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Fluture cu aripi de piatră   (Tarot) 
 
Spune-mi mai multe! 
Spre centru, spre soare 
Drumul e blocat de flăcări negre, 
De un lanŃ de luni mute, disperate şi goale. 
 
Lacrimi pentru cel pierdut, pentru cel necunoscut, 
Lacrimi, stropi ai Lethei; 
Vreau să le pierd 
În iubirea pentru cel reîntors şi pentru cel recunoscut. 
 
O minte care merge în gol, 
Cu paşi repezi, cu tălpile murdare, 
Hrănită de iluzii arzânde, de amintiri false, forŃate, 
Se prăbuşeşte în haos 
Adânc, tot mai adânc, în cer şi în pământ. 
 
Tată! Spune-mi mai multe! 
 
  Ioana Spanache 
  15. 07. 2011 
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Parfum de regină 
 sau 

Despre starea de graŃie a Poeziei 
 
   De câŃiva ani a început să se vorbească din nou de apariŃiile şi de prezenŃa subtilă a Reginei 
Maria la castelul Pelişor. PrezenŃa nevăzută a reginei ar fi fost sesizată începând cu data de 10 
Mai 1948, la zece ani de la moartea ei; apariŃiile au mai fost observate în anii 1950 – 1954, 
pentru ca după această perioadă să înceteze1. 
   La zece ani după moartea Reginei Maria, toŃi cei aflaŃi la acea vreme în corpul oamenilor de 
serviciu de la castelul Pelişor au simŃit parfumul inconfundabil al reginei: mai întâi în Salonul 
de aur, aflat la etajul al doilea, apoi în apartamentul de dedesubt al Reginei, pentru ca în cele 
din urmă acesta să treacă prin plafon şi în apartamentul de la parter al Regelui Ferdinand. 

                                                      
1 Valentin Iacov, Parfumul Reginei Maria, Revista “Formula As” – Anul X, nr. 404, martie 2000, 
p.12-13. 
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   Parfumul de violete al Reginei părea că izvorăşte chiar din centrul boltei aurite a Salonului 
de aur, iar persistenŃa lui tulburătoare se limita numai la cele trei odăi suprapuse, chiar dacă 
uşile spre coridoare erau larg deschise. Acest parfum inconfundabil, primit de la un 
maharajah indian, şi pe care Regina îl folosise extrem de rar, doar la ocazii deosebite, părea 
să se propage strict vertical, ca şi cum Regina Maria ar fi coborât în apartamentul de la parter 
al Regelui direct prin plafon. 
   Toate aceste fenomene erau prea stranii şi prea tulburătoare, mai ales la acea vreme, ca să 
vorbeşti despre ele altfel decât în şoaptă. Iar unii mai cred şi acum că a numi “apariŃie” 
semnul unei prezenŃe nevăzute este prea mult: constituie un inacceptabil abuz de limbaj să 
vorbeşti despre vizita unei persoane din lumea de dincolo pornind doar de la umbra unui 
parfum. Pentru toŃi aceşti oameni este de preferat ca toate aceste lucruri să rămână şi pe mai 
departe cufundate-n legendă. Acel lucru straniu, care a fost numit cu respect “parfumul de pe 
un alt tărâm al sfintei noastre Regine”, e inefabil şi nu va putea fi nicicând înŃeles. RaŃiunile 
mistice vor aminti însă oamenilor adevărul conform căruia „cele ce se văd sunt trecătoare, pe 
când cele ce nu se văd sunt veşnice”. Şi dacă inima are raŃiunile ei de taină, pe care mintea nu 
poate să le pătrundă, e pentru că ea ştie să asculte raŃiunile dumnezeieşti ale tuturor  
lucrurilor. Dincolo de foşnetul frunzelor codrului celui albastru, dincolo de sunetul apelor din 
tăria amurgului, atunci când tăcerea acestei lumi este cu totul desăvârşită, încât ai putea să 
asculŃi şi tremurul gândurilor, abia atunci vei putea să percepi prezenŃa făpturilor spirituale: 
atâtea duhuri de taină, fără-nceput şi sfârşit, asemeni MinŃii Dumnezeirii, care te-nvăluie şi te 
pătrund cu candoarea lor gravă. În acest ceas de taină, prezenŃa făpturii dorite e ca un sunet 
grav, pe care-l descoperi în lucruri, în atmosferă, în tine, abia acum, ca o mişcare în miezul 
încremenit al fiinŃei. Ea pare-a fi aicea dintotdeauna. Şi după ce vei simŃi până-n străfundul 
sufletului vibraŃia stranie, învăluitoare, a acestei prezenŃe nevăzute, străine gândirii, vei şti  
să-i recunoşti venirea. Această stranie confirmare a prezenŃei cereşti e un parfum inteligibil al 
minŃii şi inimii: aşa mărturisesc despre ea raŃiunile mistice. 
   Dincolo de senzaŃionalul acestor apariŃii supranaturale, ar trebui să ne gândim la un adevăr 
mai profund, la un adevăr fiinŃial, care trece de cele mai multe ori neobservat: acela că fiecare 
suflet îşi imprimă în lucrurile înconjurătoare aura proprie, energia de-a fi, vibraŃia lui fiinŃială. 
Toate stările noastre sufleteşti se imprimă în lucruri: pecetluim tot ceea ce atingem cu aura 
noastră de energie şi tot ceea ce mângâiem cu mantia harului. Toate gândurile şi sentimentele 
noastre, toate emoŃiile şi energiile afectelor ce ne pătrund, se impregnează în lucrurile ce ne-
nconjoară, tot aşa cum vibraŃiile sonore sunt preschimbate în oscilaŃii electromagnetice şi 
imprimate apoi pe benzi sau discuri magnetice. 
   Pe lângă haloul spiritual al graŃiei, fiece suflet are o aură de energie, o vibraŃie existenŃială 
cu care atinge toate lucrurile şi toate făpturile pe lângă care trece. Datorită acestui fapt, atunci 
când clarvăzătorii – adică oamenii dăruiŃi cu anumite capacităŃi de percepŃie suprasenzorială 
– ating aceste obiecte, ei ajung să perceapă, prin vibraŃiile întipărite în ele, viziuni şi simŃiri 
ale oamenilor ce le-au atins.  
   Pentru oamenii sensibili, fiece suflet este o undă în mişcare, o existenŃă al cărei destin 
desenează în spaŃiu o linie de univers. Fiece suflet îşi lasă în urmă “parfumul” lui propriu, o 
vibraŃie a emoŃiilor care dezmiardă, agită sau răvăşeşte existenŃele. Cunoaştem cu toŃii 
adevărul că omul sfinŃeşte locul: însă doar oamenii cu sensibilitate percep aievea cum 
oamenii sfinŃesc sau profanează lucrurile. Însă celorlalŃi oameni nimic nu poate să le mai 
tulbure indiferenŃa, şi de aceea clarvăzătorii, poeŃii şi visătorii sunt oameni singuri.  
   Dar ce ar putea să-i mai afecteze pe visători atunci când ajung să contemple aievea liniile de 
univers ale sufletelor? Traseul existenŃei prin lume a fiecărui om, o linie de univers a 
destinului, iradiază un spaŃiu propriu, asemeni undelor unui ocean: acest ocean nevăzut, 
această mare nemărginită a undelor spiritului e lumea proprie a sufletului, prin care mintea 
noastră pătrunde celelalte lumi şi tinde să se lase pătrunsă. 
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   Oceanul interior al fantasmelor, emoŃiilor, precum şi al vibraŃiilor de prezenŃă şi existenŃă, e 
propriu tuturor oamenilor; dar vastitatea şi consistenŃa, fascinaŃia splendorii sale, e proprie 
doar creatorului de lumi, geniului. Însă toŃi oamenii sunt de fapt nişte mări nemărginite 
întrepătrunse. „Există într-adevăr oameni-ocean – spunea Victor Hugo. Aceste valuri, acest 
flux şi reflux, acest du-te-vino teribil, acest zgomot al tuturor suflurilor, aceste întunecimi şi 
aceste transparenŃe, această vegetaŃie specifică hăurilor, această agitaŃie a norilor în plin 
uragan, aceşti vulturi în valurile înspumate, aceste minunate răsărituri ale aştrilor răsfrânte în 
nu se ştie ce misterios tumult de către milioane de creste luminoase, capete nedesluşite ale 
nenumăratului, aceste mari fulgere rătăcitoare care par să pândească, aceste hohote de plâns 
enorme, aceşti monştri întrezăriŃi, aceste nopŃi întunecoase întretăiate de răcnete, aceste furii, 
aceste frenezii… acest sânge în abis… această amărăciune ce asanează universul… aceste 
mânii şi aceste alintări… aceste infernuri şi aceste paradisuri ale imensităŃii veşnic 
mişcătoare, acest infinit, acest insondabil, toate acestea se pot afla într-o singură minte, şi 
atunci acea minte se numeşte geniu şi îl aveŃi pe Eschil, îl aveŃi pe Isaia, îl aveŃi pe Iuvenal, îl 
aveŃi pe Dante, îl aveŃi pe Michelangelo, îl aveŃi pe Shakespeare, şi să priveşti aceste suflete 
este ca şi cum ai privi oceanul“2. 
   Sufletul nostru este nemuritor; sufletul nostru e mai cuprinzător decât universul. Prin 
sensibilitatea şi prin străfulgerarea intuiŃiei minŃii, sufletul este chemat să se împărtăşească 
din raŃiunile dumnezeieşti de taină ale universului. Prin ochii spirituali ai minŃii primim 
raŃiunile fiinŃiale din univers şi-apoi zămislim noi lumi, noi orizonturi de aspiraŃii şi de 
fantasme. Fantasmele astfel zămislite, desprinse din energia cerebrală a minŃii, au o vibraŃie 
existenŃială proprie : ele sunt cele care emană undele oceanului interior de care vorbea Victor 
Hugo în ContemplaŃii, ele sunt cele ce ne depăşesc şi răvăşesc Ńărmurile! 
   Victor Hugo a vorbit doar de oceanul de fantasme al geniilor deoarece acela, prin forŃa şi 
prin puterea de fascinaŃie, e mai uşor sesizabil: e de domeniul evidenŃei. Dar fiecare din noi 
poartă cu sine, mai mult sau mai puŃin conştient, o vastitate neodihnită de gânduri şi de 
emoŃii, şi-atunci când ne apropiem în tăcere unii de alŃii, cu toate simŃurile deschise şi cu o 
anumită evlavie reciprocă, pătrunsă de sfială şi de atenŃie, nu facem decât să ne alăturăm 
transparenŃele, să ne întrepătrundem undele şi vibraŃiile acestor mări interioare. 
   Ceea ce oamenii numesc “realitate” este doar spaŃiul întrepătrunderii oceanelor sufleteşti de 
fantasme: realitatea e un ocean de vibraŃii şi sunete negrăite, de muzici din alte lumi; este o 
mare nemărginită de idealuri şi platitudini, de aspiraŃii şi dezamăgiri, de bucurii şi tristeŃi 
inefabile. Duhurile vântului, care nu ştii de unde vin, şi nici unde se duc, suflările gândului şi 
şoaptele negrăite ale gândirilor nevăzute, valurile efuziunii sentimentale şi efluviile tandre ale 
emoŃiilor, toate aceste vibraŃii de viaŃă, toate aceste pulsiuni ale chemării din nefiinŃă întru 
fiinŃă şi din fiinŃă înapoi în neant, lasă urme adânci în Ńărmuri, în marginile de univers ale 
gândirii şi inimii. 
   Şi dacă te vei plimba prin univers cu toate simŃurile deschise, şi dacă te vei apleca asupra 
tuturor lucrurilor, oricât de mărunte sau neînsemnate, cu suficientă atenŃie, vei reuşi să 
percepi adevărul fiinŃial şi supraraŃional din miezul tuturor inimilor: atunci vei vedea, în toate 
mişcările undelor lor, cum îşi dăruiesc şi cum îşi primesc mângâiere. Memoria pietrelor, 
amintirile nisipurilor neodihnite şi nestatornice de pe Ńărmul acestei mări negre, visările 
scoicilor în care se mai aude încă vibraŃia mărilor de demult, toate aceste unde subtile ale 
fiinŃei pot fi auzite, văzute şi ascultate de mintea sensibilă, de inima îndeajuns de pură spre a 
se face asemeni oceanului. 
   Fiece suflet e o corabie care se leagănă pe aceste ape ale fiinŃei şi ale fantasmelor. Şi 
sufletul mării, sufletul acestui ocean al spaŃiului universal pe care se suprapun undele 

                                                      
2 Victor Hugo, în Arte poetice. Romantismul, Ed. Univers, Bucureşti 1982, p. 312-313. 
 



 6 

gândurilor, trebuie să comunice, dincolo de cuvânt şi de gând, cu toate sufletele care-i străbat 
cărările. În această perspectivă, darul clarviziunii sau străvederii nu este numai acela de a 
vedea în suflete şi de a pătrunde-n intimitatea gândirilor şi a gândurilor de nespus; ci darul 
de-a străvedea poate fi şi acesta: să vezi cât de aproape sau de departe e cineva de împlinirea 
vocaŃiei sale: cât de aproape sau de departe este corabia sufletului de portul spre care se-
ndreaptă şi cât de îndepărtat este siajul destinului ei, cărarea înspumată a liniei sale de 
univers, de vocaŃia ei primordială. 
   Oare cât de apropiaŃi sau de îndepărtaŃi suntem noi înşine de propria vocaŃie? Nefericirea 
noastră e cea care ne dă măsura îndepărtării; şi melancolia acestei stări nu poate să ne 
mângâie, fiindcă ea însăşi are nevoie de mângâiere. Şi atunci unde ar fi de găsit făptura 
îndeajuns de pură spre a nu fi atinsă de melancolia ratării, şi care să poată aduce cu-adevărat 
mângâiere? Poate doar o făptură din alte lumi, icoana vie a frumuseŃii poetice. 
 

 
 

   O făptură creatoare de lumi, o inimă creatoare de stări poetice, un suflet a cărui minte să fie 
o adevărată grădină a paradisului şi-a inocenŃei, o insulă a gândirii aflată în mijlocul tuturor 
mărilor de fantasme şi străbătută de patru fluvii ca de patru cărări, doar o asemenea făptură ar 
mai putea să aducă în lumea noastră o rază de mângâiere. Dac-o priveşti, privirea însăşi se 
odihneşte. Dac-ai atinge-o, atingerea însăşi ar fi mângâiată. În ochii ei azurii, ca două lacuri 
ale blândeŃii văzduhului, ca două izvoare ale Heşbonului de demult, se află promisiunea 
tuturor mărilor.  
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   FrumuseŃea ei este însă înşelătoare: sub chipul ei senin şi celest nu se găseşte seninătatea. 
Tăcerea ei sângerează: inima ei este sfâşiată de toate nefericirile, de toate durerile celor pe 
care îi mângâie!  Ea alină amărăciunea celor necăjiŃi sorbind în locul lor, până la capăt, 
paharul de neridicat al amărăciunii. 
   Cum ai putea să descoperi în lumea de azi prezenŃa făpturii ei nevăzute? Cum să îi sesizezi  
iradierea, fiinŃa şi nefiinŃa? Sau urma vibraŃiei ei fiinŃiale în lume? Ar mai fi putut să rămână 
ceva în urma destinului ei, când existenŃa fiecăruia dintre noi lasă pe Ńesătura vremii o undă 
mai subŃire decât cea a unui deget ce trece pe ape? 
   S-o cauŃi în cărŃile ei, în cărŃile pe care le-a scris? Sau în cele rămase nescrise? 
   Ascultă-i cuvintele! Ea e în toate cuvintele scrise, în muzica celeilalte lumi. De vrei s-o 
găseşti, ascultă vocea cuvintelor scrise! Ascultă vibraŃia cuvintelor, pulsaŃia inimii lor, nu 
doar înŃelesul; şi-atunci când vibraŃiile lor se vor stinge şi când tăcerea lor te va pătrunde şi te 
va purta, vei desluşi un glas tainic, o prezenŃă inconfundabilă, dispusă să-Ńi însoŃească 
privirea asupra tuturor raŃiunilor mistice, scrise şi nescrise. 
   PrezenŃa aceasta de taină, învăluitoare şi lină, este atât de subtilă, atât de fină, încât ai crede 
că eşti în dialog cu propriul tău gând.Vei crede atunci că şi fiinŃa ta proprie e doar o părere, că 
e doar o fantasmă a propriei gândiri. Şi în aceste condiŃii, întrebările pe care erai pregătit să le 
aşterni înaintea făpturii ei par să se preschimbe-n fiinŃe retorice:  
   „- Eşti chiar aievea? ÎŃi mai aduci aminte de noi? Cum e când Ńi se face dor de nefericirea 
noastră? Cum vii aici atunci când vii? Cum poŃi să mai culegi atâtea amărăciuni ale 
oamenilor? Cum poŃi să le mai suporŃi vanitatea?” 
   „- Dar toŃi oamenii sunt vrednici de iubire, dacă stai să-i cunoşti cu adevărat”, îŃi spune 
glasul ei lin, venit de departe, din miezul cel mai adânc al fiinŃei: „Trebuie doar să insişti 
suficient în cunoaştere.”3 
   „- Cum asta? Ce artă ar putea să păstreze, în mijlocul vanităŃii devastatoare, iubirea şi 
tandreŃea, empatia şi înŃelepciunea?” 
   „- Priveşte-mă! Uită-te bine în ochii mei: ceva din darul copilăriei – ceva din darul de-a 
desluşi vedenii în alte vedenii şi adâncimi în alte adâncimi, de-a sesiza taine şi-nchipuiri în 
realitatea de zi cu zi – a rămas în mine în toată calea vieŃii. Aceasta este o binecuvântată 
însuşire, de-a înfrumuseŃa orice, de-a face mai atrăgătoare întâmplările şi fiinŃele şi de a 
scoate la iveală mai mult lumina decât umbra! Uită-te bine cum conlucrează umbra cu miezul 
luminii celei mai strălucitoare, priveşte cum accentuarea umbrei face lumina mai caldă, mai 
străfulgerată! Priveşte cum umbrele înseşi ajung să intensifice şi să-ntărească lumina!” 
   „- Când te privesc, îmi vine în minte cuvântul lui Adolfo Bécquer, care simŃea că femeia e 
verbul poetic întrupat: aspiraŃia, presentimentele, pasiunile ei şi destinul sunt poezie… ea 
trăieşte, respiră şi se mişcă într-o nedefinită atmosferă de idealism, care se desprinde dintr-
însa ca un fluid luminos şi magnetic4. Şi amintindu-mi, simt că toate aceste cuvinte Ńi se 
potrivesc Ńie: Tu eşti Poezia însăşi!… Parfumul întregii tale făpturi e Poezie …” 
   „- Mă flatezi! Chiar ai simŃit că orice femeie din lumea aceasta e un poem viu? Ştii tu că 
noi, ca femei, n-avem trup sau, mai bine zis, trupul nostru e însăşi pasiunea? Fiecare senzaŃie 
e-o flacără şi fiece sentiment o înfiorare, o undă care se răspândeşte în spaŃiu ca să rămână 
acolo pentru totdeauna. Făptura noastră e inefabilă: nimic nu poate să ne tulbure taina…” 
   „- Care-i substanŃa iradierii tale? În ce constă acest fluid luminos şi magnetic care creează 
în jurul tău un halou, această seducătoare aură de idealism?” 
   „- Tu nu vezi că femeia este alcătuită din vise şi din amăgiri, din aspiraŃii înalte şi 
deznădejdi, din încântări însoŃite de lacrimi? Uneori, nici propriul ei gând nu poate să-i 
înŃeleagă fiinŃa: străină ei însăşi, nici ea nu poate să-şi desluşească adâncul!” 

                                                      
3 Maria, Regina României, Povestea vieŃii mele, vol. I, Ed. Eminescu, Bucureşti 1991, p. 42. 
4 Gustavo Adolfo Bécquer, în Arte poetice. Romantismul… p. 519-520. 
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   „-  Cum te-aş putea atunci înŃelege? Cum aş putea eu să te ating?” 
   „- Vrei să m-atingi? Vrei să mă-nŃelegi? Urmează aceeaşi cale! Pătrunde-te de suferinŃa 
celor ce vrei să-i alini, străpunge-te de durerea durerilor lor! Călătoreşte în inimi şi nu te feri 
să guşti până la capăt amărăciunile vieŃii din ele. Din câte ştiu, aceasta e singura cale cu 
inimă, singurul mod de a-Ńi păstra drept drumul destinului; singura şansă a lumii de a-şi păstra 
frumuseŃea.” 
   „- Ai dreptate. De fapt, în sinea mea, deja ştiam asta: tu doar ai ales să dai glas 
presentimentelor şi presimŃirilor mele. Aşa e: de vrei să înŃelegi cu adevărat pe cineva, trebuie 
să urmezi aceeaşi cale. Dar n-am putut nicicând să-mi închipui că destinul tău, vocaŃia ta 
regală, a fost un destin al suferinŃei.” 
   „- Numai aşa am putut înŃelege că cea mai mare mângâiere e suferinŃa însăşi. Atunci când, 
de dragul celuilalt, îŃi accepŃi suferinŃa, aceasta devine bucurie curată, har nemărginit. De-
aceea şi noi, cei liberi, privim aici: alegem să pătimim alături de voi. Dar tu deja ai aflat asta. 
Doar răstignindu-te pe crucea iubirii  îŃi vei afla odihna şi sensurile, îŃi vei câştiga tihna 
interioară, pacea fără întoarcere.” 
 

 
 

   „- Nu te-nŃeleg… cuvintele tale sunt stranii…” 
   „- Ca să le înŃelegi aievea, sufletul tău însuşi trebuie să se preschimbe: va trebui să suferi o 
transmutaŃie alchimică. Cum vrei să schimbi lumea, înainte de-a te schimba tu însuŃi? Acum 
însă nu trebuie să te temi că nu înŃelegi: uneori sensurile cuvintelor ajung la noi după ani sau 
chiar după zeci de ani după ce ne-au venit cuvintele. La capătul timpului tău te va aştepta 
adevărul.” 
   „- Simt că deja ai început să te-ndepărtezi. Ai început să pleci, şi eu nici acum nu îŃi pot 
primi cuvintele.” 
   „- Nu încerca să le-nŃelegi pur şi simplu, ca şi cum ele s-ar fi desprins din gândirea mea, ci 
ascultă-le aşa cum sunt ele, ca iradieri ale inimii. În toate cuvintele mele sunt eu, în fiecare 
cuvânt e toată inima mea. Ascultă-le vibraŃia! Ascultă-le doar, fără să-ncerci a le înŃelege cu 
mintea. Ascultă bătaia de puls a inimii din fiecare cuvânt. Şi-atunci ai să vezi lumi de poezie 
cum se rostogolesc din inima mea, sub privirea ochilor tăi şi ai mei… abia atunci ai să le 
percepi farmecul, abia acum le vei desluşi parfumul. Sunt chipuri cuprinse în alte chipuri şi 
adâncimi cuprinse în alte adâncimi: în fiece lucru sunt posibilităŃi care mereu depăşesc 
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avântul spre ele5. Tu ştii că eu am avut întotdeauna o-nchipuire bogată: puteam născoci 
povestiri minunate pentru fratele meu şi pentru surorile mele; darul de-a romanŃa îmi umplea 
sufletul, şi în toate lucrurile eu vedeam mai mult decât ceea ce percepe ochiul singur. Această 
însuşire m-a însoŃit toată viaŃa… chiar şi acum, în toate câte le văd , eu desluşesc vedenii de 
taină şi de frumuseŃe!” 
   „- Acum, la hotarul dintre lumile noastre tu vezi tot ceea ce văd eu?” 
   „- Ştii deja asta, fără să mai fie nevoie să Ńi-o spun eu. Dar acum şi tu vezi tot ceea ce văd şi 
aud eu. Şi toate aceste vedenii, şi toate aceste cuvinte, or să te urmărească asemeni unor 
duhuri, asemeni unor răsfrângeri ale tăriilor, de la răsărit până în amurg. Şi le vei purta cu tine 
întotdeauna, şi ele se vor mai înălŃa din vreme în vreme, dintre nostalgii şi reamintiri, sub 
privirile blânde ale Păstorului lunilor de argint, ca să se lase dezmierdate încă o dată de 
Luceafărul miezului de noapte al tuturor veacurilor.” 
 
        Mihai M. S. Maxim 
 

 

 
Castelul Eilean Donan 

 
 

                                                      
5 Maria, Regina României, Povestea vieŃii mele…, p. 36. 
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Darul Casandrei 
 

   Provocare: 
 

   ScrieŃi povestea unui om căruia nu îi 
sunt crezute profeŃiile.  
 

* 
 

Când oamenii devin numai trupuri 
 
   În vremurile noastre minciuna şi adevărul 
se contopesc groaznic, creând prostia şi 
necredinŃa, apoi uitarea şi moleşeala. 
Oamenii pretind că sunt profeŃi şi că deŃin 
înŃelepciunea şi spun cu trufie doar lucruri 
false. 
   Un om al cărui nume era ignorat şi-apoi 
fusese uitat, avea existenŃă dublă: el trăind 
simultan în prezent şi în viitor, văzând şi 
înŃelegând toate, privindu-le ca şi cum ar fi 

trecut peste om. Deşi a văzut pedepsele pe care le va primi umanitatea cea falsă, el n-a avut 
niciodată puterea convingerii. Şi nimeni, niciodată, nu o să-l creadă, nici cei de acum, nici cei 
de mâine. 
   Prima pedeapsă pe care-a văzut-o e pierderea voinŃei: oamenii nu se vor mai putea controla 
şi vor face lucruri fără voia lor sau chiar împotriva acesteia. Profetul a ieşit în stradă şi a spus 
toate aceste lucruri, dar strada nu l-a crezut. A fost numit necuviincios şi-a fost izgonit. A fost 
nevoit să se ascundă până-n momentul împlinirii pedepsei. 
   Oamenii se plimbau, sau mai bine zis rătăceau, fără să vorbească, fără să simtă, fără să le 
mai pese de ceva – de lume, de ceilalŃi oameni, şi nici măcar de cei ce le fuseseră dragi. 
Profetul era ca o lumină ce se plimbă printre umbre, ca o rază ce trece prin moartea sufletului 
şi prin tristeŃea ce se ignoră. El a închis ochii şi-atunci a văzut a doua pedeapsă – pedeapsa 
deplină. Iar ea era aceea de-a pierde cu totul darul vederii: oamenii vor vedea doar întuneric, 
afară, -năuntru, -n ei toŃi, şi nu vor mai avea parte de nici un scop în viaŃa lor toată. Toate 
scopurile şi sensurile erau luate: se întorceau în Cer.  
   Profetul a încercat să vorbească din nou, dar cine să îl mai asculte? nişte corpuri fără 
stăpân? nişte creiere scoase din minŃi şi raŃiuni, suflete devenite cu totul de carne? 
   Fiecare clipă petrecută în această lume nouă era ucigătoare, fără raŃiune, vedere, destin, 
încât profetului îi era frică să mai închidă ochii. Refuza viitoare viziuni de coşmar – profeŃia a 
treia – referitoare numai şi numai la sine.  
   „Oare mai există nădejde?” s-a întrebat. În cele din urmă, a-nchis ochii. Şi a văzut şi-a 
crezut. S-a cutremurat şi a cerut îndurare. Era cea mai groaznică imagine – mai înfricoşătoare 
decât orice oglindă: era el plângând cu lacrimi de sânge, nemângâiat, obligat să trăiască 
singur pe un pământ fără oameni, populat doar cu corpuri. El a-ncercat să fugă de adevărul 
cel nemilos, a gândit să populeze pământul cu fiinŃe plăsmuite din propriile gânduri, dar a 
văzut în cele din urmă că e inutil. Atunci şi-a acceptat soarta şi a plecat ca o umbră de aur 
către nimic. 
        Vlad Rusescu, 7B   

30. 09. 2011  
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   Caerlaverock Castle  Apocalipsă în Oraşul oglinzilor 
 
   În Oraşul oglinzilor exista o poveste. Fiindcă în acel oraş oglinzile erau stranii, povestea 
spunea că orice om ce trece pe lângă anumite oglinzi, dacă se uită în ele se vede pe sine şi 
înŃelege cine şi ce este el cu adevărat. Povestea numea acele reflexii „Oglinzile Adevărului”. 
În ele unii erau animale, alŃii monştri hidoşi, alŃii fiinŃe cereşti, şi tot aşa.  
   În acel oraş trăia un copil. Copilul avea 11 ani. Acesta locuia cu familia săracă într-o căsuŃă 
dărăpănată, ducea lipsă de multe lucruri, de lucrurile elementare ale vieŃii, şi mai ales de 
respectul celor ce îi erau colegi de învăŃătură. În fiecare zi la şcoală avea parte numai de 
dispreŃ şi batjocuri.  
   Copiii râdeau de el pentru că era retras, melancolic, pentru că nu îi păsa de aspectul 
exterior; şi pentru că venea îmbrăcat numai în haine ponosite, lucioase de prea mult purtat, 
care erau mult prea mici pentru el. Însă cu toate aceste lucruri neplăcute din viaŃa lui de 
şcolar, avea un lucru neasemuit, pentru care ar fi putut fi mândru. Dar nu era. Darul era de la 
Dumnezeu. Vedea urmări ale vieŃii. Vedea şi tăcea. Acest dar l-a Ńinut întotdeauna secret. 
   Într-una din zile, când secretul i-a devenit prea greu, l-a spus mamei sale. Aceasta nu l-a 
crezut, spunând că este doar o invenŃie nebunească de-a lui, considerând în sinea ei că 
fabulaŃiile copilului sunt compensaŃia atâtor umiliri şi batjocuri. 
   Copilul a izbucnit în lacrimi, spunând că viaŃa este nedreaptă cu toŃi cei drepŃi. Apoi, ajuns 
singur în cămăruŃa lui, s-a gândit cum ar reacŃiona tatăl lui dacă i-ar spune acelaşi lucru. 
Precis l-ar bate, fiindcă de multe ori, întors acasă de nu-ştiu-unde, îi bate fără motiv şi pe el şi 
pe mama lui. Atunci s-a hotărât să meargă şi el la oglinzile magice. Până atunci nu văzuse 
nici de departe Oglinzile Adevărului: îi fusese prea teamă să mai înfrunte o umilinŃă. Ar fi 
fost umilinŃa supremă. 
   Şi-a făcut curaj şi s-a dus. S-a asigurat mai întâi că e singur: oameni nu mai erau, fiindcă se 
săturaseră demult de atât adevăr! Nefiind decât el, s-a uitat îndelung în oglindă. Acolo, 
dincolo, era tot el – acelaşi cu cel din realitate – doar că spunea profeŃii. Vedea şi spunea.  
   Nu va mai tăcea niciodată. 
   S-a-ntors acasă. Era fericit. I-a spus mamei sale ce-a văzut în oglindă. Ea nu l-a crezut, dar 
n-a mai contat. Era fericit. 
   Chiar în noaptea aceea a avut un vis: de fapt, o vedenie prelungă: se făcea că toate oglinzile 
au căzut; oraşul şi lumea, adică toŃi oamenii, s-au transformat în ceea ce arătaseră oglinzile că 
sunt. Căzuseră de fapt ipocrizia şi neadevărul, disimularea şi prefăcătoriile şi a rămas 
sinceritatea deplină şi adevărul. Oglinzile magice nu mai erau necesare de vreme ce Adevărul 
era peste tot. A doua zi i-a spus mamei şi lumii oraşului visul avut, dar a fost tratat ca de 
obicei, cu indiferenŃă şi neîncredere.  
   Peste câteva luni profeŃia lui s-a adeverit şi lumea a fost devastată, neputând să suporte 
chipul ei cel adevărat. Silită să convieŃuiască de acum înainte cu adevărul, lumea şi-a adus 
aminte de copilul cel singuratic şi i-a căutat ajutorul. 
   Dar copilul nu mai era de găsit. Era una cu Adevărul. 

Ştefania Hulpuşiu, 6C 
        28. 09. 2011  
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Androginul 
 
   A fost odată un pictor – sau o pictoriŃă – nu se ştie sigur. Pictorul era bărbat, dar avea un al 
doilea suflet în minte. Sufletul era de femeie. Pe acest pictor îl chema Casandru şi avea în 
minte sufletul şi darul Casandrei, adică o vedea tot timpul în gânduri şi vedea de asemenea 
toate vedeniile ei profetice. Iar el era în mintea ei: Casandra îl vedea tot timpul în mintea ei şi 
vedea de asemenea toate eforturile şi necazurile lui. ÎnfăŃişarea exterioară i se schimba după 
sufletul care vorbea: atunci când vorbea Casandru apărea chipul de bărbat; atunci când 
vorbea Casandra apărea chipul de femeie – care părea sora lui geamănă. 
   Pictorul nostru a mers cândva la un picnic. Voia să privească natura pentru ca a doua zi să 
picteze câte ceva din esenŃele ei. Şi-a luat cu el o pătură şi un coşuleŃ cu mâncare pentru toată 
ziua. Şi-a ales un loc plăcut şi liniştit la marginea unei dumbrăvi. După ce a mâncat s-a 
odihnit. Apoi a hotărât să facă o plimbare în dumbravă. Mergând pe o cărare, a văzut un struŃ 
într-un copac. Ciudat, nu? Şi el a gândit la fel la început. Dar apoi n-a mai apucat să 
vorbească, deoarece struŃul şi-a luat zborul şi dus a fost. Şi mai ciudat. L-a urmărit să vadă ce 
se va mai întâmpla. Casandru se tot uita în sus către el, încât n-a mai văzut pe unde calcă. 
StruŃul a zburat peste o prăpastie. Pictorul n-a observat pe unde calcă şi a căzut. Nu mai avea 
scăpare. Dedesubt era însă un copac foarte gros care crescuse pe orizontală. Casandru s-a 
prins de copac, însă acesta s-a rupt. Şi iarăşi a crezut că n-are scăpare. Dedesubt mai era un 
copac, la fel de gros. L-a prins, dar şi acesta s-a rupt. A continuat să cadă indefinit. La un 
moment dat s-a prins de un mărăcine. Mărăcinele s-a îndoit, dar nu s-a mai rupt. 
   StruŃul a coborât până la el şi i-a vorbit cu grai omenesc: 
   - Un bloc gigantic va cădea peste oraş şi va zdrobi tot; doar Biserica Domnului 
Dumnezeului tău va rezista, fiindcă El o va apăra până la capăt. 
   StruŃul s-a făcut apoi nevăzut. Casandra l-a privit pe Casandru întins pe pătura sa, strângând 
mărăcinişul în mână. Casandru a privit-o la rândul lui. I-a dăruit mărăcinele, din care femeia 
i-a făcut o cunună. I-a pus şi un scaiete la butonieră aşa, ca de nuntă. 
   - Du-te în mijlocul oamenilor, i-a spus. Trebuie să le vorbeşti. Trebuie să îi previi. 
   - Dar există deja Maglavitul. Tatăl deja le-a vorbit, a protestat el uşor. 
   - Du-te. Nu mai e timp de-ndoială. Nu mai e timp de pierdut. Timpul acesta se va sfârşi. 
   Casandru şi-a dat seama că blocul imens este necazul, oraşul e lumea. A început să 
vorbească oraşelor, oamenilor, lumii, să spună că dacă se vor mai lăcomi un mare necaz se va 
abate peste ei şi iluziile lor.  
   Dar nimeni nu l-a crezut. Copacii groşi din vedenia lui începeau să se frângă. Oamenii      
n-aveau să-şi schimbe purtările. Nimeni, absolut nimeni dintre ei nu l-a auzit. Trăiau ca 
apucaŃii.  
   Atunci Casandru şi-a rugat moartea. Casandra l-a înmormântat adânc în inima ei. 
   Niciunul din oameni nu l-a mai văzut vreodată. Apoi a fost cu totul uitat. Lumea avea ale 
ei. Venise peste oameni robia babilonică a necredinŃei, aşa că unii se conformaseră, alŃii 
înnebuniseră; iar unii preferau să trăiască într-un vis paralel.  
   Şi Biserica a fost persecutată: infiltrată cu demoni ai stăpânirii, umilită, refugiată în 
catacombe şi grote, a rezistat. Chipul lui Dumnezeu din oameni s-a mai schimonosit, dar nu 
s-a şters. Iar frumuseŃea ascunsă a devenit şi mai frumoasă. 
 
        Antonia Devian, 6C 
        28. 09. 2011  
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Blarney 
 
(Poveştile corbului) 
 
Cărbunele şi oglindirea sa în ochii 
pădurii Casandrilor 
 
   Am luat foc. Aşa cum mi se-ntâmplă de obicei 
când nu-s atent. De data asta însă mi s-a-ntâmplat 
ceva neprevăzut. Înainte de a mi se reface trupul 
din cenuşă o mică rafală de vânt mi-a separat un 

cărbune, l-a-ndepărtat de restul cenuşii. Atunci când am revenit la viaŃă m-am simŃit ciudat. 
Totul în jurul meu se învârtea, o durere de cap mă apăsa, ca şi cum un întreg ocean de umbre 
s-ar fi revărsat peste mine. Mi se înceŃoşară ochii; curând am leşinat. 
   Nu ştiu cât timp am dormit, dar când m-am trezit soarele era un ochi imens de dragon 
aruncând peste toŃi, peste mine, elixir de lumină. Am privit împrejur. Arbori imenşi mă 
împrejmuiau. Am observat că nu-mi Ńin umbră. Frunze n-aveau. M-am uitat cu atenŃie la ei şi 
am înŃeles că toŃi erau morŃi. Doar scoarŃele mai erau de ei, trunchiuri găunoase, înconjurând 
sufletele cele pierdute ale istoriei. Copacii erau acolo de demult, din timpuri imemoriale; 
priviseră istoria şi timpul, iar acum mă priveau cu ochi morŃi doar pe mine. Creatură mică şi 
neagră, pată de cerneală irizând coli de hârtie îngălbenită. 
   Ochii lor au devenit intenşi. I-am privit şi mi-am văzut în ochii lor mai bătrâni decât timpul 
fiinŃa adevărată şi oglindirea. Am văzut ce-mi lipsea. Cărbunele acela mare pe care l-am 
pierdut trebuia să-mi fie aripa dreaptă. 
   - Cine eşti tu? am întrebat copacul din faŃă. 
   - Eu sunt Casandru! mi-a răspuns imediat, cu glas neverosimil. 
   - Dar tu cine eşti? am continuat să întreb împrejur. Dar tu? Dar tu? 
   - Şi eu sunt Casandru! Şi eu! Şi eu! Şi eu! mi-au răspuns ei ferm. 
   - Eu sunt... am vrut să le răspund eu. 
   - Ştim cine eşti! Nu trebuie să vorbeşti: aici trebuie să vezi! mi-au spus ei nerăbdători. 
   AtenŃia mi-a fost atunci absorbită în cel mai întunecat văz al acelor ochi. Acolo, ca pe un 
perete de văl negru am văzut semne ca acelea ale incaşilor şi mi-am amintit de ultima mea 
clipă înainte de-a arde. 
   Acolo am văzut un pitic şi o casă cu etaj închisă într-un glob se sticlă. Într-una din camere 
eram eu. Stăteam înaintea şemineului. Nu-mi aminteam nimic din toate acestea. Parcă nu 
eram eu, parcă amintirile acestea erau din viitor. Sau poate erau ale altuia.  
   Pe uşa cea mică a casei-turn înaintă o vietate albă minusculă. La început era un ghemotoc 
de blană alburie, apoi crescu şi crescu. Creştea necontenit, iar asta a ajuns să mă sperie. Într-
un sfârşit şi-a oprit creşterea. Semăna cu un urs polar. A făcut curăŃenie prin cameră, care era 
destul de prăfuită, şi la un moment dat a lovit din greşeală un cărbune din şemineu: acesta se 
izbi de aripa mea dreaptă. Corpul incandescent – lacrimă de foc – se prelinse şi se prelinse ca 
o visare care se reia fără-ncetare. Am părăsit-o: am ieşit brutal din visare. Va trebui să am 
grijă cu ursul alb şi cu vântul hoinar al sfârşitului. 
   În faŃa mea toŃi arborii ardeau violent. M-am ridicat din flăcările lor direct în cer, purtându-i 
în mine pe ei toŃi, aşa cum fuseseră în ultima lor tresărire. De atunci, pe aripa dreaptă mi-au 
rămas imprimaŃi pentru totdeauna ochii lor vii – clipirile de vedenie ale pădurii Casandrilor. 
 
