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Stalker   
    

                  „…Şi când Mielul a deschis 

  pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere 

     în cer, ca la o jumătate de ceas.  

      Şi am văzut pe cei şapte îngeri,  

   care stau înaintea lui Dumnezeu  

    şi li s-au dat lor şapte trâmbiţe.” 
 

 Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 

8, 1-2 
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Stalker Game – Călăuza 

Reguli de joc 
 

   Fiecare concurent are un stalker. Fiecărui concurent îi vine rândul să aleagă un quadrant (o căsuţă) în care 
să se deplaseze cu toţii. În acest scop el „aruncă piuliţa”, adică are dreptul să ridice o carte de joc din direcţia 
în care se îndreaptă. În cazul în care căsuţa este albă, concurentul nu poate să o testeze cu „piuliţa” deoarece 
zona se află sub influenţa „Pustiitorului minţii” („Brain Scorcher”), ceea ce înseamnă că va trebui să rişte. El 
avansează în zona albă aleasă: dacă acolo se află o anomalie sau o fiinţă ostilă stalker-ul moare. Căsuţele 
roşii reprezintă zone de interdicţie totală: acolo nu se poate predetermina terenul şi nu se poate pătrunde 
decât cu riscul vieţii întregii echipe.  
   Dacă „aruncarea piuliţei” descoperă anomalii sau fiinţe ostile implacabile căsuţa este marcată şi evitată. 
Dacă acolo sunt itemi (artefacte sau obiecte de valoare), punctele lor revin jucătorului care a avut iniţiativa. 
Dacă în căsuţa respectivă este descoperit un Senior Stalker sau un Muppet Stalker acesta va fi folosit tot de 
către jucătorul care a avut iniţiativa. Mutanţii nu pot fi anihilaţi decât de concurenţii care manipulează un 
Senior Stalker sau care au găsit arme. Valoarea mutanţilor anihilaţi sau „domesticiţi” revine concurentului 
care le-a contracarat ameninţarea. 
   Echipa concurenţilor se deplasează solidar până când ajunge la Camera dorinţelor inimii. Fiecare 
concurent care a ajuns aici primeşte 10 puncte pentru fiecare stalker pe care îl deţine (Senior sau Muppet). 
   Cărţile de joc cu pericole şi valori sunt în număr de 104 (2 X 52) şi se aşează în cruce, conform punctelor 
cardinale (Nord – „înainte”, Sud – „înapoi”, Vest – „dreapta, Est – „stânga”).  
   Simbolistica lor e după cum urmează. 
 
Cărţi de joc Stalker Game 
 

A ♣ ♥ ♦ ♠ Angel of Total Death (Arhanghelul anihilării totale) – ucide stalkerul principal al concurentului 
împreună cu toţi Senior-stalkerii şi Muppet-stalkerii pe care-i deţine acesta; 
K ♣ ♥ ♦ ♠ Senior Stalker – anihilează mutanţi; trimis la asalt şi sacrificiu; 
Q ♣ ♥ ♦ ♠ Kiss of Death – văduva neagră (ucide un stalker al concurentului); 
J  ♣ ♥ ♦ ♠ Muppet Stalker – trimis la înaintare şi sacrificiu; 
10 ♥ globul de aur (împlineşte dorinţa cea mai adâncă a inimii); 10 puncte; 
10 ♠ globul dorinţei amare; împlinirea dorinţei devine pedeapsa supremă; 10 puncte; 



10 ♦ globul manipulatorului de conştiinţe; concurentul induce stalkerilor celorlalţi concurenţi câte o dorinţă 
străină; 10 puncte; 
10 ♣ globul pustiirii minţii – creează fericirea amneziei totale, a pierderii identităţii; 10 puncte; 
9 ♥ anomalia TERMO (arzătorul – „burner” – coloană de foc spontană – rezultă incinerarea instantanee); 
9 ♠ anomalia GRAVI (concentrator de gravitaţie – „chelia ţânţarului” – rezultă transformarea stalkerului 
într-o fiinţă bidimensională); 
9 ♦ anomalia ELECTRO (electricitate vie aflată „în patrulare”: stalkerul dispare instantaneu ca şi cum n-ar fi 
existat niciodată, încât piere şi amintirea lui din mintea coechipierilor lui); 
9 ♣ anomalia CHIMICĂ („toxi” – „piftia vrăjitorilor” – rezultă oase de cauciuc: stalkerul în cauză nu va mai 
avea niciodată iniţiativa – nu va mai conduce); 
8 ♥ Frumoasa fără corp (idealul pur spiritual); 8 puncte; 
8 ♠ Fecioara de fier (femela dominatrix) şi cuşca de victime; 8 p.; 
8 ♦ Fantasma minţii (hipersenzualitate vizuală) şi supunerea; 8 p.; 
8 ♣ Femeia de pradă; 8 p.; 
7 ♥ Artefactul „Ochiul racului” – obiect sferic ce conferă vederea panoramică circulară de 360 de grade); 7 
p.; 
7 ♠ Artefactul „Lampa morţii” – lumină globulară ce păstrează ultima viziune a muribunzilor; 7p.; 
7 ♦ Artefactul „Stropii negri” – spaţii compacte ce schimbă frecvenţa luminii, „bijuterii” ce recolorează şi 
distorsionează lucrurile şi fiinţele dimprejur; 7p.; 
7 ♣ Artefactul „Bâza” – o bilă ce ţipă atunci când e apăsată şi eliberată şi care vibrează strident şi şuieră 
nevrotic o oarecare vreme creând confuzie şi discomfort; 7 p.;  
6 ♥ Mutant de tip „Predator”; 6 puncte dacă e „îmblânzit” sau anihilat; 
6 ♠ Mutant numit în genere „Câinele orb”; 6 p.; 
6 ♦ Mutant de tip „Fiinţele vântului” („fantomele vesele”: turbioane vii); 6 p.; 
6 ♣ Hoardă de şobolani mutanţi; 6 p.; 
5 ♥ Artefactul „Perpetuum mobile”; obiect ce se roteşte indefinit; poate să antreneze în mişcare „sateliţi” 
oricât de grei; 5 p.; 
5 ♠ Artefactul „Baterie” – aprinde spontan toate instalaţiile electrice, fără nici un contact; inepuizabilă; 5 p.; 
5 ♦ Artefactul de tip „Ac de siguranţă” – „vorbeşte” prin artificii colorate; 5 p.; 
5 ♣ Artefactul „Cadavrul viu” – cyborg menajer; 5 p.; 
4 ♥ Artefact „Lumina lunii”; 4 p.; 
4 ♠ Artefact „Suflet”; 4 p.; 
4 ♦ Artefact „Sânge de piatră”; 4 p.; 
4 ♣ Artefact „Steaua de dimineaţă; 4 p.; 
3 ♥ Armă de foc „Shotgun” – antimutant; 3 p.; 
3 ♠ Pistol mitralieră – antimutant; 3 p.; 
3 ♦ Pistol semiautomat - antimutant; 3 p.;  
3 ♣ Mitralieră „Browning” – antimutant; 3 p.; 
2 ♥ Craniu cauciucat – zâmbeşte când te apropii de el la doi paşi (suport moral); 2 p.; 
2 ♠ Şobolan rotisat (foarte hrănitor); 2 p.; 
2 ♦ Conservă cu şuncă interbelică (suport moral); 2 p.;  
2 ♣ Varză de Tunguska (spectrală, fosforescent-translucidă) – aspect plăcut, gust necunoscut (suport moral).  
______________________________________________________________________________________ 
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O jumătate de ceas de tăcere 
 

 
 
   În 30 iunie 1908 un meteorit de metal 
(sau o navă spaţială) s-a prăbuşit în zona 
Tunguska din Siberia. 
    

 
 
   Observatorii aflaţi la sol au mărturisit 
faptul că sfera de foc şi-a schimbat de două 
ori direcţia înainte de a se prăbuşi la 
pământ, ceea ce pledează în favoarea 
existenţei unei  inteligenţe extraterestre 
care ar fi reuşit să evite în ultima clipă 
căderea navei într-o zonă populată. 
   Obiectul a explodat la 5-10 kilometri 
altitudine. Forţa exploziei este estimată la 
30 megatone de TNT, adică de 1000 de ori 
mai mare decât bomba atomică de la 
Hiroshima. Au fost culcaţi la pământ circa 
80 de milioane de copaci, aria devastării 
fiind de aproximativ 2150 de kilometri 
pătraţi. Unda de şoc a fost echivalentă unui 
cutremur de 5 grade pe scara Richter.  

 
 
   Fenomenul Tunguska nu a putut fi 
cercetat imediat după producere deoarece 
la vremea respectivă Rusia era în pragul 
războiului civil.  
 

 
 
Expediţiile succesive ale unor cercetători 
pasionaţi (primul fiind geologul Leonid 
Kulik în 1927) au fost marcate de lipsa 
echipamentului ştiinţific adecvat, ceea ce a 
dat naştere la numeroase interpretări şi 
speculaţii. 

* 
   Cartea care a făcut celebru fenomenul 
Tunguska aparţine domeniului Science 
Fiction şi se bazează mai mult pe idealul 
dintotdeauna al omului decât pe realitate. 
Romanul „Picnic la marginea drumului” 
scris de fraţii Arkadi şi Boris Strugaţki 
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descrie zona impactului ca pe un loc de 
„parcare” al unei nave extraterestre ai cărei 
ocupanţi ar fi lăsat în urma lor obiecte 
stranii cu proprietăţi supranaturale sau cel 
puţin aflate dincolo de înţelegerea noastră 
ştiinţifică. Zona este plină de artefacte de 
acest gen; ele sunt „vânate” de stalkeri 
(căutători specializaţi) şi vândute pe piaţa 
neagră. Zona e plină de „anomalii”, de 
fenomene ce nu se supun legilor naturii, 
precum şi de pericole din partea unor 
căutători ostili şi e înconjurată de militari. 
   Marele premiu al tuturor căutărilor – 
pentru care s-au pierdut multe vieţi – e 
globul de aur al împlinirii dorinţelor. 
 

 
 
   Filmul „Călăuza” a fost regizat de 
Andrei Tarkovski după unul din scenariile 
fraţilor Strugaţki. El se concentrează nu pe 
insolitul aterizării unei nave extraterestre 
ci pe căutarea unei miraculoase camere a 
împlinirii dorinţei. Camera în cauză a 
apărut în zonă în mod aproape inexplicabil 
şi se pare că nimeni nu are nevoie să 
lămurească misterul acesta. 
   Camera aceasta la care încearcă să 
ajungă aventurieri şi stalkeri înfruntând 
pericole mortale nu împlineşte însă decât 
dorinţa cea mai adâncă a inimii. Această 
dorinţă este de cele mai multe ori 
necunoscută, străină minţii omului 
respectiv – şi omul în cauză şi-o poate 
descoperi doar prin aventura drumului 
către cameră. Riscul face parte din adevăr. 

Calea către camera împlinirii dorinţei este 
şi calea descoperirii sinelui. E ca şi cum 
aventurierii şi stalkerii ar merge – la limita 
existenţei şi a neantului, ajutaţi de moarte 
– să îşi descopere propria inimă. Cerberul, 
câinele, paznicul porţilor, veghează lumile. 
 

 
 
   Calea către cameră este mai importantă 
decât camera în sine: odată ajunşi într-însa, 
oamenii se simt stingheri, vulnerabili, nu 
mai ştiu ce şi cum să ceară. La capătul 
drumului pare că şi sensul vieţii lor s-a 
oprit – aspiraţiile, iluziile, concepţiile de 
până atunci sunt suspendate. 
   Camera împlinirii dorinţei funcţionează 
mai mult ca un mit: ea e obiect de credinţă 
şi de respect înfricoşat; ea ajunge de cele 
mai multe ori să ameninţe comfortul şi 
comoditatea existenţei umane – şi de aceea 
sunt unii care o vor distrusă odată pentru 
totdeauna. 

 
 
   În filmul lui Tarkovski stalker-ul 
conduce în zonă un savant neîncrezător şi 
un scriitor ce şi-a pierdut inspiraţia.  
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   Stalkerul are un har şi e însemnat. E 
înzestrat cu o misiune şi cu puterea de a o 
îndeplini, e însufleţit de o chemare aproape 
supranaturală. Cei pe care-i conduce în 
zonă vor ajunge însă să îşi conteste nu 
numai propriile idealuri şi vieţi, ci şi 
conducătorul: îi vor răni vocaţia şi îi vor 
batjocori inocenţa. În final stalker-ul nu va 
resimţi bucurie, ci numai o oboseală 
cosmică. 
 

 
 
   Scriitorul îşi va încorona doar deziluziile 
şi dezabuzarea: a călătorit către cameră 
doar ca să descopere că-n locul inimii lui 
nu e nimic. 
   Savantul a pornit la drumul acesta 
extrem de periculos cu gândul nemărturisit 
de a distruge cu o bombă camera împlinirii 
dorinţei. Aceasta e o metaforă a atitudinii 

generale a ştiinţei, care analizează 
distructiv, iar la finalul experimentului se 
plânge că din realitatea analizată nu mai 
rămâne nimic. 
 

 
 
   Şi dacă priveşti în urmă – chiar şi numai 
o clipă – realitatea şi gravitatea asaltului ei 
se diminuează până la dimensiunea unor 
muşuroaie de furnici. Suntem stăpânii 
absoluţi ai nimicniciei – pare a spune 
scriitorul într-o vervă a non-inspiraţiei. 
 

 
 
   Camera împlinirii dorinţei rămâne 
neîncercată.  
   Dar va fi existând cu adevărat o cameră a 
împlinirii dorinţei?... 
   Ce mai contează? Visele oamenilor sunt 
mai puternice decât realitatea. 
 
  Mihai M. S. Maxim 
   5. 05. 2014 
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Anomalia 
 

Câteva însemnări în crochiu despre 
neştiutele mici supărări ale văzduhului 

 

 
 
   Localul e cenuşiu. Aşa a fost 
dintotdeauna. Are pereţii afumaţi – un 
brun cenuşiu care creează o perspectivă 
accelerată falsă. Ferestrele murdare au 
nuanţe verzui – norii verzi translucizi pare 
că s-au pictat singuri. O aşa frumuseţe a 
mizeriei, m-am gândit, e aproape virtuală. 
 

 
 
   Nu mai ştiu cine sunt. Nu sunt eu. Eu nu 
sunt eu. Inima mea este în întregime  
virtuală. Camera dorinţelor inimii? Şi dacă 
voi ajunge acolo, precis nu voi avea ce să 
cer. Port şi eu semnul. Ca ei toţi. Semnul 

alb. Sunt însemnat – dacă uitarea este un 
semn. E o imagine, totuşi, pe peretele din 
faţa mea. Peretele este gol, o ştiu. 
Imaginea nu este decât una din amintirile 
mele scorojite. Cine e ea? Nu ştiu. Cine a 
fost? Ce a reprezentat ea pentru mine? Nu 
ştiu şi poate că n-am ştiut niciodată. 
 

 
 
   Viaţa mea e o halucinaţie.  
   Stau lângă fereastră. Fereastra e 
deschisă. La un metru de ea e un perete alb 
mat. Ferestrele de pe partea asta a localului 
sunt ochi orbi.  
   Un porumbel venit de niciunde sare de 
pe pervazul ferestrei direct pe masa mea şi 
mi se înfige-n pahar. Înainte să îmi revin 
din uimire a şi sorbit jumătate din el. Se-
opreşte. Se uită la mine. Şi eu mă uit la el. 
   - Ce stai? Mai toarnă! Vezi că n-ajung. 
   Mă execut. Paharul e iarăşi plin. 
Porumbelul îşi afundă complet capul în 
licoare şi-o soarbe instantaneu. 
   - Vorbeşti?... Chiar vorbeşti? Cum se 
face că… 
   - Se face normal, îmi răspunde. Nu te 
mai chinui.  
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   Îl privesc. Înţelege. Detaliază: 
    - Când sunt ameţit nu mai pot să-mi ţin 
pliscu’. 
   Am înţeles. Totul e natural, perfect 
omenesc. Dacă e supărat, e normal să o 
zică. Nu mai sunt uluit. Sunt numai curios. 
    

 
 
   - Porumbelul… nu e cumva simbolul 
păcii? Nu are în cioc o ramură de măslin? 
îl ispitesc. Ce fel de simbol eşti tu? 
 

 
 
   Îi umplu paharul până la refuz. 

   Porumbelul se face că nu m-aude. Soarbe 
zgomotos – cu un şuierat de plăcere vădită. 
Parcă ia drog. Prizează combustibil. 
 

 
 
   - Mă enervezi. Ce pace? Porumbelu’ de 
care zici tu tre’ să poarte vestă antiglonţ. Şi 
apoi, iei o creangă în gură numai când ţi se 
administrează şocuri electrice. 
   - Ciudat… Unde-ai văzut tu asta? 
   - Dincolo. La psiho. 
 

 
 
   A urmat un moment de tăcere. 
   - Şi tu ai creieru’ ostenit, a continuat. 
   - Auzi? de ce eşti, totuşi, aşa de supărat? 
   - M-a părăsit. 
   - Cine? 
   - Eşti un tâmpit. 
   - Nu mai fi tot timpul aşa de sarcastic! 
   - Nu mai fi tot timpul aşa de tâmpit. 
   - Iubita? 
   - Aha. 
   - De ce? 
   - Mi-a zis că sunt un porc. 
   - Asta chiar e o noutate! 
   - Nu încerca să mă consolezi. 
   - Şi totuşi… porumbeii nu rămân 
împreună până la moarte? 
   - Pe asta mă bazam şi eu… 
   - În definitiv, care-a fost cauza? 
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   - M-am umanizat. 
   - Cum?... 
   - Şi ea la fel. 
   - Ce ţi-a reproşat? 
   - La început? Nimic. Stătea aşa, pe o 
creangă, şi mă privea. Dar totul era numai 
o poză. 
 

 
 
   - Nu, nu de-asta, mi-a spus. 
   - Cum? Vezi ce gândesc eu? 
   - Ştiu tot ce-ţi imaginezi.  
   - Nu îndrăznesc să te mai întreb cum. 
   - Atunci nici nu îndrăzni. Eşti varză. 
   - Ce şi-a dorit şi nu i-ai împlinit? 
 

 
 
   - Călătorie rapidă multiplă. Viteză, vrea 
multă viteză. Senzaţii tari, senzualitate. Să 
lasăm trecutul în urmă. 

   - Aţi avut un trecut? Ce fel de trecut? 
   - Ştii tu: dureri reciproce, reproşuri… 
   - Şi tu: ce ţi-ai dorit? 
   - Să se mulţumească cu ceea ce am: cu 
micul meu cuib. 
 

 
 
   - Nu era, totuşi, cam mic? 
   - Iară’ gândeşti măscări. Nu poate să se 
converseze cu tine nici o pasăre decentă! 
   - Nu trebuie să te superi. Numai de astea 
am eu în cap. 
   - De-aia te doare capu’. 
   - Pe tine nu? 
   - Ba bine că nu. Aici ai dreptate. 
   - Ştii? noi doi ne asemănăm foarte mult.  
   - Eu sper că nu. Asta  ar fi pentru mine o 
tragedie insuportabilă. 
   - Există şi altfel de tragedii? 
   - Tragedia plăcută. Aia pe care o vezi şi 
cu care te delectezi la teatru. Ştii? orice om 
apreciază o tragedie drăguţă – cu condiţia 
să nu fie el victima! 
   - Încep să înţeleg de ce te-a părăsit 
iubita. 
   - Aiurea. Nu înţelegi nimic. 
   - Crezi? 
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   - O să-ţi spun şi iarăşi ai să-nţelegi doar 
ce vrei tu. 
   - Spune-mi. 
   - Ea privea totul în perspectivă 
îndepărtată, în vreme ce eu priveam numai 
lucrurile iminente. Numai ceea ce era 
aproape. 
 

 
 
   - Da, îmi închipui. Privea departe, în 
viitor, cu ţigara în colţul gurii, în timp ce 
tu te uitai exact la ceea ce nu trebuie. Erai 
fascinat de prezenţa ei, ai fi vrut să-i 
pătrunzi visele… 
   - Ţi-am spus că eşti anormal. 
Porumbiţele nu fumează.  
   - Era o metaforă. 
   - Metaforă pe sărăcie! 
   - Gata. Am scos ţigara. Restul e corect? 
Coerent? 
   - Niciunul din noi nu mai e coerent 
demult. De câţiva ani, cred. 
   - Bine, bine; să continuăm, totuşi. 
   - Încerci să-ţi faci curaj? 
   - Ea privea departe, visătoare, în vreme 
ce tu te uitai la ea şi n-o doreai decât pe ea. 
Era totuşi femeie de casă? 
 

   - Cum se face că de fiecare dată când îţi 
povestesc ceva de porumbiţa mea tu te 
gândeşti la lupoaice? 
 

 
 
   - Nu ştiu… aşa sunt eu construit. 
   - „Aşa sunt eu construit, ha, ha”. Poate ai 
vrut să zici „constituit”. Da’ nu eşti nici 
construit, nici constituit. Eşti pulbere, 
frate. Nu mai e nimic real în tine. 
   N-am mai spus nimic. Nici nu aveam ce 
spune. 
   - Da, a întărit. Nu mai e nimic real nici 
din ele, nici din tine. 
   - Ele?... 
   - Ştii tu… nu a fost, nu e numai una. 
   - Ce vrei să spui cu asta? 
   - Ai vrut să pui mâna pe experienţă. 
   - Dacă am vrut să acumulez experienţă? 
Da, mi se pare normal. 
   - Aiurea normal. Trebuia să pui mâna pe 
ea, nu pe experienţă! S-o prinzi şi să nu îi 
mai dai drumul.  
   - Vorbeşti ca un uliu. 
   - Sunt un denaturat. Da’ nici cu tine nu 
mi-e ruşine. 
   Am tăcut amândoi. 
   - Acum nu ţi-a mai rămas decât una, a 
reluat. 
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    Nu l-am mai întrebat nimic. 
   - Cea care te priveşte prin valurile 
luminii ca prin nişte transperante. Singura 
care te iubeşte, care te-a iubit cu adevărat, 
singura ce-ţi este fidelă. Te-a aşteptat cu 
răbdare; şi te va mai aştepta: atât cât este 
nevoie. 
   Am dat drumul închipuirii, chiar dacă 
anticipam replicile acide care aveau să 
urmeze. Dar de data aceasta n-a fost aşa. 
 

 
 
   - Acum ai văzut bine. E ea.  
   - Eşti sigur? 
   - E chiar ea. Am văzut-o. Îţi dă târcoale 
de ceva vreme. Te pândeşte. Are răbdare. 
   - Cine? 
   - „Cineee?” (se strâmbă) Îngerul morţii. 
   - Îngerul morţii? 
   - Nu mai fă mutra asta. Gândeşte-te că şi 
ea este nefericită. 
   - Cine? 
   - Moartea. Şi totuşi: e Moartea ta. Ar 
trebui să ai mai multă grijă de ea. 
   - De Moartea mea? 
   - Spune-i Svetlana. Aşa îţi va fi mai uşor. 
   - Ce să îmi fie uşor? 

   - Să pleci de aici – să ieşi din Zonă. 
   - Să ies din Zonă? Dar nu vreau să o 
părăsesc.  
   - Toţi trebuie să o părăsim la un moment 
dat. Şi tu: n-o să mai ieşi de aici viu. 
   - Când?  
   - Când ţi se va termina proza. 
   - Dar nu vreau să mi se termine. Nu 
vreau să jignesc Zona părăsind-o aşa. Ea e 
tot ce mi-a mai rămas. 
 

 
 
   - Te alinţi. Ai rămas un prost. Zona ta e o 
dărâmătură şi o ruină. Numai Svetlana este 
carnală. Restul este iluzie.  
   Am coborât privirea. Eram îngândurat, 
deşi ştiam că nu mai eram viu. 
   - Eşti viu, eşti viu, vei fi mai viu decât 
atunci când erai în viaţă. 
   - Eşti un fel de mesager? Ştii? dacă erai 
şi tu mai prezentabil… 
   - Adică dacă aş avea morgă? 
   - Nu asta am vrut să spun. Nu ştiu… 
arăţi cam jigărit, nu te supăra… 
   Porumbelul s-a sprijinit cu guşa în pahar. 
Stătea cu aripioarele înainte, cu trupşorul 
arcuit. A ridicat ochişorii. 
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   - Nu m-am supărat. Mi s-a mai spus. E 
culoarea mea naturală. Oh! 
   - Ce s-a întâmplat? 
   - Am făcut pe mine. 
   - Nu cred că trebuie să dăm importanţă 
unor aspecte triviale… 
   Porumbelul a privit în gol, ţintea cu 
privirea un punct de dincolo de pereţi, din 
neştiuta gri depărtare: 
   - Ascultă: asta – a ta – de ce te-a părăsit? 
   - Care din ele? 
   - Nu ştiu. Ultima. Toate. 
   - E o poveste lungă. De fapt, toate au fost 
poveşti lungi. 
   - Nu contează. Avem toată ziua la 
dispoziţie. Eu unul nu mă grăbesc nicăieri. 
   - Nu ştiu cum să încep. Ultima mea 
poveste e cam la fel cu povestea ta. Şi nici 
celelalte n-au fost departe. 
   Porumbelul de cenuşă nu mă mai aude. 
A adormit deodată – ca fulgerat, ca răpus. 
Sforăie ca un om mare. Câţiva inşi de la 
mesele dimprejur se foiesc neliniştiţi pe 
scaune, vădit deranjaţi. Unii s-au ridicat în 
picioare. Mă privesc cu ostentaţie. Privirile 
lor nu m-ating. 
 

 
 
   - Nu contează ce ţi se-ntâmplă. Sau că ţi 
se întâmplă. Contează ce faci tu cu ceea ce 
ţi se întâmplă. Contează să te întrebi: cine 
sunt eu? Întâmplarea te-ajută să vezi cine 
eşti, din ce eşti alcătuit. 
   - Văd că te-ai trezit. 
   - Daaa… (cască). Atunci când dorm 
gândesc mai bine. 
   - Dar tu… poţi să-mi spui cine eşti? 
   - Tu poţi să îmi spui Ion. 
   - Nu asta te-am întrebat. O ştii foarte 
bine. Nu evita întrebarea. 

   - Problema e că ai să eviţi tu răspunsul. 
Hai, mai pune un pic de sirop. 
   - E alcool pur. 
   - Fie cum zici. 
   Îi pun. 
   - …Am fost tot ceea ce ai fost tu. Sunt 
tot ceea ce mai poţi fi tu. Dacă… 
   - Există şi o condiţie? 
   - Există o singură condiţie doar pentru 
ăia reduşi mintal. Normal că există! Există 
mai multe. 
   - Ca de pildă? 
   - Mai întâi trebuie să renunţi la iluzii. 
   - La care iluzii? 
   - La toate. Şi trebuie să începi prin a 
renunţa la iluzia că eu îţi vorbesc. 
   - Şi tu… nu îmi vorbeşti? 
   - Normal că nu. Ce-ai crezut? Porumbeii 
nu vorbesc. Nu cu oamenii. 
   - Şi atunci cum…? 
   - Acum îţi pui întrebarea dacă mai eşti în 
toate minţile. Eşti. Stai liniştit. Ştiu ce 
gândeşti. Vei ştii şi tu. Acum însă 
gândurile tale sunt invizibile. Gândurile 
tale sunt oarbe. Ca să fie văzute trebuie să 
le faci să se aşeze. Apoi să le costumezi. 
 

 
 
   - Să le costumez? 
   - Să le îmbraci în vedeniile ce le sunt 
proprii. Să le dai eleganţa şi consideraţia 
pe care ele o merită. 
   - Am să încerc. 
   - Nu aşa. Ah, iar ai luat-o razna. 
   - Atunci cum să fac? 
   - Fii atent la mine. Trebuie să fii mai 
înainte să gândeşti. Fii! 
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   - Cum să fiu? 
   - Mai întâi trebuie să te descoperi. Să ştii 
cine eşti. Am să te-ajut. Uite: îţi trimit 
gânduri pure. Ele pătrund în mintea şi-n 
inima ta pentru că sunt ecouri vechi. Sunt 
ca nişte iubiri de demult. Da, idealurile 
sunt iubirile de dinainte de tine. Ele 
rezonează cu ceea ce ştiai sau doar 
presimţeai tu. 
 

 
 
   - Vrei să spui că în noi trăiesc iarăşi cei 
de dinainte de noi, cu iubirile, idealurile, 
cu dezamăgirile lor? 
   - Tot ceea ce renaşte în tine te-ajută să fii 
– să exişti cu adevărat! Văd deja în tine 
fântâna vieţii. Ea îşi revarsă firile şi 
vedeniile peste cei aleşi. Peste noi toţi. 
   - Ce va să fie acum? 
   - Mai trebuie să renunţi la o iluzie. 
   - La care? 
   - La camera împlinirii dorinţelor. 
   - Camera împlinirii dorinţei celei mai 
adânci a inimii nu există? 
   - Camera de care zici tu împlineşte doar 
dorinţa celui ce nu mai are dorinţă! Nu 
camera contează, ci calea! Faptul că pentru 
ea te-ai înfrăţit cu moartea, cu nefiinţa; că 
ai ajuns să accepţi nefiinţa din tine. 
Neantul din tine o cheamă, nu tu! 
   - Vrei să spui că Zona e o iluzie? Că nu 
există? 

   - Ah, Zona. Zona e-n tine: aia e Zona – 
prin excelenţă. Ceea ce e afară e Paradisul. 
 

 
 
   - Paradisul? Nu văd nici un Paradis. 
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   - Paradisul te-omoară. Te-ai obişnuit cu 
deşertul, cu stepa. Tu eşti pustiul. Rătăceşti 
prin tine însuţi. 
   - Şi totuşi: cum aş putea accepta 
Paradisul? 
   - Gândind că ţi-e la-ndemână. Creează 
vedenii şi vezi. Cinsteşte aşa cum trebuie 
cinstite şi respectate gândurile pure ce trec 
prin inimi, şi mai ales pe cele ce se rotesc 
să se aşeze în tine. 
   - Ceea ce văd e doar Marele Copac al 
Suferinţei. 
   - Suferinţa este Coroana. Ea este una cu 
Strălucirea. 
 

 
 
   - Şi acum? Ce va mai fi?  
   - Navigăm stând pe loc. Laşi Paradisul să 
treacă prin tine, să te pătrundă. Acum 
suntem parteneri, stalker-e! 
   - Nu crezi că frumuseţea aceasta este 
ucigătoare, insuportabilă, irezistibilă? am 
întrebat. Atunci am văzut-o pe ea. 
   - Cine eşti tu?  
   Aproape ştiam. Am crezut că ştiam: 
   - Svetlana? 
   - Sunt Tania. Svetlana a plecat. 

   Am făcut ochii mari, atât eu cât şi 
partenerul. 
   - Cine a plecat? Mi-a plecat Moartea? 
   Porumbelul şi-a revenit primul: 
   - Nu te uita la mine. E clar. Nici o femeie 
nu rezistă cu tine. 
   - Cum mă, nici asta?! 
   - Da’ asta ce-are? 
   - Nimica, n-are nimic. Nu mă mai plâng 
de nimic. În rest, ai avut perfectă dreptate. 
Afară şi înăuntru e Paradisul.  
   M-am uitat la Tania. M-am uitat la 
porumbel. N-am rezistat: 
   - Suntem dintotdeauna în Paradis? 
 

 
 
   Porumbelul a încuviinţat. 
   - Am fost întotdeauna în Paradis, nu-i 
aşa? Numai că n-am ştiut. L-am ignorat. 
Acum ştiu şi toate mi se arată în Adevăr. 
Şi totuşi, dacă mă uit la tine, nu pot să nu 
observ că ai rămas la fel de jigărit ca-
nainte. 
   - Da, ce să-i faci, a oftat porumbelul. 
Unele lucruri nu se schimbă.  
 
  Mihai M. S. Maxim 
  11. 08. 2013 
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Incursiune în Zonă 
 

Ascunderea 
 

 
 
   Mă uit în jurul meu. Văd oameni morţi 
pe dinăuntru. Nu primim mâncare azi. 
Nimeni nu mai vorbeşte, toţi  suntem 
oripilaţi de frică. Suntem în mijlocul celui 
de-Al Doilea Război Mondial în inima 
ororii. Suntem prizonieri doar pentru că 
suntem israeliţi. Mama, tata, fraţii au 
dispărut şi nu mai ştiu nimic de ei de multă 
vreme. Aud paşi. Sunt soldaţii. Ne spun să 
ne liniştim că e noapte. Nu ştiu de ce 
închid ochii, că nici înainte, în întunericul 
barăcii fără ferestre, nu vedeam nimic. 
Sper să se termine totul odată. E ca şi cum 
numai ochii, privirea m-ar mai fi ţinut în 
viaţa aceasta. 
   Mă trezesc. Sunt în cu totul alt loc, o 
zonă necunoscută. E o pădure pe care nu o 
cunosc. Oamenii din jurul meu par a fi şi ei 
speriaţi şi descumpăniţi. Auzim un strigăt. 
Două. Trei. Nimeni nu răspunde. Nimeni 
nu spune nimic. Doar aşteptarea. 
Descumpănirea. Apoi un sentiment pierdut 
ce nu credeam să se întoarcă vreodată. 
   Dintre copaci iese un domn machiat 
caraghios, cu părul verde, îmbrăcat într-un 
costum albastru. Aud aplauze. După care 
el începe să zică: 

   - Bună seara, doamnelor şi domnilor! 
 

 
 
Bănuiesc că nu ştiţi cum aţi ajuns aici. Ei 
bine, aţi fost selectaţi. Sunteţi în Zonă. Aşa 
îi spunem noi acestui loc. Zona e de fapt 
ceea ce e în inima unuia dintre voi. Locul 
cel mai puţin accesibil de pe pământ. Cu 
toţii aţi avut vise. Visele voastre au plănuit 
de nenumărate ori evadarea din lagăr. Nu 
ştiu în a cui minte ne aflăm acum, dar îmi 
place! Vă spun numai atât: urmaţi-vă 
visele – ele ştiu întotdeauna calea. Veţi 
merge într-o expediţie a spiritului şi veţi 
încerca să găsiţi Camera dorinţelor. Acolo 
vi se va îndeplini dorinţa cea mai adâncă a 
inimii. Dar aveţi grijă, în zonă veţi 
întâmpina chinuri mai mari decât în lagăr – 
fiindcă aici durerile sunt spirituale. Feriţi-
vă de remuşcări, deoarece ele sunt câinii 
orbi de aici; feriţi-vă de speranţă, deoarece 
sora ei geamănă – dezamăgirea – vă va 
devora pe dinăuntru. 
   M-am uitat la oamenii din jurul meu. 
Nimeni n-a zis nimic. Nimeni nu s-a 
însufleţit, nimeni nu a surâs. Toţi erau la 
fel de slabi şi neputincioşi ca şi mine. Ce 
expediţie? Spirite scheletice – lumini 
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pâlpâitoare, fumurile tremurătoare ale 
înserării timpului. Se vede pe chipurile 
tuturor că nu s-au mai hrănit demult nici cu 
mâncare nici cu iubire. Doar umilinţa şi 
resemnarea. Din lumea confuză a acestor 
spectre s-a desprins o femeie. A venit la 
mine şi m-a întrebat: 
   - Cum te cheamă? 
   - Hanna. 
   - Hanna, de ce ţi-e frică ţie cel mai tare? 
   - Nu ştiu. 
   - Spune-mi, Hanna, ce gând te înfioară 
cel mai cumplit? 
   - Mi-e frică… mi-e frică de oameni… de 
ceea ce aş putea găsi în sufletul lor. 
   M-am trezit într-un oraş mare şi 
zgomotos. Eram îmbrăcată elegant. 
   - Unde sunt? am şoptit.  
   Dar nu are cine să îmi răspundă. Nimeni 
nu e lângă mine. Oamenii trec şi trec, fără 
să-mi dea importanţă. Cu toţii par atât de 
trişti… Şi chiar sunt. Privirile lor abătute, 
pierdute în nefiinţă, mă sperie. Nu mă mai 
dor rănile, cicatricile nu le mai am. Şi 
totuşi, sufletul meu întreg este o rană.  
 

 
 
   Nu ştiu nici unde sunt, nici cum am 
ajuns în acest loc. Văd parcul, văd banca. 
Mă aşez. Lângă mine se aşază un bătrân. 
După un timp indefinit mă întreabă: 
   - Cum te cheamă? 
   - Lynette. 
   Nu ştiu de ce i-am spus că mă cheamă 
Lynette. Dar simţeam că nu mai sunt 

Hanna. Că altcineva mi-a luat locul şi 
chipul în amândouă lumile acelea care 
trecuseră prin mine. 
   - Lynette, de ce ţi-e ţie cel mai frică? 
   - De moarte. De cea de-a doua. Mi-e 
teamă că o să mă trezesc într-o dimineaţă 
şi n-o să mai îmi găsesc sufletul. 
   O sfârşeală m-a copleşit. Nu ştiu câtă 
vreme am stat aşa, leşinată.  
   M-am trezit într-o cameră întunecată. 
Acum mi-e frică. Chiar foarte frică. Nu 
ştiu ce să mai fac. Nu ştiu ce să mai spun – 
dacă aş avea cui spune.  
   Din întuneric se desprinde un copil. Îmi 
dă o acadea. 
   - Cum te cheamă? mă-ntreabă. 
   Vai, toate aceste nume! 
   - Beatrice. 
   - Beatrice, tu ştii de ce ţi-e ţie teamă cel 
mai mult? 
   - Acum ştiu. De dorinţe. 
   - Şi ce îţi doreai tu cel mai tare? 
   - Să am puterea să sper şi să am puterea 
să trec de speranţă.  
   Dacă a zâmbit, umbra aceea s-a pierdut 
în întunericul cald. Dacă a şoptit ceva, a 
şoptit doar pentru sine. 
 

 
 
   Nu mai aveam nevoie de nimeni şi de 
nimic. Acum am ştiut – adânc înăuntrul 
meu – că moartea, viaţa, speranţa erau cele 
ce se temeau de mine. De acum sunt 
încrezătoare. Mă voi întoarce. Mă voi 
întoarce şi le voi îmblânzi. 
 

Teodora Mitea, clasa a VIII-a B 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 

21. 10. 2013 
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Lunetistul 
 

 
 
Îl încadrase perfect. Aştepta. Nu clipea, nu 
gândea. O făcuse în timpul investigaţiilor. 
Îl urmărise, îl studiase, îl spionase, îi 
învăţase obiceiurile, gesturile, ticurile, 
gusturile, maniile, îi testase reacţiile, îi 
evaluase reflexele. Îi făcuse sute, chiar mii 
de fotografii. Desigur, folderul care le 
conţinea pe toate fusese direcţionat mai 
întâi spre un site obscur – baza sa de date; 
o comoară inestimabilă. 

Ştia că e un privilegiat. Un Sniper e un 
om ieşit din comun. Iar când ţinta lui e 
Stalker, situaţia e cu atât mai stranie. 

 

 
 
La prima vedere n-ai fi dat prea mulţi 

bani pe el. Slab, mărunt de statură, miop, 
şleampăt, dezorientat. Un loser. Sniper 
fusese dresat să nu-şi subestimeze 
adversarii. Nu o dată, potenţiala victimă s-

a dovedit a fi o momeală. Uneori, vânatul e 
de fapt vânător. Orice e posibil; câteodată. 

Stalker era din altă lume. De ce se mai 
întorcea de acolo, nu se ştie. Important e că 
trebuia marcat, pentru a putea fi urmărit. 
Un implant n-ar fi însemnat mare lucru. 
Cipurile sunt ineficiente în alte 
dimensiuni. Prin urmare, s-a ales marcarea 
cu raze psi. Fascicolul laser generat de 
arma lui Sniper urma să fie ghidajul pentru 
fluxul psi al unui mentat. Pentru aceasta, 
trebuia ca mentatul să intre în rezonanţă cu 
lunetistul. Bingo! 

Stalker s-a lăsat în voia Zonei, apărută 
subit la convergenţa acelor fluxuri 
energetice. Mentatului i-a fost modificat 
codul magnetic, devenind ceea ce nici nu 
îndrăznise a spera vrodată – un fald al 
Aurorei Boreale, pe când lunetistul… Ei 
bine, cu lunetistul e deja altă poveste pe 
care, poate, am să v-o spun într-o zi, când 
voi fi mai în formă. 

 
Sibiu, 7 mai 2014 

 
Mihail Medrea 
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Andrei Tarkovski 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tunguska 
forever 

 
 

Despre Tunguska şi despre Zonă  

s-au scris zeci şi zeci de mii de pagini,  

s-au ţinut conferinţe,  

ba chiar s-a făcut şi un film.  

Epocal.  

Oare ar mai putea fi spus ceva nou? 

Desigur, nimic nu este nou  

sub soare.  

Şi totuşi, fiecare dintre noi reia,  

pe cont propriu,  

căutările şi experimentele, împlinirile şi 

căderile,  

dezamăgirile, frământările şi speranţele 

profund umane.  

În orice om o lume îşi face încercarea.  

Ne-o spune Eminescul. 

O lume în care, îndrăznesc să precizez,  

Sisif îşi este totodată Stalker,  

rostogolindu-şi bolovanul înspre Tunguska 

personală,  

aflată într-o necontenită metamorfoză. 

 
Mihail  
Medrea 

 
 
 
 
 



 

18 
 

 
 
 

 
 
 

În Zonă. 
 

Ne îndreptăm spre Zonă. Mi-e somn. Mi-e 

frig. Noapte fără lună. Aşa a hotărât 

Stalker. Vom ajunge în zori. E ceaţă. Nu 

mi-e frică. Mi-e groază. În cazul ăsta, de 

ce mergi acolo? Din curiozitate? orgoliu? 

să-ţi împlineşti o dorinţă? Pentru câştig? 

aventură? tendinţe suicidare? Câte puţin 

din toate. Plus altceva. Indicibil. La ce mă 

aştept? La orice. 
Suntem la marginea Zonei. Stalker 

spune: opriţi-vă! Scrutează porţiunea din 

faţa noastră. Denivelată. Ca nişte valuri... 

Aruncă o piuliţă. De ea a legat o fâşie de 

tifon. Zbor scurt. Piuliţa cade. Un norişor 

de praf. Atât. Stalker ne face semn. 

Urmăm direcţia indicată. 

Am pătruns în Zonă. Ne-am aruncat la 

pământ. Ne ridicăm. Când spune el. 

Aruncă altă piuliţă. Schimbă traseul. 

Încotro? Spre Tunguska. Fiecare spre 

aceea din inima lui.  

 

6 august 2013 

 

ovidiu stanomir 
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Stalker Dream 

19 ianuarie 2014 
 

 
 

Cream Dream 
 
Ieşise de curând din puşcărie şi nu-şi 

reluase încă vechile relaţii. Era extrem de 

prudent, căci fusese denunţat tocmai de 

către unul dintre potenţialii „clienţi“. 

Nu prea stătea pe acasă, conştient 

fiind că este supravegheat. S-a stabilit la 

bordel. Soţia lui ştia. Şi era liniştită. Nu că 

el ar fi detestat femeile, însă era atât de 

complicat şi avea atâtea manii şi fobii, 

încât greu ar fi găsit pe lumea asta o alta 

care să-l suporte. 

Bea de stingea. Avea acea rară 

calitate de a se însenina pe măsură ce-i 

scădea nivelul de sânge în alcool. Cu cât 

era mai turmentat, pe atât devenea mai 

blând şi mai duios. Le trata pe fetele de la 

stabiliment ca pe propriile surori... de la 

clinică şi avea o încredere nedesminţită în 

ele. Ştia că n-or să-l dispreţuiască fiindcă 

nu făcea amor cu ele nici n-or să-l 

cicălească pentru că bea prea mult şi nici 

nu vor profita de generozitatea lui. Fiind 

de formaţie medic, le trata pe gratis, într-

un mod cam fantezist, căci nu le prescria 

medicamente nici nu încerca să le 

convingă să renunţe la ocupaţia lor. Avea 

un fel aparte de a le privi, de a-şi mişca 

palmele prin aer pe deasupra locurilor 

vătămate, de a vindeca bolile lumeşti cu 

descântece obscure... 

Toate bune şi frumoase – vorba 

vine – până a dispărut. Se presupunea că 

plecase în Zonă. Problema e că şi Zona 

dispăruse. Ca şi cum n-ar fi existat 

vrodată. În locul ei apăruse, „peste 

noapte“, o grădină de trandafiri albaştri 

care te îmbătau cu aroma lor de Irish 

Cream. 

ovidiu stanomir 
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Grădina imaginară 
 

 
 

   În grădină e zgomot. În adâncul 
zgomotului zumzăie liniştea. Culorile 
stridente sunt la ordinea zilei. Merele sunt 
de un roz ţipător, iarba vorbeşte albastru, 
iar florile au nuanţe de verde-gălbui-
portocaliu. Glasurile furnicilor din pomi au 
o concentraţie anemică. Cuvintele se 
succed în ordinea descrescătoare a 
silabelor din substantive. Din fauna 
grădinii fac parte doi cocostârci într-un 
picior, câteva pisici plutitoare şi o seamă 
de cuvinte care-şi caută rima potrivită. 
   Demetru, care se nimereşte în grădină în 
amurgul sur al liniştii, şi-a propus să nu 
mai facă rime. Acestea pot da dureri de 
stomac şi pisicilor ar putea să nu le fie pe 
plac. 
   Într-o parte a zonei verzi se află un 
morman de pietre vopsite în verde. Sub ele 
stăruie amintirea unei umbre luminoase. 
Acolo şi-au făcut culcuşul mai multe 
familii de furnici preistorice. Ele sunt 
singurele supravieţuitoare ale bucuriei 
iniţiale. 
   Demetra cea iubitoare se plimbă printre 
pietre. Priveşte. O pisică pluteşte pe 
aproape. Demetru I junior încearcă să se 
joace cu ea.  

 

 
 
   Se dă pe un leagăn circa 148 grade. 
Demetru II junior se odihneşte la umbra 
unei umbre. Demetra III junior stă într-un 
picior.  
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   Demetru o mustră. Iarăşi a apărut o rimă. 
Un cocostârc o înghite degrabă. Furnicile 
dialoghează: 
   "Ce loc frumos. Aici se află multe 
mistere." 
   "Şi multe cuvinte suspendate", o 
completează o pisică care, momentan, este 
pe post de privighetoare. 
 

 
 
   Iarba albastră primeşte raze reflectate de 
lună. Sau de la anumiţi aştri. Într-un  colţ 
de grădină lumina difuză se umple de 
bucurie. Merele ţopăie înainte de a fi 
culese de pe jos. Copii s-au strâns în jurul 
lor. Dansează monoton. Demetru apare în 
mână cu un coş de nuiele. Are grijă la 
pisicile plutitoare. Furnicile preistorice au 
format o caravană migratoare. Juniorii 
Demetru I, II şi Demetra III au început 
culesul. Înainte de a pune merele în coş, 
sunt extraşi viermii cu un magnet 
longitudinal. Acesta emite un sunet 
cilindric. Flori verzi-gălbui-portocalii 
freamătă. Firele de iarbă se ating şi cuvinte 
proaspete se aud. De exemplu: "mama", 
"astru", "nasture", "colonie", "ochi" sau 
"greiere". 
    După rostirea ultimului cuvânt, se iscă 
un concert spontan. Copiii rămân stane de 
piatră. Pisicile s-au aşezat în pomi. 
Demetru bate toba cu degetele de la 

picioare. Soţia sa simte un impuls al 
zborului. Greierii cântă cu avânt, furnicile 
ies din muşuroaiele lor preistorice şi se 
bucură. 
   Coşul s-a umplut cu mere. Demetru vine 
cu un sac înmiresmat. Respiră din 
mireasma argintie a florilor pe lângă care 
trece. O rimă încearcă să apară. Este 
îndepărtată de o cârtiţă care face o groapă, 
a paisprezecea din grădina Demetrilor. 
Este ultima admisă, conform contractului 
telepatic încheiat între ea şi familia 
furnicilor. 
   Greierii se opresc. Copiii continuă 
culesul. Se grăbesc, fiindcă va urma un 
concert simpatic al unor păsărele situate 
într-o vecinătate. Demetra şi Demetru 
privesc îmbrăţişaţi în zare. Bucuria şi 
iubirea se transmit. 
 
 
                                                                                         
Cristian Săuchea 
Celtics 21                                                                            
05.08.2013 
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Dialoguri anapoda 
 

 
 

   „Ghilimelele nu-şi au rostul. Suntem 
între noi", se aude o voce gravă. 
   „Între noi se află modele, sculpturi şi 
viitoare planoare”, şuieră o voce ascuţită. 
   „Atlantis-ul este deja la trecut. În "Zonă" 
ne vom sălăşlui din când în când”, spune 
vocea a treia. 
   Ne uităm uneori la poze. Sunt nuduri, 
şerpi, sclavi şi manipulatori. Vocea gravă 
conchide: 
   „Ne aflăm într-o ordine a manipulării. Pe 
pereţi se află ochi, în pereţi de asemenea, 
în spatele lor pândesc alţii. Se trag sfori. ” 
   „Se joacă nişte sculptori cu noi. Însă noi 
să ne vedem de-ale noastre.” 
   Cei trei fac pauză de hidratare. 
  „Avem destule modele pozitive”, remarcă 
a treia voce. 
  „Asta-i o chestiune relativă, spune vocea 
ascuţită. Suntem prinşi între ciocan şi 
nicovală. Prefer lumea virtuală.” 
   „E oricum mai bună decât cazanul cu 
smoală.” 
   „Simt că intrăm într-o lume apăsătoare. 
Să o destindem cu un joc”, se aude vocea 
gravă. 

   Un joc pătrunde în încăpere. Un iepure 
virtual urmăreşte o pasăre virtuală. Pozele 
stau în tihna lor. Din depărtare se aude 
zgomotul produs de desprinderea unui 
staniol. Un motor zbârnâie. Urechile li se 
închid în propriile paranteze. Iepurele 
descoperă pe unde trece lucruri absconse. 
Vocile se ruşinează. Îşi acoperă ochii. 
Pasărea a încetat să zboare în zig-zag. 
Planează lin. Iepurele obosit se opreşte 
pentru hidratare. 
   „Credeam că mă voi înveseli, se aude o 
voce. Când colo m-am afundat în iluzie.” 
   „Ai făcut o confuzie. Eşti exagerat de 
pudibond.” 
   „Ştiţi ce, afirmă vocea a treia. Ar fi mai 
bine să dialogăm pe muţeşte. Gândurile 
cred că ni se dezvăluie mai bine.”  
   Iepurele gândeşte: „Ce cald este aici.” 
   Pasărea glăsuieşte: „M-aş duce într-un 
loc. Dar nu ştiu unde.” 
   Vocea gravă observă: „Am început să 
emitem judecăţi, să dăm sfaturi şi să 
criticăm. Ne vom retrage în "Zonă", un loc 
plin de farmec nevirtual. Acolo ne vom 
lăsa în voia întâmplărilor aşa zise stranii.” 
   "O fi cald şi acolo?" întreabă iepurele 
alb. 
   "Acolo este după cum gândeşti. Să 
mergem pe rând, unul câte unul, încet, cu 
răbdare." 
                                                                                  
Cristian Săuchea 
Hypodrom Atlantis                                                      
11.08.2013 
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Anda Ioana 
 

 
 
   A apărut într-o zi de primăvară. Ochii, 
nasul, mâinile, sufletul. A primit mai multe 
nume de alint. Unul dintre ele a fost 
“Burechiţa”. Celelalte se pierd în negura 
timpului caracteristic. 
   Personalitatea ei se înfiripă la persoana a 
treia. 
   “Ai grijă să te ştergi pe picioare!” o 
atenţionează mama. 
   “Nu murdăreşte”, răspunde Anda. 
  Vede cum bucăţi de praf se desprind din 
plafon, iar noroiul se întinde pe pereţi. 
Pereţii au guri asimetrice şi înghit cantităţi 
oarecare de mizerie. Anda îi observă. 
   Sora mamei se rostogoleşte în gând şi 
pune o întrebare mirată: 
   “Ce faci Anda-zâna?” 
   “Se joacă”, răspunde zâna. 
   Curios că a răspuns aşa de prompt. De 
obicei, cufundarea în joc este lipsită de 
echivoc. Treptat, eul se împătimeşte. 
Persoana a treia se retrage în concertul 
silenţios al trompetelor alegorice. 
   O doamnă se plimbă în sus şi-n jos. O 
admiră, o priveşte pe ascuns, o priveşte 

direct, iară mai pe-ascuns, până când cade 
întrebarea: 
 

 
 
   “Ce faci?” 
   “Bine, tu ce faci?” 
   “Fac cumpărături.” 
   Anda, cu o plasă transparentă, face o 
plecăciune, se îndreaptă înspre uşă şi dă să 
iasă. A cules iarbă şi vrea să facă o salată 
occidentală. Tata o opreşte de pe prima 
treaptă: 
   “Hai să desenăm fluturaşi!” 
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  Acuarelele încep să zburde. Au motoraşe 
pneumatice. Se zbenguie, tuşesc. Gura se 
face pungă, nasul se dezumflă. Să ne 
oprim puţin. Anda lipeşte etichete. O pată 
de culoare i se întrezăreşte pe gamba 
dreaptă. Un om trece chiar atunci. Are 
pantaloni de lucru. 
   „Mama, nenea are pantaloni de gunoier.” 
   Eticheta nr. 451 este tacticos aşezată pe o 
tânără cu unghii lungi şi vopsite. Tata 
dialoghează cu ea. Tânăra are o imaginaţie 
metaforică şi metamorfozată. 
   „Tati, tanti are gheare!” 
   Dinţi transparenţi descriu prin atmosferă 
rotocoale de fum. Mătuşa din partea tatălui 
o interoghează: 
   „Anda, ţi-au ieşit toţi dinţii?” 
   „Nu mi-au ieşit. Îi am aici!” şi-i arată 
gura. 
   Dinţii transparenţi i se aşează pe cei buni 
şi fac rânduri de pătlăgele. Pe gât atârnă un 
şirag de mărgele. Din acelaşi registru cu 
buruieni, fluturi, timbre şi etichete se 
desprinde un dialog sub formă de 
candelabru: 
   „Dacă îţi cad toţi dinţii, ţi-i pune Adina 
(sora mamei), dar dacă-ţi cade limba, 
Adina nu ţi-o poate pune!” 
 Remarca a fost înregistrată sub numele de 
cod "Codul". A primit o poreclă şi a fost 
decretată tabu. 
 

 
 
   Dacă din greşeală o loveşti, Anda te 
scuză imediat: 

   „Nu face nimic! Nu este nici o 
problemă.” 
   Fluturaşi zboară. Un adult oarecare nu-i 
vede. El vede cărămizi, betoane şi 
tractoare care ară flori şi iarbă. Anda îi 
admiră, vorbeşte cu ei şi îi protejează. 
Adultul se strâmbă. Anda râde. 
Dialoghează cu fluturii. Doi i se aşază pe 
umeri. Zburdă cu ei. Îşi iau zborul 
împreună. Adultul nu observă. După un tur 
aerian de grădină, fetiţa este plasată în 
vârful nucului de unde poate admira mai 
bine peisajul. Adultul-arhetip are ticuri. 
Verbale, conceptuale şi imaginare. O coasă 
mintală taie iarba. Nu ocoleşte florile. 
Anda mănâncă nuci. Se desfac singure. 
   Este când sus, când jos. Dă sfaturi 
morale. 
   „Nu se spune "taci"! Ce cuvânt urât!” 
   „Dar cum? Se spune "încetează"?” 
   „Nu aşa… Se gândeşte. "Opreşte-te 
puţin. Să discutăm."Aşa se spune!” 
  Rudele iau act de acest punct de vedere. 
Vor dezbate problema. Trebuie să aibă 
grijă la exprimare. S-au întâlnit într-o 
pivniţă la o şedinţă conceptuală. Anda îi 
vede prin zid. În nuc vederea ţi se ascute. 
Se dă lin jos, face o reverenţă, o fandare şi 
iese. Rudele aplaudă. Zidurile foşnesc, 
florile aţipesc. Prea multă vorbărie şi prea 
puţină temelie. 

                                                                                 
Cristian Săuchea                               
Septembrie 2013 
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Imagini moi 
 

 
 

   La fiecare sfârşit de săptămână se 
deosebesc imaginile moi de imaginile 
vechi. Demetru în papuci de casă priveşte 
spre unii şerpi. Pe alţii nu-i bagă în seamă. 
Nasul său simte cărămizi. Ele sunt umede. 
Apa s-a infiltrat în sinea lor. Şerpii s-ar 
duce pe terasă. Sunt puţin neliniştiţi. 
Demetru poate să-i liniştească. Le face un 
semn din ochi. Semnul este uscat. Şerpii 
caută apă. Pe terasă se strâng în jurul 
ligheanului. Acolo se află imaginea unui 
hipopotam. Este moale şi, pe alocuri, 
blând. 
   Demetru stă cu capul în mâini. O poartă 
luminoasă se întrezăreşte. În ea, ceva 
difuz, plăcut şi moale. Un zgomot de oase 
căzătoare îl face să tresară. Pe terasă, 
ligheanul este gol-goluţ. Şerpii şi 
hipopotamul nu mai sunt sau nu se mai 
văd din cauza unor micşorări trecătoare şi 
consistente. Poarta luminoasă şi plăpândă 
stă întrucâtva la pândă. Când te uiţi mai 
atent la ea, dă din aripi. După ea se află 
două statui mari, diforme, uniforme. Ele 
sunt modificate de o lebădă gri. Este ţinută 
în lesă de o fată cu aripi în gând. 
   Demetru stă cu capul în mâini. Umezeala 
din cărămizi picură. Picăturile nu sunt 
chinezeşti. Lebăda sculptează. Fata 

cenzurează. Iarba fină se cerne. Oamenii 
moi sau molateci au ieşit la păscut. 
Demetru îi dirijează. Are o baghetă din 
titan. Şerpii se ascund în crăpăturile 
pământului. Bucuria, buna dispoziţie şi 
legenda nu trebuie afectate. Oamenii pasc 
cuvinte. Le găsesc din belşug printre 
smocurile trandafirii. Ajung treptat sătui de 
conversaţia interioară şi trec la cea 
exterioară. Demetru cântă cu ochii şi cu 
nasul. Mâinile i se balansează. Fata s-a 
urcat pe lebădă. Sunt pe picior de plecare. 
Numai că au încremenit în aşteptare. 
Oamenii sunt bine organizaţi. Demetru are 
mână forte. În ea se află bagheta. E din 
fontă sau din fier forjat. Oasele care au 
făcut zgomot s-au ascuns. Sunt în papucii 
de casă ai lui Demetru. Lebăda va decola 
în curând. Ceaţa se împrăştie. Un cântec se 
va difuza. Demetru este, în continuare, 
liniştit.      

                                                                                    
Cristian Săuchea 

Hypodrom Atlantis                                            
13.10.2013 
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Recenzia cea neagră 
 

 
     
   Motto: 
     
 Tot ce pot face este să fiu eu 
însumi. Oricine-ar fi acela.  
    Bob Dylan 
 
   Cine e Cristi Săuchea? Ce fel de scriitor? 
Ce fel de caracter? Fiindcă ceea ce scrii te 
scrie. 
   Ce sunt scrierile lui? Şi mai ales: ce vor 
fi? Suflări nevăzute peste firele ierbii. 
Florile ierbii, care azi sunt şi mâine se trec, 
gândesc eternitatea: o gândesc şi nu ştiu că 
gândurile lor, peste puţin, nu vor mai fi. 
Adieri peste vise, peste neanturi, peste 
fantome şi aspiraţii de fir – mărturii – asta 
sunt scrierile! 
   Cristi Săuchea scrie numai aberaţii. Şi 
noi suntem scrişi. Şi noi suntem acolo. Cu 
tot cu nonsensul, veleitatea, cu toată 
zbaterea şi goana deşartă. Cu toate 
naivităţile, candoarea şi derizoriul, cu toată 
orbirea. 

   E frumuseţe şi-n aberaţie – ne linişteşte – 
e graţie-n naivitate! Şi peste toate şi-n 
toate sunt  jocul şi seninătatea. 
   Cristian Săuchea scrie groaznic. Să nu 
scrieţi ca el. Nici măcar să nu încercaţi. 
Veţi regreta amarnic. Gratuităţile se vor 
vădi în cele din urmă extrem de 
costisitoare. Cuvântul: „nimic n-o să 
plăteşti mai scump decât ceea ce primeşti 
gratis” e cel ce se-mplineşte aici. 
   Cuvintele cele mai jucăuşe, cele mai 
delicat graţioase, cele mai copilăreşti, vi se 
vor preschimba în adevăr şi făptură 
serioasă, în temeiuri înfricoşate, în 
perspective de nesuportat; iar la capătul 
fiinţei vi se vor arăta, ca niciodată până 
atunci, lucrurile cele mai grave. Nu e bine 
să descoperiţi cine sunteţi. Nu e bine nici 
să ştiţi cine sau ce se-ascunde în 
profunzimea de gând. Ignoranţa de sine e 
cel mai adesea final-salvatoare. E mult mai 
bine să nu te ştii. 
   Cine e Cristi Săuchea? Ce este Cristi 
Săuchea în raport cu personajul Demetru – 
în raport cu scriitorul de avangardă 
Demetru Demetrescu-Buzău zis Urmuz? E 
conştiinţa lui cea mai bună; e ceea ce 
precede renaşterea; e memoria creator-
recuperatoare suspendată deasupra unui 
abis de nonsens. Sper că Demetru s-a 
mântuit. 

  Mihai M. S. Maxim 
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Joi, 19.12.2013 
 

Cuvântul lui Cristi Săuchea la 
lansarea cărţii lui Vlad Popa 

„Poveştile corbului” 
 

 
 

    Mă bucur că mă aflu alături de Vlad şi 
de frumoasa lui familie, o parte prezentă 
aici, o parte aflată în alte localităţi, o parte 
aflată într-o altă lume, mă gândesc în 
primul rând la tatăl Mihai Popa, care cred 
că este astăzi alături de  noi.   
   Mă bucur că mă aflu alături de mentorul 
său literar, prietenul şi colegul meu Mihai, 
în umbra căruia au crescut mulţi elevi 
talentaţi, a căror încununare este Vlad. Toţi 
aceşti elevi sau studenţi au publicat în 
revista “Castalia”, care apare din anul 
2007. Îmi pare rău că n-a putut fi aici cu 
noi un alt “castaliot” de bază, ovidiu 
stanomir.  
   Mă bucur că mă aflu în mijlocul 
“familiei” şcolii „Regina Maria” la acest 
eveniment important nu numai pentru Vlad 
şi pentru cei apropiaţi lui, dar şi pentru 
comunitatea locală.  

   Trag nădejdea ca o editură mare să 
promoveze „Poveştile corbului”  şi să 
tipărească a doua ediţie a cărţii. Zic eu că 
ar merita să fie tradusă într-o limbă de 
circulaţie internaţională, pentru că Vlad are 
două atuuri: valoarea scriiturii şi vârsta 
fragedă.  
   Unchiul meu, scriitor şi el (cu acelaşi 
prenume ca al lui Vlad - să fie doar o 
simplă coincidenţă?) spunea că în spatele 
fiecărei pagini scrise trebuie să se afle sute, 
poate mii de pagini citite. Vlad ştiu că este 
un cititor pasionat. 
   Dar mai bine să-i dăm cuvântul 
autorului: 
   „- E timpul să te odihneşti, cavalere! E 
seară. Uite, s-a aprins pe cer drumul 
robilor. 
   - Îl văd. Mucenicii coboară. 
   - Dormi acum, cavalere. Culcă-te şi 
dormi: până la învierea din urmă. 
   Cavalerul m-ascultă şi moare. Şi eu mă 
fac cenuşă pe pieptul şi-n inima lui. ” (pag. 
21) 
   „- Am să-ţi spun un secret. Eu ştiu să 
povestesc. Şi ştiu să povestesc pentru că 
am lacrimi. Fiecare lacrimă are o poveste 
numai şi numai a ei. Şi fiecare poveste este 
cu alte şi cu alte lacrimi. Ele se-adună, se 
cheamă. Uite, paharul meu este plin cu 
lacrimi, plin cu suflete de poveşti.” (pag. 
46) 
   „Cu cât citeam mai mult, cu atât trupul 
meu lua formă de nefiinţă. Redeveneam 
copil. Doar inima mi-a rămas veche. Când 
am terminat de citit, paginile începură să 
zboare precum nişte fluturi de zăpadă 
înapoi în bibliotecă.” (pag. 127) 
   „Am simţit cum carnea se desprinde de 
pe mine. Am simţit cum înfloresc precum 
o floare arară. Ultimele vorbe pe care am 
apucat să i le zic au fost: 
   - Înfloreşte-i pe oamenii tăi aşa cum te-
am înflorit eu pe tine, dăruieşte şi primeşte 
bucurie! 
   Apoi floarea mea s-a mistuit, iar eu m-
am ofilit în acea lume ca să îmbobocesc în 
alta.” (pag. 141) 
   „- Dar ce este aia o inimă? 
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   - Un cocon uriaş, din care iese visul tău. 
Iar inima este împărţită în patru. Într-o 
cameră este această câmpie, iar în alta este 
un ceas. Un ceas cu care nu măsori timpul, 
căci acolo timpul nu există, ci iubirea. Iar 
în alta este un chip de ceramică. Chipul pe 
care îl iubeşti şi în care se înmagazinează 
toată fericirea, căci de la prea multă 
fericire ceasul s-ar strica. Iar apoi este 
camera în care fluturii prind culori, iar 
visele se creează, prin fericire şi tristeţe, 
căci ceasul poate merge şi înapoi, poate 
înmagazina şi lacrimi, iar atunci în voi 
plouă. Dar uneori ploaia e frumoasă, căci 
poate nu e o ploaie de prea multă tristeţe, 
ci una cu fericire. Iar atunci voi zâmbiţi.” 
(pag. 151) 
   
   Abia aştept să recitesc cartea, pentru că 
adevărata citire a unei cărţi bune este 
recitirea. 
   Vă mulţumesc. 
 

 
 

 
 

Unde sunt cei care nu mai sunt? 
de 

Nichifor Crainic 
 
Întrebat-am vântul, zburătorul 
Bidiviu pe care-aleargă norul 
Către-albastre margini de pământ: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a vântul: Aripile lor 
Mă doboară nevăzute-n zbor. 
 
Întrebat-am luminata ciocârlie,  
Candela ce leagănă-n tărie 
Untdelemnul cântecului sfânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a ciocârlia: S-au ascuns 
În lumina Celui nepătruns. 
 
Întrebat-am bufniţa cu ochiul sferic,  
Oarba care vede-n întuneric 
Tainele neprinse de cuvânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a bufniţa: Când va cădea 
Marele-ntuneric, vei vedea. 
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Prezentare 
 

 
 

   Poveştile sunt toate la fel. Aceeaşi 
dragoste, aceeaşi dramă, aceeaşi moarte. 
Aceleaşi aspiraţii, dezamăgiri şi regrete. 
Acelaşi dor nesfârşit, aceeaşi neputinţă, 
aceeaşi speranţă nesăbuită, aceeaşi moarte. 
Toate poveştile încep undeva într-un timp 
îndepărtat – un timp indecis – şi nu se mai 
sfârşesc. Curgerea lor e fără sfârşit. Ele 
sunt singurele fiinţe de care timpul nu se 
atinge, singurele făpturi de care morţii nu-i 
pasă. 
   Amintirea lucrurilor pe care le-am trăit şi 
amintirea lucrurilor după care am tânjit, 
amintirea neaşteptatului, sunt toate poveşti. 
Trecutul şi viitorul sălăşluiesc în noi, sunt 
poveşti ce se rescriu într-una, sunt două 
pagini şi două aripi ce cuprind Universul. 
Poveştile acestea sunt maşinării cu care 
călătoreşti în timp – de-a lungul şi de-a 
latul timpurilor. Însă aceasta nu este încă o 
călătorie a trupului, ci e aventura 
multidimensională a sufletului.  
   Uneori retrăieşti clipele din trecut, uneori 
anticipezi clipele de viitor când simţi că 
eşti vulnerabil, când ştii că anumite 
amintiri şi aspiraţii trebuie trăite din nou. 
Şi mai ştii că, de data aceasta, trebuie 
trăite corect. Timpul nu se mai întoarce. 

Doar inima se întoarce: ea trece şi se duce 
cu el şi cu cel drag, însă rămâne aceeaşi. 
   Mira e o poveste şi-o aşteptare; Guelimo 
e o propunere de-a fi şi de-a nu fi, Ziazan 
şi Ziazana sunt destine gemene. Cei doi au 
parte de una şi aceeaşi tragedie, 
împărtăşesc una şi aceeaşi tristeţe. Ei au 
însă şi nume de poveste, Epona şi Panselin 
– şi poveştile lor sunt aripi cu care zboară 
deasupra lor înşişi, deasupra propriilor lor 
vieţi, în aşa fel încât durerea lor să devină 
cât de cât suportabilă.  
   Ei toţi sunt poveşti. Poveşti triste sau 
senine, singuratice sau de iubire, ele toate 
sunt îngăduitoare. Numai viaţa e 
neîndurată, poveştile-s blânde şi înţelepte. 
Şi chiar dacă par să aparţină cu toate unuia 
şi aceluiaşi povestitor, uneia şi aceleiaşi 
umbre, îmi pare că s-au scris de la sine – 
că s-ar fi scris singure. 
 

 
 
   Naratorul-corb se formează din şoaptele 
lumii celeilalte. El se prezintă gemenilor 
ca să îi înveţe să iubească. Iubirea de frate, 
de soră, iubirea de mamă, de tată, iubirea 
de iubit şi iubită: orice iubire trebuie 
învăţată. O iubire a celor care sunt – sau 
vor fi – familia ta. Familia nu e neapărat 
cea după nume şi sânge, ci aceea care 
poate deveni de nume şi sânge. Când viaţa 
ta se scurge în ceilalţi devii de un nume şi 
de un sânge cu ei. Şi când te pătrunzi de 
gândul şi de fiinţa lor, iubirea şi durerea 
sunt gemene. Când pierzi iubirea cuiva 
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care pleacă o regăseşti în altcineva: acela 
va deveni de un sânge cu tine. O iubire 
este înlocuită de durere. Iar durerea este 
înlocuită de o altă iubire. Însă nici iubirea 
şi nici durerea nu trec: noi suntem cei ce 
trecem prin ele – noi suntem cei ce ne 
întâlnim şi ne despărţim la marginea de 
mormânt a unei iubiri, a unei dureri, a unei 
lacrimi…  
 

 
 
   Iubirea are propriile ei poveşti. Poveştile 
ei sunt clipe care continuă să dăinuiască, 
cu toate că timpul trece peste ele. Fiindcă, 
odată născute, ele nu pot muri. Murim doar 
noi, oamenii; şi faptul că noi murim şi ele 
nu e exact după cum se cade şi după cum 
este drept. Literatura va supravieţui 
omului. 
 

Sibiu, 19 Decembrie 2013 
 Vlad Ioan Teodor Popa 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

31 
 

 
 
 

Cucerirea prezentului 
 
   În condiţiile în care cei mai mulţi oameni 
îşi amână viaţa, trăirile, idealul pentru 
viitorul gândit – pentru verosimilul 
impalpabil – în condiţiile în care 
frumuseţea clipei tale din ziua de azi e 
neglijată, a vedea prezentul intens e o 
raritate. Cei mai mulţi s-au refugiat în 
viitor şi-n nonviaţă. Doar când eşti creator 
de frumuseţe ai parte de prezent şi de 
viaţă. Fiindcă alături de Dumnezeu-
Creatorul suntem chemaţi să fim coautorii 
frumuseţii de pe Pământ. La Dumnezeu 
toate sunt prezente, toate sunt vii şi 
adevărate. Şi, dacă avem parte de El, de ce 
nu suntem şi noi, asemenea marilor 
creatori de cultură şi spiritualitate, vii şi 
adevăraţi? Să fim prezenţi în propria 
noastră viaţă – aceasta ar trebui să ne fie 
singura preocupare. Că nu suntem destul 
de vii – aceasta ar trebui să ne fie singura 
îngrijorare. A fi creator e vocaţie şi  act de 
prezenţă. 
   Pentru noi, viitorul este aici şi acum: 
Vlad este scriitor în clipa aceasta. Este şi 
va fi. Şi, dincolo de păreri mai mult sau 
mai puţin certificate, dincolo de invidie şi 

admiraţie, bucuria aceasta nu i-o mai poate 
lua nimeni.  
   Vlad nu se împlineşte singur. Vlad mă 
împlineşte şi pe mine. Calea aceasta 
continuă. Talentul lui s-a manifestat în 
atmosfera creatoare a Cercului de 
spiritualitatea literaturii. Nu ştiu cât de 
mult i-am influenţat stilul sau felul de-a fi. 
Gândesc doar că albul paginii lui are acum 
o altă strălucire. 
   Aş dori să mai înveţe de la mine un 
singur lucru: într-o societate atât de puţin 
pregătită să te aprecieze, sau măcar să te 
îngăduie, nu poţi supravieţui ca artist şi 
suflet viu fără înţelegerea unei femei 
sensibile. Tot succesul la public nu face cât 
prezenţa sau aşteptarea fiinţei ei. 
   De aceea, astăzi aş aduce cu mine două 
făpturi nevăzute: Angela Delmondo şi 
Ştefania Popescu.  
 
