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Descensor 

15 ianuar 2012 
O, da ! 

 
(pastişă) 

 
Nu credeam să-nvăŃ a trăi vrodată. 

Pururi mofluz, bâjbâind prin ceŃuri, 

Ochii mei plecam vinovat spre maica 

łărâna. 

 

Când deodată tu răsărişi în cale-mi, 

Bucurie tu, dureros de dulce... 

Te-am sorbit cu nesaŃ, îmbătat de 

    plăcere. 

 

Ne distrăm grozav, de nimic ne pasă, 

Nici ne dă prin minte să fim mai discreŃi ; 

Râsul nostru a-l opri nu pot toate 

    mutrele acre. 

 

De-al meu propriu rost prea puŃin îmi pasă, 

Pe al vieŃii ring Ńopăiesc frenetic. 

Aş putea să izbucnesc acum în plâns ca 

        Poetul nepereche ? 

 

Apară mereu ochii turburători în cale-mi, 

Vino iar în sân bucurie dulce ; 

Ca să pot vieŃui pe deplin, la mine 

    vino, ah, vină ! 

 
ovidiu stanomir 
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Wayne D. Barlowe – What Remains 

 

Faustiana 
1. Mâna neagră 
 
   Tema pariului Dumnezeului Celui viu cu diavolul pe seama fidelităŃii omului apare pentru 
prima oară în Cartea lui Iov. Aici diavolul, care a dat târcoale pe pământ şi s-a plimbat în sus 
şi în jos1, Îi reproşează lui Dumnezeu faptul că l-a ocrotit întotdeauna pe Iov. Totodată, 
diavolul susŃine că bunăstarea este singurul motiv pentru care omul acesta Îi e credincios. 
Apoi Îi propune lui Dumnezeu pariul: „«Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al 
lui, să vedem dacă nu Te va blestema în faŃă!» Atunci Domnul  a zis către Satan: «Iată tot ce 
are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna ta». Şi Satan a pierit din faŃa lui 
Dumnezeu.”2 
   După încercarea preliminară, vine rândul lui Dumnezeu să facă reproşuri: „El [Iov] se Ńine 
cu putere în statornicia lui şi tu M-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc.”3 
Diavolul va atenta acum la sănătatea lui Iov: „Dar ia întinde-łi mâna şi atinge-Te de osul şi 
de carnea lui! Să vedem dacă nu Te va blestema în faŃă!”4 Ceea ce Dumnezeu va permite să 
se întâmple. 
   Dumnezeu, în atotştiinŃa Lui, cunoaşte rezultatul de dinainte. El se lasă „întărâtat” pentru ca 
modestia lui Iov să se adâncească şi să devină smerenie supranaturală şi, pe de altă parte, 
pentru a pălmui mândria diavolului, care va pleca ruşinat. Ciudat este însă faptul că diavolul 
se crede „mâna lui Dumnezeu” – deşi el nu este instrumentul voinŃei divine, ci doar al 
îngăduinŃei. CondescendenŃa pedagogică a lui Dumnezeu face ca diavolul să se complacă în 

                                                      
1 Cartea lui Iov, 1, 7. 
2 Cartea lui Iov, 1, 11-12. 
3 Cartea lui Iov, 2, 3. 
4 Cartea lui Iov, 2, 5. 
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această ciudată impostură: „mâna neagră” declanşează catastrofa existenŃei omeneşti în 
numele Dumnezeirii. 
  Întrebarea: Ascultă Satana de Dumnezeu? are un răspuns scandalos: Da, ascultă! Însă 
Satana nu respectă iubirea lui Dumnezeu, ci atotputernicia, fiindcă diavolul nu se supune 
decât forŃei. Iar Dumnezeu Se foloseşte de toate mijloacele, chiar şi de diavol, spre a-l atrage 
pe om către Sine. Da: iubirea nebună a lui Dumnezeu acceptă şi durerea, catastrofa 
proiectelor şi aspiraŃiilor omeneşti, acceptă prăpăd şi calamităŃi, şi uneori provoacă ea însăşi 
suferinŃă inocenŃilor – totul în scopul sublimării existenŃei lor pământeşti: înălŃării, 
îndumnezeirii şi epectazei (adică progresului spiritual nesfârşit). Fiindcă, aşa cum spunea 
Pedro Calderón, iubirea care nu este nebunie nu e iubire.   
   De acolo de sus lucrurile sunt clare. În ceea ce ne priveşte pe noi însă, e loc de stupoare, 
resentiment şi revoltă. Fiindcă, atunci când Dumnezeu Îşi întinde mâna asupra ta şi Se atinge 
de tot ce este al tău, de carnea şi osul tău, adică de sănătatea trupească şi de raŃiunea ta, 
ajungi în vecinătatea neantului şi a nebuniei. 
   E universal acceptat că omul se mântuieşte atunci când ajunge să se asemene cu Dumnezeu. 
Însă se pune întrebarea: Îi este îngăduit să se asemene lui Dumnezeu şi în ceea ce priveşte 
folosirea ca vehicul şi instrument a diavolului? Poate omul să apeleze la „mâna neagră” în 
strategia spiritual-duhovnicească a războiului nevăzut? Fiindcă pactul cu diavolul înseamnă 
iniŃiere în condamnarea la moarte a sufletului. Tot mitul faustic se joacă aici. 
   Diavolul nu-i prost. El ştie că omul este inconsecvent, că e trădător, că dorinŃele lui sunt 
atât de inconsistente încât trebuie să şi le înlocuiască în permanenŃă cu altele – la fel de debile 
– şi atunci îi cere omului dovezi de fidelitate, sinceritate şi dăruire totală, semnarea cu sânge a 
pactului. Dar nici aşa omul nu prezintă suficiente garanŃii. Au fost multe cazurile în care 
Satan a rămas cu buzele umflate. Când este somat de Faust să se prezinte, el recunoaşte că 
este coautorul involuntar al binelui:  
 

„O parte sunt dintru acea putere 
Ce numai răul îl voieşte, 
Însă mereu creează numai bine.”5 

 
   Succesele diavolului asupra omului – nu puŃine – se datorează spiritului contradictoriu al 
acestuia din urmă care vrea – nesăbuit – ambele lumi: şi cea pământească şi cea cerească, deşi 
i s-a făgăduit doar una din ele. Şi, ciudat, uneori le şi dobândeşte pe amândouă! 
   CondiŃia noastră existenŃială este descrisă cel mai bine de Părintele Serafim Rose care 
spune că a fi creştin înseamnă a te răstigni în permanenŃă, a-Ńi jertfi dorinŃele şi aspiraŃiile 
pământeşti unor scopuri mai înalte de cât cele ale propriei tale fiinŃe; înseamnă să accepŃi să 
fii respins de lumea aceasta – aceeaşi lume care L-a respins pe Hristos: „Lumea aceasta îl 
poate primi doar pe Antihrist, acum sau în oricare altă vreme. (...) Nu-i de mirare, atunci, că 
este dificil să fii creştin – nu este dificil, este imposibil. Nimeni nu poate accepta cu bună-
ştiinŃă un mod de viaŃă care, cu cât este trăit mai autentic, cu atât mai mult duce spre auto-
distrugere. Şi din această cauză ne răzvrătim mereu, încercăm să ne uşurăm viaŃa, încercăm să 
fim creştini pe jumătate, încercăm să dobândim ce-i mai bun din ambele lumi. Până la urmă 
trebuie să alegem – fericirea noastră stă într-una dintre cele două lumi, nu în amândouă. (...) 
Dumnezeu ne dă tărie să urmăm calea răstignirii; nu există altă cale de a fi creştin.”6  
   Demonul speculează răzvrătirile şi rătăcirile omeneşti, îşi face capital din inautenticităŃile 
noastre existenŃiale. Ne falsificăm viaŃa şi, la un moment dat, ne trezim că am devenit oameni 
falşi – îndepărtaŃi de propriul suflet, respinşi de propria inimă. Niciuna din plăcerile noastre 
                                                      
5 Johann Wolfgang Goethe, Faust, Tragedie, În româneşte de Lucian Blaga, Editura de Stat pentru Literatură şi 
Artă, Bucureşti 1955, p. 83-84. 
6 Ne vorbeşte părintele Serafim Rose, Scrisori, Editura Bunavestire, GalaŃi 2003, c. IV. 
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de moment nu pune adevăr în cuvântul fatidic: „Opreşte-te, clipă, cât eşti de frumoasă!” Când 
îl va rosti inima noastră – dacă o va face vreodată – va însemna că am descoperit fericirea cea 
autentică – aceea a dăruirii de sine. Şi diavolul nu mai are dintr-însa nimic. 
   Dăruirea de sine – răstignirea şi crucea iubirii – devine pentru om fericire şi strălucire, 
odihnă şi mângâiere, autenticitate. „Întins pe lemnul crucii, omul se odihneşte atunci când 
acest lucru devine ofrandă a iubirii pentru ceilalŃi. Nu există un mod şi un loc care să 
odihnească mai adânc (mai adevărat şi mai divino-uman) firea omenească decât răstignirea şi 
crucea iubirii. Nu există mângâiere mai mare decât însăşi suferinŃa.”7 
   „Mâna neagră” a Dumnezeirii nu este diavolul – chiar dacă el chiar crede sincer aceasta. 
„Mâna neagră” a Dumnezeirii e taina cea mai adâncă – smerenia însăşi. Cu degete lungi 
nevăzute, Dumnezeu sădeşte în inima noastră acea suferinŃă care e una cu mângâierea şi 
nemărginitul. „VedeŃi, vedeŃi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu 
omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea!”8 
 

 
Wayne D. Barlowe - Lucifuge 

 
2. Monştrii discreŃi 

 
   Nimeni nu poate scăpa din iubirea mea, zice Domnul. Dumnezeul Cel viu, în iubirea Sa, 
ucide. Dumnezeu înviază. Dumnezeu răneşte de moarte şi vindecă în chip minunat. 
Dumnezeu fascinează şi atrage: Doamne, iubirea Ta a rănit sufletul meu şi inima mea nu mai 
poate suferi flăcările tale: de aceea, înaintez cântându-łi... Îi spune pierdut Sfântul Ioan 
Sinaitul. Dumnezeu Îşi face salbă de mărgăritar din cântările morŃilor, din şoaptele mute ale 
muribunzilor, din gândirile neauzite ale celor ce nu sunt... 
   Acolo unde Dumnezeu Îşi întinde Mâna, nimic nu va mai fi cum a fost. Taina aceasta este 
înfricoşată. Nimenea şi nimic nu va ridica vălul ei mai înainte de timp. Cel ce o înŃelege-şi va 
                                                      
7 Arhimandritul Vasilios Gondikakis, Intrarea în ÎmpărăŃie, IniŃiere în taina liturgică a unităŃii Ortodoxiei, 
Editura Deisis, Sibiu 1996, p. 96. 
8 Deuteronom 32, 39. 
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pierde minŃile: aşa a fost lăsat cuvânt. Dacă încerci să-nŃelegi, vei înnebuni: aceasta e sigur. 
Şi tocmai de-aceea, trebuie neapărat încercat. Aici şi acum. Fiindcă ce nevoie mai ai de 
gândire, dacă n-o poŃi pătrunde? Ce să mai faci cu mintea dacă n-o poŃi afla?  
   Moartea minŃii e un act mistic, un gest ritualic. Dovada autenticităŃii şi bunei tale credinŃe 
stă în declanşarea cu bună-ştiinŃă a acestei auto-distrugeri. Moartea minŃii, oprirea definitivă a 
gândurilor, e rezultatul ultim al rugăciunii. La capătul fiinŃei tale, singur cu neantul, cu 
neputinŃa şi cu tăcerea, nu-Ńi mai rămâne nimic, decât nebunia. Şi nebunia se roagă. O altă 
Ńesătură a minŃii se va plăsmui.  
   Un sfânt român a spus unui alt sfânt un cuvânt cutremurător. Părintele Cleopa Ilie, de la 
Mânăstirea Sihăstria, i-a spus oarecând Părintelui Constantin Galeriu: „Ai grijă la monştrii 
din tine!” Şi ei erau amândoi sfinŃi.  
   Ce taină neagră va fi aici? O altă cunoaştere, o altă lumină, o teamă şi o strălucire. Există o 
limită dincolo de care nu mai poŃi deosebi omul de legendă. 
 

   În Legenda aurea – în VieŃile SfinŃilor pe luna octombrie, 
mai precis pe 2, când sunt prăznuiŃi SfinŃii Ciprian al 
Cartaginei şi Iustina Fecioara – ne sunt arătate cele ce nu se 
văd; ni se descoperă adevăruri de negândit, pe care mintea 
omenească singură n-ar putea nici să le poarte, nici să le 
desfăşoare asupra lumii. 
   În cuvinte simple, nealese, aşezate în secvenŃe de 
perspectivă ce se dezvoltă firesc, ne e prezentată viaŃa 
Sfântului Ciprian: o grozăvenie şi un scandal – de la-nceput 
la sfârşit – împotriva oricărui bun simŃ. Născut din părinŃi 
păgâni cartaginezi, Sfântul Ciprian a fost dat la vârsta de 
şapte ani în grija vrăjitorilor lui Apollion, spre a învăŃa 
tehnica „drăceştii înŃelepciuni”. La zece ani părinŃii – 
având o grijă deosebită pentru educarea lui – îl trimit în 
Grecia, pe Muntele Olimp, unde copilul se va îndeletnici cu 

„schimbarea văzduhului, pornirea vântului, slobozirea tunetelor şi a ploii, tulburarea valurilor 
mării, stricarea răsadurilor, a grădinilor şi a câmpiilor, aducerea de vătămări şi răni asupra 
oamenilor”. Acolo a văzut, după cum însuşi mărturiseşte, pe toŃi zeii şi zeiŃele păgâne, şi a 
avut parte de năluciri şi vedenii supraomeneşti, a învăŃat să invoce şi să stăpânească duhurile 
morŃilor, care-i grăiau tainele lor din mormânt. 
   La douăzeci de ani ajunge în Memfis, unde se adânceşte în studiul misterelor egiptene, 
pentru ca la treizeci să înveŃe în Babilon tainele vechilor vrăjitori caldeeni. Şi alesul lui 
Dumnezeu a primit cinste şi încredinŃare de la stăpânitorul iadului că nu numai acum, ci şi 
după ieşirea din trup va fi mare căpetenie peste draci.  
   S-a stabilit în Antiohia. Aici, omul lui Dumnezeu i-a aruncat pe mulŃi în fărădelege, pe alŃii 
i-a ucis cu otrăvurile şi cu farmecele; a sacrificat copii şi copile în liturghii negre, a batjocorit 
bărbaŃi şi femei, a înspăimântat mulŃimile. Pe unii i-a învăŃat cum să zboare prin văzduh, cum 
să plutească cu luntrea printre nori, cum să umble pe ape; pe alŃii i-a iniŃiat în farmecele 
desfrâului şi în rafinamente ale vrajbei şi zavistiei, în dominanŃe şi stratageme ale iuŃimii.    
   Şi s-a ocupat de multe alte grozăvenii şi atrocităŃi, până când Dumnezeu l-a învrednicit de 
chemarea neputinŃei. Astfel, într-una din zile, Sfântul Ciprian a fost solicitat de un bogătaş – 
Aglaid – să i-o seducă pe Iustina. Şi a trimis asupra ei pe diavolul cel cumplit al desfrâului şi 
preacurviei, care i-a înfierbântat sângele şi i-a stârnit poftele, încât Iustina însăşi nu mai ştia 
ce să creadă despre ea. S-a clătinat, dar nu a căzut. După momentul de slăbiciune şi îndoială 
s-a rugat din toată fiinŃa. Şi diavolul a plecat ruşinat. Furios, omul lui Dumnezeu a trimis 
asupra ei demoni cumpliŃi, dar nici aceia n-au izbândit. Atunci Sfântul Ciprian a încercat s-o 
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ucidă [duhovniceşte] prin viclenie. A trimis diavol cu chip de femeie respectabilă să o 
convingă de faptul că la Dumnezeu nunta e-n mare cinste; apoi l-a trimis pe Aglaid prin 
văzduh în chip de pasăre, până la fereastra ei, să intre să o cucerească. Dar puritatea Iustinei a 
mistuit tot ce-a gândit şi a nălucit. Atunci omul lui Dumnezeu a înrăit toată cetatea împotriva 
ei: a provocat răni şi boli oamenilor şi animalelor, precum şi casei Iustinei, astfel încât toată 
lumea să fie pornită împotriva ei – să-ncerce să o convingă să se mărite cu Aglaid. Altfel, 
ameninŃa Sfântul, pătimirile şi mâhnirile lor se vor amplifica. Dar fecioara a rezistat 
şantajului şi i-a încredinŃat pe oameni că toate bolile şi necazurile acestea vor înceta – ceea ce 
s-a şi întâmplat. De ruşine, Sfântul nici nu mai îndrăznea să se arate acum printre oameni. 
   Omul lui Dumnezeu a încercat să-l consoleze pe Aglaid printr-o înşelăciune: i-a trimis un 
demon cu înfăŃişarea Iustinei. Aglaid, săltând de bucuria neaşteptată şi alergând către 
fantasmă, i-a pronunŃat numele. Diavolul, neputând să suporte nici numele Iustinei, s-a 
mistuit. 
   S-a scris şi s-a fabulat mult despre întoarcerea lui Ciprian la Dumnezeu. Adevărul e că nu 
putem şti  când şi cum s-a-ntâmplat minunea aceasta. Aceasta este o taină. E taina lui. Poate 
că şi-a văzut umbra de aur. Poate că şi-a sesizat chipul dumnezeiesc – pe care Tatăl ceresc l-a 
întipărit în noi toŃi ca structură şi temelie a sufletului.  
   Şi s-a răzvrătit atunci împotriva neputinŃei, s-a sălbăticit împotriva propriei lui existenŃe. Şi-
a „ucis” părinŃii, şi-a renegat trecutul, idealurile, învăŃătura de-o viaŃă. A decis să-şi ardă 
cărŃile, să schimbe calea. Nu putem şti cum s-a-ntâmplat. Minunile nu se explică. Ceea ce e 
sigur este aceea că mântuirea lui a stat şi în mâinile Iustinei. 
   Legenda aurea spune că Ciprian „şi-a venit în fire”: iar firea lui era aceea de om al lui 
Dumnezeu. De atunci n-a mai luptat niciodată împotriva naturii sale. Şi-a alungat şi şi-a 
înfruntat foştii aliaŃi. Atunci când diavolul a năvălit asupra lui, să-l ucidă, Sfântul Ciprian a 
strigat: „Dumnezeul Iustinei, ajută-mi şi mie!” Şi-a fost ajutat imediat. Va începe războiul 
nevăzut cu căpeteniile cele mai de seamă ale întunericului: unul necruŃător. Va fi întărit de 
PreasfinŃitul Antim, care-l va hirotoni preot. Va dobândi odihnă numai în moarte – atunci 
când se va aşeza în propria lui paradigmă. 
   SfinŃii Ciprian al Antiohiei şi Iustina Fecioara vor fi condamnaŃi la moarte de către 
împăratul Claudiu şi vor muri ca martiri. Ultima teamă a lui Ciprian a fost aceea ca Iustina – 
acum protejata lui – să nu se smintească privindu-i moartea înfricoşată, fapt pentru care a 
cerut un scurt răgaz pentru rugăciune. Iustina a plecat înaintea lui. 
   Chiar dacă povestea lor ne pare acum atât de îndepărtată, avem aceeaşi natură: aceleaşi 
pulsiuni, aceleaşi tentaŃii, aceleaşi spaime. Ne pândesc aceleaşi duhuri ale văzduhului. Avem 
în suflet aceiaşi monştri: doar că la noi sunt discreŃi. Şi aşa vor şi rămâne, în candidă 
adormire, atâta vreme cât nu-i vom răscoli cu angajări ascetice sau declaraŃii de război. 
 

  Wayne D. Barlowe - Noball 
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3. Ciprienii rataŃi: parabole, contaminări şi neo-legende 
 
   Primul Faust îl devansează pe Sfântul Ciprian al Antiohiei cu două sute de ani. Simon 
Magul – figură biblică notorie – a fost contemporan cu SfinŃii Apostoli. El a încercat să 
obŃină cu bani Duhul Sfânt de la ei9; de atunci, fărădelegea cumpărării preoŃiei şi subminarea 
acestei vocaŃii prin trafic de influenŃă au rămas cunoscute pentru totdeauna sub numele de 
„simonie”.  
   Simon Magul, supranumit Faustus, credea că fiinŃa supremă – Eunoia, Cugetarea – e 
încarnată în partenera sa – Elena, o hetairă din cetatea Tyr – iar el era un fel de „dumnezeu-
tatăl” şi era subordonat ei. Datorită contaminării motivelor de-a lungul veacurilor, Elena din 
Tyr a devenit una cu Elena din Troia – forma supremă a feminităŃii şi totodată întruchiparea 
cea mai adecvată a zeiŃei „Cugetării”. Simon Magul, Faustus, s-a confruntat cu Sfântul Petru. 
Faustus obişnuia să impresioneze naivii şi să-şi câştige adepŃi prin diferite demonstraŃii de 
forŃă, cum ar fi zborul prin văzduh. Într-una din zile însă, diavolul care-l purta n-a putut să 
suporte prezenŃa Sfântului Petru şi a fugit, lăsându-l pe Faustus să se zdrobească de pământ. 
    La vreo paisprezece veacuri după Faustus au apărut „gemenii”: Johann Faust şi Georg 
Faust, cu liniile destinelor având configuraŃii atât de apropiate, încât s-au contopit într-un 
Johann Georg Faust imaginar. 
 

   Johann Faust s-ar fi născut în 1480 sau 1481 (iar după Frank 
Baron şi Leo Ruickbie în 1466) în Knittlingen, în Helmstadt 
(lângă Heidelberg) sau în Roda. Knittlingen este oraşul care i-a 
dedicat o statuie, o arhivă şi un muzeu, deşi cercetătorii înclină 
să creadă că Helmstadt este oraşul său natal sau cel puŃin locul 
de origine al familiei. Din 1506 apar în Gelnhausen mărturii 
despre activităŃile lui Faust ca scamator. El apare vreme de 
treizeci de ani în documente din sudul Germaniei ca fizician, 
doctor în filosofie, alchimist, magician şi astrolog. Este acuzat 
de instituŃia ecclesiastică de şarlatanie şi blasfemie, acte comise 
în parteneriat cu Satan. 
   Preotul Johannes Trithemius din Würzburg i-l descrie pe 
Faust matematicianului Virdung într-o scrisoare datată 20 

August 1507 (Episolae familiares) ca pe un impostor arogant. Cartea de vizită a lui Faust era 
aceasta: Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, astrologus, 
magus secundus, chiromanticus, aeromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. Faust 
„se lăuda a cunoaşte toate ştiinŃele şi a avea o memorie atât de prodigioasă, încât dacă toate 
lucrările lui Platon şi Aristotel ar fi uitate, el le-ar putea reconstitui după memorie”. Această 
memorie fenomenală, ştim de la SfinŃii PărinŃi, se datorează dracilor arhiconi, care 
răstălmăcesc textele pentru a-şi argumenta silogistic blasfemiile. 
   Conrad Rufus consemnează în 1513 o întâlnire cu Georgius Faustus, care se autointitula 
„semizeul Heidelberg-ului”. În 1528 Faust este alungat din Ingolstadt, iar în 1532 apare un 
act în care „Doctorului Faust, marelui sodomit şi necromant” îi este interzis accesul în 
Nürnberg. 
   Faust ar fi murit în 1540 sau 1541 în „Hotel zum Löwen” din Staufen im Breisgau în urma 
unei explozii declanşate de experienŃele sale alchimice, care i-ar fi mutilat groaznic trupul, 
făcându-l de nerecunoscut. În 1548 Faust ar fi fost întâlnit în Basel de către teologul Johann 
Gast. De aceea, unii amână data morŃii lui Faust în 1548, în vreme ce alŃii o consideră o 
înscenare a magului veşnic rătăcitor. Faust călătorea călare şi era însoŃit de un câine care 

                                                      
9 Faptele Apostolilor 8, 18. 
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putea uneori să se transforme în valet.  Motivul a fost preluat de Goethe atunci când a descris 
prima întâlnire: „Iată ce era înlăuntrul câinelui!” exclamă Faust văzându-l pe Mefisto. „Iată 
ce era înlăuntrul intelectului!” exclamă sufletul la prima lui confruntare cu monştri 
inevitabili.  
   Johannes Manlius consemnează în colecŃia Locorum communium collectanea din 1562 
întâlnirea lui Faust cu Philip Melanchton – unul din titanii Protestantismului, prietenul lui 
Martin Luther, autorul Confesiunii de la Augsburg. Conform lui Manlius, Faust s-ar fi lăudat 
că victoria din Italia a Împăratului german ar fi fost rezultatul intervenŃiei lui magice. Ceea ce 
este perfect plauzibil – având în vedere că, la apariŃia Protestantismului, în ceea ce priveşte 
demonii, locul era supraaglomerat. 
   Philip Melanchton consideră că prezicerea astrologului Lichtenberger10 în legătură cu 
conjuncŃia dintre Jupiter şi Saturn în constelaŃia Scorpion din 25 noiembrie 1484 se referă la 
prietenul său Martin Luther. Datorită acestui fapt, el neagă că Luther s-ar fi născut în 1483 şi 
pune data în cauză sub această conjuncŃie. „Spun că pe pământul supus Scorpionului 
[Germania] un profet se va naşte şi că mai înainte se vor vedea pe cer lucrurile cele mai 
stranii şi mai rare. Se vede un călugăr într-un veşmânt alb cu diavolul cocoŃat pe umeri. Are o 
mantie largă ce atârnă până la pământ, cu mâneci largi, şi un tânăr călugăr îl urmează. (...) Va 
avea o inteligenŃă foarte vie, va şti multe lucruri şi va poseda o mare înŃelepciune, cu toate 
acestea, va rosti adesea neadevăruri şi va avea o conştiinŃă exaltată. Şi precum un Scorpion, 
căci această conjuncŃie se efectuează în Casa lui Marte şi în tenebre, va împroşca deseori 
veninul pe care îl are în coadă. Şi va fi pricină de mari vărsări de sânge...”  
   Putem crede sau nu în astrologie; putem să o considerăm ştiinŃă sau superstiŃie lipsită de 
consistenŃă, faptul nu are defel importanŃă. Important este ceea ce crede unul din cei mai de 
seamă iniŃiatori ai Protestantismului. Important este ceea ce aşteaptă el să urmeze-n istorie 
după Reforma pe care a provocat-o: convulsii, adevăruri de suflet amestecate cu neadevăruri, 
otrăvuri ale sfârşitului, mari vărsări de sânge. Pentru mentalitatea lui Philip Melanchton, 
idealurile şi aspiraŃiile lui Faust sunt insignifiante, meschine. Cel ce se pregăteşte să 
incendieze Germania şi lumea întreagă, şi-a cărui minte ar incendia Universul, vede-n 
senzualitatea şi plăsmuirile lui Faust – întărite sau nu de-un Mephisto – capriciile unui copil. 
Acum, când temeliile Bisericii sunt cutremurate, când conştiinŃele cele mai înalte ale 
Germaniei se zguduie, când popoarele Europei se pregătesc de încleştare, marile căpetenii ale 
întunericului au lucruri mult mai serioase de-nfăptuit decât să se ocupe cu smintirea unor 
destine răzleŃe. În ochii lui Melanchton, Faust – un simbol al Renaşterii, e deja mort. 
Renaşterea e definitiv condamnată. Nimic nu va mai fi din ce-a fost. 

 
   Nici Contrareforma n-a fost mai blândă cu el. În ceea ce-l 
priveşte pe Faust, atât Reforma protestantă cât şi 
Contrareforma iniŃiată de iezuiŃi, au fost la fel de lipsite de 
înŃelegere şi îngăduinŃă. Pedro Calderón, marele poet şi 
dramaturg iezuit, deplânge în aceeaşi măsură senzualitatea 
faustică: drama „El mágico prodigioso”, având ca temă 
conflictul dintre destinul natural al Justinei-Faustina (cel 
erotic) şi idealul spiritual (cel metafizic), se încheie cu 
triumful acestuia din urmă. „Precum Faust al lui Goethe, El 
mágico prodigioso debutează printr-un «prolog în cer» în care 
demonul, care este sub dependenŃa Domnului, îşi propune să 
pună la încercare ştiinŃa lui Cipriano şi virtutea Justinei. (...) În 
definitiv, Cipriano nu vede în Justina decât ceea ce ea nu este: 

                                                      
10 Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere (1484), Editura Nemira 1994, p. 260. 
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pe frumoasa Faustina, un produs perfect al naturii, care exercită asupră-i o puternică 
fascinaŃie erotică. În fond, deşi nevinovată, tânăra fată nu se poate împiedica să nu lanseze 
împrejurul ei farmece magice naturale: ea îl faustizează pe Cipriano, îl preschimbă în Faust, îl 
obligă aproape să facă uz de magia erotică. Comparând El mágico prodigioso cu legenda 
creştină, vedem că, la Calderón, un joc erotic mai subtil interferează în povestire, un joc ce 
corespunde perfect concepŃiilor Reformei [şi, adăugăm noi, Contrareformei]: natura însăşi 
este păcătoasă, ea generează erosul; Faustina este aceea care, fără să-şi dea seama, îi 
faustizează pe toŃi masculii din preajma ei.”11 Cumva, Cipriano este cel ce va cădea sub 
stăpânirea demonilor lascivi ai abisului, nu ea: cu cât e mai respins de către Justina, cu atât e 
mai atras de ea – cu atât i se pare mai atrăgătoare fantasma erotică a Faustinei. Puritatea 
Justinei învinge însă în cele din urmă principiul supremaŃiei plăcerii – de care era marcat 
magul – şi Cipriano se va uni cu ea în moarte.  
   Magia erotică se bazează pe eros ca instrument de manipulare: erosul în sens larg, 
însemnând tot ceea ce te atrage, poate fi manipulat de un spirit dominator în aşa fel încât să 
te îndrepŃi în sensul dorinŃelor lui. Erosul – obiectul atracŃiei – e o momeală prin care un spirit  
poate să te domine şi să te determine să faci acŃiuni pe care în condiŃii normale le-ai considera 
reprobabile. Johann Georg Faust, „semizeul din Heidelberg”, este un artist al manipulării 
erotice, un strateg al seducŃiei ce nu rămâne însă la condiŃia de spirit pur – neafectat de 
propriile fantasme seducătoare: el este un spirit ce se lasă să cadă sub influenŃa propriilor 
instrumente şi care devine în cele din urmă victima lor. Martin Luther şi Philip Melanchton, 
„dumnezeii Germaniei” folosesc mijloace de manipulare mult mai puternice, universale. 
Pentru aceştia moartea este instrumentul suprem de manipulare. Şi aceasta n-a dat niciodată 
semne de slăbiciune. Erosul atrage, moartea fascinează. Şi cu ea vin slăbiciunea, foamea şi 
bolile. Şi dacă suntem lipsiŃi de puterea vieŃii şi învierii – şi n-am fost niciodată creatori de 
viaŃă, nici chiar o clipă, şi nici nu vom putea fi, ci suntem doar moştenitori şi păstrători, şi-am 
luat-o cu împrumut şi vom da seamă de tot ce-am împrumutat – să fim dumnezei prin puterea 
de a ucide! Faust îşi va pleca ochii ruşinat. Nu există nici o mărturie scrisă despre modul în 
care s-a terminat întâlnirea cu Melanchton. 
   Fausticul lui Calderón se mântuieşte de eros şi de zeii lascivi tocmai prin aceea că îşi 
asumă moartea de bunăvoie. Era dealtfel şi singura cale. 
   Calea îi vine însă dinafară. La fel şi Justinei. Natura însăşi e păcătoasă şi decăzută: ca să fie 
restaurată, ea are absolută nevoie de harul dumnezeiesc supraadăugat. Astfel, natura însăşi a 
Justinei erotizează şi faustizează masculii: ea este cea care-l obligă pe Cipriano să-ncheie 
pactul cu diavolul şi să recurgă, în disperare de cauză, la mijloacele de seducŃie abisale. Când 
Ciprian, prin pasele magice, îi trimite gândul străin – atacul – şi acela-i şopteşte: „Ceva 
abominabil şi multdorit are să Ńi se întâmple!”, natura ei răspunde afirmativ paradoxului: 
„Abominează-mă, dragule!” Doar intervenŃia divină o protejează pe Justina de ea însăşi. 
Doar intervenŃia divină dinafară o protejează de „avansurile” personificate ale magului. Cât 
despre Cipriano, intervenŃia dumnezeiască a Justinei e cea care-l salvează de sine însuşi, de 
dracii lascivi ai poftei amăgitoare, de duhurile întunecate ale văzduhului. Unde este 
chemarea? Unde mai este vocaŃia dumnezeiască – despre care SfinŃii PărinŃi spun că este 
sădită fiinŃial în făptura noastră?  
   ConcepŃia aceasta a condus la doctrina protestantă a predestinării absolute a sufletului. 
Natura este atât de coruptă de păcat, atât de definitiv prăbuşită, spun protestanŃii, încât nici 
nu-şi mai poate dori să se ridice. Şi-atunci numai harul dumnezeiesc e cel ce îi mai poate 
conferi (în primă instanŃă) voinŃa să se salveze şi (apoi) realitatea salvării. Harul dumnezeiesc 
e – în aceeaşi concepŃie înfricoşată a protestanŃilor – distribuit arbitrar: pe unii Dumnezeu îi 
mântuieşte, pe alŃii îi osândeşte: fără explicaŃii, fără justificări, fără remuşcări sau regret, 

                                                      
11 Ibidem, p. 300-301. 
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suveran, necruŃător. Mântuirea se săvârşeşte discreŃionar; şi cade peste oameni – fiinŃe 
iremediabil pasive – ca peste nişte victime ale milei. Oricum toŃi oamenii merită să moară: şi 
toŃi merită iadul. Aleşii sunt atunci un fel de subiecŃi letargici, fiinŃe eviscerate: viitoarele 
victime ale ÎmpărăŃiei. Dumnezeul capriciului îşi strânge în palmă toiagul de fier.  
   Cine să-i fi inspirat lui Luther această concepŃie de şoc şi groază? În virtutea cărui pact să-şi 
fi îndreptat el mâinile împotriva Dumnezeului Celui viu al iubirii? Oricum, cel ce şade pe 
umărul său s-a tolănit confortabil.  
   Urmaşii lui Luther au încercat să creeze o armată de Fauşti ai predestinaŃiei absolute. Şi au 
lucrat pentru aceasta asupra autorilor de modele faustice. Prima lor victimă a fost Christopher 
– „Kit” – Marlowe. 
 

  Contemporan cu Shakespeare, Marlowe a scris Istoria 
tragică a vieŃii şi morŃii doctorului Faustus ca pe o dramă a 
hybris-ului: Faust e comparat cu Icar, a cărui trufie i-a adus 
prăbuşirea.  
   Prăbuşirea lui Faust a fost însă interpretată în aşa fel încât 
să justifice doctrina predestinaŃiei absolute. Piesa lui Marlowe 
ar demonstra doctrina protestantă a lui Jean Calvin. Ea ar fi o 
desfăşurare scenică a celor trei concepte îngemănate ale 
cauzalităŃii: în acest sens, condamnarea sufletului lui Faust ar 
fi voită în primul rând de către Dumnezeu, apoi ar fi voită de 
Satana şi, în cele din urmă, ar fi voită de el însuşi.  
   Marlowe e un artist absolut, nu un doctrinar, şi nimic din 
piesa lui nu argumentează un asemenea punct de vedere. 
Textul e prea ambiguu să legitimeze o asemenea exegeză. 

Există de fapt două versiuni ale dramei, ambele descoperite după moartea lui Marlowe, şi 
asupra cărora există suspiciunea că ar fi fost cenzurate sau contrafăcute. Şi mai există şi două 
sau chiar trei versiuni asupra morŃii lui Marlowe – petrecută în miezul tragediei ivirii şi 
impunerii Anglicanismului. Într-o primă versiune, Marlowe ar fi fost ucis de un rival în 
dragoste. Într-o altă versiune, mai apropiată de realitate, susŃinută de documente descoperite 
în 1925 de savantul Leslie Hotson, Marlowe ar fi fost victima unui asasinat politic: el şi-a 
petrecut ultima zi pământească împreună cu trei angajaŃi ai familiei Walsingham. Kit 
Marlowe obişnuia să stea la Thomas Walsingham, vărul lui Sir Francis Walsingham – care 
era în 1580 secretarul principal al Reginei Elisabeta şi care se dedicase total spionajului de 
stat. Kit Marlowe a devenit indezirabil după ce a scris un pamflet despre ameninŃarea 
londonezilor de către protestanŃii refugiaŃi din alte Ńări. Consiliul de Stat a dispus imediat 
arestarea lui: această arestare trebuia să fie un avertisment pentru toŃi politicienii de la 
„Şcoala NopŃii”. Marlowe nefiind de găsit în Londra, s-a decis căutarea şi eliminarea sa. Se 
pare că existau lupte puternice interioare şi în cadrul Consiliului de Stat – se ciocneau 
interesele diferitelor oculte mistice, ale serviciilor secrete britanice, precum şi ale lumii 
interlope londoneze. În sfârşit, e plauzibil ca Marlowe să nu fi fost ucis, ci moartea lui să fi 
fost înscenată. 
   ViaŃa lui Marlowe e mai misterioasă decât opera. Calviniştii şi anti-calviniştii se bat pentru 
cadavrul lui şi acum. 
   Kit-Faust e un necromant dezabuzat. El consideră că divinitatea e inutilă: păcatul e 
generalizat. I se arată Mephisto – în prezenŃa lui Lucifer. Aici Mephisto e un diavol subsidiar. 
El îi mărturiseşte lui Kit-Faust că nu a fost adus aici prin puterea invocării magului, ci însuşi 
faptul că cineva abjură Sfintele Scripturi implică apariŃia diavolului pentru a-i revendica 
sufletul. Mephisto îl va sluji necondiŃionat pe Kit-Faust vreme de douăzeci şi patru de ani 
pământeşti, după care acesta îi va ceda propriul suflet lui Lucifer: acesta e pactul. Kit-Faust îl 
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semnează cu propriul sânge, în pofida tuturor intervenŃiilor angelice, apoi se delectează cu tot 
felul de giumbuşlucuri magice: se amestecă în conflictul dintre papă şi antipapă, îl vrăjeşte pe 
Alexandru cel Mare, invocă demoni, face spectacol.  

   Când timpul i se sfârşeşte, o va invoca pe Elena din Troia. 
Rolul ei e acela de a-i consola ultimele ore: ea vine spre a-l 
scăpa de depresie. La Kit Marlowe, Elena din Troia e un fel de 
„damă de consolare”. Nimic nu anunŃă grandoarea de mai târziu. 
În cele din urmă, Kit-Faust va fi sfâşiat de dorinŃe contrare, de 
demonii lăuntrici, şi va coborî de viu în iadul stabilit prin 
contract.  
 
 Gotthold Ephraim Lessing va genera un Faust pe care-l va 
mântui propria sete de cunoaştere. Acest Faust al gnozei e un 
„recuperator” al memoriei lui Simon Magul, uşor terfelite, şi e 
specific „veacului luminilor”. Din păcate, drama lui Lessing nu 

s-a „mântuit”: din manuscrisul final, definitiv pierdut, n-au mai rămas decât fragmente lipsite 
de suflu. Drama lui Lessing mai poate fi refăcută doar apelând la notele sale postume, la 
multă imaginaŃie, îngăduinŃă de sine – şi la iluzia totală a omnipotenŃei raŃiunii pure.  
 

  Cu toŃi aceşti precursori, Goethe va scoate la lumină un Faust 
notoriu. Cine e acest Neo-Faust? Un Iov apăsat de pariul dintre 
Yahweh şi Beelzebub, un Johann Georg Sabellin duplicat de 
contrarii, un Ulise posedat de daimonul fatal al curiozităŃii, un 
Dante al Divinei şi Drăceştii Comedii, un bărbat aşteptat 
nelimitat de o Margaretă sau de o succubă, de o Penelopă sau 
de o Beatrice, şi care se va lăsa mântuit în final cu o fervoare şi 
o predare de sine aproape deplin feminine, ca şi cum iubita l-ar 
fi asistat şi îngăduit îndeaproape în toate actele şi smintelile 
sale. Justina cea nevăzută e mâna neagră a purtării de grijă 
dumnezeieşti. 
   Partea I a tragediei se deschide cu Prologul în Cer: sunt 

prezenŃi Arhanghelii Mihail, Gavriil şi Rafail, care vor devenii martori în Casa de Pariuri a 
lui Dumnezeu. Acesta îi permite lui Satan să îl ispitească pe savantul Faust după ce 
Obrăznicătura cea întunecată făcuse cu voce tare observaŃia că setea de cunoaştere a omului 
în cauză e slăbiciunea fatală ce-l va costa eternitatea. Impertinentu’ se insinuează în viaŃa lui 
Faust în momentul de maximă slăbiciune al deziluziei: savantul trecuse prin toate 
nesăbuinŃele înŃelepciunii pământeşti, cochetase cu magia şi acum, văzând că nimic nu poate 
să ridice de pe existenŃă vălul misterului absolut, îl răzbise greaŃa. Nici invocarea arheilor nu 
i-a fost de ajutor: apariŃia arheului Pământului îi provoacă spaimă şi îl conduce apoi la 
dezamăgirea de sine. Îl străbate ispita sinuciderii. O privire pe fereastră ar putea schimba 
lucrurile. Sunt Sfintele Paşti. Însă nimicnicia cetăŃenilor burgului e în contrast total cu 
sfinŃenia Zilei Învierii şi Faust este scârbit definitiv. Întâlnirea cu Wagner, asistentul său în 
ale alchimiei, care este modelul mediocrităŃii şi platitudinii absolute, îl convinge de 
deşertăciunea tuturor căilor pământeşti. Sufletul său e deschis acum căilor infernale. Faust va 
părăsi definitiv alchimia: el observă că remediul alchimic descoperit de ei împotriva ciumei 
ucide mai mult decât ciuma. Apare Mephisto împieliŃat într-un câine, apoi într-un elev, care-i 
propune pactul: se va oferi să-i arate lui Faust secretele cele mai adânci ale lumii şi îl va lăsa 
să se bucure de cele mai mari plăceri pământeşti în schimbul predării definitive, după moarte, 
a sufletului său. Faust e de acord să semneze pactul cu propriul său sânge, cu condiŃia ca 
aventura lui să ajungă în punctul culminant al celei mai înalte plăceri, atât de sublimă încât 
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care să ceară oprirea timpului: „Opreşte-te, clipă! Cât eşti de frumoasă!” va deveni formula 
de cod a predării lui necondiŃionate. 
   Mephisto îi va reda lui Faust tinereŃea – condiŃie în care acesta o va seduce pe Margareta 
(Gretchen). Apoi o va uita: noi experienŃe aşteaptă să fie trăite. Va trece un an. Anul va 
culmina cu Noaptea Walpurgiei, o sărbătoare a demonilor prezidată de Urian (Satana) pe 
„Muntele nebun” (Parnas) şi animată de Baubo (Hecate, zeiŃa NopŃii) călare pe scroafă. Dar 
Faust are o viziune cu Margareta întemniŃată şi condamnată la moarte pentru uciderea 
copilului lor nelegitim. El îi cere lui Mephisto să îl ajute să o salveze. Dar Margareta, chinuită 
de remuşcări, refuză să fie salvată. La pierderea Margaretei, înaintea zorilor ei ultimi, Faust 
rosteşte reversul formulei de cod: „De nu m-aş mai fi născut!” Margareta e pierdută şi 
mântuită. 
   În partea a II-a a tragediei Faust va călători către Mume (fenomenele originare) –  un „drum 
în nedorinŃă” către ceea ce nu este de râvnit – pentru a invoca sufletele lui Paris şi al Elenei 
din Troia din lumea paradigmelor. Între timp Wagner, cu toată mediocritatea sa, ori tocmai 
din ea, va crea un om mititel – un „homunculus”, o făptură ce poartă într-însa şi ştie întreg 
trecutul omenirii. Sfaturile mititelului nu sunt ascultate. VieŃuind într-o eprubetă, el visează 
să devină om desăvârşit. Pentru aceasta el cere sfat filosofilor antici: Anaxagoras şi Thales îi 
spun să-şi lase propria natură să lucreze în acest scop. Homunculus coboară în adâncul mării, 
acolo unde este sălaşul de evoluŃie al formelor primordiale. Wagner îi deplânge pierderea.  
   Nici lui Faust nu-i priesc paradigmele: se îndrăgosteşte de Elena, şi ea de el, au un copil – 
Euphorion – Poezia – care se-nalŃă-n extaz şi cade apoi în Hades. Elena coboară definitiv 
după el. Faust rămâne cu lira şi vălul. Faust îi va jeli o vreme, apoi se ocupă de proiecte 
inginereşti. Ultimele lui obsesii îl surprind descoperit în faŃa celor patru femei cenuşii: Lipsa, 
Vina, Nevoia şi Grija. Ultima îl face orb. 
   Faust va ajunge în final să ceară oprirea timpului, după cum era prevăzut în diabolicul pact, 
însă splendoarea clipei nu-i este oferită de către Mephisto, ci de propria lui dăruire de sine. 
Faustul goetheean îşi găseşte fericirea în dăruirea de sine, fapt pentru care va fi chemat la Cer 
ca o lumină de aur spre a se odihni veşnic în paradigma lui de copil. Copilul de aur al lui 
Goethe urcă şi acum veacurile, în vreme ce pe Fauştii întârziaŃi ai lumii chipul dumnezeiesc 
dinlăuntru încă-i aşteaptă.  
        Mihai M. S. Maxim   17. 04. 2012 
 

 
Wayne D. Barlowe – Hells Wargate 
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Triada orei  (Tarot magic) 
 

Jocuri de noroc 
 
Roata norocului se învârteşte 
printre nori de cenuşă, alcool şi ciocolată 
mă întreb ce va urma 
poate că va răsări luna şi va apune soarele 
o maimuŃă începe să danseze pe roată 
şi mă-ntreb dacă va veni o lovitură a sorŃii 
sau vreo briză înmiresmată cu fericire 
nu ştiu... chiar nu ştiu. 
Mintea mea se pregăteşte să facă un trick de  

  iluzionism 
printr-o manevră de circ –  
încearcă să sensibilizeze maimuŃa ca să 
oprească roata – 
şi să mă arunce în timp pe vremea când 
nu vedeam roata şi nici maimuŃele care 
se joacă pe ea. 
Mintea se poate înşela pe ea însăşi, 
dar nu şi golul care îŃi rămâne în priviri.  
 
  Magda Tudor 

  W. D. Barlowe       14. 04. 2012, orele 17: 15 
 

„Pe-trecere” 
 
Puterea de a fi 
Puterea de a iubi 
Puterea de a crea 
Toate se închid în neputinŃa de a ieşi din 
Cercul vieŃii care ne înconjoară realitatea 
NeputinŃa de a împlini 
NeputinŃa de a crede ca un copil 
NeputinŃa de a zbura acolo unde sufletul vrea s-ajungă 
Toate se deschid în puterea de a visa 
Indiferent de realitatea vieŃii care inundă totul. 
Salbe de energie echilibrează dezechilibrul 
Noaptea îşi cântă gloria, ziua întunericul 
Şi mă pierd în viaŃă 
Aşteptând pe o listă de aşteptare 
Gândindu-mă la ceea ce a fost şi la ceea ce urmează 
În timp ce visez că totul e „pe-trecere”. 
 
  Magda Tudor 
  14. 04. 2012, orele 17: 30 
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Wayne D. Barlowe – Avenue of Ritual 

 
 

Natura moartă 
 
Cetatea mea a fost invadată 
De umbre vii şi de corpuri fără suflete 
O parte din ea e în ruine 
Şi doar singurătatea alină rănile. 
Umbrele vii s-au transformat în amintiri: 
Din când în când le aud chicotind 
Printre cotloanele minŃii 
Care se revoltă ori de câte ori vreun vizitator nepoftit 
Îşi face simŃită prezenŃa. 
Corpurile fără suflet au plecat fiind atrase 
De materii şi pentru a se pierde în materie. 
O vrăjitoare în alb zboară deasupra turnurilor 
În fiecare noapte. 
Doar ea a scăpat în urma atacurilor 
Şi aruncă praf de lună peste 
Cadavrele visurilor rupte care îşi cer împlinirea. 
 
  Magda Tudor 
  14. 04. 2012, orele 17: 45 
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Răgazul 
 

Motto: „OpriŃi-vă şi cunoaşteŃi că Eu sunt Dumnezeu!” 
Psalmul 45, 10 

 
   ScrieŃi povestea unui om care are o bucurie atât de înaltă încât i se opreşte 
timpul şi se trezeşte în miezul eternităŃii.  
 
 

Plânsul omului-timp 
 
   El nu era o fiinŃă umană. Nu putea simŃi nici bucurie, nici tristeŃe – râs sau plâns, în lumea 
lui, nu existau. Oraşul lui era ideal: orice făptură raŃională ar fi dorit să ajungă în el. Nu era 
precum în poveşti, cu cai zburători, cu prinŃi şi prinŃese. Era simplu-sofisticat. Era normalo-
special. Era Oraşul duhurilor.  
   Aici trăia de multă vreme personajul nostru. El îşi dorea de mulŃi ani să meargă în Oraşul 
tristeŃii. I se explicase de multe ori că Oraşul tristeŃii este inexistent, că e doar o legendă, dar 
el se încăpăŃâna. În limba oamenilor, Oraşul tristeŃii era numit şi Pământ – Valea Plângerii. 
Legenda spunea că oamenii invadaseră toate locurile acestei planete, încât Pământul devenise 
un oraş imens. Duhurile însă nu credeau că există oameni şi susŃineau în continuare că toate 
poveştile cu oameni sunt mituri fără rost, menite numai să sperie copiii. Copiii duhurilor nu 
se speriau însă de nimic, deoarece nu învăŃaseră teama. 
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   Pe duhul nostru îl chema Carlos. El continua să creadă în existenŃa oamenilor, chiar dacă nu 
avea dovezi, chiar dacă raŃiunea îi spunea că nu pot să existe fiinŃe atât de smintite încât să fie 
nefericite, chiar dacă inima îi reamintea mereu crezul adânc al poporului său! Continua să 
creadă şi să spere. Până-ntr-o zi, în care a hotărât să plece singur într-o expediŃie la marginea 
lumii. Acolo, între tărâmuri, privind lung printr-un nor, a observat de departe ceva care 
semăna cu un om. Apoi a văzut altă siluetă. Alt om; şi alt om; apoi a văzut o planetă ciudată 
şi apoi alta şi alta, lumi mici pe care oamenii le numesc „copaci”. Printre ele a văzut locuinŃe 
cu acoperişuri rotunde. Atunci a ştiut că a ajuns pe Pământ. Nu simŃea nimic, nici bucurie, 
nici tristeŃe. Sentimentele erau o legendă! Atunci şi-a dorit ca totul să se sfârşească. Lumea 
duhurilor, a oamenilor, a vampirilor şi vampelor, a ciclopilor să fie unite într-una şi aceeaşi 
legendă şi ceea ce avea propriu fiecare din lumi să se comunice şi celorlalte! 
   Dorea să oprească timpul în loc. Să privească veşnic omul acela minuscul care stătea în faŃa 
sa, iar acela să nu ştie asta – să nu sesizeze că e privit şi dorit, că durerile şi bucuriile lui sunt 
jinduite ca nişte daruri de mare preŃ! 
   Ceea ce Carlos nu ştiuse, şi o afla abia acum, este că dacă unui duh i se îndeplinea cea mai 
mare dorinŃă, timpul era obligat să se oprească. Şi aşa s-a întâmplat chiar acum. Carlos îşi 
dorise să înŃeleagă omenirea cuprinsă în acel om – şi clipa aceea frumoasă să nu se mai 
sfârşească. Şi timpul a stat. 
   Dorea să nu fie văzut de omul acela: să fie invizibil pentru fiinŃele omeneşti. Asta nu s-a 
mai întâmplat. Fericirea şi uimirea îl împiedicau pe Carlos să fie speriat. Încă nu ştia nici 
fericirea şi nici uimirea, şi nu învăŃase nici să se teamă, dar cele trei erau acuma în el! 
   Omul l-a privit îndelung. A intins mâna să îl atingă. Carlos i-a simŃit degetele lungi reci. 
Era emoŃie. Degetele omului lăcrimau. Carlos a primit perlele acelea minuscule direct în 
inimă. Omul s-a ridicat şi-a plecat. 
   „Când o să ajung acasă, o să le arăt tuturor că există oameni!” şi-a spus. Atunci s-a trezit 
într-o cameră albă căreia nu i se vedeau pereŃii. Un fel de fum s-a apropiat de el şi i-a şoptit: 
   - Sunt Timpul. Nu te speria, dar nu te poŃi întoarce în lumea ta. Cel puŃin nu imediat. 
   - Dar... 
   - O dorinŃă ai avut – acea dorinŃă Ńi s-a îndeplinit. Nu cere ceea ce nu Ńi se cuvine. 
   - Dar... ce faci tu aici? 
   - Merg cu oamenii şi duc omenirea cu mine. Priveşte-mă bine! 
   Carlos l-a privit. Fumul avea aripi lungi şi siluetă umană. Omul-timp i s-a părut că plângea. 
   - Ce faci? l-a întrebat. 
   - Mă umanizez, i-a răspuns Omul-timp. 
   - Durerea e cel mai frumos lucru din câte există, i-a spus Carlos, fericit că are sentimente. 
   Carlos era convins că poate dobândi siluetă omenească şi că poate să lăcrimeze de bucurie 
şi de tristeŃe. Totuşi, îl intrigau şi îl tulburau cuvintele şi plânsul Omului-timp. 
   Acum Carlos e înapoi în stradă. Uimit de clădirile uriaşe de deasupra coroanelor copacilor 
planetari, Carlos s-a aşezat să răsufle. Brusc, pe mâna lui – mână care cu câteva clipe-nainte 
nici nu exista – o lacrimă şi-a găsit loc! Şi apoi au urmat alta şi alta! 
   - Minune, minune! Mi se-ntâmplă minuni, a început să se însufleŃească. 
   A ridicat ochii şi a văzut un om. Omul era murdar şi avea hainele ponosite. Şi nici nu 
mirosea prea bine. Acestea toate Carlos le-a descoperit într-o clipă, deoarece acum putea 
simŃi: putea mirosi, gusta, putea să pipăie – într-un cuvânt, putea trăi! Nu s-a descurajat. Ştia 
din legende că oamenii sunt fiinŃe murdare, cenuşii, urât mirositoare. 
   Dar străzile Oraşului tristeŃii erau pline de parfumurile de primăvară. Omul cenuşiu i-a 
întins o bucată de pâine. Acum Carlos era sigur că devenise asemenea unui om. Ar fi vrut să 
facă schimb de vieŃi cu acel om care îi arătase bunătatea. Şi poate că a şi făcut.  
   Toate acestea s-au scris mai apoi în Cartea VieŃii – capitolul Carlos. Şi numai de-acolo pot 
fi citite – şi numai atunci când se vor ridica toate tainele şi vălurile de pe Pământ. Nu putem 
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şti despre el decât că a aşteptat, ca orice om, să se căsătorească cu două femei – cu Moartea şi 
Învierea – însă nu putem spune cu certitudine cum şi dacă lucrul s-a întâmplat cu-adevărat. 
 
        Teodora Mitea, 6 B 
        9. 03. 2012 

 
 

Floarea de lumină 
 
   A fost odată, într-o pădure fermecată 
de vreme, o ploaie ale cărei picături erau 
lacrimi ale razelor de soare. De aici 
expresiile „a plouat cu lumină” şi 
„lumina a lăcrimat” care-au intrat în 
legenda locului. Conform acestei 
legende, câteva picături s-au contopit 
mai înainte de a atinge pământul şi au 
creat o floare de lumină. Cel ce soarbe o 
petală de lacrimă de lumină a acestei 
flori va trăi veşnic. 
   În apropierea pădurii există un castel şi 
un sat cu oameni credincioşi. Casele lor 
sunt împodobite cu flori parfumate. 
Noaptea ferestrele se luminează de la 
focurile şemineelor. 

   În centrul satului locuieşte şi-acum un om a cărui viaŃă a fost distrusă de moartea soŃiei şi a 
copilului ei nenăscut. De când i-a murit soŃia, el a refuzat să mai iasă din casă. Ar fi vrut să 
moară aşa, îngropat în amărăciune. 
   Până într-una din zile, când a răsturnat din greşeală câteva cărŃi vechi pe care soŃia lui le 
Ńinea pe noptieră. Una era a legendei florii de lumină a tinereŃii veşnice. Cartea conŃinea şi o 
însemnare a soŃiei sale, în care era menŃionată o anumită poiană din pădurea de lângă sat. 
   Neimpresionat de legendă, însă curios să afle unde obişnuia să se recreeze soŃia lui, el a 
hotărât să o urmeze. Când a aflat despre floarea de lumină din pădurea fermecată, parcă i s-ar 
fi deschis o nouă cale către soŃia lui. El a cutreierat pădurea în lung şi-n lat, până l-a răzbit 
oboseala. Într-un târziu a găsit poieniŃa. S-a aşezat. I s-a părut că timpul i s-a oprit. 
   Atunci a văzut o rază de lumină care se deplasa uşor dintr-o parte în alta a poieniŃei, ca dusă 
de vânt. Apoi a văzut o altă lumină, înaltă, şi încă una mai mică, alergând. Apoi cele trei 
lumini s-au contopit, s-au despărŃit şi au dispărut. El le-a urmat până în umbra unde i s-a 
părut că dispăruseră. Acolo a găsit floarea de lumină. 
   A întins mâna, dar n-a mai apucat s-o atingă. A auzit glasul drag, glasul cunoscut, uşor 
mustrător. A ridicat ochii. În faŃa lui stăteau soŃia lui de lumină şi fetiŃa, care părea să fi avut 
trei anişori. 
   Şi-a retras brusc mâna de pe floarea de lumină. A realizat că dac-o atinge va trăi veşnic 
tânăr şi nu-şi va mai putea urma niciodată familia. Nu se ştie nici acum dacă sau cum a reuşit 
să acopere floarea astfel încât să nu mai fie ispitit. Tot ceea ce se ştie e că a trăit tăcut, calm şi 
mulŃumit cu condiŃia sa până la sfârşitul zilelor lui. 
 
       Bogdana Halmaghi, 6 A 
       7. 03. 2012 
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Porumbel cu cer de acuarelă în cioc 
 
 
   Era o zi frumoasă de primăvară. Soarele 
strălucea pe bolta albastră ca o picătură albă 
de acuarelă răspândită pe un tablou în 
transparenŃe sclipitoare. Iar verdele copacilor 
şi al ierbii îŃi bucura ochii nespus. 
   Un pictor anonim se plimba pe o alee din 
parc, când a văzut un porumbel alb; a simŃit 
atunci ceva înlăuntrul său, care l-a făcut să-l 
urmeze pe porumbel fără şovăire. Merse el ce 
merse, neuitându-se deloc pe unde merge, 
până când se trezi într-un luminiş adânc. 
Razele soarelui dezmorŃeau fiecare colŃişor 
din acel mic paradis. Iarba era de o catifelare 

unică, iar puŃinele flori care stăpâneau acele meleaguri neştiute parcă erau desprinse dintr-un 
vis al miracolelor. 
   Pe iarbă, lângă un copac mic, era aşezată o pânză ce părea nouă, dar sub care scria, cu litere 
de aur pe un firmament mic: „secolul I al lui Hristos”. Era ciudat. Pe pânză era pictat chiar 
porumbelul pe care-l urmărise! Da, era acelaşi. Nu putea să se înşele: alb, cu aripi mari, cu 
cioc delicat, şi cu un strop de acuarelă albastră pe cioc, ca şi cum ar fi gustat cerul! Totul era 
aşa de minunat acolo, totul, pictat în acuarelă de unul din cei mai mari pictori ai lumii! 
   Pictorul ridică uşor tabloul cu o mână; cu cealaltă îl atinse, îl pipăi îndelung. După o vreme 
n-a mai văzut tabloul în mâini. A văzut din nou porumbelul cum îl privea. Avea ochi 
omeneşti. SimŃea că acel porumbel fusese tot timpul cu el, în toate zilele, în toate orele, în 
toate clipele, veghiindu-l şi ocrotindu-i gândurile. Dar oare de ce nu-l observase mai înainte? 
   S-a gândit că se va face târziu. Trebuia să se întoarcă. Dar oare pe unde venise? Încercă să o 
ia înapoi pe undeva, pe oriunde. Şi unde va ajunge, va ajunge! Dar îi era aşa de greu să 
părăsească lumea aceea de vis! 
   A mers o jumătate de oră, dar a ajuns în acelaşi luminiş de unde plecase. Ceasul arăta tot 
atât, ca şi cum se oprise. Văzu porumbelul tot acolo unde-l lăsase. Ochii lui omeneşti erau 
umezi. Îl luă şi îl puse la piept. Îl îmbrăŃişă cu teamă. Porumbelul nu se împotrivi. Era rece. 
Parcă îngheŃase. Era rece ca cerul din înălŃime. Îl mai strânse încă o dată la piept. Nimic. L-a 
pus uşor pe pământ.  
   Apoi văzu o pânză albă şi-o pensulă, culori de apă. Luă pensula şi începu să picteze. Pictă 
ore în şir, până când, la un moment dat, ca la un semn, se opri. A fost ca un vis, ca o febră! 
Abia acum a privit. Vedea pictura în întregime. Terminase tabloul. 
   O lumină puternică îl orbi şi îl încălzi. Îşi vedea degetele, mâinile, braŃele transparente, ca şi 
cum era pătruns de lumină în întregime! Era spirit pur. Se trezi cu tabloul său în mână. Aşeză 
tabloul lângă celălalt, care stătea exact acolo unde-l văzuse întâia oară. Se uită la ceas. 
Limbile ceasului începură să se mişte din nou. Timpul reîncepea să crească.  
   A privit cele două tablouri ca pentru ultima oară. Ştia că nu avea să le mai revadă. Lângă 
tabloul cu porumbel eram tabloul lui fără formă. Pictase zborul, căldura, bătaia de inimă. 
   Luminişul pieri. Se întoarse pe aceeaşi alee. Ştia că porumbelul era bine şi-l veghea de 
undeva – din adâncul unui cer, din adâncul unei picturi în acuarelă, şi încă din adâncuri de 
inimă. 
 
       Adela Georgescu, 6 A 
       7. 03. 2012 
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Umbra şi silueta 
 
   A fost odată ca niciodată o dimineaŃă răcoroasă de vară într-un parc izolat complet de lume. 
Discul auriu al soarelui strălucea, fermeca, ucidea. Pe drumul pietruit nu se vedea nimeni, 
dintr-o parte în alta a parcului. Odată ca niciodată am fost eu. N-aveam fiinŃă – doar aşteptare. 
Eram pe o bancă. Fără trecut, fără viitor. Prezentul încremenise. Am aşteptat pe banca veche 
din lemn masiv ca timpul să-şi reia mersul. Dar pe atunci nici nu exista timp. Am gândit un 
deşert de culori. Am văzut culorile, apoi deşertul. Apoi iarăşi am văzut parcul. 
   Brusc, am auzit nişte paşi repezi pe pietre. Am sărit în picioare şi am privit lung. Undeva, în 
depărtare, o formă încă neclară înainta printre copaci. Cu toate că fiinŃa aceea se afla încă la 
mare depărtare, am ştiut cine e şi ce e. Am început să alerg nerăbdător către ea.  
   Parcul a dispărut. N-a mai rămas din el decât aleea. În locul lui a apărut deşertul la care mă 
gândisem atunci când stăteam pe bancă. Aleea era acum în ambele lumi. Am ştiut că parcul şi 
deşertul erau realităŃi simultane. Pe aleea de piatră dintre dunele de nisip înaintă spre mine un 
tigru uriaş. Avea mustăŃile lungi şi fine, ochii ageri şi înŃelepŃi.  
   La început am crezut că umbra îndepărtată a tigrului era aceea pe care o căutam, însă n-a 
fost aşa. Umbra care se apropia pe aleea de parc era a unei alte siluete, care se apropia în 
deşert în urma tigrului: tigrul era numai un înaintemergător. S-a apropiat. M-a privit 
întrebător. Oare ce căutam eu în deşertul lui? Nici eu nu ştiam. Ghearele lui începură să bată 
ritmic în piatră. Nu putea să-şi ascundă nervozitatea. Nu ştia exact ce să facă cu mine: să mă 
atace, sau numai să mă privească. Mi-a vorbit cu glas omenesc. Glasul era puternic, obişnuit 
să i se supună şi fiinŃele şi singurătatea. 
   - Ce cauŃi tu în acest deşert al singurătăŃii totale – cu multe căi de intrare, dar cu niciuna de 
ieşire? 
   - Nu ştiu. Nu ştiu nici cum am ajuns aici, nici cum voi ieşi. Poate că aşa mi-am dorit. 
   - Pedeapsa cea mai mare a voastră – a oamenilor – este aceea să vi se împlinească dorinŃele. 
Că după asta nu ştiŃi ce să mai faceŃi cu ele. De obicei stricaŃi totul. Problema e că nu ştiu nici 
eu ce să fac. Sunt încă indecis dacă să te mănânc sau să te păstrez cu mine în acest deşert. 
   - Nu poŃi să faci nimic: eu nu am încă fiinŃă. Sunt doar un vis: un vis necuprins. Am însă 
altă propunere. Cred că există o ieşire din acest deşert. 
   - Şi care, mă rog, ar fi aceasta? 
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   - O imagine frumoasă, cu care ai putea să învingi nisipul necruŃător. 
   - Nu am în minte imagini. La început întunericul, apoi lumina necruŃătoare a acestui deşert. 
Căldura şi frigul, ziua şi noaptea nu dăruiesc forme. 
   - Am să visez eu pentru tine. Ştiu că nu am fiinŃă, eu însumi sunt doar un vis, dar am 
puterea să chem lângă mine vise şi idealuri, promisiuni şi speranŃe. Mă tem că totuşi va trebui 
să mă-nghiŃi: să mă cuprinzi cu totul în interiorul fiinŃei tale. 
   - Dar cum? Că am uitat. 
   - Trebuie să devii una cu deşertul. Fiindcă deşertul deja m-a cuprins. Apoi să visezi. 
   - Cred că ştiu ce am să fac. Dar tu: ce vei face? 
   - Am să-mi aştept timpul. 
   - Cum arată? 
   - E tot un fel de tigru: cu aripi, cu coada din şapte veacuri. I-am văzut, undeva, într-un parc, 
umbra: îi voi vedea, aici, cât de curând, silueta. 
   Tigrul a făcut ce trebuia să facă. A început să crească şi să se afunde. Apoi nisipul l-a 
înghiŃit brusc. Am stat şi-am privit. 
   Razele soarelui ardeau tot mai tare. În faŃa mea, din direcŃia aleii celor două lumi, printre 
copacii parcului, am văzut umbra timpului care se apropia tot mai mult şi mai mult; printre 
dunele deşertului i-am putut desluşi silueta şi chipul. 

Vlad I. T. Popa, 6 A, 
7. 03. 2012 

 
Atunci când îŃi trăieşti visul 

 
   Un om obişnuit, care de altfel era foarte la locul lui, avea o dorinŃă imensă. Voia ca această 
dorinŃă să i se împlinească negreşit, cât mai curând. Ani în şir s-a rugat să i se împlinească, 
dar nu s-a împlinit.  
   Până într-o zi, când s-a îndeplinit – după ani lungi în care, bineînŃeles, s-a făcut mai smerit, 
mai darnic, mai înŃelegător. Mergând pe-o stradă, în faŃa lui s-a deschis o poartă ciudată. Pe 
care, bineînŃeles, a intrat.  
   A ajuns într-o lume în care era numai el şi nimeni altcineva. În acea lume el şi-a împlinit 
dorinŃa. DorinŃa lui fusese aceea să zboare. 
   Zbura acum într-una: sus în cer, deasupra norilor, jos, către pământ, şi totul era bucurie şi 
drag de viaŃă – şi nu era moartea, şi nici nu era vis! 
   Asta nu va dura veşnic – s-a gândit el. Parcă era oprit din timp, parcă intrase-n alt timp, în 
altă lege. S-a bucurat de dorinŃa lui un an întreg. Apoi a gândit să se-ntoarcă. După anul 
acela, în care a stat acolo şi a trăit ca o pasăre, a văzut poarta aceea cum s-a deschis. A intrat 
în lumea cea veche. A ajuns acasă – după un an, credea el – dar nu trecuse decât un minut. 
   Peste puŃin, ceva ca o dorinŃă l-a ridicat de pe pământ şi toŃi ceilalŃi oameni au rămas uimiŃi 
văzându-l acolo sus, deasupra lor. Şi el era uimit, mai mult ca ei toŃi!  
   El zbura şi acolo, în lumea lui, deasupra locurilor sale natale: pur şi simplu, îşi trăia visul 
aievea!  
   Nu avea nevoie nici de apă, nici de mâncare: doar zbura şi vizita locuri nemaivăzute şi 
nemaiîntâlnite. 
   Şi a continuat să zboare vreo cinci ani fără încetare. Şi a văzut toată lumea. Apoi a coborât 
şi şi-a continuat viaŃa de la-nceput. De atunci nu a mai zburat niciodată – a zburat numai 
inima lui. Era fericit că şi-a putut vedea visul devenind realitate. Un dor secret îşi făcea loc 
acum în sufletul lui. 
        Larisa Irimină, 6 A 
        7. 03. 2012 
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Mângâierea 

 
   Ce zi frumoasă de martie! Soarele 
străluceşte în marea de azur, norii cristalini 
îmbie abisul etern, albastrul şi negrul. Într-
un parc al oraşului, o mamă îşi plimbă în 
cărucior pruncul ei nou-născut. Mama vede 
parcul ca pe o grădină a Edenului, şi asta 
numai fiindcă este cu bebeluşul ei! Iar 
pentru bebeluş acesta e chiar Edenul 
deoarece, fiind de curând botezat, vede cu 
ochi mari serafimii şi heruvimii, îngerii şi 
sufletele de înger ale oamenilor. Pentru el, 
făpturile acestea sunt copii jucăuşi. Ceva se-
ntâmplă cu el: are cumva, neştiut, puterea 
de necrezut a înŃelegerii – o chemare ce 
creşte într-însul cu fiece clipă! 
   Mama şi fiul ei, parcul în sine, cu toate 
duhurile lui, erau în culmea fericirii 
primăvăratice. Mama şi pruncul ei s-au 
oprit. Spre mirarea amândurora, părculeŃul a 
fost cuprins de o lumină ciudată. Li s-au 
arătat fiinŃe şi taine. 
   Un minut i-a luat mamei să îşi dea seama 
că ceva necrezut se întâmplă. Nu mai avea 

pruncul în cărucior. Nu îşi Ńinea pruncul în braŃe. Pruncul nu mai era nicăieri. 
   S-a uitat împrejur cu atenŃie şi, spre mirarea ei, un bărbat înalt, blond, cu barbă tunsă scurt, 
ca la 30 de ani, i s-a arătat. Purta o togă aurie şi nişte sandale de abanos. Femeia, speriată, l-a 
întrebat: 
   - Doamne, cine eşti tu? 
   Bărbatul a stat o clipă şi-a cugetat. A zâmbit. Apoi i-a spus: 
   - Sunt eu, fiul tău. Dragă mamă, nu mă mai recunoşti? 
   Mama a suspinat în sine. Şi lăcrimând, i-a şoptit: 
   - Dar te aveam ca prunc! Şi stăteam aşa, cu tine, în lumina caldă a soarelui. Cum ai crescut 
aşa repede? 
   - Maică scumpă, chiar dacă e greu să-mi dai crezare, am să-Ńi spun tot: eram amândoi în 
lumina de primăvară, sub binecuvântarea dumnezeiască şi sub privirile îngerilor. Şi aşa cum 
am fost, vom mai fi. Dar nu acum. 
   Femeia a încremenit. Se străduia să-nŃeleagă. A spus: 
   - Fiule, dar unde suntem? 
   - Pretutindeni şi nicăieri. 
   - Nu suntem în Rai? 
   - Dacă vrei, poŃi să îi spui şi aşa. Suntem în fericirea eternă. 
   Mama i-a spus atunci: 
   - Fiule, vino încoace la mama, să te îmbrăŃişez! Tu vei fi mereu pruncul meu. 
   Spunând aceasta, şi-a îmbrăŃişat copilul. Apoi au pornit să transforme acest pretutindeni şi 
nicăieri într-o comoară. Au trecut ani, zeci apoi sute, şi din acest nicăieri şi din lumină au 
început să răsară case frumoase, cetăŃi şi grădini, păduri şi câmpii. Dar toate acestea erau încă 
nelocuite. Mamă şi copil, împreună au creat frumuseŃe nespusă. Şi după veacuri întregi, 
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mama aceasta şi fiul ei, creatorii de frumuseŃe ai acestui loc, au rămas neschimbaŃi. Şi s-au 
bucurat mult de toate acestea pe care le-au creat. S-au îmbrăŃişat mult. 
   Apoi mama s-a trezit iarăşi în parc. Copilul o privea cu ochi mari. Mamă şi fiu, prunc şi 
mamă, erau fericiŃi şi uluiŃi. Mama şi-a luat pruncul în braŃe. A stat aşa mult. S-a gândit: 
„Dacă am avut bucuria aceasta nespusă să-l văd mare, poate că nu-l voi vedea crescând mare 
aici, pe Pământ! Doamne, Dumnezeule, ce vrea să însemne mângâierea aceasta nespusă? Ce 
va fi să se-ntâmple cu mine? Ce va fi să se-ntâmple cu el, cu lumea aceasta, cu noi toŃi?” 
   Apoi s-a liniştit. Ca luminată de o lumină nevăzută, s-a-ntors spre copil şi-a vorbit: 
   - Nu te teme! Să nu te temi de nimic: voi fi întotdeauna în preajma ta, aici sau în vis. Da: 
mama este cu tine mereu şi va fi; şi te va privi de pretutindeni şi de nicăieri, din timp şi din 
afară de timp, din Cer şi de pe Pământ. 
           Mara Andreea Coracioni, 5 A  

8. 03. 2012 
 
 
 

Minunea de pe Muntele Vrăjit 
 
   Totul a început acum mulŃi ani, la marginea unei păduri de brazi, într-un bordei vechi de la 
periferia unui orăşel. Acolo trăia un om care era atât de singur şi fără de ajutor, încât credea 
că o să rămână aşa o eternitate întreagă. 
   S-a hotărât să plece. Ca să afle bucuria de a trăi, nu numai aceea de a sta!  
   A reuşit să treacă de pedepsele pădurii. A reuşit aceasta cu ajutorul străjerilor tăcuŃi 
invizibili – care îl ştiau pe acest om cu suflet curat şi inimă bună, îndurerată de singurătatea 
adâncă. 
   El ştia că trebuie să ajungă pe Muntele Viu – supranumit „Cel cu nouă vieŃi”. La fel ca un 
om adevărat, muntele avea şi el un trecut, avea amintiri şi regrete, precum şi un viitor – mai 
mare decât al tuturor munŃilor la un loc. Aceasta deoarece descoperise odinioară cea mai 
mare bucurie pe care-o putea descoperi un om, şi pe care o va descoperi acum şi omul nostru. 
Acesta mergea cum putea, urcuşul fiind dificil. Pantele erau foarte abrupte şi alunecoase, aşa 
că omul trebuia să se gândească bine cum să le urce. Chiar atunci când a gândit că nu mai 
poate a simŃit cum cineva îl apucă de ambele braŃe şi îl ridică uşor până sus. 
   Imediat s-a trezit în vârful muntelui. Acolo a găsit bucuria aceea deosebită, despre care 
majoritatea semenilor săi spuneau că nu mai există. Acum îi putea ierta cu uşurinŃă: îi vedea 
cu toată pacea şi bunăvoinŃa pe care era în stare să le cuprindă. Bucuria lui fiind atât de înaltă, 
corpul lui de moşneag a început să strălucească şi să se netezească. Şi transformarea a 
continuat ascunsă în lumină. Omul s-a preschimbat într-un copil frumos mititel. Rămăsese 
însă cu înŃelepciunea lui de bătrân, aşa că a înŃeles că şi Muntele Viu e un copil mare. 
Muntele Vrăjit era poarta de intrare în ÎmpărăŃia copiilor, şi era totodată şi paznicul porŃii. Nu 
puteai vedea Cerurile deschise decât dacă treceai prin această regresiune la starea de copil. 
Dar dacă o făceai, Cerurile rămâneau pentru tine întotdeauna deschise. 
   Exact aceasta s-a întâmplat cu omul nostru. S-a-ntors în orăşel, însă de atunci nu a mai 
cunoscut tristeŃea şi dezamăgirea, singurătatea şi dezolarea, ci doar bucuria de-a fi şi fericirea 
de a trăi aproape de Cel ce l-a creat. Şi a dăruit tuturor copiilor de atunci bucuria de a-şi 
vedea viitorul cu ochii. 
 
        Raluca Abălaşei, 5 A 
        8. 03. 2012  
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Colorania 
 
   Într-o zi, un om care îşi dorea demult să meargă într-un parc de distracŃii, s-a dus acolo să 
se distreze. Acolo s-a dat în toate leagănele, caruselurile şi obiectele care se mişcau în vreun 
fel, dar a simŃit că nu se distrează destul. Plăcerile acelea erau doar mecanice, erau doar 
senzaŃii. El îşi dorise ceva încântător, fascinant, şi pentru că nu ştia precis ce cuvânt să 
folosească, spunea că trebuie să fie haios.  
   El era din ce în ce mai mohorât şi supărat, până când a văzut o roată imensă verticală, 
nemaiîntâlnită de el până atunci, cu diametrul de vreo sută de metri, de ziceai că atinge cerul. 
   Şi chiar l-a atins. Cum o văzu omul nostru, imediat se duse să se urce în ea. El a observat că 
nu exista nici casier, nici casierie la intrare, nu exista om care să pornească roata, nici om care 
să-i pună centura. Era ciudat, dar nu s-a neliniştit. Dorea prea mult să urce în roata aceea 
miraculoasă ca să-şi mai fi pus întrebări. Parcă cineva nevăzut îl împingea de la spate. 
   Imediat ce se urcă în roată aceasta porni lin. Vedea oamenii ca pe nişte furnici, vedea 
beculeŃele ca pe nişte licurici multicolori, vedea de departe maşinuŃe rătăcitoare ca nişte gâze 
şi auzea copii chiuind. El era aşa de bucuros să vadă minunăŃiile acelea, bucuriile copiilor, 
priveliştile frumoase de pretutindeni, că a vrut ca timpul să se oprească. 
   Timpul s-a oprit. Din cabina lui s-a deschis un portal către o lume necunoscută. Parcă vedea 
portaluri în dreptul tuturor cabinelor, dar nu era sigur. Lângă el erau nişte creaturi mici, 
colorate, cu capetele foarte mari, care semănau cu nişte copii. Omul le spuse: 
   - Bună seara! Cine sunteŃi şi cum vă numiŃi? 
   - Noi suntem ColoraŃii. Te găseşti pe planeta Colorania. Planeta nu este rotundă, ci este în 
formă de disc – ca o paletă de culori din lumea ta. Aici totul e colorat – în toate culorile 
existente şi inexistente pe lumea ta. Chiar şi gândurile, sunetele şi melodiile sunt colorate – 
dar tu nu le vezi. 
   - Extraordinar! Şi voi ce faceŃi aici? Cu ce vă ocupaŃi toată ziua? 
   - Inventăm culori şi nuanŃe noi. Putem spune că inventăm toate culorile. 
   - Aha. Deci de aici vin culorile. 
   - Da, şi aicea totul este colorat mai înainte de a intra în lumile voastre. Mai înainte să intre 
în lumile celelalte, culorile şi nuanŃele sunt fiinŃe vii. Sufletele lor sunt melodii. După ce intră 
în lumea voastră îşi pierd însă strălucirile: parc-ar muri. 
   - Şi nu se întorc la voi să îşi recapete viaŃa şi strălucirile? 
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   - Unele da. Altele... ah, mai bine să nu mai vorbim. Oricum, aici totul se însufleŃeşte în 
culoare. Şi tu ai devenit colorat. Sufletul tău e mai intens. 
   - Cum asta? 
   - Uită-te la tine, a spus unul din omuleŃi. Eşti mov – ca şi mine. 

 
   - Vai! Ce se întâmplă cu mine? 
   - Marele Pictor te-a luat înapoi din lume să îŃi picteze 
fiinŃa din nou. Cum ai intrat aici, te-ai şi transformat 
într-un Colorat. Eşti de-al nostru. Vorbeşti şi limba 
ColoraŃilor: toŃi îŃi auzim melodia albăstruie a 
gândurilor. 
   - Nu se poate! 
   La acest cuvânt, omul se trezi înapoi. Roata nu mai 
era. Lângă el era o doamnă între două vârste. O întrebă: 
   - Mă scuzaŃi, nu era o roată mare aici? cu multe cabine 
şi care atingea cerul... 
   - Nu, n-am văzut nici o roată. Cum să fie o roată 

tocmai aici? 
   Avea dreptate. Locul era ticsit de mecanisme de distracŃie şi de copii cu părinŃi. Roata lui 
era numai pentru plictisiŃii de lume. 
       Teodora Balint, 5 B 
       9. 03. 2012 
 
 
 

 
 

Promisiune 
 

   (Tarot ocult) 
 
Niciodată nu vei pleca de lângă mine 
Părul tău alb de Moş Crăciun 
Va străluci mereu în camera mea 
ÎŃi simt mâinile şi energia 
Ne vom vedea pe undeva 
La intersecŃie de cer 
Promite-mi că mă vei recunoaşte 
ÎŃi mai păstrez covrigul făcut cadou 
Promite-mi că-mi vei număra lacrimile 
Şi că-mi vei strânge în continuare mâna. 
 
   Magda Tudor 
   26. 12. 2011 
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Creatorii de parabole 
 

Înviere reciprocă – 
O parabolă cu cavaler şi omidă 

 
   E o poveste despre un cavaler viteaz şi o omidă, 
atâta îmi mai amintesc. Şi mai ştiu că acel cavaler 
era arhitectul acelei lumi mici în care luase fiinŃă 
omida: era unul din creatorii de creatori. 

* 
   Sunt, este adevărat, creatorul şi arhitectul acestei 
lumi. Sunt diferit de toŃi ceilalŃi. Lumea mea e 

pentru unii dezordonată şi de neînŃeles, dar eu o înŃeleg şi o pătrund cu ordini ascunse. Pot 
descifra orice cod aflat în ea, ştiu tot ce gândesc făpturile create de mine: şi ele gândesc liber! 
   Oboseala mea cheamă toamna. Mai am puŃin şi alunec în somn.  
   Toamna îşi scotea la iveală dinŃii bătrâni. Pădurea veche şi nesfârşită se dezgolise; fluturii 
plecaseră spre tărâmurile altor arhitecŃi ai Marelui Creator. Doar o omidă mare şi roşie mai 
rămăsese: în singurul copac ce mai era verde. Coconul diafan era încă departe de a deveni 
fluture, iar copacul departe de a se usca şi interioriza. 
   Obositul de mine am ajuns până la urmă în faŃa copacului şi a omidei pe care le creasem. 
Calul meu era murdar şi rănit pe alocuri, în suflet; îmi descria în privirea ochilor mari locurile 
şi greutăŃile drumului pentru care fusese creat. Misiunea lui se încheiase, era liber să plece, 
sau să devină cenuşă, neant. Dar nu a plecat: era hotărât să mă urmeze până la capăt. Ştia 
poate mai bine ca mine ce va urma.  
   În scurt timp, noaptea a devenit stăpână. Luna era împărăteasa întregii păduri. Copacul se 
ascundea cu bună ştiinŃă în acel întuneric, orbit de un întuneric mult mai profund. Omida se 
cuibărea tot mai adânc în patul ei alb; se înfăşură deplin în întunericul somnului crisalid. 
   Vântul începea să bată, iar eu simŃeam cum stelele încep să se mişte şi să coboare – ca nişte 
frunze moarte din copacul ramurilor şi căilor lactee. Frunzele pământeşti mureau abia acum, 
iar vântul le ridica până-n abisul cerului, unde deveneau stele. Pe cer era acum desenată 
întreaga pădure a nesfârşirii Casandrilor, iar pe pământul rece pădurea galbenă. 
   SimŃeam cum frunzele plâng şi jelesc Marea lor DespărŃire. Şoaptele lor se pierdeau 
deasupra clipirilor mici şi suave ale stelelor căzute. Am adormit deasupra stelelor care 

odihneau ierburile şi sub frunze ce luminau puternic 
văzduhul lunar. 
   M-am trezit brusc: în faŃa mea nu mai era nici o 
omidă, ci un fluture negru uriaş. Avea chip şi trup de 
femeie. În ochii femeii-fluture vedeam durerea 
copilăriei mele; în spatele ei era cerul acoperit cu 
frunze şi pământul odihnit de stele. Nu am mai putut 
suporta: ochii mi s-au înceŃoşat şi am adormit somn 
greu. 
   În următoarea dimineaŃă am observat că în copac 
nu mai rămăsese decât frunza pe care omida se 
înveşmântase în crisalidă. Fluturele era zâna neagră 

care în vremuri demult uitate îmi tricotase vis. Fluturele cu corp şi chip de femeie neagră 
avea aripi cu străluciri roşii ca stelele pământeşti ale lumii din urmă şi ca frunzele şi petalele 
cereşti, ca durerile şi însufleŃirile neştiute ale copilăriei! 
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   Zâna neagră îmi tricotează vis în Ńesătură şi pânză de crisalidă. Şi Ńesătura şi pânza se 
adaugă în jurul meu cu fiecare minut, până când ora va fi întreagă şi somnul cel mai profund 
mă va răzbi. Şi o odihnă străină mă va pătrunde atunci din toate părŃile şi aripile negre şi roşii 
îmi vor atinge aripile şi zborurile cele gândite se vor petrece aievea.    
   DimineaŃa toate erau înaripate. Calul meu a plecat numai acum: abia acum era liber. A 
zburat acolo unde credea că sunt toŃi ai lui. Frunzele şi petalele urcau continuu să ducă 
înviaŃii minusculi la Marea Adunare din Cer, în vreme ce stelele acopereau rănile grele ale 
pământului. Şi n-am mai ştiut dacă imaginile strălucite de pe aripile zânei negre sunt viitoruri 
sau amintiri şi am poruncit să fie amândouă, şi am sărit peste iarnă şi a venit primăvara şi nici 
dimineaŃa aceasta nici primăvara nu vor mai avea sfârşit. 
 
       Vlad I. T. Popa, 6 A 

 9. 03. 2012  
 
 

Nemphasis – 
O parabolă despre sensibilitate şi 

inocenŃă în lumea adulŃilor dezabuzaŃi 
 
    Când luna este între cele două lumi, doar 
spiritele văd lumina ei îmbietoare. Într-o lume 
paralelă, cu dragoni şi iarbă de foc, există un 
vulcan a cărui lavă urcă să împietrească sub 
formă de bolŃi, arcade şi coloane răsucite. 
Lava urcă alcătuind din neant structuri gotice 
imense; funinginea se atinge de bolŃile 
pierdute în nori şi se întoarce închisă în 
formele unor fulgi de nea. Acei fulgi ajung să 
se combine cu fulgii negri şi suitori. Când 
lumina de argint a lunii este exact deasupra 
bolŃii centrale se creează o fiinŃă jumătate 
zăpadă şi jumătate funingine. Ea poate 
pătrunde în visele oricărui copil ce are boala 
numită Nemphasis. Nemphasis este boala 
timidităŃii şi hipersensibilităŃii. Doar copiii 
pot vedea creatura: cei mari nu pot. Creatura 
se numeşte Stratos. 

   Copiii o cunoşteau demult foarte bine, unii dintre cei ce erau vizitaŃi de Stratos erau speriaŃi 
şi traumatizaŃi, alŃii auzeau de la el în propria lor minte poveşti despre zâne şi elfi, şi despre 
alte fiinŃe nemuritoare. Copiii îi ştiau de frică iar părinŃii, avantajaŃi de naivitatea şi fobiile 
lor, le spuneau că dacă vor fi cuminŃi vor fi vizitaŃi de un Stratos bun, iar dacă vor fi răi vor fi 
torturaŃi de ipostaza sa rea. Dar părinŃii nu ştiau că toate aceste fapte pe care le povestesc 
copiii lor sunt reale, şi nici faptul că cei mici primesc mesajele lui Stratos doar dacă au boala 
Nemphasis. 
   Creatura e prinsă în acea lume a sensibilităŃii, însă doar gândul şi-l poate purta asupra 
copiilor, nu toată fiinŃa. Ea este singură într-o lume tainică. Nimeni în afara copiilor nu crede 
în existenŃa ei. Nimeni nu poate crede că funinginea şi zăpada se pot „înŃelege”, darmite uni 
într-o făptură reală! 



 28 

   Copiii aceştia sunt acum ca o turmă de miei păstorită de un cioban nebunatic. Sunt miei albi 
şi miei negri, iar „păstorul” Stratos e-n ambele ipostaze: zăpadă şi fum, lumină şi întuneric, 
fiinŃă şi nefiinŃă, viaŃă şi moarte. ToŃi copiii ale căror vise sunt frumoase se recunosc între ei 
oriunde s-ar întâlni: în şcoli sau pe străzi. CeilalŃi se izolează complet şi visează în secret să-l 
distrugă. Au încercat de câteva ori să o facă, folosind o incantaŃie sau un cântec magic al 
pinguinilor, dar n-au reuşit. 
   Stratos era o fiinŃă blândă şi înfiorătoare-n mânie, frumoasă şi devastatoare-n acelaşi timp, 
însă puŃini îi puteau sesiza simultan cele două aspecte. Atunci când această percepŃie se 
întâmpla, copiii vedeau cum lui Stratos îi ieşeau din gură cuvinte de zăpadă şi de funingine 
brună. Cei ce le şi auzeau ştiau că Stratos le cântă un cântec de viaŃă şi moarte. Se spune că 
unii ar fi murit în somn, însă nimeni n-a putut să dovedească aceasta vreodată. 
   Patru copilaşi, care erau tare bolnavi şi care erau şi foarte buni sufleteşte, au auzit acel 
cântec atunci când se aflau împreună în camera unui prieten ce suferea de o tristeŃe 
necunoscută. Ei au înŃeles şi cuvintele de zăpadă, şi cuvintele de funingine brună, şi melodia. 
Şi au început să o cânte invers. Cântecul de viaŃă şi moarte al lui Stratos a devenit cântec de 
moarte şi înviere. Când l-au sfârşit, lumea paralelă a dispărut, prietenul lor a renăscut din 
tristeŃea aceea, iar Stratos n-a mai fost visat niciodată. 
 
       Bogdana Halmaghi, 6 A 
       9. 03. 2012 
 
 

 
 

Căderile dansului 
 

  (Parabole celtice) 
 
   Era o noapte rece şi friguroasă. Bătrâna 
catedrală era învăluită într-o mahramă de frig 
alburiu. Singurul călugăr rămas să păzească 
ruinele era pe cale să adoarmă. Înveşmântat în 
nuanŃele lunii, călugărul visa vitraliile aşa cum 
erau ele în vremile de demult. Apoi adormi 
chircit pe scaunul său de lemn. Nu avea pat. 
   Însă nu închise bine pleoapele a somn că o 
lumină înceată şi caldă începu să îi urce pe 
obraz. Nu era a lunii, iar el simŃi imediat asta! 
Era doar o lumină înceată, ce era asupra lui şi 

continua totuşi să urce, iarăşi şi iarăşi, treptele catedralei spre el. 
   Deschise brusc ochii. În faŃa lui apărură aripi cu pene uriaşe. Ele înconjurară scaunul din 
toate părŃile. În mijlocul tuturor acelor aripi se afla un singur ochi, uriaş, de cristal, cu pupilă 
şi gene negre. Fără să clipească, fiinŃa aceea începu să-i vorbească. Glasul ei se auzea de 
peste tot.  
   - De ce priveşti doar aşa catedrala? Ai putea s-o priveşti de sus, s-o vezi cu privire cerească, 
să înŃelegi ce este ea cu adevărat! 
   - Dar cum aş putea asta? 
   - Părăsind-o. Nu ai cum s-o vezi dacă tu eşti încă în ea. Ieşi din ea; şi ieşi şi din tine – din 
cel de acum! 
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   Călugărul plecă din catedrală chiar în noaptea aceea. O lăsa în urmă spre a o vedea de sus. 
Lăsa în urmă trecutul său tot din cauza aceasta – spre a se vedea pe sine de sus. 
   Pe drum, călugărul a observat o aşezare. Era la marginea unei păduri. Fumuri negre se 
ridicau rugătoare la cer. Călugărului i s-a părut că Moartea era aceea care se roagă. Şi n-a 
greşit. În aşezarea aceea nu a văzut oameni. A înaintat cu grijă: în pădure, într-o poiană 
cenuşie, a observat un grup de copii îmbrăcaŃi frumos, care dansau frenetic. Dansau până 
când îşi pierdeau sufletul. Atunci cădeau pe iarba cenuşie şi dispăreau în somn şi în praf. 
După un timp se ridicau şi o luau de la-nceput. „E dansul ciumei”, a gândit călugărul. 
Ritualul copiilor era menit să alunge Moartea, să vindece spaima. Abia atunci a observat că 
toŃi copiii erau îmbrăcaŃi în roz şi albastru deschis. 
   Dinspre sat a văzut înaintând în trăsură doi oameni ai vanităŃii. Vanitoşii, un bărbat şi o 
femeie, îşi purtau nasurile pe sus. Erau îmbrăcaŃi în haine făcute numai din perle şi din 
cristale. Veneau să fure visele copiilor, care alergau prin pădure şi prin poiană alungate de 
spaime. Visele erau firave – asemenea fluturilor – şi nu puteau să se deplaseze prea repede, 
aşa că Vanitatea le prindea relativ repede: cei doi slujitori ai ei le luau şi le închideau pentru 
totdeauna în cristale şi perle. Cei doi nu aveau vise proprii. Le fuseseră furate şi lor, în acelaşi 
fel, pe când erau mici copii, copleşiŃi de ambiŃiile şi spaimele celor mari. Acum nu mai trăiau 
decât pentru a fura vise şi pentru a se înveşmânta cu ele şi cu admiraŃia lor. 
   Călugărului nu i-au putut fura visul: ştia să se apere. Fluturele visului său era mare şi alb – 
era despre zborul dorit. Şi fluturele visa la rândul lui, aşa că deasupra lui era un alt fluture, 
negru. Acesta avea alt vis, alb, care visa altul, negru, şi tot aşa, un şirag întreg de perle albe şi 
negre pluteau acum deasupra copiilor înverşunaŃi. Copiii erau tot mai obosiŃi, perlele tot mai 
grele.  Cei doi vanitoşi s-au repezit la ele, să le ia, să şi le pună printre haine, dar şiragul s-a 
destrămat. Şi s-au destrămat şi hainele lor şi toate perlele şi cristalele s-au întors la copii. Şi ei 
au fugit ruşinaŃi, neputând să-şi acopere nicicând goliciunea decât tăvălindu-se în noroiul 
cald. 

 
   Călugărul a râs de toată păŃania. Şi copiii au râs. Apoi au 
stat să se odihnească. Apoi i-au zâmbit. Călugărul a crezut că 
vede dedesubtul lui o prăpastie, mare, iar pe fundul întunecat 
i s-a părut că-şi vede biserica. Apoi şi-a dat seama că zboară. 
Zbura cu adevărat. Dansa în aer. Ultimul lui dans înainte de 
căderea spre catedrală. Perlele visului său s-au destrămat. 
Visul lui – şi visul de vis şi visele tuturor viselor – se 
împliniseră. Călugărului i se părea că nu părăsise nicicând 
catedrala, că inima lui era a ei – şi aşa şi era – iar acum 
făptura lui era peste tot în jurul ei, deasupra, în toate părŃile, şi 
dedesubt, într-o cădere şi-o înălŃare ce nu mai aveau sfârşit. Şi 
totuşi, ştia că încă nu putea fi fericit. FiinŃa aceea cu aripi 
uriaşe, ce l-a privit cu ochiul mare, de copil necruŃător, fusese 
oarecum înşelătoare. Adică nu-i spusese chiar totul. Îi 
promisese privire cerească, or, şi-a dat seama cu-ntârziere 
neiertată, că nu putuse să zboare suficient de departe: atâta 

încât să-şi părăsească natura de om. Cine ştia ce putea să-l mai aştepte dincolo de păduri? 
Întrebarea aceasta rămânea nerăspunsă. Şi aşa a rămas. 
 
        Vlad I. T. Popa, 6 A 
        3. 04. 2012  
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O parabolă despre iubirea cea neputincioasă 
  (Parabole celtice) 
 
   El o iubea pe ea: o iubea total; şi ea pe el, doar că nu 
chiar aşa de mult: mai păstra rezerve. 
   El nu ştia cine e ea: nu ştia ce luptă crâncenă se dădea 
pentru el în sufletul ei. Nu ştia mai nimic despre ea. Doar 
că o chema Melisa. Mel îi spuneau toŃi. El era Mark. 
   Într-una din zile Mel n-a mai putut: a găsit adevărul. 
Apoi a vrut cu ardoare să fugă de adevăr. Nu ştiuse şi nu 
ştia ce monstru, ce daimon crunt e adevărul! Chiar 
alungat, se va ascunde în camerele necunoscute ale 

inimii, va pândi, va izbândi: te va birui. Aşa îşi vedea ea sufletul – ca pe o casă nesfârşită, cu 
mii şi mii de încăperi, ce ascundeau secrete de nerostit şi de necercetat. Tocmai în ziua aceea 
fatidică trebuia să se întâlnească cu Mark! De fapt, în fiecare zi se întâlneau, în acelaşi loc – 
la fântână.  
   Mel l-a privit îndelung. Era furioasă pe el. Furioasă pe adevăr. NecruŃătoare cu ei toŃi şi mai 
ales cu ea. Mark nu o înŃelegea. Mel nu l-a mai privit. Din pudoare a dorit să se ascundă. Ştia 
că dacă l-ar fi privit ar fi fost descoperită complet în faŃa lui – ca o carte deschisă. Şi-ar fi 
pierdut taina. Feminitatea ei era în primejdie. 
   „Dă-mi-l pe el, şi-am să te las în pace pe tine!” a auzit glas. Era daimonul necruŃător –  
adevărul. Era ca o fascinaŃie, ca o vrajă, iar adevărul era vrăjitorul. O poseda. În faŃa lui era 
complet goală, fragilă, vulnerabilă. ConştiinŃa o ucidea. Adevărul devenise insuportabil. Nu 
ştia ce să facă: să spună da? să spună nu? să nu spună – dar atunci ce să facă?  
   A făcut. Nu ştie ce şi cum s-a întâmplat, dar a făcut: a căzut în fântână. A fost împinsă de 
daimon? S-a lăsat să cadă? S-a aruncat? A vrut să alunge daimonul şi s-a dezechilibrat? 
Nimic nu se ştie. L-a văzut pe Mark: încremenit, privea fără să înŃeleagă. 
   Spre mirarea lui Mel, n-a murit. S-a trezit pe fundul fântânii secate fără răni, fără vânătăi, 
fără durere. Ştia însă ce se va întâmpla cu ea dacă nu o să se ascundă: ceva foarte rău! Dorise 
cu ardoare să meargă, să coboare în sufletul ei, măcar într-o cameră din acele mii. Şi aşa a 
făcut. Fântâna era şi o poartă spre propria ei inimă. Regatul secret.  
   A călătorit prin tunele lungi, întortocheate. A ajuns la suprafaŃă într-un Ńinut complet 
necunoscut. Acolo era o casă veche, dărăpănată, înspăimântătoare ca un conac bântuit. O 
zână în rochie albă cu dungi negre a luat-o cu ea. Fata nu spunea nimic. Dorea ca sufletul ei 
să devină mut, surd şi orb – să nu mai creadă nici că există. Zâna a dus-o într-o grădină 
ciudată, cu o salcie uriaşă. În ea, alte zâne dormeau sub lumina lunii netulburate. 
   - De ce dorm aşa, în copac? a întrebat Mel uluită. 
   - Aşa sunt mai aproape de lună: se scaldă în lumină. Încearcă să profite de pacea ei, fiindcă 
atunci când luna dispare salcia se tulbură şi strigă. Şi toată grădina este înfricoşată. Soarele ne 
arde pe toate. 
   - De ce strigă salcia? 
   - Deoarece şi ea are suflet. Şi, în sufletul ei, a fost şi ea om. Mă rog: o femeie, o crăiasă s-a 
îndrăgostit de un rege. Şi acela a murit în război. Crăiasa a venit în grădină într-o amiază 
strălucitoare şi s-a atins cu palmele de salcie. Şi de atunci salcia retrăieşte clipa aceea la 
nesfârşit. Salcia moare în fiecare zi, în fiecare moment. De aceea strigă: nu mai suportă 
durerea. Doar luna o mai Ńine în viaŃă – şi de aceea salcia o urăşte. 
   - Cum asta? De ce? 
   - Salcia vrea să se ducă. De asta se-ntâmplă lucruri atât de triste cu biata salcie, a vorbit 
zâna – aşa, ca pentru sine. Ziua strigă, iar noaptea urăşte.  
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   - Cred că am înŃeles, a spus Mel. Ştia cine-i salcia şi cine-i luna. A mângâiat salcia. Ar fi 
vrut să mângâie luna.  
   Mel a început s-alerge-napoi. A ajuns în acel adânc de fântână. A privit intens către Mark. 
Şi el a privit-o pe Melisa în acel miez şi abis de fântână, şi o va privi mereu, dar nu va coborî 
la ea niciodată.  
        Teodora Mitea, 6 B  

3. 04. 2012 
 
 

 
Cele două săbii 

 
  (Celtic 21 – Parabole) 
 
   Era primăvară. Cimitirul era aproape, 
dar drumul greu. Înaintam încet 
împreună cu mătuşa şi sora mea. Tot 
ceea ce se întâmplase era greu de crezut. 
Se întâmplase prea repede. Uneori îi 
strigam fără să vreau prin casă. 
   După o cotitură la stânga era 
mormântul. Mormântul era dublu; 

împrejmuit cu grilaj. Durerea era mare şi se tot lărgea; nu putea fi împrejmuită. 
   Dorul pentru ei se transformă în doi uriaşi; cimitirul dispăruse, acum aici era doar o câmpie 
largă. Îm mijlocul câmpiei era o colină. Iar pe colină erau uriaşii. Stăteau pe două pietre ca 
nişte scaune. Acela era locul în care se născuseră. Şi acolo le va fi şi mormântul. 
   - Ce cauŃi tu tocmai aici, în lumea noastră, micuŃule? m-a întrebat unul din ei. 
   - Nu ştiu cum am ajuns aici. Îmi amintesc doar de o durere mare – cât voi. 
   - Păi noi asta suntem: durerea ta mare. 
   - Şi voi nu aveŃi dureri? 
   - Ba da: pe tine. În tine încap două vieŃi de uriaş. Hai, că acum ştii destul. Ai drum: pleacă! 
   Nu ştiusem – până acum – că durerile mele sufereau, la rândul lor, şi că eu eram cel care le 
duream. Această reciprocitate m-a neliniştit. 
   Brusc totul a dispărut. A dispărut tot aşa de brusc precum apăruse. Acum în faŃa mea era o 
fierărie; şi ea era mare. Era locul unde se ascuŃeau şi se cizelau durerile; dar după dureri 
urmau fericiri, precum blestemul ce are cu el binecuvântări. 
   Mă simŃeam bătrân, mai bătrân decât prima durere a lumii, mai vechi decât timpul. Eram un 
adult îmbătrânit mai înainte de vreme. Nu mai purtam aceleaşi straie, ci unele lungi, ca de 
călugăr, cu şorŃ ca de fierar. Încăperea era întunecată, luminată uşor de flăcările roşii ale 
cuptorului. Am auzit clanŃa. Nu mai fusese folosită de mult. Îmi pare că stătusem aici ani 
întregi. Uşa se deschise. În prag erau chiar ei: părinŃii noştri. Sora mea nu era aici. 
   Prima dată am crezut că nu este adevărat, că nu poate fi. Apoi mi-am dat seama că nici nu 
este. Era doar o ispită. Până acum crezusem că am văzut totul. N-a fost aşa. Am stat şi-am 
gândit: dacă nu sunt reali, atunci înseamnă că ei sunt durerea uriaşilor! Nu sunt părinŃii noştri 
– cei la care am fost în fiecare sâmbătă – cei protejaŃi de grilaj împotriva plânsului nostru. Da, 
nu puteau fi ei. Erau imagini proiectate de mine atunci când m-a atins nevăzuta.  
   Şi totuşi, totul era la fel: aveau hainele la fel, părul aranjat la fel, gesturile şi atitudinea erau 
identice celor de când plecaseră! Erau identici cu cei de demult. Mi-a trebuit ceva vreme să 
văd diferenŃa, deşi era evident: ochii lor erau orbi, pe când părinŃii noştri aveau ochii verzi, 
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aşa cum sunt câmpurile de-acasă în primăvară. În pupilele alburii se răsfrângeau nuanŃele 
crude ale ierbii, de aceea nu observasem de la-nceput. 
   - Ce căutaŃi voi aici, ce fel de fiinŃă v-a trimis aici, tocmai la mine? 
   - Suntem aici dintotdeauna. Nu te-am părăsit nici o clipă. Noi doi suntem una. Noi doi 
suntem tu.  
   - Atunci cine v-a sfătuit cum să vă arătaŃi? 
   - Uriaşii. Noi suntem durerea lor. Suntem cele două glasuri ale durerii. 
   - Dar ca să fiŃi dureri adevărate, trebuie să simŃiŃi dureri. Uriaşii sunt dureri însufleŃite. Voi 
nu aveŃi suflet nemuritor. 
   - Dar tu ai suflet nemuritor. Prin tine răsuflăm şi suntem. Tu ne aprinzi şi ne stingi. 
   Am înaintat atunci hotărât către ei. Şi focul era cu mine. Focul a început să mistuie. Şi au 
ars până când din ei n-au mai rămas decât inimile. Inimile lor erau din metal. Din ele am 
făcut două săbii. Dar nu erau destinate să ucidă, ci doar să fie purtate – aşa, puŃin ieşite din 
teacă. Durerile acum nu mai ard; pot să ucidă, dar nu o fac. Ele intimidează şi apără. 
   Am rămas sprijinit de peretele fierăriei aceleia vreme îndelungată, până când a venit sora 
mea. 
        Vlad I. T. Popa, 6 A 

4. 04. 2012 
 

 
Schimburi 

    
   Cum ar fi să faci schimb de talente, personalitate, 
gânduri sau înfăŃişare cu o altă persoană? 
   Într-o clipă care nu a cunoscut păcatul sau 
dorinŃa, clasa noastră a descoperit puterea de a da 
şi a lua, cu permisiune, celuilalt, talentul. O clipă 
de acest gen e una încărcată de frumuseŃe. 
   Cum intri pe uşă e deja evident primul schimb: 
Flavia Stoica pictează o icoană, iar Alexandra 
Iurian desenează o rochie de gală. Rochia de gală 
devine rochie împărătească şi se transferă minunat 
în icoană, iar chipul din icoană surâde şi clipeşte 
uşor. 

   Acesta a fost doar primul schimb. Eu am făcut schimb cu Andrei Spinei: el mi-a dat simŃul 
umorului şi puterea de a-i face pe ceilalŃi să râdă de ei înşişi, iar eu i-am dat puterea de a scrie 
compuneri şi pilde ce reflectă viaŃa adevărată. Nu mai Ńin minte ce le-am spus colegilor, că 
mi-a plecat darul atenŃiei, memoriei şi compunerii, dar ştiu că la un moment dat toŃi râdeau în 
hohote. Andrei a remarcat: “Şi asta e viaŃă adevărată” apoi, în cel mai serios mod cu putinŃă, 
a consemnat totul în scris. Dacă râdea, râdea interior. 
   După ce am terminat de râs şi de sughiŃat, pauza a adus cu ea alte schimburi. Liviu Popa a 
făcut schimb cu Teodora Rădulescu. Liviu i-a dat isteŃimea de a ieşi din orice situaŃie, iar 
Teodora i-a dat imaginaŃia ei fără limite. Teodora a reuşit aşa de bine, că nu mai putea intra 
într-una nici dac-ar fi vrut, aşa că Liviu a început să imagineze intrări, precum şi situaŃii 
întregi. Alt schimb a fost cel dintre Bogdan Luca şi Sebastian Canciu. Ei au făcut schimb de 
înălŃime: Bogdan a devenit mai înalt, iar Sebastian mai scund. Bogdan vedea acum toate ca şi 
cum ar fi plutit deasupra propriului său cap, iar Sebastian le vedea pe toate de la nivelul 
mâinilor: ca şi cum ar fi avut ochii în palmă. Lucrurile din clasă păreau acum atât de 
schimbate, ca şi cum ar fi fost altele. 
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   Asta a fost pauza de uluire. Cei doi nu au mai apucat să se bucure de nimic, fiindcă pauza s-
a terminat brusc. După o oră fără nici un nou schimb a mai venit o pauză binemeritată. Sarah 
Busuioc a făcut schimb cu Victor Rădulescu. Sarah i-a dat talentul de a cânta la chitară, iar 
Victor puterea de a râde în orice situaŃie. Victor a început să cânte la chitata ei, iar Sarah s-a 
apucat să râdă melodios pe muzica lui.  
   Constantin Dalidis a făcut schimb cu Mihai Ion. Constantin i-a dat lui Mihai mintea care 
poate rezolva orice problemă, iar Mihai i-a dat fizicul care trece orice probă sportivă. 
Constantin a dispărut din şcoală sprintând cu cea mai mare agilitate, iar Mihai a dispărut 
tactic, după aplicarea unor teoreme trigonometrice. 
   Nu se ştie datorită căror schimburi, profesorii n-au mai apărut. Au preferat să se joace în 
curte. 
   La un moment dat însă, cam către sfârşitul zilei, talentele ni s-au întors fiecăruia înapoi. 
   În final toŃi am rămas cu talentele noastre iniŃiale. I-au venit însă fiecăruia dorinŃe noi. 
 
        Vlad Rusescu, 7 B 
        7. 04. 2011  
 
 

Semiporcul  
   (Antibasm) 

 
   Ileana Cosânzeana s-a căsătorit cu un porc. 
Cu porcul fermecat, credea ea în sfânta ei 
naivitate! Adică ziua e porc şi noaptea e om. 
Îşi lasă pielea rozalie frumos împăturită pe 
spătarul unui scaun cu trei picioare şi coadă 
de pluş. Scaunul dă din coadă fericit. Şi el a 
fost vrăjit – în aceleaşi circumstanŃe 
agravante, crede Ileana! 

   În fiecare vară – şi au deja la activ trei ani de miere – cei doi îndrăgostiŃi îşi petrec vacanŃa 
pe yahtul porcului. De fapt, yahtul cu pricina e un catamaran: două corpuri de navă sunt unite 
printr-o potcoavă imensă bună de plajă şi leneveală, deasupra căreia se înalŃă catargul cu vele. 
Catamaranul navighează singur: un spiriduş reciclat Ńine de pilot automat. 
   În prima noapte din Caraibe în acest al treilea an, o pune zbârlitul, necuratul, ucigă-l toaca 
sau zbenghea pe Ileana Cosânzeana să ardă pielea de porc a iubitului soŃ. A turnat peste ea o 
sticlă întreagă de Teacher’s, apoi i-a dat foc în chiuveta aurită a bucătăriei. Porcul de soŃ, 
trezit brusc din letargia post-erotică a Ńipat ca opărit, apoi s-a calmat. A luat trei-patru doze de 
etnocalmante, a dat câteva indicaŃii Ilenei despre unde, când şi mai ales cum mai poate fi 
găsit, apoi a fost răpit de câteva sirene care lucrau doar de noapte, că erau sirene cu jumătate 
de normă. 
   Ileana îl înŃelege, că nu-i total proastă, şi porneşte în căutarea lui peste mări şi Ńări. Peste 
nouă mări şi nouă Ńări, după ce răstoarnă nouă guverne şi le înlocuieşte cu guverne-marionetă 
aservite ei însăşi, după ce demască nouă conspiraŃii şi nouă constipaŃii mondiale, după ce 
dejoacă planurile antagoniste ale încălzirii şi frigidizării globale, după ce falimentează nouă 
corporaŃii internaŃionale – pentru că ea falimentează tot ce atinge, am uitat să vă spun – îl 
găseşte într-un sfârşit. Aici are parte de deziluzia vieŃii ei: află că nu era nici o vrajă cu soŃul 
ei, ci aşa era el normal – aşa se comporta el în firescul lui! 
   Ileana Cosânzeana decide să rămână cu el şi aşa: îi convine situaŃia, chiar dacă ştie că a 
intrat într-o fundătură. Şi dacă-i convine, se cheamă că a intrat într-o căsătorie de convenienŃă 
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şi de obedienŃă transhumantică. Fiindcă şi porcul e transhumant, cu turma sau cu barca 
pneumatică; iar porcul ei, în plus, e meteo-transhumant, chiromant şi necromant. 
   Şi au trăit fericiŃi pân-la adânci bătrâneŃi, şi poate că mai trăiesc şi acum, odată ce până şi 
Ileana Cosânzeana a înŃeles că dacă vrei să ai o căsnicie îndelungată şi îndestulată, măcar ziua 
trebuie să-Ńi laşi bărbatul să fie porc! 
   Serviciile secrete au semnalat intensificarea mişcărilor feministe începând cu vara aceea, 
deşi Ileana Cosânzeana pretinde în continuare că nu are nici un amestec. Singura ei remarcă, 
pe care presa a consemnat-o imediat, a fost aceea că “dragostea e o mare porcărie”. Sfatul ei 
pentru tinerele aspirante? “Să nu calce de două ori în acelaşi rahat”. 
 
         Mihai M. S. Maxim 

    12. 06. 2011 
 
 

HoŃii de copilărie  
  

   De demult, mult de tot, din generaŃie în generaŃie s-a 
transmis o poveste. Povestea a ajuns şi la urechile mele. 
Aş dori din suflet să v-o împărtăşesc, doar să promiteŃi 
că o veŃi păstra adânc în sufletul vostru. 
   Era o zi geroasă de iarnă. Oamenii erau îngroziŃi. Se 
temeau că fuseseră blestemaŃi şi că li se lipise blestemul. 
Un copil alergase pe străzi, pretutindeni, spunând în 
gura mare: „Vă blestem! Vă blestem! Vă blestem!” Din 
cauza aceasta oamenii stăteau pe la casele lor, temându-
se să mai iasă afară.  
   Groaza făcea năluciri. Unii credeau că are să vină o 

navă supremă, de care se vor ataşa toate sufletele lor – care le vor fi răpite. AlŃii credeau că 
iepele vor făta inorogi – şi aceştia vor vorbi cu grai omenesc şi vor arăta aşa cum fuseseră 
visaŃi, desenaŃi şi descrişi în vremurile trecute. Cei mai mulŃi dintre oameni credeau că le 
vorbeşte oglinda din casă şi aşteptau cu frică să le iasă blestemul ca o fiinŃă vie din ea. Şi mai 
erau unii care erau convinşi că din câinele din bătătură, care va arde cu foc violent, va ieşi 
cineva – o fiinŃă supranaturală, demonică, ispititoare şi înfricoşată, care va creşte de 30 de 
metri şi se va ridica odată cu ei de la pământ. 
   Fiecare dintre oameni credea că blestemul va lua o altă înfăŃişare. Femeile însărcinate 
stăteau cu sufletul la gură: îşi năluceau că vor naşte câte un prunc de parte bărbătească şi că 
acesta va avea cinci urechi. „Oare ce va auzi?” se întrebau. „Va auzi viitorul?” „Şi, dacă-l va 
auzi, va vorbi?” 
   Copilul care îi blestemase ştia că toate acestea sunt numai nişte prostii. I se furase copilăria. 
Oamenii mari i-o furaseră. PărinŃii, şcoala, mass-media, toate îl maturizaseră silnic: îl 
maturizaseră forŃat şi îl îmbătrâniseră mai înainte de vreme. Şi-atunci copilul s-a răzbunat.  
    Blestemul s-a prins, dar nu aşa cum îşi închipuiseră oamenii. AdulŃii se copilăriseră: erau 
hipnotizaŃi chiar de ceea ce îi furaseră. Nemaiştiind poveşti nemuritoare sau basme, deoarece 
acestea erau dispreŃuite de zeci, de sute de ani, le creau chiar acum.  
   Copilul cu blestemul era acum singurul om cu adevărat matur. Dar nu pentru multă vreme, 
deoarece a observat pe pajiştea albă de la marginea oraşului unicorni mititei – unicorni pui – 
şi a plecat să se joace cu ei. 
       Lara Taraş-Zinveliu, 6 B 
       8. 12. 2011   
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la aniversară 
 

- lui Nelu Metz - 

 
 

era a doua noapte de insomnie îl durea aşa de tare genunchiul că-i venea  
să-şi smulgă piciorul din încheietură şi să-l zvârle pe geam  

împlinise în acea zi 80 de ani  
nu-i venea să creadă că soarta poate fi atât de haină cu un biet moşneag 

şi că-i hărăzise o asemenea aniversare după ce că rămăsese singur pe lume  
de mai bine de şase ani nu avea cu cine să-şi împartă  

bucuriile din ce în ce mai rahitice şi cui să se plângă de tot mai multele beteşuguri  
nu-i mai era îngăduit nici măcar mângâierea de a sta liniştit la masă  

în faŃa unui platou cu bunătăŃi şi a unui pahar cu vin  
până în urmă cu câŃiva ani îşi permitea o dată-n an să meargă  

la un restaurant decent din apropiere  
ehe pe când era tânăr făcea mare tamtam la servici era şef de secŃie  

pe la amiază se oprea lucrul îi cinstea pe subalterni la cantină  
cu câteva lăzi de bere şi-un cuptor de brânzoaice după care  
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îi invita pe şefi la restaurant  
aveau separeul lor petreceau nestingheriŃi până târziu în noapte 

iar în prima sâmbătă de după aceea chefuia în familie  
pe atunci rudele nu i se risipiseră iar prietenii roiau în preajma lui  

fusese un om influent ştia să-şi cultive relaŃiile şi să se bucure de viaŃă  
era un şef autoritar însă drept şi era generos când i se oferea ocazia  

nu era obişnuit să primească totul are un preŃ pe lumea asta  
nimeni nu e dezinteresat îşi zicea el era plin de sine  

nu aprecia decât realizările şi favorurile obŃinute prin persuasiune  
devenise cu vremea un maestru al intrigilor şi aranjamentelor de culise  

fusese un om norocos având parte de putere faimă avere şi nu în ultimul rând  
de graŃiile unui lung şir de frumuseŃi locale  

se considera un ales  
pentru asta aducea laude şi înălŃa rugăciuni fierbinŃi către Cel de Sus  

încerca să-şi asigure complicitatea puterilor mai presus de lume 
durerea atroce din genunchiul drept prelingându-se pe fluierul piciorului până spre gleznă  

se învârtea prin cameră ca un leu înfuriat  
credea orbeşte că în puzderia de medici şi vindecători la care apelase  

se află cel atât de aşteptat care să-i ofere panaceul mult jinduit  
fie şi în al doişpelea ceas fără câteva minute 

de la atâta stat în genunchi asupra femeilor vi se trage  
i-a spus un doctor hâtru fiul unui consătean 

 zâmbea în sine flatat mda nu lăsase să-i scape prilejul vreunei escapade  
chiar Ńinuse până pe la jubileu un carneŃel în care-şi nota în amănunt izbânzile  

cele mai răsunătoare făcea observaŃii şi comentarii  
în acelaşi sertar al biroului alăturase şi un album cu fotografii  

în care pe lângă imaginile multora dintre cuceriri păstra o inedită colecŃie de portrete  
îşi putea revedea oricând chipul la 10 ani la 20 şi tot aşa din zece în zece până la 70 de ani  

era convins că va adăuga aici poza făcută la 80 de ani  
iată că nu era în stare să coboare până la studioul foto de la parterul blocului  

ar fi fost simplu să dea un telefon şi să vină până la el meşterul  
să-l pozeze după terminarea programului  

nu mai avea chef de nimeni şi de nimic pe vecini îi evitase mai toată viaŃa  
îşi protejase cu înverşunare viaŃa sa privată 

apropiaŃii săi plecaseră rând pe rând pe drumul fără de întoarcere 
singura lui dorinŃă era acum să nu-l mai doară genunchiul 

condamnaŃilor la moarte li se respecta măcar dreptul unei ultime dorinŃe  
dacă aceasta era una rezonabilă 

pe când amărâtul de el se vedea condamnat la dureri de nesuportat  
fără a i se acorda drept la recurs 

 
 

12 martie 2012 
 

Mihail Medrea 
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Mecanismul cu hlamidă 
roşie 

 
   Mecanismul avea o coroană 
formată din ochi lipiŃi cu culori. 
În mâna stângă Ńinea o carte de 
piatră gri cu inflexiuni roşii. Pe 
umeri îi flutura o pelerină. Nasul 
i se gribulea sub un petic de 
albastru. Care era împăiat 
măiastru. 
Robotul-mecanism făcea furori 
când ieşea la promenadă. Arăta 
cartea trecătorilor maronii. 
Aceştia o miroseau de la distanŃă 
de cel puŃin un metru. Emana un 
miros notoriu de mercaptan. 
Literele i se întrezăreau sub 
formă de şuruburi zglobii. 
Oamenii spuneau poezii. 
Mecanismul se opri când simŃi că 
începe să scârŃâie. Îşi descheiă un 
fermoar în sine şi scoase o 
vaselină. Apoi mersul maiestuos 
fu reluat. Cartea deschisă era 
arătată în stânga şi-n dreapta. 
Oamenii se minunau. Unul folosi 
o şurubelniŃă cu care desprinse 
câteva litere-şuruburi. Le mirosi, 
le gustă, apoi le mâncă. Aveau  

Wayne D. Barlowe – Sargatanas  gust de plăcintă cu mere. 
 

   Robotul înlocui literele cu şaibe străvezii. Pe ele puseră ochii nişte copii. Păreau bomboane 
de atârnat în pom. 
   La apariŃia unui poliŃist, mecanismul tuşi misterios. 
   „AveŃi un foc?” 
   „Sunt robot, ce, eşti miop?” 
   Cu acest răspuns obraznic copiii nu erau de acord. Ochii transformaŃi în bomboane 
agăŃătoare protestau în culori roşii. Hlamida se acoperea pe sine, iar cartea dispărea şi 
reapărea. PoliŃistul îşi înghiŃi trei-patru fraze. Se plimba aparent absent în jurul mecanismului. 
Când cartea reapăru putu să citească cuvântul „scamator”. 
   Copiii se depărtau, trecătorii mai nou îi ignorau. Hlamida roşie acoperea totul. PoliŃistul se 
opri în mijlocul străzii şi începu să scrie un raport. CăruŃele îl ocoleau, bolizii frânau, 
avioanele priveau. PoliŃistul scria. Mecanismul se căuta pe sine. În căutarea sa dispărea şi 
reapărea. Cartea de piatră scârŃâia. NaraŃiunea se încheia. CâŃiva copii continuau să se 
îndepărteze şi să scuture mâinile a lehamite. 
 
       Cristian Săuchea 
       15. 01. 2012 
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Un tramvai numit dorinŃă 

 
   Provocare:  
   ScrieŃi povestea unor oameni care se 
trezesc într-un tramvai care în loc de 
geamuri are ecrane 3D pe care 
conductorul proiectează imagini ale 
unei fericiri false. 

 
 
Tramvaiul galben 
 
   Nu ştiu nici acum ce e acel tramvai. Ştiu doar că e galben pe dinăuntru şi că mă duce în 
tărâmuri nemaivăzute. Când mă uitam pe geam, vedeam tot ceea ce visasem înainte şi nu 
îndrăznisem să cred că există. Uau! un tărâm minunat. 
   Nu ştiam cum, dar îmi amintesc că am trecut printr-o sală de bal. Totul era atât de atrăgător! 
Vedeam oameni care dansau chiar în faŃa mea şi imagini de oameni care dansau în mine. Am 
intrat şi eu, împreună cu ceilalŃi călători, în jocul lor. Dansam şi mă pierdeam printre flăcările 
sunetelor melodioase. 
   Dar, la un moment dat, în sala de bal s-a auzit o voce fermă. Nu era vocea unor ispitiri 
obişnuite, era vocea unei chemări speciale. Sala de bal a tramvaiului s-a restrâns la 
dimensiunile unei cămăruŃe. Tramvaiul a devenit submarin, şinele coborau adânc sub ape. 
Vocea misterioasă chema apele şi apele trăgeau tramvaiul submarin tot mai adânc, ca nişte 
cai lichizi. Mergeam în jos indefinit în tărâmul pierdut al mării, plin de peşti, corali, cai şi 
suflete de mare.  
   Am ajuns în basmul oceanului de dincolo de mări: sirenele cântau, perle din scoici zdrobite 
de suferinŃă alcătuiau palate marine de o frumuseŃe neasemuită. Vagonul a redevenit sală de 
bal. Aproape de tavan, pluteau peşti – fiinŃe diafane care treceau prin geamuri şi înapoi în 
mod firesc. Atunci, în mijlocul balului, am văzut sirena-regină sorbind sufletele oamenilor. 
Oamenii care până atunci dansaseră apăreau acum transformaŃi în cristale. Ape vii treceau 
prin noi şi se întorceau iarăşi în ocean. Suflările tuturor se transformau în basm şi deveneau 
una cu apele. Atunci, în acea sală de bal, în acel paradis ciudat din ocean, am văzut 
candelabre care străluceau în culori vii. Mi-am dat seama că în cristale străluceau chiar 
sufletele celor ce dansaseră în sala de bal. Ştiu că şi suflarea mea de viaŃă fusese închisă într-
un astfel de cristal, dar nu aş fi putut spune în care. Sirena-regină le lustruia pe rând şi le 
împodobea cu perle şi cu şiraguri de flăcări reci ale mării.  
   Una din perle visa deşertul. Sus pe bolta de sticlă a sălii, departe, a apărut un deşert. 
Tramvaiul-submarin a urcat pe şine lente la Ńărm, apoi a trecut ca un vis peste nisipuri. Nici o 
picătură de apă. Peştii diafani ce plutiseră deasupra visau acum că sunt plini cu aerul cald al 
deşertului. Printre cactuşi, palmieri şi tufe de spini se vedea trecând o caravană. Sirena, regina 
balului, a apărut iar: a sorbit pe rând sufletele cămilelor şi ale cămilarilor. Caravana fusese 
oarecum sufletul-pereche al tramvaiului: acum fiecare vagon avea suflet de dansator şi 
sufletul răbdării infinite a unei cămile. Şiragul de săli de bal din care era alcătuit acum 
tramvaiul a devenit mai strălucitor: candelabrele erau mai mari şi vedeam mai multă 
strălucire din cauza purităŃii sufletelor ostenite ale cămilelor. 
   În candelabre vedeam culori care se schimbau. Apoi culorile au alcătuit forme precise: s-a 
conturat un tablou. Era ceva asemenea unui casino. Acolo am văzut zeci, poate sute de 
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oameni absorbiŃi cu totul de profetese impostoare. În locul acesta se tranzacŃionau destine şi 
profeŃii. Sirena a început să cânte. ToŃi cei de faŃă şi-au îndreptat privirile către ochii ei 
albaştri. Şirul candelabrelor era acum complet. Nu mai strălucea atât de puternic ca la-nceput, 
însă pulsa căldură. PulsaŃiile au devenit una cu inima ei, strălucirile una cu mintea ei. Apoi 
cristalele au devenit negre. Tramvaiul s-a scufundat în ape cu tot cu continentul de nisip. 
Lumina oceanului s-a stins, dar chiar şi aşa, acolo tot era un paradis! 
   Sufletele călătorilor erau furate cu totul de frumuseŃea vocii sirenei. Îi priveam cum se 
îndreaptă spre ea cu mişcări lente, în formele lor ireale.  
   Dar oare cum de ne sorbea sufletele, iarăşi şi iarăşi? Mi-am dat seama că nu ne sorbea 
fiinŃele efectiv, ci ceea ce aveam noi mai de preŃ în fiinŃă. Ne sorbea dorinŃa cea mai arzătoare 
a sufletului, comoara cea de mult preŃ! Şiragul de săli de bal era acum tramvaiul complet al 
dorinŃei. Toate dorinŃele, toate suflările de viaŃă, tot ceea ce făcea ca vieŃile noastre să merite 
să fie trăite, se aflau acuma în el.  
   DorinŃa mea n-a ajuns într-un cristal de lumină – ca să fie acum prinsă într-unul din 
candelabrele negre ale sălilor de bal – ci într-o perlă mică. Am luat perla cu amândouă 
mâinile sufletului şi am ieşit din tramvai nevăzută. 
 
       Karina PriŃcan, 6 B 
       10. 02. 2012 
 

 
  

Calea curcubeului 
 
   Deşi ar putea părea imposibil, există undeva 
un tramvai aerian. Acesta nu este însă precum 
un avion şi, de asemenea, nu este un mijloc de 
transport oarecare. Vehicolul de faŃă are toate 
elementele specifice unui tramvai, însă cu 
câteva particularităŃi: apare întotdeauna ziua şi, 
în loc de şine, merge pe un curcubeu, astfel că 
apare doar după ploaie. El este tras de nori prin 
nişte cabluri ce îl ajută să înainteze pe cale; şi, 
cel mai important, nu are ferestre. Locul lor e 
luat de nişte ecrane ce induc călătorilor 
impresia că se află pe altă lume.  
   Este foarte greu să ajungă cineva în această 
minunăŃie aeriană, şi nu din prisma preŃului: 
oamenii trebuie să susŃină un fel de test prin 
care le este verificată capacitatea psihică de a 
face faŃă unei astfel de experienŃe şi, nu în 

ultimul rând, nuanŃa sufletului. Deşi unora le-ar putea părea ciudat, este foarte important ca 
această nuanŃă să fie cât mai aproape de albul absolut: doar cei ce au primit în ei puritatea vor 
putea trăi o astfel de experienŃă. 
   Tramvaiul e cel ce-i alege pe oameni: ajunşi în vehicol, călătorilor le este indusă o stare de 
somnolenŃă, strict necesară pentru ca intensitatea trăirilor să fie maximă. Odată atinsă, 
conductorul decide să-nceapă călătoria. În realitate, pasagerii stau pe loc şi doar au impresia 
că înaintează: cel ce conduce tramvaiul are grijă de acest lucru. În tot acest timp, oamenii au 
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înaintea ochilor imagini inedite ale trecutului şi viitorului, ale unui prezent paralel. În 
nemişcare totală, tramvaiul nu lasă necercetată niciuna din lumile cerului.  
   În timpul pământean, pribegia din visare durează un an întreg, însă pasagerii nu sunt 
capabili de a simŃi acest lucru: nu îmbătrânesc, nu resimt setea şi foamea, nici oboseala. De 
aceea, când se întorc din călătorie, ei sunt puŃin dezorientaŃi: lumea din care-au fost luaŃi este 
puŃin schimbată. 
   Totul fiind terminat, pasagerii ajunşi la sol, tramvaiul porneşte cu alŃii. ToŃi cei ce s-au 
bucurat de experienŃa aceasta vor trăi de acum înainte simultan în mai multe lumi. Un fapt 
atât de incredibil pentru mintea omenească, încât călătorii nu-şi mai aduc aminte multe din 
cele întâmplate şi trăiesc mereu cu impresia că ei au ceva special faŃă de restul oamenilor. 
Din când în când ei dovedesc lumii că ştiu mult mai multe decât savanŃii ei. Cu toate acestea, 
spiritul lor rămâne marcat pentru totdeauna de o nostalgie pe care nu şi-o pot explica şi pe 
care n-a putut-o explica nimeni până în ziua de azi. 
 
       Dariana Tofan, 8 C 
       26. 01. 2012  

 
 

Calea minciunilor inocente 
 
   Ora 13.30, afară sunt 35 de grade Celsius şi 
totul pare încremenit într-o toropeală general 
amorŃitoare. La ora 13.37 soseşte în staŃie 
tramvaiul 279 cu destinaŃia „Parcul Rozelor”. 
Tramvaiul opreşte în staŃie şi toată lumea se 
urcă în el. După ce îşi găsesc un loc pe care să 
se aşeze, totul li se întunecă împrejur şi 

căldura aceea sufocantă de mai devreme dispare, simŃindu-se o briză marină. Dar, în tramvai, 
briză? Lumea începe să se agite. Cu toate acestea, nimeni nu reacŃionează altfel decât prin 
gesturi ale uluirii: toŃi rămân aşezaŃi la locul lor.  
   Dincolo de tavanul devenit transparent al tramvaiului se poate vedea acum cerul cu stele, 
noaptea unui alt loc; şi nici călătorii nu mai erau ce au fost mai-nainte. Erau cumva 
transformaŃi şi purtau acuma cu toŃii haine albastre şi vaporoase. În continuare nimeni nu 
reacŃiona, pur şi simplu erau fascinaŃi cu toŃii de ceea ce vedeau şi simŃeau. 
   Totul a decurs normal, dacă se poate vorbi de normalitate în ciudăŃenia aceea; până în clipa 
când s-a auzit o voce. Aceasta a spus simplu: „Ne scufundăm la staŃia subacvatică”. Oamenii 
au simŃit atunci o panică teribilă şi ar fi vrut să se ridice, însă corpurile lor parcă erau 
împietrite. 
   Nimeni nu a păŃit însă nimic; tramvaiul s-a transformat brusc într-un submarin: interiorul a 
fost parŃial inundat de o apă înspumată. Era cu siguranŃă apa mării, deşi acolo nu exista nici o 
mare. După ce au simŃit apa aceea, care le ajungea până la glezne, pasagerii s-au liniştit: apa 
îi mângâia. Robele lor lungi albastre şi l-au lipit de picioare şi, atunci când apa le-a ajuns la 
genunchi şi la brâu, au devenit mulate. Parcă ar fi fost vii şi îi înŃelegeau. Scaunele au 
dispărut toate şi pasagerii au început să înoate într-un fel de dans lent. Nu puteau vorbi şi nu 
puteau gândi teama, nu se puteau gândi la nici o explicaŃie pentru ceea ce li se întâmpla; şi 
nici nu doreau acest lucru: se lăsau în voia unei bucurii necunoscute, pe care poate că n-aveau 
să o mai trăiască vreodată. Apa aceea marină era de fapt singurul călător de la staŃia 
submmarină. 
   Au ieşit la un moment dat din apă; mai bine zis, apa călătoare e cea care a coborât din 
tramvai. Călătorilor li s-au uscat hainele imediat. Acum nu mai vedeau nimic şi pe nimeni; şi 
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în sus şi în jos, pretutindeni în jurul tramvaiului lor de sticlă se vedeau doar stelele nopŃii – 
noaptea copleşitoare.  
   În acele clipe, mulŃi dintre ei s-au simŃit singuri, dar nu le era teamă, deoarece cutia 
cerească de sticlă în care se aflau a unit stelele între ele în forme familiare: pasagerii erau 
încântaŃi de tot ceea ce vedeau: scene fericite din viaŃa lor, scene care urmau să fie fericite sau 
dureri care aveau să fie mângâiate: erau acolo lucruri pe care mulŃi şi le doreau. Şi atunci 
briza aceea marină de la început s-a simŃit din nou. Apoi căldura copleşitoare şi lumina 
orbitoare a amiezii. 
   Pasagerii s-au ridicat în picioare. Era staŃia „Parcul Rozelor”. Toată lumea s-a dat jos ca şi 
când nimic nu s-ar fi întâmplat. Un singur lucru era în plus: aveau cu toŃii un zâmbet pe buze 
şi-o taină în inimă, dăruită definitiv, chiar dacă nu vor şti niciodată dacă această călătorie 
fusese realitate sau vis, viaŃă sau moarte. 
 
       Georgiana Savin, 8 C 
       26. 01. 2012 
 
 
 
 
 
 

Autiştii 
 
(Descensorul – Catabasa 1) 
 
Copii pierduŃi adâncul negru rece 
sorbind în tihnă, frigul absolut 
îşi desfăşoară-n fragedul tumult 
indiferenŃa: lumea asta trece. 
 
Copiii stau în veşnic ne-nceput: 
aşteaptă şi n-aşteaptă să se plece 
sorbirea şi adâncul, negrul rece, 
în faŃa conştiinŃelor de lut. 
 
Nici eu nu-s eu, nici tu nu vei fi tu 
oricât te-ai strădui, căci lumea mare 
nu poate să pătrundă-n micul nu. 
 
Nimicul nu-i nimic; în depărtare 
pupile negre fixe nu au să coboare 

  oglinzile de gheaŃă, frigul mut. 
 
 Mihai M. S. Maxim 
 19. 02. 2012 
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Wayne D. Barlowe - Moloch 
 

Scamatorul stă în umbră 
 

  (Descensorul) 
 
   Scamatorul îşi numără degetele. Sunt 
arcuite şi butucănoase. În loc de unghii 
are ochi. Din ei curg lacrimi. Un pahar 
de porŃelan pe jumătate plin cu moare 
are aripi cu motoare. Ochii albaştri ai 
scamatorului hipnotizează ochii ficşi ai 
degetelor. Mintea numără. Paharul se 
pregăteşte de decolare. Demetru se 
opreşte, îşi trage răsuflarea şi se miră de 
cacofonia făcută. Este instalat într-un 
fotoliu de aburi. Îl doare spatele.  
   Scamatorul îşi suflă nasul. Bea o gură 
din moare-licoare-lacrimi cu motoare. 
Răceşte în prezent doar. În trecut stătea 
la umbră, în viitor va sta în umbră. Este 
răcit. Ochii pulsează, mintea exersează. 

Adunarea dintre plus şi minus îi naşte controverse sufleteşti. Uitându-se mai bine-n sine îşi 
vede scheletul animei. Oasele-i stau întinse la uscat pe o sârmă neelectrificată, prinse cu 
cleme-anateme. Părul bogat în carbon emană miros de beton.  
   Demetru strănută. Un aer vioi ocupă încăperea. Scamatorul tace. Tace şi desface. Are o 
conservă dibace. Îi este foame de teme-anateme. Paharul de porŃelan zboară de colo până 
colo. În lume sunt multe motoare. Unele funcŃionează, altele nu. Scamatorul, maestru în 
logica bivalentă, excelează în jocul numit „alba-neagra”. Ochii din degete văd destul de bine. 
   AlŃi scamatori mai în vârstă povesteau că greu se descurcau când ochii din degete deveneau 
miopi sau deveneau posesori de astigmatism. „Alba-neagra” se îngreuna, anima se tulbura, 
văzu-n sine decădea. Paharele se ciocneau în văzduh şi scoteau clinchete melancolice. 
Moarea se tulbura.  
   Demetru se ridică din fotoliul de aburi. Nu uită că se află în prezent. Spinarea-l doare, chiar 
dacă se unge cu licoare. Se deplasează până la scamator. Acesta este trist. Îşi tot numără 
degetele, oasele-i miros a beton şi, în plus, are o indigestie legată de nişte teme-anateme din 
conservă. Demetru îi dă trei bomboane şi o hârtie frumos scrisă cu oarece probleme 
existenŃiale. Ochii osteniŃi ai scamatorului se relaxează treptat. „E bine să ai alături un fârtat”, 
se gândeşte.  
   Se închid ochii, unul rămâne planton, se evaporă mirosul de beton. Oasele de pe sârma 
neelectrificată sforăie lin. Se ating cu un zumzet cristalin. În gazeta de perete scrie de paharul 
cu motoare. Care zboară cu vigoare. Pe Demetru îl doare spatele şi când nu-l doare. Sau pe 
Demetru nu-l doare spatele nici când îl doare. Trebuie văzută partea plină a paharului. Cu 
moare şi cu lacrimi de cicoare. 
   Scamatorul se întremează. Răceala iese din umbră şi intră-n penumbră. 
 
        Cristian Săuchea 
        4. 12. 2011  
 



 43 

În linişte se lasă înserarea 
 

(Descensorul) 
 
   Se ridică din pat. Avea fruntea plină de 
picături. Pe lângă lampă se prelingea apa. 
Cu mintea urcă în pod. Printre două Ńigle se 
prelingea apa. Cu mintea coborî sub pat. 
łurŃuri calzi dârdâiau. Podeaua clipocea. 
   Se auzea în surdină cum se lasă înserarea. 
Un prieten din vechime îl chema. Se dădea 
cu ascensorul. Demetru ieşi în stradă. Ploua 
din când în când, în zig-zag. 
   Râmele erau transformate în şireturi de 
bocanci. Câte o streaşină picura oblic. 
Oamenii aveau chipuri mascate.  
   Demetru se grăbea. La colŃul primei 
străzi se întâlni cu un mag. Avea chipul 
marcat şi părea mascat. Uitătura îi era voit 
crâncenă. Emana frig. Lui Demetru îi 
îngheŃă un strop de apă de pe frunte. 
Fruntea îi tremura. Intră în vorbă cu magul. 
Spuse: 
   „CetăŃene, ai ochii exoftalmici!” 

      H. R. Giger – Meister und Margeritha 
 
   Magul avea părul până-n asfalt, iar în loc de haine, şerpi transformaŃi în şireturi. Uitătura i 
se acutiză. 
   „CetăŃene, mă grăbesc; altădată ne vom ciocni-n priviri!” 
   Magul cu părul vâlvoi îi dădu lui Demetru o foarfecă. Acesta îşi tăie o şuviŃă şi o puse într-
o pungă. Punga tresărea. O puse în buzunarul de la piept. 
   Mai încolo, trecu peste-un deal şi printr-o vale. Când se simŃea mai rău, magul doi îi apăru 
din lateral. Scoase din plasă o bucată de ciocolată. Demetru gustă. Magul mergea cu ochii 
închişi. Era format din trei părŃi. În loc de păr avea un corn din care îi curgea cafea. Demetru 
bău o înghiŃitură. Partea a doua a magului doi era formată dintr-o hartă. Demetru o consultă. 
Liftul era marcat cu roşu. În partea a treia magul avea o plasă. Demetru îi lăsă şuviŃa. Magul 
deschise un ochi. Era obosit. 
   Afară ploua. Când drept, când oblic. Demetru scoase o umbrelă şi i-o cedă cetăŃeanului. 
Acesta-şi închise ochiul şi plecă. 
   Mai merse Demetru un timp până când ascensorul se ivi în prezent. Prietenul îi făcea cu 
mâna. Oboseala i se transforma în speranŃă. Demetru apăsă pe butonul verde şi liftul se opri. 
Macaraua ataşată îl aduse pe prieten lângă subconştientul colectiv. Urma ceşcuŃa de ceai. 
Aburul zbura prin văzduh. Fiecare-şi culese nişte şireturi. Picăturile erau optimiste. Intrară în 
prima fabrică de ceai. Magii culegeau plante. Magii serveau. Prietenii se aşezară. Ploaia se 
oprea din când în când. 
 
        Cristian Săuchea 
        27. 11. 2011 
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Leul priveşte liniştit 
 

  (Descensorul) 
 
   Este încruntat. Un ochi şi-l roteşte 
neîncetat. Organul vizual pulsează-n 
sine. Migrează prin corpul uşor 
neîntinat. I s-a prins ochiul de suflet. 
Umflat de atâta umblat, i-a intrat în 
ligamente. S-a oprit în vârful cozii. 
Leul stă nemişcat. Deasupra încăperii 
se află masca unui craniu obosit. 
Aceasta pulsează. În atmosferă se 
simte o oarecare încordare. ÎnŃeleptul 
cu barba străvezie visează o poezie. 
Contemplă. Mai exact spus, se face că 
meditează. Îşi stăpâneşte leul prin forŃa 
exemplului.  
   Demetru, poştaş interimar al pădurii 

cu arini, simte că-l cuprinde o stare inversă de beatitudine. Duce corespondenŃa cu o bicicletă 
vorbitoare. A deprins graiul vrăbiuŃelor bârfitoare. Ariciul primeşte o comandă de scutece-n 
vânt. Au aripi şi se golesc automat pe ogoarele sătenilor cu mască. Aceştia sunt mulŃumiŃi că 
li se îngraşă pământul. VeveriŃa are un colet cu rădăcini de alun, trimise tocmai din localitatea 
numită Alunelul, unde cresc aluni şi pe acoperişurile caselor. Demetru se opreşte să-şi adune 
sinele şi să i se evapore broboanele de sudoare. Bicicleta bârfeşte. Demetru o potoleşte prin 
puterea exemplului.  
   Se gândeşte că trebuie să se întâlnească cu înŃeleptul, cunoscut ca mag, care se face că 
meditează. Leul vegetează. Are un colet cu o pisică aurie care se transformă din când în când 
în farfurie. Leul probabil o va primi liniştit. Sau poate că nu.  
   Demetru îşi recapătă telepatic forŃele şi-şi continuă periplul de poştaş interimar. Se 
întâlneşte cu un iepuraş. Pentru el n-are nimic. Îi dă bineŃe şi face feŃe-feŃe. Mai încolo, 
vulpea şireată îi sugerează o erată. Demetru scoate ziarul comunal. Vulpea în continuare face 
pe şireata. Bicicleta îi pune în prim-plan un rebus şi-o integrală. Ursul mormăie. Poştaşul 
scoate o coadă nou-nouŃă. Vulpea i-o potriveşte confratelui brun. Aşteaptă un nou îngheŃ. 
Demetru începe să se simtă ca într-o fabulă. Dă un ordin scurt bicicletei, care se supune şi 
începe să gonească. Reuşeşte să depăşească un melc ageamiu într-un timp pustiu. 
   Magul aşteaptă. Soneria sună. Leul ochii şi-i adună. Demetru intră într-un târziu. Aici toate 
se mişcă lent. Trebuie să avem răbdare. Scoate coletul. Tremură un pic. Leul şi bicicleta se 
privesc liniştiŃi. ÎnŃeleptul, care de fapt e un pseudo-înŃelept, cunoscut în cartier ca pseudo-
mag, desface pachetul. Înăuntru se află o farfurie gonflabilă cu mustăŃi de pisică. Toarce lin. 
Leul se uită senin. Magul se concentrează. Îi domină pe toŃi prin forŃa exemplului. Demetru 
este puŃin obosit. Cere apă. Îi desface bicicletei o supapă. Gândurile se ciocnesc prin 
încăpere. 
   Leul a adormit cu ochii deschişi lângă pisico-farfurie. Pseudo-înŃeleptul deschide fereastra. 
Cuvintele îşi iau lin zborul. Demetru are sentimentul datoriei dezinhibate. 
 
        Cristian Săuchea 
        11. 12. 2011 
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Un copil sporovăia      (Descensorul) 
 
   Zise: „Nasul îmi atârnă ca un leagăn din care cântă o coacăză.” Aşteptă. Ecoul îl contrazise: 
„Nasul îŃi atârnă în sine. Cu el cobori într-o vale. Acolo nu sunt coacăze, ci doar un ritm 
cardiac.” 
   Copilul glăsui: „Din gât îmi iese o hârâială. E un joc de primăvară.” 
   Se ivi o umbră cu barbă, o prietenă oarecare a ecoului: „În vale se simte acel ritm difuz. 
Bate confuz. Gâtul nu hârâie. El pendulează între vară şi iarnă.” 
   Copilul se ridică supărat din starea sa mintală cu gust de migdală. Crunt privi în sine umbra 
cu barbă şi ecoul energetic. Îi repudiă. AlternanŃa deal-vale îi făcea bine la nas şi la gât. Bău 
dintr-un pahar de ceaŃă cu iz de dulceaŃă. Începu să vorbească singur: „Ce bine era când 
animus mi se plimba prin Valea Lacului Întunecat. Umbrele se jucau frumos pe apă. Erau 
ceva imagini. Acum imaginaŃia s-a golit de sine şi s-a revărsat într-un butoi.” 
    Ecoul şi umbra erau chirciŃi într-un sunet neauzit. Conversau cu îngrijorare telepatică. 
„Trebuie să avem grijă de copilul nostru. Anxietatea sa se poate strânge în butoiul cu imagini. 
Există posibilitatea de a se descărca într-o stare de curent imaginativ...” 
   Interveni cititorul. Era sătul de aceste sporovăieli fără sens şi fără conŃinut. „Vă somez să 
încetaŃi. ExplicaŃi-mi ce este curentul imaginativ?”  
   Copilul auzi cu gândul întrebarea cea cu miez de măr. Opri ceasul care ticăia obtuz. 
   „Cum adică?!” veni cu o altă întrebare cititorul. Nu avea răbdare. Era irascibil. Îşi trase 
maşina de teren în văzul celor trei şi se opinti să clintească butoiul. Nerăbdarea sa crescu 
până când se întoarse la limita inferioară. Atunci cu două degete prinse butoiul greu de 
imagini şi-l puse în portbagaj. Fără să zică nimic, demară în trombă. Copilul se fâstâci. 
Umbra şi ecoul erau nedumeriŃi. „Acel butoi cu siguranŃă că mirosea a gânduri putrede. 
Trebuia spălat bine şi dezinfectat.”  
   Nu se ştie cine dintre cei trei îşi dădu astfel cu părerea. Poate cititorul care demarase în 
trombă cu gura cât o trompă. 
   Copilul fixă ceasul care începu să ticăie obtuz-ascuŃit. Cânta lin. Umbra şi cu ecoul dansau. 
Mai încet, mai tare, după cum cânta ceasul. Copilul zâmbea pe sub mustaŃă şi mai gusta din 
paharul de ceaŃă cu iz de dulceaŃă. 
 
       Cristian Săuchea 
       8. 01. 2012  
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H. R. Giger – Alien 

 
 

Prietenul meu, crocodilul     (Descensorul) 
 
   Prietenului meu i s-au înverzit ochii de la atâta privit. Fălcile i s-au descleştat, iar măselele 
de ciocolată i s-au topit. Coada are luminiŃe sub formă de buline legate cu bentiŃe. Crocodilul 
îşi numără degetele. E concentrat. Nu-l observă pe mag care scoate apă din fântână. În fiecare 
găleată se găsesc între una şi şase frunze de eucalipt. Să se calculeze probabilitatea ca după n 
extrageri, în găleată să fie exact trei frunze şi jumătate de plastic. Crocodilului i se mişcă 
ochii-n cap. Calculează cu rapiditate. Magul scoate încă o găleată, numără frunzele, notează 
în caiet, apoi îi dă drumul înapoi. Mă uit la cei doi şi mă gândesc la ochii albaştri ai 
prietenului meu. Culoarea i se evaporă în prag de oră exactă. NuanŃele i se schimbă în funcŃie 
de numărul frunzelor de eucalipt. Crocodilul are şi un nas. Mobil, din lemn de contrabas. 
Vorbeşte pe nas. 
   Magul, însă, e distras. Se pregăteşte de-o scamatorie. Eu închid ochii. Aud foşnetele 
gândurilor. Se atrag, se resping, se intersectează, se ocolesc. Freamătă. 
   Deschid ochii. Scamatoria trecuse. Crocodilul probabil n-a observat-o. Se juca cu nasul-
contrabasul şi în timpul liber îşi număra degetele. Magul, pesemne că n-o observase nici el. 
Avea câteva fire de păr electrizate. Apa din fântână face cercuri concentrice. Începe să fiarbă. 
Pare mânioasă. Magul observă şi scoate în timp util o găleată. ConŃine ceai din frunze de 
eucalipt camuflate în frunze de plastic. Îl serveşte pe crocodil, care mormăie ceva nedesluşit. 
Eu primesc telepatic o ceaşcă. Are gust de faringosept. 
   Paginile nescrise ale caietului se rup una câte două şi încep să zboare. Oricum, mina 
creionului era tocită bine. S-a încheiat cu notiŃele. Magul priveşte indiferent paginile albe 
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care plutesc. Crocodilul a adormit cu ochii deschişi. Eu lansez un robot cu magnet la hârtie. 
Sunt recuperate (n-2) foi. Declar nule cele două foi pierdute. Crocodilul are ochii albi. 
   Magul face o magie. În ceai vede o hârtie. Eu mă mir. Crocodilul sforăie. Nasul-contrabasul 
cântă. 
   Magul mai face o magie. Transformă fântâna în hârtie. De fapt, n-o transformă, ci o acoperă 
cu (n-2) foi. Afară se înserează. Degetele crocodilului se numără singure. Multe cuvinte 
deşerte plutesc prin văzduh. Le simŃim cu toŃii. Nasul-contrabasul sforăie. 
 
       Cristian Săuchea 
       11. 03. 2012 
 
           Albrecht Dürer - Fântână 

 
În deşert se privea pe sine 

 
   (Descensorul) 
 
   Omul tropăia. Uneori vorbea. Vorbe deşarte. 
Mereu gândea. Gânduri deşarte. Calul mergea şi 
privea. Fornăia. Necheza. Pădurea foşnea. 
   Din fântâna cu apă viu colorată creştea un 
brad. Oamenii obişnuiau să facă compot din apă 
cu răşină. Puneau şi câteva ace de brad care 
aveau un gust fad. Le foloseau pe post de 
somnifer. Omul care tropăia se auzea şi se studia 
pe sine. Îşi dădea un aer de cavaler. Calul 
dormea în trap. 
   Ajunşi la fântână se aşezară la coadă. Erau 
câŃiva localnici care luau apă. Unii o jumătate de 
cană, alŃii o găleată şi-un sfert. Un om lua apă 
între degete. Se prelingea cu sinele-n sus. Calul 
visa un fir de iarbă cocoŃat în văzduh. Firul avea-
n el ceva tonic. Când le veni rândul, se uitară-n 
fântână. Mirosiră îndelung bradul. Un miros 
verde spre negru le umplu simŃurile. ÎmbărbătaŃi, 
se puseră din nou la coadă. Firul de iarbă plutea. 
Tonicitate răspândea. Localnicii dădeau semne 

de înveselire. O femeie aruncă în fântână compot de prune. Se uită înăuntru. Era mulŃumită. 
Omul tropăia. Lansa semnale nazale. Calul le percepea ca pe nişte semnale luminoase. Firul 
le capta şi le distribuia în eter. Ca pe ceva efemer.  
   Le veni din nou rândul. Calul se urcă în brad. Ocoli cu grijă un cuib de ereŃi. Ajunşi în vârf 
staŃionară, priviră în lung şi-n lat. Coada se rotea ca o elice. Firul de iarbă era ascuns după un 
nor. Oamenii de la coadă erau când mai mulŃi, când mai puŃini. Aşteptau. Răbdători. Calul şi 
omul care tropăia-n sine coborâră încet. Se puseră din nou la coadă. Firul de iarbă obosit se 
lăsă pe umărul omului. Văzduhul mirosea bine. 
 
       Cristian Săuchea 
       19. 02. 2012 
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Descensor  

27 noiembre 2011 
 
 

Patrula timpului regăsit 
 

Motto: 
 

Plecăm de pretutindeni  
ca să ajungem nicăieri. 

 
Ar mai fi rămas la Conac, să mai 
adulmece un strop de cognac, la 
ceaşca de cafea aburindă. Însă 
datoria e, nu-i aşa că-i aşa?, înainte 
de toate celelalte. Şi-a făcut datoria 
faŃă de prostată, după care a 

încălecat pe-o şa (de bicicletă) şi-a plecat în patrulare. Împreună cu amicul Cassandu 
alcătuiau patrula timpului regăsit. Cum regăseau o amintire mai zvăpăiată, cum o adăugau la 
colecŃie. Care colecŃie era fala regimentului de puşcaşi submarini. În fiordul Malvedere nu 
mişca nimeni şi nimic fără aprobarea Comenduirii. 

Ajunse la punctul stabilit. Aşteptă, în noaptea umedă şi rece ca un pântec de sirenă. 
Aştepta, afurisindu-l pe şnapanul de Cassandu care se făcea că plouă. Şi chiar ploua, mărunt 
şi enervant. I-a trimis un SMS, la care acesta n-a răspuns. Regulamentul interzicea folosirea 
gadgeturilor, ca să nu fie interceptaŃi. Nu ştiau de cine trebuia să se ferească. Asta pentru 
siguranŃa misiunii. Păi bine, veŃi zice, dar şi SMS-ul putea fi interceptat. Desigur. Însă SMS-
urile erau codate, spre derutarea adversarului. Care adversar? Nici asta nu tre’ s-o ştie 
altcineva. 

Aşadar, Cassandu i-a tras clapa. Tot spre derutarea adversarului. Aşa că i-a urmat 
exemplul şi a pornit într-o pseudo-patrulare, ocolind intenŃionat punctele strategice, deci 
nevralgice. BineînŃeles, n-a regăsit nicio amintire semnificativă. Prin urmare, adversarul se 
afla în ceaŃă. 

 
Satisfăcut, şi-a parcat bicicleta în spatele Palatului de InjustiŃie. A urcat apoi pe scara de 

incendiu până la fereastra subofiŃerului de serviciu şi i-a ciocănit în geam. Aceasta, o brunetă 
delicioasă, nu se aştepta la o atât de flagrantă respectare a regulamentului. Întâlnirea a fost cu 
atât mai picantă.  

 
În zori, s-au regrupat la Conac, pentru un strop de cognac şi-o cafea fierbinte. Misiunea 

fiind deturnată cu succes, adversarul, derutat, rămăsese pe poziŃii. În ceaŃă. Până la noi 
ordine, cum altfel... 

 
ovidiu stanomir 
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  Descensor 

 
4 decembre 2012 

 
 

„DaŃi liniştea mai tare!“ 
 
 
De când a văzut-o-ntâia-şi dată pentru 
prima oară a ştiut că e sufletul său 
nepereche. Avea ochii mari şi verzi, în 
care maliŃiozitatea se împletea cu 
nestatornicia, o guriŃă zâmbitoare şi 
locvace, o aluniŃă simetric dispusă faŃă de 

gropiŃa din cel’lalt obrăjor, o frunte-naltă şi boltită ; ce s-o mai lungesc : un chip de înger 
rătăcit şi un trup de silfidă languroasă. Ghinionul se Ńinea scai de curtezanii acesteia, fiindcă 
silfida era de o inteligenŃă necruŃătoare, inhibându-i pe mai toŃi preopinenŃii. 

O iubea în tăcere şi fără speranŃă. Căuta să o vadă cât mai rar şi se bucura cu atât mai mult 
când o întâlnea, înconjurată de roiul de admiratori. 

Întâmplarea a făcut să ajungă colegul ei, într-un institut de cercetare, ajuns o biată umbră 
prostdecembristă a ceea ce fusese cândva o unitate de elită. În zadar îşi pusese masca 
indiferenŃei. Comitea gafă după gafă, exasperându-l pe director, cel care se făcuse luntre şi 
punte doar-doar îl va coopta în echipa lui. Ea şi-a dat seama imediat, cu acel instinct special 
al divelor, că zăpăcitul ei coleg se adăugase lungului şir de victime. Şi-l provoca fără cruŃare, 
amuzată de stângăciile lui, pentru care îl tachina sistematic. Ajunsese de-o ura şi-o adula în 
egală măsură... 

Ca, dintr-o dată, zâna-zânelor să-şi ia zborul spre alte zări, mai calde şi mai intens 
colorate. A fost o lovitură necruŃătoare pentru sărmanul Hedonis. Dar şi o izbăvire. A suferit 
câineşte. Doar gândul că n-o va mai întâlni vrodată ce-l consola. Ceea ce era, totodată, o 
pedeapsă, cât şi o recompensă. 

 
 

ovidiu stanomir 
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Descensor         11 decembre 2011 
ovidiu stanomir 

 
 
Era o seară blândă ca zâmbetul unei copile visătoare. Semn bun, îşi spuse Hedonis. Închise 
uşa, urcă în maşină şi porni la drum. Ajuns la poalele muntelui, opri la cabană, schimbă 
câteva cuvinte cu nea Matei, îi lăsă în grijă automobilul şi „celularul“, nu înainte de a-l suna 
pe Eugen. Acesta îi răspunse că-l aşteaptă la intrarea în peşteră. Se grăbi într-acolo. 
 

Eugen se ridică de lângă foc. Îşi strânseră mâinile. Ştiau că n-or să se mai revadă. Eugen 
trebuia să se întoarcă în Cyberia.  

Hedonis preluă ştafeta. Aşteptă până Eugen dispăru în neliniştea nopŃii. Stinse focul, 
turnând peste el apa din bidonul de campanie. Îşi făcu o cruce mare şi intră în peşteră. 
Străbătu fără să se grăbească traseul marcat. Se opri în faŃa prăpastiei subpământene, luă din 
rucsac colacul de frânghie şi trusa de supravieŃuire, schimbă lampa cu carbid cu una specială, 
ale cărei baterii se puteau reîncărca, folosind energia telurică. Se asigură că totul e în ordine, 
spuse o scurtă rugăciune şi începu coborârea în rapel. Ce bine ar fi fost dacă aş fi avut la 
dispoziŃie descensorul lui Mihai, zâmbi el a râde. Însă ăla nu era râsul lui ci unul de 
circumstanŃă. Şi încă una agravantă : ajuns la capătul frânghiei constată că atârna în gol. Nici 
urmă de platforma artificială pregătită de Eugen. Nu punea la îndoială buna credinŃă a 
acestuia, prin urmare greşeala se datora în exclusivitate sieşi. Încă o dată întâmpina greutăŃi la 
întâlnirea cu sine însuşi. Nu avea însă vreme de filosofare. Începu să penduleze, scrutând 
beznele. Nu se zărea platforma nici la dreapta, nici la stânga şi nici în jos. Oi fi coborât eu 
prea mult. Îşi ridică privirea, urmărind fascicolul de lumină. Nu zări decât neregularităŃile 
stâncii. Era prea bine crescut ca să înjure. Ar fi trebuit să se roage. Nu era în stare. La o 
manevră greşită, scăpă lampa. Aceasta fu oprită de coarda de siguranŃă, dar se izbi violent de 
stâncă şi se stinse. Trase de coardă. Apucă lampa. Încercă să o reaprindă. În zadar. ImprecaŃia 
se slobozi de la sine. 

 
Întuneric. Linişte. Cald. O căldură plăcută, învăluitoare. Se simŃea ca în pântecele matern. 

Şi se afla în pântecele muntelui. Vrăjit. El sau muntele?... 
Dintr-o dată îl înşfăcară ghearele unul monstru, a cărui duhoare de pucioasă îl năuci. Dădu 

să-şi facă izbăvitoarea cruce. Nu-şi putu elibera dreapta din strânsoare. Îşi făcu cruce cu 
limba, zbătându-se îngrozit. Nu reuşi să se desprindă din căngile spaimei. Îşi imagină fel de 
fel de tehnici de tortură. Îşi ceru moartea. Năpraznică. Şi se pomeni, când colo, tras în sus. 
Cineva ne trage pe sfoară, mai apucă el să îngaime, după care nu mai ştiu nimic.  

 
Când se deşteptă, era la gura peşterii, lângă foc. Nea Matei îi întinse o cană de tablă. Sorbi 

din ceaiul fierbinte, în care cabanierul turnase rom din belşug. „Ar fi fost prea de tot să te 
pierd şi pe tine!“ spuse acesta, după care stinse focul, îl luă în spinare pe Hedonis şi începu să 
coboare spre cabană. 

DDeesscceennssiiuunnee  llaa  PPeeşştteerraa  MMuuiieerriiii  



 51 

1 mai 2011 
 

de-a plânsu’-râsu’ 
 
la flecăreală ne putem considera cel puŃin egalii oricărui neam de pe 
lume, noi, cei atât de inegali şi inconsecvenŃi, flecărim de zor, în cor 
sau pe la colŃuri, de masă sau de casă sau de lasă-ne-n durerea 
noastră, ne doare uneori gura de atâta trăncăneală şi-atuncea ne 
aşezăm la masă, la o Ńuică, o măslină, o brânzică, o ciorbiŃă, un 
grătărel, măcar o cafea sau o bere, ceva acolo să avem o altă 
preocupare, între timp ne uităm la tembelizor unde, nu importă pe ce 

program, se produc trăncănicii de profesie, politichieni sau analistici; 
ei bine, să lăsăm generalizările şi să trecem la un caz particular, cel mai la îndemână e cazul 
meu, mai bine zis necazul meu, căci am zile în care nu mai suport vacarmul din jur şi atunci 
merg în parc sau rătăcesc pe străzi lăturalnice şi puŃin circulate, într-atât sunt de pline de 
gropi după recentele intervenŃii ale celor de la gaze sau apă-canal sau cablu sau te-miri-ce alte 
firme autorizate în dezastre locale; 
atunci când plouă şi nu-mi vine să merg direct acasă, unde domneşte zeul catodic, 
atotbubuitor, de care m-am dezis, caut o cafenea sau o crâşmă, un refugiu relativ, ghinionul a 
făcut ca într-o astfel de zi să întâlnesc o nimfă de pripas, ghinionul ei, era o fostă colegă de 
cenaclu de pe vremea când eram tineri şi frumoşi, mai ales eu – zice ea, şi atât de senini şi 
încrezători în oameni, mai ales ea – zic eu, de ce să mint, m-am bucurat când m-a recunoscut 
– bine că ne-am regăsit, dragul meu Cassandru! – îmi plăcuse de ea, atunci, cândva, dar ea s-
a măritat din interes cu un sas şi a plecat „sus“, ca să scape din „raiul“ ceauşist, iată că ne-am 
reîntâlnit, nu după 20 de ani, cum e formula clasică, nici după 30 de ani „trecute fix“, erau 
cam 26-27 de ani, după cum a calculat ea, pe când eu încercam să-i povestesc cam ce 
făcusem între timp, aşa cum s-a interesat ea, dintr-o convenŃională politeŃe, mi-am dat seama 
că am întrecut măsura intrând în amănunte, ea primise între timp un SMS şi mi-a spus că 
trebuie să plece dar că i-ar face plăcere să ne mai întâlnim, am făcut schimb de numere de 
telefon, ea chiar m-a căutat, ceea ce m-a surprins, credeam că s-a întors în Italia, unde spunea 
că s-a stabilit de vreo 10 ani, trecuse mai bine de o lună de la reîntâlnirea noastră cea 
neaşteptată, ne-am revăzut, apelase la ajutorul meu ca să-i fiu sprijin şi să o ghidez în hăŃişul 
birocratic care o exaspera, revenise ca să rezolve o chestiune succesorală mult mai complicată 
decât se aşteptase, suma în cauză părea să merite efortul, ne-am ajutat unul pe celălalt în fel şi 
chip, era cât pe-aci să fiu anexat de nimfa cea occidentalizată, însă ceea ce ar fi fost o feerie 
acum 27-28 de ani era acum pe punctul de a deveni un coşmar, nimfa era excesiv de 
autoritară, un adevărat Bismark în fustă, mai bine zis în blugi, se îngroşase gluma şi se 
îngrăşase zâna, era atât de insistentă în tentativa de a mă remodela pe gustul ei încât m-a scos 
din dolce farnientele mioritico-prostdecembrist, am recurs la stratagema infailibilă, m-am 
prefăcut bolnav, şi am fost prea convingător, chiar m-am luat în serios, recunoscând cu 
stupoare simptomele pe care la început pretindeam că le resimt, tiranica nimfomană a dat bir 
cu fugiŃii, am rămas singur cu boala mea incurabilă, medicii m-au trimis acasă, să repauzez 
pe cont propriu, ca să nu cumva să stric şi mai tare reputaŃia spitalului, aflat pe punctul de a fi 
desfiinŃat, atunci m-am revoltat, ar fi fost o nerozie din partea mea să nu profit de ocazia de a 
mă mai zbânŃui olecuŃă prin această vale a plângerii, autocompătimirii, flecărelii şi 
zeflemelei,  
în mod paradoxal, groaza şi disperarea au trezit în mine o nesăŃioasă poftă de viaŃă, pe măsura 
beznei care era cât pe-aci să mă înşface 
 
         Mihail Medrea 
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Jota Leal – Peter Lorie as M  

 
Tabloul 1 

 
E seară. Un bătrân, într-o cameră cât se poate de simplă, şade la masă şi răsfoieşte un 

clasor cu timbre. Bate cineva la uşă. Bătrânul pare că n-a auzit. Bătaia se aude mai tare. 
Bătrânul ridică privirile către uşă. Ascultă. După câteva momente de linişte, bătaia se aude 
şi mai tare. Bătrânul se ridică de la masă şi se îndreaptă spre uşă.  

 
BĂTRÂNUL : Cine-i acolo? 
VOCEA DE DINCOLO DE UŞĂ : M-a trimis fiul dvs. 
BĂTRÂNUL : Care dintre ei? 
VOCEA : Cum, care? Dan, fiul dvs. 
BĂTRÂNUL : Dan?! 
VOCEA : Chiar el. Unicul vostru fiu. 
BĂTRÂNUL : Dan nu mi-a spus nimic. 
VOCEA : N-a avut când să vă anunŃe. 
 

Bătrânul tace. Celălalt bate din nou în uşă. 
 

VOCEA : DeschideŃi, vă rog! 
BĂTRÂNUL : De ce? 
VOCEA : V-am mai spus, m-a trimis Dan. 
BĂTRÂNUL : Acum, în toiul nopŃii? 
VOCEA : E de-abia zece. 
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Bătrânul se îndreaptă spre telefon. Ridică receptorul şi formează un număr. Aşteaptă, 
îndelung. Pune receptorul înapoi în furcă. 

 
VOCEA: Degeaba încercaŃi... 
BĂTRÂNUL : Te rog să mă laşi în pace! 
VOCEA : Bine, vin mâine dimineaŃă. 
BĂTRÂNUL : De ce?  
VOCEA : Am un mesaj urgent din partea lui Dan. 
BĂTRÂNUL : Dacă e urgent, transmite-l acum. 
VOCEA : Nu pot. 
BĂTRÂNUL : De ce? 
VOCEA : Dan mi-a cerut să vă spun doar între patru ochi. 
BĂTRÂNUL : Da, şi? 
VOCEA : Adică faŃă către faŃă. 
BĂTRÂNUL : Dan mi-ar fi dat un telefon. 
VOCEA : N-avea cum. 
BĂTRÂNUL : De ce? 
VOCEA : O să înŃelegeŃi imediat ce veŃi citi biletul lui Dan. 
BĂTRÂNUL : De ce nu zici aşa? Lasă biletul în uşă, că-l iau mai târziu. 
VOCEA : Nu se poate. 
BĂTRÂNUL : De ce? 
VOCEA (exasperată) : Pentru că trebuie să vă predau biletul personal, şi pentru că Dan 

aşteaptă răspunsul dvs. 
BĂTRÂNUL : Domnule, nu ştiu cine eşti, însă ai întrecut măsura! Lasă-mă-n pace! Să ştii că 

o să chem PoliŃia! 
VOCEA : Vă rog să nu vă supăraŃi pe mine, însă am neapărată nevoie de ajutorul dvs. Dan 

mi-a spus că sunteŃi un om bun şi că nu lăsaŃi pe nimeni la necaz. 
BĂTRÂNUL : Dan exagerează. 
VOCEA : SunteŃi modest. 
BĂTRÂNUL : N-am încredere în necunoscuŃi. 
VOCEA : Conversăm de câteva minute. Cred că deja am început să ne cunoaştem într-un 

fel... 
BĂTRÂNUL : Domnule, te rog, nu mai insista. Revino dimineaŃă, şi... 
VOCEA : E urgent! 
BĂTRÂNUL : Să fim serioşi. Dacă era aşa de urgent, venea şi Dan cu d-ta. 
VOCEA : E o problemă de viaŃă şi de moarte! 
BĂTRÂNUL : În cazul ăsta, du-te la PoliŃie ori la spital. Ce cauŃi la mine? 
VOCEA : Ajutorul dvs. 
BĂTRÂNUL : Cu ce pot eu să te ajut? 
VOCEA : Cu un sfat, cu o vorbă bună... 
BĂTRÂNUL : Măi omule, nu eşti întreg la minte? Lasă-mă-n plata Domnului! E târziu, sunt 

obosit, vreau să dorm! 
VOCEA : Dacă mi-aŃi fi deschis, de mult aŃi fi scăpat de mine. 

 
Bătrânul pune din nou mâna pe telefon. 

 
VOCEA : Dacă sunaŃi la PoliŃie, să ştiŃi că plec. 
BĂTRÂNUL : Asta şi vreau. 
VOCEA : O să vă pară rău... 
BĂTRÂNUL : Mă mai şi ameninŃi?! Ticălosule! 
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VOCEA : O să regretaŃi că m-aŃi lăsat la ananghie. 
 

Bătrânul deja formează numărul PoliŃiei, aşadar nu mai aude ultima replică. 
 

 
 

Tabloul 2 
 

Întuneric. Bătăi în uşă. 
 

ALTĂ VOCE : Deschide, PoliŃia! 
 

Nimic. Bătăi şi mai insistente. 
 

VOCEA A TREIEA : Deschide, domne,-odată! 
 

Se aprinde lumina. Bătrânul, în pijama, se apropie de uşă. Bătăile nu contenesc. 
 

BĂTRÂNUL : Ce doriŃi? 
CEALALTĂ VOCE : Mata ai făcut reclamaŃie? 
BĂTRÂNUL : Ba. 
VOCEA A TREIA : Domne, îŃi baŃi joc de noi?! 
BĂTRÂNUL : Cum mi-aş putea permite? 
VOCEA A TREIA : Atunci deschide! 
BĂTRÂNUL : De ce? 
VOCEA A TREIA : Ca să lămurim... 
BĂTRÂNUL : Eu deja m-am lămurit. 
CEALALTĂ VOCE : Moşule, dacă nu deschizi, sparg uşa! 
BĂTRÂNUL : Să ştiŃi că chem PoliŃia! 
VOCEA A TREIA : Bă tâmpitule, NOI suntem PoliŃia! 
BĂTRÂNUL : Cum dovediŃi? 
 

Câteva momente de linişte. Apoi uşa se prăvăleşte, doborându-l pe bătrân. În încăpere se 
dau de-a berbeleacul doi indivizi. Când se ridică de jos, într-adevăr sunt îmbrăcaŃi în 
poliŃişti. 

 
PRIMUL POLIłIST : Unde-i? 
AL DOILEA (cercetând încăperea) : N-are prea multe şanse să se ascundă. 
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Se aud gemete. 

 
PRIMUL POLIłIST : Auzi? 
AL DOILEA : Da. 
PRIMUL (ridică uşa prăvălită) : Uite-l! 
AL DOILEA (către mogâldeaŃa de jos) : Ai păŃit ceva? 
PRIMUL : Aşa-Ńi trebuie, dacă faci mişto de PoliŃie! 
AL DOILEA : Hai, scoală! (îl apucă de o mână. Bătrânul geme.) 
PRIMUL (îl apucă de cealaltă mână) : Hai, lasă vrăjala! (Bătrânul urlă de durere.) 
AL DOILEA : Ăsta chiar că nu se face. 
PRIMUL : Hai să-l punem pe pat. 

 
Zis şi făcut. 

 
PRIMUL : Ce te doare? 

 
Bătrânul se văicăreşte. 

 
AL DOILEA : Să ştii că, dacă nu cooperezi, îŃi agravezi situaŃia! 

 
În cameră pătrunde un tânăr. 

 
TÂNĂRUL : Ce s-a-ntâmplat? 
AL DOILEA POLIłIST : Da' tu cine eşti? 
TÂNĂRUL : Sunt un vecin. Urcam pe scări, şi... 
PRIMUL POLIłIST : Îl cunoşti pe boşorog? 
TÂNĂRUL : Cum să nu? V-am spus că suntem vecini. 
AL DOILEA POLIłIST : Nu ştii de ce-a sunat la PoliŃie? 
TÂNĂRUL : Probabil că s-a speriat. ŞtiŃi, prin cartierul ăsta e plin de jmecheri. 
PRIMUL POLIłIST : Şi? 
TÂNĂRUL : Şi probabil c-au vrut să-l jefuiască. Ştiau că stă singur, şi... 
AL DOILEA POLIłIST : Ce să fure de aici? 

 
Tânărul ridică din umeri. PoliŃiştii se întorc spre bătrân. 

 
PRIMUL POLIłIST : Ei, Ńi-ai mai revenit?  

 
Bătrânul, ghemuit în pat, se văicăreşte şi... dârdâie. 

 
AL DOILEA POLIłIST : Ce-i cu d-ta? 

 
Tânărul îl acoperă cu o pătură pe bătrân. 

 
PRIMUL POLIłIST (către al doilea poliŃist) : Ştii ce, hai să facem procesu'-verbal. 
 
Tânărul dă să plece. 

 
AL DOILEA POLIłIST : Stai aici. 
TÂNĂRUL : Nu mai pot să rămân. Au rămas copiii singuri acasă. 
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PRIMUL POLIłIST : Stai jos! 
AL DOILEA POLIłIST : Imediat e gata procesu'-verbal. Îl semnezi, ca martor, şi dup-aia 

poŃi să pleci. 
TÂNĂRUL : N-ar fi mai bine să chemăm Salvarea? 
PRIMUL POLIłIST : De ce? 
TÂNĂRUL (aplecându-se spre bătrân) : UitaŃi-vă-n ce hal e bietu' om! 
AL DOILEA POLIłIST : Bine-bine. (face câteva manevre la staŃia „din dotare“:) Aici 

Bizonu’. RecepŃie. (în staŃie se aude un pârâit, apoi nişte fâşâituri şi pocănituri, aducând 
vag a voce omenească) Raportez: suntem la faŃa locului. Avem un accidentat. RecepŃie. 
(din staŃie, iarăşi zgomotele de dinainte) AnunŃaŃi Salvarea. RecepŃie. (zgomotele staŃiei) 
Am înŃeles. Revenim la bază. RecepŃie. 

PRIMUL POLIłIST (către tânăr) : Hai, semnează. 
TÂNĂRUL (panicat) : V-am mai spus, nu ştiu nimic! Eu doar urcam scările, am văzut uşa 

trântită pe jos, am auzit voci şi am intrat să văd ce e. 
PRIMUL POLIłIST : Aşa să scrii şi în declaraŃie. 
TÂNĂRUL : Ce declaraŃie? 
AL DOILEA POLIłIST : Bă, comentezi prea mult. Pune mâna şi scrie! 
PRIMUL POLIłIST : Cum ziceai că te cheamă? 
TÂNĂRUL : Georgescu. 
PRIMUL POLIłIST : Şi mai cum? 
TÂNĂRUL : Dudu. 
PRIMUL POLIłIST : Domiciliu'? 
TÂNĂRUL : Aleea Taberei, număru' cinci. 
PRIMUL POLIłIST : Apartamentu'? 
TÂNĂRUL : Unşpe. 
AL DOILEA POLIłIST : Vezi ce simplu e? (îi dă o foaie de hârtie:) Acu' scrie declaraŃia. 

 
Georgescu se conformează. Între timp, apar cei de la Salvare: o femeie în halat alb şi un 

bărbat. Femeia în halat alb se îndreaptă spre mogâldeaŃa de pe pat, ridică pătura, îl 
cercetează, apoi se întoarce spre poliŃişti. 

 
FEMEIA : Ce s-a-ntâmplat? 
PRIMUL POLIłIST : Moşu' n-a cooperat la anchetă, şi... 
FEMEIA (oblojindu-l pe bătrân) : Să-l fi luat şi voi mai cu duhu' blândeŃii. Uite în ce hal e! 

L-aŃi făcut varză! 
PRIMUL POLIłIST : Doamnă, asta e situaŃia. Dac-ar fi deschis uşa de bunăvoie, nu păŃea 

nimic. 
FEMEIA : Trebuie dus la spital. Are mai multe contuzii şi... cred că fractură de claviculă. 
PRIMUL POLIłIST : Noi am terminat. PuteŃi să-l duceŃi la spital. 
FEMEIA : Văd şi eu că l-aŃi cam terminat. 
AL DOILEA POLIłIST (mârâind) : Ce vrei să zici? 
FEMEIA : AjutaŃi-l pe colegu' meu să-l ducă la maşină. 
PRIMUL POLIłIST (către tânăr) : Hai, pune mâna! 
TÂNĂRUL : Cine, eu? 
AL DOILEA POLIłIST : Da' cine, mama?! 
PRIMUL POLIłIST : Noi rămânem să punem uşa la loc.  

 
Cei doi poliŃişti ridică uşa şi încearcă să o pună la loc în balamale. Tânărul, bombănind, 

coboară cu şoferul de pe Salvare şi, revenind cu o targă, îl aşază pe bătrân pe ea, 
zgâlŃâindu-l, spre disperarea acestuia.  
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FEMEIA : AveŃi grijă, ce naiba, că doar nu căraŃi un cadavru! 

 
Cei doi ies, ducând targa, iar femeia în alb îi urmează. PoliŃiştii, după mai multe încercări 

penibile, marcate din belşug de înjurături, pun totuşi uşa în balamale. Îşi iau hârtiile, sting 
lumina şi dau să iasă. 

 
PRIMUL POLIłIST : Da' nu se-nchide! 
AL DOILEA POLIłIST : Îl chem pe Gică s-o pună la loc. (manevrează la staŃia radio:) Alo! 

Alo, Barza? Alo, Barza, mă auzi? (pârâiturile din staŃie:) Aici Bizonu'. RecepŃie. (alte 
pârâituri) Am înŃeles, să trăiŃi! (pârâituri) Unde? (pârâituri) Am zburat, să trăiŃi!  

PRIMUL POLIłIST : Ce-i? 
AL DOILEA POLIłIST : Las' că-Ńi spun pe drum. 
 

PoliŃiştii trag uşa după ei. Întuneric. Se aud tropăituri pe scări. Mai apoi, din stradă 
răzbat zgomote de uşi trântite, scrâşnet de roŃi, sirena PoliŃiei, îndepărtându-se.  

 
După un timp, uşa încăperii se deschide. Fascicolul de lumină al unei lanterne. E tânărul 

de adineauri, care împinge, uşurel, uşa după el. Cercetează pe îndelete încăperea. Deschide 
dulapul, caută febril ceva, află ce căuta, pune în buzunar obiectul cu pricina, după care 
pleacă. Întuneric. Se aud paşi uşori, depărtându-se. Linişte. 

 

 
 

Tabloul 3 
 

Aceeaşi cameră. Uşa dată larg deoparte. Lucrurile din cameră, răvăşite. Intră doi 
bărbaŃi: bătrânul, sprijinit de un tânăr – fiul său. 
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TÂNĂRUL (stupefiat de cum arată camera) : Ce-i aici? au fost lupte sau ce...? 
BĂTRÂNUL : Ai văzut? (dă să se aşeze pe pat) 
TÂNĂRUL : Să nu atingem nimic. (se îndreaptă spre telefon). 
BĂTRÂNUL : Ce vrei să faci? 
TÂNĂRUL : Să anunŃ PoliŃia. 
BĂTRÂNUL : Nu, Dane! 
DAN : Trebuie să facem ceva, nu putem lăsa... 
BĂTRÂNUL : Te rog, Dane, din inimă te rog! 
DAN : Tată, să ştii că nu înŃeleg deloc reacŃia d-tale. 
TATĂL : Numa' poliŃiştii-s de vină! Ei au spart uşa, de m-au băgat în spital... 

 
Fiul rămâne cu gura căscată. 

 
TATĂL : Poate crezi că bat câmpii. 

 
Fiul îşi face cruce. 

 
TATĂL : Crezi că m-am ramolit de tot, nu-i aşa? 
FIUL (cu vocea sugrumată de indignare) : Şi de ce-mi spui de-abia acum? 
TATĂL : Nu Ńi-aş fi spus dacă nu găseam casa în halu' ăsta. 
FIUL : Tată, nu te supăra, da' e şi vina matale. 
TATĂL : Cum adică? 
FIUL : De ani de zile te rugăm, şi eu, şi Corina, să te muŃi la noi. 
TATĂL : De câte ori vrei să-Ńi explic?!... 
FIUL : Da, ştiu. Nu vrei să ne încurci. Dar de ce nu vrei să pricepi că la noi o să fii în 

siguranŃă? Şi-apoi, nu te supăra, însă aşa mi-e foarte greu – trebuie să mă-mpart între 
familie şi d-ta. 

 
Tatăl ridică din umeri. 

 
FIUL : Ai dreptate; fiecare şi le ştie pe-ale lui. 
TATĂL : Mai bine spune-mi: de ce l-ai trimis la mine pe ăla, cum îi zice? 
FIUL : Pe cine? 
TATĂL : Pe unu'..., cum îi zice? (pocneşte din palme de ciudă :) Mmmm, ce lapsus am! Cum 

îi zice, domnule! 
FIUL : Cui? 
TATĂL : Lu'... ăla... Ce ciudă mi-e că nu... Şi-mi stă pe limbă... 
FIUL : Cine? 
TATĂL : Ăla, de-a venit în toiu' nopŃii. 
FIUL : Cine? 
TATĂL : Ăla... de zicea că tu l-ai trimis.... 
FIUL : Când? 
TATĂL : Az' noapte. 
FIUL : Da' n-am trimis pe nimeni! 
TATĂL : Zicea că e urgent. Chiar aşa zicea: „e o problemă de viaŃă şi de moarte!“ 
FIUL : Era vreun escroc! 
TATĂL : Zicea că tu l-ai trimis, că vă despărŃiseră-Ńi doar de câteva minute, şi... 
FIUL : Ce ticălos! Şi d-ta l-ai crezut. 
TATĂL : Nici vorbă! 
FIUL : De ce nu m-ai sunat? 
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TATĂL : Ba te-am sunat, da' nu răspundeai. N-am... 
FIUL : Mi se descărcase bateria. 
TATĂL : Văzând că ăla nu mă mai lasă în pace, am anunŃat PoliŃia. 
FIUL : Şi ăia n-au venit. Niciodată nu vin când ai nevoie de... 
TATĂL : Ba au venit, veni-le-ar numele! 
FIUL : Şi? 
TATĂL : Şi mi-au zis să deschid. 
FIUL : Şi nu le-ai deschis? 
TATĂL : Nu. 
FIUL : De ce? 
TATĂL : Credeam că e tot pungaşu' ăla, da'-şi prefăcea vocea. 
FIUL : Mda. Şi? 
TATĂL : Şi-atunci, poliŃiştii au forŃat uşa. 
FIUL : Incredibil! 
TATĂL : Dar adevărat. 
FIUL : Şi? 
TATĂL : Şi m-au făcut zob. 
FIUL (murmurând) : La asta se pricep cel mai bine.  
TATĂL : Poftim? 
FIUL : Las', că le fac o reclamaŃie, de... 
TATĂL : Dane, te rog să stai în barca ta. 
FIUL : Nici nu mă gândesc! Trăim într-un stat de drept, nu într-o republică bananieră! 
TATĂL : Dane, te rog, calmează-te! Tot ce-mi mai doresc acuma e un pic de linişte. 
FIUL : Te cred, după câte s-au întâmplat... 
TATĂL : Ajută-mă să-mi fac patul. 
FIUL : Şi astea le laşi aşa? 
TATĂL : Le-oi aranja eu, mâine. 
FIUL : Tată, măcar vezi ce-Ńi lipseşte din casă. 
TATĂL : Doar liniştea-mi lipseşte. 
FIUL : Precis Ńi-au luat toŃi banii. Poate şi timbrele! 

 
Tatăl dă din mână a lehamite. 

 
FIUL : Nu se poate! Erau o avere! Măcar le-ai asigurat? 
TATĂL : Dane, te implor, linişteşte-te! Mă doare capu' de simt că-mi plezneşte. 
FIUL : Te rog să mă ierŃi. Mai bine să mergem la noi. Acolo o să fii... 
TATĂL : Nu mai insista, că n-are nici un rost. Numa' mă năcăjeşti mai tare. 
FIUL : Bine-bine. Mai bine spune-mi, ce să-Ńi aduc mâine? 
TATĂL : Adă-mi..., ce vrei.... 
FIUL : Noapte bună. 
TATĂL : ' pte bună. 

 
Fiul stinge lumina şi dă să iasă. Vede că uşa nu se poate închide. 

 
FIUL : Tată, trebuie să repar uşa. 
TATĂL : Mâine. 
FIUL : Şi dacă dă cineva peste d-ta? 
TATĂL : Atâta pagubă. 
FIUL : Nu te pot lăsa aşa. 
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TATĂL : Lasă-mă-n plata Domnului! Dane, nu înŃelegi că mi-e somn, că-s la capătu' 
puterilor? 

FIUL : Ba da. Ştii ce? Uite, rămân cu d-ta. 
TATĂL : Fă ce vrei, numai lasă-mă să dorm. 
FIUL : Uite, îi dau telefon lu' Corina că rămân aici. 
TATĂL (pe jumate adormit) : Bine. 
FIUL : Şi-i spun să aducă de mâncare şi... 

 
Tatăl a început să sforăie. Fiul se îndreaptă în vârful picioarelor spre fereastră, scoate 

din buzunar telefonul mobil, formează un număr, apoi duce aparatul la ureche. 
 

DAN (în şoaptă) : Bună, Corina. (...) – Da, l-am dus acasă. (....) – Asta voiam să-Ńi spun, că 
rămân cu el. Când vii de la firmă, treci te rog pe aici şi adă-ne ceva de mâncare. Şi cafea, 
neapărat. (...) – Cum, nu poŃi? (...) – Bine-bine, mă descurc eu.... (...) – Da, sigur. O.K. (...) 
– Şi eu te pup. (...) – Ceau-ceau. 

 

 
 

Tabloul 4 
 

Întuneric. Se aud sforăituri. Uşa se deschide, scârŃăind. Şuşoteli. 
 

FIUL : Cine-i acolo? 
 

Două umbre se reped spre pat. Se aud pocnituri, Ńipete etc. Apoi linişte. Brusc. Se aprinde 
lumina. Doi puştani răscolesc prin casă. Înşfacă ce le vine la îndemână şi pleacă, lăsând 
lumina aprinsă şi uşa deschisă. 
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Tabloul 5 
 
În zori. Prin geam pătrunde o părere de lumină. Tatăl şi fiul zac pe pat. Încep să-şi revină 

din bătaie. Vaiete, înjurături ş.a.m.d. 
 

FIUL : Ta...-tăă... 
 

Bătrânul nu răspunde. 
 

FIUL (îl zgâlŃâie) : Tată! 
TATĂL (voce pierită) : Şi... tu...? 
FIUL : Poftim? 

 
Bătrânul tace. 

 
FIUL : Tată, cum te simŃi? 
TATĂL : Tu... tu ce.... ce crezi? 

 
Fiul nu răspunde. Se ridică, greu, dar se ridică totuşi de pe pat. Vrea să se îmbrace, şi 

constată că i-a dispărut geaca de blugi. 
 

FIUL : ...'mii lor de ticăloşi! 
TATĂL : łi... Ńi-au... luat... banii?... 
FIUL (după altă repriză de înjurături) : Mi-au luat geaca, în care aveam banii, actele, 

mobilul, Ńigările... 
TATĂL : Şi che... şi cheile? 
FIUL (căutând în mormanul de haine de pe jos) : Tot e bine că nu mi-au luat şi blugii! (caută 

în buzunare:) Am găsit cheile. (se îndreaptă spre fereastră. O deschide) 
TATĂL : Şi... ma-şi...na? 
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FIUL : Maşina e în parcare. (revine lângă pat:) Te-aş lua pe braŃe, însă, în halul în care sunt, 
nu cred să... 

TATĂL : Ce vrei să faci? 
FIUL : Să te duc la noi acasă. Vezi prea bine că nu mai poŃi rămâne în balamucu' ăsta! 
TATĂL : De... ce? 
FIUL (îşi pune mâinile în cap) : Tată, eşti culmea! 
TATĂL : Aici e... ca-sa... mea. 
FIUL : După câte s-au întâmplat, tot nu... 
TATĂL : Tot. 
FIUL : Nu vrei mai bine să mergem la spital? 
TATĂL : Ba. 
FIUL : Atunci îl aduc pe doctorul Popovici. 
TATĂL : Mai bine... 
FIUL : I-aş fi putut da un telefon, însă numărul... (înjură) îl aveam în memoria celularului. 
TATĂL : Mai bine... 
FIUL : Cum adică?  
TATĂL : ...adu-l pe popa... 
FIUL : Ei aista-i, Doamne, iartă-mă! 
TATĂL : ...Nea... Nea-gu. 
FIUL : Vorbeşti serios? (îşi ia seama:) Iartă-mă..., însă.... Nici nu ştiu ce să... 
TATĂL : Să ve... veni... -Ńi... re-pe-de. 
FIUL : Unde? Adică, nu ştiu unde să-l găsesc. 

 
Tatăl priveşte spre el rugător. 

 
FIUL : Las' că mă descurc io. 

 
Dă să plece. Tatăl îi face semn să se apropie. Fiul se apleacă asupra lui şi-l sărută pe 

frunte. Tatăl îi şopteşte ceva la ureche. 
 

FIUL : Bine'nŃeles, tată. Şi d-ta să mă ierŃi. 
 

Tatăl face semn din cap că „da“. Ar vrea să facă semnul crucii, însă de-abia-şi mişcă 
mâna. Fiul îl ajută, apoi îi sărută mâna. Tatăl zâmbeşte. Fiul nu vrea să-i arate că plânge, 
deci se ridică brusc şi se îndreaptă spre uşă. Aici se opreşte, se întoarce, şi-l mai priveşte o 
dată. Iese. 

Un timp, linişte. Deodată, îşi face apariŃia (de unde? în nici un caz, n-a intrat pe uşă) o 
femeie tânără, cu o rochie roşie, provocatoare, de aceeaşi nuanŃă cu părul ei lung şi bogat. 
Femeia se opreşte lângă pat. Cei doi se privesc îndelung, în tăcere. 

 
BĂTRÂNUL : Dan... a... ple-...-cat. 

 
Linişte. 

 
BĂTRÂNUL (după un timp) : O să... –i spu... spun..., când... 
 

Femeia îl mângâie pe frunte. Bătrânul închide ochii. Linişte. Când bătrânul deschide 
ochii, femeia în roşu e tot lângă el. 
 
BĂTRÂNUL : Pentru... mi... –ne... ai... ve-nit? 
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Femeia surâde. Bătrânul se înviorează. 

 
BĂTRÂNUL (oftează) : Ai ve...-nit cu... tre... tre..ij'...de... a... a-ni... prea... târ-zi-... –u... 

 
Femeia îl ia de mână. Bătrânul se ridică din pat, neaşteptat de uşor. 
 

BĂTRÂNUL : Ştiam eu... că-i prea... târ-ziu! Acum... treij' de... ani te-ai... fi... aşe-zat lângă 
mi-ne în... pat... 

 
Femeia îi face semn să tacă. Se îndreaptă spre fereastră, Ńinându-l de mână. 

 
BĂTRÂNUL : Ce... vrei să... să-mi a-ră-Ńi? 
 

Fereastra se deschide singură. Femeia, continuând să-l Ńină de mână, începe să se înalŃe 
de la podea. Au ajuns amândoi la nivelul pervazului. 
 
BĂTRÂNUL : Uite... ce...-i cu-coa-nă..., ai... ai... cam în-tre-cut... mă-su-ra! S-o... cre-zi... 

tu... că... 
 

Se aud glasuri pe casa scărilor. 
 

BĂTRÂNUL : Vi-ne... Da... Dan. (deodată, cu voce plină, rosteşte clar, ca înainte de 
balamucul de peste noapte:) Când te-am văzut întâiaşi dată, credeam că pe Dan îl cauŃi. 
Dar şi cu el ai greşit adresa. E însurat şi au o familie fericită. Doar eu... 

 
Vocile se aud tot mai tare. Femeia în roşu îi dă drumul bătrânului de mână şi dispare. 

Bătrânul are câteva momente de confuzie, uitându-se-n toate părŃile după ea. Apoi, sare 
sprinten pe podea.  
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Tabloul 6 
 

În cameră intră fiul, urmat de un preot corpolent, care gâfâie din greu. 
 

FIUL : Am sosit. 
 

Preotul face semnul crucii, binecuvântând casa şi pe bătrânul aflat în dreptul ferestrei 
deschise. 

 
FIUL : Tată, ce-i cu d-ta? Vrei să răceşti? 

 
Preotul dă să spună ceva, însă începe să tuşească, violent. Dan se repede să-i aducă un 

pahar cu apă. Preotul bea. Se îneacă. Încearcă să-şi descheie reverenda. Dan îl ajută. Tatăl 
şi fiul îl aşază pe un scaun. 

 
FIUL : Mă reped să-l aduc pe doctorul Popovici.  

 
Preotul face semn că nu-i nevoie. Îşi revine, încet-încet. 

 
BĂTRÂNUL : Da' ştiu că ne-ai tras... o spai-mă, pă-rin-te! 
FIUL : Vă rog să mă iertaŃi, dom' părinte. Nu m-am gândit că iar îi liftul stricat. 
BĂTRÂNUL : E mai mult stricat, decât... 
FIUL : Să închid fereastra? Nu vă e frig? 
BĂTRÂNUL : Cum te simŃi? 
PREOTUL (zâmbind) : D-ta mă-ntrebi? De-asta Ńi-ai trimis ficioru' după mine? 
FIUL (încurcat) : Să nu fiŃi supărat pe noi, dom' părinte. Eram atât de speriaŃi..., ştiŃi, a fost o 

noapte infernală! 
BĂTRÂNUL : Dane, te rog să... mă laşi singur... cu părintele. 
FIUL : Imediat. Dom' părinte, vă aştept jos, în maşină. 
PREOTUL : Nu e nevoie. O să iau un taxi. 
FIUL : Nici vorbă. Vă aştept. 
PREOTUL : S-ar putea să dureze. 
FIUL : Nu-i nimic. Vă aştept oricât. 
BĂTRÂNUL : Dane, trebuie să mergi la servici. 
FIUL : I-am anunŃat că... Le-am spus că am... că s-a ivit o problemă..., o problemă de familie. 
PREOTUL : Fiule, ascultă de tatăl dumitale. 
FIUL : Păi tocmai asta e, dom' părinte, că-mi fac griji pentru d-lui. 
PREOTUL : Fii pe pace! (îl binecuvântează:) Mergi liniştit. Noi avem câte ceva să ne 

spunem. 
FIUL : Atunci eu... Mă gândeam că... 
PREOTUL : Linişteşte-te, fiule. Mai e mult şi bine până o să-i dau ultima împărtăşanie. 

 
Apare aceeaşi femeie. Dar acum e în alb.  

 
PREOTUL (către Dan) : E soŃia d-tale? 

 
Bătrânul râde. Fiul nu înŃelege nimic. Preotul nici atâta. 

 
FEMEIA ÎN ALB (pe un ton alb) : Dalbe florile de crin... (dispare ca un fum. Alb.) 
PREOTUL : Ce-a fost asta?! 
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BĂTRÂNUL : Părinte, bine că ai fost aici, că altfel...  
PREOTUL : Da, da. În casa asta trebuie făcută o feştanie. 
BĂTRÂNUL : Gând la gând.  
PREOTUL : Cu cât mai curând, cu atât mai bine. 
BĂTRÂNUL : Desigur. 
PREOTUL (către Dan) : Fii amabil, repede-mă până la biserică. 
BĂTRÂNUL : De ce? 
PREOTUL : Trăbă să aduc căldăruşa cu busuiocu' şi o carte de rugăciuni speciale pentru 

feştanie. 
DAN : Dacă-i musai... 
PREOTUL : Îs condiŃii sine qua non – fără de care nu se poate. 
BĂTRÂNUL (murmurând) : ...că aşa nu se mai poate. 
PREOTUL : Poftim? poftim? 
BĂTRÂNUL (tresare) : Ce-i? 
PREOTUL : Ce-i cu d-ta? 
BĂTRÂNUL : Părinte Gheorghe, îs la capătu' puterilor. Am avut o noapte de calvar! 
PREOTUL : Cum aşa? 
BĂTRÂNUL : De Ńi-aş spune câte s-au întâmplat noaptea asta, ai zice că-s scorneli. 

 
Sună un telefon mobil. 

 
PREOTUL : O clipă te rog. (dă la iveală telefonul, de sub anteriu:) – Alo? (...) – Cine? 
BĂTRÂNUL (îşi face cruce) : Am trăit s-o văd şi p-asta! 
PREOTUL (mergând mai la o parte) : (...) – Unde? (...) – Bine. Să trimiŃă o maşină după 

mine. ( se întoarce spre bătrân:) Ce adresă ai aicea? 
BĂTRÂNUL : Strada Păcii, număru' 13, apartament 18. 
PREOTUL (la telefon) : Auzi? strada Păcii, număru' 13. (...) – Bine-bine. O să aştept. (...) – 

Da, să claxoneze de câteva ori, că-l aud io. (închide telefonul. Către bătrân:) Te rog să nu 
te superi, dar mă cheamă de urgenŃă pentru un maslu. 

BĂTRÂNUL (acru) : Da' pentru maslu ai tot ce-Ńi trebuie? 
PREOTUL : Nici vorbă. Tot aşa, trebuie să trec mai întâi pe la biserică, să-mi iau... 
DAN : Vă duc eu. 
PREOTUL : MulŃumesc, însă o să vină ei cu o maşină după mine. 
DAN : Atunci am plecat la firmă.  
PREOTUL : Du-te în pace. 
DAN : Săru' mâna, părinte. Tată, vin mai târziu, şi... 
TATĂL : Bine, du-te, ai şi-aşa destule pe cap. (cei doi se îmbrăŃişează)  

 
Pe când fiul său pleacă, tatăl se îndreaptă către fereastră. 

 
PREOTUL : Ce-i? 
BĂTRÂNUL : Mi se-mpare, că... 
PREOTUL (pe un ton categoric) : Ba să nu Ńi se mai pară atâtea! Ia spune, cum stai cu 

canonu' pe care Ńi l-am dat la spovadă? 
 

Bătrânul îşi pleacă privirea. 
 

PREOTUL : Păi d'ăştia-mi eşti? Ce-Ńi închipui, c'aşa se câştigă mântuirea?! 
BĂTRÂNUL (făcându-se mic, mic de tot sub mustrare) : Părinte, iartă-mă... Te rog... 
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PREOTUL : Nu mie trebuie să-mi ceri iertare, ci Celui care s-a jertfit pentru noi pe cruce! Să 
ceteşti Acatistul Mântuitorului, şi Psalmul 50 şi să spui Crezul. 

BĂTRÂNUL : Dă-mi un canon şi mai aspru, părinte. 
PREOTUL : Îi destul. Eşti şi bătrân, şi slăbit după atâtea încercări. 
BĂTRÂNUL (luminându-se) : Deci ştii ce mi s-a-ntâmplat? 
PREOTUL : Nu ştiu exact, însă după atâŃia ani de preoŃie am văzut destule ca să... 

 
Din stradă se aude un claxon. 

 
PREOTUL (îl îmbrăŃişează, făcând deasupra lui semnul crucii) : Sus inima! Nu uita că 

Domnul Iisus ne iubeşte pe toŃi. 
BĂTRÂNUL : Ştiu, da... 
PREOTUL : Adă-Ńi aminte că El ne-a spus: „Nu puteŃi voi greşi... 
BĂTRÂNUL : ...pre cât pot Eu să iert“. 
PREOTUL : Amin. (dă să plece. Bătrânul îi stă în cale. Din stradă, se aude un claxonat 

prelung:) Ce mai e? 
BĂTRÂNUL : Când mai vii la mine? 
PREOTUL : În câteva zile. (mustrându-l:) Până atunci, să Ńii canonul. Bine? 
BĂTRÂNUL : Bine'nŃeles. 
PREOTUL : Domnul să te aibe în sfânta Sa pază. 
BĂTRÂNUL : Doamne-ajută! 
PREOTUL : Doamne-ajută. (iese)  

 
Bătrânul caută în sertarul noptierei. Află cartea de rugăciuni, aprinde o lumânare, 

îngenunchează în faŃa unei icoane modeste – o litografie, într-o ramă simplă –, care a scăpat 
de lăcomia furilor şi începe să citească pe şoptite. 

 

 
 

Tabloul 7 
 

Bătrânul se roagă. Apare în cameră (de unde? cum?) un băiat bălai, ca la vreo 14-15 ani. 
Se opreşte la câŃiva ani de bătrân, privindu-l în tăcere.  

 
BĂTRÂNUL (nu se mai poate abŃine) : Ce te uiŃi aşa la mine? 
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CEL BĂLAI: De ce te superi? 
BĂTRÂNUL (cu obidă) : Pentru că nu mă laşi în pace! 
CEL BĂLAI: Eu? 
BĂTRÂNUL : Şi tu, ca atâŃia alŃii... 
CEL BĂLAI: N-am făcut nimic. 
BĂTRÂNUL (obosit) : Ce vrei? 
CEL BĂLAI: O să aştept. 
BĂTRÂNUL : Ce? 
CEL BĂLAI: Să închei rugăciunea. 
BĂTRÂNUL (murmurând) : De două nopŃi, n-am pic de linişte. Ba unu', ba alŃii... 
CEL BĂLAI: Gata. 
BĂTRÂNUL : Nu înŃeleg. 
CEL BĂLAI: S-a terminat cu balamucul. Am venit să te iau cu mine. 
BĂTRÂNUL (surprins) : Unde? 
CEL BĂLAI: Să nu-Ńi fie frică. 

 
Bătrânul izbucneşte în râs. 

 
CEL BĂLAI: De ce râzi? Nu am spus nimic hazliu. 

 
Bătrânul nu răspunde. Râde cu poftă, în continuare. Adolescentul aşteaptă. Când să se 

liniştească, doar privind la băiat, pe bătrân îl pufneşte râsul. O dată, de două ori... 
 

CEL BĂLAI (în cele din urmă) : Te rog să te potoleşti. Nu pot rămâne aici toată noaptea. 
BĂTRÂNUL (amuzat) : Nu mai spune! Şi ce anume?... 
CEL BĂLAI: Toate la timpul lor. Să mergem, deci. 
BĂTRÂNUL (panicat) : Cine eşti? ce vrei? 
CEL BĂLAI (sfătos) : Să nu-Ńi fie frică! Acolo unde mergem... 
BĂTRÂNUL : ...nu e nici suspinare, nici întristare.... 
CEL BĂLAI : Habar n-ai ce frumos e acolo! 
BĂTRÂNUL (cu umilinŃă) : Cine eşti? 
CEL BĂLAI (îl ia de mână) : Să mergem! 
BĂTRÂNUL : Dar nu sunt pregătit. Nu mi-am luat rămas bun de la fiul meu, nu m-am 

spovedit, nici nu am primit dezlegare să... 
 

E rândul băiatului să râdă. 
 

CEL BĂLAI: Dar cine crezi că sunt? îngerul morŃii? 
 

Bătrânul dă din cap afirmativ. 
 

CEL BĂLAI: Nici vorbă. Oricum, am pălăvrăgit destul. Pierdem timpul. Păcat de noaptea 
asta splendidă, cu lună plină! 

 
Bătrânul surâde. 

 
BĂTRÂNUL : Încă un pic şi-mi faci declaraŃii de amor. 

 
Puberul ridică din umeri, apoi îl ia de mână şi păşeşte spre uşă. 
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BĂTRÂNUL : Nu fac nici măcar un pas, dacă nu-mi spui unde mergem! 
CEL BĂLAI (senin) : În liniştea nopŃii. 
BĂTRÂNUL (făcându-şi cruce) : Doamne, apără şi păzeşte! 
CEL BĂLAI: Să nu-Ńi fie frică! 
BĂTRÂNUL : Nici nu-mi este. 
CEL BĂLAI : Ai încredere în mine. 
BĂTRÂNUL : De ce-aş avea? Nici nu ştiu cine eşti. 
CEL BĂLAI : Asta n-are nicio importanŃă. 
BĂTRÂNUL : Şi ce, mă rog, are importanŃă? 
CEL BĂLAI : Faptul că am venit să te eliberez. 
BĂTRÂNUL: Cum? ScoŃându-mă din sărite?! 
CEL BĂLAI : Dându-Ńi posibilitatea să alegi. 
BĂTRÂNUL (exasperat) : Ce să aleg? 
CEL BĂLAI : Spune drept, în cine te-ai recunoscut? 
BĂTRÂNUL : ... 
CEL BĂLAI: Cine ai vrea să fii, acum? 
BĂTRÂNUL (spontan) : Nepotul meu. 
CEL BĂLAI : Atunci el este adevăratul Cassandru. 
BĂTRÂNUL (alarmat) : Dar eu? 
CEL BĂLAI (zâmbind) : Şi dumneata. 

 
Cei doi îşi fac o plecăciune şi ies din scenă în direcŃii diferite. 

 
CORTINA 

  

 
Jerry Uelsmann – Dreamtheater 
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Aerul ireal al salcâmilor 
 
   (Neuropolis Lirics) 
 
   Aş putea să-Ńi spun multe legende despre 
Ńări şi oraşe, despre munŃi şi păduri... dar am 
hotărât să-Ńi povestesc ceva adevărat, ceva 
neverosimil de adevărat. Oraşul acesta al 
meu există şi nu există. Îmi amintesc şi acum 
fiecare moment al existenŃei şi neexistenŃei 
sale. Mi-am riscat viaŃa şi sănătatea minŃii 
doar ca să-i mai demonstrez cuiva că totul 
este real şi ireal în acelaşi timp. Şi am mai 
riscat o viaŃă. Şi asta n-am să mi-o iert. Doar 
pentru a-mi satisface orgoliul şi patima 
adevărului am riscat; şi-am pierdut. Oraşul 
acesta este... ficŃiunea adevărului. Fantezia 
reală. Nefiind nimic, este totul. Este fiinŃa 
aceea care strigă în noi; este glasul neauzit 

din piepturile marionetelor controlate de sforile lungi ale sorŃii. 
   Aş începe cu începutul. Era 5 iunie 1996. Stătam împreună cu Lola – cea mai bună prietenă 
a mea – pe malul lacului. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Am închis puŃin ochii. Am simŃit adierea. 
Când i-am deschis, Lola nu mai era lângă mine, iar eu eram trasă de o creatură înfricoşătoare 
în adâncul negru al lacului. Dar n-am murit. Respiram greu. Nu mai respiram aer, respiram 
întunericul. Pentru un moment m-am bucurat. Dar unde era Lola? Nu o vedeam, nu apucasem 
să mă uit împrejur; încercasem până acum să respir şi să mă încălzesc. Respiram şi mă 
hrăneam cu adâncul negru, dar măcar puteam respira! 
   - Melinda. Amandine... 
   - Da? 
   - Ai de ales: trăieşti în continuare ca o marionetă a lumii pământeşti sau vii cu noi printre 
stăpânii adevărului. 
   - Cum? Ce se întâmplă? Unde-i Lola? 
   Dintr-odată Lola mi-a apărut înainte. 
   - Melinda! Cine sunt ei? Ce vor de la noi? 
   - ...Iar tu eşti Lola. AveŃi de ales: trăiŃi pentru moarte sau muriŃi pentru viaŃă. Asta e poarta. 
   - Ceee? 
   - Vă duceŃi pe Pământ, veŃi trăi în continuare pentru moarte. VeniŃi aici, muriŃi pentru viaŃă. 
   - O, Doamne, gata. Eu una plec, a spus Lola. 
   - Eu mă gândeam... 
   - ...Să rămânem? Ce, eşti nebună? E ireal! 
   - Există ireal: dar totuşi există! 
   - Uite, Melinda, o să-Ńi demonstrez că e doar un vis. Venim şi plecăm numai în gând: nu 
mergem de fapt nicăieri. 
   - Deci e un vis. Atunci nu contează dacă plecăm sau stăm. Atunci stăm. 
   - Fie. Atunci stăm. 
   Entitatea a părut satisfăcută: 
   - Bine-aŃi venit. 
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   - Ce fel de oraş este acesta? 
   - Acesta nu este un oraş: este un neuropolis.  
   - Un neuropolis? 
   - Un oraş al minŃii. Iar noi suntem Spiritele Strămoşilor. Veghem asupra lumilor de afară 
din miezul lumilor ireale de dinlăuntrul neuropolisului. VedeŃi strălucirea aceea? Acolo e 
poarta. 
   Era o poartă mică, pe care se afla o oglindă. Ne-am îndreptat către ea. 
   - Pa! le spuse Lola. 
   - Lola! Nu poŃi să le spui aşa: nu se face! 
   - Lasă, Mel! Nu mă mai contrazice! 
   Am privit în oglindă şi ne-am trezit într-un Ńinut ciudat. O parte era neagră, alta roz. În cea 
neagră totul era fericit, liniştit: în cea roz se întâmplau lucruri diavoleşti. 
   - Pe unde mergem? 
   - Eu una o iau pe partea neagră. 
   - Hmmm... credeam că... 
   - Iar tu vei merge pe partea roz. În fond, tu eşti cea rebelă – sălbatica! 
   - Ce? 
   - Haide... Uite, ne întâlnim acolo, departe, în porŃiunea aurie. 
   Am pornit spre porŃiunea roz. Mi-era frică: dacă muream? Ce era să se întâmple? Dar poate 
că deja eram moartă. Probabil că, pe Pământ, fusesem date dispărute demult. Era posibil ca 
acum, în timpul acesta ciudat, să fim deja uitate. 
   - O, Doamne, dacă aş vedea măcar un fluture... 
   Dintr-odată în faŃa mea apăru un fluture. El se preschimbă imediat în floare. Floarea într-o 
pisică, pisica în albină, albina într-un ursuleŃ. După câteva clipe ursuleŃul dispăru brusc. 
   Apoi am auzit Entitatea: 
   - Bună, Melinda. Nu te uita împrejur: sunt în capul tău, peste tot în mintea ta. Aceasta este 
porŃiunea din neuropolis în care cuvintele şi gândurile Ńi se însufleŃesc. Locul este numit 
„Sufletul cuvintelor”. Tu spui un cuvânt în minte, el se transformă într-o fiinŃă vie, aceea îşi 
imaginează o dorinŃă, acea dorinŃă apare ca o altă fiinŃă vie care la rândul ei rosteşte un 
cuvânt interior sau gândeşte o altă imagine... şi tot aşa, fiinŃele cuvintelor tale şi cuvintele 
fiinŃelor lor îşi trăiesc vieŃi şi morŃi rapide. Tot ceea ce este cuvânt în tine e creator şi 
ucigător. 
   Entitatea a dispărut: s-o fi ascuns într-unul din locurile inaccesibile ale minŃii mele. 
   Nu mai îndrăzneam acum să spun nimic, să gândesc nimic. Pe lângă mine se săvârşeau 
creaŃii şi ucideri rapide, furturi de identităŃi, transformări incredibile, până când cuvintele 
erau cu toate epuizate. La un moment dat nu mă mai atingea nimic: nici chiar propriile 
gânduri. Nu mă putusem abŃine să gândesc, o ştiam. 
   Am mers mai departe. Am mers, am mers de zor. Poate zi şi noapte, nu ştiu, deoarece 
strălucirea cerului creştea sau scădea în intensitate după legi străine pe care nu reuşisem să le 
înŃeleg. În faŃa mea a apărut un ceas uriaş. Nu arăta orele. Arăta când un salcâm, când un vis 
de salcâm. Nu avea arătătoare: orele erau marcate prin schimbări de parfum. 
   - Bună, Melinda. Sunt tot eu. 
   Era Entitatea. 
   - Acum te afli în locul numit „Aerul salcâmilor”. Acest loc îŃi va arăta cum va fi drumul 
tău. Va fi lipsit de griji, cu bunăstare, sau va fi unul al neliniştii, periculos, aproape mortal 
pentru tine? Vei muri. Vei muri ca să poŃi să visezi cu adevărat. Să-Ńi pierzi limitele. Şi după 
ce vei muri, vei visa un salcâm. ÎŃi vei da seama cum îŃi va mai fi apoi drumul după acel 
salcâm, nu pot să-Ńi spun pe moment cum. Vei vedea. Visele sunt cele mai importante, mai 
ales când ele devin idealuri. O, da, nu te teme, sunt tot în capul tău. Mi-e bine în tine. 
   - Stai, nu fugi! Spune-mi măcar cum te cheamă! Mai spune-mi dacă voi muri! Voi muri? 
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   - Ce? Nu... nu mă omorî... 
   Nu am mai apucat să spun sau să fac nimic. Era cumva deja prea târziu. Am murit. Am 
visat un salcâm înflorit, mare. Acesta era un semn bun, mi-am spus, mi-am îngăduit să 
gândesc interior. El şi-a ridicat şi şi-a unit ramurile deasupra formând o sferă, formând un om 
ghemuit. Omul s-a trezit, s-a ridicat încet în picioare, s-a îndreptat. Era un om al blândeŃii, 
puternic, credincios, îi citeam aceasta în ochi. M-a privit cu tristeŃe. Apoi am văzut ceva 
negru, ca o pâclă sau ca o mantie, acoperind omul. Negrul creştea asupra lui şi tot creştea. Iar 
eu tăceam. Am privit cum se distrugea omul şi umanitatea. Am auzit apoi un oftat ca de 
moarte, un fel de şuierat. Era Aerul salcâmilor – cel ce avea, de fapt, să-mi spună cum va fi. 
   Îmi şoptise ceva, dar nu eram sigură. Şoapta aceea nu avea să se mai întâmple. Aveam să 
rămân cu inceritudinea. 
   Când mi-am revenit am pornit către porŃiunea aurie a neuropolisului. Credeam că nu mai 
existam nicicum, că sunt doar o fantasmă a ceea ce-am fost, ca acum să mă descopăr 
multiplicată la nesfârşit. Am privit drept înainte, apoi împrejur: eram eu, eu, eu; eu peste tot. 
Vise, dorinŃe, aspiraŃii. Totul era acolo şi eu eram tot. Nu-mi venea să cred. Da, cu siguranŃă, 
asta era încercarea finală. Trebuia să m-adun. Un popor de Melinde să redevină una. Ştiu că 
aveam să renasc. Entitatea pierise, însă ceva îmi dădea impresia că ajunsesem într-un loc ce 
putea fi numit „Sfâşierea întunericului”. 
   Puteam să sfâşii întunericul din mine, din toate, din toŃi. Puteam să cred: credeam cu tărie. 
Am crezut şi m-am învins. Acum puteam să plecăm de acolo – eu şi Lola. În spatele meu am 
lăsau mii de euri, mii de vise, toate miile mele de vieŃi cu care nu mai aveam acuma ce face. 
Lola părăsea lacrimi negre. Cândva îmi va spune. Nu acum. Acum nu mai era timp. 
   O poartă ne-a trecut înapoi la Spiritele strămoşilor. 
   - Acum aŃi locuit puritatea. SunteŃi albe. PuteŃi alege să rămâneŃi aici pentru totdeauna. 
   Am rămas zeci de ani. Departe, la mine acasă – acolo unde eşti tu – se scriu de la sine 
aceste cuvinte pe care le citeşti tu. Nu vreau ca experienŃele mele să se piardă. Tu, cel ce 
citeşti, coboară până la malul lacului şi priveşte-i cu atenŃie oglindirea. Vei vedea undeva, nu 
în centru, ci la o margine neluată în seamă, o strălucire de mică oglindă. Aceea e poarta. 
   Acum te rog să mă scuzi. Eram deja foarte obosită când mi s-au întâmplat toate-acestea. Şi 
n-am ştiut că gândirea din moarte este la fel de obositoare ca viaŃa. 
 
        Teodora Mitea, 6 B 
        22. 12. 2011 
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Oraşul minŃii mele 
     

 (Neuropolis Lirics) 
 
   Totul a început cu un drum săpat 
în lumină. Lumină de piatră, lumină 
de plumb, lumină de vis greu. 
Mergeam înainte şi tot înainte, 
mereu şi mereu. Nu mai aveam 
întoarcere. Şi parcă nu se mai 
termina. 
   Deodată am dat de o perdea din 
sfere de sticlă, pilule negre, cascade 
vii de mărgele strivite. Am încercat 
să mă uit prin acele fiinŃe sau lucruri 
întunecate, însă vedeam doar negru 
în faŃa ochilor. Parcă eram izolată de 
lumina propriilor ochi. Am început 
să lovesc întunericul cu pumnii 
strânşi, cu picioarele, cu genunchii şi 
coatele, zadarnic însă. N-am reuşit să 
trec.  
   M-am aşezat în înfrângere. Am 

început să plâng. Nu ştiu cât timp am plâns: până când o lacrimă a schimbat totul. Când 
picătura sărată mi-a străpuns buzele, apoi întunericul, totul s-a preschimbat. 
   Am văzut lumina. Poate că sufletul meu s-a desprins de corp: sigur este că n-am mai privit 
orb. Perdeaua de mărgele de sticlă neagră era poarta oraşului meu. Deocamdată eram singurul 
său locuitor. Cine ar mai fi dorit să intre în el, trebuia să şi-o dorească cu-adevărat, să şi-o 
dorească cu râvnă, cu silitoare putere. 
   Am început să merg. Cum? Nu ştiu. Nu ştiam unde. Nu ştiam nici de ce. Eram străină de 
mine însămi. Totul mi se părea ciudat. Oricum, ştiam că, oriunde-aş fi mers, era la fel. Am 
mers şi-am tot mers. Lumină-nainte, lumină-napoi – mă învârteam în singurătate-n ciudatul 

cerc.  
   Deodată mi-a sărit în faŃă o fiinŃă 
de întuneric. Din ea unduiau către 
mine tentacule negre, braŃe de 
întuneric. FiinŃa invoca umbre. Şi eu 
eram una, nu câteva mii!  
   Am încercat să mă retrag. În zadar: 
erau peste tot. Tot ce-mi doream 
acum era să mă trezesc, să-mi 
recapăt controlul, să fug din visul 
acesta-n alt vis. Îmi doream cu 
ardoare să mă trezesc, dar ochii 
minŃii nu mă ajutau: eram prizoniera 
viziunilor mele. Umbre sălbatice mă 
înconjurau, mă strângeau. Şi toate 

umbrele eram eu, numai eu – cea străină de mine, înmiit străină! 
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   Mi-am dat seama la un moment dat că nu întunericul domina, ci eu. Eu am alcătuit acel 
oraş. Clădirile cu ziduri de mărgele şi perle în cascade neobosite erau făurite de mine. Oraşul 
era al meu.  
   Gândind, am ajuns la celălalt capăt al oraşului. Dincolo de el nu mai era nimic. Nimicul m-
a-nspăimântat. M-am întors. Am încercat să plâng, dar n-am mai putut. M-am întors iarăşi. În 
faŃă, acelaşi nimic. Am încercat să ies din oraş, să intru în el, să mă pierd şi să uit. În zadar. 
   Până să-mi dau seama ce e cu mine, dacă sunt în viaŃă sau transă, în somn sau în leagănul 
Celei de nepronunŃat, deasupra mea au apărut două luni. O lună era învăluită de foc sfânt, din 
cealaltă sângerau picături de lumină roşii vâscoase. Mi-a picurat chiar pe frunte, apoi în 
palme. A început să sfârâie şi să fiarbă – şi cu ea picăturile – apoi a dispărut. Au mai căzut 
câteva, dar nu din ea, ci din locul absenŃei. Nu m-am mai agitat, nu m-am neliniştit, nu am 
plâns. Le-am mirosit. Mirosul era familiar. Le-am gustat. Gust metalic. Gust sărat de sânge 
amestecat cu vise. 
   După câteva momente luna de foc a trecut prin pământ şi a dispărut. Luna de sânge a luat 
chip în locul trecerii – chip de lac cutremurat de valuri. Malurile nu erau înalte – erau ca de 
crater şi poate aveau chiar forma unuia din craterele săpate în lună. Luna roşie de sânge a 
început să fiarbă în mijlocul lacului ca sângele în miezul luminii. Mă oglindeam acum în ape 
şi îmi vedeam adevăratul chip – chipul rebel, chipul sălbatic. Asta eram eu. Şi asta.  
   Locul era crud. Mă împăcasem o clipă cu mine însămi, dar nu mă simŃeam liniştită. Voiam 
să uit de toate problemele, de toŃi şi de toate, şi dădusem peste marea problemă, peste 
întrebarea mea fundamentală. Acum nu-mi mai păsa de ceea ce se afla afară – departe de 
pleoapele ochilor. Acest oraş al minŃii mele eram eu: acesta era locul meu. 
   Am stat acolo vreme nedefinită, uitându-mă împrejur până s-a luminat de ziuă deplină. 
Lunile de foc şi de sânge au dispărut în adânc. Lacul s-a albăstrit. M-am văzut oglindită încă 
o dată, apoi am văzut luminile ridicându-se din chip şi din lac ca nişte siluete. Siluetele de 
rază albastră Ńesute din lac şi din soare erau încoronate şi binevoitoare. Lumina zâmbea.  
   Tot lacul era o fântână imensă: fântâna vieŃii – apă făgăduită, apa sperată, era aici. Fântâna 
a început să-mi vorbească. Glasuri ce nu erau ale mele mă mângâiau şi mă alintau şi mă 
alinau de tot ceea ce fusese-nainte. 
   Apa era binevoitoare – ca mama. Mi-am zis s-o ating. Am atins-o. Oglinda ei a dispărut. În 
adânc am văzut trepte şi scări care duceau către Valea SfinŃilor. Am coborât. Apele nevăzute 
erau călduroase, bune. Jos tot locul era plin de siluete ca cele pe care le văzusem mai 
devreme zburând. Era plin de lacrimi şi sfinŃi. Pe hainele lor am văzut cifre: 16 – 20 – 22 – 
24. Fiecare îmi vorbea în şoaptă despre un anumit eveniment: 16 îmi povestea despre primul 
pas, despre sfâşierea întunericului; 20 îmi arăta al doilea pas, confruntarea cu fiinŃa de 
întuneric, lupta cu feŃele mele rebele în locul în care drumul de lumină mi se stinge; 22 îmi 
descria luna de foc şi luna de sânge şi cele două fiinŃe care le patronau, iar 24 îmi arăta cărări 
în Valea SfinŃilor.  
   Nu am plecat prea curând de acolo. Nu mă-nduram. Îmi plăcea. Când mă voi întoarce pe 
Pământ voi spune în şoaptă 16 – 20 – 22 – 24 şi mă voi simŃi ca aici. În 16 octombrie m-am 
născut. În oraş copacii erau ruginii – abia acuma am observat, iar frunzele multicolore erau 
strigări şi dureri ale morŃii. Zidurile în cascade negre ascundeau fiinŃe posibile, făpturi 
nenăscute, nopŃi ce aşteptau să se ridice din somnul cel veşnic.  
   Valea SfinŃilor – la fel ca abisul smereniei – e una cu Cerul. Ei îmi zâmbesc şi acum şi ştiu 
că aşteaptă să desluşesc misterul celorlalte numere. NopŃile sunt toate ale lor, zilele vor fi ale 
mele – până când voi descoperi întreg adevărul: atunci, toate zilele şi nopŃile vor fi ale mele, 
iar eu voi fi cu totul a lor. 
       Karina PriŃcan, 6 B   
       22. 12. 2011  
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Cyborgia 
 

VariaŃiuni cyberpunk pe tema „TinereŃe fără bătrâneŃe şi viaŃă fără de moarte” 
expusă cyborgilor cu dizabilităŃi 

 

18+ 
 
 

1. Basmul-pilot 
 
   Tatăl meu e diplomat de carieră: lider mondial, împărat peste diplomaŃi, peste duhuri şi 
corpuri diplomatice, specialist în lidership internaŃional. N-a avut vreme să se aşeze niciunde, 
nici răgaz să se îndrăgostească, să se împrietenească, să se înveşnicească.  
   Eu am fost şi sunt veşnicia lui. M-am trezit la viaŃă într-un uter autonom. Eram tot ceea ce 
mai supravieŃuise dintr-o iubire de-a lui de pubertate. Tata purta acel uter cu el pretutindeni 
într-o servietă diplomat cu încuietoare dublă şi cu învelitori din piele de căprioară roşie. 
Servieta diplomat era mama. Incubus long-range, am asistat automat la legări şi dezlegări de 
războaie, la milioane de sacrificări şi scarificări, la intimidări de cacealma şi înfrângeri 
simulate, la retrageri şi agresiuni tactice, destul cât să mă scârbesc de oameni pentru 
totdeauna – mai înainte de-a mă fi născut. 
   Am strigat din uter cât am putut de tare că nu mai vreau să mă nasc. Tata m-a implorat, a 
insistat soft şi hard, a promis câte-n lună şi-n stele, a plâns. Mi-a citit basme, reŃele şi coduri 
numerice, ca să-mi promită în cele din urmă, simultan, nemurire şi moarte veşnică, tinereŃe 
perpetuă şi înŃelepciune instantanee, destin de eroism şi laşitate cruntă, sublimul şi ridicolul 
absolut. 
   „Lasă-mă-n pace! Că nu e ca-n basme”, i-am Ńipat din mormânt. „Dac-ar sta toŃi liniştiŃi în 
morminte, ca mine, le-ar fi mult mai bine speciilor celorlalte de pe Pământ! Şi tu n-ai mai 
munci ca un prost”, am mai spus îmbufnat. Apoi m-am născut. 
   Mama a expirat. Mama s-a spart. Da, mormântul, uterul diplomat, cuibuşorul meu de 
nebunie intimă şi de individuaŃie jungiană, fortificaŃia mea prenatală şi antinatală a cedat 
tehnic şi psihic. Ieşise din garanŃie de mai bine de două decenii şi tata n-a mai găsit nici o 
psionică-substitut. 
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   Mama s-a scurs la canal. Şerpi şi 
şopârle roşii ca focul, tentacule şi ochi 
migdalaŃi au închipuit o secundă zeiŃa 
de la-nceput. Soarele a apus şi-a răsărit 
de trei ori să poată lumina clipa. Apoi 
vedenia a încetat. Am înŃeles de ce-o 
alesese tata. Eliberată, mama a dispărut. 
Precis c-o să-şi refacă viaŃa cu altul. Ba 
nu, o spun num-aşa: muritorii ăştia sunt 
atât de previzibili, atât de naivi, atât de 
patetici în auto-amăgirile lor, că-Ńi vine 
s-o cam iei razna. 
   Apoi observ tragedia. „Zăgana patah’ 
Valaha’! Fara deimar!” am Ńipat, dar nu 
m-a auzit nimeni. Nu putea nimeni să 
mă mai simtă. Nu putea nimeni să-mi 

înŃeleagă surpriza, durerea, nefericirea: sunt fată. 
   Cobor şi mai mult ochii. Îl văd pe tatăl meu plâns aplecat semisferic peste pruncul de piatră. 
BăieŃelul e mort: de ceva vreme, dacă stai să gândeşti, pesemne mumificat. Băiatul tatii n-o să 
mai existe nicicând: ce uşurare! Eu sunt anima lui. 

   Războaiele lui tăticu’ nu vor mai fi 
niciodată gândite, virtuale, ci violent-
pătimaşe. Sunt de părere că tot ceea ce 
e plauzibil trebuie să devină mai-mult-
ca-posibil. Ador câmpurile de luptă 
pline de falancşi: coifurile negre înalte 
cu coamă întunecată de cal, scuturile 
rotunde cu câte un ochi imens pictat, 
marii arici de suliŃe plutind somnolent 
indiferent peste nuduri, săbiile mici 
zvâcnind – ascunse în marea gri 
încordare... Marea aşteptare, apoi 
alergarea furibundă, ciocnirea ce-
mproaşcă metalul cald; sudoarea de 
dinainte de lovitură, sângele liber, 
momentul singur când sunt văzută, 
privirea din moarte! Mi-am dat seama 
de fascinaŃia pe care o am asupra lor 
încă din prima seară. Păşeam cu grijă 
lentă şi cu atenŃie printre trupurile lor 
moarte, iar lor li se îndreptau bărbăŃiile 
după mine ca şi cum ar fi fost vii. 
Magnetism transcendent. Tatăl meu îmi 
arătase demult o busolă. Acum, pe 
câmpurile de purpură, ei erau cu toŃii 
busole iar eu, Polul lor Nord. 
   Sunt Anima Nord. Pentru mine se 

luptă ei toŃi, nu – aşa cum pretind – pentru Fântâna Apelor VieŃii de Veci. Fântâna-i aici: le-a 
fost şi le este oricând la-ndemână. Săbiile şi suliŃele au devenit între timp pistoale şi 
mitraliere, scuturile metale grele; caii lor părelnici mistuie-n pântec jăratec şi-au şapte inimi 
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în ei, dar nici una din ele nu este adevărată. În rest, totul e neschimbat. Ceea ce e a mai fost şi 
ceea ce va veni a fost cu şi mai multă vreme în urmă. 
   Tărâmul TinereŃii fără bătrâneŃe şi-al vieŃii fără de moarte e chiar aici. Doar că sunt orbi. 
   Mă uit împrejur. Nu mai e de mult ca-n poveste. Scorpiile şi ghionoaiele s-au pensionat 
anticipat, pe caz de boală – mai bine zis de sperietură: n-au mai suportat să vadă jucăriile 
copiilor mici moderni. Teritoriile lor au fost invadate de violenŃe şi violentări preşcolare. 
Monştrii proaspăt ieşiŃi din micile minŃi emancipate cutremură Iadul. Prichindeii râd şi se 
veselesc sub privirile blând-moarte ale educatoarelor, a căror singură şansă de supravieŃuire a 
fost nesimŃirea. Cu timpul însă, metalul din care-s făcute se îmbunează, aşa că trebuie urgent 
reciclate. Au fost constituite centre speciale de reeducare, iar lobotomiştii lucrează în draci. 
   Sătule de singurătăŃi milenare, cele trei zâne au defrişat singure pădurea: au pus la pământ 
arborii, dealurile au fost prefăcute-n câmpie, toŃi iepurii susceptibili să creeze nostalgii şi 
melancolie exterminaŃi. Iar fiarele pădurii şi-au susŃinut în instanŃă şi şi-au obŃinut dreptul de 
a se sinucide. Până la urmă s-a ajuns la un compromis: s-a procedat de comun acord la 
eutanasierea prin cibernetizare. Au devenit cyborgi animalieri, cyber-fiare, cyborghini şi 
automatoni angelici, iar unii au fost prefăcuŃi chiar în oameni. 
   Nu mai există frontieră magică. PorŃile Lumii de dincolo sunt date brutal de perete. S-au 
surpat lângă zid. Îngerii îşi dorm somnul cel greu în nevedere, departe. Pomul VieŃii, încărcat 
de rod şi lumină, şi Fântâna VieŃii de Veci, cu apele cele mai dulci şi mai proaspete, sunt mai 
accesibile ca oricând, mai ignorate ca niciodată. Singurul hotar ce-a mai rămas înaintea 
oamenilor e propria orbire. 
 
   - Cine eşti tu? 
   Îmi părăsesc gândurile. Ridic privirea. Rămân uluită. În faŃa mea sunt eu însămi.   
   - Doamne, ce asemănare cumplită! aud iarăşi glasul lin. Glasul nu e al meu, căci eu sunt un 
pic răguşită. Şi totuşi, în faŃa mea sunt eu însămi, în carne şi oase. 
   Doamne, asta e! Eu nu sunt eu. Ea-i din carne şi oase iar eu din lumină şi minte: în faŃa mea 
e zâna cea mică. 
   - El, el unde e? mă-ntreabă. 
   O, scumpo, o să-Ńi provoc numai durere şi deziluzie, sfârşeală de moarte-n îngrijorare! 
   - E mort. 
   - Dar cum...? Şi de ce... 
   - N-a mai vrut să se nască. N-a mai vrut: aşa, pur şi simplu... 
   - Şi tu; tu cum de ai conştiinŃă? Cum de exişti fără el? 
   - La asta chiar n-am ce să-Ńi răspund. N-am nici cea mai vagă idee. 
   - Am să-Ńi spun eu: e viu şi a supravieŃuit. Altfel n-ai fi ajuns niciodată aici. 
   - Am fost aicea dintotdeauna. 
   - Ştii ce spun: n-ai fi reuşit să mă vezi. Nu m-ai fi chemat. 
   - Eu? 
   - Tu. Cu toată lumina şi umbra din tine.  
   - Da, înŃeleg ce vrei să spui. Suntem identice. Eu sunt visul şi idealul femeii perfecte din 
mintea lui, iar tu eşti chiar femeia perfectă a vieŃii sale de veci – cea cu care trebuia să se 
întâlnească şi să se-nsoare. 
   - Exişti pentru că el te-a visat, pentru că te-a plăsmuit. Din luminile lente ale gândirii sale ai 
răsărit şi tot din ele te-ai desprins tu. Exişti pentru că a tânjit după mine, mireasa lui cea 
adevărată, pentru că a gândit intens, pentru că a ştiut că-i sunt sortită din timpuri imemoriale. 
Îi aparŃin şi-mi aparŃine dintotdeauna.  
   - Opreşte-te, am înŃeles. Ce vrei acum de la mine? 
   - Îmi eşti datoare.  
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   - Am văzut. M-a plăsmuit dorindu-te pe tine. Sunt cea mai adâncă dorinŃă a lui de-a te 
cunoaşte pe tine. Deşi nu-mi pot explica, totuşi, cum de am conştiinŃă şi libertate: cum de am 
nemurire. Asta nu i se mai datorează bărbatului tău. E darul lui Dumnezeu. 
   - Pentru asta va trebui să te-ntâlneşti cu Creatorul. Dar asta va fi legenda ta, nu a bărbatului 
meu. 
   - Eşti foarte posesivă. 
   - Tu spui? Am văzut cum li se zvârcoleau admiratorilor tăi toate cele! 
   - Şi ce? M-am jucat. 
   - Aşa, cu sute şi mii de morŃi, cu sute de mii de cămine distruse? 
   - Şi-o meritau. Oricum, pentru mine a fost un fel de exerciŃiu de autocunoaştere. 
   - De două ere jumate? 
   - Eh, să spunem că eu învăŃ mai greu. Eu nu sunt ca voi. 
   - Chiar că nu. Cunoaşterea ta de sine e moartea. Acum ai însă ocazia să te răscumperi.  
   - Şi cum gândeşti că se va-ntâmpla asta? 
   - Prin revers. Bărbatul meu m-a visat pe mine, perechea lui perfectă, şi te-a plăsmuit din 
lumină în sinea lui. Apoi s-a întâmplat ceva necrezut – ai căpătat conştiinŃă de sine, libertate 
şi nemurire prin milostivirea Celui de Sus. Dacă n-ar fi murit, bărbatul meu s-ar fi îndrăgostit 
de tine.  
   - Mă calci pe nervi: bărbatul tău e un avorton. Şi oricum, aşa, ca să ştii: nu-i genul meu. 
   - Asta e foarte bine; nespus.  
   - De ce? 
   - Că îmi făceai concurenŃă neloaială: nu mă pot compara cu o vietate de gând şi lumină. 
   - Cum zici. Şi-acum ce-i de făcut?  
   - El, făptură din carne şi oase, şi-a visat femeia perfectă şi te-a plăsmuit din gând şi din 
lumină. Tu, făptură din gânduri şi din lumină, trebuie să-l visezi şi să-l plăsmuieşti înapoi.    
   -Şi de ce-ar fi obligatoriu ca ceea ce spui tu să se-ntâmple într-adevăr? 
   - Nu e obligatoriu deloc. Aşa cred. Aşa sper. Aşa iubesc. 
   - Există vreo lege prin care visarea unei făpturi din gând şi lumină se materializează într-o 
fiinŃă în carne şi oase? Dacă visarea lui începută de mine se va finaliza printr-o făptură mai 
subtilă, mai fină, alcătuită din gânduri şi din lumini subŃiri? 
   - Nu vom şti niciodată dacă nu-ncerci. 
   - Nu-ncerc. Şi nu vreau să ştiu niciodată. Mă sperii. Şi deja am consumat două milenii 
jumate s-ajung la un pic de siguranŃă de sine; mă rog, la una cât de cât rezonabilă. 
   - Dacă nu faci asta, nu vei mai putea niciodată să te desprinzi de mine. 
   - Doamne, da’ ştii să te faci ascultată. Bine, să fie cum spui. Dar îmi garantezi că, orice s-ar 
întâmpla cu tine şi prinŃul tău, după aia eu voi fi liberă? 
   - ÎŃi garantez. După aia poŃi să îŃi  desfăşori propria legendă. 
   - Mersi. E tot ce-am vrut s-aud. 
   M-am dus să mă culc. Palatul era şic, uşor retro. Am ales primul pat. Când m-am trezit nu 
ştiu dacă era seară, dacă era dimineaŃă: geamăna mea îşi strângea prinŃul în braŃe. Am raŃionat 
instantaneu că e din carne şi oase. Matur, 33. A mers! Sunt fericiŃi, el va rămâne aici 
totdeauna, căci iepurii fuseseră eradicaŃi, celelalte două surori, pe care nu le-am observat pân-
acum o să aibă subiecte şi partener de conversaŃie şi poate, de ce nu? şi de pat. Bine, bine, 
ştiu că gândiŃi pudibond: am glumit. De fapt n-am vrut deloc să spun asta. 
   Sunt liberă. Mă duc să-mi trăiesc legenda şi viaŃa. Ies pe nesimŃite, fără să mă mai uit la cei 
doi amorezi cum se-ndoapă cu sex. 
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2. În căutarea propriei mele legende 
 

   Fără sine, fără eu, fără simŃire şi 
patimi, rătăceam nefiind; nenăscută, mă 
pierdeam infinit în deşertăciunile negre 
ale neantului patern. Ciudat: nu pot să 
îmi amintesc nimic de dinainte de-a fi. 
Sinele meu, dacă există pe undeva, e un 
vârtej negru. Inima mea, o gaură neagră 
înconjurată de opt mâini ce se Ńin strâns, 
soarbe avid totul: şi ceea ce trebuia să fi 
fost amintire se pierde în ea! 
   N-ar fi trebuit să am conştiinŃă. N-ar 
fi trebuit să exist. Ar fi trebuit să rămân 
– pentru totdeauna şi chiar mai mult – 
în mintea prinŃului: ca ideal de amantă, 
ca ideal de mamă, ca ideal de nevastă. 
Gândită, n-ar fi trebuit să gândesc. 
Dorită, n-ar fi trebuit să doresc. 
Destinată să fiu ideal pur, să mă scald, 
nefiind, în lumină curată, prin ce ironie 
am căpătat viaŃă? Cum de sunt şi 
rămân? Asta trebuia neapărat să 
descopăr, să aflu. 
   Sunt multe cele pe care trebuie să le 

desluşesc. De unde să-ncep? Ce să caut? Cum? 
   N-am fost făcută să caut. Am fost concepută să fiu căutată. 
   Am decis. Nu mai plec nicăieri. Am să mă las găsită. 
   Magul e-n faŃa mea. Bătrân, cu ochii adânci şi blânzi, cu lei somnolenŃi prăbuşiŃi a visare 
peste picioare şi şale, nu-mi spune nimic. Îmi întinde un craniu. Craniul mă priveşte cu ochi 
foarte vii, roşii. Lumina lor lipicioasă cuprinde odaia. 
   „- Ia-i! Nu fi timidă”, îmi spune magul. 
   Întind mâna stângă. Apoi mâna dreaptă. Cele două rubine de ochi îmi cad uşor în palme. În 
palmele mele rămân ce-au fost de la-nceput: ochi vii. łin câte unul din cei doi ochi rotitori în 
fiece palmă. 
   „- Strânge-i în pumni!” îmi spune magul. Acum e altcineva: vocea e de femeie matură. 
Magul este femeie acum. Părul în valuri albe şi negre aleargă pe umeri, pe piept şi pe braŃe în 
nemişcare deplină. Bărbia fină nu tremură: e fermă. Chipul se schimbă vizibil şi declanşează 
amintiri tari în cascadă. 
    „- Mama?” exclam luminată. 
   „- Nu, scumpo, nu-s mama”, îmi spune. „Mama te cheamă, dar fără cuvinte: prin mine. Hai, 
strânge pumnii şi pleacă odată: legenda n-aşteaptă. Legenda nu rabdă. Lumii îi este deja prea 
greu să o mai susŃină.” 
   Strâng pumnii: atât de tare, că-mi vine să Ńip. Lumina din ei a devenit dureroasă. Când îi 
deschid, am câte un ochi de rubin înfipt definitiv în fiece palmă. 
   Îmi îndrept palmele către bătrân, către mag. Privesc cu palmele, mângâi uşor aerul, 
chipurile şi tristeŃile. Aştept şi clipesc. O văd pe mama cercetându-mă blând. Mă cheamă. Nu 
ştiu unde, nu ştiu când, nu ştiu de când. Voi fi acolo. 
   „- Hai, du-te-acum”, îmi zice bătrânul. E orb: n-are ochi. A cui e privirea cu care-a privit? 
Unde sunt ochii din care-au pornit razele binefăcătoare?  
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   Văd că şi leii sunt orbi. Acum, când s-au trezit, sub pleoapele lor văd neantul: orbitele goale 
lucesc întuneric. 
   „- Da, ai ghicit. Nici eu nu-s aici”, îmi spune, prin gura bătrânului din faŃa mea, magul din 
depărtarea adâncă, indefinită. „Nu te mai gândi la mine. Noi doi n-o să ne întâlnim niciodată. 
Ia-mi darul, caută-Ńi destinul, urmează calea.” 
   Sunt resemnată. Dau să mângâi uşor leul din faŃa mea. Mă simte. Ridică uşor creştetul. E un 
copil mare. Apoi dau să ies. Odaia iese din mine, se-ndepărtează plutind şi dispare în absolut. 
 

 
 

3. Fiica străveche a mamei 
 
   Cum de am căpătat conştiinŃă de sine? Aceasta e întrebarea. Eu nu trebuia să fi fost. „Eu 
sunt un punct în cartea destinului ce nu trebuia să fi fost.” Cine-a spus asta? Nu eu. Nu eu, 
precis. Eu... Cum de am ajuns să exist eu –  tocmai eu – care nu trebuia să fi fost? Acesta este 
Graalul: cel de la capătul tuturor căutărilor mele.  
   Castelul Graalului e chiar în faŃa mea. Am certitudinea. Lumină fiind, lumină pură, ştiu că 
am fost plăsmuită din trei priviri. Ca şi cum luminile a trei anime au fost atât de strâns 
împletite încât să fi devenit una: încât să fi devenit eu. Acesta este răspunsul. Aceasta e 
certitudinea de netăgăduit. O am. E a mea. Pot să pornesc acum căutarea. 
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   Castelul Graalului este de fapt un turn. E aşezat pe culmea unui munte înalt. Muntele este 
acoperit de măslini bimilenari. E foarte aproape. Se-nalŃă drept, chiar în faŃa mea. 
   „Enkara hex’ terra verganah!” Nu pot s-ajung. În faŃa castelului, muntelui, e o prăpastie 
ameŃitoare. „Im’ palla demengor me”: e, totuşi, singura cale.  
   În fundul prăpastiei văd ape subpământene: volburi de întuneric fluid. Aburi de întuneric 
urcă spre mine lent. Înseamnă că eu cobor. Întuneric peste întuneric, negru vâscos peste negru 
vâscos, platoşe lucitoare, pisici şi vulpi de mare plutind suprapuse ca zalele unei armuri vii 
străvechi, apa subpământeană este întreagă un animal imens. Animalul imens este mama. 
 

 
 
   „- Ce mai faci, scumpo?” îmi zice. „Nu ne-am văzut de mult.” 
   „- Nu ne-am văzut niciodată.” 
   „- Dar şi clipita aceea a fost o vedere, ştii? Clipita de-atunci.” 
   Da. Ştie să-şi impună punctul de vedere. Clipita de-atunci. N-a fost tocmai un punct. 
   „- Ai murit, mami?” 
   Nu-mi spune nimic. 
   „- Credeam că eşti în Rai.” 
   E ocupată. 
   „- Cum de nu eşti în Rai?” 
   „- Ce ştii tu despre viaŃă şi moarte, copilă, despre Raiuri şi-abisuri de Rai?” 
   „- Nu ştiu nimic.” 
   „- Păi vezi? Eşti doar un copil.” 
   „- Sunt doar un copil: am înŃeles, mami. Dar cine sunt eu?” 
   „- ParŃial, fiica mea.” 
   „- Cum asta: parŃial? E ca şi cum ai spune c-ai fost puŃin gravidă!” 
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   „- Doamne, cum de nu înŃelegi? Am fost însărcinată, dar nu cu tine: cu fiul meu. Fiul meu e 
cel ce te-a purtat – ca pe-o lumină – în sine. ÎnŃelege: eu sunt pământeancă, fiul meu 
pământean, dar tu nu!” 
   „- Cine sunt eu?” 
   „- Asta nu ştiu să-Ńi spun. Pot să-Ńi spun câte ceva doar despre ceea ce ai fost.” 
   „- Ce-am fost?” 
   „- Ai fost anima lui: idealul lui de femeie, chemarea. Erai, pentru el, chipul perechii 
perfecte. Ai fost lumina care l-a condus către cea care mi-a devenit noră. Către cea care era 
destinată să-mi fie noră dintotdeauna.” 
   „- Pe-asta o ştiam: nimic nou.” 
   „- De-aia semeni cu mine. Dar nu-i doar atât: e mult mai mult.”  
   „- Cred că înŃeleg unde vrei s-ajungi.” 
   „- Nu înŃelegi nimic. Nici eu nu înŃeleg multe în ceea ce te priveşte.” 
   „- Ce înŃelegi şi ce nu înŃelegi?” 
   „- Erai chemare personalizată: trebuia să faci cu putinŃă unirea fiului meu cu zâna sa. N-am 
înŃeles atuncea de ce ai fost plăsmuită în forma asta universal ademenitoare. Cel care te-a 
plăsmuit te-a făcut mai frumoasă şi mai seducătoare decât Elena din Troia.” 
   „- Elena?” 
   „- Da, regina Spartei: femeia pentru care s-au măcelărit reciproc zece mii de bărbaŃi. 
Femeia care a obsedat peste veacuri artişti – literaŃi sau visători puri. Pentru ea, poeŃii au 
devenit necromanŃi: au încercat s-o invoce din moarte, numai ca s-o posede, chiar şi numai 
pentru o clipă...” 
   „- Normal.” 
   „- Aiurea normal! Nu e normal: e criminal.” 
   „- Ce vrei să spui, mamă?” 
   „- Te-am văzut pe câmpurile Tesaliei, apoi în Arcadia. Te-am văzut în Tracia şi în Lemuria. 
Te-am visat în Kogaion şi-n DinogeŃia. Erai născută numai de-o zi şi făceai ravagii mai mari 
decât a putut face în toată viaŃa Elena!” 
   „- Sunt rea, mamă?” 
   „- O, scumpo, erai bună dacă erai rea. Vreau să spun: mai era ceva de făcut, putea exista o 
trecere de la răutatea devastatoare la aşezarea în bunătate.” 
   „- Şi altfel?” 
   „- Altfel, ce să mai spun? Însăşi inocenŃa ta este criminală. Eşti fatală în însăşi splendoarea 
ta. Ucizi tot ceea ce atingi, iar bărbaŃii e destul să te privească!...” 
   „- Şi totuşi, mami, nu te-ai gândit? Poate că pofta nesăŃioasă erotică şi dorinŃa nesăbuită de 
moarte se află nu-n mine, ci-n ei!” 
   „- Nu-i asta, fetiŃo, nu-i numai asta: tu chemi la viaŃă şi moartea! Văd cum te-apropii, şi-
atunci cum creşte moartea în ei...” 
   „- Sunt tristeŃe.” 
   „- Vrei să spui că eşti tristă. Da, scumpo, ştiu că te-am întristat. Îmi pare rău.” 
   „- Nu tu, mamă. Nu tu. Eu însămi: sunt numai tristeŃe.” 
   „- Iubito, ştii cine eşti tu?” 
   „- Cine sunt eu, mamă?” 
   „- Eşti fiica mea străveche. Lumina ta pură e mai bătrână ca mine: e mai bătrână ca timpul. 
Tu-mi aminteşti de maternitatea mea ancestrală. Eşti sufletul multor chemări, copilă. Unele 
încă nedesluşite.” 
   „- Ştiu cine sunt. Am ştiut-o dintotdeauna. Trei anime într-una.” 
   „- A pus în tine Domnul nemargini de gândire.” 
   „- Le ştiu, mamă. InocenŃa ucigătoare, învierea morŃii şi melancolia. Melancolia cea mai 
cumplită, profund iremediabilă, atotstăpânitoare, e cea care vorbeşte acuma.” 



 82 

   Nu-mi place să ştiu cine sunt. Aş vrea să mă sting. ExistenŃa mea însăşi e o greşeală. 
   „- Nu pleca încă! Aş mai dori ceva de la tine.”  
   „- Ce-ai dorit? Ce mai doreşti?” 
   „- Am dorit să te văd. Mai doresc să-mi văd fiul şi nora.” 
   „- Cum să-i vezi?” 
   „- Aş dori să te privesc drept în ochi: să le caut amintirea.” 
   „- Adică?...” 
   „- Să îi văd aşa cum i-ai văzut tu ultima oară.” 
   „- Nu e cazul, femeie!” 
   „- Te rog. Te rog mult.” 
   „- Nu cred că se cuvine.” 
   „- Insist.” 
   „- Nu ştiu dacă mă înŃelegi: era momentul lor de intimitate.” 
   „- Te rog, copilă: ridică ochii. Un singur moment. Altfel o să rămân de-a pururi 
nemângâiată.” 
   „- Ascultă: fiul tău a murit mai înainte de a se naşte. A trebuit să-l refac: să-l încarnez din 
propriul meu vis. Şi după chestia asta am fost atât de obosită, atât de existenŃial epuizată, că 
am ratat nunta şi masa festivă: când m-am trezit erau deja în acŃiune. Am plecat fără un 
cuvânt, fără să mă mai uit înapoi. Oricum, orice aş fi spus atunci, nu ar fi auzit: că erau prea 
preocupaŃi să se călărească.” 
   „- Eşti vulgară.” 
   „- Asta-i partea mea bună. Da’ sper că ai înŃeles. Va trebui să te mulŃumeşti nu cu ceea ce 
vezi, ci cu ceea ce-Ńi spun. Fiul tău e perfect: matur, 33, frumos şi plin de vigoare. Mă mir 
cum mi-a ieşit chestia asta – visarea, vreau să spun – din prima!” 
   „- N-a fost chiar din prima: am să te dezamăgesc.” 
   „- Cum asta?” 
   „- Vino să vezi.”  
   Apele subpământene ne-au purtat în grote cu arcade gotice. Peşteri înalte sau scunde, 
înguste sau late, cu podele de ape sau cu podele marmoreene, au trecut ca un vis. Ne-am oprit 
în faŃa unei încăperi complet scufundate. Trepte albe şi negre coborau nedefinit sub clarele 
ape.  

   „- Am strâns aici tot ce-ai visat tu.” 
   „- Ce este aici?” 
   „- Toată noaptea din capul tău, scumpo. Azilul de 
noapte.” 
   Am coborât împreună. Am privit, rând pe rând, 
toate exponatele colecŃiei-horror a mamei: FeŃi-
Frumoşi gheboşi, homunculi purtând chipul 
schimonosit al fiului ei, feŃe cu cap de meduză, fără 
ochi, numai cu gură – şi aia strâmbă – apoi fii cu cap 
de muscă şi cu cap de ibis, fiinŃe umanoide cu 
membre alungite, diforme, sau cu membre 
nedezvoltate, monştri purtând fiecare câte ceva din 
persoana fiului ei – pe care îi combinasem însă cu 
ceea ce văzusem pe câmpurile de luptă: simbolurile 
de pe steagurile şi statuetele, de pe totemurile de 
atunci erau acum parte din ei. Unii aveau opt mâini şi 
mâinile purtau fiecare săbii şi scuturi, capete de 
duşman, alŃii aveau mai multe picioare şi voiau să 

fugă de luptă, însă erau cu picioarele-n sus; unii erau cu zvârcoliciurile în erecŃie şi se 
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acuplau în moarte cu fantasmele mele groteşti; alŃii, ca nişte arici de mare, aveau, în loc de 
Ńepi şi tentacule, bărbăŃii: mega-pryapii adonici se zbenguiau căutând pradă, câte-o femelă 
naivă pe care, odată găsită, o paralizau imediat.  
   „- Astea nu vin din noaptea mea, mamă. Asta e noaptea lumii.” 
   „- Ştiu, scumpo. Tu n-ai nici o vină. Dar poŃi să îndrepŃi toate.” 
   „- Cum?” 
   „- Dă-mi ceea ce Ńi-am cerut, şi tot ceea ce vezi aici se va stinge.” 
   Nu mai puteam să n-ascult. Am ridicat ochii. Am lăsat-o să mă pătrundă. I-am dat tot ceea 
ce mi-a cerut. Oricum, faŃă de cele pe care le văzusem aici şi pe care, în parte, nici chiar eu nu 
pot să le pronunŃ, ce se-ntâmplase între fiul şi nora ei era porn soft. 
 
4. Scheletul 
 

   Azilul de noapte al fantasmelor mele defuncte 
a dispărut. Fantasmele s-au retras în neant, la 
fel ca apele. O mare parte din trecutul meu 
involuntar acum s-a şters: şi nu va mai fi nici o 
apă subpământeană să-l mai întoarcă. Treptele 
scării se-opresc în vid. Nu există nici o podea 
dincolo de ele. Acvariul cu FeŃii-Frumoşi, acum 
dispăruŃi, n-avea decât patru pereŃi şi tavan. Tot 
ce cade sub ultima treaptă a scării devine neant. 
Păşesc în gol. Eu nu. 
   Îmi caut calea. În dreapta e mama. Răsuflă 
uşor. E profund adormită. Este cu siguranŃă 
primul ei somn: de când a murit, e prima 
odihnă. 
   „- Ce frumoasă eşti, mamă! Eşti cea mai 
frumoasă moartă, din toŃi morŃii ştiuŃi”, îi 
şoptesc uşor la ureche. Surâde în vis. Îi mângâi 

părul roşu ca focul şi de sub şuviŃele groase i se deschid languros zeci de ochi recunoscători.  
   În spate simt nerăbdătoarele trepte. Privesc tavanul: deasupra ultimelor trepte a devenit 
scund. Este străpuns de rădăcinile nesăŃioase ale măslinilor. Sunt chiar sub turn: n-am uitat 
nici o clipă de Turnul-Castel al Graalului, de foişor şi de foc, şi nici de Muntele măslinilor. 
Altfel le-aş fi pierdut.  
   Nu este pace sub măslini. Nu e şi n-a fost. N-a fost, nu va fi. 
   În stânga e o deschizătură: ceva ca o scorbură, ca un vagin sau ca o draperie în falduri 
groase. Marea Mumă m-aşteaptă: pe mine, fiica străveche. Fiica pierdută. Păşesc în întuneric, 
şovăielnic în golul cald. Deschid palmele şi-ncerc să-l pipăi. Golul e viu. E tot mai cald şi mai 
moale, iradiind somnolent. Pulsează linişti peste linişti, adaugă tăcere peste tăceri. 
   Aş vrea să rămân aici pentru totdeauna. Aş fi vrut să fiu moartă. 
   „- Privilegiul morŃii nu-i pentru oricine”, aud glas.  
   „- Cine-a vorbit? Cine eşti?” 
   Nici un răspuns. Aici nu e nimeni. Nici eu. 
   „- ÎnvaŃă să nu mai fi!” 
   Privesc cu privirea de rubin a palmelor. Privirea şi pipăitul sunt una. 
   În cripta din faŃa mea descopăr scheletul. Îl ştiu. E alb, de un alb imaculat, fără tors, doar 
picioarele lungi, bazinul şi, peste el, trei cranii perfect suprapuse. Mâinile, stranii, pornesc 
direct din bazin şi sunt ridicate a implorare: încadrează cele trei capete în gestul suprem. 
Scheletul e-al meu; îmi aparŃine. 
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   Sunt eu. Zac înmormântată de veacuri în pântecul Mumei – mormânt.  
   Îmi mângâi pe creştete, rând pe rând, animele. Tremură ca nişte copii. Îmi văd chipul – de 
trei ori, suprapus. Angelina, femeia-copil sau inocenŃa ucigătoare, Anastasia, învierea morŃii 
şi a osândei şi Melancolia, devastatoare şi fără sfârşit, par să-mi surâdă; apoi se destramă lent 
şi se fac pulbere, ca gândul ce n-a fost gândit. 
   Sunt în turn, în partea cea mai de jos. Şi ştiu că va trebui să urc către inimă. Dar nu mă 
grăbesc. 
 
5. Cele patru râuri de cenuşă şi purpură ale Paradisului  
 

   Sunt tot aici. N-am plecat. Nu urc. 
Osemintele mele n-au dispărut. S-au 
preschimbat într-un cal negru. De fapt, 
gândesc, în Ńinutul acesta al Mumelor, 
nimic nu se pierde. Orice lucru, orice 
fiinŃă, odată ce ia naştere, există 
dintotdeauna. Aceasta e biblioteca de 
paradigme a Mumelor. Ceea ce-a fost 
o dată ajunge fără de început. În lumea 
aceasta ciudată, fără de timp, eşti 
prevenit că ceea ce-ai hotărât o dată 
rămâne definitiv. Am hotărât. 
   Calul dispare în umbra înaltă. Alerg 
după el. Mă avânt, dar e ca şi cum aş 
alerga în vis. Şi visul e lent. L-am 
pierdut. Am urcat la etaj. Scara masivă 
de piatră m-a condus din puŃul negru 
al Mumelor într-un cilindru gigantic 
alb. În mijloc, pe podeaua de marmură 
albă, e hăul negru din care-am ieşit. 
De-o parte şi de alta urcă, împletindu-
se, două scări spirale albe. Cei ce urcă 
pe una din ele nu se vor întâlni 

niciodată cu cei ce coboară pe cealaltă. De-o parte şi de alta a cilindrului, la diferite niveluri, 
sunt uşi – parcă desenate cu un creion gros sau cu un cărbune. 
   Recunosc locul. N-am mai fost aici niciodată.  
   Cumva, totul este întipărit în mine, adânc. Urc pe una din scările albe spirale. Ştiu că, exact 
din momentul în care am început să urc pe una din scările spirale de la parter, tot eu, aceeaşi, 
am început să şi cobor pe cealaltă scară spirală – de la ultimul etaj. Nu mă voi întâlni 
niciodată cu mine însămi. Nu aici. Nu acum: pentru că acum nici nu există, ci clipa este 
scindată în lobi gemeni, perfect autonomi.  
   Urc şi deschid uşi. Oricâte niveluri aş urca sau aş coborî în cilindrul alb al spiralei duble, 
când deschid vreuna din uşi mă trezesc că ies din Turnul Graalului întotdeauna la parter. Cu 
fiece uşă, o altă lume. Şi veşnic parter. În pragul ei, privind înapoi şi în sus, acelaşi turn de 
piatră roasă de vremi. Graalul e-n toate timpurile, îmi spun, mult înainte să-nchid şi ultima 
uşă posibilă.  
   Prima uşă pe care-am deschis-o era chiar aceea de la parterul jobenului alb – uşa din capul 
scării. Afară era tot parter: pădurea de măslini era neagră. Măslinele coapte se ridicau plutind 
uşor către cer. Luna neagră, măslină imensă, lucea a crai nou. Mirosea a ulei şi a smirnă, a 
nard. O şopârlă lucioasă, neagră, cu pete mari galbene, străluceşte ca şi cum ar purta felinare. 
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E-o salamandră. Dau să o mângâi. E-un pui. Se dă un pic înapoi; se fereşte uşor, ca şi cum, 
păstrându-şi demnitatea copilărească, n-ar voi nici să mă jignească. 
   „- Puiancă mică, spune-mi, te rog, din ceea ce ştii, din ceea ce simŃi: există Dumnezeu?”  
   Salamandra dă din cap de trei ori. Afirmativ.  
   „- Unde?” 
   Salamandra ridică bărbia în sus. Bărbia pare că se sprijină pe o asimptotă de metal negru.  
   Ridic privirea şi mă rog odată cu ea: 
   „- Tată, ajută-mă să nu mai fiu!” 
   Apoi cobor privirea şi închid uşa uşor.  

   A doua uşă e după o spiră perfectă, la 
primul etaj din joben. Afară e tot 
parter. O lume din preistoria virtuală a 
unei minŃi bolnave: asta-i aici. 
Pachiderme albastre şi roşii aprins, cu 
picioarele de cinci ori mai groase decât 
capetele, cu capete lungi Ńuguiate, ca 
de furnicar sau ca de insectă imensă, cu 
ochi mici pierduŃi aiurea – crescuŃi ca 
din capriciu. Pachidermele poartă în 
spate meduze imense, gelatinoase, 
albe, în transparenŃa cărora se văd 
reŃele nervoase de aur şi filamente 
îngroşate la capăt. Luminile stranii se 

joacă-năuntru, mai ales când se-ntâlnesc doi asemenea munŃi. Pare să-şi comunice direct prin 
aceste protuberanŃe, dar nu-mi dau seama dacă se ceartă, dacă se plac sau dacă se-nfruntă. 
Deasupra lor zboară păsări cu capete mari, dublu triunghiulare: două triunghiuri 
perpendiculare formează un vârf fatal: cu aripi în săgeată, par plăsmuite dintr-un metal dur. 

   Metalul e închis la culoare, aproape 
negru. Nu se văd ochi, nu se deschide 
vreun cioc. „Aşa ceva n-ar trebui să 
zboare”, îmi spun în gând, dar lucrul 
se-ntâmplă şi pare normal. Departe, 
marea dezveleşte din când în când 
leviatani albaştri şi roşii, de sute de ori 
mai mari decât pachidermele terestre 
imense, atât de mari că par aproape. 
Dacă nu s-ar mişca atât de repede, ai 
crede că sunt insule şi atoluri. Se-
mbracă în talazuri enorme, în aburi şi 
în furtună; şi orizontul descoperă alŃii 
şi alŃii, fiinŃe grosiere, masive, 
plăsmuiŃi în unghiuri ascuŃite aflate în 
tandem, având pe corpurile negre 
semisfere gălbui. Nu ştiu ce sunt, nu 

cred că au încă nume, dar ceea ce par a fi capete se ridică mugind către soarele galben. 
Văzduhul a albastru închis, aproape negru, iar soarele galben aprins foarte mare şi foarte 
aproape: ridică marea spre el şi-o fierbe şi-o lasă-napoi să se-adune. Culorile sunt mai pure ca 
niciodată; totul e ca şi pictat. Culorile sunt neverosimile, peisajul implauzibil, fiinŃele mari şi 
ierburile minuscule provin dintr-un gând şi dintr-un vis ce n-a fost îngăduit. Mă retrag. Uşa 
se-nchide singură, conturul dispare. Întind mâna şi o apăs. Se întredeschide. Prin crăpătură 
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am iar confirmarea. E-aceeaşi. Las uşa, care se-nchide şi se pierde în alb. N-o să o mai găsesc 
niciodată: doar cu ochii închişi. Nici nu vreau. 
   A treia uşă – etajul doi din joben. Afară e iarăşi parter. E câmpul de purpură al elenilor şi-al 
zeilor lor perfect morŃi. Nu mă mai interesează. Pe-aici am mai fost. Un falanx se mai târâie 
încă: genuncherele de metal lovesc arme şi scuturi, la întâmplare. E îmbrăcat numai în sânge. 
Întinde mâna să mă atingă. Îl las, dar se prăbuşeşte înainte să mai facă vreun pas. Mă uit la el 
cu atenŃie: nu văd nici o rană. E sânge străin. E orb: nu mă vede. Mă simte – de asta sunt 
sigură: e mai mult decât evident. Întind mâinile: nici eu nu mi le văd. În lumea asta sunt cel 
mai ades invizibilă: apar, cu rare excepŃii, direct în minŃile lor. De data asta e altfel.  
   Mă tăvălesc în sângele şi în sudorile lor. Mă ridic. Stau acum chiar în faŃa lui, aşa – 
înveşmântată în sânge şi lacrimi, în atracŃie şi teamă. Mă vede. Surâde, încearcă să se ridice; 
îi fac semn să stea liniştit. Mă ghemuiesc lângă el, îi pun mâna pe frunte şi-i dau visul de 
nevisat. Adoarme. E ca un copil. Se va trezi mâine, complet refăcut. Îl respect: nu sunt 
succubus, să sorb vlaga de noapte din firile de bărbat. Mă ridic în picioare şi mă îndrept încet 
către turnul de piatră. Totul îmi aminteşte de prima oră după ce m-am născut: când, tot aşa, 
am apărut în faŃa lor înveşmântată în sânge. Da, îmi amintesc perfect. Închid uşa în urma 
mea. Sunt pe drumul cel bun. M-apropii de mine. Cu fiecare uşă pe care-o deschid, sunt tot 
mai aproape de mine însămi.    

    Aici voiam s-ajung: în faŃa mea, cât 
se vede cu ochii, în lung şi în lat, 
Paradisul. Pare un disc imens, un platou 
circular protejat de o cupolă de sticlă. 
Culorile sunt negrăit de intense, dar nu 
sunt cele la care mă aşteptam. Patru 
râuri dispuse în cruce pleacă dintr-un 
lac circular aflat chiar în centru. Pe lac 
văd o insulă mică. Cele patru râuri cresc 
uşor apoi brusc către marginile discului 
şi se prăvălesc în marele gol nesfârşit. 
Paradisul e suspendat în vid. Este 
asemeni unei farfurii zburătoare: 
împărŃit în patru zone terestre de 
faldurile albastre ce cad în gol în frajuri 
de draperii şi catifele albastre, Paradisul 
e rupt de Pământ. „Pluteşte într-o 
dimensiune măiastră”, îmi spun, şi dau 
să cercetez locul. Atunci îmi dau seama, 
cumva, că şi locul mă cercetează pe 
mine. Nu înŃeleg, dar am să merg mai 
departe. Locul trebuie să fi fost iniŃial 
pur spiritual, absolut nevăzut. Ceea ce-
nseamnă că ceea ce văd e personalizat: 

mi se datorează întrucâtva. Da, modul în care apare şi se manifestă depinde de mine. E ca o 
reacŃie la intruziune, deşi nu mă simt o intrusă. Mă simt acasă. Privesc unul din râuri. Apa e 
grea de culoare: albastru intens, ea curge cu repeziciune către cascada vidului – să se arunce 
în gol. Deasupra ei însă este ceva ce vine chiar din hăul cascadei: e ca un râu suspendat la 
mică distanŃă deasupra, ce curge-napoi. Râul de deasupra e cenuşiu şi roşu şi curge-n şuviŃe 
asemeni unor circumvoluŃiuni. De pe margine întind şi cufund mâinile în apele cenuşii. Văd 
infinitezimal. Văd într-adevăr reŃele ca neuronale şi imagini purtate; văd energii purtătoare, 
fine, gălbui-aurii, aproape complet transparente, discrete, şi deasupra sau chiar în superpoziŃie 
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viziuni şi emoŃii, modele şi structuri alburii, încercări ale unor făpturi de departe. Cufund 
mâinile până ce palmele se ating de albastru. Apoi le retrag cu sfială. Am înŃeles.  
   Din lacul central curge de patru ori o apă vie. Nu ştiu unde se duce, nici unde ajunge, dar 
deasupra ei se-ntorc osteneli. Da, ceea ce e deasupra e-o apă grea, o trecere fluidă profund 
ostenită. „Am să mă-ndrept către lacul central”, îmi spun, şi gândul mă poartă conştiincios. E 
chiar mai mult decât aş fi putut să îi cer. Trec râul şi lacul ca-ntr-un survol. Parcă e-o gheaŃă 
deasupra lacului, sau parcă e un cristal. Sub cristal nu se mai văd energiile purtătoare, ci 
numai viziuni şi doruri purtate: totul de jur-împrejur e-o aspiraŃie şi-un ideal. 
   Insula din mijlocul lacului e minusculă: atât de mică încât este de-a dreptul intimă. Pe 
insuliŃa rotundă nu văd decât o masă. M-apropii. Nu e o masă, este o carte. E drept, foarte 
mare. Din carte iese lumină. Paginile însele sunt din lumină perfect consistentă. O ating: o Ńin 
în mâini sau, mai bine zis, ea mă poartă şi mă Ńine în mână. Mă alintă nevăzut, ca şi cum m-ar 
atinge cu degetele delicat lungi ale visului.  Luminile ei sunt uneori albe, alteori gălbui-
cenuşii – atunci când poartă în ele paradigmele pure sau când acestea dintâi sunt umplute cu 

experienŃe de viaŃă. E Cartea viziunilor.  
    Cartea încă se scrie. Se scrie continuu. 
Paginile sunt zile, ani, sau perioade, sunt 
seturi de existenŃe, şiruri şi serii. Pe 
fiecare se desfăşoară tablouri şi schiŃe: 
sunt vieŃi şi imagini de vieŃi. Le aduc în 
centrul paginii sau la margini mişcând 
din gând şi din mâini. Chem imagini şi 
vieŃi, şi ele se înşiră cuminŃi: le alung 
înapoi, şi ele nu mă desfid, nu se supără. 
   Răsfoiesc şi citesc cu nesaŃ. Luminile 
blânde, luminile violente, luminile calde 
mă însoŃesc supuse. Văd cele opt milenii 
ale umanităŃii – între facerea şi sfârşitul 
omului. Iată Apocalipsa. Nu mă 
interesează: prea tern, prea plictisitor. 
Răstorn paginile cu viziuni la nimereală: 
sunt curioasă să văd cum va fi totul 
peste, să spunem, un milion de ani. Văd 
doar paradigme pure, albe splendori: 
   „- Umbre albe, fecioare surori, sunt 
cum nu se poate mai fericită să vă văd, 
să vă-ntâlnesc”, le spun, şi simt cum mă 
umplu de un drag cum nu a mai fost. 
Mângâi în palme luminile albe, le 

dezmierd, le alint. Şi cred că şi ele mă simt, mă ştiu; mă îngăduie suveran. Da, nu sunt 
nebună, nici exaltată. Sunt convinsă că şi ceea ce nu există poate iubi. Şi ceea ce e nenăscut 
simte, suferă şi doreşte atunci când îl atingi din miezul acestui prezent atotŃiitor. Fiindcă 
prezentul acesta e-n toate şi peste toate; şi eu sunt în el. 
   Am fost prea preocupată cu surorile albe s-o văd. Nu ştiu cât timp va fi stat cuminte în 
spatele meu. Dublura mea, cea care cobora simetric spirala geamănă şi despre care spusesem 
că nu-mi va fi dat niciodată s-o întâlnesc, este acuma în faŃa mea.  
   Ah, nu e dublura: e zâna cea mică. 
   „- Ce cauŃi tu aici?” o-ntreb direct. 
   „- M-a părăsit”. E tot ce-mi spune. Apoi coboară ochii şi recade-n muŃenie, în vreme ce mie 
îmi scapă din palme mileniile. 
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6. Recuperatoarele  
 
   „- Şi ce vrei acum de la mine?” Întrebarea mea e retorică: ştiu prea bine ce-i trebuie. 
   Zâna e mută. 
   „- Cum s-a-ntâmplat? Ştiam că singurul motiv de groază erau iepurii. Am citit undeva un 
scenariu... sau erau doar benzi desenate. Stai, să downloadez din memorie...” 
   „- Nu e nevoie...” 
   „- ...Da, iată: prinŃul se avântă să vâneze un iepure şi nimereşte în Valea Plângerii, unde îl 
apucă dorul fatal de casă, părinŃi şi străbuni. Se-ntoarce, îl prinde moartea, se face praf şi 
pulbere.” 
   „- Asta era doar o superstiŃie. Şi, oricum, nu mai există-n împărăŃia mea nici picior de 
iepure. Povestea asta e expirată.” 
   „- Şi atunci, cum...?” 
   „- Nu ştiu nici eu precis: probabil un virus intrat de pe lap-top, un iepuraş-playboy sau o 
erotissimă biomecanică. Ah, bărbaŃii ăştia sunt doar nişte copii mari! Dacă aş fi ştiut, nu-l 
lăsam să se mai joace...” 
   „- Dar ăsta nu poate fi un motiv: totuşi...” 
   „- Nici n-a fost un motiv: a fost numai prilejul!” 
   „- Prilejul? Să ce...?” 
   „- Să-şi pună întrebarea fundamentală!” 
   „- A fi sau a nu fi?” 
   „- Aiurea! Chestia asta era deja depăşită. Nu: întrebarea fundamentală era aceea dacă eram 
sau nu pentru el femeia perfectă, predestinată...” 
   „- Cum să nu? E clar că erai.” 
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   „- Ba bine că nu: tu – imaginea mea din sinele lui – cea care trebuia să-l conducă la mine, ai 
căpătat conştiinŃă şi libertate şi ai ieşit cu totul din el! Ştii care a fost ultimul său cuvânt pe 
care mi l-a adresat? că nu mai corespund...”  
   „- Şi n-a mai rămas chiar nimic într-însul care să îl îndrepte spre tine după ce am plecat?” 
   „- A rămas o formă ştearsă, o umbră inconsistentă: locul unde erai aşezată.” 
   „- Şi acuma vrei...” 
   „- Să intri la loc!” 
   „- Ha! Ce bine! Oricum voiam să mă sinucid.” 
   „- Voiam să spun: să te întipăreşti înapoi, clar şi distinct, apoi să pleci unde vrei!” 
   „- Pentru asta trebuie mai întâi să-l găsim.” 
   „- Aici chiar nu ştiu de unde trebuie început.” 
   „- Ştiu eu: ne luăm după cal.” 
   „- Ce cal?” 
   „- Ăla cu care-a venit.” 
   „- N-a venit cu nici un cal!” 
   „- ...Calul pulsiunilor lui. Calu-negru. Ăla care-l face s-alerge acum ca un apucat!” 
   „- Bine, să mergem să-l căutăm.” 
   „- Mai voiam să te-ntreb ceva înainte.” 
   „- Ce?” 
   „- Eşti sigură că-l mai vrei? Poate că pân-acuma te-a înşelat de vreo sută de ori, sau poate 
de-o sută de mii de ori – până-şi alungă sau până-şi certifică îndoiala.” 
   „- Este bărbatul meu. Unicul. Este şi va fi.” 
   „- Cum vrei. Da’ cine ştie? poate că te mai gândeşti. Uite, noi două am putea să formăm 
cuplul perfect: chiar acum. Ne putem distra nebun. Sunt hipersenzuală şi hiperlingvistică: nici 
nu ştii câte lucruri pot face cu limba...” 
   „- Tu...? Dar tu eşti doar o lumină! Cum poŃi gândi aşa ceva?” 
   „- Sunt o lumină rea. Până şi inocenŃa din mine-i perversă: mi-a spus mama. Da’ aşa m-am 
născut. Oricum, nu mai sunt lumină pură: am devenit carnală – şi asta în vreme ce carnea şi 
sângele tău s-au străfulgerat.” 
   „- Da, am observat că tenul meu e mai alb.” 
   „- Suferim un proces de contaminare: lumina mea se scurge încet în tine, carnea ta se 
reflectă în mine, cu toate statorniciile ei, şi devine eu...” 
   „- Doamne, dar tu nu devii carnală: devii carnasieră.” 
   „- Ce-i aia?” 
   „- Femeie de pradă.” 
   „- Sunt ceea ce sunt. Oricum, asta e: pe mine nu m-a învăŃat nimeni nimic. N-am avut magi, 
dascăli sau împăraŃi. A trebuit să mă iniŃiez singură, din mers. Pentru asta am să cer oarecând 
socoteală. Nu ştiu când, nu ştiu cui.” 
   „- Uite calu’.” 
   „- Da’ de unde ştii că e chiar al său? O, da!” 
   „- Vai, dacă s-a-ntors, înseamnă că bărbatul meu este mort!” 
   „- Lasă, dragă, că dacă s-a făcut praf şi pulbere îl luăm la borcan.” 
   „- Cum poŃi...? Eşti cinică, rea, eşti îngrozitoare.” 
   „- Lasă, nu mă mai flata. Îmi place ideea, ce vrei? – Făt-Frumos la borcan.” 
   „- ÎŃi place să mă chinui...” 
   „- Nu fi tâmpită. Am vrut să spun că-l vei păstra lângă tine până la-nviere: că asta e legea 
oamenilor şi-a lumii lui. Şi, după câte-am văzut, timpul e-aproape: sfârşitul omului e iminent. 
N-o să ai prea mult de-aşteptat.”   
   „- Şi acum, c-am găsit calul, ce facem?” 



 90 

   „- Parcă-Ńi spusesem odată: eu nu caut, eu mă las găsită. Dacă s-a-ntors armăsarul se vor 
întoarce viziunile, chemările, rătăcirile, nostalgiile, şi-n cele din urmă şi sinele lui. Sinele e 
infinit: nu trebuie decât să ne lăsăm cuprinse.” 
   „- Sinele lui este mai vast decât orice împărăŃie. Ai să-Ńi găseşti locul de unde-ai plecat?” 
   „- Locul singur o să mă găsească. Şi-atunci nu va trebui decât să mă mai aştern o dată în el. 
Să mă aştern în marele somn şi să dorm. Sufletul lui se va întoarce atuncea la tine.” 
   „- Faci tu asta pentru mine? Dacă mori?” 
   „- Eu nu sunt om. Voi oamenii ŃineŃi prea mult la firicelul vostru de conştiinŃă. De-aia trăiŃi 
obosiŃi, muriŃi obosiŃi şi continuaŃi să vă temeŃi şi-n viaŃa de dincolo. Odată ce o aveŃi, nu mai 
puteŃi scăpa de ea nici morŃi. E ca o iarbă albastră. Eu am văzut-o.” 

   
    O vreme n-a mai fost nimic de 
vorbit. S-au întors viziunile, s-au întors 
chemările, disparate, căutările, 
freneziile, melancolia. Ne-am lăsat 
cuprinse, la început lent, apoi tot mai 
rapid, de sinele lui, mai vast decât 
orice împărăŃie, ambiŃie sau teamă. Am 
descoperit locul, tiparul meu de 
lumină. Era cald încă.   
   M-am aşezat uşor. M-am lăsat să 
alunec în marele somn – în somnul fără 
de vis. Mă gândeam să mă-ntorc în 
raiul nenăscutelor mele surori, să mă 

pierd printre paradigmele lor albe, pufoase. Voiam să mă scriu înapoi în marea lor carte. Apoi 
să mă şterg.  
 
   După o vreme n-am mai gândit, n-am mai dorit, n-am mai fost. 
   Ah, căldura aceea, mai vie ca mine, mai dragă ca mama, mai veche decât tot ceea ce-a fost! 
   „Iartă-mă, Tată! Iartă-mă şi primeşte-mă înapoi”. E tot ceea ce mai aveam vreodată de spus.  
   Am spus-o. Şi după asta n-am mai ştiut de mine nimic. 
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7. Mama subpământeană  
 
   O vreme a privit apa. Iazul era un cerc mic, un cerc perfect, nu mai mare decât gura unei 
fântâni şi, probabil, mai adânc decât orice fântână. Oglinda lui purta acum chipul ei. Stătea 
aşezată chiar la marginea lui. łinea mâna stângă în poală. Se sprijinea în mâna dreaptă, cu 
palma către pământ. S-a aplecat până când pletele roşii lungi erau gata să atingă suprafaŃa. 
Ochii albaştri-verzui migdalaŃi priveau cu nestăpânită curiozitate. Nasul ei, puŃin cam lung, 
adulmeca suprafaŃa. Un abur roşiatic se ridica din străfund. Iazul îi răspundea, era convinsă. 
S-a privit în oglindă ca şi cum ar fi dorit să-şi citească gândul, însă nu a văzut decât un chip 
pur – ca de adolescentă. Era ea, fără-ndoială: fără tată, fără mamă, fără neam, fără-nceput al 
vieŃii şi fără sfârşit al zilelor, mai veche decât timpul. Nenăscută, ştia că-n nefiinŃa ei este 
atotputernică şi nemărginită. Atotputernică, se purta ca şi cum ar fi fost înmormântată de 
veacuri. 
   A întins mână stângă s-atingă oglinda iazului. Din adânc părea că un glob roşu începe să 
pulseze. A întors palma şi s-a uitat la ea. În palma roz avea o cicatrice roşcată, fosforescentă. 
Nu ştia de unde această pulsaŃie. Avea o alta, identică, în palma dreaptă. Era însemnată.  
   Iazul începea să se răzvrătească. Oglinda lui a devenit de oŃel. Apoi râuri de oglinzi mici, ca 
nişte solzi, au început să se înconjoare şi să se încolăcească în interiorul micului cerc. Se 
agitau într-una.  
   I se păreau făpturi biomecanice, efemeride gândite şi răzgândite de-o minte letargică. A 
aşteptat să se potolească. La un moment dat, mintea a încetat. Râurile biomecanice au curs 
unele într-altele tot mai lent, tot mai languros, până s-au oprit. Făpturi ancestrale, făpturi care 
nu există, se drăgăneau într-un timp şi un ritm străvechi. Solzii lor de metal erau imagini şi 
urme, amintiri şi speranŃe: călătorii trecute, călătorii ce-aşteaptă să fie făcute. Apoi trupurile 
lor s-au împreunat şi-au devenit indistincte. 
   Atunci a văzut în adânc două femei. Amândouă îi semănau perfect. Una era făcută din 
lumină roşcată; avea părul roşu aprins şi palmele mici luminând rubin. Era translucidă. Părea 
a fi îmbrăcată-n metal. Cealaltă, geamănă, era brunetă şi părea atât de reală ca şi când ar fi 
fost din carne şi oase. Purta rochie lungă albastră.  
   Atunci a ştiut că tot ceea ce se petrece acolo jos îi aparŃine. Nu ştia cum, nici de ce. Nu 
putea să-şi explice. Poate că totul se datora condiŃiei ei. Inexistentă, ştia – mai presus de 
orice-ndoială – că totul îi aparŃine. 

   Cele două femei trecuseră marea şi 
se odihneau de o vreme pe Ńărm. 
Supravegheau cu atenŃie un cal negru 
imens, cu picioare puternice, care 
alerga pe apă ca pe pământ, fără să se 
scufunde. Calul făcea cercuri ample pe 
Ńărm şi pe valuri. Se juca. Era ca un 
copil. Părea că femeile erau cele care 
îngăduiau joaca. 
   Deasupra Ńărmului zburau haotic şi 
destul de jos, uneori razant, porci 
biomecanici de toate dimensiunile: 
aveau urechi mari triunghiulare pe care 
le foloseau ca să vireze, însă asta nu le 

reuşea întotdeauna. Era cea mai ciudată transhumanŃă, asta dacă nu luai în considerare şirurile 
aeriene lungi, perfect ordonate, de oi şi de miei, deplasându-se 3D în direcŃii imprevizibile. 
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   Femeia în albastru a mângâiat calul şi i-a şoptit ceva la ureche. Calul a dispărut la orizont 
peste ape. Cele două femei s-au îndreptat apoi spre una din casele de lângă faleză. Era o casă 
cu un etaj şi cupolă rotundă, de fapt un conac. Conacul părea făcut din metal. O firmă 
luminoasă, ca din metal topit, promitea fericirea. Cele două femei au intrat. 
   Interiorul părea mai mare decât exteriorul: asta deoarece tot conacul era un salon cu două 
niveluri – de la intrare coborai câteva trepte pe două scări semicirculare dispuse spate în 
spate. În faŃă, la demisol, era barul, iar de-o parte şi de alta măsuŃe joase şi fotolii. La unele 
măsuŃe stăteau femei şi bărbaŃi îmbrăcaŃi ciudat. ToŃi erau liniştiŃi. Nu se auzea nici o muzică, 
nici un sunet. Mai multe scări în fundal conduceau către o platformă pe care se găseau 
borcane cu oameni. Oamenii din borcane păreau letargici. Pluteau în soluŃii albăstrui. Din 
când în când clipeau uşor. Pupilele mari aveau o privire pierdută. 
   Cele două femei au înaintat către bar. Cel ce părea a fi barmanul a rupt primul tăcerea: 
   - Ce doresc doamnele? 
   - Căutăm pe cineva... a răspuns femeia în albastru. 
   - A, informaŃii. Nu oferim astfel de servicii. Dar dacă doriŃi să cumpăraŃi ceva, vă stau la 
dispoziŃie. 
   - Ce... este aici? Ce aveŃi de vânzare? 
   - Vă putem oferi homunculuşi gata programaŃi, după dorinŃă, sau puteŃi comanda chiar 
dumneavoastră programul: în acest caz va trebui să aşteptaŃi o oră pentru introducerea datelor 
şi o oră pentru resuscitare. 
   - Două ore nu e aşa mult timp. Da, cred că putem aştepta două ore. Ce loc este ăsta? 
   - Acesta este unul din centrele de cultivare a fiinŃelor biomecanice. Mai există unul singur 
în acest oraş, însă nu atât de bine dotat: acela nu are laborator de creaŃie. 
   - Domnule... 
   - Wagner. 
   - Domnule Wagner, caut pe cineva, pe cineva foarte drag, şi aş fi dorit un ghid, un indiciu, 
o îndrumare... 
   - De ce nu spuneŃi aşa? Vă pot crea pe loc un ghid cu datele persoanei pe care o căutaŃi... 
   - Căutăm un bărbat care-a venit acum câtăva vreme în locurile acestea călare pe un cal 
negru. Era îmbrăcat în haine negre largi şi avea o pelerină lungă, ca o mantie... 
   - Stimată doamnă, nu trebuie să-mi mai spuneŃi nimic. Lucrurile sunt mult mai simple decât 
credeam. Nici nu trebuie să mai caut prin fişierul cu bio- şi psiho-amprente. Îl ştie toată 
lumea pe bietu’ actor. 
   - Actor...? 
   - Da, săracu’. Da’ îi venea bine recuzita. Îmi pare sincer rău. Se pare că a-nnebunit. Vorbea 
nedesluşit, în bobote. Spunea tuturor despre oraşe străvechi, despre fiinŃe şi locuri cum nu 
mai există demult şi nici nu pot fi.  
   - Nu era actor. Era prinŃ. 
   - De bună seamă, frumoasă doamnă. Dacă l-aŃi îndrăgit dumneavoastră a fost cu adevărat 
un prinŃ. Oricum, de generos, a fost generos ca un prinŃ. 
   - Ce vreŃi să spuneŃi? 
   - Mi-a comandat o faustină – cel mai costisitor model din toate câte există. 
   - O faustină...? 
   - O feminincula ce-şi schimbă în fiecare minut fizionomia, parfumul, mentalitatea, 
comportamentul, capriciile, astfel încât să poŃi avea – într-o singură făptură biomecanică – 
toate femeile din lume. Şi el chiar le voia pe toate... 
   - Ah! 
   - Nu trebuie să vă supăraŃi, scumpă doamnă, v-am spus: se comporta straniu, ca un ieşit din 
minŃi... 
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   - Poate că n-a făcut decât să-şi caute perechea ideală, femeia lui, a intervenit geamăna 
femeii-n albastru. Poate că te căuta tocmai pe tine. Altă explicaŃie nu e. 
   - Desigur, sora dumneavoastră are perfectă dreptate. 
   - E evident că nu m-a găsit. 
   - Să ştiŃi că nu avem chiar toate modelele în baza de date. Cu siguranŃă, chipul şi 
personalitatea dumneavoastră nu au fost de găsit. 
   - AŃi spus că a fost generos... 
   - Da, a plătit cash, cu o piatră foarte preŃioasă. O am şi acum. Iată! 
   - Vai, inelul eu i l-am dăruit! 
   - