. Ceea ce vă spun se 
poate întâmpla oricui; aşa că, cel puţin în visarea aceasta, voi fi oricine. Oamenii o să uite 
povestea mea.  Aceasta pentru că noi trebuie să uitam lucruri: ca, mai târziu, să regretăm că le-
am uitat şi să încercăm să reconstituim o versiune a lor, care nu se aseamănă aproape deloc. 
Povestea originală va fi intrat atunci în firea lucrurilor. Cel puţin aşa mi-a spus prietenul meu că 
trebuie să se întâmple – prietenul ce trece prin fiinţe şi lucruri să culeagă poveştile lor. M-a rugat 
să îi păstrez anonimatul deoarece, mi-a spus el, toţi îl vor întâlni mai devreme sau mai târziu şi 
atunci el o să reitereze povestea mea....  

   Copilăria mea – întruchipată sub forma unei fetiţe – 
mă ţinea strâns de mână. Cu o seară înainte mi-a spus 
să nu o mai las să plece – să fiu, pentru totdeauna, un 
copil. Nu am înţeles atunci vorbele ei; şi nici nu m-am 
străduit să le înţeleg. Mi-e teamă şi acum că într-o zi o 
să descopăr această taină: şi nu într-o situaţie tocmai 
convenabilă.  
   Dar aş prefera să nu mai detaliez acest subiect, ci să 
relatez întâmplarea. Deci: mă plimbam de mână cu 
copilăria mea. Brusc, mi s-a arătat un loc surprinzător, 
pe care nu-l mai văzusem nicicând înainte. Locul 
apăruse fără nici o introducere, fără coridoare sau căi 
de acces, fără imagini sau gânduri preliminare. Nu era 
un peisaj din cele spectaculoase – cu  flori multicolore 
şi animale de basm, cu  oameni perfecţi şi făpturi 
ideale, ci era un târg cu tarabe. Pe tarabe nu se vindeau 
obiecte obişnuite, ci emoţii şi sentimente, dorinţe sau 
împliniri de dorinţe, visări, aspiraţii şi chiar 
resentimente. Iar în loc de monede cumpărătorii 
ofereau întrebări – erau la mare preţ întrebările 
fundamentale.  

   Una dintre tarabe mi-a atras atenţia în mod deosebit. M-am dus la vânzator şi am intrat în 
vorbă cu el, deoarece copilăria mea (pe care am numit-o Eva, nu pentru că acesta ar fi fost 
numele meu, ci pentru că dintotdeauna mi-am  dorit ca acesta să fie numele meu) dorea o păpuşă. 
   - Bună ziua!  
   - Bună să-ţi fie inima! mi-a spus el după o tăcere de câteva clipe. Cu ce pot să te ajut? m-a  
întrebat.  
   - Aş dori o păpuşă... una divină, elegantă, mândră, sau care să exprime mândrie... 
   - Vă înţeleg... Luaţi-o pe aceasta: este întruchiparea perfecţiunii. 
   - Vai, dar eu nu vreau o păpuşă perfectă! Aceasta ar face-o pe Eva să se simtă... imperfectă, ca 
să spun  aşa... 
   - Aşa s-a simţit şi fiica mea când a primit prima ei păpuşă minunată... şi-a dorit să fie ca ea... Şi 
asta am ajuns să îmi doresc şi eu, iar acum păpuşa aceasta îmi întruchipează dorinţa. 
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   - Îmi pare rău, dar cred că vorbiţi despre altă poveste! i-am răspuns indignată. 
   - Ba chiar deloc! Tot ceea ce vezi la această tarabă, jucăriile, cărţile cu poze, albumele, sunt 
visele oamenilor... sunt visele mele! Uite: acest trenuleţ... când eram copil, tata, care era 
conductor de tren şi care nu prea venea des acasă, mi-a promis că o să îmi aducă un trenuleţ cu 
şine, macazuri, poduri şi gări, care să îmi facă aievea prezenţa lui... Ah, cât mi-am dorit acel 
trenuleţ! Dar el a plecat şi nu s-a mai întors niciodată... şi nu am mai primit trenuleţul. 
   - Dar ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră? 
   - A avut un accident... unul îngrozitor, aşa cum se-ntâmplă în vremuri de pace doar o dată la o 
sută de ani... iar atunci era război... Oricum, mama e cea care mi-a spus că ne-a părăsit – definitiv 
– că n-o să-l mai vedem niciodată, că a dispărut cu tot cu tren.  
   - Şi cu trenuleţul acesta de jucărie: ce se întâmplă? 
   - Acest tren e mai mult decât un simplu obiect din lemn. Îşi schimbă forma, vagoanele capătă 
înfăţişări diferite: pare că are în el toate trenurile. În jurul lui iau naştere gări ciudate, gări ale 
imaginarului, aşa cum nu le poate vedea decât cineva trecut dincolo, în viaţa de veci! Acest tren 
mi-a furat visele... şi continuă s-o facă: şi le-a însuşit! Precum toate jucăriile pe care le vezi! 
   - Dar cine v-a făcut asta?  

   În momentul în care am pus aceasta întrebare, 
totul în jurul meu s-a ruinat: Eva a rămas lângă 
mine, fără să clipească sau să dea vreun semn de 
frică (ştie să îşi ascundă foarte bine emoţiile); 
celelalte tarabe au fost înghiţite de-un abur greu şi 
de-un fum albăstrui, în vreme ce taraba vânzătorului 
cu care vorbisem a fost invadată de mirosurile de 
ulei ars şi cenuşă ale unei gări de demult. 
   Păpuşa pe care mi-o oferise vânzătorul era acum 
în mâna Evei. Vorbea cu mine. Aproape că striga. 
Îmi punea mie acea întrebare: o întrebare fatidică 
pusă de o păpuşă... „Dar ţie cine ţi-a făcut toate 
astea?” Ceea ce mi se părea ironic era tocmai faptul 
că eram în propriul meu univers şi, deşi mă 
crezusem stăpână, nu ştiam, nu puteam şti ce s-a 
întâmplat! „Dar cine ţi-a făcut asta?” se uita la mine 
păpuşa; apoi, păpuşa se întorcea, ca şi cum s-ar fi 
pus în locul meu şi răspundea: „Nu ştiu... nu, nu, nu 
ştiu!” şi plângea. Şi povestea asta se repeta nesfârşit.  
   - Oare păpuşile cui suntem noi? Cine se joacă cu 
emoţiile şi cu dorinţele noastre? Cine îşi face 
încercarea punându-ne în situaţii fără ieşire? 

   Am întrebat prea mult. Mi-am dat seama prea târziu de aceasta, şi acum era inflaţie de întrebări 
fundamentale. Eva s-a trezit cu încă o păpuşă în mână: era o miniatură a vânzătorului. 
   - O să te cheme Larry! i-a spus ea.  
   Larry stătea nemişcat: dacă îl priveai cu atenţie, puteai observa că ochii lui cereau cuiva iertare: 
m-am uitat adânc în ei şi mi-am dat seama ce îl durea. Era acea dezamăgire de sine, pe care o 
simţim fiecare din noi din când în când... 
    - Larry! Larry! strigam cu deznădejde. 
    Îmi dădusem seama de la început că el nu mă va auzi; sau, cel puţin, că nu îmi va răspunde. 
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    Din  nou, l-am privit in ochi. M-a privit şi el pentru o clipă: o privire plină de teamă – o teamă 
care îmi cerea disperată ajutorul, cu toate că ştia că nu pot să i-l ofer. Privindu-l, m-am simţit 
neputincioasă. M-am simţit de parcă eu aş fi fost cea vinovată de nefericirea lui. Am început să 
plâng: un plâns amar, un plâns de dor, pentru vremurile în care scriam detaşată de tot ceea ce se 
întâmplă: pentru vremurile în care personajele mă înlocuiau perfect, se bucurau sau sufereau în 

locul meu, mă făceau să râd şi să plâng 
în mine, fără să simt dezamăgire! Fiinţe 
mici, dragile mele fiinţe mici! 
   Privirea mea s-a întâlnit cu cea a lui 
Larry. M-am trezit apoi într-o cameră 
albă: în jurul meu erau  câteva fiinţe 
albastre... zece, ca să spun precis. Era şi 
o fiinţă roşie... una palidă şi nu chiar 
atât de evidentă, desi roşul este de 
obicei violent. Cineva a început să-mi 
vorbească. Era un reproş: 
   - Acum vezi de ce te-am oprit? 
   - Ce... e aici... ce fel de ţinut? Şi de ce 
mă aflu eu aici? De ce Eva nu mai este 
cu mine? De ce... 

   - Eterna întrebare:  de ce? Of... cine are nevoie de ea? Vezi, spre deosebire de noi, fiinţele 
ficţiunii, voi, oamenii, aveţi obiceiul să puneţi tot felul de întrebari – care de care mai idioate – 
care nu fac decât să vă scoată în evidenţă trufia şi neştiinţa!  
   - În loc să judeci cu mintea şi să vezi cu ochii, ai putea să judeci cu irealul şi să vezi cu 
puritatea... Asta este judecata, cel puţin în lumea ficţiunii – în care te afli acum. Nu prea mai ştiu 
cum e acum pe Pământ, în lumea realului, că am fost alungată de acolo demult, am auzit o a doua 
voce.  
   - Cred că e timpul să îi spunem cine suntem... i-a 
spus prima voce. 
   - Bine. Eu sunt Ficţiunea. Iar prietena mea e 
Visarea. 
   - Şi culorile acelea ce sunt? am întrebat repede. 
   - Fiinţele albastre, a spus Ficţiunea, sunt visele 
izgonite din lumile omeneşti. 
   - Iar fiinţa roşie, discretă, este cineva important... 
pe care însă nu l-ai cunoscut îndeajuns de bine... 
   - ...dar care mi-a deschis deja ochii la realitate. 
Visarea duce la Adevăr, nu-i aşa? le-am întrebat. 
   Niciuna din voci nu mi-a răspuns. 
   - ...şi mai sunt două fiinţe pe care tu nu le-ai 
observat, mi-au spus ambele voci deodată. 
   Într-adevăr: mai erau două fiinţe – una argintie şi 
una aurie. 
   - Mă scuzaţi, dar aş vrea să mă joc puţin cu cele 
două fiinţe mici, le-am spus. 
   - Te înţelegem. O să te lăsăm: doar puţin, mi-au 
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mai vorbit Ficţiunea şi Visarea. 
   Nu m-am mai gândit atunci decât la cele două păpuşi părăsite de Eva. Eva – copilăria mea – o 
să se maturizeze, o să crească, o să devină străveche, iar eu, copil pentru totdeauna, o să continui 
să caut întrebări – întrebările fundamentale – cu care să cumpăr şi să răscumpăr toate dorinţele 
omenirii de pe taraba şi sufletul anilor.  

Teodora Mitea, 7 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O poveste despre globurile de cristal ale substantivelor 