     Vlad I. T. Popa, 6A  28. 09. 2011 
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Poporul petalelor 
 
   Era odată un orăşel de provincie în care trăia o fetiŃă modestă împreună cu tatăl ei. FetiŃa 
avea părul castaniu şi ochii albaştri – un albastru închis şi profund. 
   Acum câteva luni mama ei murise, iar golul din inima ei nu fusese încă acoperit de nimic – 
nici de petalele de trandafir pe care i le presăra pe mormânt. Înainte să moară mama ei, fetiŃa 
avusese un vis în care o mână fără trup arunca o floare albă pe un mormânt înalt, aflat în 
mijlocul unor ape repezi.  
   Ea nu luase în seamă visul, însă la înmormântarea mamei ei a văzut o femeie necunoscută 
aruncând o floare albă pe mormânt. Femeia a privit-o o singură clipă cu o privire de un 
albastru intens. O imagine îi fulgeră mintea dintr-o dată. Trecu. Femeia nu s-a mai întors. N-a 
mai văzut-o niciodată. N-a aflat nicicând cine e.  
   Trandafirul alb adus de femeia necunoscută nu se mai ofilea. Părea că devenise din cel mai 
fin porŃelan. Se ofileau numai trandafirii ei: cum îi apropia de acela, se transformau în ninsori 
de petale. Ca să nu se mai întâmple aceasta, fetiŃa îi rupea chiar ea şi îi presăra cu grijă pe 
negrul mormânt. Ştia oarecum că mama ei era acolo, că plutea nevăzută undeva deasupra, că 
nu putea încă pleca. 
   „Ştiu că eşti aici”, îi spunea copila. Însă mama ei nu se arăta. 
   Într-o noapte a visat că un val mare a acoperit lumea. FetiŃa mai fusese nedumerită: nu ştia 
ce-i cu asemenea vise, dar tatăl ei îi spusese să nu se mai încreadă în astfel de prostioare, 
fiindcă nu există vise profetice pentru oameni ca ei. FetiŃa nu luă la început visul în seamă, 
însă acesta se repetă. Următoarea noapte visă cum oamenii strigă după ajutor şi fug în toate 
părŃile. Numără şi visul acesta printre bizarerii şi coincidenŃe. A treia noapte visul deveni mai 
aspru, mai violent: fetiŃa văzu blocuri întregi coborând sub ape, case rămânând scufundate 
pentru totdeauna, văzu sunete albe şi strigăte de abur ale unor suflete ce nu mai erau vii, îşi 
auzi tatăl spunându-i cât de mult o iubeşte, apoi nu mai văzu şi nu mai auzi nimic ore întregi, 
deşi vedenia încă se mai desfăşura. 
   S-a trezit înfricoşată. A ştiut că ceea ce i s-a arătat avea să se întâmple cu siguranŃă. A luat 
un pulover pe ea, fiindcă i se făcuse frig de la atâta moarte, şi-a mers în piaŃa oraşului. Trecea 
din om în om şi le spunea vedenia. Nu era crezută şi neîncrederea lor devenea din ce în ce 
mai dureroasă. O dureau zâmbetele lor, stânjeneala, privirile, uneori cuvintele, încât după 
fiecare zi petrecută aici simŃea nevoia să presare petale de flori pe mormântul mamei sale. 
Acolo se liniştea.  
   Acolo a visat un porumbel alb cum se aşează în palma ei. Îi spuse uşor: „Nu te descuraja. 
Mai vorbeşte o singură zi. Apoi pleacă de-aici şi du-te pe dealurile de demult, ştii tu... Căci 
altfel vei muri.” 
   „Nu-mi pasă de moarte”, i-a răspuns ea în unul şi acelaşi vis. „Nu plec niciunde. Cel puŃin 
nu fără tata şi mama.” 
   „Cum vrei”, a rostit el mai înainte să i se şteargă fiinŃa. 
   Ziua următoare a trecut ca un vis lipsit de memorie. N-a mai rămas nimic nici în oameni şi 
nici în ea. Când s-a trezit din el a văzut mormântul înconjurat de ape repezi şi mii de vietăŃi 
mici salvându-se grupuri-grupuri pe petale. Apoi a văzut cum de pe toate petalele se desprind 
parfumuri şi fluturi. În palmele ei se aşezase mama ei, mititică, senină şi cu aripi de fluture.  
   FetiŃa nu-şi putea crede ochilor. Nu mai văzuse în viaŃa ei atâta sfântă frumuseŃe. Era cea 
mai frumoasă primăvară. 
   „Şi nici nu se va mai sfârşi”, i-a citit mama ei gândul. 
 
        Adela Georgescu, 6A 
        28. 09. 2011 
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The Horsehead Nebula 

 
ConstelaŃia Casandra 
 
   Într-o dimineaŃă umilă, dintr-o căsuŃă construită din chirpici peste ramuri vechi subŃiri, care 
fuseseră odată rădăcini şi ramuri, tulpini ieşite chiar din acel pământ, dar care acum erau 
moarte, se zărea o lumină caldă, o lumină a bucuriei. În acea lumină, care arsese toată 
noaptea, îşi încălziseră inimile credincioşi şi necredincioşi; îşi descoperiseră sufletele şi 
nemuririle, starea şi căile. În ea se afla o femeie cu faŃa albă ca laptele, a cărei paloare o făcea 
să pară neomenească; avea ochii ca steaua polară sau luna din dimineaŃă şi păr din raze de 
soare. O chema Casandra. În umilul ei lăcaş Se odihnea, peste ea şi peste tot cel ce venea, 
Sfântul Duh al înŃelegerii, priceperii şi înŃelepciunii. Mai presus de toate, ea ştia profeŃí. 
   Ea citise pe o piatră mare de marmură albă şi curată, perfect netedă, suspendată-n văzduhul 
senin, că cetatea ei va fi pierdută. „Troia din Urmă va fi preschimbată-n ruine pentru toate 
sufletele pierdute, pentru toate minŃile rătăcite de mândra Elena cu frumuseŃea şi cu 
nesăbuinŃele ei.”   
   CetăŃenii din Troia Ultimă, orbiŃi de pofta de avere şi de putere, înnebuniŃi în plăceri, au 
decretat-o pe Casandra dementă şi au condamnat-o la oprobiu public şi izolare. Ea îi ajuta, 
totuşi, pe cei slabi cu duhul, chiar dacă ei nu puteau sorbi siropul cel dulce al mântuirii. Apoi 
nici aceştia nu au mai cunoscut-o. 
   Casandra fusese dintotdeauna, din naştere încă, fiică a Tatălui. Aşa se ştiuse, aşa fusese 
dintotdeauna chemată. Acum însă o părăsiseră nu numai oamenii, ci şi Tatăl. Era singură cu 
durerea profeŃiei distrugerii. Nu putea uita, deşi ea însăşi era uitată. 
   Această smerenie din urmă e cea care a ucis-o. CăsuŃa umilă s-a-ndepărtat, familia ei mică 
a dispărut vederii, cetatea a devenit din păpuşi, căsuŃe, cai şi care din jucării. O voce o sorbi; 
un nor de aripi o ascunse şi trupul ei mort nu a mai fost de găsit pe pământ. Din ochii ei 
înstelaŃi un plâns de lumină uimea noaptea până departe. SpaŃiul stelar era plin de chipul ei de 
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lumină, trupul ei alb era acum văzut de toŃi cetăŃenii, chiar şi de cei ce-o huliseră. În ea nu 
erau două sentimente: nu era decât dragoste pentru ei toŃi. Fata stelară avea părul de foc şi 
părul acesta o îmbrăca în întregime, ca un veşmânt lung, ca un omofor de heruvim. Şi în el şi 
pe el se vedea Troia cea Albă, cetatea nemuritoare a drepŃilor. Vedenia cea albă n-a mai putut 
fi izolată, nici o linie a Adevărului n-a mai putut fi ştearsă. 
   Troia cea Albă a rămas să se vadă pe cerul de noapte până când cetatea de jos a fost distrusă 
şi ultimul gând rău a fost nimicit.  
   Casandra se scaldă acum în râul binecuvântării. Vedenia cea albă a mai fost prezentă pe 
cerul de noapte 100 de zile după dezastrul cetăŃii şi-a fost văzută de toŃi oamenii din regiune, 
chiar şi de orbi. 
 
       Magda Ienci, 7C 
       28. 09. 2011 
 
 

 
Eagle Nebula (large vision) 
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Ashford Castle 

 
Păpuşarul şi sufletele de lemn ale serii 
 
   Undeva într-un oraş stingher, pierdut departe de căile lumii, un păpuşar care era singur pe 
lume a creat o marionetă. Aceea avea mâini lungi şi picioare firave. Ochii ei verzi păreau vii. 
Părul ei lung se unduia permanent, chiar şi atunci când nu era mişcată. Păpuşa era îmbrăcată 
în veşmânt de prinŃesă. Păpuşarul o numise Casandra – probabil după vreo iubire sau după un 
vis din tinereŃe neîmpărtăşit. 
   Păpuşa nu era vie, dar putea prevesti. De asta nu ştim cum şi-a dat seama păpuşarul, însă e 
sigur că după descoperire a încercat să profite cât mai mult de darul neaşteptat. În fiecare 
seară obişnuia să-şi ducă marioneta la târg pentru a prevesti. Casandra fiind păpuşă, e clar că 
nu vorbea. Oamenii aflaŃi în apropierea ei vorbeau însă altceva decât gândiseră: în vorbele lor 
nu erau ei, era ea!  
   Casandra era cea care cobora în glasul lor, în fiinŃa lor, încât păpuşarul s-a gândit, smintit, 
dacă păpuşa lui nu ar putea avea, ca orice om, dorinŃe. Iar ca orice neom, dorinŃa de a căpăta 
suflet. Şi s-a gândit cum ar fi dacă i-ar sculpta un suflet din fildeş.  
   De atâta gândit, a uitat peste noapte păpuşa pe o tarabă. DimineaŃa, ca prin minune, au 
început să se scrie singure pe-o foaie albă din apropiere cuvintele: „Cel ce mă va lua, viaŃă-mi 
va da. Cel ce mă va atinge durerea-şi va stinge.” 
   În lumina roşiatică a primilor zori a fost luată de o femeie pentru copiii săi. De fapt, pentru 
fetiŃa cea mică, bolnavă. Femeia a înfăşurat păpuşa în mahramă curată. N-a atins-o pe 
Casandra, încrezătoare în cuvintele scrise: femeia era mulŃumită cu crucea ei. Nu avea nevoie 
să-i ridice nimeni durerea. Spunea tuturor că trebuie să învăŃăm a suferi, astfel încât să 
merităm învierea. Însă copila cea mică nu mai putea să rabde. Femeia a cedat ispitei. 
   FetiŃa ei mică o va atinge, acasă. 
   Fericită, femeia a înapoiat-o pe Casandra înveşmântată-n mahramă. O vor lua alŃii, pe rând, 
gândea ea. Minunile trebuie consumate cu scumpătate. 
   Lumea s-a obişnuit repede cu noua taină. Şi, în fond, nici nu era chiar aşa o minune ca 
marionetele să poată face orice vor, atâta timp cât oamenii au mai puŃin suflet decât ele. 
 
       Paula Trifu, 7A 
       30. 09. 2011 
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Harry Avery Castle 
 
 
 
 

Vulpea Casandra şi profeŃia fantastică 
 
   A fost odată ca niciodată o fiinŃă care trăia într-o 

pădure vrăjită, într-o vizuină îngustă, parŃial surpată. Nu prea avea prieteni – decât animalele 
pădurii – deoarece era doar o vulpe. Nu orice animal. Într-adevăr, avea ochii ageri cercetători, 
blana roşcată ca focul, coada lungă stufoasă, dar ceea ce conta era mintea ei. Avea o minte de 
profet. 
   ProfeŃiile ei se adevereau negreşit. Dar era o problemă: nimeni nu le credea. Iar uneori 
mesajul ei era răstălmăcit. 
   Ultima dată a văzut şi a spus că Cerul va coborî pe Pământ şi se va uni cu ei toŃi. Nimeni nu 
a crezut, până-n momentul ultim. Ei bine, a venit şi ziua aceea, descoperirea adevărului ultim. 
În micul ei lăcaş de gândire, vulpea Casandra a aflat că peste o lună lumea întreagă se va 
umple de bunătăŃi magnifice şi grandioase şi că într-un timp scurt şi uluitor faŃa pământului 
se va schimba într-un fel care nu poate fi spus.  
   Vulpea Casandra a scos video-telefonul mobil de sub blană şi a dat sfoară-n Ńară să fie 
prezentă toată suflarea pădurii la data şi locul prestabilit. De fapt, Casandra, fiind o simplă 
vulpe, nu avea nicidecum telefon mobil, darmite unul cu ecran video: povestea asta a 
răstălmăcit-o un om. Animalele pădurii şi, desigur, şi vulpea noastră, comunică prin vise şi 
prin imagini trimise direct din minte. Vulpea Casandra nu făcuse altceva decât să-şi facă 
publice, nemijlocit, visele. Imaginile pluteau liber, le lua oricine ar fi dorit. 
   În două zile şi două nopŃi mii de vietăŃi, mari şi mici, erau prezente în faŃa vizuinei ei sfinte: 
urşi, lupi, poporul de vulpi, păsări, şopârle. ToŃi erau demult vegetarieni, însă acum erau 
subŃiri şi din cauza postului. În cel mai scurt timp ultimele mesaje ale vulpiŃei Casandra au 
fost împărŃite. Un strigăt de bucurie zgudui toată pădurea. În alte câteva clipe locul a fost 
pustiu. Animalele, numai gândind, ajunseseră la destinaŃiile dorite. Alte păduri trebuiau 
prevenite. Bucuria trebuia să fie universală. 
   Unul sau două mesaje au ajuns şi-n oraşe. Un singur om a fost de ajuns să primească în vis 
mesajul vulpii, că tot poporul a aflat vestea miraculoasă: individul în cauză lucra în mass-
media, aşa că şi omenirea a ajuns să se pregătească. Oamenii s-au pregătit însă cu găleŃi mari 
şi cu plase, cu vagonete şi roabe, cu basculante, crezând că din Cer vor cădea daruri şi bonus-
uri materiale. Aşteptau shopping-ul universal. Acesta n-avea însă să vină: Casandra vestise că 
darurile nu vor fi materiale, ci că se va dărui spiritualitatea: înŃelepciunea, priceperea, bucuria 
şi că sfinŃenia va umple şi va cuprinde toate. 
   Oamenii au aşteptat ce-au aşteptat, dar din Cer nu le venea nimic. Adevăratul dar era 
Apocalipsa anulată, solul fertil, plante din plin şi puritate. Oamenii nu s-au bucurat, deoarece 
ei se obişnuiseră să fie mulŃumiŃi numai cu bunuri scumpe, strălucitoare, decorative, şi pentru 
că doreau să se scalde în bani. Atunci au fost pedepsiŃi să stea în poluare în continuare şi cu 
criza pe ei. FiinŃele vulpii au dispărut într-un univers paralel, în fabule şi legende, şi pădurile 
lor au rămas goale – cel puŃin atâta vreme cât nu le viseaz-un copil. 
 
        Delia Beca, 7B 
        30. 09. 2011 
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Ross Castle 
 
ProfeŃia de bronz 
 
   Era odată, într-un oraş îndepărtat de lumea de-
aici, acum vreo două sute de ani, o femeie 
absolut singură, încât nimeni nu-i mai ştia 
numele. I-am putea spune Daniela. Ea avea casa 
lângă o fântână arteziană. Aceasta avea în 
mijlocul ei o statuie dintr-un metal galben-

verzui. În fiecare zi femeia venea să vorbească în taină cu statuia din trupul căreia izvorau 
apele. Femeia de bronz avusese în mâini un pahar, însă acesta dispăruse şi acum apa-i Ńâşnea 
din palmă. Statuia îi comunica toate tăcerile firii, în susurul apelor curgeau şoapte ale 
viitorului apropiat sau îndepărtat.  
   Daniela, spre deosebire de concetăŃenii ei, nu avea prieteni şi nimeni nu ştia să fi avut 
vreodată: unii credeau despre ea că e mai bătrână ca timpul, deşi nu îmbătrânea, ci arăta 
dintotdeauna ca de 40 de ani. Ceea ce nu ştia nimeni e că vorbea cu fluturii, cu păsărelele cele 
mai mici şi neluate în seamă, cu norii şi florile, cu făpturi venite din lumi paralele. 
   Într-una din zile, trecând prin apropiere, o fetiŃă de vreo 10 ani a văzut-o vorbind cu un 
fluture. Şi a rămas marcată pentru totdeauna de acel moment. A stat minute întregi uitându-se 
cu ochişorii ei calzi miraŃi la ea şi la fluture. Femeia vorbea încetişor, iar fluturele dansa 
cuvinte. „Cine ştie al cui este sufletul lui?” s-a întrebat copila, ştiind că fluturii au suflet de 
morŃi. Poate mai avea ceva de spus şi făcut pe pământ, s-a luminat ea. 
   „Atâta bucurie a rămas neadusă”, i-a spus femeia privind-o. Sau numai i-a rostit-o în gând, 
nu ştia. 
   De acum înainte, fetiŃa venea în fiecare zi: se împrietenise cu femeia cea singură. Daniela a 
prins încredere în sufletul copilei şi i-a mărturisit tot mai multe întâmplări din viitor. 
   După trei ani, Daniela i-a spus copilei că este chemată departe, în altă lume. Şi-a lăsat în 
sufletul fetiŃei toate trăirile ei. MicuŃa Ioana era Daniela în miniatură. Se maturizase şi la 
înfăŃişare şi la trăsături; aproape instantaneu. Daniela îi dăruise mai mult decât harul său. 
   Ioana a început să povestească ceea ce a fost învăŃată şi ceea ce îi dădea duhul a grăi. Dar  
n-a fost crezută. Ci a mai fost şi pedepsită la şcoală: mintea ei a fost încărcată cu temele şi 
problemele cele mai abstracte, cele mai inutile, pentru a nu mai putea povesti cu fluturii, 
florile. Şcoala devenise o capcană mintală, o închisoare a tuturor speranŃelor şi aspiraŃiilor, 
locul tuturor umilinŃelor. 
   FetiŃa devenea tot mai tristă, tot mai însingurată. Îngândurările ei îi îndepărtau pe toŃi 
ceilalŃi. S-a aşezat lângă statuia şoaptelor. A privit depărtarea. S-a gândit la Daniela. După 
câteva momente, statuia a început să-i vorbească. Apele ei purtau cuvinte ştiute. PuŃin 
speriată, a întrebat-o cine e ea. „Daniela”, a auzit răspunsul. Au început apoi să-şi 
povestească despre noii prieteni. Daniela i-a vorbit despre sufletele curate şi sincere ce au 
întâmpinat-o, Ioana i-a spus despre sufletele înalte de nor ce au rămas să plutească în 
atmosferă şi despre flori ce visează şi ele să zboare. „Eu nu am prieteni deloc printre 
oameni”, s-a plâns Ioana. „Lasă, că unii dintre ei vor învăŃa omenia de la fiinŃe neomeneşti”, 
a consolat-o Daniela. „Când vii să mă iei?” a întrebat-o Ioana. Daniela n-a mai răspuns. 
   Ajunsă acasă, Ioana a început să-şi scrie viaŃa de farmec – amintirile ei şi ale Danielei – 
dorind să îşi răscumpere condiŃia: nu mai voia să fie om. După-amiezele se refugia în lumea 
fluturilor. „Cele mai tari sunt fiinŃele delicate”, gândea ea; şi fluturii aprobau. „Şi dacă 
Fluturele Lumii şi-ar aduce una peste alta aripile, culorile, istoria ar dispărea.” 
 

     Teodora Pampu, 7B 30. 09. 2011   
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Golul negru interior şi gaura neagră 
 
   Din vorbe antice de vechi profeŃi ni s-a confirmat, încă o dată, sfârşitul. Prima confirmare a 
fost dată de conştiinŃă. Marele gol interior striga aceasta. Apoi a venit în gândul şi în 
imaginaŃia noastră, stând drept, profetul. Apoi ne-am amintit scrieri vechi. Totul era cât se 
poate de clar. Am hotărât să uităm totul. 
   Am văzut un om cu straie de profet şi cuvinte măreŃe. Era cel gândit. Cel visat. Cel 
imaginat: nu mai era nici o îndoială. „O gaură neagră va înghiŃi pământul”, spunea.  
   Nu l-am crezut. Şi nu ne vom încrede niciodată în cuvinte ale sfârşitului, oricât ar fi acesta 
de evident. Însă acasă – adică fiecare în sinea lui – ne-am pus iarăşi şi iarăşi întrebările fără 
răspuns. Cine ştie ce va fi fiind o gaură neagră? Nu ştie nici NASA precis. Unde te duci dacă 
intri? Cine vei fi? Cine eşti? Oare va fi o lume paralelă, unde eu sunt rea, înşel, mint fericită, 
păcătuiesc? O lume în care sunt sălbatică şi rebelă, o umbră scăpată din întuneric? Nu ştiu. 
Poate e poarta către o lume mai bună, sau poate acolo este o închisoare pentru infractori 
extratereştri, pentru duhuri şi trupuri ce şi-au pierdut inocenŃa. Eh! Sunt întrebări la care nu 
va şti nimeni să-mi răspundă. 
   Profetul merita omorât. L-am extirpat din memoria noastră, din suflet şi simŃuri, l-am făcut 
imperceptibil văzului şi auzului. Nu mai rămăsese nimic dintr-însul. Doar gândul rămânea 
agitat.  
   M-am culcat seara liniştită, în propriul meu pat de pe Pământ, în Sistemul Solar, şi m-am 
trezit în miez de noapte tot în patul meu, doar că cerul avea o culoare ca niciodată. Oare să se 
fi îndeplinit profeŃia? Am mers să-l caut pe profet: să-l întreb, să-i cer socoteală. PrezenŃa lui 
însă, dacă era aievea, era imperceptibilă. M-am uitat împrejur. Era o lume mai bună. Era 
acelaşi oraş, dar era ca şi cum m-aş fi mutat în altul – într-o atmosferă paralelă. „Totul a 
revenit la normal”, am auzit gând. Era profetul? Sau oraşul era locuit nu numai de oameni ci 
şi de gânduri rătăcitoare? Oare gândurile aparŃineau cuiva nevăzut sau aveau propria lor 
viaŃă?  
   Am privit cerul. Nu mai era negru – ca-n lumea care-a trecut, ci avea culoarea bronzului. 
Stelele, luna, erau roşietice orbitoare. Ziua cerul va fi alb-auriu cu lucire metalică şî uneori se 
va schimba în albastru-verzui, ca şi cum l-ar fi inundat apele. Apele erau vii, duhuri şi tării 
păreau să reverse blândeŃe şi linişte. Totul îmi părea fermecat. Oare oamenii au înŃeles ce 
înseamnă fericirea, sau doar s-au lăsat sorbiŃi de ea? Nu cumva izbucnise – din toate inimile 
năcăjite – Raiul însuşi?  
   Nu ştiu. Nu pot şti. Oare a fost deja sfârşitul nostru al tuturor – care a venit brusc, fără ca 
nimeni să-şi fi dat seama? 
   Dacă profetul meu ar fi ales rege peste oraş şi lume, gândesc că ar fi primul rege 
imperceptibil din toată istoria noastră. E clar că lumea este mai bună, de vreme ce nu mai 
sunt atâŃia lideri să-şi dea aere! Marele gol interior e abisul smereniei şi nu poate să cheme 
decât aşa ceva: nu puteam să fim sorbiŃi decât în asta! Dacă oamenii modeşti sunt nebăgaŃi în 
seamă, aproape nevăzuŃi şi necunoscuŃi, iată că acum au devenit complet invizibili. De asta 
oraşul părea gol! m-am trezit. ToŃi eram spectre ale modestiei.  
   Doamne, s-o Ńii tot aşa! Mi-am făcut cruce. Şi m-am trezit în patul meu pe Pământ. Sunt 
acasă. Ce bine că am ajuns înapoi! Chiar dacă aceea era lumea adevărată.  
   În fiecare noapte plec şi mă-ntorc. Şi când mă-ntorc sunt gata să dau mărturie. 
 
        Maria Voicu, 7 B 
        30. 09. 2011 
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Eagle Nebula 

 
 

PPoovveess tt ee   ddee   ttooaamm nnăă   

A fost o dată. Şi altă dată. Ba chiar de mai multe ori. După care, fiind vremea potrivită, şi-a făcut 
apariŃia Castalia, replică transilvană a provinciei pedagogice imaginate de Hermann Hesse. Totodată, 

s-a constituit «FrăŃia de ciocolată», o grupare eclectică şi hedonistă în care, din joacă, au fost 
transpuse pe hârtie fel de fel de personaje. Întâmpinate cu simpatie şi curiozitate, acestea nu au stat 

prea mult pe gânduri, desfăşurând un complicat arsenal de stări şi întâmplări, dintre care nu puŃine au 
fost consemnate în Revista Castalia. 

Nu de mult, Mihai M.S. Maxim, magister ludi castaliensis, ne-a stârnit cu alte provocări: mai 
întâi cu „antibasmele“, iar pe elevii săi, mai apoi, cu interpretarea, în cheie proprie, a dramei celor 
cărora nu le sunt crezute profeŃiile. Născocind noi isprăvile Evei, ale lui Fifi-naripatu’, ale lui Demetru 

şi Făt-Frumos, ale lui LuŃu şi LuŃa, ale Casandrei şi ale lui Cassandru, iată că am sporit zestrea 
Castaliei cu apariŃia revuistică de faŃă. 

ovidiu stanomir 
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Antibasmele Triadei de ciocolată 
 

 
 

26 iunie 2011 
 

 

NNăăss tt rruuşşnniiccaa   ppoovveess tt ee   aa   zzâânnee ii   MMaarr ŃŃ ii   şş ii   aa   lluuii   CCaassssaannddrruu,,   

  ff iiuull   ee ii   ccee ll   vv ii tt rreegg   
(1) 

 

Cassandru era fiul vitreg al zânei MarŃi. Desigur, asta a fost cândva, când puricii făceau 

bodybuilding şi erau nişte inşi de treabă, neavând renumele prost de acum, creat de rudele lor 

îndepărtate, păduchii anofeli, invidioşi pe notorietatea celor dintâi. Dar să nu divagăm şi să 

revenim la dizarmonicul cuplu zîna MarŃi-Cassandru, fiul ei cel vitreg.  

În tinereŃe, neştiind ce e viaŃa, MarŃi cea suavă s-a căsătorit cu Sfarmă-Piatră, directorul 

carierei de granit mioritic de la Poiana Prunului. Acesta era văduv de oarecare vreme, fiindcă 

soaŃa sa, Cassandra, plecase pe Argeş în jos ca să verifice niscaiva viziuni avute peste noapte. 

Şi dusă a fost. Sfarmă-Piatră a pus de-au căutat-o, în sus şi în jos, la dreapta şi la stânga, însă 

fără sorŃi de izbândă. După o vreme, făcându-i-se lehamite de atâtea răscoliri şi speranŃe 

zadarnice, jupân Sfarmă-Piatră a declarat-o nulă şi neavenită acasă. Prin urmare, a radiat-o 

din registrul casnic. După cuvenita pauză de refacere, a pus ochii pe juna MărŃişoara şi, la 

puŃin timp după aceea, şi-au pus pirostriile. 

Cassandru a fost trimis la bunici, în dumbrava minunată, spre mulŃumirea tuturor 

protagoniştilor. 
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Peste câŃiva ani, în urma unui accident, cică, sau a unui complot, după cum se bănuieşte, 

Sfarmă-Piatră a pierit în timpul unei explozii necontrolate la cariera pe care o diriguia. 

Presupuneri, bănuieli, comisii, piste false, anchete ş.a.m.d. Trecuseră destui ani de atunci şi 

totul a fost acoperit de praful uitării.  

Numai Cassandru n-a uitat. Aştepta, răbdător, să ajungă la majorat. Până atunci nu-i ieşea 

din cuvânt zânei MarŃi, sub tutela căreia se afla, în urma trecerii la cele vecinice a bunilor 

dumbrăveni.  

Zâna MarŃi a preluat frâiele afacerii de la Poiana Prunului, pe care o conducea cu mână de 

fier-beton, ajungând în scurt timp baroneasă locală. 

Junele Cassandru îşi vedea de şcoală, de ATV-ul primit cadou de ziua lui – zîna MarŃi 

căuta să-l îmbrobodească – şi de piŃipoancele ce roiau în preajma lui. 

 

Odată ajuns la majorat, Cassandru şi-a lepădat pielea de miel. Era de-acum berbece în 

toată puterea cuvântului. Prin urmare i-a spus de la obraz maşterei sale că dacă nu-i face parte 

egală din finanŃele familiei o dă în gât la organele de control pentru fals în acte, contabilitate 

dublă, evaziune fiscală, corupŃie şi altele asemenea. MarŃolea i-a râs în nas. În faŃa unui 

asemenea afront, junele s-a pierdut cu firea. A făcut plângere penală împotriva maşterei care 

nu s-a sinchisit, fiind blindată din toate punctele de vedere.  

În scurt timp, imprudentul justiŃiar s-a pomenit într-un ospiciu, fiind declarat pericol public 

pentru comportament deviant. 

De-abia atunci Cassandru s-a trezit la realitate. 

Era cam târziu. Avea de partea sa doar un singur aliat: timpul. 

 

După ce şi-a consumat furia şi ura, după nenumărate duşuri reci şi şocuri electrice, după ce 

a stat de nenumărate ori, zile la rând, în cămaşa de forŃă, Cassandru şi-a dat seama că e o 

prostie să urinezi contra vântului. Şi s-a domolit. A devenit expert în arta disimulării.  

În ospiciu l-a întâlnit, la un moment dat, pe maestrul Proteus, un fost magician ajuns acolo 

din prea marea ambiŃie de a fi numărul unu în domeniu. Din nefericire pentru el, îi făcea 

concurenŃă unui notoriu vrăjitor, care-i făcuse să dispară, de-a lungul vremii, pe toŃi cei care-i 

stăteau în cale. 

De la maestrul Proteus a deprins Cassandru sumedenie de secrete profesionale, tehnici 

paranormale, filosofii orientale şi jmecherii balcanice. Drept urmare, a fost pentru el o joacă 

de copil să pună stăpânire, la timpul potrivit, prin puterea gândului, pe zâna cea maşteră şi să 

facă un hocus-pocus, inversând rolurile cu aceasta într-o mohorâtă zi de marŃi, 13 

noiembrie... 

 

Ce s-a întâmplat mai apoi? Vom afla cu toŃii în episodul următor. 
 

Mihail Medrea 
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Aeronave concepute în perioada 
celui de-Al Doilea Război 
Mondial 
 
 
 
 
 

Jumătate de iepure călare pe jumătate de gumă  (1)  
 
   Creionul se ascuŃea automat. Pleoapa pe jumătate închisă a omului creator de antibasme 
tehnoredacta imagini suprapuse. 
   Într-o poieniŃă Ńineau sfat un morcov, un păstârnac şi un crap. Peştele se adaptase la 
condiŃiile exterioare. Fusese trimis în schimb de experienŃă. În balta din deal care se scurgea-
n aval vieŃuiau peşti enciclopedici. Aceştia păstrau legătura cu fructele, legumele şi 
vieŃuitoarele din poieniŃă. Morcovul îşi începu cuvântarea: 
   - Din punctul meu de vedere, ne-ar trebui un areal protejat. Acolo am creşte-n voie, fără 
piedici şi pericole. Omul n-ar mai avea ce căuta, iepurele de asemenea. Din când în când am 
accepta câte “o jumătate de om şchiop călare pe o jumătate de iepure”. Ei ar constata 
realitatea, ar vedea ce frumos convieŃuim în linişte interioară şi-ar pleca sătui de preaplinul 
nostru sufletesc. 
   Crapul nota în proiectata “enciclopedie a morcovului”. Păstârnacul interveni: 
   - Eu aş propune să nu mai fierbem în supă sau ciorbă, ci să fierbem în suc propriu. De la 
soare ne-ncălzim, comasăm lichide inodore, incolore şi apoi vegetăm. Aşa cum fratele meu 
propune un spaŃiu al morcovului liber, eu propun doar o jumătate de spaŃiu în care noi să 
creştem lipsiŃi de pericolele vieŃii vegetale. 
   Crapul nota în viitoarea “enciclopedie a păstârnacului”. Peştele avea un grai scris de toată 
frumuseŃea. 
   În plăcuta linişte a vorbelor interveni deodată o jumătate de iepure călare pe o jumătate de 
gumă. Sărea cu o elasticitate de invidiat. Se opri în dreptul celor trei, îşi şterse cu o jumătate 
de lăbuŃă sudoarea şi zise: 
   - Orice opinie are o aură deşartă. Nu vă încălziŃi gura pe degeaba, ştergeŃi-vă cuvintele de 
pe buze cu jumătatea mea de gumă şi lăsaŃi să vă cuprindă liniştea. 
   Cei trei îi îndepliniră cerinŃa. Jumătatea de iepure muşcă din morcov şi din păstârnac, se 
strâmbă şi porni mai departe călare pe jumătatea sa de gumă. 
   Crapul se prefăcea că scrie. Pe furiş se uita la cei doi. Aceştia îşi adunară energiile a-
entropice şi crescură la loc. Într-o clipă ca alŃii-n π clipe. Crapul balonat şi cumpătat se 
rostogoli până-n vârful dealului. Acolo făcu două ture de baltă ca să se răcorească. 
Începuturile enciclopediilor fuseseră predate spre a fi conferenŃiate fraŃilor crapi. Apoi se 
rostogoli înapoi pentru a-şi privi amicii-n linişte. 
   Morcovul aŃipise de atâta privit, iar păstârnacul căzuse-n admiraŃie de sine. 
   Crapul se gândi că admiraŃia de sine miroase a ceapă. Păstârnacul cu gust de ceapă începu 
conversaŃia interioară. Peştele recepta doar frânturi, în timp ce morcovul dormea. 
   “AspiraŃia fiecărui păstârnac este să devină ceapă narcisistă. În acest fel toŃi microbii nu se 
vor mai cuibări în... Ochii care nu se văd nu se uită... Arealul protejat deveni astfel curat...” 
   Crapul adormi în aspiraŃia spaŃiu-timpului curbat. Pleoapa omului anti-basm se închise. 
Creionul tocit nu s-a mai ascuŃit. Păstârnacul comută pe pilot automat. Călătorea cu jumătatea 
de iepure călare pe o jumătate de gumă. Guma ştergea bine. 
         Cristian Săuchea 
         26. 06. 2011 
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Farfurii zburătoare concepute de savanŃii germani între anii 1940-1945 

 
 
Poveşti Science-Fiction pentru extratereştri şi intratereştri preşcolari (1) 
 