   Angela Delmondo, pictoriţă şi prietenă 
dragă, aş fi vrut să-i îndrume mâna, să-i 
odihnească viziunea. Cât a trăit, nu mi-am 
dat seama de privilegiul de a-i fi prieten. 
Dar ştiu că pictam bine nu pentru că 
pictam bine, ci pentru că ea îmi spunea 
aceasta. Ea mă învăţa să pun luminile 
acolo unde trebuiau puse, umbra şi taina. 
Suferinţa şi mângâierea căpătau valoare 
doar sub căldura fiinţei ei. O singură 
privire a ei era mai plină de înţeles, mai de 
valoare decât lumea întreagă. Atât de 
sensibilă şi de vulnerabilă, atât necruţător 
de frumoasă, Angela părea supranaturală. 
Şi aşa şi era. I-aş dori lui Vlad să cunoască 
o asemenea făptură, dacă ele mai sunt pe 
Pământ. Dar trebuie un simţ special să le 
vezi, chiar atunci când ele se lasă văzute.  
   Pentru Angela am scris o carte, însă nu 
există nimic în lumea aceasta care să poată 
să compenseze golul trecerii ei. Dacă 
întâlnirea cu cei de dincolo, oricât de 
subtilă, oricât de firavă, nu e aievea, 
lumina sfioasă a literaturii nu-ţi va folosi la 
nimic. Să simţi dulceaţa  încredinţării 
cereşti ţâşnind înlăuntrul tău, să simţi 
respiraţia fiinţei dragi, chiar dacă nu îi auzi 
şoapta, să ştii, mai presus de certitudine, că 
e ea – aceasta e finalitatea supremă a 
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cuvintelor tale literare! Cuvintele te ajută 
să te transformi, să te pierzi în Dumnezeu. 
Când o vei face, vei înţelege cuvântul 
Arhimandritului Vasilios, care a spus că 
adevărata bucurie şi adevărata mângâiere 
vin din moarte. 
 
   Pe Ştefania am cunoscut-o mai înainte 
de-a o întâlni aievea. Profesoară de limba 
şi literatura română, echilibrată şi totuşi 
volubilă, înţeleaptă, era total dăruită 
vocaţiei. Ea era criticul perfect: putea să-ţi 
salveze luni de zile de rătăciri şi de 
zăpăceli literare cu o singură privire asupra 
cuvântului pe care l-ai scris. Cuvântul ei 
bun avea puterea s-alunge amărăciunea 
tuturor umilinţelor şi răutăţilor pe care le 
încasai de la lume. Cuvântul ei bun era mai 
de preţ decât toate cuvintele, decât cele 
scrise, decât cele nescrise, deoarece venea 
dintr-o inimă cunoscătoare a suferinţei. 
Ştefania era aşa cum am ştiut-o eu din 
vedenie – atunci când i-am auzit suspinul 
adânc – şi nu aşa cum o vedeau oamenii. 
Aşa cum am ştiut-o atunci, mai înainte de 
a-i şti numele, aşa este acum, în lumea 
adevărată. De aceea, în pofida tuturor 
sufletelor frumoase de aici, nu am putut să 
o uit nici o zi. 
   Timpul nu vindecă nimic. Timpul 
agravează. Doar Dumnezeu mângâie. Când 
simţi mângâiere şi nu ştii de unde-ţi vine, 
nici unde se duce, înseamnă că Duhul Său 
Sfânt se poartă – ca la-nceputuri – pe 
deasupra apelor lacrimii. 
 
 
 

Sibiu, 19 Decembrie 2013 
 Mihai M. S. Maxim 
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Tunelul lui Ernesto Sábato şi eu 
      
   M-am trezit ca dintr-un somn al morţii... 
M-am născut din pântecele minţii mele. 
Uitasem totul, nu ştiam cine sunt, nici cine 
am fost. Nu aveam amintiri, doar 
cunoştinţe. Ştiam lucruri; ştiam ce este 
omul, ce este lumina, dar nu ştiam de unde 
le cunosc.  
   O lumină oarbă acoperea ca un evantai 
pereţii galbeni precum paginile vechi ale 
unei cărţi. Un vânt, o suflare de prospeţime 
înmiresmă paginile, le făcu să freamăte 
precum nişte cuvinte pierdute. O fereastră 
mică, înghesuită între pereţii groşi de 
hârtie desena evantaiul pe pereţi. M-am 
apropiat curios. Aceasta era prima mea 
amintire după renaştere. O lume senină se 
descoperea prin sticla diformă, fabricată 
manual. Micile părţi neomogene ale 
materialului transparent deveneau 
semiopace. Lumea părea diformă şi în 
ceaţă. Am deschis primul rând de ferestre. 
Un miros de vopsea albă îmi atinse 
simţurile. Am privit prin al doilea rând de 
lentile, dar lumea era tot neclară, mă 
simţeam un miop care nu îşi poartă 
ochelarii potriviţi.   
 

   
   Am privit mai întâi rama albă. Eram 
curios. Vopseaua veche şi plină de praf 
crăpase, iar straturi subţiri şi albe se 
desprindeau de pe pâinea pereţilor ca nişte 
bucăţi de unt. Am mângâiat lemnul. Ceva 
ca un vis cenuşiu îmi acoperi podul 
palmei. Apoi am atins unul din fluturii de 
noapte care rămăseseră blocaţi între 

ferestre. I-am studiat cu atenţie una dintre 
aripi. Părea şi ea o fereastră. I-am privit 
ochii. Doi ochi mari mă fixau, nu ştiam 
dacă sunt închişi sau dacă mai au privirea 
în ei.  
   Am lăsat insecta, care nu era nici vie nici 
moartă, în locul acela, în mormântul dintre 
ferestre, în acel glob de vid şi uitare în care 
timpul a uitat să treacă. Voi deschide 
mormântul şi pe partea cealaltă.   
   Am deschis al doilea rând de ferestre. 
Lumea deveni clară. Am privit lumina. Am 
privit întunericul. Am privit oraşul pustiu; 
şi totuşi, forfotea de oameni. Spectre mai 
mult sau mai puţin îndepărtate îşi pluteau 
viaţa lor. Am dat să ating o plutire, dar nu 
puteam, o perdea de forţă mă oprea. 
Lumea era închisă într-un acvariu, într-un 
glob de sticlă. O ploaie ca de vară alungi 
formele şi tulbură contururile. 
   O voce îmi răsări în minte. 
   - Treci mai departe. Cucereşte spaţiul 
acesta. Este al tău. A fost al tău 
dintotdeauna. 
   - Cum aşa? 
   - Tu acum nu faci decât să priveşti în 
interiorul sufletului tău. Nu priveşti cu 
ochii tăi. Priveşti prin ochii altcuiva. Încă 
nu te-ai născut.    
   Am continuat să repet în mintea mea 
cuvintele auzite. Eram doar un ecou. Nu 
înţelegeam. Nu puteam înţelege. Am stat şi 
am privit prin fereastră. Un gol imens. Eu 
nu existam, nu trăisem. Eram doar o 
picătură de conştiinţă. Fără trecut, fără 
substanţă.     
   Am încercat să înţeleg de unde venise 
vocea. Pe unde trecuse suflarea ei. O 
simţeam într-un colţ, dar apoi vibraţia se 
plimba în mijlocul camere, apoi în alt colţ. 
Apoi se auzea înfundată din pereţi. Vocea 
se auzea de pretutindeni, chiar din mine, 
din gura mea, din urechile mele, din 
mintea mea. Mă simţeam precum un melc 
prea mare pentru cochilia lui. Nu puteam 
ieşi din mine, dar nici nu mă puteam locui, 
simţeam că pereţii sufletului mă apasă cu 
întunericul lor orb. M-am lăsat greu în 
lemnul adânc al podelei. Era ca leagănul 
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secolelor. Am ştiut că sunt etaje dedesubt. 
Aveam acum şi eu un trecut. 
   Am rămas nemişcat. Am privit umbrele 
tapetului decojit. Păreau fluturi negri. 
Aripile lor începeau să se modifice. 
Umbrele căpătau consistenţă şi se 
desprindeau de pereţi pentru a deveni 
transparenţe fine şi culori spectrale. Parcă 
locuiam într-un caleidoscop.  
 

 
 
   „Nu e decât lumina”, mi-am spus. 
„Lumina care vrea să se joace cu mine. 
Vrea să ne împrietenim probabil”. 
   Aripile incandescente  îmi spuneau că 
lumina este mai vie ca mine. Nu mai 
simţeam conturul formelor care mă 
împresurau, doar nuanţele vii şi 
halucinante. Apoi din toate nu mai rămase 
decât o singură substanţă vaporoasă de 
culoare crem. Şi eu eram cel ce o locuiam 
acum. Un fond gol al unui tablou care 
niciodată nu va mai fi pictat, aceasta era 
casa mea. Tot timpul mi-au plăcut aceste 
tablouri. Erau inegalabile. Simţeai totul. 
Simţeai căldura şi frigul, lumina şi umbra 
sa, înălţimea şi adâncimea. Nimeni nu 
putea cuprinde mai bine ca mine această 
frumuseţe a nimicului.    

*** 
   Am privit spre fereastră. Am închis-o şi 
am deschis-o de câteva ori. Era ca şi cum 
aş fi deschis o tăcere. Aceeaşi tăcere. Una 
şi aceeaşi tăcere. 

  Am văzut sticla oarbă alungindu-se în 
afară şi închizându-şi aripile sub forma 
unei cupole. Un alburiu crem 
semitransparent. Acesta era Tunelul.  
   - Tot sufletul ce iese din trup vede 
Tunelul. Dar ţie să nu-ţi fie frică: tu nu te-
ai născut. 
   Lumină. O altă lumină. O lumină care 
vede. O lumină care nu e albă.  O altfel de 
lumină faţă de aceea din cameră. O altă 
fiinţă mă străjuia cu privirea.  
   Lumea era înconjurată de un pustiu de 
nisip. M-am aşezat în mijlocul nisipului 
cald. Pentru mine nu era pustiu. Pustiul cel 
adevărat era albul, nimicul. Acela nu era 
pustiu, era o simplă singurătate. Mă 
simţeam precum un omuleţ pe obrazul cald 
al unui uriaş. Am stat şi am privit discul  
lucitor de pe tavanul acelei încăperi uriaşe. 
 Am simţit respiraţia caldă a unui 
animal.  Un bărbat precum un tuareg mă 
ridică şi mă privi. Era îmbrăcat într-un 
costum negru, subţire şi larg. Părea de fapt 
îmbrăcat într-un giulgiu, într-un fluture 
negru.  
   Omul-fluture  se depărtă înspre animalul 
pe care îl trăgea de hăţuri: un animal ciudat 
acoperit cu o blană deasă şi având o gâlmă 
sau o cocoaşă. Capul precum al unui om 
bătrân mă privea obosit. O limbă lungă de 
o culoare neobişnuită îi atârna moartă 
printre dinţii mari.  
   Omul-fluture se întoarse spre mine şi îmi 
făcu semn să deschid gura.   
   - Bea.     
   Ştiam ce este apa, dar nicio dată nu am 
simţit-o cum îmi coboară pe gât precum un 
şarpe lung. Am simţit cum reptila diformă 
îmi răcoreşte corpul şi cum se cuibăreşte 
undeva în stomac. M-am lăsat cuprins de 
plăcerea acelui animal ud şi ciudat. Da, 
apa aceea era ca un animal de casă. 
Călătorul mă ajută să mă ridic şi mă sui pe 
animalul cocoşat. 
   - E timpul să plecăm. Nu mai este mult 
până în oraş. Stau în Districtul 9.  
   Am călătorit tăcuţi, nu ne cunoşteam, 
doar mergeam, eu pe animalul misterios 
iar fluturele negru prin nisipul fierbinte. 
Seara veni calmă precum  o muzică caldă. 
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Un soare roşu cilindric se răsucea peste 
perdeaua  diafană a nisipului. În depărtare, 
un oraş zăcea acoperit de un văl arămiu. 
Lumina roşiatică străfulgera metalic globul 
miilor de firicele de nisip care pluteau 
deasupra oraşului. Mii de cupole de aur se 
desprindeau din razele de soare. Un 
zgomot de mişcare, de viaţă răsuna prin 
tăcerea pustiului. 
   - Acesta este Districtul 9, dar nimeni nu 
îl numeşte aşa. Noi îi spunem Iribarne. 
   - Dar de ce se numeşte Districtul 9? 
   - Aici există 33 de zone consecutive, 
fiecare având un număr de la 1 la 33. 
Există un singur drum care le uneşte şi 
acesta urmăreşte pietrele de lumină din 
capul unghiului Cupolei. Iribarne trăieşte 
pe ruinele unui alt District. Tot al unui 
District 9, dar altul. E ca şi cum viaţa s-ar 
alcătui din amintirile şi din subconştientul 
unei alte vieţi.   
   Acestea au fost singurele cuvinte pe care 
le-am schimbat cu Fluturele până să 
ajungem în Iribarne.    
   Un zid alb, nespus de alb, separa zona de 
pustiu. Atât de mult se confundau cupolele 
şi bolţile de aur cu dunele de nisip încât 
credeam că nu există nici un oraş, ci doar 
un infinit peisaj  neschimbat.    
   Am intrat în mahalaua de la marginea 
oraşului. Porţile cetăţii, de un albastru 
prăfuit, se închiseră tăcut în urma noastră. 
   - Aici ne despărţim. Eu mă duc să îmi 
vând mărfurile iar tu o vei lua pe calea ta. 
   - Aşteaptă. Nici măcar nu ţi-am văzut 
chipul, cine eşti?  
   - Tu nu aparţii acestei lumi. Mă vei 
recunoaşte, să nu ai îndoieli. Cât despre 
chipul meu, sunt identic cu o infinitate de 
alţi pribegi; dar tu mă vei recunoaşte.  
   O tăcere se aşternu între noi. Mai  
vroiam să vorbim, dar nu mai existau 
cuvinte. O tăcere grea era toată acea 
învălmăşeală de spectre a mahalalei. I-am 
privit ochii de un negru absolut, singurul 
lucru pe care îl cunoşteam de la el.  
   - Rămas bun. 
   L-am privit cum pleacă, Fluturele Negru, 
urmat de animalul ascultător.   

   Nu ştiam unde mă aflam. Rămăsesem 
fără nici o altă călăuză în acel oraş ciudat – 
în afară de un fragment de roman. 
Singurătatea era acolo personaj principal. 
Am colindat străzile. Oamenii-fluturi 
păreau simpli. Toţi erau îmbrăcaţi în haine 
ciudate şi largi. Totul părea un labirint. 
Străzile deveniră mai largi  iar fluturii tot 
mai puţini. Am ajuns înaintea unui parc.  
M-am apropiat de una din băncile de lemn. 
Umbre lungi orizontale precum nişte 
schelete cuminţi.    
   M-am aşezat să ascult tăcerea.  O linişte 
calmă învăluia tăcerea privirilor repezi ale 
mahalalei.   
   Nu mai era nimeni  în parc. Am stat şi 
am privit în depărtare dunele de nisip ale 
pustiului. De aici păreau precum valurile 
unei mări încremenite în aur.   
   - Este cu adevărat  frumos...       
   Mi-am întors privirea. Un om înalt şi 
subţire mă privea din picioare. Nu îmi 
puteam da seama ce vârstă are. Părea că 
are o sută, dar ochii îi păreau ai unui copil. 
Fruntea era bătrână şi obosită, dar trupul 
părea tânăr şi firav. Purta o haină ciudată 
pe care erau cusute sute de buzunare. Nu 
părea unul dintre Fluturi, nu era unul dintre 
locuitorii obişnuiţi ai acelei lumi. Părea că 
vine de nicăieri.  
 

 
 
   - Cine eşti? i-am zis după ce l-am poftit 
să se aşeze pe bancă.    
   - Eu sunt Cel Fără de Nume. 
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   - De ce? 
   - Pentru că asta sunt. Nu îmi cunosc 
numele. Nu am nume, am doar poezie. În 
fiecare buzunar al hainei mele este câte o 
poezie. Am atât de multe nume în ele încât 
am zis că numele meu este acela pe care 
mi-l dau oamenii oraşului. 
   - Dar eu cine sunt? Nu cumva ştii ce mi 
s-a întâmplat de m-am trezit aici.  
   - Tu eşti o poezie încă nescrisă. Fiecare 
om este o poezie. Dar tu încă nu o cunoşti 
pe a ta. Nu a fost scrisă. Toţi sunteţi poezii. 
   - Dar care e poezia ta? 
   - Eu nu am poezie pe care s-o poţi rosti. 
Eu sunt doar păstrătorul. Vezi tu, poeziile 
sunt precum nişte inimi. Iar eu sunt 
medicul de inimi.  
   L-am privit. Acum îmi părea şi mai 
bătrân.  
   - Urmează-mă. Vino  cu mine şi îţi voi 
arăta adevărul poeziilor.  
   L-am privit cum îşi ridică cu greu trupul 
slab şi îşi continuă drumul de parcă nici nu 
ne întâlnisem. Curios din fire, l-am urmat.  
   Nu s-a întors şi nici măcar nu a vorbit cu 
mine tot timpul drumului.  A continuat să 
meargă pe străzile întortocheate, printre 
oamenii-fluturi grăbiţi şi neatenţi. Am 
continuat să mă strecor printre ei, 
încercând să ţin pasul cu Păstrătorul de 
Poezii. La colţul unei străzi retrase zăcea 
un copil şi mângâia un câine  murdar şi 
plin de tristeţe. Ştiam că după câţiva paşi 
urma să îl uit.  Puteam deveni cei mai buni 
prieteni, dar eu nu îl cunoşteam şi nici el 
nu mă cunoştea pe mine. A fost doar o 
simplă trecere. Dar dacă bătrânelul ar fi 
decis să continue drumul nu m-aş fi 
întâlnit cu băiatul care mângâia 
vagabondul, nu aş fi ştiut că există, iar 
dacă aş fi mers pe alt drum m-aş fi întâlnit 
cu un cu totul alt timp - în care putea fi o 
altă persoană de care aş fi vorbit acum sau 
nu ar fi fost nimeni, iar gândul acesta nu 
mi-ar fi trecut prin minte. 
   Am ajuns în capătul străzii. M-am oprit 
pentru ultima dată şi am privit în urmă 
băiatul şi vagabondul. În curând urma să-i 
uit, dar  am continuat să îi privesc până 
când ei dispărură din tablou. Bătrânul 

începu să se depărteze, aşa că am început 
să alerg înspre el  pentru a micşora distanţa 
dintre noi. Încă nu ştiu de ce îi zic bătrân 
pentru că nu e bătrân. El nu are vârstă, iar 
uneori pare chiar mai tânăr decât mine. Cu 
toate astea el continuă să fie bătrânul care 
a devenit copil sau copilul care a rămas 
copil şi a îmbătrânit de singurătate. 
 

 
  
   Brusc, bătrânul se opri. M-am oprit şi eu.  
Apoi am pornit iarăşi să mă apropii de el. 
Cu cât mă apropiam, cu atât detaliile 
hainei lui pline de buzunare deveneau mai 
pronunţate. M-am oprit iar, dar el se 
întoarse spre mine:  
   - Cine eşti?  
   - Cum cine sunt? Doar acum câteva 
minute mi-ai zis să te urmez.  
   - Nu te cunosc... Ţi-am zis să mă urmezi, 
dar asta nu înseamnă că te cunosc. E 
adevărat, ne-am întâlnit, dar asta nu 
înseamnă că ne cunoaştem, cum nu 
înseamnă că îl cunoşti pe băiatul care 
mângâia vagabondul. Nici unul dintre noi 
nu îl cunoaşte, dar amândoi ne-am întâlnit 
cu el. Dar asta nu contează, căci după ce 
va trece timpul vom uita unul de altul, 
totul va fi schimbat.  
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   - De ce, de ce vom uita? De ce trebuie să 
uităm?  
   - Pentru că nu ne cunoaştem. Pentru că 
poezia ta nu îmi este cunoscută, cum nici 
fiinţa mea nu îţi este cunoscută. 
   - Dar ce sunt toate aceste poezii? Tot îmi 
vorbeşti de ele, dar nu îmi zici cum arată, 
ce sunt ele cu adevărat. 
   - Nimeni nu ştie ce sunt ele cu adevărat. 
Unii se limitează să le descrie prin simple 
vorbe sau cuvinte, dar ele nu sunt asta. 
Pentru a cunoaşte esenţa lor trebuie să treci 
peste închisoarea de mormânt a literelor. 
   - Atunci arată-mi. 
   - Nu trebuie să îţi arăt eu, trebuie să crezi 
şi să vezi. 
   Culorile lumii aceleia au devenit lichide; 
se întindeau amestecându-se una cu alta.  
Districtul, deşertul din spatele meu, 
bătrânul, toate Districtele următoare 
deveniră un tunel lung gălbui-întunecat. 
Tunelul meu era linia de univers a 
singularităţii mele iremediabile. Dacă ar fi 
fost aici Maria Iribane poate m-ar fi făcut 
să înţeleg condiţia acestei singurătăţi. Dar 
lângă mine nu mai era nimeni. 
 

 

   Am simţit cum cad ca într-o pâlnie 
uriaşă. Trupul începu să mi se alungească 
precum o lacrimă neagră.  Pielea îmi 
deveni translucidă.  M-am uitat prin ceea 
ce trebuia să-mi fie abdomenul şi am văzut 
celălalt perete al pâlniei. Ştiam că urma cât 
de curând să mă izbesc de unul dintre 
pereţii ei.  
   Am privit în jos, pereţii se apropiau tot 
mai mult şi mai ameninţător. Simţeam cum 
bucăţi din mine se desprindeau  în forme 
curgătoare de lacrimă. Un fel de disc de 
lumină lichidă mi se desprinse din locul în 
care trebuia să-mi fie braţul stâng.  Am 
privit cum cade şi se striveşte de unul 
dintre pereţi într-o mulţime de picături ce 
păreau a fi apă. Nu am simţit nici o durere, 
nici un regret, nu simţeam nimic. Vedeam 
cum bucăţi din mine se desprindeau şi se 
izbeau de pereţi  în acea cădere indefinită.  
   Deveneam tot mai mic, dar mă simţeam 
complet, tot timpul mă simţeam acelaşi. 
Ştiam că urma să mă strivesc, dar nu se 
întâmpla nimica, doar o continuă divizare. 
Probabil că mă micşorasem, dar nu puteam 
spune exact căci pâlnia era atât de imensă 
că nu îmi putea da seama. 
   Mai erau doar câteva zeci de metri până 
să mă izbesc de peretele oblic al pâlniei 
când, spre surprinderea mea, i-am observat 
Ochiul Orb. 
   Vocea bătrânului a răsunat atunci în 
mintea mea.  
   - Este tunelul căderii în interior.   
   Am privit nedumerit. Nu ştiam unde 
privesc. 
   - Trezeşte-te, nu auzi?  Trebuie să te 
opreşti din cădere.  Nu există nici un 
sfârşit alt tunelului. Opreşte-te din gândit. 
Nu te gândi cum e posibil. E un infinit, e o 
repetare continuă. Gândeşte-te doar că 
totul e o cădere în cerc. Dar nu mai gândi 
numai: trebuie să simţi. E o cădere în 
interiorul tău. Tu cazi printr-un tine care 
cade prin alt tine care tot aşa cade la 
nesfârşit... Da, şi acesta este tot un infinit, 
dacă la asta te referi în gândul tău disperat.  
   Am continuat să cad. Vocea dispăru 
undeva în acel întuneric şi se contopi cu el. 
Atunci întunericul a ţipat: 



 

 

   - E TIMPUL SĂ TE TREZEŞ
   Când m-am trezit o ceaţă groasă 
acoperea întreaga lume. 
   - Unde mă aflu? am adresat întrebarea 
mai mult mie: ştiam că nu avea cine să
răspundă, eram absolut singur.
 

 
   - În necunoscut. Ai călătorit prin tunelul 
tău, ai pătruns în lumea iepurelui
cu toate că arăţi bătrân, exişti de curând în 
lumea asta, nu ai amintiri, doar cunoştinţe, 
iar cunoştinţele fără amintiri sunt reci. 
Lumea ta este împresurată de ceaţa 
necunoscutului. Trebuie să o cunoşti. 
Trebuie să te transformi, să cr
micşorezi atunci când sufletul tău îţi zice.
   - Dar cine eşti? Cine îmi vorbeşte?
Fiindcă precis nu sunt eu. Niciodată când 
am vorbit cu mine însumi nu mi
aşa. 
   - Pentru moment e destul să şti
cel pe care tu îl numeşti Omul
ceea ce ai văzut tu în Districtul 9 erau 
poeziile mele, fluturii negrii
grijă eu. 
   Vocea tăcu. Am continuat să privesc în 
jur. Imaginile erau numai umbre acoperite 
de aburi. Am început să merg. Ceaţa 
umedă mirosea a flori şi a 
Copaci mari se înfăşurau precum iedera de 
pereţii imaginaţiei mele. Mă aflam în 
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E TIMPUL SĂ TE TREZEŞTI!!!  
ceaţă groasă 
 

adresat întrebarea 
ştiam că nu avea cine să-mi 

singur. 

 

i călătorit prin tunelul 
iepurelui. Dar tu, 

exişti de curând în 
lumea asta, nu ai amintiri, doar cunoştinţe, 
iar cunoştinţele fără amintiri sunt reci. 
Lumea ta este împresurată de ceaţa 
necunoscutului. Trebuie să o cunoşti. 
Trebuie să te transformi, să creşti şi să te 

letul tău îţi zice. 
Dar cine eşti? Cine îmi vorbeşte? 

Fiindcă precis nu sunt eu. Niciodată când 
am vorbit cu mine însumi nu mi-am vorbit 

să ştii că sunt 
Omul-Poezie. Tot 

ce ai văzut tu în Districtul 9 erau 
poeziile mele, fluturii negrii de care am 

Vocea tăcu. Am continuat să privesc în 
jur. Imaginile erau numai umbre acoperite 
de aburi. Am început să merg. Ceaţa 

 pagini arse. 
Copaci mari se înfăşurau precum iedera de 
pereţii imaginaţiei mele. Mă aflam în 

interiorul meu, ceea ce era ciudat
timpul mă întrebam ce era în exteriorul 
meu.  
   - Exteriorul nu contează
ce tu trăieşti aproape total
trăieşti în interiorul tău; şi
tot tu, iar în exteriorul acel
ca aceasta, plină de mister şi negură. 
Mintea ta este acoperită de o pânză de 
păianjen. Dar deja am spus prea mult...
   Umbre cenuşii începură
perdeaua albă. Mă simţeam precum într
ceaţă de porţelan. Singurele lucru
îmi mai dădeau convingerea
aflam într-un tunel erau copacii şi statuile.
   - De unde provin aceste statui?
   - Aceasta nu este toată lumea ta
ta e goală, iar o coborâre într
nu e prea atractivă, aşa că tu te afli de
la capătul a două minţi. Acesta loc este de
fapt graniţa dintre două tunele. Acesta 
capătul tunelului meu şi î
plin de necunoscut al tun
sunt poeziile de care îţi povesteam. Fiecare 
om are poezia lui, iar acest loc este în 
realitate un cimitir al poeziilor.
   - Dar de ce arată poeziile ca nişte statui?
   - Nu stau prea bine cu memoria, aşa că 
atunci când îmi aduc amin
îmi amintesc total fiinţa şi viaţa ei
veacurile de admiraţie sau ignoranţă; 
fiecare dată când revii să 
citeşti de fapt o cu totu
data trecută, cu toată că 
   - Dar tot nu am înţe
statui.  
   - Pentru că fiecare fiinţă vie de poezie 
mă duce cu gândul la o 
o văd cum arată ea cu adevărat, ci cum o 
simte inima mea. Fiecare statuie este un 
început al unui tunel. Însă dacă ai uni toate 
bolţile ele ar deveni catedrală.
   Am privit cum ceaţa învăluie ochii de 
plumb ai statuilor. Mâinile reci stăteau 
nemişcate, în poziţii incomode şi ciudate. 
Un clovn zăcea trist pe un soclu de piatră. 
Zăcea la baza unei alte 
aceea nu exista. Acolo er
statuie, nu era o poezie 
cu atenţie chipul clovnului. Pe chip purta o 

interiorul meu, ceea ce era ciudat, căci tot 
ă întrebam ce era în exteriorul 

Exteriorul nu contează acum, de vreme 
aproape total în interior. Tu 

trăieşti în interiorul tău; şi în exterior eşti 
tot tu, iar în exteriorul acela este tot o lume 
ca aceasta, plină de mister şi negură. 
Mintea ta este acoperită de o pânză de 

am spus prea mult... 
Umbre cenuşii începură să se formeze în 

. Mă simţeam precum într-o 
ă de porţelan. Singurele lucruri care 

îmi mai dădeau convingerea că nu mă mai 
un tunel erau copacii şi statuile. 

aceste statui? 
Aceasta nu este toată lumea ta. Lumea 

ta e goală, iar o coborâre într-o lume goală 
nu e prea atractivă, aşa că tu te afli de fapt 
la capătul a două minţi. Acesta loc este de 
fapt graniţa dintre două tunele. Acesta este 
capătul tunelului meu şi începutul gol şi 

tunelului tău. Statuile 
sunt poeziile de care îţi povesteam. Fiecare 

a lui, iar acest loc este în 
un cimitir al poeziilor. 

poeziile ca nişte statui? 
Nu stau prea bine cu memoria, aşa că 

atunci când îmi aduc aminte de o poezie nu 
mi amintesc total fiinţa şi viaţa ei, 

veacurile de admiraţie sau ignoranţă; de 
revii să citeşti o poezie, 

cu totul altă poezie decât 
data trecută, cu toată că ea este aceeaşi... 

Dar tot nu am înţeles de ce arată a 

fiinţă vie de poezie 
 persoană dragă: nu 

ea cu adevărat, ci cum o 
. Fiecare statuie este un 

Însă dacă ai uni toate 
deveni catedrală. 

Am privit cum ceaţa învăluie ochii de 
plumb ai statuilor. Mâinile reci stăteau 
nemişcate, în poziţii incomode şi ciudate. 

ovn zăcea trist pe un soclu de piatră. 
alte statui, dar statuia 

aceea nu exista. Acolo era un dor de 
 întreagă. Am privit 

cu atenţie chipul clovnului. Pe chip purta o 



 

39 
 

mască albă. Lacrimi plumburii îi 
acopereau masca. Părea că plânge 
încontinuu prin orificiile pe unde privea. 
Dar în spatele celor două găuri nu era 
nimic, doar o bucată netedă de piatră. 
Avea ochii închişi, era o poezie tristă 
despre fericire, mi-am zis în gând. Am 
încercat să şterg lacrimile de pe chipul 
măştii, dar ele erau lipite de chipul statuii. 
Am continuat să merg. Mai încolo era o 
grădinăreasă, avea un chip obosit de 
munca câmpului, dar fericită. Pe umerii 
laţi avea o salopetă veche şi plină de praf, 
iar în mâinile acoperite cu mănuşi avea un 
buchet de trandafiri abia scoşi din pământ. 
 

 
 
Am dat să miros pământul şi parfumul 
trandafirului, dar  nu era decât o bucată 
rece de piatră. Am mai privit încă o dată 
acea poezie a veseliei înainte de a pleca 
mai departe. Mai încolo era un soldat. 
Chipul îi era obosit şi cuprins de teamă şi 
dor. Ochii îi erau la fel de reci ca şi ai 
celorlalte statui, dar lacrimile erau mai vii 
ca ai clovnului. Am mângâiat vârful puştii. 
Baioneta din vârf era plină de sânge şi 
noroi. I-am citit numele de pe cămaşa plină 
de sânge. Nu avea nici o importanţă. Dacă 
trăia nu era recunoscut, iar dacă murea 

nimeni nu îl mai putea recunoaşte. Doar 
inima lui îl cunoştea, tunelul lui era cel 
care mai lumina. M-am aşezat lângă el şi l-
am privit. O simplă statuie, dar nu o 
simplă poezie... 

*** 
   - De ce a trebuit să fac această călătorie? 
Tot nu am aflat cine sunt. 
   - Nu asta e important. Nu identitatea ta 
contează, ci  tunelul. Continuă să mergi, 
caută-ţi poezia. 
   Am simţit că nu îmi mai puteam controla 
picioarele. Am continuat să merg neoprit, 
constant şi tăcut precum o maşinărie care 
nu întreabă, doar execută.   
   Eram încă în tunelul Omului-Poezie, dar 
simţeam cum ceaţa devine tot mai rară. 
Am continuat să merg nu ştiu cât, fiindcă 
în interiorul tunelului nu era timp, era doar 
o singură clipă care se prelungea la infinit.  
Mergeam neoprit, iar statuile mergeau şi 
ele pe lângă mine.  
   În faţa mea am apărut eu. Eram şi eu una 
dintre miile de statui din acea grădină.  
   M-am apropiat încet. Am privit chipul 
fiinţei mele. Nu-l cunoşteam. 
   - Statuia la care priveşti este poezia ta, 
tunelul din interiorul tunelului în care te 
afli. Prin suflarea lui trebuie să treci pentru 
a pătrunde în siguranţă dincolo de negura 
necunoscutului. 
   - Dar acesta nu sunt eu. Eu nu arăt aşa. 
Nu aşa mă recunosc existând. 
   - Nu, e adevărat, tu te vezi doar într-o 
oglindă plată; tu vezi o simplă reflexie, iar 
aceea nu e niciodată cum crede vanitatea 
din noi. Aceasta este chipul tău văzut de 
ceilalţi, aşa te vede lumea cu adevărat. 
   - Cine eşti? i-am şoptit la ureche statuii. 
   - Gardianul minţii tale.  
   Am privit mirat statuia. Nici un muşchi 
al feţei nu se mişcase. Vocea venise de 
undeva din interiorul său. M-am apropiat 
de el şi am ciocănit în pieptul de piatră. Un 
zgomot rece şi înfundat îmi răspunse 
bătăii. M-am depărtat câţiva paşi. 
   - E timpul să treci prin tunel.  
   - Ernesto, spune-mi cum să fac asta! Nu 
văd nici un tunel. 
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   - Eşti primul care mă recunoaşte în 
forma aceasta. Primul care îmi spune aşa. 
   Vocea bătrânului îmi începu să îmi 
răsune în cap precum un ecou care în loc 
să se estompeze devenea tot mai puternic. 
   - Cum să trec? Pe unde? 
   - Priveşte Înaltul şi spune ce vezi. 
   - O boltă ca de cristal, un fel de cupolă 
transparentă. 
   - Idealurile şi aspiraţiile tale sunt bolta 
tunelului, cupola e alcătuită din ceea ce ai 
mai nobil, mai pur. Ascultă-ţi oracolul, 
inima, şi vei şti ce să faci. 
 

 
 
   - Întâlnirea noastră deschide o întrebare 
fără răspuns. 
   - Doar una?  
   - Nu ştiu. Nu am aflat mai nimic de la 
tine, nu ai spus nimic important. Ai spus 
doar ce mult înseamnă întâlnirea cu tine, 
cu toate că nu am avut nici o întâlnire. 
   - Ba da, am avut, tu ai aflat tot ce trebuia 
să ştii şi urmează să îţi continui drumul 
ştiind ce ai aflat chiar acum, în timpul din 
urmă.  
   - Dar nu am aflat nimic! 

   - Nimic din cele ce pot fi cuprinse în 
aramele sunătoare. În rest, ai căpătat 
aproape totul.  
   - Ernesto, nu te înţeleg. 
   - Nu trebuie decât să te întrebi când sunt 
şi când nu sunt cu tine.  
   - Şi… eşti? 
   - Sunt şi voi fi. 
   În taina aceea lumina şi întunericul 
începură să curgă. Un tunel infinit se 
năştea din pieptul prezenţei aceleia. M-am 
lăsat absorbit... 

*** 
   Sunt în camera mea. Pe fereastră se 
desenează o lume clară, lipsită de ceaţă. 
Nu am aflat cine sunt, am aflat doar că 
sunt. Şi mai ştiu că aparţin Omului-Poezie, 
chiar dacă Poezia lui este sumbră ca 
oamenii, chiar dacă sângele ei este de 
întuneric. 
   Toţi cei care suntem aici avem poeziile 
noastre, tunelele noastre în interiorul 
tunelului lui. Cu toate astea, eu l-am 
cunoscut în interiorul tunelului meu, la 
capătul de nefiinţă al dorului. Deci cine cui 
aparţine? eu aparţin tunelului lui şi el 
tunelului meu. Acolo unde cupolele 
singurătăţilor noastre se întretaie sunt 
arcadele, inflexiunile şi răsucirile de 
singularitate ale luminii şi umbrelor a ceea 
ce e şi va fi. 
 
 

Vlad I. T. Popa, clasa a VIII-a A 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 

4. 03. 2014 
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Generalul, fabrica de anomalii şi 
manipulatorul de conştiinţe 

 

   Cerul era acoperit de cenuşă. O pânză 
neagră acoperea pământul. Mă pregăteam 
să plec. Era greu, mă simţeam greu. Pe o 
parte a ferestrei se vedea satul liniştit în 
care m-am născut, iar pe cealaltă se vedea 
lumea ostilă care urma să înghită ce mai 
rămăsese din mine. 
   Cu toate că preferam prima imagine a 
ferestrei, ştiam că nu voi mai putea trăi 
aici, tocmai de aceea simţeam o anumită 
greutate care îmi apăsa pieptul. Urma să 
părăsesc lumea pe care o ştiam. 

*** 

 
 
   Au trecut trei zile de la incidentul ultimei 
misiuni. Nava noastră urma să aterizeze 
undeva aproape. Am ieşit din pântecul 
Laicăi. Metalul ei fumega. Eram în 

Vanavara. De aici urma să mergem pe jos. 
Nu ştiam unde, dar Generalul Danko 
Degtyarev a zis că voi simţi când vom 
ajunge. Am început să păşim prin zăpada 
tare. Un câmp de floarea soarelui ne privea 
îngheţat. Nesfârşitul de petale galbene 
zăceau nemişcate precum o nemurire. Tot 
timpul reci, nici vii, nici moarte.  

 
 

 
 
   Am  continuat să mergem de-a lungul 
acelei întinderi ciudate. Zăpada scârţâia 
sub bocancii nespus de uşori. Câmpia de 
floarea-soarelui părea nesfârşită. Şi o 
căldură nefirească începu să mă învăluie. 
Am continuat să mergem. Am ajuns în faţa 
unor formaţii de clădiri. Toate erau înalte 
şi moarte. Forma aceea simplă de cutie îmi 
amintea de blocurile din cartierele 
mărginaşe ale Moscovei. Un leagăn se lăsa 
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purtat încoace şi încolo de către vântul de 
iarnă. Un pantofior roşu de fetiţă zăcea 
ascuns pe jumătate în nisipul îngheţat. 
Bălţile nemişcate mă priveau cu uimirea 
chipului meu.  
   - Aceasta este mahalaua. Cândva minerii 
şi soţiile minerilor din Sfânta Rusie au 
venit aici pentru săpături. O cantitate mare 
de metale rare i-a atras aici. Dar curând 
anomalia s-a întins peste ei precum o 
pânză de păianjen, iar ei au rămas blocaţi 
în această lume.  
   L-am privit pe Generalul Danko 
Degtyarev fără să spun nimic. Era la fel de 
energic şi îndrăzneţ ca în vremea când a 
fost prima dată aici ca stalker. Aceasta 
fusese însă doar o acoperire.  
 

 
 
   Am coborât privirea. Mi-am văzut chipul 
în balta de gheaţă şi am călcat pe el. O 
pânză de păianjen mi se formă agresiv pe 
chipul de deasupra ochiului de apă. 
   - Totul e aşa ciudat... mă întrerupse 
Generalul din contemplare. Totul pare încă 
aşa de uman. Totul arată de parcă nimic nu 
s-a întâmplat: pare că minerii urmează să 
ajungă deseară acasă, precum în toate 
celelalte seri. Tot oraşul acesta este 

precum un labirint de amintiri şi şoapte. 
Uneori îmi închipui că acele leagăne nu se 
legănă singure. Sau că maşinile acestea 
acoperite de gheaţă de fapt sunt gata să fie 
pornite. Reclamele luminează dintotdeauna 
oraşul. 
   - De când nu mai trăieşte nimeni aici? 
   - În toate celelalte locuri pe care le-am 
cercetat trăia cineva. Dar aici trăiesc numai 
tăcerea, moartea şi frigul. În ultima 
expediţie am reuşit să-l înfrângem pe 
Ogda. Nu putusem să-l înfrângem până 
atunci deoarece nu am putut accepta că 
există. De atunci am reuşit să trecem de 
primul cerc al acestei lumi. 
   - Domnule General, cine e Ogda în 
realitate? 
 

 
 
   - În credinţa triburilor Evenki şi 
Shanyagir era zeitatea supremă a 
fulgerului şi trăsnetului. Pentru noi e o 
Himeră – un fel de fiinţă electromagnetică 
– o anomalie vie. 
   - Există anomalii cu suflet? 
   - Nu numai că e vie, dar e şi foarte 
inteligentă. Ea mi-a ucis oamenii. Ea a ucis 
tot ce a fost viu aici. 
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   Generalul rămase tăcut. A ridicat încet 
pantofiorul roşcat. Şterse pielea de stratul 
de frig şi un roşu aprins începu să lucească 
precum un măr otrăvit.  
   - E aşa de nefiresc. Acest lucru înseamnă 
atât de multe, în acest loc mort, am zis. 
   Bărbatul mă privi intens iar apoi îmi 
răspunse: 
 

 
 
   - E o amintire. Aşa sunt amintirile. Parte 
din sufletul nostru care este lăsată în urma 
noastră după ce plecăm, ca alţii să o 
descopere. Iar noi, cei care o descoperim, o 
păstrăm în noi. Iar când e rândul nostru să 
plecăm de aici, aşezăm amintiri ca apoi 
alţii să le descopere şi să le ascundă 
înăuntrul minţii lor. Şi aşa, amintirile curg 
dintr-un om în altul. Tot timpul aceleaşi 
amintiri, căci până la urmă prezentul e 
doar o umbră a trecutului. Iar viitorul este 
oglindirea acestei lumi, numai că mai 
bătrână. E ca şi atunci când te trezeşti 
obosit în dimineţile calde de vară. Te 
priveşti în oglindă fără să faci nimic 
altceva şi să îţi treacă prin minte cum vei 
arăta peste ceva timp. Desigur, tu vezi o 
posibilitate a viitorului tău. Dar acea 
închipuire seamănă destul de mult cu ceea 
ce urmează să fii.  

   Am continuat să mergem. Oraşul acela 
ciudat părea precum un cadru al unui film 
cu câteva clipe înainte să fie filmat, când 
încă nimeni nu a urcat pe platou. Luminile 
vechiului cinematograf încă lucesc în 
aceea lume albă. Iar afişele filmelor stau 
decolorate, agăţate la intrarea pe care scrie 
pentru veşnicie „DESCHIS”. 
   - Haideţi să intrăm, i-am propus 
Domnului General. 
   - De ce? Nu a mai rulat nici un film aici. 
Iar aparatul e plin de praf şi uzat. 
   - Nu vreau să văd niciun film. Vreau să 
văd doar cum este un cinematograf gol. 
Vreau să văd aceea pânză, fără lumini, 
chipuri şi mişcare, doar o pânză albă, uşor 
îngălbenită de timp. 
   - Fie, să mergem. 
   Încăperea era goală. Un întuneric oprit în 
timp. Simţeam cum micile fire de praf cad 
şi se învârt prin încăperea închisă. Nişte 
scaune vechi, cu tapetul ros şi mânere 
rupte zăceau nemişcate. Mica încăpere 
părea o cutie care izola timpul. O cutie în 
care timpul nu trecea, în care tot timpul e 
acelaşi lucru, tăcere... M-am aşezat pe un 
scaun din primul rând. Ecranul de pânză 
părea un perete tapetat. Atmosfera caldă a 
sărbătorilor îmi intra în minte parfumând-o 
cu aromă de scorţişoară şi miros de zăpadă 
proaspătă. Mi-a apărut o zi caldă de vară în 
care leneveşti în verandă şi citeşti. O zi în 
care îţi aminteşti de alte zile. O zi în care 
ştii cum arată libertatea şi îţi dai seama 
cum e să zbori. Apoi am visat cum pe 
ecranul încins se desenează valuri. Am 
văzut cum picurii de sare încearcă să mă 
atingă, dar se opresc brusc pentru ca apoi 
să se întoarcă în mare. Priveam prin ochiul 
transparent al acvariului mării şi mi se 
părea că văd printre valuri miile de peşti. 
Fiecare peşte avea o poveste, iar povestea 
se putea citi pe micii solzi. Marinarii 
prindeau peştii şi le citeau poveştile. Apoi 
dădeau drumul în mare peştilor, căci 
poveştile erau atât de triste, încât le pierea 
pofta de mâncare.  
   Generalul mă atinse pe umăr.  
   - Da?  
   - Ce film ai văzut? 
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   - Mai multe imagini. Scurte amintiri. 
Dumneavoastră? 
   - Nu erau amintirile mele, însă le-am 
primit. Le înmagazinez pentru a le dărui 
apoi altcuiva. 
   - Eu am simţit că sunt ale mele. 
   - Chiar dacă nu erau, acum sunt ale tale. 
Pasha, Yarik! 
   Doi dintre soldaţii cu care venisem se 
apropiară. 
   - Domnule General? 
   - E timpul să plecăm. Anunţaţi-i şi pe 
ceilalţi. 
   - Am înţeles, Domnule General. 
   - Începe lumea anomaliilor. 
 

 
 
   - Ce fel de anomalii? 
   - Eu obişnuiesc să le numesc „lucruri şi 
oameni neobişnuiţi în locuri obişnuite”. 
Dar de fapt sunt vise nesfârşite şi încâlcite. 
   Am ieşit din cinematograf. Acelaşi frig, 
aceeaşi răceală mă izbiră. Am continuat să 
traversăm oraşul. Cu greu am reuşit să 
punem în funcţiune un tramvai care ne-a 
dus până la marginea oraşului. Înăuntru 
zăcea o şapcă murdară de mecanic, erau 

uniforme de mineri peste tot, iar într-un 
colţ o jucărie de pluş. Un iepure cu una 
dintre urechi rupte şi pluşul îi ieşea pe ea. 
Stătea trist precum un om şi privea pe 
geamul murdar. Pe la gură era murdar cu 
cărbune, iar în loc de nas avea un nasture 
vechi de la cămaşa unui militar. L-am 
privit tot drumul. 
   - O altă amintire, îmi zise Generalul 
Degtyarev zâmbind. 
   - Ştiţi, mi se pare că vrea să vorbească! 
   - Noi suntem cei ce trebuie să vorbim 
încontinuu. Trebuie să ne dăm reciproc 
confirmări. 
   - Ce nevoie avem de confirmare? 
   - În locuri ca acesta, dialogul e singurul 
lucru care te ţine în viaţă fără să 
înnebuneşti. 
   Tramvaiul se opri cu o smucitură. Staţia 
terminus. Soldaţii Pasha şi Yarik erau 
tăcuţi. Toţi eram preocupaţi. 
   - Asta e a doua graniţă. Aici începe 
lumea anomaliilor.  
   Uriaşul zid de ceaţă părea de netrecut. 
   - Cum îţi dai seama care e diferenţa 
dintre o anomalie şi o amintire? l-am 
întrebat pe Domnul General. 
   - Nu îţi dai seama. 

*** 
   Lumea era exact la fel. Asta era prima 
anomalie. Credeam că în spatele ceţii de 
oţel era un haos total. Dar totul arăta 
precum o suburbie a oraşului de mineri. 
Două blocuri rămase neterminate ne 
stăteau în cale. În locul ferestrelor erau 
nişte găuri arse precum ochii unui orb. 
Albul crăpat al zidurilor îmi amintea de 
oasele vechi pe care le cară uneori câinii 
vagabonzi în gură. Simţeam că mă aflu 
într-un labirint de oase. Un cimitir. 
   Viktor, unul dintre lunetiştii noştri, a 
ocupat rapid poziţie de tragere. 
   Pe cer nu scânteia nimic. Albastrul 
norilor nu exista, doar o umbră a 
întunecimii, o perdea a nopţii. Toată lumea 
era neagră. Lampioane de un verde şters 
aproape că străluceau prin contrast. La 
fiecare colţ de stradă lucea incandescent 
filamentul subţire de wolfram. Nuanţele 
verdelui luminau casele oarbe şi tăcute. 
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Am continuat să mergem. Străzile erau la 
fel. Am început să privesc prin ferestrele 
de cenuşă ale caselor. Speram să văd pe 
cineva. Speram să găsesc umbra unui 
miner. Dar nimic. 
 

 
 
   În faţa unei măcelării zăcea pe un scaun 
de lemn un om. Am rămas surprins. M-am 
apropiat. Era vitrificat. Mâinile vineţii le 
avea în poală. Picioarele pline de răni 
păreau că sunt sudate de scaun.  
 

 
 
   Generalul se apropie de mine. Mă prinse 
de braţ şi mă trase încet înapoi. 
   - Haide. Sărmanul... 
   - Ce i s-a întâmplat?  
   - A ajuns pradă gândurilor terorii. 

   L-am privit nedumerit, dar nu am 
adăugat nimic. 
   - De aici începe greul. Aici izvorăşte râul 
şoaptelor. 
   - Ce e râul şoaptelor? întrebă Ivan 
Zheka, unul dintre locotenenţii cu care am 
pornit la drum. 
   - Aici izvorăşte a doua lume. Lumea în 
care trăim are oglindă. Doar că oglinda 
aceasta deformează. Aici se creează visele, 
dorinţele, coşmarurile... anomaliile. Iar 
acest nefericit a ascultat ceea ce grăiesc 
visele. A lăsat ca urechile lui să audă 
viitorul verosimil, trecutul netrăit şi şi-a 
creat inconştient prezentul fatal. A văzut 
lumea prin ochii lui Ogda, crudă şi ostilă. 
Iar atunci mintea lui a cedat, fiind înghiţită 
de apele subconştentului neomenesc. 
   Am mai privit o dată chipul vitrificat al 
sărmanului. Apoi brusc, capul se ridică. 
Obrajii albi stăteau nemişcaţi, iar vene 
vineţii îi străbăteau pulsând fruntea. 
 

 
 
   Ochii erau goi, iar peste pleoape păreau 
că erau cusuţi nasturi de plastic. Pielea 
albă lucea în lumina verzuie a lămpilor. 
Generalul mă trase repede. Mâinile acelea 
se ridicară, iar degetele subţiri terminate în 
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unghii negre au încercat să mă atingă. 
Apoi ceea ce părea o izbucnire violentă de 
viaţă, îngrozitoare, se stinse. Trupul căzu 
greoi într-o parte. Am privit înfricoşat cum 
trupul palid se afundă şi piere în materia 
scaunului.  
   Soldaţii se îndepărtară înfricoşaţi, la fel 
şi noi. Ne-am continuat drumul într-o 
tăcere grea.   Picioarele mă dureau iar 
pleoapele şi ochii mă ardeau de la atâtea 
nuanţe de verde, când am dat peste casă. 
Se profila încet în aceea lume de umbre. 
Era singurul lucru diferit în aceea lume 
simetrică. Am ajuns în faţa grilajului din 
fier forjat. În vârfurile suliţelor negre ale 
gardului stăteau înfipte cărţi de joc. 
Fluturau încet precum nişte frunze moarte, 
iar în marginile albe aveau mici aripi care 
se zbăteau să scape din închisoarea de fier. 
   Am auzit şoaptele. Chemările lor 
deveniră insuportabile.  
   - Vorbeşte-mi, Aleksandr! Confirmă-ţi 
prezenţa! 
   - Ce să vă spun, Domnule General? 
   - Orice, numai spune că eşti lângă mine 
şi că exişti. 
 

 
 
   Am privit cum se zvârcolesc pe jos 
soldaţii din jurul nostru. Cuprinşi de durere 
şi încercând să se împotrivească şoaptelor, 

Pasha şi Yarik erau desfiguraţi. Au vorbit 
amândoi în acelaşi timp cu glasuri ce nu 
erau ale lor: 
   - Vrem să ne hrănim... vă vrem lângă 
noi... haideţi, nu vă mai împotriviţi, doar 
primiţi-ne fiinţa.  
   Ochii lui Pasha şi ai lui Yarik îşi 
pierdură expresia; pomeţii le erau vineţi. 
Începură să fugă prin ceaţa vie şi se 
pierdură în întuneric. 
   Şoaptele amuţiră. Aceea linişte era şi mai 
grea, era liniştea unei despărţiri definitive. 
   Generalul îmi făcu semn să-l urmez în 
ceaţa de oţel. Am intrat într-o curte largă a 
unei fabrici. 
   - Ce este acest loc? 
   - Asta este prima fabrică. Fabrica în care 
s-au inventat pentru prima dată avatarurile 
de suflete, dorinţe şi vise: fabrica de 
anomalii. Dar poate că noi oamenii suntem 
cele mai mari anomalii ale lumii şi cineva 
vrea acum să ne corecteze. 
   Frunzele moarte trosneau sub bocancii 
noştri ca de astronaut. Copacii erau 
acoperiţi de o viţă de vie uscată şi mici 
ochiuri de apă murdară zăceau acoperite de 
pânze subţiri de păianjen. Copacii păreau 
nişte umbre de piatră, nemişcate şi moarte. 
Viaţa dinăuntrul lor se scursese. Utilaje 
grele se profilau ca nişte animale de fier. 
   Am urcat scări ruginite de timp. Mici 
pori negrii desenaseră chipuri pe pereţi, 
portrete şi forme înspăimântător de 
precise.  
   Am ajuns în faţa unei uşi. O fisură mare 
despica uşa în două. Partea rămasă în 
picioare se balansa încet, ţinându-se doar 
într-o balama. Ne-am strecurat unul câte 
unul prin crăpătură încercând să nu 
atingem nimic. Luminile lanternelor 
brăzdau mici ochiuri de lumină în acel abis 
negru. Înăuntru hala părea mult mai mare. 
Am ajuns în faţa unei balustrade. 
Generalul mă opri şi îmi făcu semn să mă 
uit în jos. Un hău imens de coridoare se 
căsca. Poduri peste hău coborau în etern, 
fiecare ducând la nenumărate uşi sau 
ferestre. Totul părea un tablou strâmb. Un 
copil se jucase cu legile gravitaţiei. 
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   - Aici nu există nici o lege, îmi zise 
Generalul Degtyarev, parcă citindu-mi 
gândurile. Aici e doar o anomalie. Dar 
dacă o priveşti ca pe un lucru normal, 
anomalia va deveni un lucru simplu. Aşa 
îţi dai seama dacă totul e un vis sau o 
anomalie. 
   - Dar ai grijă, anomaliie pot fi vise. Iar 
asta e o anomalie de acest tip, îmi zise Ivan 
Zheka chicotind. 
 

 
 
   Acel chicotit sumbru. Încă îmi aminteam 
de râsetul acela din colţul gurii ale lui 
Pasha şi de râsetul flegmatic al lui Yarik. 
Nu îi puteam uita, cu toate că Generalul 
mă sfătuise să nu mai gândesc în urmă. 
   Am privit hăul negru. Înţelegeam că era 
gândul adânc al unui titan. Un gând despre 
timp şi spaţiu. Un gând care cuprinde toate 
gândurile. 
   - Acum e timpul să coborâm. 
   - Dar nu pot, i-am zis ruşinat 
locotenentului Ivan Zheka. 
   - Nu e aşa greu. Gândeşte-te că e doar un 
tablou aşezat orizontal. 
   Am privit cum soldaţii dispar coborând 
în tablou. Trebuia să îi urmez în aceea 

lume ciudată. Am simţit cum pânza 
tabloului se mulează pe chipul meu. Am 
simţit cum mici unduiri de ape mişcă 
suprafaţa întinsă a picturii. Scările şi 
formele geometrice se unduiesc în curbe şi 
arcuri de cerc.  
   I-am urmat pe ceilalţi prin acel labirint 
ciudat. Ba umblam pe scări normale, ba pe 
tavan, ba printre tablourile de pe pereţi. 
Soldaţii erau din ce în ce mai încurcaţi, dar 
îl urmau ascultători pe General.  
 

 
 
   Oameni stranii umblau printre noi. 
   - Aceştia sunt cei care s-au lăsat 
manipulaţi de lumea aceasta. Ei sunt 
Legiunea oamenilor pierduţi. Ei sunt cei 
care continuă să trăiască, dar cu sufletul 
gol. 
   - Dar care e diferenţa dintre aceştia şi cel 
de afară?  
   - Acela a fost forţat şi chinuit, acela a 
fost cel care a ascultat râul de şoapte, iar 
aceştia sunt cei care, în nesăbuinţa lor, şi-
au lăsat mintea să le fie condusă de 
altcineva. S-au lăsat manipulaţi şi au 
devenit suflete moarte acoperite de-o coajă 
vie. O pădure de suflete moarte îngropate 
în trupuri vii. 
   Am continuat să mergem. 
   Brusc, Generalul se pierdu în 
semiîntuneric. 
   - Ce s-a întâmplat? l-am întrebat agitat 
pe Ivan Zheka. 
   - Ca să ajungi în cealaltă parte a acestei 
ciudăţenii trebuie să treci prin tablou. 
   - Dar nu e nici un tablou. Doar o ramă 
veche şi tapetul în dungi din spatele ei. 
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   - Tocmai acela e tabloul. Trebuie să treci 
prin el. Închipuie-ţi că e o uşă. Dar nu uita, 
niciodată nu vei şti ce e dincolo; pentru 
fiecare e altceva. 
   - Dar cum mă voi întoarce? cum ne vom 
revedea? 
   - Îţi vei da tu seama, totul e să continui 
să te comporţi ca şi cum anomaliile ar fi 
lucruri normale. 
   Cu un zâmbet care îmi aminti de Pasha şi 
Yarik, Ivan Zheka se pierdu în spatele 
ramei, lăsându-se înghiţit de tapetul vechi 
care nici nu era tapet: fabricile nu sunt 
tapetate. 
 

 
 
   Nu ştiu cât am stat şi am privit acea ramă 
goală. Mi se părea un ochi care nu mai 
contenea să mă urmărească. O oglindă în 
care chipul nu ţi se reflectă, o pată oarbă şi 
goală, o gaură de amnezie în mintea 
noastră. M-am apropiat, am privit cu 
atenţie rama veche poleită cu aur fals. 
Lemnul vechi de brad încă mirosea a 
răşină. Am mângâiat suprafaţa roasă de 
timp. O aşchie mi se înfipse în deget. O 
urmă subţire de ac se prelinse pe marginile 
tabloului continuând pe tapet. O aţă de 
bumbac purpuriu. 
   Am tras de el. Micul material ieşi din 
zid. M-am apropiat din ce în ce mai mult 
până ce nu am mai distins culorile de pe 
tapet. Brusc o smucitură din partea cealaltă 

a zidului vibră prin micul fir de sânge. M-
am lăsat tras de necunoscuta mână. Am 
privit cum aţa intră în zid şi mâna îmi piere 
şi ea. Un fior rece îmi străbătu şina 
spinării. 

*** 
   O dimineaţă rece de Crăciun. Zăpada se 
aşeza pe pământul negru precum o 
plapumă prea scurtă care continuă să îţi 
lase picioarele dezgolite. Şi tragi mereu de 
ea dar tălpile tot timpul rămân afară şi 
frigul îţi pătrunde precum o iederă 
otrăvitoare care îţi acoperă spatele. Brazii 
miroseau a marţipan.  
 

 
 
   Copiii mestecau bomboane vechi din 
brad. Bomboane pe care şi eu le mestecam 
când eram mic. Aveau gustul un pic amar 
şi ţi se fărâmiţau cleios cu cât le mestecai 
mai mult. Erau vechi, iar ambalajul viu 
colorat sclipea în zăpadă. O umbră albă de 
fildeş acoperea oraşul ca nişte coaste 
uriaşe şi şlefuite. Zăpada precum un os tare 
şi rece tremura sub mine. Copii se jucau. 
Un zmeu se înălţa pe cerul senin ca o 
lacrimă neagră pe obrazul unui mim. 
Băiatul ţinea de el cât de tare putea. Era 
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mic, iar aţa roşie întocmai ca o venă care 
străbate pielea se înălţa purpurie prin aceea 
lume albă. 
   Băncile erau goale iar oamenii nu mai 
conteneau în a-şi scutura ghetele de 
zăpadă. Ferestrele erau larg deschise, şi o 
ceaţă tulbure ieşea pe ele. Aburi care 
miroseau a nuci sparte şi budincă 
străbăteau cerul. Coroniţe de trandafiri roşi 
se vedeau pe mormintele cenuşi şi 
îngheţate. Câte o cruce de lemn mai 
tremura când era scuturată de un copil. El 
nu era trist, nu plângea, doar încerca să 
prindă pe limba roşie flori de gheaţă. 
   O noapte vie se prelungi în aceea lume a 
Crăciunului. Străzile erau înţesate de copii 
care mergeau la colindat. Casele lăsau 
umbre albăstrui. M-am aşezat pe scările 
unei şcoli şi am început să privesc acel 
oraş ciudat. 
   - Ciudat este pentru voi, cei din exterior. 
Voi vedeţi doar o parte a acestei lumi. 
Vedeţi doar un moment al anului: 
Crăciunul. Vedeţi doar un tablou. Dar de 
fapt lume aceasta nu este cu mult mai 
diferită decât a voastră.  Dar voi vedeţi 
doar o zi şi o noapte a Crăciunului, nimic 
mai mult. 
   Am întors privirea. Un chip slab, nespus 
de alb mă privea de pe trepte. În jurul lui 
frigul era mai intens iar treptele începură 
să crape. Buzele vineţii se se desenau 
subţiri între obrajii reci. Brusc pielea 
încetă să mai fie opacă. 
 

 

   - Cine eşti tu? 
   - Eu sunt primul din acest tablou. Eu 
sunt prima fiinţă care a pătruns aici şi a 
fost redesenată. Sunt spiritul acestui 
Crăciun. Sunt cel care veghează peste 
partea asta de lume. 
   Am înţeles. Mă aflam într-o buclă de 
timp. Eram în Zona Crăciunului veşnic. 
Aici era Crăciun pentru totdeauna. 
   Pupilele îi semănau acum cu nişte flori 
de gheaţă. Sclipeau în lumina lunii şi un iz 
de emoţie mă gâdilă pe spate urcând spre 
creier. 
   Brusc forma aceea nefirească deveni 
nemişcată. Zăpada începu să îi acopere 
chipul precum o glugă de lumină. M-am 
apropiat de el şi l-am îmbrăţişat. Dar el nu 
mişcă. I-am strâns mâinile, dar degetele 
cenuşii nu se mişcară deloc. Pielea nu 
simţi nimic. Iar chipul mă privea neclintit. 
Ochii nu se mişcau şi nu clipeau. L-am 
îmbrăţişat şi atunci i-am simţit respiraţia. 
Am simţit cum îmi şopteşte prin acele 
buze încremenite. Am coborât de pe 
acoperişul cenuşiu. O lumină întunecată 
lumina tabloul de iarnă. Tot timpul era 
aceeaşi scenă. Timpul nu trecea. Eu trăiam 
o singură senzaţie. 
   Simţeam mirosurile Crăciunului şi 
priveam oamenii mergând la colindat, dar 
iarna nu trecea, luminile nu se stingeau iar 
colindătorii erau mereu aceiaşi cu cei de la 
început. Totul era ca un film scurt care se 
derula la infinit. M-am plimbat pe străzi. 
Tot timpul acelaşi circuit. Dar niciodată nu 
îmi regăseam urmele. Tot timpul erau 
şterse după ce păşeam pe zăpadă. Tot 
timpul un copil se lovea de mine neatent ca 
apoi să îşi ceară scuze şi să îşi continue 
fuga. Tot timpul brutarul mă invita să stau 
cu el de vorbă. Dar oare ce s-ar întâmpla 
dacă nu aş asculta de regulile tabloului şi 
aş face ce aş vrea eu? Ce s-ar întâmpla 
dacă nu aş respecta circuitul? Am ajuns 
din nou în faţa brutăriei. Dar de data asta 
m-am oprit. În spatele meu paşii încetară 
să mai dispară. Brutarul mă privea 
insistent şi eu am acceptat invitaţia. Am 
privit cum noaptea era pe sfârşite iar 
îngerul Crăciunului începea să se dezgheţe 



 

 

din acea letargie stranie. Îl priveam iar el 
îmi zâmbea cu obrazul pe jumătate 
dezgheţat. Brutarul îmi zâmbi. L
mai atent: un copil... 
   Brusc totul se înceţoşă. Tabloul începu 
să se dizolve. Mirosul Crăciunului dispăru 
find înlocuit cu un miros de
vaselină. 

*** 
   O lumină cenuşie se ref
geamurile murdare. Mirosul de ulei şi fier 
înconjura încăperea. Braţe metalice 
acoperite de praf se ridicau din podea 
tăcute. Lângă mine se întrezăreau formele 
albe ale costumelor de astronau
Generalul se ridică respirând greu. 33 de 
forme de tablouri zăceau rezemate de o 
masă neagră. 
   - Se pare că toţi au reuşit să tr
zise.  
 

 
   Tablourile se înnegriră şi începură să 
ardă. Lunetiştii se retraseră precauţi.
   - Ce e locul acesta? întrebă 
Ivan Zheka. 
   - Asta a fost cândva fabrica de suflete
avatar. Aici era locul unde sufletele se 
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rgie stranie. Îl priveam iar el 
îmi zâmbea cu obrazul pe jumătate 

mi zâmbi. L-am privit 

. Tabloul începu 
să se dizolve. Mirosul Crăciunului dispăru 
find înlocuit cu un miros de metal şi 

O lumină cenuşie se reflecta în 
. Mirosul de ulei şi fier 

înconjura încăperea. Braţe metalice 
acoperite de praf se ridicau din podea 

ăreau formele 
lor de astronauţi. 

Generalul se ridică respirând greu. 33 de 
forme de tablouri zăceau rezemate de o 

Se pare că toţi au reuşit să treacă, îmi 

 

egriră şi începură să 
ardă. Lunetiştii se retraseră precauţi. 

ta? întrebă locotenentul 

Asta a fost cândva fabrica de suflete-
. Aici era locul unde sufletele se 

năşteau. Aici e locul unde trupurile moarte 
prind viaţă. 
   - Cum? Cum de pot fabrica 
trupuri? 
   - Tot timpul trupurile au 
Corpurile moarte şi fără suflete le adunau 
de prin lume şi le reparau ca pe
păpuşi stricate, punându
„Suflete” care vin din pustiul alb al 
Siberiei. 
   - Cum arată sufletele Siberiei
   - Unii spun că sunt sub forma
roşii care cresc în zăpada albă neatinşi de 
frig, nemişcaţi de vânt. 
este chiar în stadiul în care aşteaptă un 
suflet, atunci el este amorf 
normal, numai că nu are chip. În loc de 
ochi, gură şi expresii, nu este
decât o bucată netedă de piele sub forma 
feţei. 
   Generalul îmi întinse de pe masă un mac 
ofilit. L-am privit. Petalele nu mai erau 
roşii. În vârfuri predomina un cafeniu şters 
pe care începea să îl acopere un alb 
îngheţat, iar la bază încă
mică umbră de vişiniu. 
 

 
   - Floarea îngheaţă dacă e lăsată singură.
   Am privit în jur. Pânze cafenii acopereau 
mobila simplă şi veche, iar o perdea de 
praf ne ascundea secretele fabrici

năşteau. Aici e locul unde trupurile moarte 

Cum? Cum de pot fabrica suflete şi 

Tot timpul trupurile au fost aceleaşi. 
Corpurile moarte şi fără suflete le adunau 
e prin lume şi le reparau ca pe nişte 

păpuşi stricate, punându-le „suflete” noi. 
care vin din pustiul alb al 

sufletele Siberiei?  
Unii spun că sunt sub forma unor maci 

roşii care cresc în zăpada albă neatinşi de 
 Vezi, când un corp 

este chiar în stadiul în care aşteaptă un 
amorf – este perfect 

numai că nu are chip. În loc de 
ochi, gură şi expresii, nu este nimic altceva 
decât o bucată netedă de piele sub forma 

Generalul îmi întinse de pe masă un mac 
am privit. Petalele nu mai erau 

roşii. În vârfuri predomina un cafeniu şters 
pe care începea să îl acopere un alb 
ngheţat, iar la bază încă mai încăpea o 

 

a îngheaţă dacă e lăsată singură. 
Am privit în jur. Pânze cafenii acopereau 

mobila simplă şi veche, iar o perdea de 
praf ne ascundea secretele fabricii. Zece 
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căşti erau aşezate ordonat una lângă 
cealaltă. 
   - De aici începea rolul minerilor. Pentru 
a ţine trează fabrica, lucrătorii aveau 
nevoie de mult curent. Pentru a pune 
braţele metalice în funcţiune şi pentru a 
păstra florile într-o anumită climă 
artificială. Minerii descoperiseră în munţii 
de gheaţă din apropiere zăcăminte ale unui 
metal necunoscut care ceda energie multă 
şi avea toate calităţile pentru a înlocui 
wolframul. 
   - Acesta e un cimitir de suflete. O 
câmpie unde cresc florile inimii celor 
ascunşi spre a fi „refăcuţi” în fabrică. 
Fiecare mormânt de aici ascunde o floare. 
Demult nimeni nu a mai avut grijă de 
morminte. Locul e pustiu, iar printre 
mormintele vii zac multe morminte ale 
celor definitiv morţi. 
   Am mângâiat florile de gheaţă care 
acopereau una dintre lespezile de piatră. 
Un lup negru era desenat cu cărbune lângă 
unul dintre morminte. Mormintele se iveau 
unul după altul. Prea mulţi morţi şi prea 
puţini rămaşi. 
   Brusc m-am oprit locului. Un mormânt 
simplu din piatră se desena înaintea mea. 
Aerul rece îmi înţepa gâtul. Pe raclă era 
scris numele meu: „Aleksandr Pyotr 
Zhelinski”,  născut pe 27 Ianuarie 1988, 
dar unde trebuia să fie data în care muream 
nu scria nimic. 
   - Cu toţii ne găsim mormintele aici, cu 
toţii aparţinem acestui loc, mi-a spus 
Generalul Danko Degtyarev. Şi eu am 
undeva numele scris. 
   - Înţeleg că de aici va începe de fapt 
misiunea mea? 
   - Aici a eşuat expediţia trecută. Aici a 
murit cel de-al optulea călăuzitor. Tu eşti 
al nouălea. 
   - Nu e un gând prea încurajator să ştii că 
toţi ceilalţi sunt morţi. 
   - Nu e, într-adevăr. Nu e deloc. 
   - Pe unde să mergem? întrebă 
locotenentul Ivan Zheka. 
   - Deschideţi racla, am spus cu hotărâre. 
Cea ce căutăm este acolo.  
 

 
 
   - Aţi vrut să vă fiu călăuză, iar pentru 
mine călăuză îmi este sufletul, am spus, 
văzând că ezită. Deschideţi racla! 
   Pe lespede a început să-mi apară data 
morţii. Era anul acesta şi ziua de azi. 
   Soldaţii ascultară şi răsturnară scutul de 
piatră. Am privit înăuntru. O uşă orizontală 
aştepta să fie deschisă. Semăna cu uşa 
camerei mele. Locul unde mă ascundeam 
şi desenam. Am mângâiat desenele 
stângace de pe ea. Am intrat în lumea 
orizontală a sufletului meu. 
   Încăperea era goală. Un simplu mac 
lumina slab încăperea. Am dat să îl 
mângâi, dar un glob de sticlă mă opri. Am 
privit mica fiinţă cum pâlpâia. 
   - Văd că ţi-ai recunoscut încăperea. 
   Un om trecut de prima jumătate a vieţii 
mă privea. 
   - Unde mă aflu? 
   - Unde ai vrut să fii, în camera mult-
dorită. Tu eşti primul care a reuşit să intre 
aici. Până acum nimeni nu a ajuns aici. 
   - Dar tu cine eşti? 
   - Eu sunt cel care a construit această 
cameră. Ea dăinuie de mii de ani şi totuşi 
este creată în fiecare zi. Aici timpul e 
diferit. Aici clipele altfel. Când vei ieşi de 
aici, nu îţi vei mai găsi camarazii. Ei au 
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plecat de mult, crezând că te-au pierdut. 
Eşti deja mort pentru ei. 
 

 
 
   - Dar ce este această cameră? De ce toată 
lumea o râvneşte şi totuşi se teme de ea? 
   - Lumea crede că aici se nasc 
începuturile şi sfârşiturile.  
   Un gând înspăimântător mi-a venit 
atunci în minte. Aceasta era cu adevărat 
Camera dorinţei. Însă camera dorinţei era 
infestată de „Pustiitorul minţii”. Marele 
Manipulator de conştiinţe se jucase cu 
dorinţele şi firile oamenilor. 
   - Voi toţi sunteţi creaţi de mine. Tu exişti 
pentru că eu m-am gândit la o călăuză ca 
tine. Eu am vrut ca tu să mă găseşti. Tu 
eşti singurul care putea înţelege ce e 
începutul şi sfârşitul. Da, eu sunt cel care 
v-am creat ca poveste. V-am făcut timpul. 
Dar pentru mine aceea e o simplă repetare 
circulară care se mişcă până ce bateria se 
termină şi atunci trebuie să o schimb. 
Timpul vostru nu are substanţă. Este 
precum o muzică. Ceasul e doar 
instrumentul muzical cu care asculţi 
muzica timpului. Lumea ta este un vis pe 
care îl trăiesc eu. Iar eu sunt mintea din 
care v-aţi născut. Visele mele sunt 
singurele care dăinuie. Fiinţele voastre nu. 

   - Dar atunci totul ar fi o minciună. 
   - Copilăria ta e o minciună. Şcoala, 
maturitatea, armata, Zona. 
   - Vai, cât de singur eşti! am exclamat cu 
compătimire.  
   Atunci Marele Manipulator de conştiinţe 
a început să se destrame. 
   - Stai! Toată lumea aceasta este un vis. 
Toate lumile sunt vise. Eu sunt visul cuiva, 
iar voi sunteţi visele mele. Eu nu mă aflu 
aici, chiar şi eu sunt o parte din visul meu. 
Lumea este plină de vise, de lucruri 
neînţelese. Dar nu trebuie să vă fie frică de 
ele. Poveştile voastre despre cameră sunt 
induse de mine.  
   Am rostit sec: 
   - De acum înainte nu vei mai ucide pe 
nimeni. 
   L-am privit cum devine ceaţă. Pustiitorul 
minţii era acum mai bătrân ca timpul. L-
am privit cum îşi lasă capul în poală şi se 
face neant.  
   Primul chip pe care l-am văzut a fost al 
Generalului Danko Degtyarev. Zâmbea 
mulţumit. 
   Nu mai era nevoie de nici o confirmare, 
de nici un cuvânt. Doar să mă întind pe 
zăpadă şi să privesc Cerul. 
 
 

Vlad I. T. Popa, clasa a VIII-a A 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
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P L Ă M A D A  V E C I N I C I E I  

 

Mihail Medrea 
 

 

Secvenţa 1 
 

Un apartament E sâmbătă seara. El şi 

ea stau la televizor şi se uită la o emisiune 

de divertisment, ronţăind seminţe şi bând 

bere – ea din pahar, el de-a dreptul din 

sticlă. 
 

EA : Ce mai fiţe face şi asta! 
 

   El tace. 
 

EA : Uite-o cum îşi expune picioarele! Şi 

ce genunchi urâţi are! 
 

   El soarbe o gură de bere. 
 

EA: Păi da, că ţie-ţi place! Nu ştiu ce găsiţi 

voi la capra asta?! 
 

   El râgâie. 
 

EA : Porcule! Spune măcar pardon. 

EL : Pardon. 

EA : Cu pardonu' omori omu'... 

EL . Exagerezi, ca de obicei. 

EA : Vezi că... 

EL : Vezi că s-a terminat berea. 

EA : Şi ce propui? 

EL : Aştept pauza publicitară. 

EA : Şi? 

EL : Şi-o să te rog... 

EA : Poţi să uiţi.  

EL : Da' ţigările? 

EA : Aşa-i, că nici ţigări nu mai avem. 

EL : Vezi... 
 

Pauza publicitară. 
 

EA : Acum e momentul. 

EL : Exact. 

EA : Să iei şi o „Cola“ şi nişte pliculeţe de 

ness. 

EL : Poţi să uiţi. (se ridică de pe canapea 

şi se îndreaptă într-o direcţie bine 

precizată) 

EA . Ce faci? 

EL : Bine. (dispare) 
 

   Ea face o mutră acră, ia telecomanda şi 

zap-ează până dă de un film. 

   El revine. Priveşte spre tembelizor, apoi 

spre ea; caută din ochi telecomanda, pe 

care ea o ţine în poală. El dă să întindă 

mâna... 
 

EA : Să nu'ndrăzneşti! 
 

   El îi întoarce spatele şi se îndreaptă spre 

camera Bunicului. 
 

EA : Ce faci? 
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El nu răspunde. Ciocăne uşurel, apoi 

ceva mai tare, întredeschide uşa, ezită 

niţel în prag, apoi pătrunde în cameră şi 

închide uşa după el. 
 

 
 

EA (bombănind) : C-aşa-mi tot faci, când 

mi-e lumea mai dragă... 
 

   Sună „mobilul“. Ea nu-l aude decât la al 

doilea apel. Se ridică alene de pe canapea, 

caută telefonul prin puzderia de sticle, 

pahare, ceşti de cafea etc. aflate pe masă, 

îl ia, butonează, priveşte îndelung la micul 

ecran al aparatului şi nu răspunde. 

   El – apare din camera bunicului. 
 

EL : Cine-i? 

EA : Unde? 

EL : Pe celular.  

Ea : Nu ştiu. E un număr pe care nu l-am 

băgat în memorie. (aşază „mobilul“ din 

nou pe măsuţă) 
 

   El merge în hol, de unde ia o plasă. 

Revine în cameră şi adună sticlele goale 

de bere. 
 

EL : De care ness să-ţi iau? 

EA : Mai bine ia nişte capucino. Ai bani? 

EL : Love story... 

EA : Ce? 

EL : N-ai bani, I'm sorry. 

EA : Ce poante slabe! Cu d'astea am 

absolvit la grădi. 
 

   El îi scoate limba. 
 

EA : Mai bine zi, ce face? 

EL : Cine? 

EA : Tataie. 

EL : Ce să facă? Plânge. 

EA : Şi se tânguie la icoane. 

EL : Nu. Numa' plânge. 
 

Secvenţa 2 
 

   Acelaşi apartament, aceeaşi cameră. 

Dimineaţa. Duminică dimineaţa. Prin 

jaluzelele închise, pătrund vesele dungi de 

lumină. El şi ea dorm. El sforăie 

bărbăteşte. Ea toarce pisiceşte. 

   Sună mobilul. Ea, cu ochii abia mijiţi, 

fără să se dea jos de pe canapea, îl caută, 

pe bâjbâite. Apasă, la întâmplare, pe 

câteva butoane, până îl reduce la tăcere. 

   El nu mai sforăie. Ea deschide ochii de-a 

binelea. 
 

EA : 'ra-ţi a' naibii de mitocani! 

EL : Ce-i? 

EA : Ţ 'a sunat mobilu'. 

EL : Şi? 

EA : Şi m-am trezit. Aşa de frumos 

  visam... Se făcea că... 

EL : Cine? 

EA : ... eram la mamaie, la ţară... Era 

 seară, o seară caldă, de vară şi greierii... 



 

55 
 

EL : Cine? 

EA : Greierii. 

EL : Dă-i naibii de greieri şi de păsărelele 

din capu' tău şi lasă-mă să dorm! 
 

 
 

   Ea începe să plângă.  
 

EL : Cine era? 
 

   Ea plânge în hohote. Lui i se face milă şi 

o ia în braţe. Ea se zbate, la început, după 

care se linişteşte şi plânge în braţele lui. 

El o mângâie, pe păr, pe umeri şi, încet-

încet, mâna lui se strecoară sub plapumă. 

Ea gângureşte cât gângureşte şi, la un 

moment dat, îl respinge. 
 

EL : De ce nu? 

EA . Că nu se poate. 

EL : De ce? 

EA : Ştii tu... 

EL : Ce să ştiu? 

EA : De ce nu se poate. 
 

   El îi întoarce spatele, dezamăgit. Şi ea îi 

întoarce spatele şi suspină între perne. 
 

EL : Acum de ce-mi boceşti? 

 

   Ea, cu nasul în perne, spune ceva, însă 

nu se înţelege nimic.  

   El o răsuceşte spre sine. 
 

EL : Ia zi, de ce plângi? 

EA (printre hohote) : Ani... ma... lu... le,... 

nu...ma'... la sex... la sex... nu...ma'... 

EL : Aiurea! Ce sex îi ăsta? Azi nu, că-s 

obosită, mâine nu, că mă doare capu', 

altă dată nu, că-s pe stop... Nu mai am 

mult şi-o să mă călugăresc. 
 

 Ea începe să râdă. 
 

EL : Râzi tu, Harap Alb, da' ăsta nu-i râsu' 

tău. 

EA : La cât îi bătrânu' de bisericos, aşa eşti 

tu un păcătos. 

EL : Lasă, că m-oi pocăi şi io când oi 

ajunge ca el. 

EA : Crezi că mai apuci? 

EL : Ce faaceee?! Carevas'zică... 

EA : Hai, bă Alex, nu te mai ambala aşa, 

ce, nu ştii de glumă? 

EL : Ce să-ţi spun, asta-i gluma mea 

preferată. 

EA (îi întoarce spatele) : Ciufutule! 
 

 El dă din mână, a lehamite, şi dă să 

meargă la baie. Care e însă ocupată. 
 

EL : Pardon. 

EA (de sub plapumă) : Aşa se întâmplă 

to'deauna: când ai şi tu nevoie, moşu' îi 

pe poziţie! 

EL (revenind în sufragerie) : Lasă, nu mai 

fă şi tu atâta caz, că n-o să trăiască el 

cât Matusalem! 

EA : Ăsta ne-groapă pe toţi. 
 

 Se aud clopotele de la biserică. 
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EL : Doamne, iartă-ne! (îşi face 

nenumărate cruci mărunte şi repezi, şi-

şi scuipă în sân) 

 

 
 

EA (coborând din pat) : Ai făcut cafeaua? 

EL : Păi ce, am avut când? 
EA : Măcar atât să faci şi tu în casa asta. 

EL : Cum adică? Ş-apoi, îi casa mea! 

EA : Nu mai spune! De când?... 

EL : Îi casa lu' bunicu', deci e şi casa mea! 

EA : O să fie, da' numa' când o da el colţu'! 

Asta dacă nu intră pe fir ăia din Canad... 
 

 Apare bunicul, în halat, papuci, 

căciuliţă pe cap, ochelarii pe nas 

ş.a.m.d. 
 

BUNICUL : Bună dimineaţa, copii. 

EA : 'Neaţa. 

BUNICUL : Alexandre, te rog frumos, mă 

ajuţi să-mi fac plimbarea? 

ALEXANDRU : Ce plimbare, tataie?! Te-

ai uitat pe geam? 

BUNICUL : Da. E aşa un soare frumos... 

EA (ridicând jaluzelele) : Soare cu dinţi. 

ALEXANDRU : E polei, tataie. 

BUNICUL : Mergem pe la soare. 

ALEXANDRU : Ba nu mergem nicăiri. 

Doctoru' a spus că n-ai voie să faci 

eforturi. 

BUNICUL : Ce ştie doctorul decât să 

spuie: asta nu e voie, aia îngraşă, ailaltă 

ridică tensiunea... 

EA (bombănind) : Bine că le ştii d-ta pe 

toate! 

BUNICUL : Iertaţi-mă că vă năcăjesc. 

EL : Ce vrei să mănânci? 

BUNICUL : O să-mi încălzesc niţel lapte. 

EA (tăioasă, către Alexandru) : Ţine-l tu 

de vorbă, că io mă duc să prepar 

gustările! 

BUNICUL : Nu te deranja, Marcelina 

dragă. 

EA (bombănind) : Mai mare deranju-ar fi 

să-mi dai d-ta laptele-n foc. 

BUNICUL : Poftim? 

EA (în şoaptă, către Alexandru) : Vezi de 

el, să nu facă vreo boacănă. 

ALEXANDRU : Hai, tataie, stai aici (îl 

duce la fotoliul de lângă fereastră) Stai 

aici, liniştit. (porneşte televizorul şi-l 

fixează pe programul local care 

transmite Sfânta Liturghie de la 

Catedrala mitropolitană) 

BUNICUL (închinându-se) : De ce nu mă 

mai lăsaţi la biserică? 

ALEXANDRU : Ce ţi-a zis doctoru'? : 

„fără eforturi“. 

BUNICUL : Ce ştie el? Io numa' la sfânta 

biserică mă simţ bine. 

ALEXANDRU : O să mergem diseară, la 

vecernie, dacă se mai înmoaie vremea. 

 

Secvenţa 3 
 

Camera bunicului. Mai mică decât 

camera tinerilor. Simplă. Pe peretele de 

către răsărit, o icoană mare. Dedesupt – 
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candela, aprinsă. E seară. Bunicul stă pe 

marginea patului în clasica postură a 

gânditorului. 

Se aude o bătaie discretă în uşă. 

Bătrânul n-o aude. Ciocănitul se repetă, 

mai tare de data asta. 
 

 
 

BUNICUL : Da. 
 

 Uşa se deschide. E nepotul.  
 

ALEXANDRU : E voie? 

BUNICUL : Cum nu. Vino-ncoace. 

ALEXANDRU : Nu te deranjez? 

BUNICUL : Nu mă deranjezi niciodată. 

   Mai degrabă vă deranjez io pe voi. 

ALEXANDRU : Nu mai vorbi aşa, tataie. 

BUNICUL (făcându-i loc lângă el) : Hai, 

  stai aici. 
 

   Alexandru se aşază, ascultător. O vreme, 

tac amândoi. 
 

BUNICUL : Şi, cum mai merg treburile? 

ALEXANDRU : Aşa şi-aşa. 

BUNICUL : Mai mult aşa, ori... 

ALEXANDRU : Nu mă plâng. De când 

am câştigat concursu' ăla, ştii matale... 

BUNICUL : Ce concurs? 

ALEXANDRU : Acu' două luni... când am 

luat premiu' ăl mare la... 
 

 Apare ea. 
 

EA : Săru' mâna, tataie. 

BUNICUL : Bună să-ţi fie inima, fata 

moşului. 

EA (către Alex) : Vezi că ai primit două 

  mesaje de la şefu'! 

ALEXANDRU : Dă-l în mă-sa! 

BUNICUL (aspru) : Alexandre, ia seama 

  cum vorbeşti! 

ALEXANDRU : Iartă-mă, tataie, da'  

   porcu' ăla nu merită mai... 

BUNICUL (întristat) : Degeaba s-a ostenit 

   cu tine biata maică-ta... 

EA : Ei şi d-ta, tataie, nu mai fi aşa de 

   sensibil! Prea le pui la inimă pe toate. 

BUNICUL : Dragii mei, în faţa Celui de 

Sus, vom da samă de fiece cuvânt, de 

fiece gest. De-aia trebuie să fim foarte 

atenţi cum vorbim şi cum ne purtăm 

unu' cu altu'! 

EA : Păi matale erai bun de popă. 

BUNICUL : Nu-i vorba de asta. 

EA : Vorba multă, sărăcia omului. Eu 

venii şi-i spusei lu' Alex. Acu', trebui’ 

să plec. 

ALEXANDRU : Unde? 

EA : La Florenţa. 

ALEXANDRU : Iar? 

EA : Cum adică? 

ALEXANDRU : Păi şi când ai venit de la 

servici, mai întâi ai fost la Florenţa, şi 

abia dup-aia... 

EA : Asta-i pesa. Dac-am intrat în horă... 

(pleacă) 
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BUNICUL (zâmbind) : Văd că staţi bine 

cu turismu'! 
 

 Alexandru ridică din sprâncene, 

nedumerit. 
 

 
 

BUNICUL : Mai în fiece zi, ţuşti până la 

Florenţa şi înapoi. 

ALEXANDRU (râde) : Toată ziua la 

Florenţa, / Până te-apucă demenţa. 

BUNICUL . Trebuie să fie tare frumos la 

Florenţa.... 

ALEXANDRU : Frumos, pe naiba! 

BUNICUL : Te rog mult, da' mult de tot – 

nu-l mai pomeni pe necuratu'! 

ALEXANDRU : Ei, şi d-ta. Să-njur n-am 

voie, să drăcuiesc nici atât. Cum să mă 

descarc şi io? 

BUNICUL : Să te stăpâneşti. Şi să te rogi. 

E atât de simplu, şi de curat. 

ALEXANDRU : O fi, pentru matale. Io îs 

altă fire, mai dinamică. 

BUNICUL : Fă şi tu un efort. 

ALEXANDRU : Las' că te rogi mata şi 

pentru noi. 

BUNICUL : Mă rog, e drept, însă nu-i de-

ajuns. Fiecare trebuie să se străduiască 

pentru propria-i mântuire. 

ALEXANDRU : M-oi strădui şi io, când 

oi fi ca mata. 

BUNICUL : Nu te supăra, da' asta-i o 

socoteală păguboasă. Nimeni nu ştie ce-

i rezervă viitorul. Eu nu spun, Doamne 

fereşte, că... Înţelegi? 

ALEXANDRU : Nu. 

BUNICUL : Venim pe lume pe rând, însă 

plecăm pe sărite. 

ALEXANDRU : Adică? 

BUNICUL : Adică nu se moare în ordinea 

vârstei; sunt destui tineri, ba chiar şi 

prunci care se prăpădesc înainte de 

vreme. Aşa că nu poţi să-ţi faci 

socoteala că la tinereţe îţi faci de cap 

cum vrei, că doară ai timp la bătrâneţe 

să te tot rogi şi să te pocăieşti. Nu. 

Mântuirea trebuie câştigată începând 

din copilărie! 

ALEXANDRU : Mă dau bătut. Le spui ca 

din cărţile matale sfinte. (se ridică) 

BUNICUL : Omul îşi este cel mai mare 

duşman... 

ALEXANDRU : Ce vrei să spui? 

BUNICUL : Că mulţi dintre noi îşi fac rău 

în cunoştinţă de cauză, înţelegi? 

ALEXANDRU : Înţeleg, da' nu pricep. 

 

Bunicul dă să spună ceva, însă nepotul 

îl ia pe după umeri şi nu-i dă voie să se 

ridice în picioare. 
 

ALEXANDRU : Ai dreptate, tataie, ca 

întotdeauna. Numa' că acum trebuie să 

plec. (începe să râdă) 

BUNICUL (întristat) : De ce-mi râzi aşa, 

... 
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ALEXANDRU : Ca proasta-n... 
 

 Bunicul îşi bate obrazul, mustrător. 
 

ALEXANDRU : Hai, tataie, nu mai fă şi 

d-ta atâta caz. Deci râd, că trebuie să 

mă duc şi io la Florenţa. 

BUNICUL : Ce tot îi daţi cu Florenţa asta? 

ALEXANDRU : D-aia şi râd, fiindcă 

Florenţa noastră nu-i aia din Italia. 

BUNICUL : Am priceput şi singur atâta 

lucru. 
 

 
 

ALEXANDRU : Florenţa îi partenera de 

afaceri a lu' Marcelina. 

BUNICUL : Ce afaceri? Io-te, aţi ajunseră 

şi „oameni de afaceri“! 

ALEXANDRU : Normal. Vezi, d-ta, cu 

banii câştigaţi la concurs am intrat în 

afaceri. Şi pentru că io-s super-ocupat la 

servici, a intrat Marcela în afaceri cu 

vară-sa, Florenţa. 

BUNICUL : Nu mai spune! Şi-n ce 

domeniu? 

ALEXANDRU : Import-export, normal, că 

astea merg cel mai bine! (se uită la 

ceas:) Aoleo! Săru' mâna, bunicule, te-

am pupat, că-mi zbârnâie celularu' în 

sufragerie de zici că nu-i adevărat! 
 

Pleacă. Bunicul se ridică şi, cu ochii la 

icoană, face trei cruci mari, călugăreşti. 

 

Secvenţa 4 
 

   El şi ea în bucătărie. Ea găteşte, el spală 

vasele. 
 

EA : Hai, du-te de-aici, că mai mult mă- 

   ncurci! 

EL : Altă dată să nu te mai plângi că nu te 

    ajut la treabă. 

EA : Da' şi tu, ajută-mă, nu-mi sta-n cale! 

EL : Şi ce să fac? 

EA : Uite, curăţă cepele astea. 
 

 El se execută. 
 

EA (privindu-l, amuzată de 

neîndemânarea lui) : Alex... 

ALEX (preocupat) : Da. 

EA : Alex, ştii ce mă gândeam? 

ALEX : Da. 

EA : Pe pariu? 

ALEX : Da. 

EA : Pe cât? 

ALEX : Pe-un bax de bere. 

EA : Tu nu te saturi niciodată de bere? 

ALEX : La ce-ai vrea să mă gândesc în 

   căldura asta? 

EA : Chiar, deschide geamu', s-aierisim 

    aicea. 

ALEX : Deschide-l tu, că io-s murdar. 
 

 Ea deschide geamul. 
 

EA : Bine. Un bax de bere, contra un 

   parfum, marca Brise d'amour. 
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ALEX : Bate palma. 
 

 Bat palma. 
 

EA (nerăbdătoare) : Spune, la ce mă 

    gândeam? 

 

 
 

ALEX : Poţi să-mi dai banii de bere. 

EA : Vedem noi. Hai, spune! 

ALEX (plictisit) : Ce-ar fi să câştigăm la 

   „loteria vizelor“... 

EA (perplexă) : Nu se poate! De unde-ai 
   ştiut? 

ALEX : Mare lucru! De câteva săptămâni 

   numai de asta vorbeşti cu Florenţa. 

EA : Da' de unde ştii tu ce vorbesc io cu 

   Florenţa? 

ALEX : Mi-a spus Jack, data trecută, când 

   am mers cu el la peşti. 

EA (înciudată) : Ce mai bărbaţi! Bârfiţi 

   mai rău ca femeile. 

ALEX : Ţi-e ciudă de nu mai poţi! Da' 

pariu'-îi pariu. Pregăteşte banii, că io 

mă duc după sticle. 

EA : Nu pupi tu nici un leu! Ce, ai uitat că 

mâine mergem cu Florenţa după marfă? 

ALEX : Hai, Marcelina, nu fi zgârcomană! 

Ce, n-ai tu de câteva beri, acolo? 

MARCELA : Ai face bine să te cam laşi 

de bere. 

ALEX : De ce? 

MARCELA : Poate vrei s-ajungi un 

umflat, ca Jack. 

ALEX (ridicându-şi tricoul şi etalând un 

bust costeliv) : Las' că nu-i nici un 

pericol. 

MARCELA : De-al naibii ce eşti nu pui 

osânză pă tine! 

ALEX  (încordându-şi bicepşii) : Eronat. 

Pun carne, nu osânză. 
 

   Marcela tace, făcându-şi de lucru prin 

cele crătiţi şi oale.  
 

ALEX : Hai, nu mai fi îmbufnată. Uite, 

ieri am făcut o ciubucăreală babană, aşa 

că ajung nu doar de câteva beri, acolo. 

Mâine mergem şi luăm ce parfum îţi 

place ţie. 

MARCELA : N-ai tu bani de Brise 

d'amour. 

ALEX (râzând în hohote) : Pe ce punem 

pariu? 

MARCELA (chicotind) : Eşti un... un... nu 

ştiu cum să-ţi spun... 

ALEX (îmbrăţişând-o) : Spune-mi pe 

nume. 

MARCELA (cu glas moale) : Vezi că mi 

se arde mâncarea... 

ALEX : Ce romantică eşti! De-aia te şi 

iubesc io atâta. 

MARCELA : Tu pă mine?! Eşti aşa un 

mincinos, că... 

ALEX : Io-s mincinos!? Hai, pune-mă la-

ncercare. 

MARCELA : Faci tu orice-ţi cer eu? 
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ALEX (stă pe gânduri) : Ei, nu chiar orice. 

MARCELA : Vezi?... 

ALEX : Fii şi tu rezonabilă. 

MARCELA : Vezi că eşti un mincinos?! 

ALEX : Pentru că ştiu ce-o să-mi ceri. 

MARCELA : Gata cu pariurile. 

ALEX : Ştiu că numai la America îţi stă 

gându'! 
 

 Tăcere. Grea.  
 

 
 

MARCELA: De câteva zile am aşa, o 

presimţire c-o să ne anunţe c-am 

câştigat la „loteria vizelor“. De-abia 

aştept să plec în America! 

ALEX : Da' la mine nu te gândeşti. 

MARCELA : Dacă tu nu vrei să vii, nu te 

pot lua cu forţa. 

ALEX : Şi ce-o să fac cu tataie? 

MARCELA : Îl trimiţi lu' taică-tu', în 

Germania, ori lu' soră-ta, în Canada, că 

are alte posibilităţi decât noi. 

ALEX : N-o să vrea tataie. Doar a mai 

fost, şi-n Germania, şi-n Canada. 

MARCELA : Să fie sănătos. Dacă nu-i 

convine, să meargă la azil! 

ALEX : Nu-i pot face una ca asta lu' tataie. 

M-ar bate Dumnezeu! 

MARCELA : O să devii şi tu bisericos ca 

el. 

ALEX : Şi ce-i rău în asta? 

MARCELA : Eşti un nesuferit! 

ALEX : Nu fi egoistă. Mamaie şi tataie m-

au crescut, m-au dat la şcoală.... 

MARCELA : Ce să-ţi spun! Că studii 

înalte a trebuit să faci ca s-ajungi 

mecanic auto! 

ALEX : Asta m-a pasionat. 

MARCELA : Zi-i mai bine că nu ţ-a plăcut 

   cartea. 

ALEX : Bine că ţi-a plăcut ţie. 

MARCELA : Iară te iei dă mine? 

ALEX : Nu te supăra, pisicuţo, dar mă pui 

într-o situaţie extrem de... de,... nu ştiu 

cum să-i spun. Adevăru' e că doar pe 

tine şi pe tataie vă mai am pe lume. 

MARCELA : Hotărăşte-te: ori el, ori eu! 
 

   Alexandru rămâne cu gura căscată. 

Marcela îl priveşte fix cât îl priveşte, apoi, 

brusc, faţa i se destinde, zâmbind a râde. 
 

ALEX : Nu ştiam că sunt atât de amuzant. 

MARCELA : Acuma ştii. 
 

 Alex dă să iasă din bucătărie. 
 

MARCELA : Unde te duci? 

ALEX : Lasă-mă-n amaru' meu... 

MARCELA : Nici gând. N-am jurat că 

   vom fi împreună şi la bine şi la rău? 

ALEX : Uneori am impresia că am jurat 

   strâmb. 

MARCELA (în continuare, surprinzător 

   de amuzată) : Io sau tu? 
  

Alex dă din mână a lehamite. 
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MARCELA : Eram nişte copii şi nu ne-am 

   dat seama ce spunem. 

ALEX : Recunoaşte că erai topită după 

   mine. 

MARCELA (şăgalnică) : Uite cine 

   vorbeşte! 

ALEX (începând să-şi vină în fire) : Dac- 

   ai ştii ce m-ai... 

MARCELA (acelaşi ton) : Nu ştiu care... 

   Oricum... 

ALEX (răsuflând uşurat) : Uneori cred că 

   ne ia gura pe dinainte. 
 

 
 

MARCELA : Àdică? 

ALEX : Stai un pic, să mă gândesc bine, 

ca să nu-mi zboare şi mie un porumbel 

din gură. 

MARCELA : Când te'nervezi, îţi zboară 

ciori, nu porumbei. 

ALEX : N-am înţeles! 

MARCELA : Las' c-o să-nţelegi tu când o 
să creşti mare. 
 

Alex dă să spună ceva, însă Marcela îi 

opreşte vorba c-un sărut, pe care el îl 

prelungeşte, şi-l prelungeşte, şi-l tot 

prelungeşte... 

 

Secvenţa 5 
 

O dimineaţă de sâmbătă. El şi ea 

trândăvesc în pat. Bătrânul e în baie. 
 

EA : Ce tot moşmondeşte ăla acolo? Fac 

   pe mine.  

EL : Ai puţintică răbdare... 

EA : Ce răbdare? Mă scoate din sărite. Du- 

  te şi spune-i să-i lase şi pe alţii! 
 

 El tace. 
 

EA : Nu mă fă, că... (se ridică din pat ; e 

   doar în chiloţi) 

EL (iritat) : Ce faci? 

EA : Mă duc să-i spun vr’o câteva. 

EL : Te rog să... 
 

   Se deschide uşa la baie. 
 

EL (în şoaptă) : Pune ceva pe tine. 

EA (tare) : De ce? 
 

   El îşi bate obrazul cu degetul, în sens de 

„nu ţi-e ruşine“? 

 

EA : Las' c-a mai văzut el muieri 

   dezbrăcate. 
 

   Bunicul tuşeşte uşurel, cu subînţeles, şi 

se aud paşii lui târşâiţi îndreptându-se 

spre camera mică. Închide uşa. 
 

EL : Acum e liber. 

EA : În sfârşit. (îşi ia pe umeri halatul de 

casă) 

EL : Afurisită mai eşti! 

EA (inocentă) : Mi-e frig. 
 

 El îşi aprinde o ţigară. 
 

EA : Du-te şi pune de cafea. 

EL : Bine. 
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EA : Hai, nu te mai moşmondi ca bunică- 

  tu! 

EL : Ba, el nu... 

EA : Du-te-odată! 

EL : Bine-bine. 

EA : Hai, măi motane! Ce vrei, să mă pun 

   în genunchi? 

 

 
 

EL : Dac-aşa-i tu chef... 

EA : Ia zi, ai chef? 

EL : Mai întrebi? 

EA : Dacă nu faci cafeaua... 

EL : Am făcut-o deja. 

EA (surprinsă) : Când? 

EL : Aseară, când erai în baie. 

EA : Bine. Du-te şi-ncălzeşte-o. 

EL : Şi tu, du-te... 
 

   Se deschide uşa de la camera bunicului. 

Acesta tuşeşte. 

 

EL (din pat) : Săru' mâna, tataie. 

BUNICUL (nu se vede. Stă pe hol) : Bună 

   să vă fie inima. V-aţi sculat în pace? 

EA : Pace-pace între două dobitoace. 

EL : Cum te simţi? 

BUNICUL : Ca la 85 de ani. 

EA : Pot să merg la baie? 

BUNICUL : Desigur. 
 

   Ea îşi încheie un nastur’-doi la halatul 

de casă şi se îndreaptă spre baie. Ajunsă 

în hol, spune un „săru' mîna“, bunicul îi 

răspunde: „îţi doresc o zi frumoasă ca 

tine, şi liniştită“ (accentuează pe 

„liniştită“). 

   El se ridică din pat. Bunicul vine în 

cameră. E îmbrăcat în costumul său 

negru, dichisit ca un cavaler. 
 

EL : Săru' mâna.  
 

   Bunicul îl sărută pe frunte. 
 

EL : Te duci la biserică? 

BUNICUL : Cum altfel? Bine-ar fi să  

   veniţi şi voi. 

EL : E vreo sărbătoare? 

BUNICUL : E sâmbăta Sfântului Toader.  

EL : ...? 

BUNICUL : Se face pomenirea morţilor. 

EL : Marcelina vrea să mergem la... 

BUNICUL : Cum vreţi. Numai, vă rog, nu 

mai leneviţi în pat şi, mai ales, nu vă 

hârjoniţi în această sfântă zi de 

pomenire! 

EL (cu juma' de gură) : De ce? 

BUNICUL : E păcat. 
 

   Apare ea. 
 

EA : Ce-i păcat, tataie? 

BUNICUL :  E păcat mare să nu cinsteşti 

   cum se cuvine praznicele. 

EA : Le cinstim în felu' nostru... 

BUNICUL : Stăpâniţi-vă măcar până se- 

   ncheie Sfânta Liturghie. 
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EA : Atunci te întorci matale de la 

   biserică. 

BUNICUL : O să merg până la cimitir. 

EL : De ce? Doar ai fost şi ieri. 

EA (în şoaptă şi concomitent cu el) : Da' 

   de te-ai duce-odată... 
 

 
 

   Doar Alex o aude şi îi aruncă o privire 

dojenitoare. 
 

BUNICUL : Mă cheamă ea. Am visat-o 

   az'-noapte. 

EL : Şi?... 

BUNICUL : Era supărată. Mi-a spus: 

Lixandre, tu de ce nu vii la mine? Să 

ştii că te aştept. 

EL : Şi mata ce i-ai spus? 

BUNICUL : Am plâns. Mi-e dor de ea. 

EA : Şi ei îi e dor de mata. Du-te, n-o lăsa 

   să te aştepte! 

BUNICUL (o priveşte cu drag) : Aşa o să 

şi fac. Şi cât de curând. (se îndreaptă 

spre holul de la intrare) 

EL : Săru' mâna. 

BUNICUL (întorcându-se spre ei, cu faţa 

scăldată de bucurie) : Dumnezeu să vă 

binecuvânteze! (iese) 

EL (după un timp) : Ai văzut? 

EA : Ce? 

EL : Ai văzut ce fericit era bunicu'? 

EA : Nu mi-ai văzut papucii? 

EL (dezamăgit) : Păcat că n-ai văzut 

lumina din ochii lui. 

EA : Normal. 

EL : Cum adică? 

EA : Normal că e fericit. O să i se- 

  ndeplinească visul. 

EL :  Nu înţeleg. 

EA : Ia spune: ce-şi doreşte el cel mai mult 

   şi mai mult? 

EL : Să ne mântuim cu toţii sufletele. 

EA : Asta e aşa, la modul general... 

EL : Ce vrei să spui? 

EA : N-are importanţă. Ai încălzit 

   cafeaua? 

EL : Nu schimba vorba. 

EA : Nu ridica tonu' la mine! 

EL : Cine ridică tonu'?! 

EA : Cine zice, ăla e. 

EL : Cu tine nu se poate discuta. 

EA : Normal. 

EL : Cum adică? 

EA : Încă nu mi-am băut cafeaua. 

EL : Şi ce mai aştepţi? 

EA : S-o pui la încălzit. 

EL : Asta o poţi face şi tu. Trebuie doar să 

   apeşi pe buton. 

EA : Ştiam eu că nu mă mai iubeşti! 

EL : Ce vrei să spui? 

EA : Când mă iubeai, îmi aduceai cafeaua 

   la pat. 

EL : Treci în pat, că mă duc să încălzesc 

   cafeaua. 

EA : Mitocanule! 

EL : De ce mă insulţi? 
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EA : Tu vorbeşti? 

EL : Eu? 

EA : Tu. 

EL : Da' ce-am spus, Pisi dragă? 

 

 
 

   Ea nu-i răspunde. Începe să se îmbrace. 
 

EL : Te-ai supărat? 

EA : ... 

EL : De ce eşti fraieră? 

EA : Vezi?... 

EL : Ce? 

EA : Iar mă jigneşti. 

EL : Cum adică? 

EA : M-ai făcut fraieră. 

EL : Eşti imposibilă. 

EA : Ce să spun... Bine că eşti tu perfect. 
 

   El merge la baie. 
 

EA (bombănind) : Las' că-ţi fac io figura 

cât de curând! Plec şi nu mă mai întorc. 

Chiar aşa! (deschide dulapul, scoate 

câteva haine de-ale ei, pe care le aşază 

pe fotolii. Ia de pe dulap o valijoară şi 

începe să  aranjeze hainele în ea) 

EL (revenind în cameră) : Ce faci? 
 

   Ea nu răspunde. 
 

EL : Pisicuţo, nu te prosti... 

EA : Vezi, iar mă jigneşti! 

EL (o ia în braţe) : Pisicuţa mea dragă şi 

   scumpă... 

EA (scuturându-se de el) : Degeaba mă 

   linguşeşti... 

EL : Ştii prea bine că tu eşti lumina ochilor 

   mei. 

EA (îngânându-l) : „...iubirea vieţii 

mele...“. (tăioasă:) Gata. S-a terminat 

cu vrăjala! M-ai dus de nas fincă eram o 

copilă neştiutoare şi te iubeam ca o 

proastă. Gata! 
 

El o cuprinde iar şi începe să o sărute 

pe gât, pe urechiuşe, pe ochi, pe 

sprâncene, şoptindu-i vorbe dulci. 
 

EA : Eşti un libidinos. Numai la sex îţi stă 

capu'! 
 

   El îşi continuă asaltul. Ea îi trage o 

palmă. El o fulgeră cu privirea, apoi 

zâmbeşte şi-i sărută palma cea agresivă, 

încheietura mâinii ş.a.m.d. Ea începe să 

plângă. El o ia în braţe... 

 

Secvenţa 6 
 

În zori. Bătrânul doarme în camera lui. 

Lângă el, în picioare, un tânăr zvelt, bălai. 

Bunicul deschide ochii. Cei doi se privesc. 

Bunicul zâmbeşte. Tânărul îi răspunde tot 

cu un zâmbet, apoi îl ia de mână. 
 

CEL BĂLAI : Azi e ziua ta cea mare. 

BUNICUL : Fie mie după voia Sa. 

CEL BĂLAI : Slăvit este numele Lui în 
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   vecii vecilor. 

BUNICUL : Sunt pregătit. Îngăduie-mi, 

totuşi, să mă mai rog pentru izbăvirea 

celor dragi.  

CEL BĂLAI : Nu eu sunt cel ce-ţi va lua 

   sufletul.  

BUNICUL (dezamăgit) : Înseamnă că nu 

   sunt vrednic? E drept, sunt un păcătos. 

CEL BĂLAI : Milostiv este Domnul! 

Pocăieşte-te până-n ultima clipă, iar El 

se va îndura de tine. 

BUNICUL : Amin. 

CEL BĂLAI : Înainte de toate, însă, mai ai 

   o sarcină de îndeplinit, aici. 

BUNICUL : E în legătură cu... 
 

 
 

CEL BĂLAI : Nu e ceea ce crezi. (tace. Îşi 

pune degetul arătător în dreptul 

buzelor. Dispare.) 
 

   Se aude un ciocănit în uşă. E nepotul. 
 

EL (de după uşă) : Tataie. (mai tare:) 

   Tataie! 
 

   Bunicul se ridică din pat şi-i deschide 

uşa. 
 

EL : Săru' mâna. 

BUNICUL : Bună să-ţi fie inima. 

EL : Cum te simţi, tataie? 

BUNICUL : Mai bine ca oricând, 

   Alexandre. 

ALEXANDRU (neîncrezător) : Chiar? 
 

   Bunicul încuviinţează. Nepotul tace, 

neştiind ce să spună. 
 

BUNICUL : ...trebuie să mă pregătesc de 

   plecare. 

ALEXANDRU : Unde vrei să pleci, la 

   tanti Măndiţa? 

BUNICUL : Undeva, mai departe... 

ALEXANDRU : Te-ai hotărât să pleci în 

Canada, la Gina?! Da' nouă de ce nu ne-

ai spus nimic? 

BUNICUL : Pentru că nu ştiam.  
 

   Apare ea.  
 

EA (maliţioasă) : Ce-i tataie, ai visat urât? 

ALEXANDRU : Te rog să te abţii. 

BUNICUL : Nepoate dragă, te rog să nu te 

   mai agiţi atâta, că... 

ALEXANDRU : Cum să nu mă mai agit?! 

De un' să ştiu ce-i cu dumneata în 

ultima vreme? 

EA : Îşi pregătea omu' reîntregirea familie 

   şi noi, fraierii, habar n-aveam! 

BUNICUL : De călătoria asta mă 

   pregătesc încă de când... 

EA : Parc-ai fi agent secret, aşa de acoperit 

   ai lucrat! 

ALEXANDRU : Că bine zici. Şi cine ştie 

   ce surpriză ne-a mai rezervat! 

BUNICUL : V-am rezervat o surpriză 

foarte plăcută : vă las vouă totul. În 

sertarul de sus al biroului se găseşte 

testamentul meu. E autentificat la notar, 

la Nicu Sălăvăstru, fiul prietenului meu 

de tinereţe, advocatul. 

ALEXANDRU : Ce testament, tataie? Să 

   nu te joci cu lucrurile astea! 
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Secvenţa 7 
 

E seară. El moţăie pe canapea, ea 

urmăreşte un serial. Sună telefonul. Cel 

„fix“. Sună îndelung.  
 

EA (îl atinge cu piciorul) : Alex! 

EL (fără să deschidă ochii) : Ha? 

EA (acelaşi gest, mai vivace) : Àleeex! 

EL (acelaşi joc) : Ce-i? 

EA : Sună telefonu'. 

EL : Bine. 

EA : Hai, du-te de răspunde. 

EL : De ce? 

EA : Fincă te caută. 

EL : Pe fix nu mă caută nimeni. 

EA : Nici pă mine. O fi pentru tataie. 

EL : Du-te de-l cheamă. 

EA : Nu pot. 

EL : De ce? 

EA : Că mă uit la serial. 

EL : Ce dacă? 

EA : Şi e tataie al tău, nu al meu. 
 

Soneria telefonului s-a oprit. 
 

EL : Precis era o greşală. 

EA : De unde ştii? 

EL : Şi-a dat seama, ş-a-nchis. 

EA : Cum putea să-nchidă, când noi nici  

   n-am răspuns? 

EL : Logic. (se întoarce pe partea 

   cealaltă) 
 

   Iarăşi sună telefonul. El, somnoros, se 

ridică de pe canapea şi se îndreaptă spre 

camera bunicului. 
 

EA : Ce faci, nu răspunzi? 

EL : Pe tataie îl caută. (bate în uşă:) 

   Tataie! (aşteaptă. Nici un răspuns. Bate 

   mai tare:) Tataie! (se deschide uşa) 

BUNICUL : Ce s-a-ntâmplat? 

EL : Sună telefonu' de vro cinci minute. 

   Precis pe d-ta te caută. 

BUNICUL : Imediat. 
 

   Până să ajungă el în sufragerie, 

telefonul iarăşi tace. 
 

BUNICUL : Cin' să fi fost? N-ai întrebat? 
 

   El ridică din umeri. Ea se uită în 

continuare la serial. 
 

EL : Las' că mai sună, dacă-i ceva 

   important. 

BUNICUL : Crezi? 

EL : Evident. 

EA . E cineva insistent. 

EL (către tataie) : Stai jos. (îi trage un 

   scaun la îndemână) 

BUNICUL : Nu vreau să vă încurc, 

Alexandre. Mă duc la mine, da' las uşa 

deschisă. Vă rog să răspundeţi, că până 

ajung eu... 

EL : O.K. 
 

Bunicul face câţiva paşi, când, într-

adevăr, sună iarăşi telefonul. Se întoarce 

din drum. 
 

EL (ridică receptorul) : Alo. (...) Da. (...) 

Imediat. 

BUNICUL : Cine-i, Alexandre? 

ALEXANDRU : Unchiu' Stelică. 

BUNICUL : Mulţumesc. (preia receptorul 

din mâna nepotului)  Alo. (...) Să 

trăieşti, Stelică. (...) Aşa-şi-aşa. Tu ce 

mai faci? (...) Asta e. (...) Chiar? Nu 

mai spune! (...) Când? (...) Bietu' de el... 

(...) Cum? (...) A, nu mă simţ prea bine. 

(...) Ba nu, chiar te rog să vii încoace. 

(...) Nu poţi? (...) De ce? (...) Îmi pare 

atât de rău. (...) Uite, o să încerc să trec 

pe la tine într-una din zilele astea. (...) 

Bine, Stelică. Îţi doresc multă sănătate! 
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(...) Mulţumesc. La bună vedere. 

(închide) 

ALEXANDRU : Dacă vrei, te duc cu 

maşina. 

BUNICUL : Mulţumesc, Alexandre, acum 

însă nu mă simţ în stare. 

ALEXANDRU : Rămâne atunci pentru 

una din zilele următoare. Numa' să-mi 

spui din timp, să nu trebuiască să... 

BUNICUL : Bine. Acu' mă duc să mă 

odihnesc niţel. (se clatină) 

ALEXANDRU (sprijinindu-l) : Chem 

doctoru' imediat. 

BUNICUL : Nu e nevoie. Mă odihnesc 

niţel şi-mi trece. 
 

Ajutat de Alexandru, bunicul merge la 

el în cameră. În răstimpul ăsta, ea 

urmăreşte serialul – întorcând capul doar 

cât să vadă ce se întâmplă, îndreptându-şi 

iarăşi atenţia spre televizor. 
 

 
 

ALEXANDRU (revenind) : L-am lăsat să 

se odihnească. 

EA : Odihnă activă... 

ALEXANDRU : Ce vrei să spui? 

EA : Nimic. 

ALEXANDRU : Ştii ce, Marcelina, fără 

fiţe d-astea! 
 

Marcela nici nu-l bagă în seamă. El se 

îndreaptă spre bucătărie, de unde se 

întoarce cu o sticlă de bere. 
 

MARCELA : Adă-mi şi mie un pahar. 
 

   Alexandru se conformează. Când revine 

în cameră, la tv e pauză publicitară. 

Toarnă bere în pahar şi i-l întinde 

Marcelei. 
 

MARCELA : Hai noroc! 

ALEXANDRU : Sănătate! 
 

   Beau. 
 

MARCELA : Ce ziceaţi de maşină? 

ALEXANDRU : Care maşină? 

MARCELA : Ai figuri în cap sau ce? 

ALEXANDRU : Ce-i cu maşina? 

MARCELA : Vezi că am nevoie de ea 

   săptămâna viitoare. 

ALEXANDRU : Când? 

MARCELA : Asta-i, că nu ştiu exact. 

   Depinde de Florenţa. 

ALEXANDRU : Ştii ce, m-am săturat 

   până peste cap de Florenţa asta a ta! 

MARCELA : De ce eşti mârlan? 

ALEXANDRU : Scuze, da' mă calcă pe 

   nervi! 

MARCELA : Şi pă mine mă calcă pă nervi 

   bunică-tu'! 

ALEXANDRU : Şi ce propui? 

MARCELA : Ce propun?! Mai ai şi tupeú' 

să întrebi?! Dacă erai tare-n sânge, ne 

luam de mult un apartament ! 

ALEXANDRU : Da’ o vilă nu vrei? 

MARCELA : Tu şi vila! N-ai fost în stare 

nici de-o maşină ca lumea... 
 

Alexandru ridică mâna, dând s-o 

pocnească. Marcela îl înfruntă. El iese din 

cameră. 
 

MARCELA (scrâşnind) : Fraiere! 
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Secvenţa finală 
 

În camera bunicului. Acesta e 

îngenunchiat în faţa icoanei. De dincolo, 

se aude cearta tinerilor. Bunicul se roagă, 

fierbinte. După un timp, apare – într-o 

lumină foarte vie – tânărul cel bălai. 
 

BUNICUL : Sunt pregătit. 

CEL BĂLAI : Ştiu. 

BUNICUL (făcându-şi cruce) : Să 

mergem. 

CEL BĂLAI : Nu e nevoie. 

BUNICUL : Cum adică? 

CEL BĂLAI : Îl vei trimite pe nepot la 

Stelian şi-l va duce aici. 

BUNICUL (derutat) : Dar... dar copii s-au 

certat, şi cred că Alexandru... 

CEL BĂLAI : O să-i treacă. Ţine mult la 

soţia lui. 

BUNICUL : Ea însă îi mănâncă zilele. 

CEL BĂLAI : Sunt doar rătăciţi. Cu voia 

Domnului, se vor domoli când vor 

forma o adevărată familie. 

BUNICUL : Le stau în cale, ştiu... 

CEL BĂLAI : Alexandru te iubeşte. 

BUNICUL : E lumina ochilor mei. O, dacă 

S-ar îndura Cel Înalt de mine, să mă ia 

odată! 

CEL BĂLAI : Toate la vremea lor. Până 

atunci, mai trebuie să plineşti o voie a 

Lui. 

BUNICUL : Din toată inima. 

CEL BĂLAI : Amin. 

BUNICUL : Şi care e voia Lui? 

CEL BĂLAI : Alexandru îl va aduce aici 

pe Stelian... 

BUNICUL : Are cancer. 

CEL BĂLAI : Tocmai de aceea. Vrea să-şi 

ia zilele. Trebuie să-i vorbeşti, să-l alini. 

Să-l întorci către Cele înalte. Te poţi 

îndrepta către mântuire aducând alinare 

prietenului tău. 

BUNICUL : Să dea Dumnezeu să am 

îndestulă putere de convingere. 

CEL BĂLAI : Vei avea. Duhul Sfânt se va 

pogorî asupră-ţi şi te va întări. 

BUNICUL : Mare e puterea Domnului! 

CEL BĂLAI : Lăudat în veci Numele cel 

Sfânt al Lui! 
 

 Bătrânul se închină la icoane şi pune 

metanie. 
 

CEL BĂLAI : Îi vei spune lui Alexandru 

să meargă şi la părintele Zosim. O să vă 

mărturisiţi şi-o să vă alinaţi sufletele cu 

toţii. 
 

Bunicul îngenunchează în faţa Celui 

Bălai şi dă să-i sărute mâna. Acesta, fără 

a o feri, o aşază pe creştetul lui, câteva 

lungi momente, după care face semnul 

crucii deasupra bătrânului. 
 

 Se aude o bătaie în uşă. 
 

ALEXANDRU : Tataie, pot să intru? 

BUNICUL : Vino, dragul meu. 
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Magda Tudor 
 

Poezii 
 
 
Sculptură în corpul unei frunze 
 
O poveste de dragoste sculptată în corpul 
unei frunze, 
Un zâmbet pe o mască tristă, 
Un "poate", o iluzie 
Acesta eşti tu cel din realitate. 
 
Îmi zâmbeşti în fiecare dimineaţă 
Cu buze de copil bosumflat 
Care-şi cer dreptul de a fi sărutate. 
Dar îmi dau seama că trăieşti doar în 
realitatea ta 
Departe de lumea şi cântecul meu, 
De seva copacului ce a crescut fără să ştii. 
Rămâi doar în mine şi departe de mine. 
Mintea mea te va crea oricum 
În fiecare dimineaţă, în fiecare secundă... 
în spirală. 
 
 
 

Naştere iarna 
 
Iubirea noastră s-a născut iarna 
sub un cer mohorât care nici măcar 
nu îndrăznea să picure ninsoare. 
N-avea cum să dureze o viaţă întreagă 
Era prea firavă, prea ciudată 
A venit doar ca să treacă dincolo de viaţă, 
dincolo de tăcere, de somn, de chin, 
acolo unde încă îţi mai văd zâmbetul şi 
ochii cu gene lungi. 
Totul piere, doar imaginea rezistă, plutind 
în moarte. 
 
 
Terapie intensivă 
 
Ceai cu aromă de scorţişoară şi carnaval 
continuu 
Roata se învârte şi gândesc râuri de 
ciocolată 
Care inundă o fântână de fructe. 
 
Sunt la terapie intensivă 
Faţă în faţă cu rănile, drogurile şi povestea 
mea. 
Te regăsesc în timp dar nu mai dori 
Doar zâmbeşti şi mă mângâi. 
Înot prin râuri de greşeli, dar nu mă plâng 
doar exist aşa cum tu exişti în mine. 
 
 
Urgenţă 
 
Nu mă pot scufunda. 
Nu-mi pot găsi abisul. 
Oare s-a născut o metaforă 
din această stare? 
 
Mi-e frică... ştiu că nu eşti acolo 
Dar îţi simt prezenţa şi mă îngheaţă. 
 
Vreau să mă scufund  
Vreau să fiu acolo 
Pe tine te-am pierdut oricum 
Dar poate în abis mă voi găsi pe mine. 
 
 
 



 

71 
 

 
 
Timpul mort 
 
Ceasul ticăie, sunt ultimele secunde. 
Îmi văd împreună viaţa şi moartea 
Şi stropi de sânge pe zăpadă. 
 
Vreau sa fii lângă mine 
Şi să-mi strângi mâinile 
Atât... simt fiori şi lumină 
Viaţa îmi aleargă prin vene 
Ameţeala devine percepţie. 
Sper să-mi simţi până în ultimul moment 
Sărutul. 
 
Trădare 
 
Ne jucăm de-a prinselea, 
pariem pe bani, slujbe, uitând de rest. 
Te-am găsit? M-ai prins? 
Am rămas? Nu cred... 
Aş vrea să mă poţi păstra. 
Aş vrea să pot plânge şi să-ţi spun 
adevărul. 
Dar nu, nu cred. 
Cine pe cine s-a trădat? 
 

 
 

Picuri de asfalt 
 

Picuri de asfalt se preling în suflet. 
Din frunze se scurge o zeamă roşiatică 
Şi ajunge pe pământ asemeni unor picuri 
de asfalt. 
Doar moartea va curăţa rana? sau poate 
timpul? 
Îmi strângi iar mâna, Amintire frumoasă? 
Putem alunga picurii de asfalt din insula 
noastră? 
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Atlantis  11 august 2013 
 

Mă mai gândesc la titlu... 
 
Hedonis a întârziat. Ca de obicei. S-a dus 

direct la casa de pariuri. Şi s-a răsgândit, în 

ultimul moment. A pariat pe amazoana cu 

zebra. Imediat, casa de pariuri s-a închis. 

Ajuns în tribună, a dat să se aşeze, dar a 

băgat de seamă că vecina lui din stânga era 

o gorgonă brunetă. A salutat-o, neglijent. 

Atenţia lui era îndreptată spre amazoană. 

Gorgona şi-a jurat în plete că-l va face să 

regrete amarnic imprudenţa... Hedonis şi-a 

ridicat privirea spre cer. Nu era înnorat; 

trecea un cârd de cioropine, care s-au 

uşurat în capul Meduzei. Şerpii din părul 

acesteia au năpârlit de indignare. Gorgona 

plecă în mare grabă spre anexele 

hipodromului ca să facă un duş.  

   În dreapta lui Hedonis era o doamnă 

belalie ce ţinea în lesă o hienă. Abia acum 

Hedonis a tresărit. Detesta hienele. A scos 

din buzunar un pumn de bomboane. De 

mentă. Le-a aruncat în botul rânjit al 

jivinei. Aceasta s-a înecat şi a început să 

tuşească, sinistru... 
 

 
 

S-a dat startul. Din pole position a 

plecat lansat fetiţa cu lebăda. Hedonis şi-a 

dat seama că acestea vor câştiga. Detaşat. 

Cursa nu mai avea nici un farmec pentru 

el. 
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A mers la bufet. A comandat un coniac 

şi o cafea. Ar fi băut o bere, însă îşi 

rezervă această plăcere plebee pentru mai 

târziu. 

Savura din plin detaşarea de tensiunea 

ce învăluia hipodromul ca o cupolă... 

 

Când întrecerea s-a încheiat, el era 

singurul ce-şi păstrase cumpătul în 

mulţimea surescitată. Privea cu nesaţ 

grupurile de spectatori care comentau 

pătimaşi cursa. La îndelungata lui 

experienţă de vampir energetic a fost o 

joacă de copil să-şi reîncarce chakrele. 

Giftuit, plecă într-un târziu, gata de 

confruntarea voluptuoasă a nopţii de adio. 

În zori, urma să plece la războiul cu sparţii. 

 
 
 

 
 
 

ovidiu stanomir 
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Atlantis  18.08.2013 
 

Anti-iepurele 
 

Într-un târziu, Hedonis plecă de la 
hipodrom. Rătăcea fără ţintă. Îşi luase încă 
din zori rămas-bun de la concubina 
oficială. Omul lui de încredere îi pusese la 
punct toate daraverile. Fusese şi la templu 
lui Marte, cu o zi înainte, şi-i adusese jertfă 
un taur negru. N-o uită nici pe Fortuna, 
aducându-i ofrandă o junincă albă.  
 
   Un om normal ar fi încercat să se 
odihnească înaintea bătăliei. Hedonis 
recunoştea, cu nedisimulat orgoliu, că nici 
n-a fost normal vreodată. Prin urmare, a 
mers la Cenaclu. Aici, ca un făcut, erau 
doar poetesele. Împărţi micile bijuterii pe 
care le purta întotdeauna cu el tocmai 
pentru asemenea ocazii. Poetesele l-au 
copleşit cu linguşeli şi propuneri 
răscolitoare. S-a stabilit că el va fi trofeul 
atribuit câştigătoarei jocului Atlantis. 
Iniţial, ar fi trebuit ca el să nu participe la 
joc ci să le fie arbitru. Insistă, căci nu-i era 
pe plac ipostaza de asistent. Poetesele se 
lăsară convinse cu greu, chicotind şi 
făcându-şi semne obscure. Se dădu cu 

zarul. Lui Hedonis îi căzu şase. Aşadar el 
era primul. I se părea firesc. Şi i-au ieşit 
ochii fugind după iepure. Dădea cu zarul 
şi-i cădeau numai unu şi doi. Semn bun. 
Norocul la zar ar fi fost semn de ghinion în 
bătălie... 
   Fu declarat anti-iepurele acelei nopţi 
fumurii. Oricum, era punctul de atracţie al 
nocturnei. Sub un pretext banal, ieşi din 
încăpere. Se sufoca. De-abia aştepta să iasă 
în stradă. În grabă, încurcă uşile. Nimeri 
într-o reuniune a discipolelor lui Sapho. 
Deloc tulburate, acestea îl înconjurară, 
vrând să se amuze pe seama lui. Hedonis, 
impasibil, sări pe fereastră. Ştia că e la 
etajul doi, dar mai ştia şi că în faţa clădirii 
erau câţiva castani uriaşi. Se prinse 
instinctiv de o creangă. Aceasta se 
încovoie, pârâind sub greutatea lui. Când 
ramul s-a frânt, Hedonis sărise deja pe un 
altul, mai jos, apoi pe un al treilea şi tot 
aşa. Nimeri în spinarea unei mogâldeţe 
care se dovedi unul din acei şarlatani ce 
împânziseră cetatea de la o vreme încoace. 
Mogâldeaţa dădu drumul unui potop de 
măscări, ameninţări, vaiete şi blesteme. Ca 
să-l îmbuneze, Hedonis îi ceru să-i prezică 
despre bătălia de a doua zi. Şarlatanul se 
lăsă convins doar în schimbul unei sume 
cu care ar fi putut fi cumpărată o sclavă 
nubilă. Iar prezicerea ipochimenului era 
suficient de ambiguă ca să lase loc oricărei 
interpretări. Hedonis îi zvârli câteva 
monede şi, confuz, intră din nou în 
clădirea care, printre mai multe alte 
stabilimente, găzduia şi Cenaclul. 
 

ovidiu stanomir 
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Atlantis       21 noiembre 2013 

 
Aşa s-o fi născut legenda... 

 
Hedonis a întârziat. Ca de obicei. Numai 
că, de astă dată, o cam făcuse de oaie. 
Deoarece nu reţinuse decât data şi locul 
bătăliei, nu şi ora la care era programată, a 
zăbovit în desmierdări cu o neofită a 
genului saphic, încă nedeprinsă cu 
subtilităţile acestei orientări literare. Când 
s-a descleştat din voluptoasele ei braţe, 
soarele era deja sus pe cer de vreo două 
suliţe. La gândul acestei sintagme, 
Hedonis a sărit din pat ca ars. În doi timp 
şi trei mişcări (cică) a şi luat-o la goană 
spre Câmpul lui Marte.  

Ajuns la spartul târgului, a mai apucat 
să-i vadă pe inamicii încă valizi dispărând 
la o curbă periculoasă a Şoselei Noii 
Sparte. Ce să fi făcut?... A înşfăcat un 
vrăjmaş buimăcit de o lovitură în moalele 
capului şi l-a luat prizonier. S-a prezentat 
cu acesta la camera de gardă a garnizoanei. 
Caporalul de schimb i-a zvârlit la arest pe 
amândoi. Deşcă bătrână, şi-a dat pe loc 

seama că e ceva cusut cu aţă albă în 
povestea deslânată pe care i-o înşira 
cetăţeanul mahmur, învesmântat fistichiu 
într-un peplum scurt şi străveziu pe post de 
tunică.  
 
 

 
 

Nice Hedonis nu era un ageamiu. Cum 
a început să se dezmeticească spartul, cum 
s-a apucat să-l ocărască şi să-l bruftuiască. 
În harţa iscată, s-a ales cu un ochi vânăt şi 
cu peplul sfâşiat. Inamicul, bine burduşit 
în prealabil, nu mai avea nevoie de un 
machiaj suplimentar. Stârniţi de tărăboi, 
soldaţii din schimbul de veghe au năvălit 
în celulă şi i-au căptuşit bine pe cei doi 
zurbagii. Având de-acum recuzita pusă la 
punct, Hedonis a cerut să fie dus la raport. 
Comandantul a binevoit să-l primească 
abia spre seară, după schimbarea gărzilor. 
Norocul porcesc al lui Hedonis a făcut ca 
acest ofiţer să fie un vecin al său. A 
început să-i înşire balivernele puse la punct 
în ceasurile petrecute la păstrare. Vecinul 
i-a făcut blazat un semn: fii pe pace, 
amice...  

Zis şi făcut. A mers la spălător ca să se 
ferchezuiască. Amicul Martial i-a trimis 
printr-un ostaş o tunică de-a lui. Erau cam 
de aceeaşi statură, constată Hedonis cu 
satisfacţie, mai ales că vestmântul era 
destul de uzat şi nu prea curat. 
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După ce Martial a predat consemnul, au 
plecat plecat împreună la o tavernă din 
apropiere. Acolo, fireşte, se comenta cu 
însufleţire bătălia cu sparţii. Cu prea multă 
însufleţire, avea să constate eroul nostru 
când un beţivan l-a acuzat că e un laş şi un 
mincinos şi că încearcă să-i aburească. 
Tocmai povestea cum l-au încolţit trei 
inamici, cum i-a pus pe fugă pe doi dintre 
ei iar pe al treilea, după ce l-a bătucit 
zdravăn, l-a făcut prizonier. Martial l-a 
pocnit pe detractor, doar aşa, de amorul 
artei războiului. Se simţea mizerabil 
fiindcă, datorită serviciului de gardă, nu 
putuse lua parte la bătălia cu sparţii. 
Încăierarea de la crâşmă îi pica la fix. 
Hedonis s-a folosit la rândul său de ocazie 
pentru a-şi dovedi că nu e un papă-lapte. 
L-a bătut măr pe individul ce-l acuzase de 
laşitate. Spălate cu sângele detractorului 
său, scornelile lui Hedonis începuseră deja 
să capete un aer de legitimitate. Şi, cine 
ştie, poate chiar se va afla vreun aed 
coruptibil care să le dea un iz de legendă. 

 
ovidiu stanomir 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Iepurele românesc şi basmele 

paralele 
sau 

Despre istoria comparată a 
nemuririlor 

 
   A fost odată ca niciodată un iepure. 
Iepurele era multidimensional, adică avea 
obiceiul să călătorească între Valea 
Plângerii şi Tărâmul tinereţii fără bătrâneţe 
şi al vieţii fără de moarte. Era un iepure
terminat, deoarece se răspândise zvonul că 
FeFe (Făt-Frumos) l-ar fi urmărit până în 
Locul Nostalgiei Intense, zonă interzisă de 
unde i s-ar fi tras nefericirea şi moartea. 
Iepurele a devenit atunci, în concepţia 
generală indusă-n poporul naiv, un fel de 
vehicul al ispitirii care-ţi aduce numai 
necaz şi zbucium. 
   Iepurele era nevrozat. Secolele, mileniile 
repezi lăsaseră-n el urme adânci. A răbdat 
cât a răbdat, până când nu s-
Nu dorea să-i fie reabilitată memoria, ci 
dorea ca memoria să fie ştearsă cu totul. 
La fel şi fiinţa lui. „Şi nefiinţa are dreptul 
la un dram de demnitate”, obişnuia el să 
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Iepurele românesc şi basmele 

Despre istoria comparată a 
 

A fost odată ca niciodată un iepure. 
Iepurele era multidimensional, adică avea 
obiceiul să călătorească între Valea 
Plângerii şi Tărâmul tinereţii fără bătrâneţe 
şi al vieţii fără de moarte. Era un iepure 
terminat, deoarece se răspândise zvonul că 

ar fi urmărit până în 
Locul Nostalgiei Intense, zonă interzisă de 

ar fi tras nefericirea şi moartea. 
Iepurele a devenit atunci, în concepţia 

n poporul naiv, un fel de 
ţi aduce numai 

Iepurele era nevrozat. Secolele, mileniile 
n el urme adânci. A răbdat 

-a mai putut. 
i fie reabilitată memoria, ci 

ştearsă cu totul. 
La fel şi fiinţa lui. „Şi nefiinţa are dreptul 
la un dram de demnitate”, obişnuia el să 

spună celor ce-l ascultau, „şi astea sunt 
dramul şi drama mea”.  
   Asta-i era durerea şi plânsul. Drept 
pentru care s-a dus direct la zâna cea mică.
I-a vorbit într-un dialect celtic. Asta e tot 
ce ştim despre ei, cei de acum.
 
   Zâna cea mică îl priveghea pe FeFe; 
aprindea lumânări în copaci: erau deja 
păduri de cedri şi de stejari pline de 
luminiţe. O mare de lumini unduitoare 
valurile de foc ale vântului se atingeau de 
valurile negre şi de spumele albe ale Mării 
Irlandei şi de hergheliile verzi ale 
Atlanticului. O singură mare 
suflet – era acum tot Pământul.
 

 
   Calului înaripat al zânei, care avea ochi 
peste tot – pe corp şi pe ce
aripi – i-au dat lacrimile. Da, iepurele avea 
dreptate. Merita să i se facă dreptate. Celţii 
aveau altă poveste, alt basm. Versiunea cu 
iepure la ei nu era. Iepurele era o victimă 
pur românească. Merita să fie despăgubit.
   Zâna l-a ajutat să-şi redacteze Memoriul. 
Balaurii şi monştrii din împărăţie l
contrasemnat. Calul l-a înaintat.

l ascultau, „şi astea sunt 
 

i era durerea şi plânsul. Drept 
a dus direct la zâna cea mică. 
un dialect celtic. Asta e tot 

ce ştim despre ei, cei de acum. 

Zâna cea mică îl priveghea pe FeFe; 
aprindea lumânări în copaci: erau deja 
păduri de cedri şi de stejari pline de 
luminiţe. O mare de lumini unduitoare – 

vântului se atingeau de 
valurile negre şi de spumele albe ale Mării 
Irlandei şi de hergheliile verzi ale 
Atlanticului. O singură mare – un singur 

era acum tot Pământul. 

 

Calului înaripat al zânei, care avea ochi 
pe corp şi pe cele patru lungi 

au dat lacrimile. Da, iepurele avea 
dreptate. Merita să i se facă dreptate. Celţii 
aveau altă poveste, alt basm. Versiunea cu 
iepure la ei nu era. Iepurele era o victimă 
pur românească. Merita să fie despăgubit. 

şi redacteze Memoriul. 
Balaurii şi monştrii din împărăţie l-au 

a înaintat. 
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Către Tribunalul din Tír Tairngire 
[Tărâmul Făgăduinţei] 
 

Memoriu 
 
   Onorată instanţă, 
 
   Sunt un biet iepure. Deşi nu dau pe mine 
doi bani, sunt mai presus de om. M-am 
născut în Mag Mell – sau, cum se mai 
spune acum, Câmpia Desfătării. Oamenii 
nu au putut nici acum să distingă între 
Câmpia Desfătării şi Grădina deliciilor: 
confundă în continuare Emain Ablach cu 
Ildathach, deşi aceasta din urmă – Ţara 
Multicoloră – e altceva. Ba mai sunt unii 
care spun că Tír Tairngire – Tărâmul 
Făgăduinţei – este totuna cu Tír fo Thuinn 
– Ţara de sub Valuri – ceea ce e absolut 
scandalos. Aceste zone specifice 
Tărâmului Tinereţii Veşnice – Tír na nÓg 
– nu pot fi confundate cu toată Ţara decât 
de inteligenţe jalnice aflate în condiţia de 
subiepure. Ceea ce este insuportabil este 
că oamenii – care nu  cunosc nici 
geografia Planetei din dimensiunea lor – 
se bagă în geografia sacră a locului 
nostru. Şi cum să mai fie Tír na nÓg 
Oilean na mBeo – Insula Celor Pururi Vii 
– atunci când au dat buzna aici 
mortăciunile astea? Cum să mai fie Tír na 
nÓg Tír na mBuadha – Tărâmul Virtuţii – 
când e atinsă şi atacată de gândurile lor 
cele spurcate? Fiindcă pângărirea a răzbit 

mările; păcatul a mâzgălit pereţii 
văzduhului; şi nimeni şi nimic nu va fi 
cruţat. 
 
   Onorată instanţă, 
 
   Tuatha de Danann să se întoarcă din 
Ţara Tăcerii să alerge din nou peste 
văzduhul lor! Fiindcă am văzut iepuri de 
foc nuclear gata să fie aprinşi peste 
pământurile şi minţile lor. Doar echtrae-le 
[aventurile] şi immram-ele [călătoriile] 
potrivite mai pot opri focul imens al 
altarului lor! Miturile străvechi trebuie 
ajustate; legendele repovestite de păsări şi 
de femei măiestre – fiindcă nici pe unele 
nici pe altele subiepurii n-au fost în stare 
să le recepteze corect. 
 
   Onorată instanţă, 
 
   Permiteţi-mi să-mi argumentez poziţia. 
Am să invoc povestea lui Oisín fiul lui 
Fionn McCumhail şi al zânei noastre 
Niamh Cinn-Oir.  
   E o poveste de iubire pură. Oamenii cred 
că este o poveste despre căutarea 
nemuririi şi despre ratarea ei, însă iubirea 
e cea mai presus de timp, singura care 
dăinuie. Iar omul moare pentru că e un 
trădător al ei. 
   Niamh Cinn-Oir, prinţesa Niamh Cea cu 
Părul de Aur, suverană peste Tír na nÓg, 
s-a îndrăgostit de Oisín care era 
considerat la acea oră cel mai dăruit poet 
al societăţii Fianna. Zâna l-a urmărit 
nevăzută vreme de şapte ani. Apoi a cerut 
permisiune tatălui ei – Stăpânului suveran 
al Tărâmului Tinereţii veşnice – să nu mai 
fie invizibilă pentru ochii muritorilor.  
   Ea a trecut peste apele oceanului călare 
pe calul ei de argint şi s-a înfăţişat 
înaintea lui Fionn McCumhail pentru a-l 
cere de soţ pe fiul lui Oisín. Fionn a 
răspuns că nu poate să hotărască peste 
voinţa lui Oisín şi atunci Niamh s-a dus la 
el şi l-a cerut chiar atunci: „Vrei să te 
însori cu mine?” Iar el a răspuns: „Te voi 
urma până la capătul lumii”. Ceea ce nu 
va fi. 
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   Încrezătoare, Niamh l-a luat pe Oisín pe 
calul ei de argint peste ape. Castelul 
regatului Tír na nÓg nu avea turnuri, 
zidurile lui erau dispuse în cerc – acestea 
sunt lucruri pe care mintea oamenilor a 
putut să le priceapă. Cu cât se apropia de 
Palat, Oisín se transfigura – devenea mai 
chipeş, mai strălucitor.  
 

 
 
   Dincolo de palat Niamh l-a dus să-i 
arate fermele unde se cultivă visele. După 
ferme se vedeau munţii dincolo de care e 
Ţara Tăcerii – locul unde te poţi retrage 
să contempli viaţa în singurătate, fără 
tristeţe sau grijă. Ţara Tăcerii e locul 
interiorizării celei mai luminoase. Acolo 
va alege să se retragă tatăl lui Niamh 
după nunta fiicei sale cu Oisín, care va 
deveni noul suveran al Tărâmului 
Tinereţii. 
   Niamh i-a spus lui Oisín că în Tír na 
nÓg nu există timp. Nu există noapte şi zi. 
Dacă oboseşti de preaplinul luminii solare 
îţi poţi dori catifeaua mângâietoare a 
nopţii: vei vedea luna de argint, castelele 
şi stelele suitei ei. Anotimpurile nu există 

decât ca experienţe individuale: plouă sau 
ninge dacă o vrei, însă aceasta e 
experienţa ta exclusivă. Poate fi noapte în 
realitatea ta şi amiază în realitatea celui 
de lângă tine. Aici şi adevărul ţi se 
supune! 
   După nuntă, la distanţa unui an simbolic 
– trei sute de ani pe Pământ – gândurile 
lui Oisín s-au întors la clanul Fianna, „la 
propriul său fiu Oscar şi la tatăl său Fionn 
McCumhail”. Oisín era văduv? Nu ştim. 
N-a şoptit nimic de nici o pământeancă. 
Nicicând nimic despre ea, nici un gând, 
nici un regret. Şi totuşi, el îşi justifică 
dorinţa întoarcerii în Irlanda prin 
nostalgie – prin aceea că nici chiar în 
Tărâmul Tinereţii nu-ţi poţi alunga 
amintirile. Atunci unde-i prima soţie? 
Unde e mama? Ba uite că poţi. Ai putut-o 
încă de pe Pământ. 
   Că ar fi încercat la întoarcere să ia un 
bolovan cu el – ca parte din Irlanda pe 
care s-o ducă în Tír na nÓg – sau că şi-ar 
fi încercat forţele în faţa unor pământeni 
uluiţi, cert este că Oisín a căzut de pe 
calul de argint şi a îmbătrânit accelerat. 
S-a făcut apoi praf şi pulbere, s-a întors în 
pământul din care-a fost luat. 
   Vedeţi, vedeţi bine că nu este vorba de 
nici un iepure niciunde-n legendă… 
 
   - Nostalgia este un iepure! Nostalgia este 
un iepure care aleargă mai iute ca sufletul. 
   Iepurele românesc a ridicat ochii. 
Vorbise unul din spectrele lungi ale 
Tribunalului. Şedinţa din Tír Tairngire era 
aici şi acum. 
   - Şi, mă rog, ce vrei tu? a auzit iepurele o 
altă voce din înălţime. 
   - Să nu mai exist. Să dispar din memoria 
aceasta falsă a oamenilor, din fiinţă şi din 
legendă deopotrivă. Vedeţi? nu e adevărat 
că amintirile oamenilor persistă chiar şi-n 
Tărâmul Făgăduinţei. Amintirile sunt 
făpturi muritoare – la fel ca ei toţi. 
   - Fie cum îţi doreşti. 
   Şi iepurele a dispărut total. 
 

 Mihai M. S. Maxim 
 6. 01. 2013  
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În amintirea Denerei  
 

 Atlantis Dream 
 
   A privit în fundul paharului. A privit 
îndelung. Taverna era întunecată şi se 
întuneca şi mai mult. Umbrele se mişcau 
pe pereţi ca şi cum ar fi fost vii. Şi petele 
de mizerie de pe geam erau vii.  
   Atunci şi-a amintit de Denera. Denera lui 
cea de demult, mai frumoasă ca niciodată. 
Frumoasă ca o nălucă, pletele ei, gândurile 
erau şerpi aurii. Pe cât de frumos şi de pur 
era trupul ei, pe atât de murdar îi era 
cugetul. Gândurile ei erau atât de murdare, 
atât de neverosimil de necruţătoare, încât 
el – Stalker – era puritatea ei. Şi nici el nu 
era un pur şi-un naiv.  
   „Oare cine stă-n spatele gândirilor 
noastre?” s-a-ntrebat el. Şi i-a apărut 
Marele Ctulhu ţinând de sfori serii de 
marionete. Marele păpuşar avea o păpuşă-
păpuşar care ţinea de sfori o altă păpuşă-
păpuşar şi aceea o alta, astfel încât seria 
manipulaţilor-manipulatori cobora până-n 
om. Da: Denera nu avea în străfundurile 
fiinţei ei nimic omenesc. Gândurile 
Denerei lui de demult urcau până la omul 
cu cap de caracatiţă, până la Marele 

Ctulhu. Trecerea ei prin bărbaţi era ca o 
serie de încarnări în existenţe disparate a 
sunetului primordial. Vieţile-acestea nu 
erau decât buze şi guri ale orgasmului de 
moarte. Thanatos în Eros şi Eros în 
cumplitele măşti. 
   „Eu eram ţărmul ei”, a gândit Stalker şi-a 
privit lung în străfundul pahar. Şi-a amintit 
de „anomalia-gheară” şi de „anomalia-
cicatrice” şi i s-au părut de-a dreptul 
domestice faţă de marea prăpastie de vid. 
   În Zonă nu erau decât bărbaţi: stalkeri 
sau militari, mercenari şi savanţi, căutători 
de destine, de dorinţe sau de comori, însă 
Zona însăşi era femeie. Capricioasă, fatal 
imprevizibilă, uneori iertătoare, Împărăţia 
anomaliilor era oglinda de ape din mintea 
unei femei.  
   „Suntem în mintea unei femei”, a gândit 
Stalker şi şi-a imaginat Camera dorinţelor 
cu toate ploile ei interioare, cu lacrimile şi 
sudoarea, cu viii şi morţii, ca pe sfârşitul 
fără sfârşit. 
 
   „Sunt ploile acide ale dorinţei”, s-a 
luminat subit, apoi a adormit liniştit pe 
marginea fundului de pahar al anomaliei, 
fără să ştie ce şi de ce l-a-nghiţit. 
 

Mihai M. S. Maxim 
6. 10. 2013 
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Universul ultimei clipe  
 
   Stalker Dream 
 
   Podul 
 
   Aceasta este o vedenie profetică. Pur 
personală. Ştiu sigur ceea ce va urma. Şi 
aş da totul din lume pentru ca ea să se 
întâmple, chiar dacă voi fi una cu 
suferinţa. 
 
   Ce ai face dacă ai avea puterea să vezi, 
în ochii ficşi ai muribundului ce ţi se 
stinge în braţe, universul ultimei lui 
conştiinţe? Ce s-ar întâmpla dacă ai putea 
să pătrunzi tu însuţi în acel univers ca să 
trăieşti în clipa aceea fulgerătoare o viaţă 
de taină egală cu eternitatea? 
   Când îţi va veni rândul să mori, ce se va 
întâmpla cu lumina aceea din ochii tăi? Va 
fi fiind cine să o pătrundă, cine s-o 
preţuiască? 
 
   S-a trezit. Nu-i era frică de întuneric: 
întunericului îi era frică de el. A strigat cu 

un glas asemenea unui răget. Monstrul din 
el începea să se elibereze. Întunericul s-a 
risipit. În faţa lui erau nişte porţi de cristal 
asemenea unor porţi ale Cerului. Cineva ca 
un înger îl aştepta. Şi-a pus ambele mâini 
peste faţă şi-a început să tragă şi să apese 
cu putere. Degetele lui au devenit lungi, tot 
mai lungi. Şi-a smuls faţa. Nu era masca, 
era chiar faţa şi acum, în spatele ei, nu mai 
era nimic. 
   De dincolo de porţi îngerul l-a privit cu 
milă nespusă. S-a apropiat. Îngerul i-a 
înfipt un pumnal drept în inimă. Faţa 
îngerului era luminată de-un Soare ceresc 
– e tot ceea ce a mai văzut acolo atunci. 
   Valkyrii albastre l-au luat şi l-au dus de 
acolo pe un tărâm negru ars. Dezolarea, 
tristeţea şi remuşcarea. Astea erau ale lui. 
Fuseseră dintotdeauna. N-avea ce să fi 
căutat dincolo. Aici era de el – printre 
focurile gălbui mocnite, în mirosul dulceag 
al morţilor fără de mormânt. 
   Diform, primitiv, nerăbdător să ucidă, 
avea căutătură sălbatică. Nu mai avea chip: 
doar căutătură.  
   A ajuns la pod. Mormane cafenii cu 
forme şi resturi umane, grămezi de cenuşă, 
ruine, pâlpâiri gălbui şi cremă de întuneric. 
Ştia că asta era lumea lui, casa lui: a fost şi 
va fi. Renunţase la tot pentru lumea 
aceasta: la soţie, copil, la gândul de femeie 
şi de familie, la amintirile dragi. Nici nu 
mai ştia dacă amintirile acelea sunt ale lui. 
Devenise pur ca un animal de pradă; şi-a 
concentrat întreaga fiinţă, necruţătoare, 
total, fără rest, în unicul gând. 
   Dintre ruine l-a săgetat o privire. Privirea 
aceea era galbenă ascuţit şi plină de ură 
imensă. Fiinţa aceea nu exista sau, dacă 
existase vreodată, acum nu mai rămăsese 
din ea decât ura. Da, era ură în starea ei 
cea mai pură! 
   S-a minunat de puritatea aceea. 
Hidoşenia din faţa lui era minunată, 
superbă. S-a oprit din gândul dintâi ca s-o 
admire. Vederea aceea înfricoşată era 
perfectă, sublimă. Ştia că va trebui s-o 
omoare. Uciderea aceasta îi va face 
plăcere. S-a repezit la aceea şi a-nceput să 
lovească cu sete. 
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   „Nu mi-este frică de Iad. Iadului îi este 
frică de mine”, a spus. „Am să cobor în el 
cu Numele Dumnezeului meu Celui viu!” 
   Când şi-a sfârşit desfătarea uciderii era 
plin de un sânge negru. Picăturile de 
întuneric ale morţii celei de-a doua săriseră 
din făptura aceea a urii şi-l străpunseseră 
în câteva locuri. Dar nu-l va mai durea de 
aici înainte nimic. Şi-a privit victima. A 
ridicat pumnii şi-a scos un strigăt 
neomenesc de victorie. A simţit că 
umilinţele şi mizeriile omenirii sunt 
răzbunate. 
   Nu ştia cât timp a petrecut aşa, în 
singurătate. Era pe ultimul pod, printre 
spectre gălbui, doar el şi eternitatea.  
 

Mihai M. S. Maxim 
19. 01. 2014  

 

 

 
 
 
   Tărâmul fără viaţă 
 
   Mulţi oameni cred că în prima clipă de 
după moarte sufletul rătăceşte printre noi 
până ce îşi găseşte pacea interioară. Dar 
nimeni nu ştie cum e acel moment în care 
eşti cu câte un picior în fiecare lume. 
Jumătate viu, jumătate mort. Ei bine, am 
cunoscut o singură persoană care poate 
simţi acel ultim gând, acea ultimă dorinţă, 
sau acea ultimă urmă de durere din sufletul 
cuiva care moare. Acea persoană sunt eu. 
   Acum câtva timp am plecat împreună cu 
patru prieteni în Zonă: un ţinut în care sunt 
depăşite legile fizicii. Am călătorit printre 
dimensiuni pentru a atinge Tărâmul cel 
fără de viaţă. Toţi crezusem că acesta e 
doar un mit şi că Tărâmul acesta apărea 
doar în imaginaţia copiilor înfierbântată de 
poveşti. Până când l-am văzut.  
   Se mai spunea că în mijlocul acelui 
Tărâm blestemat se afla o cameră în care 
puteai să-ţi îndeplineşti cea mai intensă 
dorinţă. Nemaiputând să ne întoarcem pe 
Pământ, am pornit în căutarea Camerei, 
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rătăcind prin această dimensiune 
neomenească. 
 

 
 
   Acest Tărâm, fiind prezentat doar în 
poveştile pentru copii, nu ştiam că are şi 
părţile lui proaste. Deşi era pomenit drept 
„cel fără-de-viaţă”, acest Tărâm era locuit. 
Numele i se trage de la faptul că nimeni nu 
îi supravieţuieşte. Acest Tărâm se hrăneşte 
cu viaţa oamenilor, cu bucuriile lor, cu tot 
ceea ce înseamnă viaţă, lăsându-i să existe 
doar ca nişte scheletoni fără minte şi fără 
inimă, fără dorinţă, uitaţi de lume şi fără 
cale de întoarcere.  
    În drumul nostru spre Cameră, iluziile 
ne făceau să ne pierdem minţile. Locuitorii 
fantomatici ai Zonei ne speriau de moarte. 
Eu singură nu mă dădeam bătută, eram 
hotărâtă să merg înainte, indiferent de ceea 
ce îmi va apărea în cale. Vedeam înăuntrul 
prietenilor mei toată durerea şi tot amarul 
îndepărtându-le din inimi speranţa de a se 
mai întoarce acasă. 
   Am mers luni întregi, poate chiar ani, dar 
nu ajungeam nicăieri, de parcă am fi ieşit 
în afara timpului. Finn, unul dintre 
prietenii mei, a sugerat că e momentul să 
abandonăm aventura. Ceilalţi, cu excepţia 
mea, au fost de acord. S-au oprit să se 

odihnească. Eu nu. Am plecat singură. Am 
mers drept înainte. După câteva ore am 
ajuns înapoi la prietenii mei. 
   - Ştiam că nu ai să rezişti, mi-a spus 
Finn. 
   - Ba am rezistat. Am mers înainte şi tot 
înainte până când, nu ştiu cum, am ajuns 
iarăşi aici. Parcă trăim într-o buclă de 
timp. Oricum, Pământul acesta rotund, din 
dimensiunea paralelă numită Zonă, are 
raza de curbură extrem de mică.  
   Atunci am observat că Nick fusese rănit. 
Finn mi-a explicat că au fost atacaţi de 
locuitorii Zonei. Cineva dorise să se 
hrănească cu vieţile lor. Au ripostat, dar au 
fost răniţi toţi. Nick era cel mai grav. Nu 
va supravieţui zilei. 
   I-am îndepărtat pe toţi ceilalţi de lângă 
Nick astfel încât să rămânem complet 
singuri. Nu mai putea vorbi. Avea dinţii 
încleştaţi. M-a privit intens şi am putut citi 
în ochii lui măriţi ultima lui dorinţă. Am 
jurat că i-o voi îndeplini. I-am înfipt apoi 
pumnalul în inimă. 
   Când s-au apropiat ceilalţi, Nick era 
mort. Erau uimiţi, dar n-au avut curaj să 
mă întrebe nimic. Oricum nu aş fi avut ce 
le răspunde.  
   - Acest Tărâm îşi bate joc de noi. 
Singura cale de a ne întoarce acasă e să nu 
îl lăsăm să ne pătrundă dorinţele şi fiinţele.  
   Toţi au rămas într-o tăcere asemenea 
morţii, fiecare renunţând la ce avea mai 
drag şi mai drept. Pentru fiecare din noi, cu 
excepţia lui Nick, va exista un acasă. 
  
   Acasă am luat la mine fetiţa lui Nick, de 
care nu ştiuse niciunul dintre noi; doar eu, 
când l-am omorât. În afară de faptul că o 
părăsise – în condiţiile în care mama ei 
murise la naştere – Nick mai avea şi alte 
păcate – pe care le-am luat eu asupra mea 
prin ucidere. Şi le voi ispăşi eu, fără rest. 
Nick, fie-ţi tărâna uşoară! 
   Odihneşte-te în pace! Toate sunt cum le 
doreşti. 
 

Ştefania Roşca, clasa a VIII-a C 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 

15. 05. 2014  
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   Îmblânzirea 
 
   Aceasta este povestea unei priviri citite 
de mine în ochii unui om mai înainte ca el 
să plece Acolo. 
 
   Au fost odată ca niciodată două cetăţi: 
Cetatea lui Tu şi Cetatea lui Eu.  
   În Cetatea lui Tu oamenii erau 
respectuoşi unii cu alţii, prietenoşi. Îl 
iubeau pe Dumnezeu şi I se închinau Lui, 
dorind mai presus de orice să ajungă în 
Cetatea Cerului. În Cetatea lui Eu oamenii 
erau plini de sine, invidioşi, mârşavi şi 
lacomi. Lor nu le plăceau cei din Cetatea 
lui Tu, îi urau cu ură nebănuită. 
   Împărăteasa Cetăţii lui Eu plănuia să 
pună mâna pe celălalt ţinut, dar mulţi din 
supuşii ei o părăseau şi se duceau în 
cealaltă Cetate. Decisă să afle cum stau 
lucrurile şi cum de se întâmpla să o 
părăsească supuşii, împărăteasa se deghiză 
şi se duse în Cetatea lui Tu.  
   În Cetatea lui Tu trăiau două surori: pe 
una o chema Dărnicie şi pe cealaltă 
Smerenie. Ele au fost urmărite de 

împărăteasa Cetăţii lui Eu – pe care, am 
omis să vă spun, o chema Ură. 
   Cele două surori obişnuiau să se ducă la 
un călugăr, pe care îl ajutau. Într-o bună zi, 
copilele i-au pus o întrebare călugărului: 
   - Părinte, cum poţi ajunge în Cetatea 
Cerului? 
   - Îţi creezi o Scară. 
   - Păi cum să ajungi până acolo – atât de 
departe – doar cu o Scară? 
   - Aceasta e Scara Raiului şi are ca trepte 
faptele bune pe care le faci. E alcătuită din 
puterile cele bune ale sufletului şi din 
chemările fără grai ale lui Dumnezeu! 
   Auzind toate acestea, Ura a vrut să 
ajungă şi ea în Cetatea Cerului. S-a aprins 
de dorinţa cea bună. Să vezi şi să nu crezi: 
Ura se împrieteni cu împărăteasa Cetăţii 
lui Tu – pe care o chema Iubire – cele două 
devenind nedespărţite. 
   Când copilele şi-au terminat Scara, 
aceasta se lungi până atinse Cetatea 
Cerului. Cele două împărătese au venit de 
îndată să le felicite.  
 

 
 
   Din Cer se pogorî atunci un duh. Era un 
înger al Marii Lumini.  
   Îngerul se adresă Urii: 
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   - Draga mea Ură, să nu crezi că nu poţi 
veni şi tu în Cetatea Cerului! Ţi-ai îmbunat 
sufletul şi asta contează cel mai mult.  
   - Dar cum voi fi primită acolo cu un 
asemenea nume? 
   - Ura poate fi bună dacă ţinta ei este rea. 
Este nevoie aici de Discernământ. Dacă 
urăşti păcatul, nesăbuinţa, mândria, este un 
mare bine. Dacă-ţi urăşti eul diform, 
egoismul şi egocentrismul, nu eşti departe 
de Rai. Trebuie să vrei să-ţi pierzi sufletul 
pentru Dumnezeu. 
   Şi Ura a vrut. 
   - De acum încolo te vei numi Darul lui 
Dumnezeu şi vei sta alături de 
Discernământ. 
 

 
 
   Toţi urcară pe Scară în Cetatea 
Ierusalimului ceresc. Când intrară acolo, 
tuturor li se înmuiară sufletele. În Cetatea 
Cerului trăiau îngerii şi Dumnezeu era 
printre ei, acolo erau toţi oamenii cu 
sufletulul dulce ca mierea. Şi de atunci toţi 

supuşii din Cetatea lui Eu s-au făcut buni. 
Ei au ales să-şi piardă sufletele în 
Dumnezeu şi au fost atraşi atât ei cât şi cei 
din Cetatea lui Tu în Cetatea suverană a 
Raiului, în Ierusalimul ceresc. 
 
   Încearcă şi tu să intri în Cetatea Cerului 
stându-I alături lui Dumnezeu încă de-aici 
de pe Pământ. 
 
Emma Golea, Clasa a V-a A 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
22. 10. 2013 
 
 
 

 
 
Ultimul joc 
 
   „Viitorul nu e promiţător. Nu acceleraţi 
timpul istoriei. Toate trebuie să se 
întâmple la timpul lor rânduit. Dacă nu, 
veţi suferi ripostă.” 
 
   Sunt şapte jucători. Puţin timp 
preliminar. Cei şapte jucători – dacă pot fi 
numiţi astfel – fiindcă jocul le este complet 
străin – sunt aliniaţi la startul traseului. Eu 
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eram la marginea liniei. Toţi eram pe 
poziţii. Se dă startul. 
   O altă dimensiune; nu ştiam niciunul ce 
ne aşteaptă. Scopul ce ne fusese precizat 
era să ajungem la aşa-zisa „Cameră a 
visurilor”. Concurenţii am fost recrutaţi de 
creatorii jocului, dar nimeni nu cunoştea 
nimic în rest. Înainte de a intra pe teren ni 
s-a şters memoria – nu ştiam cum ne 
cheamă, unde suntem, cu ce motiv, nici ce 
trebuie să facem. Eram în lumea 
necunoscutului şi a neaşteptatului. 
   Startul s-a dat, iar atunci am luat-o la 
fugă. Prima etapă am trecut-o toţi, dar 
aveam deja presimţirea că nu va mai fi aşa 
uşor în continuare. Nu ştiam unde am 
ajuns. Dacă acesta era Necunoscutul, 
puteam să îi spunem Zona. 
   A doua etapă consta în învingerea 
temerilor, după cum scria digital în aer. Nu 
înţelegeam la ce se referă totul, nu 
înţelegeam care este scopul meu în viaţă, 
nu înţelegeam nimic. Fuseserăm anunţaţi 
că ni se ştersese memoria şi mă întrebam:  
„De ce nouă? De ce am fost aleşi noi?” În 
fine, lăsând la o parte pălăvrăgeala mea 
fără rost, am văzut primul concurent 
recrutat căzând pe jos, ţipând în agonie. 
Striga pe cineva, dar nu înţelegeam nici de 
ce, nici pe cine!... nu era nimeni în afară de 
noi pe acel platou. El a cedat, la fel şi al 
doilea, al treilea, al patrulea. Pe al cincilea 
îl văd comportându-se ca şi cum s-ar fi 
înecat, dar până la urmă reuşeşte să iasă 
din starea de sufocare şi respiră normal.  
   Dintr-o dată, în faţa mea se proiectează 
un alt univers şi mi se arată un film. Se 
pare că eu sunt actriţa. Dar ce se întâmplă? 
Văd situaţii jenante, văd certuri, văd tot ce 
nu suport eu. Văd persoane care-mi par 
cunoscute dar nu ştiu de unde să le iau. 
Inima-mi e cuprinsă de tristeţe, dar nu 
înţeleg de ce. Încep să plâng, vocile din 
capul meu se amplifică. 
   Se sting toate luminile de pe platoul alb 
şi am sentimentul că voi cădea. Ţip şi 
luminile se aprind iar. Se pare că îmi era 
frică de trecut. 

 
 
   Trecutul nu se va mai întoarce. 
   Am trecut şi proba asta. După câteva ore 
de mers în linie dreaptă pe calea luminilor 
albe văd o pădure deasă cum se 
proiectează în faţa mea. Lângă un stejar îl 
văd pe al şaptelea concurent; el pare să fie 
aproape de moarte. Se uită cu o expresie 
goală la mine, dar eu îi aud gândurile. 
Înţeleg că a fost în miezul viitorului. „Nu 
schimba viitorul, schimbarea acesta nu are 
suflet: nu îţi va oferi nici o făgăduinţă, nici 
o certitudine.” Am înţeles că ori eu, ori 
celălalt concurent rămas în concurs vrem 
să schimbăm viitorul. Mintea mea e 
invadată de viziunile concurentului 
muribund. Văd oameni care se comportă 
ca nişte roboţi, ca nişte paiaţe, văd cifre 
marcate pe mâinile şi pe frunţile 
oamenilor. Văd scris cu litere mari: 
„Timpul este cel care controlează totul. 
Timpul este noua unitate pentru ban. Eşti 
cuminte, primeşti timp. Te revolţi, ţi se ia 
timpul şi mori. Cei supuşi vor fi bogaţi şi 
vor trăi pe vecie, iar cei săraci mor pe 
capete.” 
   Nu ştiu care este cea mai adâncă dorinţă 
a mea şi ce se va întâmpla dacă ajung în 
Camera supremă, dar concurentul al 
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şaptelea, care-a murit în braţele mele, m-a 
făcut să văd cum va fi viitorul. Un singur 
lucru ştiu sigur: nu vreau ca lumea să 
ajungă aşa.  
   Dacă aceea e destinaţia ultimă a 
omenirii, de aici înainte voi face echipă cu 
cei ce vor încetini timpul. 
 

Andra Şchiopu, clasa a VIII-a C 
Şcoala „Regina Maria” Sibiu 

15. 04. 2014  

 
 

Aburi se desprind de stâlp 
 

   Aburi albaştri plutesc din vechime. De 
undeva se aude un scârţâit. Uşi se deschid 
nedesluşit. Oase pneumatice ating copaci. 
Se preschimbă în crăci. Zăpada imaginară 
produce sunete. 
   Demetru îşi sprijină capul de o betonieră. 
  „Trebuie să-mi pun ordine în imagini şi 
idei”, se gândeşte în timp ce meşterul 
betonist îşi suflecă mânecile. 
   „Du-te şi adu-mi nişte nisip. Ia acest 
butoi”, i se spune. 
   Butoiul este plin cu aburi. Îl rostogoleşte 
destul de mult până îşi dă seama că 

oboseala i se trage de la greutatea 
albastrului. Conţinutul butoiului este atras 
de un magnet cu aburi pe care l-a găsit 
lângă o scorbură. Acesta s-a uşurat. Poate 
primi obiecte sau vise. 
   Prima ocazie care se iveşte este un 
cărbune uitat într-o vizuină universal 
valabilă. Cărbunele este de o calitate când 
inferioară, când medie, când superioară. 
Depinde cu ce-l combini. Dacă-l combini 
cu nişte crăci în vânt, se poate transforma 
în pământ. Aşa se şi întâmplă. Demetru 
merge încet, butoiul după el. Nu departe 
descoperă nişte fire de păr desprinse de la 
o fată cu ochii de smarald. Mai încolo 
descoperă o imitaţie de blană de leopard. 
Într-o altă vizuină se află între patruzeci şi 
trei şi şaizeci şi opt de oase. Ele se pot face 
nisip dacă la ele uşor ţipi. A strigat 
Demetru, au ciripit păsărelele.      
  „Să mai adaug şi nişte pământ”, îşi spune. 
   Butoiul plin merge înainte. Demetru, 
după el. Maestrul betonist, abia desluşit 
între aburi, nu terminase demult de cofrat 
stâlpul. Se odihneşte într-un tufiş. Verifică 
apoi butoiul, se scarpină în barbă, tuşeşte 
şi zise: 
   „Este un nisip acceptabil. Să adăugăm 
nişte zăpadă imaginară, câteva crăci 
comestibile şi iese un beton plin de idei.” 
   „Să nu uiţi, la sfârşit, să desprinzi aburii 
de stâlp!” 
   „Ce se poate întâmpla? ” 
   „Aburii intră pe oriunde şi fisurează oase 
sau idei.” 
   „Ideile fracturate pot prăbuşi acest stâlp. 
Ai dreptate, spuse meşterul. Înainte de a 
turna, să citim ceva. Într-un tratat despre 
stâlpi am citit că este bine să vorbeşti cu 
betonul. Poate să spui o poveste fără 
miez.” 
   „Sper ca aburii să se desprindă”, spuse 
Demetru. 
   „Se pare că suntem sub auspicii 
favorabile. Să începem să visăm”, 
murmură meşterul. 
                                  Cristian Săuchea 

Stalker                                                                                      
19.01.2014 
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Vedenie oarbă 
 
   Drumul devenea din ce în ce mai abrupt, 
roci roşiatice desprinzându-se de pe 
suprafaţa înclinată dură a solului. Razele 
soarelui, rărite, încercau a răzbate dincolo 
de stratul de carbon plutitor. 
   Prima dată când l-am auzit am crezut că 
e o altă închipuire. Avusesem cu sutele de 
când am trecut gardul de sârmă ghimpată, 
dar sunetul a persistat. Se schimba 
neîncetat luând diferite tonalităţi şi 
intensităţi. 
   Dacă ascultai atent, puteai desluşi 
cuvinte într-o limbă necunoscută, 
împletindu-se unele cu altele ca într-un 
dans. Nu a durat mult şi fracţiuni de 
imagini mi-au străfulgerat mintea. Nimic 
concret, însă. Doar forme şi culori sfâşiate. 
Se amestecau şi se transformau în nuanţe 
noi, punând stăpânire încet pe simţurile 
mele. 
   Sunetele deveneau din ce în ce mai 
ascuţite, transformându-se în adevărate 
ţipete – care ar fi putut înnebuni pe oricine. 
Încetul cu încetul totul a devenit şi mai 
neclar; m-am cufundat în strigăte şi culori 
străine. Realitatea nu mai era realitate, ci 
doar o cantitate inexplicabilă de pete 
isterice vii. 

   Un ultim ţipăt, mai ascuţit ca celelalte, a 
tăiat aerul, aducând cu sine o urmă de 
negru. Sumbră şi misterioasă, urma aceea a 
adus tăcere peste mintea mea, lăsându-mă 
confuz şi totuşi plin de viaţă. Eram plin de 
o viaţă străină netrăită. 
   Aveam o energie ciudată, ce până acum 
nu existase în trupul şi sufletul meu. Deşi 
conştientizam că încă mă aflu în acel loc 
blestemat din interiorul Zonei, o bucurie 
divină mă cuprindea ferm. Îşi făcea loc în 
mine cu lejeritate, cu graţie, înundând tot 
ceea ce mai rămăsese intact din sufletul 
meu. 
 
   Maria Halmaghi, clasa a VIII-a A 
   Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
   20. 05. 2014 
 

 
 
   Fabrica moartă  
 
   Fabrica încremenise în tăcere totală. 
Ferestrele erau oglinzi iar uşile ferestre. 
Prin fiecare se vedea o fabrică de suflete 
identică aceleia în care eram noi. 
   Domnul General ne făcu semn să ne 
oprim. Sunetul ploii se auzea undeva 
departe, într-un exterior ireal. Nu ştiam 
dacă mai exista ceva în exteriorul acelei 
fabrici moarte, dar ploaia continua să 
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răsune obsedant în interiorul nostru. Şi 
eram convins că venea din acel exterior 
ireal.  
 

 
 
   Anomalia ne-a învăluit pe toţi. Simţeam 
că sunt ud, că ploaia îmi curge şiroaie pe 
faţă, pe spate. Am privit în înalt. Un cer 
mort, absolut uscat, păru că se apropie de 
mine. Tavanul halei părea infinit, o simplă 
ceaţă ca toate celelalte. 
   Domnul General ne făcu semn să ne 
verificăm încărcătoarele de la arme. Totul 
se întâmpla într-o tăcere speriată. Am 
întins o prelată mare de cort şi ne-am 
adăpostit dedesubt. Nu era decât un alt 
experiment, nu aveam să ne odihnim 
vreodată acolo. Am aşteptat. Acea ploaie 
continua să treacă prin cort şi prin trupurile 
noastre. 
   Simţeam cum acele picături de apă 
radioactivă îmi intră în vene. Sângele mi se 
dilua devenind apă, sufletul mi se ştergea 
devenind paloarea unei alte memorii. 
   - Domnule General, de ce sunteţi trist? 
   - De ce-aş fi trist? 
   - Nu ştiu. Aşa mi se pare.  
   - Am luat tristeţea voastră. 
   - Ce este această ploaie, de ce toată 
lumea a devenit tristă? 
   - Tu eşti încă tânăr şi nu cunoşti decât 
suferinţa ce-ţi aparţine. Nu eşti copleşit de 
această ploaie, fiindcă nu cunoşti ceea ce 
este ea cu adevărat. 
   - Dar ce este ploaia aceasta, Domnule 
General?  
   - E suferinţa universală ce trece prin noi. 
Simţim fiecare din noi ceea ce simte altul 
şi de aceea tristeţea şi suferinţa sunt 
amplificate. Suntem solidari. Suntem 
camarazi de război. Am devenit una. 
Ploaia aceasta este curgerea sufletelor 

noastre în sufletul tău, al sufletului tău în 
ale noastre. Atunci când eu nu voi mai fi, 
oricât de departe, vei şti. 
   - Veţi muri, Domnule General? 
   - Nu acum. Nu astăzi. Dar atunci când va 
fi, oricât de departe de tine, vei şti. Te-am 
luat cu mine. Şi de acum încolo tu vei fi 
cel ce ai fost plănuit şi chemat de la-
nceput. 
   Am văzut cum se înseninează. Afară şi 
înăuntru nu mai ploua. Anomalia trecuse. 
   M-am uitat atent la Domnul General. Era 
neras de câteva zile şi barba roşiatică părea 
să adune ploaia în lacrimi cărămizii. 
Uniforma pare că se învechise dintr-odată. 
Pielea translucidă lăsa să i se vadă oasele 
pomeţilor albăstrii. Ochii verzi îi luceau 
trişti. Zâmbea trist. 
   - De ce eşti trist, Aleksandr? 
   - Chiar dacă atunci când veţi muri nu 
veţi avea pe nimeni în jur, nu veţi fi singur. 
Voi fi cu Dumneavoastră. Vă voi simţi şi 
voi şti. Mă veţi simţi şi veţi şti. 
   Un soare alb lumina pădurea. Niciodată 
nu am crezut că lumea aceasta radioactivă 
a Siberiei putea fi aşa de frumoasă. 
Părăsisem de câteva ore fabrica moartă. 
Nici acum nu ştiam dacă anomalia aceea 
era a fizicii sau a minţii. Poate că fusesem 
victimele Pustiitorului minţii. Sau poate că 
nu fusese decât o altă ironie a Zonei. 
   Ningea, însă copacii aveau frunzele 
verzi. Nu existase nici un avertisment, nici 
o toamnă. Moartea venise peste ei dintr-
odată. Pădurea verde era de cristal. În 
Vanavara totul era năpădit de verdeaţa cea 
îngheţată. Şi acum ningea peste ea.  
   Am privit parcul cu leagăne. Un cărucior 
părăsit lăsa să se vadă o păpuşă de cârpă 
cu sfoară decolorată. Parcarea din 
apropiere era goală. O singură maşină, un 
GAZ, încremenise de-a curmezişul străzii, 
pe când încercase să intre în ea. Totul 
intrase în timpul etern şi acel timp se 
repeta încontinuu, ca o melodie de pe o 
unică placă. Scena aceea cu spectrele 
palide de copii din leagănele nemişcate şi 
cu şoferul rula într-unul şi acelaşi film şi 
va continua să ruleze la nesfârşit în eternul 
continuu. 
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   Timpul acela nu mai avea viaţă în el, nu 
mai exista; doar clipa, acea clipă a unui 
timp odinioară real. Trăirea unui timp 
oprit, aceasta era vedenia şi starea. Cine 
trăia? Şi cine vedea? 
 

 
 
   Am atins o floare. Petalele se 
dezintegrară într-o cenuşă neagră. Nimic 
nu mai putea fi atins: doar privit. Petalele 
erau iarăşi la locul lor. Apoi iarăşi se 
dezintegrară în puful negru. 
   Un vânt venit de nicăieri începu să 
destrame blocurile şi copacii, parcarea şi 
parcul. Dimineaţa rece se dezintegră şi din 
tot ceea ce văzusem nu mai era acum decât 
recele. 
   L-am auzit pe Domnul General şoptindu-
mi uşor: 
   - Iubeşte, fii călăuză a sufletelor. Nu 
există nici o cameră a dorinţelor 
independentă de visele noastre! Există 
numai o cameră secretă a interiorului tău. 
Intră într-însa, pierde-te şi risipeşte-te. 
Renaşte! Atunci vei răscumpăra toată 
tristeţea şi suferinţa noastră, vei da chip şi 
fiinţă rătăcirilor şi vieţilor inutile. 
   Sunetul s-a îndepărtat. Apoi un soare 
negru absorbi totul în acea dimineaţă 
radioactivă fără-nceput şi sfârşit. 
 
   Vlad I. T. Popa, clasa a VIII-a A 
   Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
    20. 05. 2014  

 
 
   Omul cu două copilării 
 
   Totul era distrus. Nu ştiu dacă mai erau 
supravieţuitori în Zonă, dar dacă mai erau, 
eu eram acolo ca să-i ajut. Am căutat 
întreaga zi şi n-am dat de nimeni. Apoi l-
am văzut pe băieţel. 
   Nu putea fi un copil real: în Zonă nu 
intrau decât militari, stalkeri şi aventurieri. 
Nu erau femei şi copii.  
   Copilul era o vedenie. M-am apropiat. 
Băieţelul era mic, slăbuţ şi avea ochii mari. 
Străluceau verde – încât te-ai fi putut 
pierde în ei ore în şir. 
   L-am luat de mână. Avea mâna moale, 
pufoasă, nu l-am atins decât foarte uşor. 
Am început să mergem. Am observat că 
tremura foarte tare, tuşea şi era zgribulit, 
aşa că l-am luat în braţe să-l încălzesc. 
Ştiam că nu e real şi că dacă o să-l iau în 
braţe s-ar fi putut să se destrame. 
   A adormit. Un zâmbet i-a apărut pe faţa 
albă. Părea atât de liniştit – de parcă în 
jurul nostru nu ar fi împărăţit haosul, ci ar 
fi fost o câmpie plină cu flori. 
   Atunci am văzut câmpia.  
   Copilul era pe moarte. Ştiam că acel 
copil nu există şi totuşi: era pe moarte. 
Cine murea? 
   Cine murea şi cine trăia aici nu hotăram 
noi, ci Zona. 
   Prin mintea mea au trecut amintiri care 
nu erau ale mele. Trecutul, prezentul şi 
viitorul care m-au pătruns nu erau ale 
mele. Am văzut un om cum mă privea cu 
ochi verzi. Nişte mâini mari m-au strâns în 
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braţe şi am simţit şi altele mai mici – care 
erau ale copilului. Simţeam prezenţa acelui 
bărbat îndepărtat. Era pe moarte. În 
băieţelul acela virtual – ca o hologramă 
sau ca un ţipăt – era toată copilăria lui. 
   Copilul nu a mai fost. Eram singur, însă 
acum mă aflam în conştiinţa băieţelului. 
Aveam şansa de-a fi iarăşi copil. Ştiam că 
voi fi de acum înainte unic – omul cu două 
copilării: a mea şi a lui. 
 
  Adela Georgescu, clasa a VIII-a A 
  Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
  20. 05. 2014  
 

 
 

   Sigiliul 
  
   Nu-mi venea să cred ce vedeam în 
mâinile mele. Bunul meu prieten, bunul 
meu camarad de arme se afla în ultimul 
său chin. Veselia şi bărbăţia din el 
pieriseră dintr-odată. Pe faţa lui palidă se 
putea citi doar spaima profundă. 
   În momentul când a intrat în somnul său 
veşnic am văzut în ochii lui ceva roşu, 
ceva ca un trandafir. Şi am ştiut că 
aventura ce urma să se întâmple avea să-
mi schimbe viaţa pentru totdeauna. Pentru 
că aventura aceea venea din moarte – din 
agonia prietenului şi camaradului meu. 
   M-am trezit într-un coridor plin cu uşi. 
Aceasta să fi fost Camera dorinţelor? 
Toate uşile erau identice, însă fiecare din 
ele probabil ducea spre altceva. Pe uşi se 
aflau diferite simboluri ciudate, de necitit. 
   Când am ales simbolul auriu nu am ales 
semnul, ci am ales culoarea. Auriul arăta 
cel mai bine şi mă făcea să mă simt mai 
sigur pe mine însumi.  

   Am intrat. Ce să văd? O cameră albă, 
patru pereţi goi ce mă înconjurau şi 
încercau să mă înghită. 
   Am încercat să strig după ajutor, dar 
nimic. Am încercat să deschid uşa, dar 
nimic. Uşa nici nu mai exista. Auzeam 
ecoul vocii mele, repetat şi tot mai 
îndepărtat, ca şi cum aş fi plecat din mine 
însumi. Era un calvar. 
   După ore întunecate în acel univers alb 
am auzit o şoaptă: 
   - Ai ales. Tu ai ales, singur, e doar vina 
ta că eşti aici. Acesta eşti tu! 
   - Cine eşti? Ce vrei de la mine? am 
întrebat. 
   - Acesta este destinul tău acum. 
   - Cum? Care destin? Lasă-mă să ies, 
oricine ai fi tu! Du-mă înapoi, acolo unde 
mi-e locul. 
   - Locul tău e aici. 
   - Nu, nu e. Simt că înnebunesc. Ce să fac 
eu aici? Ce mi se întâmplă? Sunt prins 
între pereţi albi. 
   - Asta e doar ceea ce vezi tu. Caută ceea 
ce e cu adevărat important. Tot ce vezi e 
alb, gol, e nimic. Asta se află în sufletul 
tău. Dacă însă dorinţa ta este pură, poţi 
ajunge oriunde. Trebuie doar să crezi. 
   Acestea au fost ultimele cuvinte pe care 
le-am putut auzi atunci, când m-am simţit 
sigilat ca peştele în conservă. 
   Dintr-odată mi-a apărut în faţă imaginea 
trandafirului. Începeam să înţeleg. 
Dorinţele mele pământeşti erau prea 
puternice pentru a vedea asta înainte. 
Acum însă nu îmi mai păsa de nimic. 
Voiam doar să merg acasă la soţia şi la 
copiii mei. Ei probabil mă cred mort. 
   Dar cum să ajung? 
   Am plâns? Nu ştiu. Ceea ce ştiu e că 
ideea aceea de trandafir s-a umezit şi a 
căpătat consistenţă. Poate fusese durerea 
mea pură, poate durerea mea căzuse peste 
ultima visare, peste visarea de moarte a 
prietenului meu. 
   Când am deschis ochii am ştiut că există 
cale de întoarcere. 
 

   Raluca Corjescu, clasa a VIII-a A 
  Şcoala „Regina Maria” Sibiu 
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Colecţia de truisme a domnului 
Firescu 

 
Cici Firescu era un funcţionar ca atâţia 
alţii. În acte purta numele de Lucian 
N(estor) Firescu. În viaţa de toate zilele 
purta cu bonomie apelativul „Cici“. Asta 
din fragedă copilărie. 

Cici Firescu ar fi fost un oarecare dacă 
n-ar fi avut pasiunea, zicea el, de a 
colecţiona cugetări. În tinereţe avusese de 
gând să alcătuiască un dicţionar de 
maxime. Şi-a dat seama la timp că erau 
minime şansele de izbândă, dată fiind 
mulţimea de asemenea opuri editate până 
atunci, dar şi munca sisifică la care ar fi 
trebuit să se înhame. Aşadar, s-a lăsat 
păgubaş, însă n-a renunţat la pasiune, 
mulţumindu-se cu o selecţie subiectivă de 
panseuri, pentru uz personal. O manie, s-ar 
fi putut zice. Nu era chiar aşa, fiindcă Cici 
Firescu nu era un exclusivist. Mai avea ca 
pasiune plăcerea de a trăi. În tinereţe i se 
spunea Hedonis. Asta şi ca o persiflare, 
căci se credea un Adonis. Şi se comporta 
ca atare. Ca orice bon viveur, Hedonis Cici 

Firescu era un contemplativ. Ceea ce i-a 
creat o seamă de neplăceri la serviciu, 
fiindcă nu toţi şefii au tolerat atitudinea sa. 
Numai că, precum se ştie, şefii trec, iar 
funcţionarii rămân. Acesta era panseul 
preferat al lui Cici Firescu. Unul dintre ele. 
Ca oricărui erudit, îi plăcea să plaseze în 
conversaţie cugetările de rigoare. Spre 
exemplu: „Femeia e jumătatea bărbatului.“ 
Sau: „Iarna nu-i ca vara.“ (Am citat dintr-
un clasic în viaţă, preciza el, hăhăind.) 
Sau: „Obişnuinţa e a doua natură.“ „Dar 
care e prima?“, s-a interesat Puiu, un coleg 
tânăr, proaspăt absolvent de Ştiinţe 
Economice. Dl. Firescu a ridicat din umeri. 
De unde să ştie el... În citatul respectiv nu 
e nicio referinţă la prima „natură“.  

 

Acelaşi coleg, Puiu, a folosit, la un 
moment dat, un citat mai puţin uzitat: 
„Nimeni nu poate sări peste umbra lui.“ 
„Ce prostie!“, a remarcat Cici Firescu. 
„Ăsta e pur şi simplu un truism.“ Şi a pus 
punct discuţiei. Dar şi bunei relaţii cu Puiu 
Motronea, ajuns peste numai câţiva ani şef 
de serviciu. „Avantaj serviciu“, i-a spus el 
cu maliţie lui Cici Firescu, pe care a 
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început să-l persecute, sistematic. Un alt 
coleg, Titi Ionescu, a remarcat: „Îi eşti 
drag şefului ca sarea-n ochi. Şi, precum se 
ştie, e bine să nu stai în spatele calului şi în 
ochii şefului“. Cici Firescu a prins ideea 
din zbor. Şi a cerut să fie mutat în alt 
compartiment. „Unde anume, Cici 
dragă?“, s-a lamentat directorul economic, 
un fost coleg de liceu. „Vezi bine cum e cu 
criza asta... De ce nu încerci să te 
pensionezi de boală?“. S-ar fi pensionat el 
demult, dar trebuie să fii bolnav rău de tot 
pentru asta şi, în plus, la salariul său firav, 
pensia de boală ar fi fost o glumă proastă. 

Cici Firescu şi-a permis inspiraţia de a 
face o glumă bună. A câştigat premiul cel 
mare la „Bingo“.  

„Prost să fii, noroc să ai“, a bombănit 
Puiu Motronea, şeful de serviciu. „Urma 
scapă turma“, a concluzionat Cici Firescu, 
pe când i-a înaintat demisia domnului 
Albulescu, directorul instituţiei. „Ce vrei 
să spui, Cici dragă?“, s-a interesat acesta 
cu exces de miere în glas. „Cine are urechi 
de auzit să audă“, a zâmbit enigmatic dl. 
Firescu şi a ieşit triumfător din biroul 
directorial. 

La petrecerea de adio, lui Cici Firescu i 
s-a cerut insistent să ţină tradiţionalul 
toast. Modest, acesta a spus: „Doamnelor, 
domnişoarelor şi domnilor, ştiţi că sunt 
iubitor de erudiţie, de aceea am să citez din 
contemporanul meu preferat: «Să trăiţi 
bine!».“. Au fost ultimele sale cuvinte. 
Lăsate, cum s-ar zice, „cu limbă de 
moarte“. Copleşită de emoţiile succesive, 
cât şi de consumul prea entuziast de 
şampanie din ultima vreme, inima 
domnului Lucian N. Firescu a încetat să 
mai bată. 

 
Sibiu, 10 april 2014 
 

Mihail Medrea 
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Statuia împăratului 
 

A fost o dată. Sau altă dată. A fost odată 

un împărat care se purta de parcă ar fi fost 

cel mai de seamă reprezentant al glorioasei 

dinastii Wang, căreia îi era ultimul vlăstar. 

Împărăţia cu pricina, cândva incredibil de 

puternică, se şubrezise. Provinciile 

mărginaşe se desprindeau, una câte una. 

Tezaurul era secat. Plătită prost și cu mari 

întârzieri, armata se destrăma, iar 

administraţia, peste măsură de coruptă, 

adusese imperiul în pragul prăbuşirii. Fiul 

Cerului, leneş şi lacom, îşi trecea vremea 

în ospeţe şi serbări. Pe dregătorii pricepuţi 

îi îndepărtase, unul câte unul, păstrându-i 

în preajmă doar pe lingăi şi cheflii. Nu 

voia să-şi bată capul cu trebuinţele ţării, 

dându-le mână liberă pentru asta celor doi 

unchi ai săi. Aceştia nu se puteau suferi, 

deşi, sau tocmai pentru că erau fraţi. Şi-şi 

făceau ciudă unul altuia, dând ordine, pe 

care celălalt le anula, dând la rândul său 

alte porunci, anulate şi acestea de celălalt 

frate… 

   Simţind cum îi scad puterile, şi-aşa 

nevolnice, şi trezindu-se în pragul 

bătrâneţii, împăratul îşi spuse că trebuie să 

lase posterităţii un semn de neşters al 

trecerii sale prin această lume pe care-şi 

închipuia că o domină, aidoma iluştrilor 

săi înaintaşi. Ar fi provocat un război de 

cotropire a unei împărăţii învecinate, al 

cărei conducător se obrăznicise, 

întreprinzând dese incursiuni de jaf în 

satele de la graniţă, dar îşi zicea că e prea 

mare deranjul. Ar fi poruncit o 

reorganizare administrativă şi financiară a 

imperiului, însă i se părea că e o treabă 

peste măsură de complicată. Ar fi cerut să 

se organizeze o petrecere fără seamăn, dar 

şi-a adus aminte că a făcut-o în tinereţe, 

chiar la aniversarea a 10 ani de domnie. 

Atunci, după un întreg an de serbări şi 

ospețe, visteria ţării se golise, fiind impuse 

taxe înrobitoare supuşilor săi care, la un 

moment dat, s-au răsculat. În iureşul ce a 

urmat era să-şi piardă nu doar domnia ci 

chiar viaţa. Au fost atunci represalii 

crâncene, sporind ura poporului faţă de 

suveran şi clica lui. Sfetnicii au hotărât să 

îmbuneze poporul, convingându-l pe 

împărat să decreteze o amnistie generală, 

ştergându-se cu buretele atât condamnările 

din ultimii ani, cât şi datoriile mărunte. 

Degeaba. Toate astea nu valorau nici cât o 

ceapă degerată, căci împărăţia se ducea de 

râpă... 

   La sfatul unuia dintre unchi, s-au scos la 

mezat bogățiile imperiului, concensio-

nându-se pe mai nimic exploatarea sării, 

aurului sau a pădurilor. Cheltuite fără 



 

 

noimă, sumele respective îi îmbogă

pe cei ce profitau de năravurile 

împăratului, pe când în visterie ajungeau 

doar fărâmiturile. 
 

 

   Fiul Cerului era din ce în ce mai şubred

şi mai dezamăgit de viaţă. Principalul său 

sfetnic, văr de sânge (unchii cu pricina 

dispăruseră de mult, mâncându

unul pe celălalt, cum se spune în popor) s

a gândit să-i facă o surpriză: un monument 

colosal, ceva ce nu se mai văzuse vreodată 

pe faţa pământului. 

   Zis şi făcut. A stabilit câştigătorul

organizat un concurs, făcându

de ochii lumii. I-a dat protejatului său 

terenul corespunzător şi un avans, 

promiţându-i că va avea tot sprijinul 

mai departe. Pentru realizarea proiectului 

era nevoie de o sumă fabuloasă. 

 

   Dregătorul s-a gândit să instituie un 

impozit nou, însă spionii săi i

atenţia că populaţia, înfometată, era deja în 

pragul unei revolte. Prin urmare, i

bani cu ţârâita antreprenorului, rămă
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noimă, sumele respective îi îmbogățiseră 

pe cei ce profitau de năravurile 

împăratului, pe când în visterie ajungeau 

 

era din ce în ce mai şubred 

şi mai dezamăgit de viaţă. Principalul său 

sfetnic, văr de sânge (unchii cu pricina 

ându-se de vii 

unul pe celălalt, cum se spune în popor) s-

un monument 

colosal, ceva ce nu se mai văzuse vreodată 

Zis şi făcut. A stabilit câştigătorul, a 

făcându-se o jurizare 

protejatului său 

terenul corespunzător şi un avans, 

i că va avea tot sprijinul pe 

Pentru realizarea proiectului 

ra nevoie de o sumă fabuloasă.  

a gândit să instituie un 

săi i-au atras 

atenţia că populaţia, înfometată, era deja în 

pragul unei revolte. Prin urmare, i-a dat 

prenorului, rămășițele 

dividendelor de la exploatările de 

minereuri și cherestea. 

 

 

 

   Se apropia Grandioasa Aniversare

Uriaşa statuie, turnată în arsenalul oştirii, 

urma să fie transportată spre 

mai înalt al capitalei imperiale, de unde 

trebuia să domine oraş

Mulţimea, curioasă, 

marginile drumului special croit pentru 

deplasarea colosului. Tocmai atunci s

dezlănţuit o furtună cumplită, cu vânt 

sălbatec, nori înspăimântători, fulgere ce 

brăzdau cerul şi spintecau pământul, tunete 

ce spărgeau timpane şi ferestre, grindină 

cât oul de struţ şi tot arsenalul apocalyptic. 

Îngroziţi că a venit sfârşitul lumii, oamenii 

s-au împrăştiat care-ncotro.

   Într-un târziu, când urgia s

ieşit de pe unde se ascunsese

mulţi s-au grăbit să meargă

Au rămas destul gură

vadă ce e cu statuia împăratului. F

răsturnase peste ea un copac 

măsura monstruosului monument. S

auzit ţipătul unui puştan:

    – Statuia s-a fărâmat !

   – Împăratul e gol pe dină

un alt mucos. 

dividendelor de la exploatările de 

 

Grandioasa Aniversare. 

statuie, turnată în arsenalul oştirii, 

urma să fie transportată spre punctul cel 

mai înalt al capitalei imperiale, de unde 

trebuia să domine oraşul şi lumea. 

 se înghesuia pe 

marginile drumului special croit pentru 

Tocmai atunci s-a 

urtună cumplită, cu vânt 

mântători, fulgere ce 

brăzdau cerul şi spintecau pământul, tunete 

ce spărgeau timpane şi ferestre, grindină 

cât oul de struţ şi tot arsenalul apocalyptic. 

ârşitul lumii, oamenii 

ncotro. 

un târziu, când urgia s-a potolit, au 

ieşit de pe unde se ascunseseră. Cei mai 

grăbit să meargă la casele lor. 

Au rămas destul gură-cască, curioşi să 

vadă ce e cu statuia împăratului. Furtuna 

răsturnase peste ea un copac imens, pe 

sului monument. S-a 

auzit ţipătul unui puştan: 

a fărâmat ! 

Împăratul e gol pe dinăuntru! a strigat 
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   Într-adevăr, statuia nu doar că era goală 

pe dinăuntru, ca orice statuie, de altfel, dar 

se şi … fleşcăise din cauza grindinei care 

distrusese pojghiţa de bronz protectoare, 

dedesuptul căreia a rămas la cheremul ploii 

cartonul presat. 

 

 
 

   Aşadar, memoria urmaşilor n-a reţinut, 

aşa cum şi-a dorit împăratul, monumentul 

său, de o măreţie inegalabilă, ci drept 

consecinţă a nechibzuinţei unui sfetnic, 

doar o poreclă usturătoare, pe care nici 

interdicţiile şi nici represaliile n-au putut 

să o facă uitată: împăratul Mukawa.  

 

 

Sibiu, 21-22 iunie 2013 

 

MMiihhaaiill  MMeeddrreeaa  
 
 
 
 
 

 
 

peninsula 
 

orişicâtuşi de puţin, 
contează destul de mult... 

 

fericitul Augustin susţinea, pe bună 
dreptate, că există în noi ceva mai profund 
decât noi înşine, şi nu eu sunt cel în 
măsură să-l contrazic, atâta doar că, în 
ceea ce mă priveşte, există în mine cineva 
mai abject decât mine însumi, o 
scârboşenie care-şi dă arama pe faţă foarte 
rar, însă atunci e devastator, ceea ce se 
petrece mă ia întotdeauna prin surprindere 
şi mă întoarce pe dos, ca o beţie cruntă, cu 
scandal, cu bătaie, cu vărsături şi, 
inevitabil, cu mahmureala de a doua zi – 

ei bine, aşa m-am simţit în acea 
dimineaţă când am aflat că M.I. nu mai 
este printre noi; nu mai trecusem de mult 
pe la el, cu toate că mă gândeam adesea la 
domnia sa, numai că găseam fel de fel de 
pretexte să nu o fac, nimeni nu-i iubeşte pe 
bătrâni, spunea acesta, avea repertoriul 
său, nu foarte variat, folosea aceste 
automatisme de limbaj ca pe nişte jaloane, 
printre care aluneca într-un slalom 
înşelător, derutându-i pe cei de care voia să 
se descotorosească, cât despre ceilalţi, 
printre care, sporadic, m-am aflat şi eu, am 
avut şansa de a fi acceptaţi în vastul 
imperiu livresc în care poetul se mişca 
precum peştele în apă; 
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nu îl mai vizitasem de foarte multă vreme 
şi pentru că nu voiam să observe cât îmi 
era de milă de el, văzându-l din ce în ce 
mai şubrezit de statul în pat, disperat 
pentru că nu mai putea să citească, afectat 
de o degenerescenţă maculară, pedeapsă 
atroce pentru cititorul absolut care fusese 
toată viaţa, de ce nu îi citeşti tu, mi-a spus 
la un moment dat un amic, pe când îl 
căinam pe suferind, da, aşa ar fi procedat 
un adevărat prieten, eu unul n-am onorat 
amiciția de care mă învrednicise, invocam 
dicţia mea la fel de proastă pe cât de urât 
îmi este scrisul, de fapt, nu am răbdare, 
maestrul mă copleşea, statura lui 
intelectuală mă strivea, mă simţeam în 
preajma lui o gânganie deloc 
înspăimântătoare, precum Gregor Samsa, 
cel metamorfozat brusc „într-o bună 
dimineaţă“ (cum naiba să fie „bună“ o 
asemenea dimineaţă!), eu mă consider o 
gânganie caraghioasă, dintr-acelea care fug 
de lumină şi caută să se pituleze în 
cotloane întunecoase şi călduţe, unde să 
ronţăie pe îndelete firimiturile şterpelite de 
sub masa de bucătărie, aşa şi eu, înşfăcam 
firimiturile amintirilor unor lecturi 
fabuloase pe care mi le dezvăluia celebrul 
poet, şi apoi le cronţăneam în obscuritatea 
singurătăţii mele maladive, i-am şi răspuns 
cândva, la reproşul lui că-l vizitam atât de 
rar, că mă suspectez de mizantropie, 
maestrul a tăcut, pe când eu, încântat de 
efectul replicii mele, îl studiam cu 
neruşinare, observându-i obrazul puhav, 
nasul borcănat, ochii incredibil de frumoşi 
– aşa, fără a fi ecranaţi de lentilele groase 
ale ochelarilor, privirea lui melancolică 
spiritualizând figura-i tipică de sudist –, 
chica de poet naţional, degetele de la 
picioare chircite şi unghiile acestora peste 
măsură de lungi şi deformate, curbate în 
jos ca ghearele unei păsări de pradă, stătea 
pe marginea patului, răsuflând sacadat, era 
pentru el un efort considerabil să se ridice 
din aşternut, şi-a cerut scuze că trebuie să-
şi facă datoria faţă de prostată, mă 
bucuram că e încă în stare să meargă 
singur la baie, aşa îl şi percep acum, de 
parcă ar fi mers până la baie, de unde o să 

revină după nu foarte multă vreme, o să 
zâmbească, observând că citesc dintr-o 
carte luată din teancul de pe măsuţă, da, 
domnule, uită-te prin jur şi alege-ţi câteva 
cărţi, eu acum nu mai am nevoie de ele, 
noroc cu Matei şi cu doamna doctor care-
mi aduc audiobucuri şi sidiuri, ce să fac, de 
mai bine de 10 ani supravieţuiesc 
dispariţiei mele literare –  

nu era un însingurat, un eremit, nu 
fugise de lume, cu toate că nu mai ieşea 
decât foarte rar din casă, dus de doctoriţa 
M. fie la clinica pe care o conducea, pentru 
vreo examinare ori un tratament ce nu se 
puteau face în ambulatoriu, fie la cimitir, o 
dată pe an, la mormântul soţiei, aşadar, nu 
ieşea din casă nici măcar până în grădină, 
ba chiar evita să privească pe fereastră, aşa 
cum ştiam că evita pe vremuri să se 
privească în oglindă pe când se bărbierea –  

amintirile îi erau istmul care îl lega de 
continentul uman, avea o memorie 
funesiană, vorbea cu duioşie, dar fără să 
devină patetic, despre tinereţea sa, despre 
confraţii boemi, despre o lume căreia îi 
supravieţuise şi pe care o evoca nu doar cu 
umor ci şi cu o acuitate insuportabilă 
pentru netrebnicul de mine, invidios pe 
gloria formidabilului „versificator“ cum îşi 
zicea – negându-şi cu încăpăţînare 
calitatea de poet –, pe formidabilul său 
bagaj cultural, contemplând fascinat istmul 
sinuos care-l lega, aidoma unui cordon 
ombilical, de acea lume irepetabilă  

 
Sibiu, 1 mai 2012 

mihail medrea 
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Ovidius publicisticus est 
 

   Se numeşte Ovidiu T. Mihail M. Ovidiu 
S. Îi vom spune, pe scurt, Ovidiu.  Se 
înalţă spre piscuri şi se rostogoleşte printre 
orătănii. Are ochii curbilinii şi nasul atent. 
Stă uneori în cap şi se oglindeşte în balta 
de pe perete. Peştişori zboară, însă nu se 
confundă cu caii verzi.  
   Mâncăm împreună pâine cu stafide şi 
aflăm câteva lucruri despre dinţi, măsele, 
nuci, sâmburi de caise şi sâmburi de 
măsline. “Baţi câmpii, se aude o voce”. 
Este o voce de femeie. Nu-i spunem 
numele. Ovidiu vorbeşte în aforisme. 
Roxana îl ascultă. Zâmbeşte, râde, îl 
îmbrăţişează, îi şopteşte cuvinte duioase. 
Continuă să dialogheze. “Nu te înţeleg! De 
ce râzi acum? Mă derutezi!” sau “Ai păţit 
ceva, dragul meu?”, atunci când o vrăbiuţă 
se aşază pe urechea lui dreaptă. 
   Drumurile lor se vor despărţi 
deocamdată. Nu ştim pentru câtă vreme. 
Ovidiu îl întâlneşte pe Oskar, un negru 
blond cu o bicicletă monumentală. Este 
înarmat până-n proteză cu câteva pistoale 
mitralieră din plastic. Sunt învelite în şube 
care fac stânga-mprejur. Oskar are ochii 
electrizaţi şi se învârte periodic în 

semicerc. Bicicleta se micşorează când nu 
suntem atenţi. Oskar o urmează prin 
simpatie. Din depărtare se vede Lones care 
a lăsat insula sa pentru o insulă de cuvinte. 
Doctorii l-au consultat şi l-au declarat 
bolnav iremediabil de cuvinte şi idei. 
Ovidiu s-a ataşat de el. Oskar devenise cât 
un ţânţar-armăsar. 
   Împreună au trecut pe lângă statuia unui 
academician în kimono. Tratase 
nenumăraţi pacienţi de plictis. “O imagine 
saturată de convenţionalism”, şopteşte 
Lones, gândindu-se, probabil, la insula sa. 
Ovidiu îl priveşte lung şi se mută brusc în 
camera sa, deschide “tembelizorul” şi 
soarbe din cafeluţa sa cu ghimbir. Priveşte 
bradul din faţa geamului şi ascultă 
polemici. Ibricul tremură. Este chiar sub 
locul unde acum un timp stătuse portretul 
lui Che Guevara.  
 

 
 
O carte deschisă se impregna de aburi. 
“Tembelizorul” se stinse de la sine din 
cauza boicotului la care începuse să fie 
supus. Doctoriţa M. interzisese pe o rază 
de douăzeci şi opt de cuvinte consumul de 
cafea, tutun şi alcool. Doar cu aburi şi cu 
miros ne puteam servi. Ovidiu aţipea când 
se aştepta mai puţin.  
   “Meşterul obosise după îndelungi clipe 
de aşteptare.”  “ Deschidea câte un volum 
şi făcea comentarii pe text.” Ultimele două 
afirmaţii au fost copiate pe ascuns. Proze 
cu bătrânei, fustangii, patrulatere ori 
triunghiuri conjugale, oameni singuri şi 
oameni nesinguri, copii părăsiţi şi copii 
iubiţi se perindau pe ecranul televizorului 
stins. Ovidiu ameţi în somn. Se deşteptă cu 
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o durere mirată de cap. Spatele nu-l durea. 
De afară se auzea un picamer. Pe aproape 
trebuia să fie “asphaltosaurus rex”. Era 
gras, frumos, democrat, doctorand şi 
parlamentar. Privirea îi era de centaur, iar 
glasul de rinocer. Nasul său, sub formă de 
hidrocentrală, adulmeca. De frică, Ovidiu 
se piti după un fotoliu şi îi luă culoarea. Se 
pare că nu a fost simţit. Şi-a dat seama 
după epsilon minute. 
 

 
 
   După ce se mai linişti, Ovidiu îşi aminti 
de ursul căutat de un număr oarecare de 
vânători. Ursul mânca flori din parc. Nu 
putu fi prins cu toate încercările 
oficialităţilor. Îl detectă un bătrân prieten 
cu o floare anume. Îl certă, îl trase de 
urechi. Ursul trist se îndepărtă agale şi 
intră-n ascunzătoare. Era într-o scorbură 
camumflată dintr-un copac gros. 
   Citim, nu spunem de unde: “I se făcuse, 
dintr-o dată, un dor nebun de parc, de 
străvechiul oraş, de străduţele lui înguste şi 
întortocheate, de casele prost întreţinute, 
dar atât de familiare, de oamenii cu care 
comunica din ce în ce mai puţin, resemnat 
să constate cât sunt de contaminaţi de 
morbul schimbărilor, de cele mai multe ori 

în rău, oameni cu care mai avea, încă, 
atâtea în comun, mai ales limba şi 
trecutul.” Citat închis. Întrebare: “Cui îi 
era dor?” Răspuns: “Amândurora”. 
   De la bătrân aflase povestea lui Luţă-a 
lu′ Hofnăr. O poveste amuzantă şi tristă. 
Luţă avea perdeluţe şi draperii în loc de 
haine. Când vroia să fie puţin vizibil îşi 
trăgea perdelele, iar când se dorea 
incognito îşi punea draperiile. Din păcate, 
Luţă era căpos şi nu-şi lua doctoriile. Lina, 
soţia lui, bătea step şi juca scenete de la 
teatrul de păpuşi ca să-l înduplece. Până la 
urmă îi trată pneumonia, chiar dacă nu aşa 
era regia. Luţă-a lu′Hofnăr poate trăieşte şi 
astăzi ferit de ochii publicului. Draperiile 
sunt trase. 
   Ovidiu strănută. "Noroc şi sănătate!" îi 
urează Sergiu Zăpârţan, un amic straniu, 
care-i făcea curte Roxanei, devenită sau nu 
soţia lui. Informaţiile noastre nu sunt 
complete. Ovidiu nu vrea să spună mai 
mult. El doar scrie, nu ca "prozatorii de 
largă respiraţie", ci ca "prozatorii cu 
respiraţie tăiată" care scriu concis şi bine, 
completează prietenul nostru Mihai. 
   "Dacă nu iei o hotărâre, te ia hotărârea 
pe tine." Ne îndreptăm spre cafenea, unde 
oamenii sporovăiesc, strănută şi se 
îmbrăţişează. Ovidiu mănâncă ciocolată. Şi 
bea cafea cu ghimbir. Locatarii cafenelei 
se urcă pe pereţi. Unul a ajuns pe tavan. 
Este tras rapid de ceilalţi, înainte de a 
sărbători victoria. Ovidiu are mâinile roşii. 
Aplaudă. 
   "A fi poet nu-i destul, trebuie să mai fii 
şi sătul ." Sătul de tine, de cei din jur, de 
mâncare sau de cuvinte. Părerile sunt 
împărţite. Nasul adulmecă. Ce anume? 
Părerile, din nou, sunt împărţite. Ovidiu a 
obosit. Pentru o clipă va închide ochii. 
Clipa este relativă. Se făcea că era în 
mijlocul unor grevişti. Lua interviuri. Avea 
două pixuri.  Scria cu ambele mâini. Vorbe 
multe, patimi dezlănţuite. Inginera şefă 
juca ping-pong cu şeful de sindicat. 
Redactorul şef, sosit incognito, începu să 
joace table cu secretara. Un meci de popice 
începu la televizor, aşa că oamenii îşi 
uitară treptat necazurile şi deveniră chibiţi. 
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Ovidiu se strecură în televizor şi apucă o 
bilă. Făcu o fandare, o rotaţie de un unghi 
n°.  Bila, cam mocăită, parcurse o distanţă 
egală cu viteza ori timpul, mai degrabă, 
viteza plus timpul şi se lipi de două popice. 
Oamenii amuţiră. Deznodământul nu 
venea. Bila nu cădea. Cu popicele se-
mprietenea.  Inginera şefă îl îmbrăţişă 
brusc pe şeful de sindicat. Secretara dansa. 
Redactorul şef se răsuci în sine. Oamenii o 
urmau. Veselia se instala. Lui Ovidiu i se 
înroşiseră mâinile. Aplauda din nou. Bila 
rămânea suspendată. Le dădea idei 
popicelor. 

** 
   Uşa se deschide şi apare Cassandru. Este 
măsliniu, cocoşat. În mână ţine un pahar 
cu timp. Timpul tace. Ovidiu se ridică şi-l 
îmbrăţişează. “De când te aştept! Mi s-au 
lungit urechile.” Urechile îi sunt ca de pui 
de elefant. Cassandru sosise cu un Trabant. 
Sparse paharul de o muchie oarecare şi îşi 
luă nasul la purtare. Ovidiu îl urechie 
parţial. Cassandru se prefăcu că nu îl 
doare. Încep să-şi depene amintiri. Ovidiu 
află de  băiatul  de patru ani, Gabriel, 
interesat de sufletul cărăbuşului de sticlă şi 
al cărăbuşului real. Află şi de graţioasa 
Cassiopeia, numită şi Cassandra, soţia, 
adică “jumătatea sa cea bună.” 
   Într-un târziu aude veşti despre maestrul 
Proteus, în stânga cu un simulator cardiac, 
iar în dreapta cu un calculator de 
antepenultimă generaţie. De fapt, acesta se 
află la pupitru şi manevrează sosii sau 
soţii. Între două căni de ceai, Cassandru 
relatează despre cruntul său şef, Apolodor 
Beşleagă, zis Sfarmă Piatră. A turnat asfalt 
în propria curte, iar surplusul l-a pus în 
casă, în baie, în dormitor. Dormea pe 
asfalt. Un fel de alter-ego al lui 
„asphaltosaurus rex”. În prezenţa sa, 
Cassandru se ascundea după ghivece de 
flori. Doar Gabriel se înţelegea bine cu el. 
Uneori Apolodor apărea cu copilul urcat 
pe capul său. Pe Gabriel stătea un cărăbuş, 
iar pe cărăbuş un suflet de sticlă. Maestrul 
Proteus mânca multe sandviciuri în timp ce 
vorbea şi ghicea în simulatoare. A vrut să 
dispară la o mănăstire, însă Cassandru l-a 

recuperat. Soţia sa conducea o căruţă 
cafenie cu rovinieta la vedere. Proteus s-a 
lăsat înduplecat greu. Asta fiindcă era 
bătrân şi avea cel puţin doi fii imaginari. 
 

 
 

** 
   Ovidiu asculta când pe unul, când pe 
altul. Pe nepusă masă s-a trezit cu o 
grămadă de perdele şi draperii. După ele se 
ascundeau persoane sau personaje. 
Apolodor Beşleagă era în frunte. Gabriel, 
cocoţat la înălţime, dirija. Luţă-a lu′ 
Hofnăr cânta. L-au luat pe Ovidiu şi l-au 
aruncat în sus. Sau în jos. Depinde dacă 
stai normal sau în cap. Noroc cu Oskar, cu 
Zăpârţan şi cu Cassandru, feciori de 
nădejde, cu mâini aprige şi curajoase. 
Lina, Roxana şi mai ştim  noi cine cântau o 
sonată cu aranjamente florale. O pisică 
apărută de undeva torcea. Ovidiu sălta. Şi 
se bucura. 

                                                                      
Cristian Săuchea 

                                                                                   
15-16.04.2014 
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Proză cu maşină de cusut 
 

   Dialog pe hârtie: 
   „Sunt nemulţumită", spune meduza. 
   „Părul nu ajunge până la rădăcinile 
brazilor” completează o fată. 
   „Rădăcinile acestea ies din apă sau din 
asfalt?” întreabă un om. 
   „Nu ies din pământ? ” se miră meduza. 
   „Se joacă nişte sculptori cu noi. Însă noi 
să ne vedem de-ale noastre.” 
   Dialogul se suspendă. Personajele stau 
aliniate. Sunt transparente şi dezgolite de 
conţinut. Aşteaptă să se facă supa. E supă 
cu tăiţei din care ţâşnesc idei. 
   Dialog pe muţeşte: 
  „Sunt tot nemulţumită” gândeşte meduza. 
  „Trebuie să-mi spăl părul. E mult balast 
în noi.” 
  „Să avem grijă de resursele noastre. 
Rădăcinile cresc în mod inegal” 
completează omul. 
   „Fiecare vorbeşte pe limba lui” transmite 
al patrulea personaj, care nu se ştie ce este, 
cioară, codobatură, maşină de cusut sau 
ciocan de lipit. 
   Descriere în joacă: 

     Meduza tresare. Din păr îi cad ciuperci. 
Fata merge. Din păr îi cade balast. Omul 
stă. S-a aşezat pe o mănuşă. Codobatura 
sau ciocanul de lipit bolboroseşte. În jur 
este linişte. Liniştea doare. Cuvintele 
plutesc. 
   Dialog prenupţial: 
   „Nemulţumirea simt că-mi trece. Voi fi 
naşă”, se bucură meduza. 
   „Să mă împodobesc şi să mă pregătesc”, 
suspină emoţionată fata. 
   „Vine şi rândul meu”, murmură omul.  
   „Cine va fi şoferul mirilor?” se întreabă 
cioara sau maşina de cusut. 
   Se instalează o atmosferă ludică. Imagini 
dansează. Personajele le urmăresc cu 
îndrăzneală sau cu sfială. Umbrele 
imaginilor croiesc idei. Personajele 
arborează priviri pompoase sau spinoase. 
   Dialog final, chiar nupţial: 
 „Sunt mulţumită!” răzbate vocea meduzei. 
 „Va fi bine!” spune fata jucându-se cu 
părul, care e plin de frunze şi flori. 
  „Sunt în al 8,21-lea cer!” râde omul. 
  „Să închidem uşile. E prea mult praf şi 
zgomot." 
  „Să rămânem numai între noi” adaugă 
şoferul. 

                                                                      
Cristian Săuchea 

 
Hypodrom Atlantis                                            

06.10.2013 
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