 
   Pe strada principală a orăşelului, făcută în întregime din cuburi cenuşii de bazalt, înaintau încet 
doi copii. Unuia dintre ei, care visa cu ochii deschişi, o să îi spunem «visătorul». Celuilalt, care 
era cam credul, având uneori o încredere oarbă, şi care era foarte curios din fire, o să îi spunem 
«căutătorul». Cei doi erau prieteni de când lumea; şi erau nedespărţiţi. 
   La o intersecţie a străzii principale cu o străduţă lăturalnică, pe o distanţă de câţiva metri, între 
două clădiri cu etaj, se afla un şir de sfere de piatră. Sferele erau foarte mari, sculpturale. 
Fuseseră aşezate demult, pentru a interzice accesul maşinilor şi erau afundate în materia deja 
grea a străzii.  
   - Ce frumos ar fi dacă toate aceste globuri ar fi de cristal: ne-am putea juca toată ziua cu ele, a 
spus visătorul. 
   - Ce, eşti nebun? Cum să ne jucăm cu aşa ceva? că nu le putem urni din loc... a replicat celălalt. 
   - Nici nu mă gândeam să le urnim din loc: ci, dacă erau de cristal, le-am fi mişcat interiorul. 
   - Cum aşa? 
   - Da, chiar asta şi-a dorit mai demult un bătrân din oraş. Şi a şi făcut... i-a spus cu subînţeles 
visătorul. 
   - Ceee...? 
   - Ascultă... 
   Şi visătorul a început să-i spună. I-a vorbit despre ziua caldă absolut deosebită a unui blând 
început de toamnă. Apoi de agitaţia lumii de pe stradă. De faptul că toţi trecătorii erau agitaţi, 
mai puţin unul: un domn între două vârste, cu favoriţi. Stătea aproape lipit de vitrina unui 
magazin de antichităţi şi privea înăuntru. Acolo stăteau liniştit câteva globuri de cristal care, 
pentru omul acesta, deveniseră nepreţuite. În fiecare zi se uita la ele. Când nu se lipea de vitrină, 
stătea aşezat pe banca de lemn din faţa magazinului. Parcă aştepta ceva, nimeni nu ştia ce şi de 
ce. Poate că le păzea, ca nu cumva să vină cineva să le ia din vitrină. Nu erau de vânzare: erau 
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pur decorative. Şi stăteau acolo de ani întregi. Praful fin de pe ele se aurise – ca în poveştile de 
demult. 
   În ziua aceea înserarea a venit mai repede. Apoi s-a înnoptat. S-a aşternut liniştea. Luna era şi 
ea adormită, când bătrânul s-a ridicat de pe bancă. Fusese un om venerabil: acum era bătrân, 
fiindcă stătuse aici ani întregi. Nu va mai aştepta dimineaţa: nici răcoarea, nici ceaţa. A privit 
intens globurile. Le-a văzut luminându-se din interior, tot mai intens, ca şi cum ar fi prins viaţă 
chiar atunci, sub ochii lui. Atunci a ştiut taina lunii.  
   Visătorul a tăcut. 
   - Care e taina lunii? l-a întrebat celălalt. 
   Nu a primit nici un răspuns. 
   - Erau vii? a insistat. 
   - Globurile erau cuvinte străvechi. Fiecare glob deţinea un cuvânt. Şi în interior se vedeau toate 
imaginile, luminile şi umbrele, toate chipurile şi strălucirile lui, a mai spus visătorul. 
   - Cuvinte vechi... a repetat celălalt închizând uşor ochii. Parcă ar fi încercat să şi le închipuie, 
să le vadă.  
   O vreme niciunul din ei n-a zis nimic. Mergeau pur şi simplu de-a lungul străzii. Cel ce a 
vorbit primul a fost tot visătorul: 
   - Nimic nu-i adevărat. Am inventat totul.  
   - Când...? 
   - Chiar acum. 
   - Nu te cred. Uite globurile bătrânului! Uite-le. Chiar acolo, i-a spus căutătorul. Şi i-a arătat 
vitrina unui magazin. 
   - Nu se poate! A exclamat visătorul. Până mai ieri magazinul ăsta n-a fost aici! 
   - Acum e. Să intrăm. 
   Şi au intrat. Înăuntru aerul era vânăt, ca şi cum magazinul ar fi fost îmbâcsit de fumurile 
străvechi ale unor narghilele. Cel ce visează era complet uluit: ştia că minţise, că întreaga 
poveste pe care-o spusese era inventată! Cel ce crede n-avea însă nici o preocupare faţă de 
problemele de conştiinţă ale visătorului: era prea curios să afle cum stăteau lucrurile cu globurile 
din faţa sa.  
   - Îndrăzniţi. Nu vă fie teamă. 
   În faţa celor doi stătea un bătrânel cu ochelari mari, cu sticle şi rame groase, şi cu favoriţi. 
Visătorul a deschis gura, dar nu putea să articuleze nici un cuvânt. Poate că era surprins, sau 
poate că îi era teamă să nu pronunţe unul din cuvintele cele străvechi, care ar fi luat fiinţă chiar 
atunci. A privit globurile. Apoi l-a privit pe bătrân. 
   În magazin era dezordine. Totul era îngrămădit şi confuz. Cărţi, vase şi statuete vechi, 
maşinării, mecanisme fără nici o utilitate, căni de ceai sau cafea stăteau îngrămădite peste tot. 
   - L-am cumpărat demult. Am decis că trebuie să fie al meu, a spus bătrânul. Se referea, de bună 
seamă, la magazin. 
   Cel ce crede nu-şi putea dezlipi privirea de globuri. 
   - Alegeţi unul, nu vă fie teamă; sunt doar globuri, le-a mai spus bătrânelul. 
   - Credeam că sunt substantive... 
   - Dacă vreţi voi, sunt substantive. Cuvinte străvechi, a spus bătrânelul complice. Parcă le ştia 
gândul. 
   Cel ce crede s-a apropiat de unul din globuri. Acela s-a făcut argintiu. Era ca luna. Avea 
transparenţa lunii de dimineaţă. Era chiar luna. 
   Deodată luna se desfăcu şi ei au căzut înăuntru. 
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* 

   În golul lunii era un amfiteatru grecesc: o semisferă perfectă. Cei doi aveau impresia că sunt 
aşezaţi pe nişte petale. Un parfum discret de trandafiri şi de crini umplea toate. 
   Pe scenă se mişcau şi gesticulau numai fantasme: personajele erau lipsite de substanţă: nu 
aveau nici o consistenţă. Erau transparente, iar în spatele lor, pe fundal, nemişcat, masiv, era 
bătrânelul. Îmbrăcat complet în negru, părea un magician din lumi definitiv pierdute – ca o 
voinţă străveche ce nu-şi mai găseşte fiinţă şi loc.  
   Cel ce crede a rostit un cuvânt. În fundal, de o parte şi de alta a bătrânelului, au început să 
apară copaci albi. Ieşeau încet, parcă plutind, dintr-un copac unic, ce avea două crengi gemene în 
formă de diapazon. Se auzeau sunete de păduri prin care trec duhuri şi glasuri nedesluşite, 
tulburi, ca nişte spaime. Li se năştea substanţa şi firea. Copacul din care îşi luau fiinţa – copacul 
de fildeş şi de lumină – era substantivul pădurii. Visătorul nu era sigur că celălalt a rostit 
substantivul «copac» şi nici nu prea avea timp să se gândească la asta, pentru că acum, din 
undele diapazonului ieşea marea. Apoi din mare, care s-a făcut roşie ca sângele, a ţâşnit soarele: 
gigantic, cu mii de sfere de rubin interioare, ca o rodie imensă. Lumina era gustoasă, au simţit 
cei doi prieteni. Dacă şi globurile de rubin erau substantive, sau chipuri ale acestora, acestea erau 
mult mai atrăgătoare decât globurile de cristal: aproape că îţi furau minţile!  
   Cei doi prieteni erau copleşiţi. Nu-şi mai puteau ascunde mirarea. În faţa lor apăru o mirare 
străveche. 

   - Cine eşti tu? a întrebat-o visătorul pe tânăra din 
faţa lui. 
   - Mă cheamă Mira, a spus cea care tocmai ieşise 
din ascundere. 
   - Şi ce vrei tu de la noi? a mai îndrăznit el. 
   - Să vă conduc mai departe, le-a spus zâna 
curiozităţii, cea care există dintotdeauna. Drumul e 
plin de capcane. 
   - Nu mi-aş fi închipuit că substantivele ar putea fi 
mortale, a spus grav cel care crede. 
   - Sunt, mai ales dacă sunt pronunţate de oameni 
falşi, l-a privit Mira. Apoi a întors capul, a privit, l-
a întors înapoi către ei. Cei doi i-au admirat pletele 
negre, ca nişte valuri, apoi chipul alb, trăsăturile 
fine. Ochii ei priveau prin ei amândoi.  
   - Să mergem, a poruncit ea. 
   Pe scenă apăruse un cerc din pietre de andezit – 
un cerc străvechi. Pădurea parcă se retrăgea: o 
cuprindea întunericul. Oamenii falşi, a gândit 
visătorul. N-a mai avut timp să-şi continue gândul. 
Au început să alerge. 
   Culoarul părea că se alungise. Li se părea că 
aleargă în vis, că amfiteatrul creşte şi devine o lume 

întreagă.  
   Au părăsit lumea semicirculară şi au constatat că gândurile lor deveniseră foarte iuţi. Nu ei 
alergaseră: verbe străine îi mânaseră de la spate! 
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   Acum totul se liniştise. Substantivele îşi recâştigaseră dreptul la intimitate. 
   Bătrânelul l-a privit mai întâi pe visător, apoi pe cel care crede. Amândoi o strângeau de mână 
pe Mira. 
   - Aha. Văd că v-aţi cunoscut, a zis el.  
   A luat un glob de cristal. L-a lovit uşor de masa din faţa lor. Globul s-a crăpat. Din el a început 
să curgă nisip. Un nisip galben, un nisip auriu. 
   - Vedeţi? Sunt doar globuri. 
   Cei doi îşi aminteau vag de oamenii falşi, de flăcările roşii din spatele lor ce deveniseră corbi, 
apoi phoenicşi, de duhuri ale neaşteptării şi spaimei, de toate cele ce ar fi putut să-i răzbească. Îşi 
aminteau de graba ce devenise un uriaş. Acela călcase cu paşi mari peste amfiteatre, peste codrii 
şi peste câmpii, ca peste nişte insule ale mării aceleia interioare. O luase în altă parte. Nu era 
graba lor.  
   Mira s-a desprins dintre ei. A luat în palme globul ce se făcuse argint. Cei doi ştiau că dacă l-ar 
fi lovit de masă, sau chiar de ciment, nu s-ar fi spart. Era făcut din substantivul indestructibil. 
Avea ceva din substanţa aceea binecunoscută, de dinainte de lume – aceeaşi din care s-au făcut 
veacurile. Şi ei amândoi făceau parte din ea şi aveau parte de ea, chiar dacă niciunul din ei nu va 
rosti cuvântul străvechi. Da, erau îndrăgostiţi în taină de Mira, şi asta nu mai era taina lunii, era o 
alta, pe care nici Mira, nici luna n-o vor afla.  
   

Vlad I. T. Popa, 7 A 
    4. 05. 2012 
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Mefistofeles rămâne cu buzele umflate 
 

  (Faustiana) 
 
   Himera le dădea cu tifla ştiindu-se la adăpost în lumea ei 
incertă, Hedonis însă nu a ţinut cont de rugăminţile celorlalţi 
de a ieşi cât mai repede din Ţinutul uitat de timpul probabil, s-
a avântat pe urmele Himerei, aceasta şi-a luat sborul hohotind, 
Hedonis ţuşti după ea, plana pe aripile gândului ca un albatros, 
cum te cheamă, fată ochioasă?, Iustina-Faustina, voinicele, 
prinde-mă dacă poţi, când să pună mâna pe ea, ia-o de unde 
nu-i, nici Dumnezeu nu cere, „de-aş şti că vii, aş crede că 
visez”, fredona Hedonis, ambetat, Iustina-Faustina se evaporă 
ca prin farmec, spre derutarea protagonistului care, dezamăgit, 
sfârşi prin a se prăbuşi în mlaştina melancoliei, las’ că-i bine 
şi-aşa rău, îşi spuse el resemnat, nimic nu mi-a ieşit ca lumea 

în viaţă, o, m-aş face frate şi cu nefârtatul numai să trec odată-şi-odată puntea suspinelor!, nici 
nu-şi încheie vorba că se şi pomeni cu Mefistofeles la doi paşi în urma lui, cucu, făcu acesta, 
Hedonis făcu pe el, înspăimântat, hait, am dat de naiba, ba bine că nu, ricană Mefistofeles, da’ 
nu-i nicio nenorocire, la urma-urmelor, ce-ai de pierdut? Şi-aşa eşti într-o situaţie fără ieşire, o să 
vezi că nu-i dracu’ atât de negru pe cât se spune, ce-i drept, aşa era – Mefistofeles fiind înfăşurat 
într-o mantie de un purpuriu decolorat precum faţa de masă de la prezidiul şedinţelor de partid -, 
ce zici, te bagi?, ce să fi făcut, doar nu era să zacă în mucezeala aia!, îngerul său păzitor se 
împotrivi cu blândeţe, fiule, dacă te-ntorci spre drumul însorit o să ajungi începător de stirpe 
aleasă, pe bune?, pe-onoarea mea, răspunse Cel Bălai, Hedonis îi întoarse instantaneu spatele lui 
ucigă-l toaca, urmându-l pe înger, Nichipercea făcea ca toţi dracii-vârcolacii, Hedonis prăvăli 
peste el 2-3 căpiţe de fân, cărora le dădu foc, şi apoi se pierdu în strălucirea cea mai presus de 
lume 

13. 05. 2012       ovidiu stanomir 
        



127 
 

 
Încă mai pot visa...   (Tarot) 
 
Călătoresc în noapte în maşina ta 
Mă întreb cine este umbra în această situaţie 
Poate că eu sunt intrusa în lumea ta... 
Sau poate că tu eşti amintirea care revine în viaţa mea 
Am pierdut cheile locuinţei şi nu vrei să le caut... 
Şi-ţi dau dreptate... viaţa mea e în altă parte 
Doi trandafiri s-au uscat pe patul tău 
De piatră ce semăna cu o cutie cavou 
Acoperită de ape 
Într-o zi va trebui să înot până la tine  
Pentru a mă regăsi pe mine. 
 
   Magda Tudor 
   9. 06. 2012 
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Abaddón 
 
 Aceste buze tragice tăcerea 
 din miezurile nopţilor străvechi 
 o caută încă… Suflete-perechi 
 se-aşteaptă şi-şi înşeală depărtarea. 
 
 Aceste mâini subţiri, sfioase, reci, 
 se-nalţă să-ţi atingă răsuflarea. 
 În lumea mea, pătrunsă de holeră, 
 fecioarele doar ciumei se oferă. 
 
 Aceste buze fragede tăcerea 
 o-ngăduie, o caută, o adoră. 
 Voiam să fiu a ta măcar o oră. 
 
 Şi sunt. Suflarea gurii tale mă răsfaţă, 
 şi noaptea ne va fi de-acum corolă, 
 şi n-o să fie niciodată dimineaţă. 
 
    Muron 
 
 
 

 
Atlantida – Doñana în suprapunere cu simbolul de la Tartessos 

 
 
 



 

căsuţă ocupată va mai avansa o căsuţă; dacă şi aceea va fi ocupată, va avansa până când va găsi o 
căsuţă liberă. De-a lungul celui de

căsuţe albe şi negre. De-a lungul lor va alerga
Iepurelui Alb. Acesta este Iepurele cu 10 ochi
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Jocul Atlantidei
 
 
   Pe inelul exterior al insulelor concentrice ale 
Atlantidei se aflau cazărmile gărzilor şi 
hipodromul. Pista de alergări se întindea pe 
toată circumferinţa inelului: deasupra apei 
existau poduri, iar pământul era îndeajuns de 
înalt astfel încât pe sub po
   Traseul jocului cuprinde 24 de căsuţe 
negre – pe care aleargă atlanţii. Concurenţii sunt 
arcaşi călare. Ei se deplasează un număr de 
căsuţe corespunzător zarului pornind de la pod 
în sensul săgeţii. Dacă un jucător 

căsuţă ocupată va mai avansa o căsuţă; dacă şi aceea va fi ocupată, va avansa până când va găsi o 
a lungul celui de-al doilea inel, care conţine grădini şi temple sunt dispuse 12 

a lungul lor va alerga o nălucă sau o fantasmă cunoscută sub numele 
Iepurele cu 10 ochi capabil să confere viziunea întregii tale vieţi 

Jocul Atlantidei 

Pe inelul exterior al insulelor concentrice ale 
Atlantidei se aflau cazărmile gărzilor şi 
hipodromul. Pista de alergări se întindea pe 
toată circumferinţa inelului: deasupra apei 
existau poduri, iar pământul era îndeajuns de 
înalt astfel încât pe sub poduri să treacă trireme. 

Traseul jocului cuprinde 24 de căsuţe albe şi 
pe care aleargă atlanţii. Concurenţii sunt 

. Ei se deplasează un număr de 
căsuţe corespunzător zarului pornind de la pod 
în sensul săgeţii. Dacă un jucător ajunge pe o 

căsuţă ocupată va mai avansa o căsuţă; dacă şi aceea va fi ocupată, va avansa până când va găsi o 
al doilea inel, care conţine grădini şi temple sunt dispuse 12 

fantasmă cunoscută sub numele 
capabil să confere viziunea întregii tale vieţi 
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pământeşti. Călăreţii-arcaşi se întrec şi vânează vedenia Iepurelui Alb. Unul din jucători va da cu 
zarul pentru deplasarea Iepurelui. Iepurele Alb porneşte de pe podul din dreptul săgeţii. Dacă se 
opreşte pe o căsuţă albă, albul va fi culoarea benefică pentru acea tură. Dacă se opreşte pe o 
căsuţă neagră, negrul va fi culoarea benefică a acelei ture. 

 
   La fiecare tură primul călăreţ primeşte o vedenie de la Iepurele Alb – o paradigmă ambiguă. 
Paradigma respectivă va fi interpretată în funcţie de poziţia Iepurelui cu 10 ochi: ea poate descrie 
un aspect favorabil sau unul nefericit. Fiecare paradigmă are o mică poveste. Fiecare jucător va 
avea la sfârşitul jocului un anumit număr de paradigme în funcţie de numărul de ori în care a 
trecut în faţă. Jocul se încheie atunci când un jucător ajunge să treacă de podul de pe care a 
început cursa.  

    
   Paradigmele jocului sunt cărţi cu imagini şi se află cu faţa în 
jos într-un pachet. Aspectul ambiguu poate fi dat de fantasme 
(desene, picturi) aparţinând unor perechi antagonice de genul 
acedie-râvnă, iubire de stăpânire-supunere, concupiscenţă-
cumpătare, mânie-blândeţe, rebeliune-ascultare, disperare-
speranţă, îndrăzneală-sfială. O paradigmă este un coif al vedeniei 
şi un anumit număr de coifuri cucerite în această cursă va descrie 
întreaga viaţă a personajului tău. 

        
   Mihai M. S. Maxim 
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