Basmul TinereŃii veşnice pentru copii cu coadă 
 
   - A fost odată ca niciodată, la suprafaŃa pământului, o mare împărăŃie a oamenilor. 
Împăratul şi împărăteasa acelui Ńinut nu puteau avea copii şi erau foarte trişti din cauza 
aceasta. 
   - De ce nu puteau avea copii, mami? Erau prea grei de cap? 
   - Nu, copilă dragă, că ei nu se înmulŃesc ca noi. 
   - Nu e aşa cum m-aŃi chemat pe lume tu şi cu tata? 
   - Nu, scumpă mică, fiindcă oamenii au devenit trupuri şi nu se mai pot iubi curat, aşa ca 
noi. 
   - Dar cum se iubesc? 
   - Trebuie mai întâi să se pupe... adică îşi ating uşor buzele... 
   - Vai, mami, ce scârbos! 
   - Da, puiule, nu prea e nimic de-nŃeles. 
   - Mi-ai spus că atunci când te-ai îndrăgostit de tata te-ai învăluit într-un halou de lumină şi 
tata s-a concentrat pe lumina aceea până a apărut chipul meu şi apoi eu. 
   - Da, şi aşa trebuia să se-ntâmple şi cu oamenii, aşa le era scris, dar nu s-a mai împlinit... că 
au admirat dobitoacele necuvântătoare până au ajuns asemenea lor.  
   - Mami, oamenii sunt stupizi? 
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   - Au fost odată şi le-a ajuns. De fapt... da: au o oarecare doză de dobitocie. Şi unii din ei 
chiar excelează. Dar să revenim la poveste: la un moment dat, împărăteasa a primit un fel de 
halou de copil. Şi copilul plângea şi nu se mai năştea, că voia nemurire. 
   - Şi eu am vrut nemurire, mami...  
   - Da, că la noi e ceva normal. Dar la ei s-a pierdut tot – până şi dorinŃa. 
   - Vai, mami, ce groaznic! 
   - Da, puiule, Ńi-am spus: basmele cu oameni sunt horror! 
   - Şi ce s-a mai întâmplat în poveste? 
   - Împăratul i-a promis copilului nenăscut câte-n lună şi stele, fără să pomenească însă nimic 
de niciun Univers spiritual. Şi bineînŃeles că nu s-a-ntâmplat nimic. Până când i-a promis 
copilului TinereŃe eternă. Atunci copilul a tăcut şi s-a născut. 
   - S-a născut în tăcere? 
   - Da, şi e singurul, că toŃi ceilalŃi plâng. 
   - Şi i-a dat? 
   - Nu, că n-avea de unde. 
   - De ce n-a cerut de la Tatăl? Putea primi imediat. 
   - Nu, că nu-i ca la noi, scumpă mică: ei n-au rugăciune... aproape deloc, şi nu primesc nimic 
decât după ce le-au trecut aproape total amărâtele lor de vieŃi. 
   - Vai, mami, ce brute! Câtă insensibilitate... 
   - Nu-i nimic, că le trece odată cu viaŃa. 
   - Şi ce-a făcut pruncul? 
   - A crescut. A început să îmbătrânească. I-au apărut liniuŃe la coada ochilor. 
   - Ce urât! 
   - Da, şi ei n-au ochii migdalaŃi... ce să-Ńi mai spun, săracul de el arăta sinistru. La 15 ani 
pământeşti, văzând că tatăl său împăratul nu-şi poate respecta promisiunea, a fugit de-acasă. 
A părăsit palatele părinteşti... 
   - Mi-ai spus ieri că în toate palatele omeneşti este moarte. 
   - Da, şi oamenii încearcă în continuare să dobândească palate! łi-am spus că totul la ei este 
absurd. Mai puŃin fiul acelui împărat, care pornea să caute un palat în care să nu fie moarte. 
   - În sfârşit un om raŃional! 
   - Da, că de-aia a ajuns de poveste. După aia l-au mai urmat şi alŃii. El a descoperit undeva 
un înger cu patru aripi, care i-a apărut însă smerit, sub înfăŃişarea unui cal... 
   - Un cal!!! 
   - Da, e scandalos, însă fără astfel de forme oamenii nu pot percepe nicicum realitatea. 
   - Mami, oamenii sunt orbi? 
   - Da, Ńi-am spus că au devenit trupuri. Şi nu pot vedea decât trupuri. 
   - Deci nici pe noi nu ne văd? 
   - Nici pe noi, scumpă dragă. 
   - Oh. 
   - ...Şi fiul de împărat a încălecat pe înger şi dus a fost. Mă rog, după ce i-a respectat 
sfaturile. Nu o să te plictisesc cu detalii: e cam ceea ce aŃi făcut voi în prima oră la grădiniŃă. 
   - Aha. 
   - Au călătorit mult, au trecut prin multe zone ale realului, până au ajuns la portalul 
dimensional. 
   - Am văzut şi eu trandafirul... cum tremură mătasea neagră a petalelor, cum se bucură din 
toată fiinŃa sub vântul astral auriu... 
   - Da, însă ei nu ştiu că este însufleŃit. 
   - Mami, când mergem la el? O să ne şoptească şi nouă basme? 
   - Ne va şopti, iubito, nu ştiu.  
   - Şi ce-a mai făcut prinŃul? 
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   - Îngerul l-a dus pe teritoriul scorpiei şi ghionoaiei... 
   - Mami, ce sunt scorpia şi ghionoaia? 
   - Sunt ca femeile noastre de servici. Dar astea două erau egoiste şi nu se îngăduiau una pe 
alta. Până la urmă, prinŃul le-nvinge şi se împacă cu ele, apoi le-mpacă una cu alta şi totul 
ajunge aşa cum este la noi. Apoi ajunge cu îngerul-cal direct la zâne. 
   - Mami, zânele au coadă? 
   - Nu, scumpo, astea din poveste n-au. 
   - Ah. 
   - Ce-i puiule? 
   - Sunt un pic dezamăgită. 
   - Da, nu-s chiar aşa de frumoase ca noi. Dar pentru oameni sunt foarte frumoase. Altfel sunt 
întru totul ca noi: tinere, veşnice, fericite. 
   - Imateriale.  
   - Imateriale, desigur, însă astea trei aveau trupuri ca ale oamenilor, că altfel n-ar fi putut fi 
văzute de prinŃ. 
   - Îl aşteptau? 
   - Îl aşteptau şi nu-l aşteptau. Adică nu prea ştiuseră bine pe cine şi ce aşteaptă. 
   - Şi ce-aşteaptă ele de fapt? 
   - Durerea, tristeŃea şi deznădejdea, boli ale sufletului, moartea ca iniŃiere în taina umanităŃii, 
mă rog, tot ceea ce îşi aduc cu ei oamenii, vrând-nevrând... 
   - Doamne, cine-ar putea să-şi dorească aşa ceva? 
   - Nimeni, desigur, dar astea vin de la sine, aşa, ca vântul astral, ca parfumul razelor de 
culoare, ca un tremur al clipelor... Şi vin şi trec şi te pătrund, şi te duc cu ele, şi apoi eşti 
răvăşită de regret şi de remuşcare. 
   - Mami, vorbeşti de parcă ai fi trăit şi tu asta... 
   - ...Zânele cele mari nu aveau aşteptări, nici dorinŃe: doar sora cea mică aştepta şi dorea, iar 
ele, ca să nu o dezamăgească, erau una cu ea... 
   - Ce aştepta zâna cea mică, mami? Ce-şi dorea? 
   - Îşi dorea să se sacrifice: să înveŃe ce-i sacrificiul de sine. Însă asta era o dorinŃă 
inconştientă, aşa, ca un abur din mări... 
   - Mami, ce e acela un sacrificiu? 
   - Atunci când renunŃi la ceva pentru cineva foarte drag. Atunci când renunŃi la ceea ce ai tu 
mai scump. 
   - Asta e foarte frumos. 
   - E singurul lucru cu adevărat frumos pe care-l au oamenii. Restul sunt străluciri false. 
   - Şi ce-a făcut zâna mică? 
   - L-a călăuzit pe prinŃ direct la ea: l-a chemat şi l-a condus îndeaproape pe cărări de lumină. 
   - Îl ştia? 
   - Desigur. Numai în lumile oamenilor este numită “zâna cea mică”; aşa au chemat-o ei de la 
început; iar noi ne conformăm încă, de ce? acestui obicei vechi, acestei obişnuinŃe. Ea 
cuprinde în mintea şi inima ei toate Universurile, e soră bună cu Începătoriile, cultivă grădini 
ale frumuseŃii şi ceruri ale splendorii...  
   - Şi el: el a venit?...  
   - Cum mă vezi. A survolat pădurea neagră a celor şaptesprezece Universuri fără să se 
concentreze pe nici o taină – fapt care, având în vedere că este om, l-a salvat oarecum – apoi 
a aterizat: chiar în faŃa ei. Zâna cea mică s-a retras atunci cu mintea şi inima din toate acele 
Universuri şi a rămas numai şi numai a lui. 
   - Ăsta a fost sacrificiul? 
   - Doar începutul lui, scumpo: doar începutul... A avut grijă ca prinŃul să nu fie devorat în 
totalitate de frumuseŃea făpturilor şi gândirilor netrupeşti ale lumii ei. Toate acele frumuseŃi, 
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toate acele vietăŃi – pe care prinŃul le percepea trupeşte, ca pe nişte animale fabuloase – 
trebuiau îmblânzite, spune povestea. De fapt, trebuiau puse în umbră, să nu-i fure mintea. 
Oamenii nu se pot hrăni cu frumuseŃea, nici cu iubirea curată, că ar muri imediat. Atât 
frumuseŃea, cât şi iubirea curată, ca să le poată primi, trebuie mai întâi îmblânzite. 
   - Mami, de fapt ce fel de vietăŃi erau acolo? Hai, că eu nu sunt om, poŃi să-mi spui! 
   - Nici nu aveam de gând să nu-Ńi spun: erau păstrătorii ÎnŃelepciunii Stelei de DimineaŃă şi 
paznicii Stelei de Seară, erau duhurile zburătoare ale Luceafărului Miezului lumilor, erau 
CărŃile Vii ale Sferelor, care se citesc din interior înafară; prinŃul nu le putea percepe însă în 
adevărata lor înfăŃişare: vedea fiare neasemuite, vedea centauri, elfi sau grifoni; era acolo 
fiinŃa celor o mie de glasuri, pe care prinŃul n-o percepea decât ca pe un vuiet de ape multe; 
era acolo şi Spectrul Alb al tuturor graiurilor, veniseră Veacurile de cristal, Eonii lumii 
imaginare, Călătorii Somnului de jad şi safir... 
   - Erau acolo şi Călătorii Stării Celei Nemişcate? 
   - BineînŃeles că erau. Acolo era şi bunicul tău. Şi el a participat. Dar lor nu li s-a permis să 
se arate. Sub nici un chip. 
   - De ce, mami? 
   - Ar fi schimbat povestea şi viaŃa oamenilor. Şi nu e permis. Ăsta e singurul lucru ce nu ni 
se permite: nu avem încă dreptul să interferăm cu poveştile lor. Totuşi, bunicul şi cei 
asemenea lui, asemenea nouă, au participat la banchet nevăzut: zânele au dat o serbare a 
bucuriei foarte plăcută: a durat câteva sute de ani. Apoi, după alte câteva sute, prinŃul şi zâna 
cea mică s-au căsătorit. 
   - Cum s-au căsătorit? 
   - Şi-au întrepătruns sufletele în faŃa altarului Fântânii VieŃii. Au devenit una: mai presus de 
toate făpturile timpului, de toate gândurile şi dorinŃele, mai presus şi în pofida condiŃiei 
precare a unei astfel de relaŃii între două fiinŃe de lumi diferite. 
   - Şi totuşi, au fost fericiŃi, nu? 
   - Da, oarecum. Până într-una din zile.  
   - Presimt că s-a întâmplat ceva rău. 
   - Cine te-a învăŃat pe tine acest cuvânt?! Nu, n-a fost nimic rău. PrinŃul era dator să se-
ntoarcă în legea lui. Cum s-a petrecut asta? Asta-i cu totul altă poveste. S-a spus că a încercat 
să vâneze un iepure şi ar nimerit pe nesimŃite în Ńinutul interzis – în Valea Plângerii – unde i 
s-a făcut dor de casă şi de părinŃi, încât zânele, de fapt nimeni şi nimic, n-au mai putut să-l 
întoarcă din hotărârea de-a reveni în lumea deşartă a oamenilor. Unde a şi murit. 
   - Complet neverosimil. Oamenii sunt neverosimili, nu, mami? 
   - Sunt fiinŃele cele mai puŃin plauzibile. De fapt, înclin să cred că nici nu există, că nici n-ar 
trebui să fi fost. Da’ mă rog, părerea mea nu contează. 
   - Şi care-i versiunea adevărată? 
   - În łinutul acela pseudo-omenesc al TinereŃii eterne, toate gândurile şi idealurile apar 
peste plaiuri, peste ape, sunt proiectate ceresc. E un efect al sincerităŃii absolute a fiinŃelor de 
aici. PrinŃul a urmărit un vis alb: de fapt, a fost vânat de propria lui nostalgie, de melancolia 
ce face parte din fiinŃa adâncă a tuturor oamenilor. Iepurele Alb e forma inconsistentă, repede 
alergătoare, a visului  de neatins: e nostalgie şi moarte. Sau, mai bine zis, e numai moarte, că 
nostalgia e deja dorinŃa de a te întoarce în ceva inexistent şi de neatins, care să te neantizeze... 
Unii spun că acel vis i-ar fi fost trimis PrinŃului de pe Pământ chiar de Moartea lui proprie, 
care se săturase să-l aştepte. Dar eu nu cred aşa ceva. Oricum, fapt este că prinŃul s-a-ntors pe 
Pământ, şi-a văzut palatele părinteşti în ruină şi a fost atins de Moarte, astfel că s-a făcut 
pulbere şi s-a adăugat părinŃilor săi.  
   - Ce trist! 
   - De ce, scumpo? A scăpat de trup. łi-am spus că, de fapt, trupul nu foloseşte la nimic. 
Abia acum a început să vadă şi să audă de-adevăratelea. Este ca noi acum. 
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   - Ca noi? 
   - Da, şi zâna cea mică s-a-nvăluit în halou; şi el, de-acolo de unde era, de departe, s-a-
ntipărit în copil cu toate gândirile şi nesăbuinŃele cele deşarte ale generaŃiilor omeneşti de 
strămoşi şi urmaşi. Cu zâna cea mică, soŃia lui, nu s-a mai întâlnit niciodată aşa, ca atunci... 
   - Şi cum e copilul lor, mami? 
   - Vino şi vezi. 
   - Acum? Chiar acum? Mergem tai? 
   - Nu, puiule, nu “mergem” niciunde. Ne gândim unde am vrea să fim, ne hotărâm şi 
suntem. 
 
 
        Mihai M. S. Maxim 
        26. 06. 2011 
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3 iulie 2011 

  

PPrroo tt eeuuss   dd iixx ii tt   ((22))   
 

Mai greu i-a fost lui Cassandru să-l convingă pe maestrul Proteus să plece din ospiciu. 

Acestuia îi era silă să se întoarcă în lume. S-a îndurat doar ca să nu-l lase singur pe 

învăŃăcelul său. Aşadar, apelând la vastul său arsenal, a creat o sosie energetică, pe care a 

lăsat-o zălog, şi dus a fost. 

Cassandru s-a bucurat nespus, mai ales că, odată ajuns călare pe situaŃie, se plictisise 
repede şi de afaceri, şi de postura de patron. Convins de-acum că nu-i este sortit să fie om de 

carieră, a stopat de urgenŃă exploataŃia de granit mioritic, trecând-o în conservare, la sfatul 

maestrului Proteus.  

În aşteptarea unei oferte avantajoase, Cassandru se Ńinea de escapade amoroase şi de 

fel de fel de fleacuri. Proteus a rămas în expectativă, punând însă piciorul în prag atunci când 

situaŃia a luat o turnură periculoasă, junele Cassandru fiind prins în plasa unor traficanŃi de 

droguri şi de carne vie. Tânărul s-a îmbăŃoşat, dar maestru l-a pus la punct, ducându-l în 

vizită într-o puşcărie. Dezmeticit, Cassandru şi-a cerut scuze şi a recunoscut că viaŃa lui nu 

are nici o noimă. Proteus a tăcut.  

După o lungă aşteptare, şovăitor, Cassandru i-a propus să pornească împreună într-o 

călătorie. Unde? Să zicem că... în Africa. De ce? De ce nu? De pildă, să călcăm pe urmele 

protagoniştilor din serialele de la „National Geographic“. Proteus a clătinat din cap. Africa e 

prea nesigură în momentul de faŃă, cu revoltele din multele ei Ńări şi confruntările 

internetnice... Ce-ar fi să mergem în Himalaya? Sunt prea bătrân, a ricanat maestrul. Şi-apoi, 

Nepalul e sufocat de mulŃimea expediŃionarilor. India? E prea multă mizerie? China? E prea 

înghesuială. Polinezia? E prea departe. Ar fi fost o idee, dacă... Dacă? Dacă nu mi-aş dori să 

fiu îngropat la mine în sat. Iarăşi tăcere. 
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Din nou întreruptă de Cassandru. Şi-atunci, ce naiba sa fac? Şovăitor, Proteus i-a 

răspuns că, în condiŃiile actuale, cea mai profitabilă e politica, numai că... Numai că mie nu-

mi place politica, a strigat tânărul. Da, eşti încă necopt. Şi atunci, ce propuneŃi, maestre? 

Proteus a zâmbit. Ce-ai zice să trăieşti în pielea mai multor personaje?! Nu ştiu dacă aş putea 

fi un bun actor, a obiectat Cassandru. Nu la asta mă refeream. Dar la ce? Maestrul chicoti. Nu 

cumva?... Exact. Dar cum? Uite cum o să facem, spuse maestrul, şi început să-i dezvăluie, 

pas cu pas, etapele acelor avataruri. 

Mihail Medrea 
 

Piatră filosofală mucalită de la 
Caerlaverock Castle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basmul telefonului din beton  (2)    
 
   A fost odată o betonieră. Ea turna. Ceasul ticăia. 
   - Din ce credeŃi că e format betonul, măi copii? 
   - Din petale de crizantemă, doamnă, răspunse “dânsul”. 
   - Dar ceasul, din ce e format? 
   - Din ticăieli, răspunse tot “dânsul”. 
   “Doamna” era învăŃătoare. Avea un glas de gaz lampant. “Dânsul” era elevul “doamnei”. 
Număra douăzeci şi şase de veri secetoase şi paisprezece veri primăvăratice. Repeta clasa a 
doua a treizeci şi doua oară. 
   Bunica îşi puse ochelarii. Scoase cartea de antibasme. “A fost odată ca niciodată un pitic cu 
ochi de crocodil. El îşi lăsase o barbă atât de lungă încât iarna îi era suficientă pentru 
acoperirea şi încălzirea trupului. Vara o Ńinea legată de un suport aerian, primăvara şi toamna 
o prindea în codiŃe. Iarna, în barbă, avea un cuib de ereŃi. Aceştia ar fi dormit zi-lumină şi 
noapte-întuneric dacă piticul n-ar fi avut în barbă şi un ceas deşteptător. Acesta îi trezea cum i 
se năzărea lui...” 
   Bunica adormi, aşa că antibasmul se opri. Copiii, care oricum nu ascultau ce le citea bunica, 
se opriră din jocul anti-epic. “Dânsul”, care era tot copil, deşi nu părea, se întinse până la 
raftul cu dulceaŃă. După borcanele pline cu dulceaŃă imaginară se afla o bucată de ciocolată 
tip “Goliat”. Rupse şapte părŃi din patruzeci ca să le împartă egal celor treisprezece copii. 
Fiecare îşi presără sare pe bucata sa de ciocolată. “Dânsul” îi comanda. Mâncau în pas de 
defilare. Camera se cutremura. Placa de beton vibra. Ceasul ticăia. 
   “Dânsul” îşi aminti că ar fi trebuit să susŃină examenul de absolvire a clasei a doua. Era 
ultima lui şansă de a repeta clasa cu “doamna”. Aceasta urma să se pensioneze. Din păcate, 



 32 

“dânsul” umbla prin oraş să caute ceasuri în plăci de beton. Chiar ieri se întâlnise cu piticul 
cu barba prinsă în grilajul metalic aerian. Pe grilaj mai aveau loc şi nişte trandafiri albaştri cu 
rădăcini inverse. Îl întrebase piticul: 
   - Care este probabilitatea ca la turnarea unei plăci de beton unui muncitor să-i cadă ceasul 
de la mână? 
   Desigur aceasta ar fi putut fi întrebarea de baraj pentru absolvirea minunatei clase a doua. 
   Bunica stropea betonul cu stropitoarea să nu crape. “Dânsul” se hotărî să nu renunŃe la 
căutat. Şi nici la şcoală. Piticul aştepta răbdător răspunsul. Probabilitatea creştea din zero-n 
zero. 
 
        Cristian Săuchea 
        3. 07. 2011 
 

 
 
Genarul în palatul sesiunii de vară   (2) 
 
   Genarul avea genele atât de lungi încât se putea scărpina cu ele la ceafă. Şi calul său avea 
gene lungi şi motanul cu şapte capete avea gene lungi şi, în genere, aveau gene lungi toate 
făpturile de la palatul genarului, chiar şi plantele cu ochi rotitori, deoarece vedeau majoritar 
în infraroşu iar ziua lumina era întotdeauna mult prea puternică, chiar şi pentru un basm. 
   Genarul era plecat la vânătoare – vâna greşeli de ortografie, ortoepie şi de punctuaŃie – când 
a strigat de departe motanul. Bacalaureacii au ciulit urechile. Toată suflarea şi-a Ńinut 
răsuflarea. Morfologia şi sintaxa, până atunci torturate crunt, păreau că vor fi cruŃate.  
   Genarul n-a luat în seamă. Motanul a strigat a doua oară. Bacalaureacii au clipit a speranŃă. 
   Genarul nici n-a tresărit. Era supărat de ceva vreme pe mâŃopter: motanul era bătrân, 
ramolit şi tembel – îşi făcea treburile peste tot, pe unde se nimerea. Probabil cele şapte capete 
suprasolicitaseră minŃile şi bezmeticiseră cu totul unitatea centrală. Motanul murea, îşi dădea 
duhul. “Bine că n-are decât un fund!” raŃiona practic genarul în miez de examen. 
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   Bacalaureacii au picat toŃi. Liceul s-a ruinat. Liceul va fi desfiinŃat. Pământul s-a 
cutremurat. Aristotelicienii s-au răsucit în morminte. Stagiritul a ieşit din basmul lui şi-a 
intrat aici: de supărare, a rostit câteva injurii de circulaŃie internaŃională la adresa ministrului, 
sistemului şi a mamelor de bacalaureaci, apoi a rechiziŃionat calul genarului şi-a intrat în 
pământ – după ce îl deschisese în prealabil printr-o pentagramă perfectă. 
   Genarul a trebuit să se-ntoarcă acasă pe jos. Când a ajuns era deja prea târziu. Motanul avea 
privirea fixă şi pupilele dilatate în mod absolut: privea cu toate cele paisprezece pupile negre 
unul şi-acelaşi punct. Iar ochii îi erau mai galbeni ca niciodată. A mai Ńipat o dată – a scos un 
şuierat prelung – apoi s-a liniştit.   
   Genarul avea să constate abia acum că motanul lui era mic. Chiar dacă avea şapte capete şi 
coadă stufoasă şi lungă, motanul lui încăpea într-o cutie de pantofi. Şi viaŃa lui încăpea 
întreagă pe-o singură pagină. 
   Aşa l-a şi îngropat: în cutia de pantofi a unor “gherli” originali. L-a îngropat creştineşte, cu 
cruce din ramuri la căpătâi. A împodobit micuŃul mormânt cu flori infraroşii. 
   A trecut timp.  
   Genarul a visat într-o noapte că stă cu motănaşul lui – viu – pe genunchi, apoi au început să 
vină şi semne de dincolo: în diverse locuri ale palatului, în saloane şi dormitoare, pe coridoare 
şi scări au început să apară paranormal răhăŃeii motanului, precum şi smocuri sau pufuri din 
blană, deşi menajera de sticlă – emigrată din menajeria de sticlă – se jura în anglo-spaniolă pe 
Tenesse şi pe Williams, pe ce-avea mai sfânt, că sterilizase locurile de nenumărate ori. 
   “E clar”, a conchis genarul, “motanul e viu. Motanul e dictator.” 
   A crezut apoi că aude voci. Dar era propria lui conştiinŃă. Timidă, stinsă, şuierătoare, rotind 
cuvinte în cercuri atât de mici, atât de strânse, încât puteau să-ncapă cu totul într-o cutie de 
pantofiori. 
 
        Mihai M. S. Maxim 
         3. 07. 2011 
 

 
Nebuloasa Ochi-de-pisică 
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10 iulie 2011 
 

ccăărrăăbbuuşşuull   ddee   ss tt ii cc llăă   ((33))   
 

Gabriel e îmbufnat. Ceea ce rar i se întâmplă. Celor ce nu-l cunosc, le voi spune că, aşa cum 

îl descrie mămica lui, Gabriel este un cârlionŃat dulce, mai tot timpul julit pe genunchi, 

guraliv şi foarte curios. Duminica trecută a împlinit patru ani. 

Aşadar, Gabriel şade îmbufnat pe banca de sub nuc. Aruncă din când în când priviri 

scormonitoare spre curtea vecinilor. Cu toate că e spre amiază, Cassandru, „prietenul lui cel 

mai bun“, încă n-a ieşit la joacă. Iar băieŃelul ştie precis că acesta e în casă. L-a văzut prin 

fereastra de la bucătărie. Asta a fost de dimineaŃă. I-a făcut semn să deschidă fereastra, dar 

Cassandru a clătinat din cap. Părea foarte trist. Gabriel şi-a zis că i s-o fi stricat trenuleŃul pe 

care l-a primit de „ziua copilului“. A desfăcut trenuleŃul, să vadă ce e înăuntru, şi n-a mai 

ştiut să-l repare. Deci, Andu a fost pedepsit.  

O vreme Gabriel a bătut mingea la perete. S-a plictisit curând. Nu mai putea răbda. Şi-a zis 

c-o va convinge cumva pe tanti Cassandra să-l ierte pe Andu. Aşa că se ridică de pe bancă şi 

porneşte spre portiŃa grădinii. Loveşte cu dispreŃ spicele din iarba înaltă, bieŃi inamici sortiŃi 

pieirii fără pic de glorie, ce se prăbuşesc seceraŃi. O luminiŃă îi atrage atenŃia. Se apleacă. E 

un fel de... cărăbuş, argintiu. Îl prinde, uşurel, şi-l aşează în pălmuŃa stângă. „Ce frumos îi! 

Mai Ńeva ca un g’ob din pomu' de Crăciun!“ Nu se mai satură să admire gâza. Îi e teamă să n-

o scape, dar încă mai teamă îi e ca aceasta să nu-şi ia zborul. În acelaşi timp, îşi închipuie 

cum va rămâne prietenul său cu gura căscată când îi va arăta. „E de sticlă? Chiar de chiar?“ 

„Păi...“, va răspunde el, mândru nevoie mare. „Şi ce lumine are!“ se va minuna Andu, aşa 

cum el însuşi se miră, zgâindu-se încântat la jocurile de ape şi culori ale gânganiei. „Ce-i 

înuntru? Ce mişcă şi clipeşce?“ se tot frământă el, întorcând-o cu grijă când pe-o parte, când 

pe alta. Strânge pumnişorul şi se uită prin el ca prin ochean. Gâza sclipeşte mai abitir decât 

oricare scânteiuŃă pe care a văzut-o el vreodată. Puştiul întredeschide palma şi atinge cu 

degetul arătător. „Uşor, uşor, să nu-l spalgi, să nu crape măŃişoaiele în el“, se mustră Gabriel, 

cu neostoită îngrijorare. Îl răstoarnă, să-i numere picioarele. Nu are. Îi priveşte cu atenŃie 

căpşorul. Nu are nici antene şi nici fălcuŃe. Dar are ochi. Doi în faŃă şi încă trei, câte unul la 

stânga, la dreapta şi în partea de sus a capului. Sunt şi ei de sticlă. ToŃi cinci. PoŃi privi prin ei 

înăuntru. Gabriel nu desluşeşte mare lucru. Parcă ar mişca ceva, un fel de punctişoare. Ce fac 

acolo? Nici asta nu se vede prea bine. Sunt atât de mici.  

łâncul e descumpănit. „Ce fel de călăbuş e ăsta?!“ 

Gândăcelul începe să bâzâie. Gabriel simte o furnicătură în podul palmei. Se sperie. Gâza 

cade în iarbă, se foieşte prin hăŃişul de fire, până răzbeşte la loc deschis, se înalŃă în aer şi 

dispare într-un norişor de fum. 

 

– Gabriel! GăăăbiiiiiŃăăăăăă! Gaaabiiii, hai la masă! 

Venindu-şi în fire la chemarea maicii sale, puştiul o rupe la fugă spre casă. Dă buzna în 

bucătărie.  
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– Mămico! Maamiii! Gâfâie şi încă nu izbuteşte să rostească şi altceva.  

– Ce-i, sufleŃelul mamii? Roxana însă nu aşteaptă răspunsul. Se apleacă şi-l sărută. Îl ia de 

mână.  

– Hai să ne spălam, să ne schimbăm hăinuŃele... 

– Da’ de ce? 

– Pentru că aşa fac băieŃeii cuminŃi. Şi pentru că avem musafiri. 

Gabriel n-a fost atent la spusele maică-si. Roxana e nedumerită; de obicei, prichindelul e 

încântat atunci când au oaspeŃi. Femeia supralicitează.  

– Ia să te vedem, ghiceşti cine a venit la noi? 

Gabriel se răsuceşte pe un picior, aşa, ca din întâmplare. O zăreşte pe tanti Smaranda de la 

Cluj, care s-a pitulat după bufet. De data aceasta surpriza rămâne fără efect. Tanti Smaranda 

de la Cluj e preferata lui. Cu altă ocazie, văzând-o, Gabriel ar fi tras un chiot de bucurie, i-ar 

fi sărit în braŃe, ar fi ciufulit-o, ar fi sărutat-o, ar fi alintat-o, nemaivrând să se dezlipească de 

ea. Nu şi acum. E foarte preocupat.  

– Mămico, călăbuşii au sufleŃel? 

Stupoare.  

– Poftim? 

Piciul continuă, imperturbabil :  

– Nu-i aşa că un călăbuş de sticlă e mai ceva decât unu' de-adevăratelea?  

– Cărăbuş? De sticlă? Cu suflet sau fără suflet? Ce-i cu bazaconiile astea, puişor? De unde 

le-ai mai auzit? 

– Mămico, am plins'n glădină un călăbuş de sticlă şi-am vlut să-l arăt şi lu' Andu da' l-am 

scăpat în iarbă şi dup-aia a scos flăcăli pe năli şi s-a dus ca gându' şi ca vântu' că el mâncă 

numa' jăratic şi... 

Gabriel se opreşte să-şi tragă suflarea. Roxana se întoarce într-o parte, să n-o vadă copilul 

cum râde. Dar el priveşte spre Smaranda. I-ar crăpa obrazul de ruşine dacă tanti MăndiŃa ar 

pune la îndoială spusele lui. Aceasta e serioasă. Doar în ochi îi joacă luminiŃe poznaşe, ca... 

nişte minusculi cărăbuşi, da, ochii Smarandei parcă ar fi doi cărăbuşi strălucitori. Pe Gabriel 

îl ia cu frisoane; e acea stranie plăcere a spaimei. Smaranda îi face cu ochiul. MicuŃul se 

linişteşte, mai mult, e încântat. De-acu’ au un secret numai şi numai al lor. Devine dintr-o 

dată grozav de preocupat de mânuŃele sale bondoace şi, vai, atât de murdare. Îşi ridică 

privirea spre maică-sa. 

– Mami, ce-avem papa bun? 

– Întâi treci şi te spală pe mânuŃe! Hai, la baie! Ies amândoi din bucătărie. După câteva 

minute, Gabriel reapare în uşă; priveşte cu insistenŃă spre Smaranda, până ce aceasta se 

întoarce spre el. Şi atunci îi şopteşte:  

– Tanti MăndiŃa, nu-i aşa că unu' mi-l dai mie? 
 

Mihail Medrea  feat. ovidiu stanomir 
 
 
 



 36 

 

Caerlaverock Castle, chip antropomorf 
 
 
 
Anti-ScufiŃa Roşie  (3)   („Au înnebunit basmele”) 
 
   ScufiŃa Roşie avea un batic maro. În obraji îi răsăriră bujori albi. Mâncase la micul dejun o 
omletă cu trandafiri. Baticul roşu era întins la uscat pe sârma bunicii din pădure. Aceasta îl 
spălase în pârâul cu apă caldă, căci i se defectase maşina de spălat. Baticurile o protejau pe 
ScufiŃa Roşie de curentul din pădure. Vânturile intrau pe-o ureche şi ieşeau pe cealaltă. 
   Albă-n obraji, fetiŃa noastră se afla pe cărare. Mergea de un timp t = d supra v. Bănuia că i 
se uscase baticul de pe sârmă. Dorea să-l schimbe cu cel de pe cap, fiindcă fusese murdărită 
de un stol de păsări.    
   Nu ştim cum se nimeri, dar ajunse chiar în dreptul vizuinii lupului comunal. Era doar o 
cărare binecunoscută, marcată din şapte-n şapte copaci de indicatoare multicolore în două 
limbi de circulaŃie animală. Se pare că în ultimul timp, ScufiŃa Roşie era cu capu-n stele. 
Albă-ca-zăpada bănuia că era vorba de o îndrăgostire subită de piticul-fierar. Acesta cât era 
ziua de mare bătea cuie-n muşchi şi licheni. Mai avea o rezervă de cuie, chiar dacă se 
închisese magazinul „La Hefaistos”. Ariciul ieşise la pensie. Oricum, din renta viageră pe 
care o primea Albă-ca-zăpada de la urmaşii fraŃilor Grimm, aceasta nu-şi mai putea permite 
mult timp să cumpere cuie. Piticul-fierar era acaparat de pasiunea sa. Poate dacă l-ar căsători 
cu ScufiŃa Roşie, s-ar schimba, se gândea de un timp Albă-ca-zăpada. 
   Să revenim la drumul nostru. Lupul gâfâia. Avea ochii întredeschişi. Era întins pe un 
maldăr de haine de boschetar. Suferea. „Ce ai, lupule?” întrebă ScufiŃa Roşie îngrijorată. 
„Am o indigestie.” „Parcă Ńi s-a micşorat gura.” „Mi s-a făcut pungă. Am mâncat particule de 
anti-materie expirate.” „Şi ochii Ńi s-au micşorat. ÎŃi las o pastilă de colebil, una de triferment 
şi-o aspirină. Când mă-ntorc de la bunica, Ńi-aduc un termos cu ceai de coada-şoricelului.” 
   Îi era milă de săracul lup. Grăbi pasul. Bunica spăla vase. Tot în pârâul cald. Avea 
reumatism de un secol. Dar se trata. ScufiŃa Roşie puse de-un ceai în samovarul bielorus. Îi 
era tare milă de săracul lup. 
 
        Cristian Săuchea 
        10. 07. 2011 
 



 37 

 
Pictură reprezentând aeronave lenticulare germane din cel de Al Doilea Război Mondial 

 
Dementerii, mentatu’ şi Fifi-naripatu’ (3)   

Antibasm pentru Ioana 
 
   A fost odată ca niciodată, şi va mai fi, că de nu va mai fi nu s-ar povesti, un psihocuc. La 
momentul acestei istorii el era deja o persoană legendară a medicinei psihopate, încât se 
răspândise zvonul că nu ar fi avut dată de naştere, ca orice persoană umană, ci ar fi survenit 
direct din miezul romanului „Zbor deasupra unui cuib de psihocuci”. Romanul fusese destinat 
iniŃial copiilor falşi însă, în lipsa devoratorilor de scandal, de infantilism criminal şi de voie 
bună, cartea ieşise de sub supraveghere culturală şi începuse să nască monştri. Sacri. Un 
astfel de monstru sacru era psihiatrul în cauză, care avea reputaŃia de a fi un adevărat Strâmbă 
Lemne al reŃelelor şi fiinŃelor neuronale: drepŃii erau strâmbaŃi, strâmbii erau îndreptaŃi. Sau, 
cel puŃin, aşa se spunea. Realitatea era însă puŃin diferită: normalii deveneau anormali, 
anormalii deveneau paranormali.  
   El lucra la Psihocucu’ din Hermania. Spitalul era imens şi ambiguu, încât părea aşezat într-
o dimensiune paralelă. Era înconjurat de grădină. Centrul era ascuns între platani, cele două 
aripi răsăreau discret dintre mesteceni şi sălcii. Sălciile creşteau şi plângeau pe malul unui râu 
imaginar.  Psihocucul îşi botezase saloanele după spitalele celebre ale neamului: Gătaia, 
Bălăuca, Zgumbilica, Sânziana sau Éa. Biroul lui se numea Freudinia, nume dat în cinstea 
celui care, după ce consultase un număr imens de femei, indefinit, mărturisise cu o sinceritate 
smintită, dar în fond deplin respectabilă,  că n-a înŃeles nimic din femeie. În subteranele 
spitalului care, se spune, se întindeau dedesubtul întregului oraş, sau poate, după alŃii, se 
întindeau infinit, se afla o statuie de marmură albă ce îl reprezenta pe părintele libido-ului 
psihanalitic în mărime naturală. Statuia se afla la izolator într-o cameră dublă care avea un 
perete de sticlă blindată.  
   Au fost odată ca niciodată, şi vor mai fi, că de nu vor mai fi n-am mai avea raŃiunea de-a 
povesti, un psihocuc şi-o psihocucă. Psihocucu’ legendar s-a-ndrăgostit de-o matracucă 
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stagiară, aflată în al doilea an de stagiatură, care îşi obŃinuse licenŃa în psihanaliza traumei 
de-a fi. Şi cum dragostea face ca cercurile timpului să se rotească deasupra aceluiaşi loc, să 
suprapună destine şi să genereze existenŃe multiple, cei doi au deschis o nouă pagină a 
cercetării psihopatologice. Numele din actele acelei perioade dat acestei întreprinderi a fost 
de la-nceput şters şi anodin, aşa că nu se miră nimeni că a dispărut. Memorialiştii, 
memoratorii, mă rog, memo-mentaŃii, au ajuns la consensul de a numi fenomenul în cauză 
Strâmbă Lemne Reloaded. Psihocucu’ avea puterea de a obiectiva traumele şi fiinŃele ce 
populau mintea demenŃilor, extrăgându-le sub formă de imagini şi pulsaŃii de dinlăuntrul 
pacienŃilor săi. Iar psihocuca avea puterea de a le lua şi de a le dărui viaŃă. Cei doi erau cuplul 
perfect. Fuseseră porecliŃi de unul dintre pacienŃi „fiinŃaşii”, apoi porecla s-a răspândit. 
„FiinŃaşii” îşi alcătuiseră în câteva luni un bestiariu impresionant. Toate acele fiinŃe plauzibile 
trebuiau stăpânite – controlate şi manipulate, la fel ca pacienŃii distopici – astfel încât să nu 
cadă în depresie sau în melancolie, aşa că psihocucu’ a trebuit să-şi asume postura de mentat. 
În această nouă condiŃie se ocupa cu educaŃia şi antrenamentul psihic şi spiritual al fiinŃelor 
plauzibile. S-a bucurat de respectul şi recunoştinŃa lor alte câteva luni. Apoi s-a întâmplat 
dezastrul. 
   Au fost odată ca niciodată, şi vor mai fi, că de nu vor mai fi aş fi încălecat de la-nceput pe-o 
căpşună şi v-aş fi spus „noapte bună”, dementerii, mentatu’ şi Fifi-naripatu’. Fifi s-a dovedit 
a fi pacientul suprem. FiinŃele ivite din mintea acestuia au făcut ravagii, fapt pentru care au 
rămas în memoria Hermaniei ca fiind dementerii. Abia când era deja prea târziu mentatu’ a 
aflat că Fifi făcea parte dintr-un fanzin, iar scopul declarat şi plăcerea vieŃii sale erau acelea 
de-a născoci cât mai multe fiinŃe plauzibile. OmuleŃii verzi, creaturile cenuşii, păpuşarii 
manipulaŃi la rândul lor prin sfori şi raŃiuni invizibile, bântuitorii şi obsedanŃii s-au dovedit în 
cele din urmă a fi „copii răi”. Nu se lăsau nicicum controlaŃi ba, mai mult, deveniseră ei 
„mentaŃi” pentru copiii şcolilor dimprejur, cu consecinŃe incalculabile. Şi, ca un făcut, 
psihocuca le-a dat tot mai multă viaŃă, chiar dacă mentatu’ îi spunea că nu e cazul, că „să 
amâne pe mai târziu”. Psihocuca însă nu l-a ascultat: pe dementerii care ieşeau şi ieşeau din 
gândirea lui Fifi ea îi numea „copiii ei”. În trei zile era deja „mamă eroină”, iar dacă aceşti 
noi „copii” ai Evei aveau să cuprindă întregul glob, ea avea să ajungă „mamă globulină”. 
Atunci când Fifi i-a atras atenŃia asupra acestei perspective, ca dementerii lui şi-ai ei să 
infesteze întregul glob pământesc, Eva i-a răspuns scurt: „Dă-l în mă-sa de glob. Te iubesc.”  
   Se spune că Fifi a luat-o pe Eva pe ghidonul bicicletei sale şi a zburat cu ea în neant, asta 
după ce a eliberat din spital toate nebuniile decente; personalul spitalului este cel care l-a 
numit pentru prima oară Fifi-naripatu’. 
   Mentatu’ a rămas neconsolat. Devastat interior, ar fi trebuit să se resemneze. Era totuşi prea 
bătrân pentru ea: se apropia deja de vârsta de 30 de ani. În plus, cariera lui era sfârşită. 
Marele Consiliu al MentaŃilor avea de luat o hotărâre crucială în privinŃa lui: o hotărâre dură, 
însă absolut necesară. Consiliului i-a luat mai bine de o lună până să delibereze. Apoi s-a 
hotărât. În cele din urmă, mentatu’ a fost exilat în sine însuşi. 
 
        Mihai M. S. Maxim 
        10. 07. 2011 

 
The Horsehead Nebula 
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17 iulie 2011 
 

OO  ddaa ttăă--nn  vv iiaa ŃŃăă   ((44))   
 

Cassandru e fiul cel mic al familiei Popescu. Marin Popescu e deputat. Cassandra Popescu e 

vice-preşedinta fundaŃiei Six Windows. (Vom afla altă dată obiectul de activitate al acestui 

ONG.)  

Ca orice fiu de bani gata, Cassandru e înnebunit după maşinile „tari“ – aspiratoare de 

gagici. 

La majorat, părinŃii l-au cadorisit cu un 4x4. (Nu menŃionez marca fiindcă nu fac 

publicitate gratuită.) Iar ca bonus, a primit o croazieră cu pluta pe Râul Doamnei. Fiind de 

mic „dus cu pluta“, puberul Cassandru le-a mulŃumit părinŃilor extrăgând din contul fundaŃiei 

o sumă cu destule zerouri ca să-şi permită un tămbălău la o cabană privată, undeva, pe cursul 

superior al aceluiaşi Râu al Doamnei.  

Oreste, cel mai cool dintre prietenii lui, cel care asigura locaŃia, i-a spus despre aceasta 

doar că vor rămâne fără replică atunci când o vor vedea. Şi, ca să fie distracŃia completă, au 

demarat o cursă demenŃială până la cabană. Au plecat cu 6 maşini. Au ajuns doar 4. Două 

echipaje, a 5-6 puştani fiecare, au dat chix, ajungând în decor. Din fericire, n-a ajuns nimeni 

la spital. 

Cabana era într-adevăr „bestială“. Pe dinafară n-avea nimic aparte, dar înăuntru era 

năucitor de bine dotată. La unison, puştanii au cotat-o la 7 margarete. 

Două maşini au plecat în trombă să-i recupereze pe cei care abandonaseră cursa. Nimic nu 

trebuia să umbrească petrecerea. 
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Toate bune şi frumoase, dar... Dar trebuia să-şi vâre cineva coada. Şi, târziu în noapte, 

când s-a dezlănŃuit orgia, s-a produs surpriza. Oreste, ca să dea un plus de picanterie 

babiloniei, a descărcat, pe neobservate?, un spray cu etnobotanice, ultimul răcnet în domeniu. 

La ivitul zorilor, cea mai fragedă dintre zâne, de-abia intrată în rândul femeilor, n-a avut 

altceva mai bun de făcut decât să treacă din braŃele molatece ale lui Eros în cele ale 

negurosului Thanatos.  

Pe bună dreptate, petrecerea a fost una de neuitat. 

 

Mihail Medrea 
 
 
 

Antilegenda ochiului dat în vileag  (4) 
 
   Trăia odată un ochi care plutea în atmosferă. Peste copaci, peste sârme de înaltă tensiune 
sau peste sârme de atârnat haine. În timpul zilei, ochiul îşi servea stăpânul. Noaptea ieşea 
tiptil, de sub gene, de unde făcea distihuri şi catrene. Câteodată zărea copii care se strâmbau 
unii la alŃii. Unul se strâmba în sine. Acela era să-l prindă sub clar de lună. Fusese dat în 
vileag de o ciocănitoare care supraveghea spaŃiul aerian. În pauzele de ciocănit, aceasta scruta 
orizontul. 
   Tocmai prin acea zonă, în lumina neclară a sferto-lunii, plutea relaxat ochiul. Pasărea l-a 
filat, l-a înregistrat pe retina foto-voltaică şi l-a dat în vileag lansând semnale telepatice. 
Copilul care se strâmba-n sine a receptat undele şi le-a descifrat. S-a gândit el că i-ar prinde 
bine un ochi de rezervă. Deşi, asta copilul n-o ştia, ochiul era de miop. Stăpânul său era 
funcŃionar. De la opt dimineaŃa la şaisprezece întorcea hârtii din maldărul proaspăt aflat pe 
masa de lucru. Avea în spate peste treizeci de ani de activitate serioasă.  
   Odată cu trecerea fiecărui deceniu îşi mai punea o pereche de ochelari. Actualmente avea 
două tije sudate de primele două rame. Pe ele se aflau prinse celelalte perechi de ochelari. 
Ochelarii-triplet erau în culorile tricolorului naŃional. AmbiŃia sa secretă era să-şi mai 
slujească patria pentru încă un tricolor. Ochiul său drept era tocmai ochiul nostru plutitor. La 
douăzeci şi două şi jumătate funcŃionarul dormea iar la şase dimineaŃa trebuia să fie în 
picioare. Uneori noaptea se ducea la baie. În orbita dreaptă avea o biluŃă reflectorizantă. 
Oricum, el nu-şi punea ochelarii-triplet, orbecăia pe traseul binecunoscut. 
   Să revenim la copilul care se strâmba-n sine. Acesta şi-a făurit nişte picioroange de o 
lungime egală cu o câtime din distanŃa Pământ-Lună, şi-a confecŃionat o plasă de prins 
cocostârci adormiŃi şi s-a apucat de filat. Ochiul miop a fost prins în mrejele viselor de 
preamărire. A căzut în plasă, s-a împotmolit, a înotat prin atmosfera poluată de neurastenie şi 
a fost aproape de căderea în prostraŃie. Noroc cu mama copilului, care l-a strigat la masa de la 
miezul nopŃii. Această masă se lua în vârful picioarelor. Uneori în vârful copacului din deal. 
Aşa că ochiul a fost abandonat; degrabă s-a întors la stăpân. Buimac, s-a strecurat pe sub gene 
şi a adormit alene. De atunci ochiul, dat în vileag, nu a mai plutit chiar atât de relaxat. Căuta 
picioroange şi plase de muşte. 
 
        Cristian Săuchea 
        17. 07. 2011 
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Aerodină lenticulară sovietică din anii `5o 

 
Eva şi Fifi în luna de miere (4)     

(Tarot pentru Ioana) 
 
   “Ce are de nu-mi spune nimic? Nici nu se mai uită la mine: uite, stă de două ore cu privirea 
pironită-n tavan!” gândea Eva cu-ngrijorare crescândă.  
   Se aflau amândoi de mai bine de jumătate de an în luna de miere. Luna de miere era o sferă 
gălbuie cu diametru variabil: putea fi de dimensiunile patului conjugal, putea ajunge însă şi 
până la Ńărm – iar marea era destul de departe. Putea pluti prin văzduh, alene, la înălŃime 
mică, putea să se scufunde în lacuri şi mări, putea fi oriunde. O inventaseră amândoi imediat 
ce se cununaseră. Unii spuneau că sfera ar fi fost vie şi ar fi avut chiar şi voinŃă proprie, că ar 
fi fost zămislită spontan, nu plăsmuită şi inventată, însă acestea nu sunt decât antilegende 
josnice, care nu fac cinste nici zvonerilor, nici răspândacilor. 
   Oricum, sfera era expresia supremă a cuplului. Cel puŃin până acum, când Fifi părea surd şi 
mut la toate atenŃiile Evei. 
   “Nu mă mai iubeşte”, a mai gândit ea. O jale indefinită ajunsese s-o cotropească. 
   Fifi se holba la un punct fix, negru şi mic, din tavan. Era extrem de preocupat şi de 
concentrat. Ca orice bărbat ce-şi pune probleme asupra lumii, asupra existenŃei sale, asupra 
fiinŃării generale: 
   “Oare de ce nu cade musca de pe tavan?” gândea el de mai bine de două ore. “Ar trebui să 
cadă. Şi, când colo, ea păşeşte uşor! Aiurea, uşor”, s-a revoltat el împotriva acestei situaŃii. 
“O aud cum tropăie şi foşneşte din aripioare. O avea antigravitaŃie?” a mai meditat el în 
centrul primei lui îndoieli. 
   Privirea lui era consecvent fixă. Eva era disperată. Apoi s-a luminat. Brusc. I-a trimis 
mesager. 
   - Te somez să îmi spui imediat ce gândeşti şi ce simŃi, s-a răstit omuleŃul verde la urechea 
lui Fifi. 
   De acolo a ieşit un fel de vrabie cu patru aripi: 
   - Eşti cumva un extraterestru? a vrut să ştie ea. Sau un elf? Pentru că omuleŃul verde avea în 
loc de urechi un fel de aripi mici şi zimŃate, ca de liliac. 
   - Nu sunt extraterestru: sunt un extracranian! a replicat el înŃepat. Da’ tu cine eşti, păsărică? 
   - Suntem două, te rog: suntem raze gamma şi suntem gemene. 
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   - Prea cafenii pentru gustul meu, dacă este să mă-ntrebaŃi. 
   - Nu te-ntrebăm. Hai, dispari, că ne plictiseşti. Tu nu exişti. Tu nu exişti – s-a auzit dublu. 
   Extracranianului i-a explodat capul. Iar trupul a devenit ceaŃă verde, alge marine, neant. 
   În aura verde, ca pentru a genera un contrast simultan, a apărut o mică femeie roşie: avea 
părul lung şi forme proeminente. 
   - BărbaŃii sporesc singurătatea, a spus ea. 
   Vrabia nici n-a clipit. 
   - BărbaŃii n-ar mai trebui să existe, a continuat provocator, văzând lipsa totală de reacŃie a 
peisajului. 
   - N-am mai văzut niciodată femeie roşie, a spus vrabia. Adică am mai văzut femeie în 
roşu... dar nu aşa... una complet roşie... s-a corectat vrabia politicos. 
   - Nu sunt femeie: sunt feministă. 
   - Şi ce faci aici? 
   - Militez pentru dreptul frumoaselor din pădurea adormită de a rămâne pururea adormite; 
iar în caz de necesitate stringentă, pentru dreptul lor de a-şi Ńuguia primele buzele. 
   - Cool! s-a scăpat vrabia cu admiraŃie. 
   Mica femeie roşie se hrănea numai cu admiraŃie şi slavă deşartă, aşa că a început să se 
multiplice indefinit: vrabia nesăbuită vedea acum una, apoi încă una, două, trei, cinci, opt, 
treisprezece, douăzeci şi una de femei mici şi roşii şi aşa mai departe, conform şirului lui 
Fibbonacci. S-a îngrozit: 
   - Ce ai păŃit, femeie? 
   - Nimic, chiar nimic. Calmează-te. Sunt uşor schizofrenică. 
   - Am personalitate multiplă, a spus a doua. 
   - Am şi impersonalitate multiplă, a spus a treia. 
   - Nu sunt persoană: sunt un întreg gen, a chicotit a patra. 
   A cincea şi următoarele nu au mai apucat să spună nimic, c-a apărut Urmuz în persoană. 
Era puŃin diferit de originalul istoric: nu mai purta mustăcioară, părul lui nu mai era cafeniu şi 
nu avea nici cărare pe mijloc. Era blond, tuns scurt, avea ochi verzi. Era îmbrăcat în alb – 
purta o Ńinută sportivă. Păşea ferm şi totuşi uşor către muscă, micşorându-se progresiv pe 
măsură ce se apropia de ea. De la statura de un metru nouăzeci a ajuns la înălŃimea de doi 
centimetri. Atunci s-a oprit. A rostit scurt: 
   - Hai, pleacă odată de-aici: nu vezi că le strici ăstora nunta? 
   - Da’ tu cine eşti? se spune că l-ar fi întrebat musca, deşi aici părerile şi legendele sunt 
împărŃite. 
   - Deus ex machina, a spus Urmuz sec. 
   Musca a-ncărunŃit. A-mbătrânit instantaneu, apoi a coborât în vrie, complet oarbă, în timp 
ce jos se refăcea cuplul. 
        Mihai M. S. Maxim 
        17. 07. 2011   

 Urmuz 
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Stellar Spire Eagle Nebula 

 
31 iulie 2011 

 

CCaassssaanndd rruu   ll aa   cc uurr tt ee aa   ll uu ii   łł ee ppee ll uuşş --VVoo ddăă   
(5) 

 
Era vară. Cam pe la sfârşitul lunii lui cuptor. Cassandru 
şi Casiopeea, graŃioasa lui soŃie, se aflau de câteva zile 
la pensiunea Margareta, undeva, la poalele muntelui 
Piatra Craiului. Cei doi îşi ispăşeau siesta. Neavând 
stare, Cassandru ieşi din cameră cu multă precauŃie, ca 
nu cumva să tulbure odihna jumătăŃii sale. (Jumătatea 
mea cea bună, obişnuia el să le spună amicilor şi 
colegilor.) Se plimbă el o vreme pe cărăruile din 
marginea pădurii, apoi, toropit de căldură, se tolăni la 
umbra unui frasin uriaş. Nu trecu mult timp şi aŃipi. 
 

Se desmetici către seară. Între timp, vipia se 
domolise. Cassandru se grăbi spre cabană. Se aştepta la 
un recital de reproşuri din partea gingaşei sale 
consoarte. Când colo, se pomeni într-o situaŃie de-a 
dreptul disperată căci pensiunea parcă intrase în 
pământ. O căută în dreapta, o căută în stânga, mai în 
sus şi mai în jos, o căută prin toate văile şi vâlcelele din 
împrejurimi. Zadarnic. Se întunecase. Se îndreptă spre 

satul aflat nu departe. Bătu din poartă în poartă, nereuşind decât să-i stârnească pe zăvozi. 
Într-un târziu, îi deschise un gospodar somnoros. Întrebă de pensiune, spre nedumerirea 
săteanului. Insistă. Celălalt îi trânti portiŃa-n nas. Cassandru mai făcu 2-3 tentative. În cele din 
urmă, renunŃă la explicaŃii, cerând doar găzduire. Şi i-o acordă un nene buhos, care-l duse 
într-o şură, îi dădu o Ńoală şi-l îndemnă să se tologească-n fân, nu departe de culcuşul din 
care-l deranjase. 
 

Când se deşteptă, lui Cassandru nu-i veni să-şi creadă ochilor. Nu tu maşini, nu tu antene-
satelit, nu tu curte betonată. Doar bordeie, staule de vite şi tină cât cuprinde. Sătenii erau 
îmbrăcaŃi ca în tablourile lui Grigorescu. Vorba le era ciudată, precum în letopiseŃuri. Nu 
peste multă vreme, Cassandru fu înhăŃat de câŃiva oşteni încruntaŃi. Bănuit a fi iscoadă, urma 
a fi înfăŃişat lui Vodă. 
 

Se cuvine să facem câteva precizări. łepeluş-Vodă îşi ieşise din sărite şi-i ridicase în Ńepe-
nalte pe osmanlîii veniŃi să ceară mărirea tributului. Curând, Paşa din Vidin trecu Dunărea în 
fruntea unor bulucuri înfricoşate. Urmă o sumedenie de încleştări, având ca rezultat 
retragerea oştii domneşti pe poziŃii dinainte stabilite. Asta după ce, potrivit tradiŃiei străbune, 
fură arse holdele şi otrăvite fântânile din calea năvălitorilor. Retras la umbră de codru des, 
Vodă îşi stabilise curtea într-o poiană înflorită, prefăcută la scurtă vreme într-o alcătuire 
pitorească de corturi şi colibe, înconjurate de palisade Ńapene. 
 

Acest łepeluş-Vodă era un om nu mare la stat, dară nici prea răbdătoriu la sfat. Văzând că 
nu se poate desluşi mai nimic din ce-i îndruga iscoada ce-i fusese înfăŃişată, făcu semnul 
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ştiut. Până să se dezmeticească, numitul Cassandru domina peisajul de la oarecare înălŃime. 
În jalnica sa situaŃie, acesta nu-şi mai dorea decât trecerea îndegrabă la loc cu verdeaŃă, de 
unde au pierit toată grija şi întristarea. Ruga nu i-a fost ascultată. Se vede că-i era scris să-i 
privească de sus pe ceilalŃi muritori. Îl frapa cel mai tare faptul că, odată tras în Ńeapă, când 
trecuse prin chinuri atroce, nu mai simŃea nimic. Îi dădu încă o dată dreptate jumătăŃii sale 
(jumătatea cea bună, precum am precizat) care, în momentele de disconfort conjugal îl 
cataloga drept un nesimŃit şi un om fără inimă. 
 

Se însera. Zdrobit, şi la propriu şi la figurat, osânditul îşi pierdu cunoştinŃa. Pare-mi-se 
urma a i se pregăti cine-ştie-ce altă ipostază insolită. 
 

Mihail Medrea 
 
 

 
 

În cinstea lui Mopete 
 
   N-a fost odată ca niciodată, că de-ar fi fost nu s-ar fi povestit, un om pe care-l chema 
Mircea I. El era singur. Făcea nuiele – surcele. La încheieturi le lega cu plastilină. Locuia 
într-o pădure de case. În unele stăteau oameni-manechin. Tot cugetând aşa singur, s-a gândit 
că ar fi mai bine să cugete împreună cu cineva. S-a urcat într-un tren şi s-a pornit să colinde 
în lat un teritoriu mai mult sau mai puŃin umblat. În compartimentul lui s-au urcat persoane 
de diferite culturi. S-a intersectat cu o gaiŃă, cu un papagal, cu o ciocănitoare şi cu un 
buldozer. Când se aştepta mai puŃin, în compartiment a intrat o boare. Era plăcută şi 
simŃitoare. Din cuvânt în cuvânt au legat o conversaŃie interesantă despre nuiele. S-au cucerit 
reciproc, aşa că s-au legat. Mircea I. a lipit-o cu un pic de plastilină, iar boarea l-a captivat cu 
însuşirile sale de Doamnă. 
   Au coborât într-o gară nici prea mare, nici prea mică. Şi-au clădit o căsuŃă din nuiele. S-au 
apucat de scris şi de citit. Mircea I. se plimba pe o stradă cu case înclinate când a simŃit o 
povară dulce. N-a ştiut ce e cu ea. S-a oprit din lectură şi s-a aşezat pe o bordură de ciocolată 
albă. S-a oglindit în ea şi a văzut mai bine. A însărcinat-o pe Doamnă să ducă la bun sfârşit 
gândul. Totul s-a petrecut repede, Doamna a născut. 
   În salonul amenajat special pentru eveniment au venit mulŃi invitaŃi. S-au aşezat la rând. 
Unul a luat odrasla, a examinat-o cu o lupă cilindrică în orbite. I-a descoperit urme de 
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ochelari. A dat din cap mulŃumit şi s-a depărtat. Altul i-a făcut repede o ecografie 
abdominală. A observat păr de pisică. S-a retras mulŃumit. ToŃi au văzut că bebeluşul avea 
capul în formă de carte. S-au legănat de la stânga la dreapta. Mircea I. scria prin aer. Au 
silabisit: „Mo-pe-te”. InvitaŃii au încuviinŃat. Valsau deja. Când Doamna nu era atentă, 
dispăreau. Pe uşă, pe horn, pe unde se nimerea. 
   Mopete creştea. Într-un an ca alŃii-ntr-o lună. Îi mijiseră ochelarii. Se plimba împreună cu 
Mircea I. . Aveau o sacoşă-ntr-o mână, iar în cealaltă un cordon ombilical cu care legau 
mulŃimi nedefinite de pisici. Acestea mieunau în ritmul cuvintelor citite. 
   Ani de zile s-au plimbat cei doi pe străzile cu case de nuiele. Îşi depănau singurătăŃile. Când 
ajungeau acasă erau uzi-leoarcă. Pisicile dormeau. Cu o ascuŃitoare îşi ascuŃeau cuvintele. 
Doamna le lustruia. Anti-basmul spune că au trăit până la adânci tinereŃi. După aceea s-au 
evaporat într-o boare. Mopete a rămas gravat în aer. În cinstea lui invitaŃii au fost mulŃumiŃi. 
 

   Cristian Săuchea   
   31. 07. 2011   

 

 
Foto: Mihai Stănescu 

 
 
 

Eva şi Fifi în faza a treia   (5) 
 
   Se împlinea un an de la externarea apoteotică a lui Fifi, ocazie cu care Eva i-a propus să se 
întoarcă acolo unde s-a născut dragostea lor năvalnică. Au decis împreună să survoleze puŃin 
ospiciul, fără însă să mai coboare. 
   Eva stătea pe ghidon, ca de obicei, ca în vechile vremuri. Fifi avea aripile mai mari şi mai 
albe ca niciodată. După ei venea în plutire un cârd de pinguini argintii umpluŃi cu heliu. 
   Deasupra şi dedesubtul ospiciului era linişte. Pinguinii îşi învârteau cu graŃie conurile 
frontale având grijă să se evite reciproc şi din când în când le strângeau şi le încreŃeau uşor, 
ca şi cum ar fi mirosit florile de gheaŃă ale Antarcticii. Dădeau din aripioare numai atât cât să 
se menŃină în zona fără pericol a schizotimicilor. Cerul era calm. Eva şi Fifi se roteau şi ei 
calm. Au închis ochii. Au început să viseze la ceea ce-a fost şi nu va mai fi decât în amintire, 
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la ceea ce vor mai face în continuare în aerul acela în care se ridicau încet visele morŃilor şi 
ale nebunilor. 
   Deodată, fără nici un avertisment prealabil, Fifi s-a ciocnit cap în cap cu Miazănoaptea. 
Miazănoaptea a chiuit jalnic de trei ori şi-a căzut din înalt, cu capul în jos, direct pe 
acoperişul de beton armat al aripii în care erau ŃinuŃi ciclotimicii. Acoperişul n-a rezistat, s-a 
făcut pulbere de argint. Miazănoaptea a continuat să cadă printre năluci, printre zvârlugi 
maniaco-depresive şi tremurici paranoizi, conferindu-le darnic circumstanŃe agravante. A 
atins subterana. La nivelul Darwiniei a apucat să vadă cum oamenii deveneau cimpanzei, 
reptilieni sau motârci, după destin şi voinŃă, după chemare sau haos, după Dumnezeu-ştie-ce, 
dar Dumnezeu nu era aici, după fantasmă şi părere de sine în răsucire nemaivăzută. A coborât 
apoi ca pe unul din topoganele în serpentină pe care erau testate abilităŃile piloŃilor de 
supersonice până sub orizontul interior al Shambalei – ca să rămână nedeterminat în lumea 
intrapământeană descoperită, propovăduită şi apoi secretizată la loc de organizaŃia VRIL. 
   Nu se cunosc circumstanŃele: se ştie doar că Miazănoaptea a intrat în masonerie, fascinată 
de ideea de a construi temple brune. S-a luat hotărârea în cercurile cele mai înalte ca 
Miazănoaptea să nu mai apară pe Pământ. Aşa că la suprafaŃa Pământului a stat să înceapă 
ziua cea mai lungă.   
   Pinguinii umpluŃi cu heliu nu s-au impacientat. Ziua la ei oricum dura şase luni, şase ani, 
şase veacuri, că nu prea ştiau să numere. Nici Fifi nu a sesizat vreo schimbare, că el gândea 
pe-ndelete. 
   Singura care ar fi putut observa anomalia era Eva. Conştient sau nu, ea a lăsat noaptea să se 
reverse de-acum încolo din ochii ei trist-melancolici. Şi toate pământencele au fost una cu ea.  
   “Femeia e Noaptea”, ar fi spus mentatu’ dac-ar fi încăput în această poveste. Dar era în 
continuare exilat interior. Avea propria lui anomalie antarctică. 
   De Miazănoapte nu s-a mai auzit de atunci nimic niciodată. Şi-a mai trimis o vreme, vremi 
şi jumătate de vreme visele negre la suprafaŃa Pământului – sub formă de farfurii zburătoare – 
să facă repetiŃie pentru Armaggedon, apoi şi le-a luat înapoi. 
          

Mihai M. S. Maxim 
        31. 07. 2011  
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GG rr aa ff oo mm aa nn uu ll   (( 66 ))   
 

„Pentru un român care ştie să citească, cel mai greu lucru e să nu scrie“, afirma Nenea Iancu. 

Asta a fost valabil pentru sfârşitul mileniului trecut. În mileniul în care ne aflăm, proporŃia de 

analfabeŃi (unii chiar cu diplome, căci se poate vinde sau cumpăra aproape orice în ziua de 

azi, nu-i aşa?) creşte alarmant. RobiŃi de tembelizor, mulŃi români au renunŃat să citească. Şi 

de când cu internetul, puŃini tineri mai scriu, iar când o fac pe reŃelele de socializare, folosesc 

o păsărească pe care o perfecŃionează cu o pasiune demnă de cauze mai nobile. 

Nu acesta este şi cazul lui Icsulescu. Plăcându-i de mic să citească, şi-a zis că va fi şi el 

scriitor, cândva. Drept care, de prin ultimele clase de liceu, a început să scrie versuri. „Că nu 

e om să nu fi scris o poezie, / Măcar o dată, doar o dată-n viaŃa lui“, spune romanŃa. Îşi dădea 

seama şi singur că poezelele lui sunt proaste, ceea ce-l agasa, fiindcă se considera, în vremea 

aceea, reîncarnarea lui Eminescu. 

A făcut felurite experimente, a renunŃat la poezie pentru proză şi teatru, a şi publicat, 

sporadic. Citindu-i cu asiduitate pe americani, i-a imitat, scriind minimum „o mie de cuvinte 

pe zi“.  

Baiul e că începea proiect după proiect, se înfierbânta, făcea sumedenie de notaŃii, însă nu 

apuca să dezvolte ideile care se învolburau în mintea lui. Pe cele mai multe le abandona. Era 

mai uşor şi mai plăcut să citească. De multe ori, gândul îi zbura aiurea, fără să reŃină nimic 

din ceea ce citea, dar se întorcea la pasajele peste care trecuse cu superficialitate sau, dacă îl 

plictisea cartea, o închidea şi o punea de-o parte. Putea să revină la ea oricând, asta dacă nu 

începea să citească altceva, mai palpitant, sau dacă nu-i venea vreo idee de roman sau de 

piesă de teatru, pe care pornea să-l / să o schiŃeze în grabă. 

Prietenul său, Cassandru, îl avertizase nu o dată şi că umblă după cai verzi pe pereŃi. Îi 

răspundea că fiecare vede mai degrabă paiul din ochiul altuia, decât bârna... 

 

Când cei doi s-au reîntâlnit, după foarte multă vreme, Icsulescu încă mai stăruia într-ale 

literaturii. Pe Cassandru nu l-a recunoscut, neras şi rufos cum era. „Ce mai faci, 

grafomanule?“, l-a gratulat bochetarul, proŃăpindu-i-se în faŃă. Icsulescu a tresărit, 

recunoscându-i vocea. L-a privit. Cu milă. Şi cu o curiozitate avidă. Bolnăvicioasă. 

Cassandru s-a răstit la el: „Să nu mă întrebi nimic, că n-am să-Ńi răspund!“. Icsulescu a dat la 

iveală o bancnotă. „Uite, bea şi tu o bere în cinstea mea. O meriŃi cu vârf şi-ndesat. Mi-ai dat 

o idee nemaipomenită. Cu romanul ăsta chiar că voi da lovitura!“ Cassandru s-a-nmuiat. 

„Mai bine mi-ai cumpăra... ceva de mâncare... Pe mine... nu mă lasă... să intru... –n 

magazine...“ „Imediat“, a răspuns Icsulescu. A scos din geantă carneŃelul şi un pix şi a 

început să noteze de zor. Cassandru a dat cu lehamite din mână şi a plecat în amaru’ lui. 

 

Sibiu, 14 august 2011 
 

Mihail Medrea 
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 Caerlaverock Castle 
 
Făt-Frumos aruncă prune  (6)  
 
   După ce s-a întors din concediu, Făt-Frumos a intrat într-o tutungerie să cumpere jăratec. 
Acolo s-a întâlnit cu un clovn care mergea pe tavan. S-au privit, s-au salutat şi Făt-Frumos a 
plecat. În plasa oŃeloasă avea jăratec de casă. A mers ce-a mers omul nostru, până ce-a dat de-
un şopron. S-a oprit, l-a privit intens. Nu s-a întâmplat nimic. L-a privit a doua oară intens. 
Parcă s-a arătat ceva. A treia oară, s-a desprins o gloabă străvezie. Căscând, cu cearcăne la 
ochi, s-a apropiat de Făt-Frumos. Acesta a Ńesălat-o cu un şmirghel finuŃ, până ce-a dat jos 
stratul superficial. Apoi i-a oferit jăratecul. Obosit, Făt-Frumos a adormit cu un ochi. Cu 
celălalt vedea cum gloaba se metamorfoza. Cu o jumătate de gură se ospăta cu agrişe, afine şi 
rozinchine, iar cu cealaltă se odihnea. 
   Armăsarul anunŃă deodată că este gata. Avea un limbaj neo-kantian, pe alocuri freudian. 
Făt-Frumos, cu rucsacul în spinare şi cu o daltă în mână, încălecă. Pe-o şa, căci povestea se 
depăna. Primele intervenŃii trebuiau făcute în pădurea castanilor. Acolo se impuneau reparaŃii 
la firele de curent. Se zice că un zmeu depresiv rosese câteva dintre ele şi căpătase febră 
porcină. Următoarea pe listă era problema deşeurilor rezultate de pe tărâmul babelor cloanŃe. 
Deşeurile poluaseră grădinile oamenilor, ceea ce determinase producŃii pestriŃe de castraveto-
cartofi. Sau ceapo-roşii. 
   Armăsarul fugea mâncând pământul sau zbura respirând văzduhul. Făt-Frumos îl legă de 
umbra primului castan, apoi intră în peştera virtuală a zmeului cu febră. Peştera apărea când 
Ńi-era mai mare dragul. Făt-Frumos era drăguŃ. Avea ochi de struŃ. Zmeul se sperie. Începu să 
sughită. Făt-frumos îl masă, îl dojeni, dar sughiŃul se auzi. Nu peste mult timp, peştera 
virtuală fu invadată de o ceată formată din bunica zmeilor, călare pe-o mătură tocită de 
nuiele, o babă cloanŃă cu alură de cotoroanŃă şi de o jumătate de balaur călare pe-o jumătate 
de iepure. Făt-Frumos îi privi crunt. Îşi pipăi dalta. Îi tremura un pic mâna pe ea. Erau prea 
mulŃi. În concediu făcuse gioching pe munŃi şi văi. Se menŃinea în formă. Cât n-ai clipi 
ajunse la armăsarul cu stomacul plin de pământ şi aer. Ceata după el. Armăsarul fugea-zbura, 
însă ceata nu se lăsa. Văzând aceasta, Făt-Frumos scoase din rucsac o mână bună de prune şi 
le aruncă în urma sa. Pe dată se făcu o pădure de pruni. Bunica zmeilor se opri să-şi ungă 
coada de mătură cu zeamă de prune, jumătatea de balaur, ajutat de baba-cloanŃă-cotoroanŃă, 
se apucă de cules. Baba urma să facă gem, iar balaurul Ńuică. 
   Aşa scăpă Făt-Frumos dinn ghearele urmăritorilor. Avusese dreptate Ileana-Cosânzeana. 
Concediul fusese prea scurt. Slujba era prea solicitantă. Periculoasă de-a dreptul. Iată ce plan 
i se întrezări viteazului nostru: pe dată îşi anunŃă sosia că trebuie să meargă a doua zi să 
rezolve problema oamenilor cu grădinile poluate.  
   Ileana-Cosânzeana îşi împletea cosiŃele. Făt-Frumos se întoarse cu rucsacul gol. Pe daltă 
avea sirop de prune. Se sfătuiră şi concediu-şi prelungiră. Trebuia rezolvată şi problema 
întăririlor. Era nevoie de angajarea unei duzini de FeŃi-Frumoşi. Deocamdată ca zilieri. Apoi 
mai văd ei. Ileana-Cosânzeana pregătea bagajele. Erau pline de prune. 
 
        Cristian Săuchea 
        14. 08. 2011 
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Dioramă reprezentând o aerodină germană din cel de Al Doilea Război Mondial 

 
Exilul: noaptea spiritelor lungi   (6)      
 
   Exilat în sine însuşi, mentatul şi-a continuat viaŃa nesăbuită. A coborât în sine atât de adânc, 
atât de ferm în definitiv, încât n-a mai fost el însuşi: era complet “ceilalŃi”, era una cu totul – 
de-o-fiinŃă cu Universul. Şi ce e atât de rău în asta? s-ar putea ridica întrebarea. Ce este rău în 
a fi complet dăruit celorlalŃi? Necazul este că ceilalŃi nu erau – sau nu mai erau demult 
oameni: nu mai erau pământeni şi nici nu mai erau vii, în sensul propriu al termenului. Iar 
mare parte din persoanele de contact ale mentatului nu fuseseră nicicând oameni. E drept, 
primele lui persoane de contact fuseseră oameni reali, oameni în carne şi oase: una era Maria 
Orsici, iar cealaltă era Sigrun. Cele două fuseseră medium-uri în cadrul a ceea ce s-a chemat 
la un moment dat Geselschaft Thule; Ultima Thule dispăruse însă imediat după cel de Al 
Doilea Război Mondial, de unde mentatul şi, odată cu el, întreaga umanitate, ar fi avut ceva 
de învăŃat despre precaritatea lucrurilor definitive. Mentatul avea deci să se confrunte cu 
ceea ce era dincolo de sfârşitul acelei eternităŃi. El a fost aspirat înlăuntrul acelei zone 
crepusculare pe care nu o mai atinseseră, după Război, decât legendele. 
   Călătoria mentatului a fost o adevărată catabasă: coborârea în adâncuri a început în 
subteranele spitalului, a continuat în reŃeaua abruptă de caverne şi labirinturi, de lacuri şi 
căderi interioare de ape, pentru a sfârşi odată cu atingerea cerului interior. Acolo a văzut 
Nenumibilul. Acolo a atins iluminarea. Liniştea tuturor apelor planetare i-a devenit interioară. 
Acolo a înŃeles Soarele Negru. Era dincolo de legendele Lui; era dincolo de orice legendă. 
Acestea încetaseră să existe: încetaseră să existe până şi umbrele lor, până şi dârele lor din 
imaginaŃii şi speranŃe. Mentatul avea să se confrunte cu adevărul însuşi al lucrurilor. Avea să 
se-ntâlnească aievea cu adevărul propriei sale fiinŃe. Şi unul din ei avea să dispară. 
   Deocamdată dispăreau aparenŃele, iluziile, aspiraŃiile şi nesăbuirile interbelice. Mentatul era 
martorul unei destrămări mentale pe care nu o putuseră provoca decât iluziile grandioase, 
ambiŃiile de dominaŃie totală şi patima înveşnicirii derizoriului: vedea o mulŃime de omuleŃi 
gri-albăstrii cu privirile aŃintite în gol care silabiseau în şoaptă “VRI-IL”. Vedea fiecare 
privire, călătorea de-a lungul fiecărei priviri până când aceasta se înfigea în marele gol, apoi 
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se întorcea către alta şi alta, până ce se identifica şi el cu marele întuneric al tuturor hăurilor 
acestea. 
   - Vino, că n-ai tu nevoie de niciuna din deşertăciunile oamenilor, i-a spus Sigrun deodată; şi 
l-a strâns de mână uşor. “VRIIL” înseamnă “ca Dumnezeu”: “noi suntem ca Dumnezeu”, aşa 
obişnuiau ei să-şi spună tot timpul şi aşa au şi înnebunit, săracii. Şi tot pe asta o şoptesc şi 
acum, l-a mai lămurit ea.  
   - Iluzia originară! Marea închipuire a oamenilor! a exclamat el. Şi a privit-o intens. 
   Părul ei, iniŃial blond, a devenit castaniu, apoi albastru, negru strălucitor, roşu aprins: s-a 
lungit ca un râu, a înfăşurat-o, s-a scurtat şi s-a-nvolburat, a redevenit apă lină, apoi iarăşi 
furtună, s-a încins şi s-a stins, a luat focul şi paloarea gândurilor. 
   - Potoleşte-te, Sigrun, i-a spus Maria Orsici îngrijorată, după care l-a prins pe mentat de 
cealaltă mână. Îl sperii! 
   - Sunt potolită, sunt perfect potolită! a replicat. Cred totuşi că sunt prea ştearsă, a adăugat 
cu lehamite. 
   - Vorbeşte-mi ceva despre tine, a rugat-o mentatul. Nu ştiu mai nimic despre tine, a lămurit 
el inutil. 
   - Sigrun nu e adevăratul meu nume, i-a spus ea imediat. Şi ceea ce vezi nu e adevărata mea 
fiinŃă. Asta e tot; şi asta-i şi tot ceea ce trebuie să ştii. 
   - Chiar totul?... a îngăimat el. 
   - Absolut totul. Şi-n rest nu-i nimic. Mă rog: nimic care să-ncapă-n cuvinte. Ai să vezi. 
   - Doamne, eşti extraordinară! a lăsat el să-i scape: N-am mai întâlnit pe nimeni aşa ca tine – 
şi-am întâlnit sute, nu, mii de femei! 
   - Eu nu sunt femeie. 
   - Şi... ce eşti? 
   - Sunt androgin. Uite, Maria poate să îŃi confirme. 
   Mentatul s-a uitat la Maria Orsici: 
   - Maria? 
   - Da, Sigrun e o fiinŃă androgină. PoŃi să-i spui Seraphita: ăsta e numele ei de acum. 
   - Numele cel de acum? Ce este acum? Ce este numele? a întrebat mentatul. 
   - Acesta e numele ei cu adevărat propriu – cel de dincolo de veac. 
   - Eu... eu n-am nici un nume, a spus mentatul stânjenit. Cel puŃin, nu-mi amintesc deloc să 
fi avut unul. 
   - N-ai. Şi n-ai avut niciodată: nici nume, nici viaŃă, i-au spus Sigrun-Seraphita şi Maria 
Orsici în acelaşi timp. 
   - Dar de unde... 
   - Ştim. Te-am visat, a răsunat glasul Mariei. 
   - Uite-l pe Rudolf, a întrerupt-o Sigrun-Seraphita. Rudolf Schriever. 
   - Ce v-a trebuit atât? le-a reproşat el. Klaus s-a plictisit. 
   - Klaus? Klaus Habermohl? a încercat mentatul să-şi amintească. 
   - Unde-i Klaus? l-a întrebat Maria pe Rudolf. 
   - Sus, la comenzi.  
   - Să intrăm, a propus Maria. 
   Sigrun-Seraphita a îngăduit din priviri. Mentatul a văzut abia atunci elicopterul supersonic, 
deşi diametrul discului său avea mai mult de cincisprezece metri. Gândind numai să intre, 
erau deja înăuntru. La pupitrul central stăteau umăr la umăr Klaus Habermohl şi Viktor 
Schauberger. 
   - Facem schimb de experienŃă, i-a făcut cu ochiul Viktor Schauberger mentatului – ca şi 
cum l-ar fi cunoscut. Apoi s-a-ntors la ale lui. 
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   Mentatul a simŃit sau mai bine zis a ştiut că era Rudolf şi Klaus şi Viktor, în acelaşi timp; a 
ştiut că zboară în aeronavă dar şi în afara ei, deasupra şi dedesubtul ei, înainte şi înapoi, în 
unul şi acelaşi acelaşi timp. A mai ştiut că toŃi îşi erau interiori unii altora.  
   Apoi a văzut şi celelalte nave. Jucăuş, ca un copil care descoperea o jucărie nouă, a intrat şi 
a ieşit din Haunebu şi din Vriil, apoi din Repulsine, până când Sigrun-Seraphita l-a readus la 
ordine: 
   - Stai locului, că sperii morŃii. 
   - Şi eu sunt mort, a replicat el cu obrăznicie. 
   - Da, dar eşti cel mai jucăuş dintre toŃi morŃii pe care i-am adus aici, i-a spus Maria Orsici 
matern. 
   În jurul lor, peste tot, ploua cu spirite lungi, cu spirite ca de foc. 
   - Vino să vezi: e noaptea spiritelor lungi, l-a chemat Seraphita.  
   - A început Al Treilea Război Mondial, iar ceea ce vezi că trece prin noi, peste tot, sunt 
luminile lui tragice, i-a explicat Maria Orsici. Să plecăm de aici, a mai spus ea ca pentru 
Seraphita. 
   Au fost aspiraŃi cu toŃii în ceea ce Sigrun-Seraphita spusese că e nava-mamă mai înainte ca 
mentatul să apuce să o privească pe dinafară.  
   - Nava-mamă nu are deloc exterior. N-o poŃi privi pe dinafară, i-a auzit Seraphita gândul. 
   S-au pus lent în mişcare, în timp ce spiritele căzătoare sfâşiau Miazănoaptea aşa cum jerbe 
de flăcări străpung pânzele unei corăbii de aur. 
   - Nimic din ce vezi nu e ce vezi, i-a spus mentatului Seraphita. 
   - Unde mergem? a vrut să ştie mentatul. 
   - În Hiperboreea, i-a spus Maria Orsici. 
   - Şi nu ne mai întoarcem niciodată, a adăugat Sigrun-Seraphita. 
   - Aaa, bine, atunci m-am liniştit, a mai apucat să spună mentatul mai înainte ca să dispară 
cu toŃii în albul luminii răscolitoare. 
   Ceva ca o muscă imensă albă, o muscă neverosimilă, căruntă, cu plete şi ochi de om, cu 
ochi care plâng, i-a atras atenŃia mentatului pentru ultima oară. 
   - Nu te teme, i-a spus Seraphita: acolo unde mergem noi nu mai ajung visele oamenilor. 
 
      Mihai M. S. Maxim 14. 08. 2011   
          

 
Aeromodel cu efect Coandă proiectat de Jean-Louis Naudin 
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MMeeşş tt eerruull   MMaannoolleessccuu  ((77))   
 

Meşterul Petre Manolescu era cel mai renumit pietrar din oraş. Monumente funerare ca el 

puŃini se încumetau să facă. Încă şi mai puŃini reuşeau. Poate doar meşterul Pavel Apostu, 

rivalul său, cel mai înzestrat dintre foştii săi ucenici. 

Meşterul Manolescu era un bătrân verde şi cu frică de Dumnezeu. Şi-a zis el la un moment 

dat că ar cam timpul să se retragă şi să trăiască în linişte anii – mulŃi, puŃini, voia Domnului – 

pe care îi mai avea de petrecut în lumea albă. Nu înainte însă de a realiza un monument 

deosebit, încununarea unei cariere exemplare. Nefiind un vanitos, nu s-a apucat să-şi ridice 

un mausoleu faraonic. Aştepta clientul potrivit. Un om cu bani şi cu bun simŃ – adică aproape 

un nonsens în ziua de azi. Şi ocazia s-a ivit. Un bogat om de afaceri, patron, printre altele, al 

unei edituri, al unei tipografii şi al unei galerii de artă. Acesta a comandat monumentul care 

să cinstească memoria iubitei sale soŃii, trecută de curând la cele veşnice. 

Zis şi făcut. Au stabilit, după îndelungi chibzuinŃe, configuraŃia şi dimensiunile 

monumentului. Unul simplu şi de bun gust. Din marmură neagră. 

Când să purceadă la treabă, a început un lanŃ de ghinioane, în care au fost implicaŃi atât 

clientul, cât şi meşterul. Ba un accident de muncă, ba un incendiu la tipografie, ba un deces în 

familia meşterului, ba recesiunea, ba una, ba alta. Desigur, amândurora le-a venit în minte 

legenda meşterului Manole. Însă niciunul nu a îndrăznit să abordeze subiectul.  

Curând, într-o dimineaŃă, pe când meşterul îl porcăia pe un şofer neatent, care, cu o 

manevră greşită, distrusese frumuseŃe de bloc de marmură, şi-a găsit momentul să-l tragă de 

mânecă un boschetar ce-şi avea culcuşul într-un cavou abandonat, din apropiere. Era 

Cassandru. Cătrănit, meşterul şi-a îndreptat mânia asupra lui. Cassandru nici nu clipea. În 

cele din urmă, ostenit, meşterul a tăcut. Cassandru l-a împuns cu un deget în piept, şi i-a spus: 

meştere, până n-o să jertfeşti ceva sau pe cineva drag, n-o să izbândiŃi. Meşterul a dat să-l 

facă una cu pământul. Şi a încremenit. Prăpăditul din faŃa lui rostise cu voce tare ceea ce-i 

mocnea în minte şi lui. Dar cum să accepte una ca asta? Cunoştea prea bine legenda 

meşterului Manole. 

– Meştere, nu-i musai să fie cineva drag... 

– Da’ cine? 

– Nu cineva. Poate să fie ceva drag. Ceva atât de preŃios încât această pierdere să însemne 

într-adevăr o jertfă. 

– Ceva preŃios? ce anume? 

– Eu doar Ńi-am dat ideea. Dumneata va trebui să hotărăşti. 

 

Au urmat o zi şi o noapte de frământări. În zori, meşterul Manolescu a hotărât să-i cedeze 

rivalului său, Pavel Apostu, finalizarea monumentului funerar. 

 

18 septembrie 2011 

Mihail Medrea 
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Borduri străvezii  (7)

  
 
   Multe borduri s-au scos. În locul 
lor s-au plantat panseluŃe. LuŃu, 
responsabilul comunal, visează flori. 
Le piaptănă, le Ńesală şi le scarpină. 
   LuŃu şi-a dat sema că se află în 
antibasm după ce a trecut pe lângă o 
suprafaŃă de pământ pe care a fost 
cultivat gazon. Iarba era pieptănată 
şi dată cu gel. Vântul o legăna în 
sens strict interzis. 

   LuŃu s-a oprit, s-a aşezat pe bordura străvezie de lângă braserie. Un crocodil îl privea din 
vitrină [printre petele de ciocolată]. A stat LuŃu ce-a stat până când barba i s-a ras singură. S-a 
ivit LuŃa cu căruŃa trasă de un Trabant. Crocodilul le-a făcut cu ochiul.  
   Bordura-panseluŃă a răsuflat uşurată. LuŃa privea în faŃă antibasmul şi clătina mirată din 
cap. Trabantul tuşea. CăruŃa parcă se urnea. Aici se găsea un teanc de borduri. În ele creşteau 
nervuri. CâŃiva atomi se ciocneau cu greu. 
   În loc de volan, Trabantul avea o panseluŃă. Cum LuŃa[-panseluŃa] n-avea nimic de spus, 
vorbea floarea în locul ei. LuŃu[-panseluŃu] asculta. Îşi ştergea sudoarea. În căruŃă era cald, 
căci bordurile străvezii reflectau razele soarelui. Gazonul se unduia. În el se odihnea uneori 
un câine ierbivor. MoŃăia cu gura căscată. Printre colŃi îi răsăreau fire de iarbă [răzleaŃă]. 
LuŃa[-panseluŃa] era tot mirată. LuŃu se făcea că ascultă. A întâlnit un crocodil, apoi un câine. 
În rest, nimic. Borduri străvezii şi panseluŃe se întâlnesc la tot pasul. PanseluŃa zice: 
   - Ce zici, vrei să-Ńi fiu soră de cruce? 
   Era o idee. În societate, oamenii interacŃionează, socializează [vociferează]. Basmul 
staŃionează. 
   - Când găsim prima parcare ne înfrăŃim. 
   Tăiară cu o piatră şlefuită o bordură şi luară două panseluŃe-n cruce. Fiecare şi-o aşeză pe-a 
sa în sân. LuŃu, ostenit, aŃipi. LuŃa trase de hăŃuri. Trabantul se opri şi tuşi. Udă florile cu apă 
adusă [în radiator] de la pârâul din vale. PanseluŃele primiră cu veselie vestea şi-i crescură 
prin plafon. LuŃu prinse din zbor starea şi visă că e fericit. CăruŃa se dădu de două ori peste 
cap şi se transformă în bordură. 
   Antibasmul părea că funcŃionează. Responsabilul comunal încă dormea. PanseluŃele 
vorbeau în şoaptă ca să nu-l trezească. LuŃa se cocoŃase pe Trabant şi privea într-un loc fix. 
Era un punct material din care putea izvorî o geometrie eliptică. Doar dacă-l priveai şi-l 
gândeai bine.  
   LuŃu se hotărî să se trezească. 
   - Soră de cruce, eu zic să râdem. 
   Au început să râdă. Pe două, trei, sau mai multe voci. Antibasmul îi salută. Trabantul s-ar fi 
oprit, dar nu putea. Urca din inerŃie. 
   Bordurile şi panseluŃele alternau. 
 
       Cristian Săuchea 
       18. 09. 2011 
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Hiperboreea  (7)    
 
   Când ochii i s-au obişnuit cu lumina şi s-au lăsat pătrunşi de lumină, mentatul a reuşit să 
distingă formele şi chipurile, peisajele de basm ale Hiperboreii. Toate lucrurile, toate fiinŃele 
izvorau linii lente de lumină alburie, care se prelingeau aproape vâscos pe suprafeŃe înainte să 
atingă alte lucruri sau alte fiinŃe, înainte să se aşeze şi să se piardă în ochi. Razele erau 
languroase, molatice; zăbavnice, uşor iscoditoare, ca nişte fiinŃe vii. 
   „Toate luminile lucrurilor şi fiinŃelor de aici sunt femei”, s-a trezit el gândind. „Razele sunt 
femei, femei ireale, femei imaginare, femei suprareale, femei pur şi simplu.” A privit cu ochii 
întredeschişi şi a ştiut. Lucrurile, fiinŃele, peisajele înconjurătoare îi surveneau maternal, 
toate îi erau binefăcătoare, toate îi erau la îndemână, toate i se ofereau cu o savoare de 
neînchipuit. 
   Acolo a văzut transparenŃele sferice ale coroanelor Pădurii Albe: erau asemeni transparenŃei 
lunii de dimineaŃă. Mai departe, a reuşit să distingă păduri de luceferi şi lacuri de azur sub 
oglinda cărora dormeau ceruri şi veacuri întregi. Cerurile scufundate visau imagini care se 
dăruiau tuturor spre a se întoarce apoi însoŃite de şoapte şi tremur, de abur de suflete noi. 
Deasupra, insule suspendate şi zări circumscrise de alte zări ofereau refugii şi linişti, 
mângâieri şi uitări. 
   S-a uitat cu atenŃie la tot ceea ce era în faŃa lui, timid totuşi – aşa, cât să nu trezească din 
amorŃirile lor veacurile demult scufundate. SimŃea instinctiv că apele nu trebuiau tulburate. A 
privit cu sfială. 
   Pădurea Albă avea copaci ciudaŃi, copaci cum nu mai văzuse nicicând, cum n-avea să mai 
vadă vreodată. Coroana perfect sferică a fiecăruia dintre ei avea înlăuntrul ei o fiinŃă ca 
adormită, o fiinŃă plutitoare ca într-un fluid amniotic, doar că sfera n-avea pereŃi, ci un vânt 
lin făcea să tremure uşor trupul fiinŃei, tulpina şi ramurile albe. 
   „Aceasta este Pădurea de Universuri”, a auzit glas înlăuntrul lui: „FiinŃele adormite, fiinŃele 
nenăscute, fiinŃele ce nu sunt îşi alcătuiesc lumile din seva vie a acestui pământ”. 
   „Ce fel de pământ e acesta?” s-a trezit întrebând. 
   „Pământul de gând”, a auzit glasul acelaşi: „Fii vânt!” 
   Se vedea acum trecând prin coroane, prin vise de trupuri şi trupuri de vise, prin nopŃile fără 
de vis şi fără de trup, prin transparenŃele ireale ale tuturor lunilor de dimineaŃă ce vor fi pe 
Pământ, până când a auzit glasul unei mame non-fiinŃiale: 
   - Embrio! 
   Nu era nimic. S-a oprit. În faŃa lui, într-un sicriu sferic – cel mai frumos din câte există-n 
Pădurea adormită – era Frumoasa lui. 
   - Ea nu e ea. Ea n-are trup, a auzit în spate binecunoscutul glas. A întors capul pe jumătate 
oferindu-şi profilul, adică doar o jumătate de prezenŃă, să se asigure totuşi: 
   - Seraphita? 
   - łi-am spus: ea nu e ea. Aici nimic n-are formă; totul e infinit. 
   - Nici frumuseŃea aceasta? s-a răzvrătit el. 
   - Nimic. Absolut nimic. Ceea ce vezi e numai limita imaginaŃiei tale, produsul senzual al 
invizibilei întâlniri. 
   - Nimic nu-i real? s-a tulburat el. 
   - Ba totu-i real: dar nimic nu există. 
   - Nu înŃeleg. 
   - Aici nu trebuie să înŃelegi: cel puŃin, nu aşa cum ştiai. Ci trebuie să atingi neînŃelesul. 
Întâlnirea voastră este adevărată, la fel şi dragostea, fiindcă vă iubiŃi cu adevărat. Da, eşti 
îndrăgostit cu adevărat, doar că n-o poŃi atinge. 
   - Cine e ea? Ce este ea? a izbucnit el. 
   - Frumoasa fără corp. E una cu tine prin dragoste, dar fiinŃial e una cu infinitul. 
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   - Ce pot să sper? Ce trebuie să fac? 
   - Doamne, cât de kantian poŃi să te exprimi! Ai să scrii şi tu două tomuri? Uită toate acelea, 
lasă-le, pierde-le, pierde-te! Stăruieşte aici, la picioarele ei, până ce nu vei mai fi! Una cu 
nemişcarea, călătoreşte cu ea! Una cu neantul, pătrunde-te de nemărginiri şi adâncuri, de 
toate lumile şi nelumile ei! Viseaz-o. Somnul tău să se pătrundă de cele ce sunt şi de cele ce 
încă nu sunt, de toate visele ei, de toate mărturiile, de toate nemărturisirile, încât să ştii fără 
să vezi apele gândului, miezurile şi incandescenŃele albe ale dorinŃei! 
   - Îmi va vorbi? Când îmi va vorbi? 
   - Când somnul tău va fi mai bătrân, mai profund decât Universul.  
   - Va fi aceasta vreodată? 
   - Se-ntâmplă de ieri. Se-ntâmplă din toate timpurile. Tot ceea ce eşti şi nu eşti, tot ceea ce ai 
trăit sau nu, te-a adus aici, la ea. Ea este în toată fiinŃa şi nefiinŃa ta. A fost şi va fi. 
   - Cred că am văzut deja ceea ce va fi, a spus el hotărât şi s-a apropiat de Frumoasa fără 
corp. I-a şoptit uşor: 
   - Infinity! şi s-a lăsat să cadă uşor la picioarele ei, mai înainte ca ea să-şi deschidă ochii, 
îmbrăŃişând repetat Pomul VieŃii. 
 
       Mihai M. S. Maxim 
       18. 09. 2011   
 
 
 
 

 
Horten IV, plan 
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Crab Nebula 

 
26 septembrie 2011 

UUll tt iimm uull   aavvaa ttaarr   
 

Nu mai ştia nimeni cum îl cheamă. I se spunea Cassandru. Din ce în ce mai rar, pentru că nu 

prea se vorbea despre el. Iar când i se adresa cineva, îi spunea doar: „Cară-te naibii de-aici!“ 

Şi facu-Ńi, şi dregu-Ńi!... I se dusese buhul de piază rea. Dacă spunea el despre cineva că va 

păŃi ceva sau despre ceva că se va întâmpla într-un fel sau altul, musai că urma o nefăcută. Nu 

aşa cum spusese el, ba de multe ori chiar nu se brodeau prezicerile cu realitatea, însă, oricum, 

nu era a bună.  

Deşi era detestat, nu se putea abŃine să nu-şi dea cu părerea despre una, despre altul... Dacă 

deschidea gura, era neînduplecat. O Ńinea pe-a lui, de-a surda, cu toate că era înjurat sau bătut.  

Nu şi-a terminat liceul fiindcă s-a pus cu cine nu trebuia. În clasa a XI-a, l-a contrazis pe 

proful de istorie (şi, totodată, secretarul de partid al şcolii) într-o chestiune veşnic spinoasă: 

„insurecŃia armată antifascistă” de la 23 August 1944. A fost exmatriculat şi a scăpat ca prin 

urechile acului de centrul de reeducare. 

Nu-şi putuse întemeia o familie, iar ai săi l-au alungat de-acasă. Nenorocirea lui era că nu 

reuşea să-şi păstreze un loc muncă stabil. Ajunsese pe drumuri, boschetar cum se zice, 

hrănindu-se cu pâinea aruncată de alŃii, pe unde se-apuca, îmbrăcându-se şi încălŃându-se cu 

ce găsea pe la containerele de gunoi. Vara, dormea în vreun cotlon, într-o casă părăsită sau în 

cimitir. Iarna, dispărea. Nimeni nu se întreba unde. 



 57 

Nu era îngăduit printre boschetari. Le era groază de el. O dată, l-au bătut cu încrâncenare, 

vrând să-l ucidă. Ştia ce-l aşteaptă, văzându-se împresurat. I-a blestemat cumplit, încât ăia, 

puŃinii care au scăpat cu viaŃă din nenorocirile pe care le atrăseseră asupra lor, zărindu-l încă 

de departe, fugeau ca de-un demon. 

 

Fusese un copil bolnăvicios şi timid. Nu se amesteca în harŃa puştanilor, iar la joacă era 

mai mereu Ńapul ispăşitor. El ofta, răbdând fără să crâcnească nedreptăŃile şi ocările. 

 

Era elev la liceu când i s-a vădit vocaŃia de prezicător. Prima oară, le-a dezvăluit colegilor 

nu doar ce note vor primi la teza de la mate dar şi cine va fi prins copiind. Totul s-a îndeplinit 

precum a menit el. Altă dată, i-a spus unui prieten să nu meargă la un chef, cu maşina, fiindcă 

aceasta se va zdrobi într-un accident. Prietenul l-a ascultat. ĂilalŃi, nu. ToŃi cei şase zurbagii 

înghesuiŃi în „aspiratorul de gagici“ au pierit într-un accident, după o cursă nebunească, prin 

ceaŃă, încheiată sub roŃile unui TIR, parcat regulamentar. 

 

Peste ani, la stăruinŃele colegilor de serviciu, au jucat la Loto. O sumă nu-cine-ştie-ce. Şi 

au ieşit numerele pe care le jucaseră. Ar fi câştigat premiul cel mare. Dacă... Dacă n-ar fi 

pierdut biletul. Atunci a luat prima bătaie „soră cu moartea“. 

 

Nu se mai ştie cine l-a poreclit Cassandru. Cert este că acest cognomen l-a autentificat 

drept o ciudăŃenie cu care nu era bine să ai de-a face.  

 

Nu-i înŃeleg şi nici nu-i invidiez pe cei care afirmă, la un moment dat: „Dacă ar fi să o iau 

de la capăt, aş trăi (sau aş face) exact la fel“... Aiurea ! La mine-i cu totul invers. Şi ştiu că 

nu va mai fi o „a doua oară“ pentru mine şi că, aflat spre capătul vieŃii, nu-mi va fi dată 

şansa de a o lua de la capăt.  

O să crăp, şi-o să mă ia naiba! 

 

Suferea cumplit când i se adevereau prezicerile, neluat în seamă, batjocorit pentru ele. 

Asta la început, în tinereŃe. 

Detesta să aibă dreptate. Şi nu se putea abŃine să nu-şi trâmbiŃeze viziunile. Era ceva care-l 

depăşea. Ca şi pe cocoşul care anunŃă ceasurile din noapte şi ivirea zorilor sau ploaia ce stă să 

vină. 

 

Într-o dimineaŃă de vară, pe când lenevea în culcuş, a simŃit că-l soarbe aşa... ca un vârtej. 

A închis ochii, ameŃit. Când să-i deschidă, l-a înşfăcat viziunea unei pâlnii uriaşe, 

învârtejindu-se, bâŃâindu-se cu capătul de jos pe pământ, absorbind ca un aspirator monstruos 

orice întâlnea în cale. Cordonul se lărgea din ce în ce, gura pâlniei, vineŃie, cuprinzând 

orizontul într-un răget înspăimântător.  

Şi-a pierdut cunoştinŃa. 

Spre seară, începând a se dezmetici, ştia că asupra Ńinutului se va prăvăli urgia. Voia mai 

mult decât orice să înece în alcool pornirea irepresibilă de a le dezvălui tuturor ceea ce stă să 
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se întâmple. Era inutil să-i prevină dar trebuia să-şi facă datoria. A mers mai întâi în staŃia de 

taxi din apropiere. Taximetriştii nu l-au lăsat să caşte gura. Mai luase bătaie de la alŃii 

asemenea, pentru un accident înfiorător pe care-l prevestise. 

S-a dus la poliŃie. A dondănit el ceva, iar poliŃaiul de la poartă l-a luat peste picior. Scos 

din sărite, a început să vestească în gura mare nenorocirile care se vor năpusti peste oraş 

dintr-o clipă-ntr-alta. L-au umflat doi zdrahoni, l-au târât în garaj şi au pus pe el furtunul cu 

apă. După ce l-au murat bine, i-au mai tras şi o amendă, pentru vagabondaj şi tulburarea 

liniştii publice. Au vrut să-l ducă la ospiciu, însă s-au ivit, în rafală, mai multe infracŃiuni 

grave, în diverse puncte ale oraşului. L-au aruncat în stradă, cu picioare-n dos. Zgribulit, 

năucit de şuturi şi de palme, a mers la un post de radio, unde-l cunoştea pe unul dintre 

redactori. Ghinion. Respectivul era în luna de miere. S-a ales totuşi cu câŃiva lei, cu care şi-a 

luat de la un non-stop un sandviş şi o cafea fierbinte. 

 

Zorile l-au prins pe o bancă, în faŃa unui bloc. Dârdâia şi plângea. Plângea şi tremura, de 

frig şi de groază.  

Dintr-o dată, s-a făcut linişte. Cerul, de un verde intens, părea îmbibat cu otravă. Aerul s-a 

încins ca-ntr-o etuvă. 

Odată cu răsăritul soarelui s-a stârnit vântul. Fierbinte. Tot mai puternic. Cerul devenise 

opac. Brusc, s-a înstăpânit bezna. Vâscoasă. Vântul s-a oprit. O vreme. Ca, dintr-o dată, să se 

năpustească într-un vârtej infernal, spulberând geamuri, prăbuşind copacii peste clădiri, peste 

oamenii care fugeau îngroziŃi care-ncotro, printre maşini. Şi, ca să le pună capac la toate, 

asupra întregului Ńinut s-a prăvălit un zid de apă, de la barajul rupt de dislocarea unui întreg 

versant montan. 

Între timp, tornada s-a îndepărtat, mugind, spre alte locuri, spre alte dezastre.  

 

Cassandru a scăpat. Se ascunsese într-un container-baracă de pe un şantier din apropiere. 

Peste container s-a răsturnat un plop imens, sfârtecat de tornadă. Viitura a rostogolit, de-a 

valma, copac şi container, izbindu-i de un bloc în construcŃie. Baraca era de-acum un 

morman de fiare, deformată ca o biată cutie de conserve de pe maidan. Năuc, a ieşit din 

epavă, s-a târât printre sfărâmături, până într-un loc mai înalt, neatins de puhoi. De jur-

împrejur nu mai era nimic întreg. Nici clădiri, nici arbori, nici stâlpi de curent electric, nici 

străzi, nici poduri. 

Îl durea tot corpul, iar capul părea că-i va plezni dintr-o clipă-ntr-alta. Îşi dorea să dispară, 

înspăimântat de haosul din jur ce amplifica infernul din sine. S-a lăŃit jos ca o broască, 

terorizat de iminenta apariŃie dintre sfărâmături a unei creaturi monstruoase care-l va înşfăca 

şi-l va devora. 

 

Dintre toate avatarurile, ăsta este cel mai crunt, şi-a spus Cassandru. Maestrul Proteus s-a 

întrecut pe sine însuşi. Şi a depăşit limita suportabilului cu asupra de măsură. Ajunge, 

Maestre! Vreau acasă! 

 

* * * 
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Mai întâi a crezut că-i o năzărire. Mai apoi s-a convins că nu i se pare şi că acel orăcăit 

mânios se auzea de undeva, din apropiere. Era un prunc ce răcnea pe mai multe voci, din toŃi 

plămânii. Apropiindu-se de locul cu pricina, i-a descoperit într-un cărucior dublu pe gemenii 

cei vocali. De la prima privire a ştiut că sunt fii ai luminii, şi că locul lor este pe Ostrovul 

Florilor, acolo unde măicuŃa Cassandra (despre care maestrul Proteus nu a vrut sau nu a putut 

să-i spună absolut nimic) oblăduia sărmanii acestei lumi: orfanii, bătrânii însinguraŃi sau 

părăsiŃi şi animăluŃele rămase fără de stăpân. 
 

Mihail Medrea 
 
Omul orchestră e lup  (8)  
 
Orchestra este în curs de desfiinŃare, 
bărbile au căzut pe jos şi au apărut naturile-lup. 
Primul măr care a căzut din copac  
era o piatră. 
Aceasta s-a pus în fundaŃia mânăstirii 
oamenilor orchestră care 
iarna se strâng în haite şi 
caută pietre. 
Deseori se întorc cu tolba goală, fiindcă 
comoara de la Stonehenge este bine păzită. 
Când doreşti să iei o piatră-copac de acolo 
fluturi cu barbă îŃi aŃin calea. 
Este bine să-i ignori, să-i ocoleşti,  
căci din fluturi pot deveni peşti 
care intră în sinele oamenilor-lup, 
unde înoată în tubul digestiv,  
îşi lasă icrele, ceea ce provoacă o 
anumită amăreală-amărăciune. 
În consecinŃă, este bine să cauŃi pietrele 
în copaci nedestinaŃi 
să fie pătraŃi. 
Timp de două mii de ani oamenii-lup vor 
căuta pietre în copaci. 
Mânăstirea va fi gata într-un final, 
într-un timp necunoscut. 
Pe zidurile ei vor creşte pomi fructiferi,  
meri ce vor proba teoria gravitaŃiei 
şi stupi ce vor îndulci existenŃa 
oamenilor-orchestră-lupi 
basoreliefaŃi în piatră. 
 

 Cristian Săuchea 
 26. 09. 2011 
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Corfe 

 
 

Piscinoloaga sub privirile Evei  (8)      
      (“Au înnebunit basmele”) 

 
   Eva îl rugase pe Fifi să o ducă să-şi vadă prietenele, Fifi se conformase instantaneu şi 
porniseră. Asta era a treia zi. Zburase încet, fiindcă altfel nu se puteau Ńine după ei pinguinii 
umpluŃi cu heliu gânditor. Survolau Bulbucata, satul natal al marelui poet interzis – atât de 
interzis că nici nu i se mai ştia numele. Locurile erau puŃin schimbate. 
   În piscina din faŃa hotelului „Majestic” din Bulbucata se sălăşluise de o oarecare vreme o 
oarecare ştimă a apelor. Stătea pe fund. Adică stătea în fund pe fundul bazinului, despletită şi 
provocatoare, privind intens suprafaŃa. Trei flăcăi identici, părând a fi fost tripleŃi, pluteau la 
suprafaŃă cu faŃa-n jos şi o scrutau cu privire încremenită. Nici nu-şi dădeau seama că sunt 
morŃi. Erau atenŃi numai şi numai la ea. 
   Ştima chicoteşte. Se ridică-n picioare şi se plimbă languros pe sub ape, priveşte o clipă 
aerul alb de peste ape, apoi adâncul, după care se duce la chioşc. 
   Chioşcul e de submarin nuclear. Urcase lent în piscină, printr-o reŃea de caverne 
subacvatice ce se deschid sub mare. Ştima îşi ia de la chioşc ceva ca o îngheŃată. O rachetă de 
semnalizare izbucneşte de pe spinarea submarinului, străpunge suprafaŃa apei, apoi se dilată 
enorm, ajungând ca un glob ocular sau ca un aerostat meterorologic. Aerostatul pare că are o 
pupilă enormă neagră. Ochiul imens o priveşte, apoi colŃurile i se încreŃesc a râs. Da, ochiul 
râde: râde şi se bucură, nu se ştie încă de ce. Se deschid alte trape. Cu trapele deschise, 
submarinul nuclear arată ca un dinozaur, ca un pterodactil scufundat sau ca plesiozaurul din 
Loch Ness. Prin trape izbucnesc la suprafaŃă alte gene negre care devin pupile imense de ochi 
aerostatici. Apoi se arată la suprafaŃă marinari cu bonete albe scrobite, ofiŃeri în Ńinută de 
gală, căpitani în smoking. Cu toŃii rămân cu faŃa în jos, fixând ştima lingând îngheŃată. 
   Ea nu linge îngheŃată şi, în definitiv, nu linge nimic, ei însă nu par să-şi dea prea bine seama 
de asta, mai ales că sunt morŃi. 
   Ştima se plimbă agale printre chioşcuri, ca şi cum ar fi pornită pe shopping. Da, se vede 
acum clar al doilea chioşc, apoi al treilea, al patrulea, al nesfârşitulea, ca pe un Bulevard al 
Amurgului subacvatic. În piscina din faŃa hotelului „Majestic” de Bulbucata e cea mai mare 
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aglomerare de submarine nuclare din istoria recentă. E drept, piscina este olimpică. łăranii 
săpaseră cu îndârjire – cu simŃul smintit al nemăsuratului. „Piscina este o limitaŃie, nu este o 
limită”, a explicat cineva. „Ceva ca orizontul”, a mai spus. Apoi a plecat. La început vorbele 
nu au fost contrazise, după care au apărut scepticii de serviciu. Aceia însă nu prea credeau 
nici în propria lor existenŃă, aşa că au dispărut subit. A izbucnit un scandal al scientologilor, 
apoi s-a stins, fiindcă din piscină au început a izbucni basmele. 
   Apele noastre teritoriale, atât de clare, atât de limpezi, atât de expresive, n-au mai văzut o 
ştimă a apelor de ceva vreme, iar apele internaŃionale ce năvălesc prin caverne n-au mai văzut 
niciodată. Ştima apelor dansează cu marinarii, cu cercurile concentrice profund personalizate 
ale adâncului şi cu strălucirile vii ale suprafeŃei pe o muzică numai de ei auzită. „La noi nu 
moare nimeni, că asta nu e piscină: este fântâna vieŃii!” explică ştima cu o uşoară 
condescendenŃă unei ştime mai mici. Ştima-copiliŃă şade şi nu înŃelege. „La noi nu moare 
nimeni şi asta este puŃin ridicol”, oftează cu glas tare un peşte. „La noi se trece direct din 
viaŃă la înviorare”, mai apucă să spună peştele înainte să se încrunte la el ştima cea mare. 
Ştima minoră îi priveşte uimită. 
   Comunitatea internaŃională s-a autosesizat din oficiu şi a găsit de cuviinŃă să îşi exprime 
revolta şi indignarea. Turnul Babel din Bruxelles s-a răsucit de jur împrejur de câteva ori 
până a intrat în pământ un metru. Două trufii mari şi-o fudulie mai mică şi-au luat 
angajamentul să-l pună la loc. S-au emis directive, s-au dat opinii, s-au exprimat uluiri şi 
intransigenŃe – toate în cel mai impersonal mod cu putinŃă. S-a conchis la cel mai înalt nivel 
că astfel de lucruri nu sunt decât basme, apoi s-a decis că toate basmele trebuie interzise. De 
atunci, la şcoala primară din Bulbucata dascălii susŃin, în unanimitate, că nu există ştime; şi 
că nici nu pot să existe. Ei ştiu de fapt cel mai bine şi cum stau lucrurile cu ştimele apelor şi 
cum trebuie spuse: sunt căsătoriŃi cu ele de generaŃii, iar unii sunt tocmai pe cale să se 
căsătorească. 
   Da’ dascălii n-au scăpat numa’ cu-atât: a fost trimisă asupra lor inspecŃie de pedeapsă. 
Inspectorul principal a întrebat ce e cu apele de cascadă de pe pereŃi, ce e cu fiinŃele care le 
populează: „Ce e aici, Jilava Reloaded?” Nu-i plăceau închisorile umede, mai ales cele din 
subordinea Ministerului ÎnvăŃământului. „CredeŃi că am venit aici să desfiinŃez şcoala? Să-i 
distrug pe copii?” s-a burzuluit el la dascăli. „Da”, au răspuns ei pe negândite. Erau sinceri şi 
puri – ca şi copiii lor. „Nu ăsta e rolul Ministerului ÎnvăŃământului?” 
   „Vă înşelaŃi, bă bandiŃilor!” a strigat. „N-am venit aici să-i ucid pe copii: am venit să le ucid 
visele!” Dascălii au răsuflat uşuraŃi. Şcoala nu va fi desfiinŃată. Va fi doar reeducată. 
Reabilitată. „Mai există scăpare”. Bucuria le-a fost totuşi de scurtă durată: vor fi nevoiŃi să-şi 
petreacă restul zilelor, cât nu sunt la clasă, în cancelaria de corecŃie. 
   Bucuria principalului a fost de şi mai scurtă durată: banditu’ de desen a observat o 
asemănare izbitoare cu Grigore Vasiliu Birlic. Şi a gândit cu voce tare. Şi de la asemănare la 
identitate n-a fost decât un singur pas. „Uite-l pe Birlic!” au strigat copiii şi s-au repezit 
asupra lui. A fost obligat să joace tot ce-a scris Caragiale, teatru, roman, în două reprezentaŃii 
pe zi vreme de paisprezece ani. Iar vestalele lui, secundele, au fost nevoite să se 
mironosicizeze, mai ales că se descoperise pe internet că nu-şi luaseră bacalaureatul, drept 
pentru care nu puteau aspira la condiŃia de femeie de servici. 
    „Ce lume fascinantă!” a mai apucat să spună Fifi mai înainte ca Eva să-l ia de mână şi să-l 
prezinte prietenelor ei. 
 
        Mihai M. S. Maxim 
        26. 09. 2011   
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u n  a l b a t r o s  n u m i t  M .  I .  
 

 
Îl ştim parcă dintotdeauna. E una dintre mândriile oraşului. Sfios, retras, disimulându-

şi suveranul orgoliu printr-o autoironie înşelătoare. Cu ceva vreme în urmă îl puteai întâlni pe 

unde nu te aşteptai, păşind pe trotuar, absent, cu ochii aŃintiŃi spre cartea pe care o Ńinea în 

mâini ca pe suprema dovadă a raŃiunii sale de a fi.  

L-am văzut cândva la un concert simfonic. În pauză, nu a ieşit la o Ńigară, la o şuetă, 

ca toŃi ceilalŃi. A deschis o carte şi a continuat să citească. Nu o făcea ostentativ. Dimpotrivă, 

căuta să pară cât mai insignifiant. Ceea ce, fie vorba între noi, nu-i reuşeşte decât printre 
ageamii. 

Nu-i plăcea să apară în public. Uneori, însă, nu putea evita rugăminŃile admiratorilor 

săi şi accepta să cuvânteze la câte o lansare de carte. O făcea cu o simplitate şi o plină de 

miez rostire pe măsura emotivităŃii Domniei Sale. 

Am avut şi eu privilegiul de a-i fi fost coleg. Când intra în redacŃie, îl priveam mereu 

cu aceeaşi mirare: Iată-l, e chiar M. I. Nu-mi venea să cred că astfel de covârşitoare 

personalităŃi pot fi întâlnite aevea, că-Ńi întind mâna şi te întreabă de sănătate, că sunt atât de 

asemănătoare cu noi, muritorii de rând, că au şi ele slăbiciuni, ticuri, stenahorii, că... 

Mai totdeauna realizăm anvergura celor mai înzestraŃi dintre noi doar când ei au 

devenit legendare amintiri. Da, suntem concetăŃenii unui mare scriitor şi suntem mândri de 

acest fapt. Însă orice s-ar făcut pentru el, nu ar fi fost destul. În urma strădaniilor celor ce-l 

preŃuiesc, a fost declarat CetăŃean de Onoare al urbei. Apoi i s-a decernat titlul de Doctor 

Honoris Causa al UniversităŃii „Lucian Blaga“. Chiar s-a vorbit, la un moment dat, că va fi 

nominalizat pentru Nobelul Premiu. N-a fost să fie...  

 

Răstimp, funesianul Mircea Ivănescu adastă în noianul de incertitudini, frustrări, 

rememorări şi însingurare – tainicul elixir de nefericire din care-şi trag snaga tocmai cei mai 

admiraŃi dintre pământeni. 

 
11 noiembre 2007       ovidiu stanomir 
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Apare Demetru 
 
   A fost odată ca niciodată o persoană. Ea a apărut pe neaşteptate. La 
naştere avea trei urechi lipite cu creioane şi doi ochi dispuşi arbitrar. 
Spre surprinderea nu ştim cui, ochii s-au aliniat conform standardelor 
internaŃionale, iar urechile şi-au redus numărul. Umerii stăteau pe 
nişte umeraşe sub formă de trapeze dreptunghice. Oasele i s-au format 
ca o caracatiŃă obtuză. Umblau confuze prin corp până se stabilizau şi 
ajungeau la un numitor comun.  

   Pe cap avea o plăcintă cu varză. Varza i se amesteca cu materia neagră şi o făcea mai 
cenuşie. 
   Născutul Demetru fu încredinŃat unei doici. Aceasta avea o ventuză în loc de gură. Copilul 
a fost des ventuzat şi aşa a ieşit bărbat. Îngrijit bine de doica sa cu puteri elipsoidale, Demetru 
a fiinŃat într-un mediu înmiresmat. Gândea des curb. Liniile se intersectau în varza sa şi aşa se 
formau caramelele. Acestea se puneau în conserve. Se luau ca vitamine în perioada şcolară. 
Erau borcane ajutătoare la înŃelegerea alfabetului, borcane ajutătoare la calcule elementare şi 
borcane cu funcŃiuni neclare. Demetru se dezvolta în şapte anotimpuri ca alŃii în şapte 
anotimpuri. Doica sa râdea de multe ori. Demetru o imita.  
   În colŃurile gurii avea o sârmă de întins haine. Boarea serii lăsa o dungă albă colorată. 
Zilele treceau una peste alta. Uneori se intersectau. Doica observa că Demetru creşte. PărinŃii 
lui Demetru aveau şi ei observaŃiile lor. Munceau mult. Doica îi dojenea. Demetru zâmbea. 
Era un copil al timpurilor prezente. Încerca să-şi învingă plictiseala. Conştientiza că între 
pereŃii casei cresc floricele de porumb. Pe pereŃi zburau ponei. Demetru râdea şi adormea. 
 
       Cristian Săuchea 
       16. 11. 2011 
Demetru în pijama 
 
   S-a trezit Demetru. Era în pijama. În timpul zilei păstra pijamaua. În culori fanteziste 
descria stările lui de antispirit. S-a dat cu spirt medicinal până ce i s-a albit spinarea. În 
spinare ducea povara piticilor ancestrali. Acolo virau gândurile plămânilor pământii. 
Pijamaua fugea din sine când îi venea rândul. Se adunau poveşti rupte din cotorul vremii. 
Cărăbuşi, măsele de minte, toate se perindau prin faŃa ochilor. Ei mâncau muşte imaginare. Li 
se oŃeteau gurile ireale. Demetru căuta să fie coerent. Pijamaua se transforma în haină de zi 
când Ńi-era lumea mai puŃin dragă. Ce logică ar putea avea o măsea de minte care visează să 
devină cărăbuş? Anti-Demetru se aşeză într-o rână şi se făcu că adoarme. Demetru stătea 
pironit în vârful piciorului. Celălalt picior pendula între mit şi realitate. FacultăŃile tehnice nu 
se cereau strunite decât din când în când. Pijamaua exista în sine. Pe stradă se plimba în plin 
coşmar. Oamenii, cărăbuşii şi măselele de minte se uitau pe furiş la fanteziile picturale ale lui 
Demetru. 
   Îşi picta pijamaua în pasteluri existenŃiale. Îl priveau cu măsele necariate. Cărăbuşii nu se 
eliberau din starea de stres decât în momentul în care vedeau pijamaua. Aceasta se plimba 
când soarele ardea. Când soarele nu ardea, pijamaua se plimba.  
   Pe spinarea albită muştele aveau întâlnire secretă. Piticii le înlăturau. Se plimbau în sus pe 
pijama. Aduceau rouă care se făcea că plouă. 
   Demetru rămase cu gura căscată. Cine nu le are, înseamnă că le are. Să avem grijă să nu ne 
betejim, plămânii să-i îngrijim.  
        Cristian Săuchea 
        30. 10. 2011 
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Urmuz    Eugen Ionesco   Samuel Beckett 
 

 
Cristi şi FrăŃia de ciocolată 
 
   Dacă vedeŃi pe Corso un bărbat ca la 40 de ani, uşor spilcuit, îmbrăcat într-un costum 
„dandy” după ultima modă de acum 100 de ani, brunet, cu cărare la mijloc, cu ochi vii 
pătrunzători, ducând în lesă o găină dezabuzată, nu trebuie să vă impacientaŃi. Nu trebuie să 
fiŃi neliniştiŃi nici dacă paşii acestui domn sau paşii fermi ai acestei găini se vor auzi pe-o altă 
stradă – sau pe-o alee alăturată – nimic nu-i adevărat şi totul este real. E literatură pură, mai 
bine zis e antiproză scăpată-n viaŃă.  
   Domnul în cauză se cheamă Urmuz. Găina e marea anomină a vremii de-atunci, a vremii 
de-acum, paradigmatică tuturor timpurilor. Nu ştim despre ea decât că e grav bolnavă de 
părere de sine şi că din când în când se crede sau se visează struŃ. Coboară urechea s-asculte 
asfaltul ori de câte ori se-opreşte Urmuz. 
   ApariŃiile acestea nu sunt deloc singulare. Se spune că Urmuz ar mai fi fost văzut ducând cu 
sine un viezure, mai bine zis trăgându-l pe-acesta cu un odgon de vapor. Şi se mai spune că 
viezurele acesta e inepuizabil: că Urmuz îl mănâncă de viu în fiecare noapte, crud, „după ce 
mai întâi i-a rupt urechile şi a stors pe el puŃină lămâie”6. Aceasta e o minciună şi-o calomnie. 
Urmuz e doar un mentor şi-un martor. Proprietarul pepinierei de viezuri din fundul gropii 
Dobrogei, precum şi al viezurelui inepuizabil, e Ismail. Iar şambelanul tuturor viezurilor săi e 
Turnavitu – de profesiune „ventilator”, adică specialist în învârtituri şi învârteli. Acum 
Urmuz nu mai locuieşte cu ei. 
   Ar fi fost perceput în locuinŃa lui Stamate, mai precis în salonul esenŃelor, însă acea 
încăpere nu are uşi, nici ferestre, astfel că gândul acelui intelect-intuitiv nu poate fi confirmat. 
Totuşi, descrierea faptului are o coerenŃă de netăgăduit: este perfect plauzibilă. De aceea 
putem accepta că Urmuz a trecut pe acolo şi că nu s-a oprit: din salonul din faŃă, în care se 
află măsuŃa care nu se sprijină pe patru picioare ci „pe calcule şi probabilităŃi”7 şi pe care se 
găseşte vasul alchimic „cu esenŃa eternă a lucrului în sine”, el a trecut în odaia cu trapă către 
lumea subpământeană, de unde a luat tramcarul sau căruciorul dimensional spre  a rătăci mai 
întâi la întâmplare, apoi hotărât, „micşorându-şi mereu volumul, cu scopul de a putea odată 
pătrunde în infinitul mic”. 

                                                      
6 Demetru-Demetrescu Buzău/ Urmuz, Ismail şi Turnavitu.  
7 Demetru-Demetrescu Buzău/ Urmuz, Pâlnia şi Stamate. 
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   Unde este Urmuz? Unde se va fi oprit lumina ochilor săi? SpaŃiul fără dimensiune, non-
spaŃiul sau locul pur inteligibil e dincolo de tot ceea ce am putea noi simŃi sau gândi. Acolo 
nu poŃi ajunge decât atunci când cea mai înaltă aspiraŃie a spiritului se face una cu disperarea. 
Nu ştiu cum i-am putea numi refugiul final. Cred că-l putem numi Loc. Deocamdată, Locul e 
accesibil doar datorită salonului esenŃelor şi numai prin el. Salonul esenŃelor are acces la 
lumea de-afară printr-un tub – un fel de canal spiritual sau mental. Prin tub Urmuz putea 
vedea noaptea cele şapte emisfere ale lui Ptolemeu, iar ziua-n amiaza mare „auto-cosmosul 
infinit şi inutil”. Femeia lui Stamate nu poate să dea seamă de nopŃi, nici de zile, fiind redusă 
la esenŃa de pâlnie adulterină, abis de metal. Iar Stamate-i nebun. Sare de pe trambuline în 
Erosul pur, în Erosul-cineva, în Erosul-nimeni, tot mai adânc către Moarte, sorbind voluptuos 
din fiinŃă şi nefiinŃă, din preaplin şi neant.  
   Mecanomorfii lui Urmuz nu pot fi martori, ci doar vestigii. De aceea nu putem afirma decât 
că Locul e undeva între tub şi canalul infinitezimal. Refugiat în infinitul mic, el nu mai e de 
găsit decât acolo unde lumina însăşi i s-a oprit. Oprirea luminii e cauza finală; oprirea luminii 
e starea; oprirea luminii e Locul. De-acolo el nu mai poate privi în apele timpului decât cu 
gândul şi nu se mai poate vedea decât pe el – cel din trecut: „Demetru Demetriu Demetrescu-
Buzău avea momente în care, în propria sală de judecată, suporta cu greu infiltrarea în spiritul 
său agitat a acelui oribil ritm bivectorial compus din plictiseala repetiŃiei şi repetiŃia 
plictiselii”8. D3-Buzău Urmuz avea momente: acum nu mai are decât unul şi acelaşi moment. 
Aşteaptă şi nu ştie ce-aşteaptă; priveşte şi nu ştie ce vede; gândeşte şi gândul e pojghiŃă 
subŃire, alunecătoare. Raportul său, înaintat Tribunalului suprem al conştiinŃei de sine, 
oamenilor şi neoamenilor, mecanomorfilor, oricui, nimănui, nu va atrage niciodată răspuns, şi 
chiar dacă acela ar fi trimis de vreo instanŃă supremă, sau măcar suverană pe sine, nu ar 
atinge decât neantul şi deznădejdea, futilul pur. 
 

* 
 

   Urmuz e dublu pierdut. E pierdut undeva între tubul ptolemeic şi canalul infinitezimal şi 
mai este pierdut undeva în volumele non-dimensionale ale lui Eugen Ionescu. Inventatorul 
teatrului absurd l-a înghiŃit pe Urmuz cu tot cu pene; cu tot cu găină, cu lesă, cu tot cu paşii 
aceia binecunoscuŃi, răsunând întotdeauna pe-o altă stradă, pe-o altă lume. Urmuz e-n 
„Second Death”: acesta e numele noului joc – „A Doua Moarte”. El moare şi-nvie, perfect 
necunoscut, în orice piesă ionesciană, ia avataruri şi replici, le pierde şi le păstrează şi, timid-
agresiv, întreabă şi fuge mai înainte de a putea primi vreun răspuns. 
   Eugen Ionescu n-a dorit să se ştie că marele său precursor e Urmuz. Ce să-i faci? nimeni nu 
e perfect, nimeni nu-i fără cusur. Şi zeii au slăbiciuni. De două mii de ani şi mai bine morile 
de vânt ale zeilor atrag şi rotesc neîncetare.  
   Şi totuşi, de ce n-a voit Eugen Ionescu să se ştie că are ascendent în Urmuz?  
   Ionescu n-a renegat calea, ci doar sfârşitul. Şi sfârşitul e-n toate.  
   Absurdul urmuzian era voit gratuit; neseriozitatea pare şi se pretinde deplin suverană. La 
Urmuz este respins orice sens, încât acesta, dacă există, e silit să subziste-n ascuns.  
   Absurdul lui Ionescu e realist. Opera lui e realism pur: te uiŃi în cărŃile sale, te uiŃi apoi 
împrejur şi exclami: „Asta e România de azi!” Ca apoi să recunoşti resemnat: „Asta-i chiar 
România de-acum. Şi ca ea suntem noi.” Fiindcă ce este mai realist decât să descrii agonia şi 
decrepitudinea unui bătrân ca pe restrângerea şi-apoi căderea unui regat? „Regele moare”9 e o 
poveste despre conştiinŃa-rege a fiecăruia, despre cum îşi pierde ea treptat stăpânirea de sine, 
respectul, nădejdea, certitudinile. Şi ce este mai realist decât să descrii relaŃia dintre doi soŃi 

                                                      
8 Demetru-Demetrescu Buzău/ Urmuz, Raport către Areopag: Despre Surrealismul Dicarbocalmic, Fractaliile 
Clişeului Recurent, Minimartirajul Bomboanelor Bucurie şi LuminiscenŃa Futilului Temporal. 
9 Eugen Ionescu, CântăreaŃa cheală, Teatru, Editura Minerva, Bucureşti 1970. 
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care, vieŃuind îndelung împreună, nu se cunosc absolut deloc, ca pe o primă întâlnire infinit 
repetată? „Ce ciudat, ce bizar şi ce coincidenŃă!” exclamă domnul şi doamna Martin pe rând 
în „CântăreaŃa cheală” până să constate că şirurile de coincidenŃe existenŃiale nu sunt posibile 
decât dacă sunt soŃi. Absurdul acesta „casnic” ne forŃează să recunoaştem cât suntem de 
superficiali în genere şi câtă precaritate dovedim în relaŃiile pe care le pretindem clare şi 
definitive, de-la-sine-nŃelese. Îl urâm şi îl detestăm pe bună dreptate pe Eugen Ionescu pentru 
că ne smulge din imperiul prejudecăŃii, pentru că ne pune faŃă în faŃă cu propria noastră 
părere deşartă de sine.  
   Rinocerizarea oamenilor, iarăşi, descrisă cu luciditate şi acrivie maximă, nu e decât 
procesul aievea, cumplit de adevărat, al tuturor totalitarismelor care au zguduit lumea. Piesa 
„Rinocerii” nu poate fi învinuită decât de monotonie: oamenii nu se preschimbă numai în 
rinoceri ideologici, ci şi-n şopârle, maimuŃe, fiare şi demoni, copii ai nesăbuinŃei. Apoi, 
vedem în lumea noastră – mai în tot locul – academicieni şi miniştri fără bacalaureat, 
purtători de mape lipsiŃi cu totul de minte, discernământ şi de cel mai elementar bun simŃ, 
funduri Ńinând sub ocupaŃie portofolii de viaŃă şi de moarte pentru mulŃime, „intelectuali” cu 
diplome la metru, Ńoape universitare al căror singur merit este acela de a-şi Ńuguia creierul 
reptilian împotriva celorlalte: atunci ce ar putea fi mai realist decât „Lacuna”?  
   Sau „LecŃia”: care va fi fiind lecŃia ei? Aceea că sistemul de învăŃământ este, în întregime, 
o crimă perfectă? Atunci ce-i profesorul? Un asasin în serie. Deşi, din experienŃa proprie a 
fiecăruia dintre noi, şi cu un minim discernământ, ar trebui să aducem un oarecare 
amendament: e-un asasin în paralel: treizeci deodată!  
   Şi ce va fi reprezentând „Scaunele”? BiruinŃa supremă a imposturii. Ionescu e-un realist. Pe 
scena lui suntem noi, iarăşi noi. 
   Există vreo mântuire din situaŃia aceasta dată? Dacă există, e-o mântuire în două părŃi: două 
acte. În primul rând, să ştii şi să crezi. Cu asta s-a ocupat Ionescu. Apoi, să fii nesupus.  
   Tot ceea ce pare absurd are sens – doar că, pe moment, sensul acela ne scapă. Tot ceea ce 
pare absurd este viu – paradoxul e-n fibra lumii, e-n firul de-argint al vieŃii, e-n moarte, e-n 
minte şi inimă, paradoxul e-n Dumnezeu. Cum să nu fie atunci, suveran, în cea mai bună 
literatură? „Gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre şi căile Mele ca ale voastre, zice 
Domnul. Şi cât de departe sunt cerurile de pământ, aşa de departe sunt căile Mele de căile 
voastre şi cugetele Mele de cugetele voastre.”10 De aceea, tot ceea ce este de neînŃeles, tot 
ceea ce constituie nepătrunsul ascuns, stă la temelia creaŃiei; şi, în nemişcare deplină, el trece 
odată cu viaŃa noastră; şi noi ne trecem în însoŃire cu el. SupraraŃionalul adânc, infinit 
nepătruns, al Dumnezeirii – în vecinătatea gândirii noastre minuscule – pare absurd. Acela e 
însă chiar Adevărul adânc, fiinŃial, a tot ceea ce vom fi şi ce suntem. Acela este sublimul 
smerit, sublimul ascuns în smerenie, este acea chenoză – golire de maiestate – prin care ni se 
îngăduie libertatea. Pe-acesta-l „vânase” Ionescu. Pe-acesta îl părăsise, în perplexitate 
deplină, Urmuz. 

* 
 

   „Pagini din jurnalul lui Demetru”11 sunt Urmuz „Second Life”. Jurnalul nu are nici o dată – 
e fără zile – urmuzian tipic, deoarece „A Doua ViaŃă” a lui Urmuz se petrece într-una şi-
aceeaşi zi. Ziua e languroasă sau mohorâtă, sfâşietoare, capricioasă şi uşuratică: îŃi vine să 
crezi că va toarce la un moment dat ca o pisică. Frivolitatea personajelor care o populează 
amplifică – prin contrast – gravitatea existenŃei chemând – inconştient – lacrimile Cerului. 
Odinioară, un Avvă sau un Părinte de Pateric, privind primele picături de ploaie venite după 
mult timp, ar fi exclamat: „Cine ştie ale cui sunt lacrimile acestea!” Adică: „Cine ştie ce 
                                                      
10 Isaia 55, 8-9. 
11 Cristian Săuchea, Pagini din jurnalul lui Demetru, în Revista “Castalia” nr. 6/ 2010, Editura UniversităŃii 
“Lucian Blaga” din Sibiu, p. 26-29. 
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pustnic ascuns se va fi rugat cu durere pentru binele lumii!” Picăturile de ploaie sunt la 
Cristian Săuchea plânsul Cerului: un plânset discret. Zgâriate de „gardul de sârmă ghimpată” 
al tuturor insensibilităŃilor noastre, ele devin lacrimi de sânge, „înroşesc pământul şi firele de 
iarbă”.  
   Firele de iarbă nu se sinchisesc. Firele de iarbă suntem noi toŃi: cei care, înălŃându-ne o 
clipă deasupra pământului, ne trecem aproape instantaneu. „Plouă cu cerul!” exclamă Bora, 
vecinul de deasupra al lui Demetru, avertizând asupra insinuării transcendentului, a lumii de 
sus în lumea cea rea. „Plouă curcubeul!” este al doilea strigăt – a doua descoperire 
existenŃială: lacrimile Cerului, nedorite, devin de acid. Ele vitriolează prezentul – cu toate 
visele lui de viitor – dar şi istoria: un batalion de soldaŃi bolşevici, rătăcit aici din Al Doilea 
Război Mondial, este pătruns de lacrimile acide şi redus la esenŃă: oasele albe încremenite în 
marş au devenit, observă Cristi, temelia lumii moderne. Or, se ştie că în Teologie oasele sunt 
simbolul raŃiunilor şi paradigmelor dumnezeieşti: sunt acele structuri de argint ale proiectului 
lumii, prin care  Dumnezeirea a pregândit lumea însăşi mai înainte să îi dea consistenŃă şi 
realitate. Când Adam, după somnul cel greu, somnul adânc, o vede pe Eva şi exclamă: „Iată 
aceasta-i os din oasele mele!...”12 nu spune decât că Dumnezeu i-a dăruit femeia pe care-o 
visase, perechea perfectă: „Iată aceasta-i vis din visele mele!” e cuvântul cel autentic. Eva, 
mai întâi să-i apară aievea, era Anima – visul său alb, paradigma iubirii sale perfecte. 
   Oasele albe pot fi şi paradigme de substituŃie: ideologii menite să înlocuiască planul iniŃial 
al lui Dumnezeu. Bolşevicii rătăciŃi aici din istorii ale repulsiei şi-au lăsat oasele, adică 
ideologiile – cu tot cu patimile şi pătimirile lor – să ne configureze modernitatea. Ne mai 
mirăm că aceasta e siluită? 
   „Cioplitorii de oase”13 sunt meşteşugarii de paradigme. Aceştia, conduşi de „fantoma 
meşterului Manole” spre noi ipostaze ale zădărniciei, sculptează frenetic în zăcământul de 
schelete de dinozauri şi de dragoni de la temelia unui castel. Sisific înverşunaŃi, ei ajung să se 
creadă mai importanŃi decât fundaŃia însăşi. Plinătatea de sine e restabilită ori de câte ori 
unuia dintre ei „îi mai cade nasul” – ori de câte ori vreunul dintr-înşii pătimeşte diminuarea 
trufiei. 
   Congresul inorogilor de pretutindeni, întrunit în proza lui Cristi Săuchea14 spre a studia 
echivalenŃa totalitarismelor, denunŃă caracterul demonic al tuturor acestor paradigme de 
substituŃie. Ele fuseseră concepute spre a deturna eul şi lumea, destinul său dumnezeiesc. 
Revolta inorogilor împotriva rinocerilor e implicită: rinocerii – aceşti inorogi brutal 
decadenŃi, aceşti impostori pachidermici – nu pot stârni decât lehamite şi repulsie. 
Intensitatea unei gândiri nu va configura paradigma cea bună decât dacă inima este sensibilă 
la frumuseŃea cerească. Altfel, conceptul ei contondent va năvăli în vitrina cu paradigme de 
porŃelan ale oamenilor lui Dumnezeu. Epuizat de gânduri mărturisite şi nemărturisite, 
inorogul lui Cristi alunecă în cele din urmă în somnul adânc, „lipsit de monştri şi de şopârle”, 
în somnul începuturilor de lumi, care nu poate să aibă loc decât în poala unei fecioare.  
   Îndrăgostit de universalii şi absoluturi şi, mai presus de orice, de Adina, Cristi ispiteşte 
accesul în salonul esenŃelor: intrarea în marele Loc e atât de aproape, e docilă, e iminentă! 
   Pe masa primordială, sprijinită nu pe patru picioare ci pe „calcule şi probabilităŃi”, pe 
matematica stranie a plauzibilului, se află jurnalul inexistenŃei lui Demetru. Jurnalul este 
deschis şi „purecii lăsaŃi cu dărnicie de peniŃă”15 – după cum îi concepe şi vede pisica 
primordială, aceea de dinainte de timp, capătă autonomie aproape nelimitată: răscoală 
cuvinte în pofida propriului lor creator. Deasupra măsuŃei apar în aer, pentru ca apoi să 

                                                      
12 Facerea 2, 23. 
13 Cristian Săuchea, Cioplitorii de oase sunt la egalitate, în Revista “Castalia” nr. 6/ 2010, p. 76. 
14 Cristian Săuchea, Dintr-un colŃ de teză, în Revista “Castalia” nr. 6/ 2010, p. 1. 
15 Cristian Săuchea, Pagini din jurnalul lui Demetru, în Revista “Castalia” nr. 6/ 2010, Editura UniversităŃii 
“Lucian Blaga” din Sibiu, p. 26. 
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crească uşor şi să plece în lume, esenŃe miniaturale – esenŃe-diminutiv: universaliile lui Cristi 
sunt prietenoase, docile, familiare. Dragonii din vremea lui Drăculea folosesc Ńepele lui Vodă, 
acum tocite, „pe post de baston”: atunci când GraŃiile le ies în cale, obişnuiesc să bea cu ele 
absint şi să mănânce împreună cu ele ciocolată. Femeia umbreloforă – femeia purtătoare a 
umbrelei de argint – nu are dreptate să se teamă de ploaia paradigmelor de argint ale 
dragonilor, care va avea loc în vremurile apocaliptice când, spune ea, aceştia vor invada 
pământul asemeni lăcustelor, deoarece aceştia au existenŃă boemă; şi poate că sunt cei din 
urmă romantici. Omul minuscul – acel homunculus al lui Wagner şi al lui Faust, care acum e 
la Cristi – s-a întâlnit aievea cu dragonii în cauză şi dă mărturie de-aceasta: „Se simŃise bine 
în preajma lor. Nu erau dăunători pentru culturile de cafea [adică pentru nervii altor ispite 
lumeşti], nici măcar pentru năluci sau umbre [imaginaŃii şi spaime]: erau cu toŃii 
pensionari”.16 
   Nici guzganul lui Cristi nu este înfricoşător, chiar dacă  se crede elefant, chiar dacă se luptă 
cu porŃelanurile de la Poştă, chiar dacă le înghite. De fapt, guzganul e-un visător: „şi când era 
treaz dormea”. Şobolan mitologic, el este profund diferit de banalul „şoarece de bibliotecă”: 
în vreme ce acesta din urmă se hrăneşte cu materia din cărŃi, guzganul asimilează 
paradigmele de porŃelan ce sunt trimise de creatori sau chiar de Creatorul de creatori. 
Guzganul nu locuieşte întâmplător într-un „craniu de porŃelan”17. Aproape de locuinŃa 
aceasta, el se ceartă cu scenariile, cu universaliile, cu paradigmele albe ale umanoizilor 
absurzi.  
   Transa, visarea reprezintă vehicolul primordial al sufletului şi totodată calea survolării 
pământenelor prejudecăŃi. Sufletul-timonier îşi conduce nava cu zbaturi18 adânc în fiordurile 
cerebrale, atent la toate ce-i stau în cale. Nava spaŃială a spiritului e un fel de mecanomorf: la 
început vas cu aburi, ea devine locomotivă cu aburi, aerostat ridicat de baloane gândite, apoi 
aeroplan cu aburi. În toate aceste ipostaze, care marchează copilăria, adolescenŃa, maturitatea 
deplină şi senectutea, naveta spaŃială a sufletului se deplasează cu viteze ameŃitoare, astfel că 
nu mai e timp de cuvinte, ci este nevoie de o stenografă care să consemneze călătoria sa 
printre şi prin universalii. Meduzele „viu colorate” din oceane şi mări, din aerul pur, aerodine 
lenticulare sau clopote suspendate în puls electromagnetic îi sunt martori şi conştiinŃe-suport. 
   Uneori proza lui Cristi are rezonanŃe de Pateric: situaŃiile pe care le creează el sunt 
apoftegme vizuale. „Vino să vezi lucrurile deşarte ale oamenilor!” îl invită îngerul Domnului 
pe un Avvă cucernic, apoi îi arată un om care se chinuia să ridice un mănunchi de lemne şi 
care, văzând că nu poate să-l ridice, în loc să scadă, mai adăuga. Apoi îi arată pe altul, care 
aducea de la mari distanŃe un vas cu apă spre a-l deşerta într-un bazin spart. În sfârşit, îi arată 
un ins călare şi cu o bârnă în braŃe, pe care-o Ńinea perpendicular, căznindu-se să intre-n 
biserică şi vătămându-se de fiecare dată. SituaŃiile acestea: cu mănunchiul de vreascuri uscate 
ale păcatelor, cu faptele bune risipite din lipsă de discernământ, cu mândria care se căzneşte 
să fie evlavioasă, au corespondenŃe şi continuări în proza lui Cristi: vieŃile cumplit de serioase 
ale omuleŃilor săi minusculi – cu pretenŃiile şi aspiraŃiile, cu dramele lor – sunt apoftegme 
vizuale şi maxime dincolo de cuvinte – viziuni ale deşertăciunilor fără limite şi fără-ncetare 
ale oamenilor mari. Astfel, shogunul – chipul suprem al autorităŃii – care pretinde tuturor 
oamenilor de rând un respect suveran, nu este defel ceea ce pretinde: un zeu încarnat, sau 
măcar supraom, ci este fabricat în serie de către „serviciul tehnic de la magazinul de 
shoguni”19 [un fel de minister al propagandei de război şi al manipulării globale]. Când trece 
pe stradă, oamenii sunt siliŃi să-şi ferece uşile şi ferestrele şi să stea în cea mai deplină tăcere, 
astfel încât nu se mai aude decât ronŃăitul fraŃilor şoareci. Shogunul nostru, care „era încă în 

                                                      
16 Cristian Săuchea, Dragonul cu baston, “Castalia” nr. 6, p. 85. 
17 Cristian Săuchea, Aleea monolită, “Castalia” nr. 6, p. 85. 
18 Cristian Săuchea, Vasul cu aburi, „Castalia” nr. 7/ 11. 06. 2011, p. 32. 
19 Cristian Săuchea, Zuizui Zukkorobashi, “Castalia” nr. 7, p. 33. 
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garanŃie” alunecă şi se scufundă-n pământul muiat de apele ploii. El înghite mlaştina, devine 
sferic şi ia culoare pământie; din ce în ce mai lumesc, la un moment dat el strănută şi 
împroaşcă toate casele oamenilor cu mlaştina preapământescului pe care-l înghiŃise.  
   Conflictele sunt insignifiante: tot ceea ce apare grandios e un „fake” – o înşelăciune sau o 
scamatorie făcută de un bufon sau de-un „trickster” cu simŃ al umorului. Iar atunci când 
tocmai bufonul e cel în cauză, falsitatea şi derizoriul sunt ridicate la puterea a doua. Atunci 
când bufonul se luptă cu propriile lui remuşcări – care iau chip de balaur cu şapte capete – e 
asistat de consoarta-bufoancă. Cei doi, bufonul şi balaurul, de fapt nu se luptă: se hârjonesc20. 
„Lupta” e atât de potolită, încât bufoanca îi găseşte într-o dimineaŃă pe cei doi aproape 
degeraŃi, fapt pentru care dispune spitalizarea lor în regim de urgenŃă. Nu le degeraseră însă 
decât o unghie şi-o pleoapă. N-are a face: „bufoanca le aduce şi azi ciorbă de micşunele” – 
culese, mai mult ca sigur, din culturile de răchită – ale ei şi ale legendarului. 
   Conflictele adevărate lipsind, nu-nseamnă că nu există triumfalismul şi fala, festivitatea de 
absolvire a nonsensului. „Turban festiv” e o satiră amară absurdă la adresa festivităŃilor de 
absolvire de la sfârşitul liceului sau facultăŃii, când nu mai contează decât poza cu togă, cu 
morgă, cu pălăriuŃă pătrată. La intrarea în sala de festivităŃi stau trei păpuşi ce Ńin în mână 
buchete de iarbă. De fapt, toate făpturile participante la ceremonie sunt păpuşi trase de sfori, 
păpuşarul fiind marele manipulator al slavei deşarte, vânzătorul de diplome şi de vise fără 
acoperire. Festivitatea nu durează trei ore, ci „trei turbane”21 [trei iluzii] şi după ea nu mai 
rămâne decât „un ochi fals holbat, un colŃ de argint, o proteză şi nişte unghii false”. Păpuşile 
dorm prăbuşite pe mese şi visează smintit că sunt oameni. Iar ceremonia se reia nesfârşit.   
   Personajele lui Cristi află – fără să caute – ridicolul şi deriziunea, falsitatea şi tragicul. Şi 
peste toate acestea nu se poate aşterne nimic, nici măcar „o mână de Ńărână”. Ele sunt menite 
să aştepte nedefinit, asemenea bufonilor lui Samuel Beckett, lângă copăcelul – aproape uscat 
şi cu rămurelele moi şi care nici nu mai ştie ce-a fost: pomul vieŃii celei adevărate sau doar 
pom al cunoaşterii plăcerilor şi durerii. 
   Niciunul din toate acestea nu trebuie să se teamă, nu trebuie să se impacienteze, nici să se 
tulbure: nu e cu totul exclus să fim cu toŃii fantasme beckettiene – mai mult sau mai puŃin 
consistente – şi „Aşteptându-L pe Godot” să se joace cu lumea întreagă şi cu casa închisă, 
spectatori fiind doar cei mai prevăzători dintre ierarhii nevăzuŃi netrupeşti. Et rien ne va plus.  
  

* 
 

   3D-Buzău şi Eugen Ionescu sunt căutători de aceeaşi rasă: inconştient sau îndârjit, 
flegmatic nefericit sau nădăjduind tragic în miezul frumuseŃilor deznădăjduitoare, fiecare din 
ei e un căutător al sensului nepătrunsului ascuns. Dacă va stărui cu consecvenŃa cea 
simŃitoare pe calea aceasta, Cristian Săuchea va fi mai bun ca ei amândoi. Şi va răscumpăra 
tot ceea ce mai poate fi recuperat din bieŃii lor oameni. 

       

   Mihai M. S. Maxim 
   15. 10. 2011 
        
 
 
 
 
Castelul Dublin 

                                                      
20 Cristian Săuchea, Remuşcările vin dintr-o falie, “Castalia” nr. 7, p. 55. 
21 Cristian Săuchea, Turban festiv, “Castalia” nr. 7, p. 76. 
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 Belfast Castle 
 
InvitaŃie    (Tarot) 
 
Ploaia de somn îmi adoarme visele 
Din care lipseşti tu. 
De ce nu vii? De ce nu te întrupezi în realitate? 
Ştiu, e o durere fără forŃă: 
Mută, surdă, inutilă. 
Nebunia va fi însă acolo 
Şi ne va salva de la viaŃă. 
 

Magda Tudor 
     

Bilet dus şi întors 
 
Electrocardiograma unui gând 
Începe cu o iluzie. 
Călătorie pe aripi de nopŃi pline de stele, 
Zbor către cer şi moarte 
Într-un sicriu... pentru a fi pretutindeni 
Fără ca oamenii să se mai mire 
De traiectoria şi conŃinutul lui. 
Era în definitiv doar un gând: 
Merita o viaŃă scurtă pentru a se încărca de emoŃii 
Şi o moarte pentru a dispărea din conştiinŃă. 
Îşi căuta lumea, adâncul 
Şi liniştea 
Între aripile întredeschise ale unui înger 
Îmbrăcat în noaptea uitării, 
PromiŃând o călătorie fără sfârşit 
Într-o maşină uzată de fantome 
Strivite de zgomotul lumii. 
 
   Magda Tudor 
   12. 06. 2011 
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Cuviosul Iustin Pârvu de la Mânăstirea Petru Vodă 

 
Cei 300 

sau 
Despre sfinŃenia secretă 

 
Pagini pentru un viitor Manual de supravieŃuire 

 
   Părintele Iustin Pârvu – unul dintre cei mai mari duhovnici români contemporani – a zis: 
„Prigoane, puşcării, temniŃe, izolări, înfometări, schingiuiri, umiliri, astea le-am trecut şi noi. 
Nu mai sunt atât de grozave. Dar prin ce veŃi trece voi, aceasta nu a mai fost de la începutul 
lumii până azi.” Atunci, unul din ucenicii săi a îndrăznit: „Părinte, ce va să zică aceea că ceea 
ce va veni nu a mai fost de la începutul lumii până acum?” „Păi nu vezi, a zis el, că lumea 
întreagă e un Piteşti uriaş? [Adică un loc imens pentru „reeducare”!] Dacă până acum slugile 
diavolului au vrut să ne lepădăm de credinŃă, Adevăr, ceea ce va urma va fi satanizarea 
omului. Acum e încă o oarecare pace. Dar vor veni zile când se vor strădui din toate puterile 
să îndrăcească, să satanizeze omul. Şi ei ştiu de pe acum felul în care s-o facă. Şi cine şi cât 
se va putea împotrivi îndrăcirii forŃate?” 
   Un frate a întrebat: „Părinte, Avva Varsanufie vorbeşte că în vremea sa mai rămăseseră 
doar trei purtători de Dumnezeu. Şi dacă asta era la 550 de ani după Hristos, astăzi câŃi mai 
sunt?” Şi a răspuns Bătrânul: „Trei sute. Căci la sfârşitul vremii sfinŃii nu vor mai face semne 
şi minuni, ci vor petrece neştiuŃi şi necunoscuŃi, în smerenie.”22 
 
 
                                                      
22 Părintele Iustin Pârvu, Apoftegme (culese de ucenici şi apropiaŃi) îngrijite de Iulian Nistea. 
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   Acesta e un avertisment. Dar şi un mesaj de speranŃă. Cei 300 de purtători de Dumnezeu 
sunt atât de ascunşi, încât nici măcar ei înşişi nu ştiu că sunt sfinŃi. Şi aşa îi păstrează 
Dumnezeu în smerenia cea mai adâncă, deplin suverană. 
   Atunci cum ai putea să-i ştii? Cum ai putea să-i presimŃi? Cu ce fel de hipersensibilitate ai 
putea să-i descoperi în acest imens imperiu al indiferenŃei care e lumea? 
 

 
Părintele Iustin Pârvu  Foto: Victor Roncea 

 
 

Invizibilii 
Provocare: 
 
   ScrieŃi povestea unui om care trăieşte Paradisul interior. ImaginaŃi întâlnirea 
cu un astfel de om. 
 
Ştafeta 
 
   În lumea de astăzi, când aproape toată populaŃia planetei se îndreaptă către rău, există totuşi 
câŃiva sfinŃi neclintiŃi. Aceştia există dar nu se văd. Prin puritatea lor deosebită ei încearcă  
să-i convingă de adevăr şi frumos pe oamenii care încă mai au un gram de credinŃă. Cei 300 îi 
salvează pe oameni de la moarte şi deznădejde intrând în visele lor şi ajutându-i să descopere 
Calea către lumină.  
   Dar nu totul este aşa de simplu: chiar dacă reuşeau să intre în minŃile oamenilor, acestea 
erau deja întunecate, iar ei trebuia să dea o luptă cruntă cu demonii care-şi făcuseră deja 
locuinŃă acolo. Şi mai era o problemă: dacă reuşeau să salveze vreun om, sfântul care l-a 
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salvat pierea, iar omul salvat îi lua locul. Avea loc un fel de transfer de substanŃă între 
salvator şi salvat, astfel că salvatorul „se topea” şi dispărea în compasiunea pentru cel salvat. 
Sufletul celui dintâi mergea la odihnă, sufletul celui din urmă îi moştenea lupta şi darurile.  
   Dar dacă salvatorul dădea greş, se putea întâmpla să moară fără să-l fi salvat pe acela în 
mintea căruia intrase. Aşa că salvatorii trebuia să discearnă în care minŃi să intre şi pe care să 
le lase, fiindcă unele lupte erau pierdute mai înainte să înceapă! 
   Numărul salvatorilor se împuŃina pe zi ce trece, oamenii fiind tot mai rezistenŃi faŃă de 
adevăr şi frumos şi tot mai îndârjiŃi împotriva armoniei interioare. Bătălia cu demonii 
îngrozitori ai abisului era nemaivăzută – nu se mai pomenise în toată istoria. Se pare însă că a 
meritat osteneala: din lacrimile de neputinŃă ale celor 300, ale celor 200, ale celor 100, ale 
celor 50, au răsărit alŃii şi alŃii, până când numărul lor a redevenit acela de la-nceput. 
 
        Andrei Spinei, 7 B 
        3. 11. 2011 
  
Moartea lui Iacob 
 
   Era om simplu. Trăia într-o căsuŃă minusculă de la periferie, cu pâine şi sare. Nu avea 
nume. Sau, mai bine zis, nimeni nu îi mai cunoştea numele. 
   De câte ori ieşea pe stradă toŃi ceilalŃi treceau pe lângă el, ba chiar se izbeau de el: nici nu îl 
observau. Când însă vreun om se uita la el, sau se apropia, el se simŃea mai bine, chiar dacă 
acela nu-i adresa nici un cuvânt.  
   Era modest şi tăcut. Nu intra nimeni în casa lui. Aceasta era un loc special pentru el, un loc 
în care se simŃea în largul său. Aici îşi făcea rugăciunile şi aici era locul în care dobândea 
Duhul Sfânt şi se umplea de o putere pe care puŃini o au: însă el nici măcar nu ştia asta. El nu 
voia decât să se ascundă de ochii iscoditori ai lumii, să se ferească de acea răutate care umbla 
nestingherită pe străzile oraşului său.  
   A încercat să-şi imagineze o lume în care binele să domnească peste tot, o lume cu oameni 
simpli ca el. A încercat să cheme acea lume prin rugăciuni şi lacrimi. A încercat să locuiască 
apoi în această mare dorinŃă. 
   După multe luni şi multe încercări de acest fel, a reuşit. Dar el nu avea habar de reuşita sa. 
Şi-a adormit.  
   S-a trezit în casa lui sărăcăcioasă şi, atunci când a ieşit pe stradă, nu i-a venit să creadă! 
ToŃi oamenii erau îmbrăcaŃi în lumină curată; umblau pe străzi dezmierdate de adieri line de 
vânt; străzile erau făcute din marmură albă. Oamenii aceştia ciudaŃi îl vedeau: îl observau de 
la distanŃă şi îl iubeau: în aceeaşi măsură în care şi el îi iubea pe ei. Exista o anumită frăŃie 
nescrisă între aceşti oameni, o frăŃie care le lega sufletele întreolaltă şi le ducea aproape de 
Dumnezeu.  
   Într-una din zile a mers în centrul oraşului. Aceiaşi oameni în haine de lumină şi cu feŃele 
zâmbitoare populau vedenia. Ei s-au apropiat de el şi au format un cerc de foc în jurul lui. 
Unul dintr-înşii l-a întrebat: 
   „- Iacob, n-ai vrea tu să rămâi aici pe vecie?” 
   Iacob a înŃeles că aceşti oameni aveau ceva special: pentru că numele lui nu-l ştia nimeni – 
nici el nu şi-l mai pronunŃa! „Dar ce se va întâmpla cu lumea de jos? Ce va mai fi cu căsuŃa 
mea?” a gândit el. Şi a văzut lumina cea nevăzută ca o adiere şi ca un vânt alb şezând şi 
locuindu-i căsuŃa. S-a liniştit. 
   „- Da, vreau.” 
   Şi Iacob nu s-a mai trezit. 

Cristian George Filip, 7 B 3. 11. 2011  
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 Cetinje 
 
Ospiciul 
 
   În lumea noastră nu mai există siguranŃa zilei de mâine. Oamenii se bucură doar dacă mai 
supravieŃuiesc o zi şi o noapte patimilor şi demonilor care vor să-i îndrăcească. 
   Unii oameni au încă puterea de a se rupe de mizeria pe care ceilalŃi o numesc viaŃă. Ei au 
Universuri paralele unde îşi continuă existenŃa fără griji şi fără necaz. Fiecare Univers de 
acest fel e o evadare din lagărul mizeriei vieŃii. EvadaŃii nu pot fi detectaŃi de demoni şi nici 
invadaŃi de cei necredincioşi. 
   Unul din aceşti oameni era Ńinut legat într-o închisoare a demonilor – deoarece era 
considerat nebun. Deşi era torturat în fiecare zi şi intoxicat cu medicamente, el nu mai simŃea 
durerea pământească, trăind în Paradisul interior creat sau chemat de mintea lui. Visele lui 
puteau fi controlate de el şi dorinŃele lui transformate în obiecte care să decoreze armonios 
Paradisul cel nevăzut.  
   În lumea de afară disperarea era din ce în ce mai mare, nemaiputând să deosebeşti demonul 
de om. Orice lucru în lumea de afară era un mecanism de tortură, făcea obiect de dispută, şi 
fiecare om vroia el să-i fie stăpânul. Prizonierul ospiciului nici nu mai vroia să vadă lumea 
cea pământească. Era dezgustat de necredinŃa şi de dorinŃele meschine ale oamenilor. 
   Totuşi, curiozitatea şi speranŃa că totul se va schimba îl îndemnau pe acest om să reintre 
măcar pentru o secundă în vechea lui lume. Aşa că ieşi din Paradisul lui nevăzut. 
   Se trezi în parcul ospiciului, alergă pe cărări, apoi pe coridoare, trecu prin saloane: oamenii 
erau mecanizaŃi. „Sunt oare ultimul om rămas?” s-a întrebat. Apoi a orbit. UrâŃenia lumii este 
aceea care l-a orbit. Cu inima zdrobită, el a reintrat în Paradisul secret – doar că acesta era 
acum gol. „Ah, atâta frumuseŃe pierdută...” a oftat el.  
   Apoi a observat că luase cu el golurile din oameni. Şi-a hotărât să le crească şi să le cultive 
ca pe nişte flori, sau ca pe nişte animăluŃe de casă, până când se vor umple de aripi sau de 
petale. „În fiinŃa omenească sunt aripi”, ştia el. Nu trebuia decât să creeze sensuri şi armonii 
care să se potrivească acestor goluri şi apoi, când va fi mai puternic, mai viu, să le înapoieze 
acelor oameni cu tot cu simŃirea Paradisului său secret. 
        Vlad Rusescu, 7 B 
        3. 11. 2011  
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 Globe Theatre, London 
 
Păstrătorul Verii 
 
   În fiecare din noi există câte un Paradis interior neştiut, pe care îl descoperim rareori, 
fiindcă adesea îl ignorăm, încăpăŃânându-ne să ne prefacem la nesfârşit că nu există. Acele 
persoane care-şi descoperă Paradisul din interior şi îl recunosc ca atare şi-l îmbogăŃesc pe zi 
ce trece cu energii bune şi cu credinŃă. Pentru că Dumnezeu a dăruit fiecăruia câte un 
asemenea loc interior.  
   „SfinŃii din ziua de azi nu mai sunt sfinŃi ştiuŃi de toată lumea, deoarece nici ei nu ştiu cine 
şi ce sunt ei cu adevărat. Dar poate că aşa e mai bine”, gândi Ian Summerholder mai înainte 
să-şi intre în rol. Apoi nu s-a mai gândi cât de adevărate erau aceste vorbe interioare, chiar 
dacă pentru el, ca regizor, aveau o mare însemnătate.  
   Regizolul fiind un om nu prea vorbăreŃ, nu puteai cunoaşte multe amănunte despre el: doar 
că trăia în umbră şi întuneric, transcriindu-şi gândurile în filme despre care ştia de la început 
că nimeni nu le va lua ca pe ceva adevărat. Şi totuşi, poveştile din ele schimbau nevăzut 
lumea sufletelor.  
   Aşa era el mulŃumit: crea într-una. Îşi îmbogăŃea lumea lui interioară din întuneric, fără să 
fie nevoit să iasă la suprafaŃă şi să se expună. Atunci când totuşi îşi asuma condiŃia de actor, 
avea grijă să ia roluri îndepărtate de propria lui viaŃă. Celebru, trăia în cea mai mare 
ascundere. Niciodată nu s-a gândit că ar putea fi el însuşi un sfânt. Dimpotrivă, se definea pe 
sine drept un fin cunoscător al lumii păcatului. Iar în sine însuşi, se descria ca fiind un om 
simplu, dintr-o bucată, ce şi-a găsit Paradisul interior – în care se afla tot de ce avea el nevoie 
– şi s-a făcut una cu el. 
        Sarah Busuioc, 7 B 
        3. 11. 2011 

 Shakespeare Grave 
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Windsor Castle    Regina Maria 

 
 
Zaraza 
 
   Într-o zi de toamnă aurie la Windsor era mare hărmălaie. La Peleş era hărmălaie geamănă. 
Era ziua Reginei noastre. Toată lumea se gătea, se pregăteau ospeŃe de mare valoare, ca acea 
zi să nu rămână neînsemnată. Casele şi conacele erau împodobite cu ghirlande de flori în 
toate culorile, domnea peste tot în Sinaia o atmosferă de sărbătoare. 
   Printre toate acele case, conace şi grădini exista o căsuŃă gri cu o grădină cu flori uscate, cu 
liane şi arbori vechi, cu aspect neîngrijit. Curtea interioară a acestei căsuŃe, minusculă, era 
foarte întunecoasă, complet neprimitoare. Se spune că acolo locuia o femeie rece, cu aspect 
înfiorător. De fapt, femeia nu era nici urâtă nici rea. Era foarte frumoasă şi stranie: dădea fiori 
tuturor celor ce o vedeau. Era tăcută: nu voia decât să fie lăsată în pace. Iubea lumea, dar nu 
dorea ca lumea s-o placă. În interiorul căsuŃei ei existau flori vii şi animale ciudate, iar pereŃii 
erau pictaŃi în mii de culori. Într-un colŃ din suflagerie se afla un dulap mare negru, care 
atunci când era deschis răspândea o lumină nepământească fulgerătoare. 
   Dulapul era o trecere către lumea cea aurie. Aceea era inversul lumii moderne. Femeia 
practica ritualul plecării în fiece seară. Se îmbrăca în haine de catifea închise la culoare: pline 
de noapte. Ducea în lumea cea aurie toate nopŃile şi durerile de aici. 
   După petrecerea Reginei, într-o după-amiază, s-a aşezat pe o bancă din parcul Casino-ului 
şi a aşteptat. A venit la ea chiar Regina: şi-a concediat suita şi s-a aşezat lângă ea. Nu şi-au 
vorbit. Regina a plâns. Copilul ei cel mai mic era bolnav. 
   Zaraza a privit-o în ochi. Parcă s-ar fi cunoscut dintotdeauna. Vorbind cu gândul, privind şi 
coborând privirea, la un moment dat Regina s-a liniştit. Şi de atunci, ori de câte ori se 
întâmpla să ajungă în Sinaia, alegea acea bancă din parc. A fost mult mai liniştită de-atunci, 
deşi peste ea au venit alte încercări, umiliri şi dureri. 
   Zaraza era nevăzută. Unii spuneau că nici n-a existat. A învăŃat-o şi pe regină să fie 
nevăzută, după cum îi va fi voia. I-a prezis apoi moartea şi i-a mai zis că o va aştepta aici 
până la sfârşitul vremurilor, când ea va veni călare pe un cal alb. 
 
         Delia Beca, 7 B 
         3. 11. 2011 
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Omul de cristal 
 
   Oare cine e această arătare ciudată cu chip de om ce priveşte atent spre nimeni şi nimic, ce 
trăieşte din gânduri şi idei neîmpărtăşite? Această întrebare îmi răsuna mereu şi mereu atunci 
când priveam cu uimire, fior şi bucurie spre cel ce venea ca o umbră tremurătoare spre mine. 
   Ce vrea de la mine? Cu siguranŃă nimic! Simt că are tot ce îşi poate dori un om, chiar dacă 
are alura unui solitar, a unui sărac, însă nu a unui necăjit. Ce tot spun eu acolo? Nu e deloc 
sărac! E cât se poate de sigur că e bogat din cale-afară. Are un Paradis neasemuit în suflet şi 
asta este mult mai mult decât e nevoie pentru a fi un om fericit! 
   Se opreşte chiar lângă mine. Nu pot să schiŃez nici măcar un gest. Văd, aud şi simt că 
trăiesc la voia acestei ciudăŃenii. Ochii lui de cristal mă fac stană. Liniştea aceasta, mult prea 
profundă, mă cutremură. O lumină caldă ia naştere în acel trup şi încet-încet se transformă în 
sentimente: bucurii, trăiri neînŃelese, transmise sufletului meu nesătul. Întregul „eu” moare 
instantaneu, pentru ca apoi să renască din idei, gânduri şi fericiri primite. Mă simt ca un 
phoenix cu aripi de iubire şi aş vrea să fiu veşnic în forma aceasta. Aş vrea să-i transmit 
binefăcătorului meu tot ce simt, însă nu pot să rostesc nici un cuvânt. Şi totuşi, ştiu că el mă 
înŃelege perfect. Eu nu pot să-l înŃeleg, şi nici nu cred că-l voi înŃelege vreodată, deoarece 
există ceva ca un ecran de tăcere interpus între mine şi el. Mă protejează, sunt sigur, pentru că 
există de bună seamă adevăruri pe care acum nu pot să le suport. 
   Nici n-am observat cum, invizibil, reluându-şi chipul de umbră, s-a-ndepărtat lin. Poate va 
bucura alŃi oameni, alŃi simpli trecători prin viaŃă. Am rămas liniştit, fericit, împăcat şi totuşi, 
plin de dorinŃă... 
        Bogdan Luca, 7 B  
FaŃă-n faŃă 
 
   Omul este cu totul altceva faŃă de ceea ce sunt eu. Eu sunt o fiinŃă ciudată, indefinită, care 
încearcă să găsească ceva – un nu-ştiu-ce – dar dorinŃa de a descoperi un altfel de „Univers” 
este foarte mare.  
   O nouă zi. O nouă zi în care sufletul mă chinuie şi încearcă să iasă cumva din mine. Nu ştiu 
de ce, dar asta simt! Stau în camera mea. Nu fac nimic decât să mă gândesc: de ce oare vrea 
să plece?  
   Dintr-o dată îmi ridic capul şi văd cum cineva scrie pe perete litere şi cuvinte: „Nu te 
părăseşte nimeni!” 
   Atât de mare a fost şocul acela, că mi-a sărit sufletul şi a început să danseze prin încăpere, 
cu toate că nu se auzea nici o melodie! Am stat şi m-am uitat la el timp de vreo zece-
cincisprezece minute, apoi am început să povestim despre ceea ce îşi doreşte el şi despre ceea 
ce îi impun eu. Voia doar atât: să evadeze o clipă pentru a-şi putea exprima gândurile chinuite 
de mine. 
   După această discuŃie – destul de aprinsă – am încercat să înŃeleg de ce nu simt, de ce nu 
sunt ce vrea sufletul meu, deoarece tot în mine se află, şi tot ceva din mine reprezintă şi el! 
Altă soluŃie nu am găsit, decât aceea că o persoană e dedublată: de fapt, ea este două lucruri 
complet diferite. Iar fiecare părticică din el vrea cu totul altceva: poate linişte, poate speranŃă, 
poate bunăvoinŃă... 
   Dar cum să primeşti lumina din tine, când nu ştii bine ce eşti, cine eşti? 
 
        Teodora Pampu, 7 B 
 
  P. S. Lucrarea aceasta nu are nici o legătură cu tema propusă. Sunt doar nişte amărâte de 
gânduri, neînŃelese nici măcar de mine. 
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Casa umbrelor 
 
   Paradisul... fericirea eternă a clipei... râsul molipsitor... toate acestea, în lumea noastră nu 
mai există nici ca dorinŃă. 
   Mă plimbam pe stradă. Uitându-mă împrejur vedeam oameni singuri sau grupuri 
gălăgioase, cupluri de îndrăgostiŃi, copii venind grăbit de la şcoală. Ceva, cineva mi-a atras 
deodată atenŃia. O ploaie nepotolită de frunze multicolore acoperea oraşul cu pături moarte. 
M-am lăsat furată de peisaj: parcă toată acea minune îmi indica un om anumit. Cineva, un om 
singur, râdea şi plângea; era ciudat: nu ştiai ce va face în următorul moment. Suferea şi era în 
acelaşi timp fericit. Trăia şi murea în aceeaşi clipă; lumea lui secretă se derula cu intensitate. 
   „Ce? SunteŃi nebune? Să mă apropii eu de un astfel de om? Niciodată...” vorbeam cu 
frunzele. Nu mi se părea ciudat să vorbesc cu ele precum vorbeşti cu o persoană. Mi se părea 
mai ciudat să intru în vorbă cu omul acela. Şi totuşi, omul acela avea ceva aparte, un nu-ştiu-
ce şi-un nu-ştiu-cum care mă atrăgea fără putinŃă de scăpare. Mă omora curiozitatea. 
   Voiam să aflu ce-i cu el, ce-i cu mine. „Nu, nu vreau să aflu ce e cu el; nu mă interesează ce 
e cu mine”, m-am luptat cu gândul. Am plecat direct spre acel bărbat. 
   Când mi-a răspuns la salut, mi-a spus pe nume. 
   - De unde ştiŃi cum mă cheamă? am întrebat uluită. 
   - Mintea mi-e Ńara. łara mi-e mintea. Deşi sunt singur, sufăr şi mă bucur împreună cu toŃi. 
Vino cu mine şi vei înŃelege. 
   - O, nu! Nu mă atingeŃi! 
   Eu sunt cea care l-a luat de mână. Adevărul se opunea cuvintelor.  
   M-am trezit într-un coridor, apoi într-o cameră luminată în roz albăstriu. „Nu prea există 
această culoare...” am râs puŃin în gând. Apoi am observat că nuanŃele opuse erau clipiri ale 
luminii: lumina clipea roz şi albastru, ca şi cum s-ar fi deschis şi închis un ochi nevăzut. 
Acest sentiment amuzant nu a durat însă prea mult, dat fiind condiŃia în care mă aflam. 
   În jurul meu erau doar umbre albe, siluete plutitoare. În timp ce mergeam, am văzut şi o 
siluetă neagră: era singura umbră de pe întreg tărâmul acela. Avea formă de om, nu avea însă 
faŃă, gură, ochi, nas, nu era îmbrăcat: era efectiv o pată de negru intens în contur de om. M-
am dus direct la el: era omul meu. În drumul meu către el atingeam celelalte umbre sau chiar 
treceam prin ele, şi percepeam imagini ale minŃii lor, sentimente, emoŃii, dar nu-mi păsa. 
Voiam adevărul. Adevărul lui. Ce se întâmpla de fapt aici. Am ajuns la umbra neagră într-o 
plutire lentă, deşi făceam efort să străbat pădurea de umbre albe. Umbra mi-a spus: 
   - Vezi? Aşa arată lumea ta dacă o priveşti dinăuntru. Umbrele albe sunt suflete care pâlpâie. 
Parcul, magazinele, primăria sau şcoala sunt camere, coridoare, culoare şi alei ale destinului, 
locuri de răgaz sau de avânt. Vino cu mine: mai am să-Ńi arăt lumea mea. 
   Era cam greu să vorbeşti cu acel „cineva” când nu avea ochi, gură, nas sau urechi; voi 
reflecta o vreme asupra trecutului, însă atunci, pe loc, nu-mi mai puneam problema aşa. 
   Era omul meu: omul din parc. Cine ar fi putut crede că acel om stingher, rătăcit de lume, 
era singurul special într-o lume de oameni care se-mbracă la fel – în aceleaşi gânduri, dorinŃe, 
emoŃii?  
   Mi-a arătat apoi lumea lui. Era exact aşa cum voia el: pură, frumoasă, sfântă. Mintea lui era 
aceea care îi modela lumea. Puteam vedea totul: numai pe el nu îl puteam vedea. Puteam 
înŃelege totul: numai pe el nu îl puteam înŃelege. Era mai strălucitor decât văzul şi mai negru 
decât taina cea mai adâncă pe care o cunoscusem. 
 
        Teodora Mitea, 6 B 
        4. 11. 2011 
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Cele două voci 
 
   Un om poate fi orice. Poate fi bunătate sau răutate, poate fi cum şi cât îşi doreşte să fie.  
   Marc e un băiat obişnuit, sau cel puŃin aşa credeau el şi cei din jurul lui. El este unul dintre 
aceia cu darul binecuvântării. ViaŃa lui era frumoasă, chiar dacă unii din cei din jur îl mai 
batjocoreau. În general lumea se simŃea bine când era cu el: era un bine inexplicabil, care 
venea parcă din toate părŃile. Toate acestea nu aveau să dureze însă prea mult. A venit vremea 
să fie chemat la cer. 
   Şi n-a ştiut dacă era chiar moartea, sau doar o repetiŃie pentru moarte. Timp de câteva nopŃi 
a simŃit că ceva îl cheamă spre cer, dar nu îşi putea da seama ce era. Într-o noapte a visat că 
era în spaŃiu – sau chiar s-a văzut acolo – şi ştia că poate să respire fără să aibă nevoie de 
costum de cosmonaut. Era înconjurat de stele, iar în depărtare se vedeau planetele şi Soarele 
– dublu cât Terra. Se învârti de câteva ori în spaŃiul negru, dar nu reuşi să se trezească, nici să 
îşi schimbe visul. Poate că nu era vis, îşi spuse. 
   Dintr-o dată apărură înaintea lui două feŃe gigantice. Erau în întunericul deplin, se 
distingeau clar doar buzele lor. Una din ele îi spuse: 
   - Eu sunt vocea raŃiunii şi întruchiparea binelui celor două lumi, iar ea este sora mea cea 
mică: vocea suspinelor şi întruchiparea milostivirii. Suntem aici să-Ńi transmitem dorinŃa de 
sus. 
   - DorinŃa este ca tu să-Ńi laşi darul ca moştenire unui alt muritor şi să vii aici, unde îŃi este 
locul. 
   - Cum adică: unde îmi este locul? Trebuie să mor? 
   - Nu trebuie să te sperii: nu vei muri. Ci trebuie să treci prin portalul dimensional. El apare 
la fiecare lună plină în locul cel sfânt – acolo unde se reflectă lumina lumii, îi spuse vocea 
raŃiunii. 
   - Gândeşte-te, însă, te rugăm să accepŃi negreşit, suspină vocea suspinelor. 
   - Am să mă gândesc, mai apucă să spună mai înainte de-a se trezi în patul său. Acolo îşi 
aduse aminte de ceea ce îi spuseseră vocea raŃiunii şi vocea suspinelor, dar şi de ceea ce 
rămăsese nespus. Ştia mai mult decât îşi vorbiseră.  
   Se gândi mult şi bine. A căutat locul cu mintea. Vocile îi spuseseră că portalul se va 
deschide la lună plină în locul sfânt unde i se reflectă lumina. Era locul unde a murit marele 
preot: şi-a amintit că a citit undeva că un mare preot a murit în poiana cea mare a parcului. 
Acolo era locul cel sfânt din lumina lunii.  
   A ajuns în poiană în noaptea cu lună plină. Acolo era un cerc de metal – un fel de platformă 
de pe care se reflecta întotdeauna lumina albă a lunii. Nu avea nici un prieten cu adevărat 
apropiat, aşa că nu ştia cine i-ar fi putut moşteni darul. S-a apropiat de unul dintre copaci şi   
l-a atins cu ambele mâini. L-a rugat să i-l păstreze până când va veni primul om adevărat.  
   Era un tei. Teiul consimŃi. Băiatul se îndreptă apoi către portal. O voce în mintea lui i-a 
spus atunci că a făcut alegerea bună. Nu ştia dacă se referea la lăsarea darului, la hotărârea de 
a pleca, sau la amândouă. Era însă perfect liniştit. 
  Portalul se deschise fără nici un avertisment, fără sunet, şi Marc rămase uimit de ceea ce era 
în el, după el. Din mijlocul lui vedea toate locurile de pe Pământ, prezentul, trecutul şi 
viitorul. A văzut raŃiunile albe ale oamenilor, le-a auzit durerile cum suspină, a văzut 
începutul şi sfârşitul istoriei. A văzut uşi cu aripi albe – uşi zburătoare cum se deplasează sub 
orizont, paralel cu Pământul, pe traiectorii fine, pentru ca apoi să se aşeze ca nişte fiinŃe 
domestice, ascultătoare. A văzut oamenii cum le deschideau şi cum treceau prin ele în 
Universuri multiple. Erau treceri din anticamera Lumii în camere legate între ele prin grădini 
interioare, alei şi prin coridoare Şi fiecare trecere de acest fel era o sărbătoare.  
 
        Ştefania Roşca, 6 C 
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Capela inimii 
 
 
 
 

Motanul perfect 
 
   Într-o zi un bărbat de vreo 30 de ani a 
rămas fără bani, fără slujbă şi fără casă, 
fiindcă nu şi-a mai putut plăti chiria. Fiindcă 
nu şi-a mai putut permite să-şi cumpere de 
mâncare s-a gândit să imite pisicile. El a 
încercat, a tot încercat o vreme, dar nu putea 
fi o pisică perfectă, aşa că s-a gândit să îi 
imite numai instinctele. 
   După un timp el uită de casa lui de 
dinainte şi de tot ceea ce Ńinea de acea 
locuinŃă: singura lui casă, de acum înainte, 
va fi lumea întreagă. El a imitat aşa de bine 
pisicile, încât a început să înŃeleagă şi restul 
animalelor cu care pisicile veneau în contact.  
   Într-una din zile s-a dus să-şi viziteze sora 
mai mică. Odată ajuns la poartă, a uitat de 

sonerie: a sărit gardul şi s-a urcat pe balconul de la primul etaj. Sora lui l-a recunoscut cu 
greu. L-a întrebat de ce nu-şi caută o nouă slujbă, o nouă casă. El i-a răspuns că nu mai vrea 
slujbă şi casă, că lumea întreagă e casa şi paradisul său. Sora lui a văzut că e fericit, aşa că n-a 
mai zis nimic. Şi-au luat rămas bun. 
   Într-o dimineaŃă s-a trezit cu o groază de reporteri pe cap: aceştia voiau să ştie dacă sare de 
pe o casă pe alta pe acoperişuri şi dacă prinde peşti şi păsări cu gura. I-au mai spus că ar 
putea deveni celebru. El i-a lăudat: a spus că sunt nişte adevărate animale de pradă. Apoi a 
răspuns că nu-l interesează nici averea, nici faima. Oamenii de pradă au rămas cu gura 
căscată. El le-a mai spus că înŃelege graiurile animalelor şi că animalele sunt scârbite de ceea 
ce au ajuns ei, oamenii. Apoi, mai înainte ca reporterii să-şi dea seama, cu o agilitate de 
necrezut, eroul a dispărut. 
   Se spunea că şi-a găsit sălaş în Dumbravă. Ar mai fi fost văzut pescuind într-unul din 
lacuri, iar unii oameni, care l-au văzut de departe, au spus că se gudura pe lângă o căprioară 
venită din pădure. Căprioarele, puii de mistreŃ, păsările, nu se temeau de el, ci erau singurele 
fiinŃe care păreau să-l înŃeleagă. Oamenii care se aşezau în locurile unde îşi făcuse el culcuş 
se însănătoşeau indiferent de boala de care suferiseră. AlŃii deveneau blânzi, omenoşi, şi se 
cufundau într-o fericire care până atunci le fusese refuzată. Animalul îi învăŃa să redevină 
oameni.  
   Nu se ştie nici până azi care erau legăturile motanului cu oamenii sau cu divinitatea. 
Mărturiile sunt contradictorii. Unii spuneau că l-ar fi văzut în bisericuŃa maramureşeană din 
Muzeu, alŃii rugându-se norilor în apropierea morilor de vânt, alŃii ascultând atent aerul. Nu 
s-au mai putut apropia de el decât copiii, iar spusele acestora nu puteau fi niciodată de crezut. 
 
        Alexandru Lie, 6 C 
        2. 11. 2011 
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Castelul Alcazar de Segovia 
 

Muzica pură 
 
   Era odată un om pe nume Almador. El trăia undeva în Asia Mică, într-una sau în toate acele 
Ńări, nu se ştie precis unde, deoarece Almador era veşnic călător. Îi plăcea să cânte la chitară. 
Nu avea glas, fiindcă era mut, aşa că Almador cânta cu vocea numai în propria sa minte. 
Niciunde n-a fost primit să lucreze, prin urmare el cânta şi dormea pe străzi, unde era cald.  
   În fiecare zi oamenii treceau pe lângă el fără să-l vadă şi fără să-l audă cântând. Auzeau 
doar un glas de departe şi o muzică stinsă, oricât ar fi cântat el de armonios şi de pasionat. 
Cânta şi cu vocea, însă numai în gând. Se simŃea prins în capcană; era ca şi cum ar fi rămas 
blocat în mâl: lumea întreagă era o mlaştină din care încerca să iasă. 
   Pentru că nu era observat de trecători, Almador nu primea nici un ban: dar nu-i trebuiau. Se 
hrănea oarecum cu muzica neauzită. Era bucuros înlăuntrul muzicii sale, chiar dacă aceasta 
trecea neobservată pe străzi ca şi el.  
   Într-una din zile, când cânta mai aprins, i s-a rupt una din corzi. A continuat să cânte ca şi 
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Era luni. 
   MarŃi s-a dus pe-o altă stradă să cânte. În timp ce cânta, a venit la el un grup de oameni 
îmbrăcaŃi în mantii negre. Priveau straniu la bietul Almador, cu nişte priviri fără ochi, cu nişte 
ochi fără faŃă. Atunci i s-a dezacordat altă coardă, apoi s-a rupt.  
  Miercuri şi joi şi vineri au fost la fel. Sâmbătă i s-a rupt ultima coardă şi a rămas fără corzi. 
Atunci i-a văzut din nou pe oamenii în negru. Ei şi-au dat mantiile jos. Cerul s-a aprins, 
soarele s-a intensificat, strada s-a animat. Sub mantiile negre nu era nimic.  
   Almador a început să cânte la chitara fără corzi şi în gând cu vocea sa mută. MulŃime de 
oameni s-a strâns atunci în jurul lui, bucurându-se de muzica mută, neauzită. Şi lui i s-a părut 
că moare în timp ce cântă, şi chiar a murit, atât era de frumos! 
   Pe stradă, în mijlocul mulŃimii, nu se mai vedea decât o chitară cu corzile rupte, un simplu 
lemn prăfuit. Şi a fost ziua a opta. 
 
        Alexandru Petre, 6 A 
        2.11. 2011 
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 Castelul Bunratty 
 
 
 
Priveşte înapoi cu iubire! 
 
   Într-o lume plină de lucruri rele, de lucruri de nimic, şi de oameni pe măsură, a existat un 
om care nu era văzut de nimeni din cei dimprejur. Acel om simŃea minunea de a fi şi se 
bucura de frumuseŃea fiecărei zile, chiar dacă zilele erau urâte pentru cei necuraŃi. 
   A existat tot atunci o fetiŃă. Cu toate că familia ei era plină de necuraŃi, ea era senină şi 
fericită. Pe ea nimeni şi nimic n-o putea atinge: era protejată de ceva nevăzut.  
   Ea a observat că de fiecare dată când se uită înapoi, când trece prin parc, copacii se-nviorau, 
iarba şi florile călcate-n picioare se ridicau, ca şi cum ar fi înviat. Le privea cu uimire şi cu 
mult drag. ViaŃa ei era un paradox: trăia, dar nu ştia cum trăieşte: se bucura, dar nu-şi dădea 
seama ce se petrece în bucuria ei. 
   Într-o zi, la fel ca omul minunii de-a fi, nici ea nu a mai fost văzută de nimeni. Când trecea 
pe lângă ceilalŃi oameni, ei urlau ca din gură de şarpe, de parcă ar fi fost arşi; de parcă îi 
omora cineva. În seara aceea a visat un înger cu aripi imense. Îngerul îi şoptise ceva, apoi a 
dispărut. Nu mai ştia ce-i şoptise. Ştia numai că îngerul cu aripi imense a dispărut brusc, ca şi 
cum n-ar fi fost, iar ea se trezise.  
   Apoi s-a întâlnit cu omul cel nevăzut. Stătea undeva pe o bancă în parc, în spatele ei, 
privind învierile. Privirea lui a chemat-o.  
   - Întoarce-te acasă, i-a spus bărbatul. Priveşte înapoi în trecutul alor tăi! i-a mai spus, apoi a 
dispărut.  
   L-a ascultat. S-a-ntors, a privit. FrumuseŃile acelor vieŃi pierdute au început să învieze; 
amintiri pierdute definitiv au început să se ridice la viaŃă. Oamenii ei şi-au revenit. Au 
început să-şi recupereze memoria, şi ceea ce-a mai rămas din propria frumuseŃe şi viaŃă.  
   FetiŃa nu l-a mai întâlnit pe om niciodată. S-a întrebat multe despre el şi despre îngerul cel 
gândit, dar n-a găsit deocamdată răspuns. Nu ştia decât că tot mai mulŃi oameni se îndreaptă 
spre ea: şi vin şi tot vin în urma ei şi i se aşează cuminŃi pe micile urme. 
 
        Teodora Groza, 6 A 
        2. 11. 2011  
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 Antrim Castle 
 

Facerea 
 
   Într-o lume plină de neputinŃe răutăcioase şi de chipuri înşelătoare, era un om singuratic 
care-şi menŃinea pacea interioară şi bucuria în ciuda ispitelor şi neîncrederii celor din jur. El 
îşi căuta demult un prieten, dar acesta nu mai apărea. Aşa că omul cel singuratic era un 
rătăcitor. Fusese un căutător, dar la un moment dat motivul s-a stins, calea a dispărut. Omul 
şi-a continuat drumul, însă drumul era spre niciunde. Totul era o scenă, iar scena acestui 
teatru imens era populată de păpuşi şi maşinării controlate în mod nevăzut.  
   Oamenii deveniseră păpuşi ce nu mai valorează nimic, păpuşi care la exterior sunt 
frumoase, dar suflet nu au. Sufletul lor e împietrit înlăuntrul lor, creierul îngheŃat; şi nici nu 
se mai ştie ce zile au avut acele păpuşi, ce zile mai au! Cei ce le manevrează sunt invizibili şi 
nu este imposibil ca totul să fie o singură maşinărie. Trupurile sunt vizibile, sufletul e însă de 
nepătruns. Iar gândurile sunt ca nişte mici boabe de orez, nedezvoltate, din care nu se vor mai 
naşte grădini. Sufletele acestor boabe au fugit şi nu se mai întorc. Boabele sunt sterpe. 
   Drumul omului nostru a devenit sec, aşa de sec şi de trist cum e o plimbare printre 
marionete. Marionetele acestea aveau un singur lucru în comun, un singur lucru era sigur în 
tot trecutul lor: toate au fost cândva suflete.  Suflete vii, cu trăiri minunate, sau cu minuni 
netrăite, dar demne de trăit.  
   Omul s-a gândit să abandoneze această călătorie pe care-o vedea inutilă: nicăieri nu avea să 
găsească un om la fel ca el, sau măcar asemănător. Însă n-a renunŃat: a tot căutat şi a căutat, 
până n-a mai ştiut ce şi de ce caută. Zile, luni şi ani de călătorie s-au scurs în trecerea printre 
marionete, printre propriile lui iluzii şi gânduri. 
   Sfârşit de puteri şi îmbătrânit, s-a-ntors acasă: propria umanitate o resimŃea dureros. 
Singurătatea îi devenise insuportabilă. Ar fi căutat păpuşarul, dar acum era sigur că nici acela 
nu era om. A lăsat să-l cuprindă abandonul şi deznădejdea. A privit în trecut, a privit în vis, a 
privit în gol. S-a privit în oglindă. Figura din oglindă a început să se schimbe. A început să se 
mişte fără ca el să fi făcut nimic. Figura căpătă viaŃă şi ieşi din oglindă în faŃa lui. A început 
să-i vorbească. Glasul era lin, liniştit. Omul se bucură că avea în sfârşit pe cineva care să-l 
înŃeleagă. Lumina din el căpătase viaŃă. Tot ceea ce fusese într-însul speranŃă era acum ea. 
Era perechea lui: jumătatea perfectă. Şi el era, oarecum, creatorul ei: visătorul – chiar dacă 
adevăratul ei creator era Dumnezeu. „Iată vis din visele mele şi carne din carnea mea!” şi-a 
amintit el de Adam stând înmărmurit de uimire şi admiraŃie în faŃa Evei.  
   Încă nu era hotărât, încă mai ezita în faŃa fericirii neaşteptate, însă ştia că femeia din faŃa lui 
va purta nume din numele lui. 
      Diana Voicu, 6 A  2. 11. 2011 
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Memoria 
 
   A fost odată un om, sau o altă fiinŃă, care gândea. Nu-şi mai amintea nimic. Nu ştia cine 
este, nu ştia ce va fi. Se plimba printre cuvintele interioare, printre gânduri, ca prin grădini de 
paradis interior. 
   „Nu Ńin minte să fi avut o mamă. Nu ştiu cum am ajuns aici. Nu ştiu de ce mă aflu aici. Îmi 
dau seama numai de faptul – incontestabil – că sunt absolut singur. Sunt înconjurat de flori şi 
grădini: dincolo de ele e numai deşert. Locuiesc într-o casă construită în întregime din piatră. 
În fiecare zi mă gândesc: oare de ce nu e nimeni în jurul meu? Singurii mei prieteni sunt doi 
pisoi. Sunt singurele fiinŃe vii de aici: îi văd plecând şi venind, torcând, uitându-se la mine cu 
ochi mari cât farfuriile de cristal! 
   Deşi sunt singur, cu ei sunt fericit. Ştiu că, într-un fel, lângă mine mai e cineva. Cineva care 
se uită în fiecare zi la mine, cineva care crede în mine, care mă veghează şi mă ajută. Se află 
aici în mine, bine ascuns, bine aşezat. Nu-l voi pierde nicicând. Dar dacă încerc să-l descopăr, 
nu reuşesc nicicum. Deşi ştiu că nu e posibil, totuşi încerc. Odată am crezut că pisoii sunt de 
vină. Că ei îmi dau impresia că nu sunt singur, că datorită lor simt cum creşte cineva în mine. 
Credeam că prezenŃa nevăzută e creaŃia lor. Dar n-a fost aşa.  
   Am încercat să văd cum m-aş simŃi fără ei. Nu le-am mai dat de mâncare, nu le-am mai dat 
apă, i-am izgonit. Dar ei plecau şi reveneau: nu plecau niciodată definitiv. În momentele de 
temporară singurătate am încercat să detectez prezenŃa nevăzută. Dar n-am reuşit.  
   Apoi ceva s-a schimbat. Florile din jurul casei mele de piatră se ofileau pe rând, deşi le 
puneam apă şi îngrăşământ în fiece zi. Nu mai ştiam ce să fac. Eram confuz, disperat. 
Paradisul meu începea să se destrame.  
   Într-o dimineaŃă, când m-am trezit, am găsit pisoii întinşi pe jos în faŃa pragului. M-am 
speriat. Prima oară am crezut că dorm greu, apoi mi-am dat seama că muriseră. 
   Am început să plâng. Am ieşit. În spatele casei era o singură floare neofilită, restul 
pieriseră. Nu le mai vedeam nicăieri, parcă intraseră la loc în pământ. M-am uitat la floarea 
rămasă cu durere şi drag. Voi încerca să îngrijesc acea floare mult timp de acum încolo. Până 
când nu voi mai fi deloc, sau până când pisoii mei vor căpăta suflet nemuritor.” 
 
        Maria Halmaghi, 6 A 
        2. 11. 2011  
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Îngerul de lemn 
 
   Era odată un sat la marginea lumii: un 
sat neştiut. Acolo trăia un bătrânel despre 
care se spune că ar fi avut aproape 80 de 
ani, deşi nimeni nu mai ştia. Era un om 
îmbrăcat sărăcăcios, care întreaga lui viaŃă 
a fost ignorat. În acea perioadă oamenii 
erau schimonosiŃi de răutate, încât toate 
oglinzile fuseseră vrăjite de cele mai mari 
vrăjitoare ca să-i arate pe oameni frumoşi. 
   Acest om, despre care vă voi povesti eu 
acum, trăia într-o casă mică: avea un 
buştean pe post de scaun şi bancă şi nişte 
fân în chip de pat. Avea un cuŃit cu care 
cioplea în lemn toată ziua: făcea tot felul 
de statuete. Ele erau aşa de mici, încât 
puteau fi puse în buzunar. Nu avea copii, 
nici nepoŃi. Şi-ar fi dorit şi el un copil 

căruia să-i poată împărtăşi iubirea pe care o revărsa inutil peste oameni de-o viaŃă. Când 
încerca să vorbească puŃin cu cineva i se întorcea imediat spatele. „Oamenii aceştia nu au 
decât ceafă: ceafă în spate, ceafă în faŃă. Ceafă de jur-împrejur. Acesta e iadul”, gândea el 
mâhnit. 
   Stătea la marginea unui lac şi-i invita pe oameni să-i privească oglinda: să-şi vadă adevărul 
în faŃă. Lacul nu fusese vrăjit. Nu era ascultat niciodată. Ştiau ei ce ştiau. 
   Bătrânul fără vârstă şi fără identitate a descoperit într-una din zile un copilaş în scutec, ce 
fusese abandonat. Plângea într-una: pesemne că suferea de-o boală cumplită, incurabilă, 
neştiută. PărinŃii lui se temuseră să nu se îmbolnăvească şi ei, aşa că se hotărâseră să-l uite. 
   Bătrânul îl luă la el acasă. El nu se mai temea de nimic: era deja mort. Avea o pătură pusă 
deoparte, pe care nu o mai folosise nicicând: o păstrase pentru propria înmormântare. Era 
prea sărac să-şi pună deoparte coşciug. O luă şi îl acoperi cu ea pe copil. Copilul tăcu. Făcu 
un ceai din plante culese mai înainte şi uscate la soare. Îl dădu copilului să îl bea. Copilul bău 
cu înghiŃituri mari. Apoi ochii lui mari s-au închis. A adormit. Omul nostru începu atunci să 
cioplească, şi ciopli şi ciopli până în zori. La primele raze ale soarelui lucrarea lui era 
terminată. Era un îngeraş. Îl puse la gâtul copilului. Copilul zâmbi în somn (sau în moarte). 
Apoi se trezi. Era liniştit, perfect sănătos. Bătrânul se duse la el şi-l îmbrăŃişă fericit: era un 
miracol. Dar nu va spune nimic nimănui. Băiatul rămase secretul lui, la fel ca îngerul magic, 
la fel ca rugăciunea tăcută, la fel ca identitatea şi timpul lui.   
   Şi dacă vor apărea legiuni de îngeri de lemn – atârnaŃi de troiŃe la răscruce de drumuri, 
aşezaŃi pe garduri, la ferestre, sau în copăcei – numai copiii vor fi capabili să-i vadă şi să-i 
aleagă, fără să ştie însă nici ei cum sau de ce au ajuns tocmai aici. 
 
       Adela Georgescu, 6 A 
       2. 11. 2011 
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 Graffiti 
 
Cel ce se ghemuieşte în sine însuşi 
 
   ...În lumea în care tocmai intrasem, după marele meu tumult, totul era ascuns şi tăcut. Nu 
mă mai simŃeam ca un cărbune singur într-o mină de diamant: în jurul meu totul, absolut totul 
era pustiu. Soarele era mereu la apus, obosit, epuizat de faptul de-a fi, mereu fără vlagă, 
mereu sfârşit.  
   Curios, am intrat în pădurea din apropiere. Acolo nimic nu mişca: frunzele erau inerte, 
puŃinele animale posibile preferau să stea ascunse în vizuini. Tuturor părea să le fie teamă. 
   Am simŃit cum un mic tremur m-a străbătut. Nu ştiam de unde vine, nici unde se duce. Mi 
se făcuse şi mie teamă, aşa, dintr-odată, fără să ştiu precis de ce. Tremurul a continuat: mai 
tare şi mai tare, mai adânc, mai profund. Am început să mă sperii de mine însumi, de tot ce-i 
în jur, până şi de animalele mici ascunse, chiar dacă le ştiam mai speriate decât mine, decât 
Universul.  
   Teama creştea încet: simŃeam cum Soarele oboseşte şi cum se epuizează în cerul lui, încât 
abia se mai Ńine de bolta cerească! 
   Brusc am simŃit mişcare printre copaci. Teama mi s-a mai domolit, chiar dacă frunzele 
copacilor au început să tremure, chiar dacă se vedeau stelele albe zburând jos. Vântul astral şi 
vântul din codrii sunt una, mi-am zis. Fusese înfricoşător să văd frunzele nemişcate. 
   În faŃa mea înaintă prudent, însă hotărât, o făptură mică, cenuşie, îmbrăcată în haine strâmte 
făcute din piele de căprioară şi învelită într-o pelerină groasă, miŃoasă, ca din blană de urs 
polar.  
   - Bună minte, voinicule! Mintea cea bună, mintea din urmă, mi-a zis. 
   - Bună să-Ńi fie vremea. Ce s-a-ntâmplat aici? 
   - Aici nu s-a-ntâmplat nimic. 
   - Dar toate sunt date uitării! Toate se zbat să fie şi nu sunt. Le este teamă. De ce? 
   - Aici este un loc al imaginaŃiei. Eu creez acest loc. Însă teama şi deznădejdea sunt în mine 
până în ultima fibră. Nu pot să scap.  
   - ÎnŃeleg, locul este rănit. Ce Ńi s-a întâmplat? 
   - Mi-am dat seama că nu exist. Stau ghemuit în mine însumi fără să mă ştiu, fără să mă 
cunosc. În mine e-o lume întreagă-ntunecată. Sunt nemuritor şi sunt nenăscut. Am în mine 
vieŃi întregi netrăite; Universuri întregi n-or să-şi facă nicicând încercarea, iubiri şi destine 
vor sta neîntâlnite. Toate sunt suspendate în înserarea cea permanentă. 
   - Vorbeşti de Soarele acesta epuizat? 
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   - Îl vezi cum e? E deja roşiatic. Şi nu mai e nimic de făcut.  
   - Nu-Ńi fie teamă: va veni cât de curând nemurirea cea bună. 
   - Crezi? 
   - Sunt convins. 
   - Şi atunci: ce să fac? 
   - Lasă-te să fii! 
   Nu mi-a mai răspuns. S-a cufundat iarăşi în sine şi nu va mai reveni. Soarele roşu de pe 
cerul lui de hârtie a săltat totuşi un pic în veşnicul lui apus. 
 
        Vlad I. T. Popa, 6 A 
         2. 11. 2011 
 
 
 

Dezvăluiri anonime 
 
Zmeul meu..., un toast în cinstea ta! 
Vinul e dintr-o selecŃie aromată de vise seci; 
Vreau să te ridici, însă nu vreau să zbori acum 
Lăsând în urmă neguri paralizate de frică: 
ÎnălŃarea ar însemna îndepărtare fizică  
Şi contopire psihică... 
Ştii, nu vreau să te văd acolo 
De fiecare dată când închid ochii 
Odihnindu-te printre gânduri, 
Nu vreau să-Ńi aud vocea 
De tenor ce zguduie ziduri de biserici; 
Ultima dată când te-am văzut 
Am ştiut să găsesc în ochii tăi 
Zborul de licurici al lui Făt-Frumos; 
Mi-am dat seama că el de fapt  
Trăia doar în castelele umede ale minŃii mele. 
De fapt, în turnul meu invizibil 
Am visat mereu la un zmeu 
Care să mă înveŃe să zbor 
Fără frânghii de siguranŃă. 
Aburii şoaptei mele vor invoca 
Eternitatea clipei şi moartea 
Personajelor de poveste. 
Sper să mă urmezi în viaŃa morŃii 
În ciuda scenariilor de poveste din basm. 
A ta frumoasă din pădurea adormită 
A sunetelor inimii. 
 
 Magda Tudor 
 12. 06. 2011  
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Călătorie în lumina ruptă       (Immrama) 
 
   Îmi amintesc şi acum. Mă simŃeam destul de ciudat. În ultimele zile nu mai hoinărisem pe 
nicăieri. Mă închisesem în casa mea. Voiam să uit de toŃi şi de toate. 
   Uitasem de toŃi şi de toate atât de bine încât nu mai puteam să-mi dau seama de unde a 
apărut în camera mea păpuşa de cârpă. Păpuşile de cârpă au înger păzitor? Că asta avea. În 
faŃa mea stătea trist şi solemn o fiinŃă înaltă, ciudat de frumoasă, cu chipul palid lipsit de 
expresie. Păpuşa, de mărimea unui băieŃaş, făcută în întregime din cârpe, cu ochii din nasturi 
imenşi şi cu gura din fir strâmb roşu de aŃă, am văzut c-o privea şi-i zâmbea. Chiar dacă 
zâmbetul era cam stingher, îi zâmbea! Momentul s-a stins apoi. Păpuşa de cârpă avea, acum 
şi pentru totdeauna, privirea pierdută către colŃul cel mai întunecat al încăperii. 
   FiinŃa înaltă a luat păpuşa de cârpă de-o mână şi a înaintat încet spre zidul întunecat. A 
desenat încet, pe zid, cu unul din degetele de cărbune ale păpuşii. Nu ştiu ce-a desenat. 
Desenase în întuneric cu întunericul. Zidul s-a luminat uşor, suficient ca să văd. Desenase o 
uşă mare şi-o clanŃă. 
   Nu ştiu dacă eu sunt cel ce a apăsat pe clanŃă, sau dacă a fost păpuşa, fiinŃa. Spre uimirea 
mea, uşa s-a deschis. În spatele ei se afla negrul absolut. S-a desluşit în cele din urmă un 
coridor lung, foarte lung, spre necunoscut. Am plutit prin tunel fără să simt, fără să ating 
pardoseala. Pe pereŃi erau desenate tot felul de litere, plante şi animale fabuloase. Creaturi 
nemaivăzute ieşeau şi se cufundau în întunericul vâscos. O legendă cu multe variante lua 
naştere pe fiecare din cei doi pereŃi ai tunelului. 
   Am mers mult, dar nu simŃeam oboseală: parcă nu aş mai fi avut trup. La un moment dat, 
între pereŃii reci am întrezărit o poartă masivă cu două limbi de foc. Limbile de foc erau 
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însufleŃite şi se plimbau de-a lungul coridorului. De jur împrejurul porŃii erau desenaŃi şerpi 
împletiŃi în luptă sau dans, nu ştiu. Aveau limbile lungi, ascuŃite, întinse agresiv.  
   Pe frontispiciu poarta avea cifruri nesfârşite de semne al căror înŃeles îmi scăpa. „Dacă aş 
înŃelege semnele acestea, ar însemna că totul e doar în propria mea minte”, am gândit imediat 
şi faptul că nu puteam descifra mesajul, straniu, m-a liniştit. Asta era realitatea. Visul cel mai 
palpabil îmi stătea înainte – mai consistent decât lumea, mai tare ca Universul! 
   PorŃile erau descuiate. Mi-am continuat drumul ciudat. Dincolo nu mai erau tuneluri, nici 
şerpi: doar o încăpere de un alb arzător. Altceva nimic. În încăperea aceea nu se afla nimic.  
   După ce m-am obişnuit cu arderea albă am observat fereastra. M-am apropiat şi am privit. 
Afară, dedesubtul şi deasupra noastră, călătorea Universul. Camera albă era ca o stea 
călătoare şi ca o navă spaŃială a sufletelor. În ea eram trei: eu, păpuşa de cârpă, fiinŃa. Afară 
era totul: planete şi sori rotite de ceasornicul Universului. RotiŃe şi angrenaje formate din 
matematici stranii conduceau dansul astrelor adânc în câmpiile negre. Se trezeau la viaŃă 
focurile străvechi. 
   AmeŃeam. M-am întors cu privirea în navă. Eram trei, ba nu: eram patru: eu, păpuşa de 
cârpă, fiinŃa şi o fetiŃă. Avea în mână o cretă. 
   - Ce cauŃi tu aici? am întrebat. Cine eşti? 
   FetiŃa m-a privit, a surâs, dar nu mi-a răspuns. A desenat încet o uşă pe peretele alb, apoi o 
clanŃă. A deschis uşa. M-a luat de mână şi am plecat. Ne-am strâns de mână tare, c-aproape 
că ne-am îmbrăŃişat; în miezul unei păduri tropicale, printre copacii acoperiŃi de liane, printre 
ierburile înalte ne priveau doi ochi galbeni imenşi. Ca nişte faruri, ochii s-au aprins mai tare, 
iar lumina s-a îngustat. Am privit-o pe fetiŃă. Era liniştită. Sau era inconştientă sau ştia mai 
mult decât mine. Ochii galbeni erau ai unei pantere negre. Se pregătea să sară! Saltul, imens, 
s-a frânt în văzduh. SăgeŃi lungi roşii i s-au înfipt în piept. Trupul ei căzu la picioarele 
noastre. Sufletul ei căzu într-unul din noi, în noi amândoi, sau dincolo de orice suflet şi vis, 
nu ştiu, că n-am putut să mai văd. Trupul mort era lucios; era de-o frumuseŃe neasemuită, 
chiar şi în moarte. Ochilor galbeni le-a pălit strălucirea: acum nu mai erau decât doi nasturi 
gălbui-muştar cusuŃi în benzi-pupile din aŃă neagră. M-am uitat mai atent: trupul, lucirea 
neagră, era o mantie lungă. Pantera neagră era vrăjitor. Pantera neagră fusese imensă. 
Vrăjitorul era mic. Şi transformarea lui nu s-a terminat. Păpuşă de cârpă zăcând dezarticulată, 
a fost luat în mâini de fetiŃă, care l-a-ntors de pe-o parte pe alta. „Iată că a scăpat!” am gândit.  
   Am fost înconjuraŃi de câŃiva incaşi cu arcuri şi cu săgeŃi, care ne-au condus prin pădure la 
un templu mare de piatră. Incaşii erau din lemn sau, unii din ei, chiar din cârpă, aşa că m-am 
întrebat: „Oare în mintea cui eram?”  
   „Cine e cel sau cea care se joacă?” am întrebat iarăşi în gând în timp ce urcam hotărât miile 
de trepte. După un timp indefinit am intrat într-o încăpere mică din piatră şlefuită. Acolo era 
un mic altar de sacrificiu.  
   Am scos de la piept mica mea lună: era un disc acoperit pe-o parte cu foiŃă de argint şi pe 
cealaltă parte cu foiŃă de aur. Am ridicat deasupra altarului mica mea lună şi-am frânt-o în 
două. Am aşezat jumătăŃile pe altar.  
   Păpuşa-băieŃel s-a transformat în dorinŃă şi a plecat înapoi, probabil în mintea meşterului ei 
păpuşar. Păpuşa-vrăjitor s-a făcut pulbere fină. FetiŃa era lumină pură păşind uşor prin iarba 
înaltă. Am simŃit o aprindere-n suflet, ceva ca o zvâcnire. Am înaintat încet spre forma ei de 
lumină: era tot ea, doar că era incandescentă. FetiŃa era protejată de fiinŃe fabuloase. Un 
dragon se încolăcea de plăcere şi se gudura deasupra şi-n jurul ei. Fiare cu forme indefinite o 
acompaniau: păreau sfâşieri, prăpăstii în spaŃiu-timp.  
   Ca să ajung la ea, trebuia să trec prin toate aceste fiinŃe. Mie, nesimŃind vreodată că sunt o 
fiinŃă propriu-zisă, ci propriul meu personaj, mi-a fost relativ uşor. Am trecut pe rând prin 
fiecare din ele. Cu fiecare trecere îi simŃeam fiinŃei remuşcările şi regretele, aspiraŃiile şi 
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speranŃele neîmplinite. FiinŃele trăiau într-o grădină multidimensională: suferinŃa şi bucuria 
luau în ele toate aspectele. 
   Într-un sfârşit am ajuns lângă fata mea misterioasă. Îmi aducea aminte de ceva, de cineva, 
dar nu-mi puteam închipui de cine sau ce. Am încercat să-i arăt că sunt lângă ea şi voi fi. Am 
fost surprins s-o aud vorbind: 
   - Să mergem. Ce mai aştepŃi, să se-nfăşoare istoria în jurul nostru ca timpul-şarpe uriaş 
nesfârşit? Dacă rămâneam aici, bucla ne va face să reluăm întâlnirea şi sentimentele noastre 
la nesfârşit. 
   - Nu e prima oară că ne-ntâlnim, aşa-i? 
   - Ne-am întâlnit de sute de ori, avem fiecare sute de ani rotitori, şi ne vom mai întâlni, şi va 
fi iarăşi ca prima oară dacă nu ieşim de-aicea acum! a spus hotărâtă. 
   - Nu stăm, nu stăm. Ieşim. Te urmez, am asigurat-o, deşi ispita cea mai puternică era să 
trăiesc alături de ea pentru totdeauna. 
   Am început să păşim peste solzii repezi şi peste dune încolăcite până când sub tălpile 
noastre s-a văzut praful alb. Oaza albă a fost primul nostru refugiu după ce am ieşit din buclă. 
FetiŃa s-a aşezat pe o ferigă uriaşă, şi-a tras sufletul şi-a început să vorbească: 
   - ÎŃi aminteşti de templu, de păpuşă, de mine? 
   - Da, desigur, deşi toate gândurile mi se învârt în cap. Multe din amintirile mele au fost 
arse, ca şi cum un incendiu mi-ar fi trecut prin viaŃă. 
   - Nu, eu te-am întrebat dacă îŃi aminteşti de templul de prima oară, de păpuşa de prima 
oară, de mine cea de prima oară, când nu începusem încă să ne rotim în bucla de timp. 
   - Vag. Nu prea pot deosebi. 
   - Ştiu: sunt straturi-straturi de amintiri, ca o cetate clădită şi dărâmată, arsă, ruinată şi 
reconstruită de sute de ori. 
   - Te cunosc foarte bine: am impresia că te ştiu dintotdeauna. Mă simt nespus de bine cu 
tine. Ce rost are să ne punem întrebări, să ne chinuim? 
   - Ştiu. Şi eu: te cunosc mai bine decât toŃi, mai bine chiar decât tine. Şi cu toate acestea, 
ceva necunoscut, ceva de neatins a rămas. 
   - Şi eu te plac. Chiar dacă te ştiu de sute de ani, vreau încă să te mai cunosc. 
   - Suntem amândoi plini de dorinŃă, avizi de viaŃă. Vino! 
   - Unde?  
   - Ai să vezi. 
   Copila m-a luat de mână. łinându-mă strâns, m-a tras cu o forŃă incredibilă. Coboram ca pe 
un topogan. Atunci am ştiut că nu copila era cea cu forŃa aceea incredibilă, ci curiozitatea 
care ne sorbea. Ne-am oprit în faŃa unor trepte. Era ceva ca intrarea într-o criptă. Erau torŃe. 
   Înăuntru era un labirint. Copila părea să fie la ea acasă. Am ajuns într-o cameră în care se 
aflau clopote de argint şi aramă, apoi într-una cu ceasuri de toate mărimile şi de toate 
glasurile, apoi am stat. Ne-am înfiinŃat înaintea unei uşi uriaşe pe care scria cu litere cursive, 
subŃiri, uşor alungite: „Camera cărŃilor cântătoare”. 
   - Aici vom afla tot adevărul, mi-a spus fata. Tot ceea ce poate fi scris. 
   - Cum asta? 
   - Fiecare carte aparŃine unei persoane, iar în ea se scriu spontan toate faptele şi gândurile, se 
zugrăvesc toate feŃele, bune sau rele, ale unei persoane, toate aspectele şi manifestările ei. 
   Am deschis uşa. Am privit înăuntru. Totul era negru. Nici urmă de bibliotecă. Fata m-a tras 
înapoi: 
   - Încă nu ştii să citeşti. Lasă că vom intra pe uşa cealaltă. 
   A apăsat clanŃa uşii alăturate. Am intrat într-un tunel care părea nesfârşit, deoarece 
perspectiva lui era accelerată. Tunelul se micşora continuu, şi noi odată cu el. Era un tunel 
dimensional, am concluzionat eu: avea efect asupra importanŃei de sine. Asta era: dacă eşti 
plin de sine nu poŃi citi în celălalt! 
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   Încăperea era imensă, mi-o închipuiam asemănătoare Bibliotecii din Alexandria. OmuleŃi 
asemenea unor şoareci cu ochelari se chinuiau să transporte o carte mare şi veche la etaj. Mai 
încolo, pe o băncuŃă, un grup de omuleŃi bătrâni, cu pipe lungi şi pelerine străvechi, 
povesteau în şoaptă. Erau aşa de concentraŃi, că nici nu ne-au observat când am trecut pe 
lângă ei. Sau poate eram aşa mici încât devenisem insesizabili. 
   Ne-am aşezat într-un colŃ, pe două scăunele alăturate. La picioarele noastre un covor persan 
îşi schimba culorile şi nuanŃele. 
   - Nu e covor: e o carte, mi-a citit fata gândul. Mai târziu o să se facă iar sul. 
   - O carte cu blană? Cu perişori? am fost eu curios. 
   - Da. Unele cărŃi imploră să fie citite. AparŃin oamenilor ignoraŃi. 
   - Ce e aici? 
   - Biblioteca de argint. Calea şi cărările sufletelor. 
   - Şi ce aşteptăm? am întrebat în şoaptă, cu respect pentru locul acesta, pentru ea, pentru tot. 
   - Aşteptăm să ni se adune gândurile şi cu ele să se adune şi paginile cărŃii mele; apoi să le 
cheme. 
   După o jumătate de oră a apărut în faŃa noastră o carte mare, groasă. Pe ea, nici un nume. 
Din ea a căzut o pietricică albă, plată, şlefuită cu migală. Am citit numele de pe ea. 
   - Acesta e numele tău cel adevărat? 
   - Nu, aşa mă numesc eu acum, în lumea de-aici. Se schimbă tot timpul. Mâine poate mă va 
chema altfel. E o surpriză continuă, plăcută, aproape un joc.  
   - Dar de ce... 
   - În fiecare lume am un alt nume. Numele meu întreg, al tuturor acestor lumi, nu ar putea fi 
pronunŃat. Ar muri istoria şi el tot nu s-ar sfârşi. Spiritele ancestrale ale pădurii de ciocolată ar 
îmbătrâni şi mai mult, şi mai intens, dacă mi-ar asculta numele. 
   Am deschis încet cartea. Era ca un fel de jurnal, doar că paginile, zilele, se schimbau 
încontinuu, ca şi cum s-ar fi desfăşurat în paralel. Ca şi cum toate zilele ar fi răsărit deodată. 
   Am deschis cartea. 
   - Deschide odată cartea, mi-a spus fata. 
   - Am deschis-o. 
   - Te-nşeli. 
   Avea dreptate. Am deschis cartea. Am deschis cartea. Am deschis cartea. 
   Fata a râs: 
   - Vai, ce nepriceput eşti! 
   Tot mai frustrat, am devenit foarte atent. Mi s-au ascuŃit simŃurile. La fiecare deschidere 
dădeam peste cele două coperŃi: peste cele patru feŃe de copertă. Pe prima copertă era o lună 
plină, pe a doua era o lună luminată pe jumătate, pe a treia era luna luminată pe cealaltă 
jumătate, iar pe a patra copertă era crai nou. 
   - Nu înŃeleg ce e cu toate aceste luni. 
   - Sunt eu. Sunt tot eu – în patru fiinŃe: una de lumină totală, una de întuneric complet, două 
de clar-obscur. Luna poate fi aspră, răutăcioasă, poate fi blândă şi bună. Poate fi completă, 
una cu sine şi una cu toŃi, poate fi ruptă în două. Sau poate să nu existe, şi-atunci tot ceea ce 
încă nu există primeşte speranŃă: e primul răsad al fiinŃei. 
   - SperanŃa premerge vieŃii... Îmi amintesc. Ştiam asta. Sunt de acord. 
   - E bine, e foarte bine. 
   - De unde-ai ştiut că prefer luna ruptă în două? 
   - Deoarece tu eşti doi. Două aspecte complet diferite se-ascund în tine, aşa cum în mine se-
ascund patru. Aşa cum mă vezi nu exist decât în imaginaŃia ta de sub luna plină, luna pe 
jumătate sau luna invizibilă dureroasă. Când te vei întoarce în lume, mă vei căuta, va trebui 
să ştii să mă recunoşti. 
   - Am să te recunosc, fii convinsă. 
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   - Tocmai de-aceea sunt liniştită.   
   - Chiar dacă nu ai nici un nume, sau dacă le ai pe toate, eu am să-Ńi spun „Anima”. Pentru 
că eşti sufletul sufletului meu. 
   - Ştiam asta, mi-a spus ea blând. Ai grijă ce-mi mai spui, ce-Ńi doreşti, că acum, după ce am 
reuşit să ieşim din buclă, suntem adolescenŃi. 
 
                 Vlad I. T. Popa 
         21. 10. 2011 
 
Conchistadorul şi regina lui  
lângă fântâna galbenă  
 
Aşteptând să-Ńi vină rândul 
lâng-o margine de-abis 
plimbi trecutul, refăcându-l  
dintr-un gând ce s-a promis. 
 
Ale vântului sudori 
se ridică somnolente 
grele ori de câte ori 
străvederile-s demente. 
 
Patruzeci de ani trecuŃi 
sub copacul vieŃii sfinte 
nu-Ńi ajung ca să săruŃi 
chipul ei de mai-nainte. 
 
O visezi cum ai pierdut-o – 
Stinsă-n patul de spital, 
Îngerii fiindu-i tutori 
şi surâsul hibernal. 
 
Împreună totdeauna,  
peste Marele Zadar: 
gândul tău îşi lasă urma 
în deşertul nuclear. 
 
N-o găseşti, ci te găseşte 
ea atunci când te-ai pierdut, 
sau când noaptea cucereşte  
galben visul de demult. 
 
Spui o şoaptă şi-Ńi apare    
şoapta caldă fără vină, 
în cireşele amare 
noaptea dragostei regină. 
        Blarney Castle 

  Mihai M. S. Maxim 
  08. 05. 2011 
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ExperienŃǎ matusalemicǎ     (Cavalerul Trac) 
 

Nu-mi vine sǎ scriu versuri. Poemul s-a ridicat în atmosfera carbogazos-ceŃoasǎ, apoi 
a coborât la picioarele Cavalerului Negru. Acesta, tocmai întors de la Judecata de Apoi, şi-a 
manevrat greşit calul, care a cǎlcat poemul în zona occipital-parietalǎ. De bunǎ-seamǎ somnul 
sǎu s-a declanşat la vederea unor înfricoşǎtoare viziuni. Sǎ explicǎm ce înseamnǎ 
„înfricoşǎtor”. Ne imaginǎm o câmpie goalǎ care se umple brusc cu sentimente din Babilon. 
Acestea se transformǎ în chipuri şi mâini slabe sau groase, distribuite statistic. Mâinile se 
mişcǎ sau nu se mişcǎ, dupǎ preferinŃele cititorului. O mandibulǎ clǎnŃǎne în mod sigur. 
Celelalte pot sta în repaus. Oricum, dupǎ un timp, toate trebuie sǎ facǎ gǎlǎgie. Asta pânǎ 
când calul Cavalerului Negru, plictisit de atâta vuiet, va lovi cu copita un fir din iarba 
fiarelor. Zgomotul produs va anula totul. Unele chipuri vor deveni transparente, altele vor 
cǎdea în prostraŃie. Poemul va continua sǎ doarmǎ, dar sforǎiturile sale nu vor mai fi 
înfricoşǎtoare. Cavalerul Negru va pleca tiptil cu calul sǎu în vârful copitelor. El îşi va 
schimba culoarea în funcŃie de culorile copacilor pe lângǎ care va trece. Când va fi verde, 
când galben, când roşu. Merge iarǎşi spre Judecata de Apoi, via Babilon. La un interval dat 
de timp trebuie sǎ se întoarcǎ sǎ hrǎneascǎ poemul. Va face acest lucru cu un pai pe care va 
turna (între douǎ sforǎituri) suc de morcovi şi roşii amestecate cu sentimente antibabiloniene. 
Trebuie sǎ avem un poem gras şi sǎnǎtos. Sǎnǎtos nu cred cǎ va fi, cǎci se va acoperi cu fire 
sedentare de iarbǎ. Cu timpul se va contura un poem matusalemic. 

 
        Cristian Sǎuchea 
        17. 01. 2010 

 
 
(Poveştile corbului) 
 
FeŃele frunzei 
 
   În lumea în care intrasem un vânt rece îmi zburli penele dintr-odată. Îmi era frig: în lumea 
anterioară vara era în toi, însă aici, în noua mea lume până şi toamna începea să adoarmă, 
fiecare zi fiind mai mică, fiece noapte mai mare. Frunzele din copaci căzuseră demult, iar 
acum moartea lor aştepta să fie acoperită de prima zăpadă. 
   Am înaintat încet prin frig până când am ajuns în faŃa unui copac bătrân. Răpus de 
oboseală, m-am trântit în culcuşul braŃelor groase. Ghemuit, strâns lipit de copac, încercam să 
mă încălzesc pe cât puteam, însă viaŃa lui coborâse-n adânc. 
  Neavând ce mai face, am început să analizez copacul: mai avea doar o frunză mare în vârf: 
subŃire, precum o aripioară de albină, lucioasă, purta într-însa imaginea întreagă a tatălui ei, 
copacul. O rafală de vânt a smuls-o. Vântul s-a oprit, iar frunza îşi începu dansul funebru 
către pământ. Se rotea lent. Am început să mă uit cu atenŃie la feŃele frunzei: frunza se 
învârtea necontenit şi de fiecare dată îmi arăta altă imagine. Sau cele două feŃe erau 
schimbătoare, sau frunza avea infinite feŃe. 
   Prima faŃă a frunzei tremură, apoi înverzi de bucurie ca şi cum şi-ar fi amintit de primăvară: 
apăru un desen mic, apoi desenul se mişcă devenind fiinŃa mică a unui mic univers. 
   Am început să citesc imaginea aşa cum citeşti o carte cu poze, încercând să desluşesc sens. 
ÎnŃelegeam farmecul acelei descoperiri: frunza îmi vorbea – aşa cum putea ea – prin însăşi 
moartea ei. O altă toamnă mă întâmpina acolo, în profunzimea coloră, mai blândă, mai 
îngăduitoare. Soarele ei trecea cu greu printre crengile încâlcite ale copacilor; trecea ca o 
minte care ştie prea multe, ca o gândire grea de vise şi sentimente. Crengile încâlcite încercau 
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parcă să prindă soarele greoi, dar el le scăpa. Copacii erau tărcaŃi: semănau cu nişte zebre 
care acum încremeniseră de frică. SimŃeau prezenŃa prădătorilor, pesemne! Şi totuşi, de ce le 
era frică acelor mesteceni? Frunza nu ştia. Înregistrase teama lor aşa, pur şi simplu. 
   Frunza s-a-ntors. O altă faŃă a ei îmi apărea. 
   M-am trezit privind într-însa un peisaj fabulos. Pădurea, în roşu şi auriu, lăsa să se vadă mii 
de ochi necruŃători. Râul îi fura culorile şi nuanŃele să le ducă la vale, în cascadele lumii de 
dincolo de prag. Cerbul cel maiestuos, împărat al pădurii, se oglindea în apele repezi. Sub 
ape, un cerb de fulger albastru şi alb înota rămânând nemişcat. Apoi geamănul de sub ape a 
dispărut. Deasupra, pe crestele munŃilor, zăpada se împreuna cu norii. Şi sufletul ei se ridica 
în nori şi dansa. Muntele se mărea şi se tot mărea. Eram absorbit în imagine. Râul susura de 
parcă-mi vorbea: trecutul, prezentul şi viitorul, fiii timpului necruŃător, îşi aveau sălaşul în 
acest râu. Trecutul se imprimase în pietrele la fel de bătrâne ca istoria, prezentul se juca în 
valurile repezi, iar viitorul se ascundea în ghioceii de sub malurile cafenii. Dincolo de munte 
era un orăşel. În mijlocul său, un turn de observaŃie rotund, construit în întregime din piatră, 
domina peisajul. Pe străzi se vedeau copii, femei şi bătrâni în haine lungi ponosite şi cavaleri 
în armuri. Acoperişurile înălŃate la vârfuri se terminau cu dragoni ocrotitori. 
   Oamenii se transformară. Acum purtau tunici mari, colorate puternic, aveau dantele. 
Cavalerii erau mai eleganŃi, femeile erau ca nişte prinŃese. Caii păreau mai robuşti, căruŃele 
deveniseră trăsuri lucioase. Pădurea era alcătuită în întregime din floarea-soarelui. Florile-
soarelui erau imense şi se părea că lumina vine din ele. În lumea aceasta ele erau cele ce 
luminau: nu mai era nevoie de soare. Cerul era albastru intens, ca de topaz. Luna albă, 
multiplicată în sute şi mii de exemplare pământeşti, nu era altceva decât aceleaşi flori ale 
soarelui întoarse  s-adoarmă cu chipurile către pământ. Am închis ochii; somnul lor trecea în 
mine. 
   Când i-am deschis, după o clipă, observatorul era năpădit de iederă. Orăşelul era traversat 
de biciclete şi trăsuri fără cai. Apoi bărbaŃi cu joben mi-au apărut cu melon; frunza se 
învârtea tot mai repede. Am privit în ea prima zăpadă. Copaci ca nişte gâşte sălbatice imense 
păreau că se pregătesc să-şi ia zborul. Copacii sălbatici chiar şi-au luat zborul – dar acest 
lucru se poate să se fi întâmplat numai în visul sau în dorinŃa din urmă a frunzei.  
   Copacii îşi înălŃaseră gâturile lungi şi-şi apropiaseră crengile care erau acum ca nişte aripi 
de gâscă imensă sau de liliac alb. Copacul meu era regele gâştelor. Ne-am înălŃat uşor în 
vreme ce frunza lui ultimă s-a aşezat cuminte la capătul ultimului ei drum printre fulgi şi pene 
de gâscă neliniştite. 
   Am văzut o scorbură mică: era ca un fel de trecere spre inima copacului mişcător. Inima 
copacului pulsa aşa de tare, încât părea o membrană cu ceas. Am privit înăuntru. Acolo, un 
pitic sau un spiriduş, nu ştiu precis ce era, îngrijea nişte magnolii uriaşe. Florile plângeau iar 
el le mângâia uşor, ca şi cum ar fi vrut să le consoleze. 
 
        Vlad I. T. Popa, 6 A 
        11. 11. 2011 
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Descensorul 
 
   Acesta este un joc inspirat de psihanaliza lui Carl Gustav Jung. Descensorul este un lift al 
spiritului care nu face altceva decât să coboare. FaŃă de ascensor, care este o maşinărie 
materială, descensorul este acea navetă spaŃială a spiritului menită să provoace catabase. 
Catabasa este coborârea de taină în propriul sine.  
   Descensorul din donjonul conacului are şase poziŃii. Acestea determină şase feluri de 
catabasă. Fiecare din aceste catabase determină un anumit tipar (pattern) de coborâre în 
profunzimile sinelui. Un concurent care cercetează conacul parcurge un număr de camere 
conform zarului, deplasându-se după săgeŃi. În momentul în care ajunge la unul din nivelurile 
donjonului – numerotate de la 1 la 6 – mai dă o dată cu zarul şi se deplasează instantaneu la 
nivelul corespunzător numărului de pe zar. Numărul nivelului la care a ajuns stabileşte tipul 
de coborâre. În consecinŃă, concurentul îşi va asuma acel destin, acea catabasă specifică. El 
îşi va asuma acea coborâre pentru tot restul jocului: alegerea se face doar prima dată, chiar 
dacă concurentul ajunge de mai multe ori în donjon. El se va deplasa instantaneu la nivelul 
indicat de numărul zarului, însă nu-şi va mai asuma catabasa acelui nivel.  
   Cele şase catabase distincte sunt după cum urmează: 
   1. Coborârea în Valea Lacului Întunecat: pe măsură ce cobori, atmosfera devine tot mai 
înspăimântătoare, ca şi cum ceva grav se va petrece în curând. Vântul însufleŃeşte apa; 
aceasta începe să tremure ca o fiinŃă vie; tremurul ei necontrolat ameninŃă să-Ńi schimbe 
inima, dorinŃele,  mentalitatea. Ceea ce Ńi-ai dorit dintotdeauna e pe cale să se întâmple; şi 
totuşi, raŃiunea Ńi se zbate ca o nebună şi nu îndrăzneşti. Te pătrund adieri înfricoşate. Te 
pătrund îndoilelile. IminenŃa bucuriei multaşteptate este înfricoşată. Ce vei face? 
   2. Coborârea în Fântâna Uitării: ai plecat să cauŃi pe fundul secat al Fântânii Lumii 
mărgăritarul de mult preŃ ce s-a pierdut din coroana înŃelepciunii. Jos paznicii şi balaurii sunt 
de multă vreme docili: nu mai este nevoie să te confrunte. Lupta e mult mai subtilă decât 
credeai. Acolo te-mbie o lume a plăcerilor, a deliciilor, la care n-ai fi crezut niciodată că vei 
avea acces. Te arunci cu voluptate în ele şi uiŃi complet de tine, până când ceva sau cineva îŃi 
aminteşte de misiunea pe care-o aveai. Vei lăsa toate, vei reîncepe să cauŃi mărgăritarul? De-l 
vei găsi, ai să-l oferi Dumnezeirii. 
   3. Coborârea în Prăpastia Apelor Subpământene: Vezi pe un munte înalt, drept în faŃa ta, 
castelul Graalului; te îndrepŃi către el doar ca să descoperi dezamăgit că pentru a urca muntele 
trebuie mai întâi să cobori în prăpastia de dinaintea sa. De aici, vei ajunge la munte şi la 
castel doar de pe celălalt mal. Cobori încrezător în prăpastia întunecată prin care curg ape 
subpământene. Eşti convins că dacă eziŃi un singur moment, sau dacă uiŃi Ńelul final, Graalul, 
castelul va dispărea: castelul e accesibil doar „îndrăznelii necenzurate de înŃelepciune”. Vei 
îndrăzni să îŃi conteşti raŃiunea cuminte? 
   4. Coborârea în propriul tău chip: cobori ochii spre oglinda apei şi-Ńi vezi propria imagine. 
Riscul de a te întâlni cu tine însuŃi – cel adevărat, necosmetizat de minciuni inocente – este 
mai mare ca niciodată: oglinda îŃi arată adevăratul tău chip, nu masca pe care o ofereai lumii. 
Dacă vei stărui în a-Ńi privi imaginea din oglinda nemincinoasă a apei îŃi vei vedea inima: 
locaşul de origine al gândurilor rele, al tuturor nesăbuinŃelor, locul în care şi-au găsit adăpost 
spiritele nesăŃioase ale sângelui, mânia cea iute, slăbiciunile simŃurilor, senzualitatea cea 
debordantă, exterminatoare, nebună. Te priveşti drept în ochi şî ochii din oglinda apei ştii că 
sunt ochi ai adevărului: îŃi descoperi în ei căile, rătăcirile, aspiraŃiile, nesăbuinŃele viitoare. În 
adâncul lor Ńi se descoperă germenii viitorului, iluziile supravieŃuitoare, amăgiri străvechi ale 
unor civilizaŃii demult dispărute care îşi caută noi începuturi în tine, cenuşi de iluzii ce tind să 
se ridice iarăşi la viaŃă. Vei avea puterea să stărui cu privirea până la capăt? Fiindcă ceea ce 
vezi te ucide. Ce vezi şi ce vei vedea mai departe, -n adâncul din propria ta moarte? 
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   5. Coborârea în mormântul fecioarei sufletului: Ńi-ai ales ca loc de odihnă veşnică 
mormântul unei fecioare. Acela este prin excelenŃă mormântul inocenŃei tale originare. Acela 
e chiar mormântul animei ce-şi doarme somnul de moarte. Deschizi mormântul: osemintele 
animei, ajunse în lumina de seară, se preschimbă într-un cal negru. Calul negru ştii că 
reprezintă pulsiunile tale de-atunci, îngropate şi renăscute, lipsa de control a naturii tale 
pasionale. Totul e iarăşi viu. Calul negru dispare-n deşert. Îl regăseşti peste mult timp, ocazie 
cu care dai peste cheia Paradisului. Paradisul, cu cele patru râuri fundamentale ale sale, ştii că 
e locul sinelui. Ce vei face cu cheia lui de aici înainte?   
   6. Coborârea în abisul melancoliei: ai ajuns în oraşul în care s-a stabilit de ceva vreme 
prietenul tău din adolescenŃă. Nu ştii de ce a ales acest loc: oraşul e cenuşiu şi plouă întruna. 
Oamenii sunt fantomatici, spectre grăbind prin ploaie. Te îndrepŃi spre casa lui. Treci prin 
parcul trist, unde totul e decrepit, unde totul e ros parcă de remuşcări necunoscute. Şi ai 
impresia că prietenul tău şi-a ales să se sălăşluiască în miezul tristeŃii de moarte, în adâncul 
abis al melancoliei incurabile. Până când vezi. Acolo, în mijlocul parcului cenuşiu, îŃi răsare 
deodată Pomul VieŃii – un pom de lumină cu ramuri şi raze şi fructe necunoscute – şi lângă el 
Fântâna VieŃii Eterne – cu ape şi cu tării şi cu duhuri ale primordiilor. ÎnŃelegi acum de ce şi-
a ales prietenul tău un asemenea loc. Apoi vedenia dispare. „Ai văzut?” te va întreba simplu 
prietenul tău. Ai văzut, desigur, şi amintirea îŃi accentuează melancolia. E posibil să continui 
să vezi. E posibil ca vedenia cea minunată să nu-Ńi mai apară. Vei pleca mai departe, sau te 
vei sălăşlui şi tu în acest loc? 

* 
   Cel care, ajungând pe orice nivel al donjonului, dă 6, încheie jocul: nivelul 6 nu mai are 
acces decât către cer. După aceasta, ceilalŃi jucători mai au dreptul la o ultimă mutare. 
   Într-o variantă a jocului, participanŃii pot să convină de la început ca totul să se încheie, 
indiferent de atingerea nivelului 6, după ce au făcut fiecare câte 5 mutări. 
   Conacul e o imensă bibliotecă: e biblioteca totală. La fiecare mutare, ajuns într-una din 
camere, fiecare jucător va extrage din pachet o carte-arhetip. Arhetipurile sunt modelele 
fundamentale ale comportamentului instinctiv. Arhetipurile se află cu faŃa în jos într-un 
pachet. Ele vor determina atitudinea psihologică (aşteptările, strategiile) jucătorilor. Pachetul 
reprezintă biblioteca universală de conduite umane (pattern-uri). Arhetipurile sunt după cum 
urmează: 
   1. Masca sau persona: ea reprezintă imaginea pe care o arăŃi lumii. E chipul tău public, 
imaginea ta convenabilă. Ea este impregnată cu farmec artificial, cu energiile magice ale 
înşelăciunii – astfel încât să poŃi convinge, seduce, profita de ceilalŃi. Dacă masca sau persona 
îŃi apare în vis sub chipul unui cerşetor, sau chiar a unei sperietori de ciori, e semn că cerşeşti 
atenŃia celor din jur, sau că îi provoci pe ceilalŃi să fie conştienŃi de tine printr-un scandal. 
   2. Umbra, rebelul, sălbaticul reprezintă partea întunecată a sufletului tău: tot ceea ce renegi. 
Tot ceea ce ascunzi. Umbra configurează slăbiciunile, teama, nervozitatea, nesiguranŃa de 
sine, într-un personaj respingător. Acesta poate fi un criminal în serie, un urmăritor, un ins al 
distrugerii şi haosului. El te obligă să te confrunŃi cu situaŃii-limită, cu lucruri despre care Ńi-e 
frică sau ruşine să vorbeşti, său chiar să le auzi. 
   3. Anima reprezintă idealul feminin din sufletul unui bărbat, perechea lui perfectă. Tot ceea 
ce este atins de anima devine numinos, adică necondiŃionat, periculos, tabuat, magic. Ea 
insuflă devoŃiune, respect înfricoşat. Anima poate să apară sub aspect de zeiŃă, dar şi de 
vrăjitoare, sau chiar sub aspectul negru al lui Lilith – amanta Satanei. Ea mai poate să 
reprezinte slăbiciunea personală sai hipersensibilitatea. Anima e arhetipul vieŃii.  
   4. Animus reprezintă idealul masculin din sufletul unei femei, perechea ei perfectă. Animus 
este arhetipul hotărârii, destinului şi sensului (vocaŃiei). 
   5. Infans, copilul-divin, reprezintă copilul din tine în formă pură. El simbolizează inocenŃa, 
vulnerabilitatea, neajutorarea, dar şi aspiraŃiile tale cele mai înalte – potenŃialul tău maxim. 
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Zeul-copil de dinlăuntrul tău e deschis tuturor posibilităŃilor: eşti posibilul în stare pură. 
Arhetipul infans reprezintă ceva ce se pregăteşte să devină independent; infantele e o fiinŃă a 
începutului şi sfârşitului. Motivul zeului-copil: „mai mic decât tot ceea ce este mic, mai mare 
decât tot ceea ce este mare”, reprezintă inconştienŃa faptelor totalizatoare. Zeul-copil învinge 
imposibilul şi e doborât de insignifiant. Infans mai reprezintă aspectul preconştient al 
copilăriei sufletului omenirii: zeitatea-copil, căruia i se îndeplinesc toate, încât ajunge să fie 
convins că împlinirile sunt mai repezi decât dorinŃele, are senzaŃia că „gândurile îi apar” [de 
altundeva] şi că „se gândeşte în el” – altcineva gândeşte întotdeauna într-însul. Arhetipul 
infans este „mai vechi decât timpul” şi de aceea este numit uneori „fiul străvechi al mamei”. 
Aceasta se datoreşte în primul rând faptului că „în timp ce noi gândim în decursul anilor, 
inconştientul gândeşte şi trăieşte în decursul secolelor”23. Şi în al doilea rând faptului că în 
inima fiecăruia dintre noi, ca într-o peşteră, Fiul lui Dumnezeu Se naşte ca Om şi o lume de-a 
Sa îşi face-ncercarea. 
   6. Bătrânul, magul, înŃeleptul, profetul, reprezintă autoritatea înŃelepciunii. Figură 
autoritară, el conferă puteri magice, te ghidează şi îŃi dăruieşte sfaturi absolut necesare pentru 
ca să-Ńi împlineşti vocaŃia (chemarea, destinul, quest-ul).  
   7. Marea Mamă, Muma străveche, ocrotitoarea, e cea care te creşte. Ea poate apărea şi sub 
aspectul malefic al unei vrăjitoare, caz în care e asociată cu seducŃia, dominaŃia sau moartea. 
Mama poate reprezenta bunătatea ocrotitoare, emoŃionalitatea orgiastică, sau întunecimea 
subpământeană. 
   8. Scamatorul, iluzionistul, păcăliciul, trickster-ul, este arhetipul lipsei de răspundere. Prin 
el gândeşti soluŃii necinstite pentru a rezolva o anumită situaŃie de viaŃă. Sub aspectul de sfinx 
sau de poltergeist el poate guverna dileme existenŃiale sau glumi tocmai spre a ieşi facil din 
anumite dileme ce par insolubile. 
   9. Sinele e arhetipul totalităŃii, centrul persoanei psihice. Quaternitatea sa fiinŃială, adică 
reprezentarea totalităŃii psihice prin imagini pătrate sau prin pătrate înscrise în cerc, trimiŃând 
gândul la cele patru râuri ale Paradisului, îl arată ca loc spiritual al Paradisului: portal multi-
dimensional, sensibilitate supracerească şi destinaŃie finală a sufletului.  
   Arhetipurile nu sunt reprezentări moştenite, ci posibilităŃi moştenite de reprezentări. Din 
cauza aceasta, jucătorii vor avea toată libertatea să-şi desfăşoare aceste posibilităŃi (primite 
prin intermediul cărŃilor matriciale). După încheierea jocului, jucătorii, având fiecare cel mult 
o catabasă şi trei figuri arhetipale, vor purcede la alcătuirea poemului destinului sufletului. 
   Într-o variantă complexă a jocului, la a doua mutare în interiorul donjonului se va petrece 
regresia în ere străvechi, în timpurile imemoriale, sau în sfere ale definitivului, iar la a treia 
mutare vor avea loc transformări ale spiritului (renaştere, schimbarea identităŃii, constelare – 
adică activarea spontană a unui proces psihic, transsubstanŃiere, găsirea pietrei filosofale – 
sau descoperirea vocii interioare a individuaŃiei, transmutaŃie). 
 
       Mihai M. S. Maxim 
       26. 11. 2011 
 
 
   P. S. Imaginile arhetipale grupate sub semnul cupei (♥) şi caro-ului (♦) sunt preluate din 
opera lui Albrecht Dürer, iar cele aflate sub semnul de pică (♠) şi treflă (♣) sunt preluate din 
lucrările lui H. R. Giger. 
 
 

                                                      
23 Carl Gustav Jung, Opere complete 1, Arhetipurile şi inconştientul colectiv, Editura Trei, Bucureşti 2003, p. 
286.  
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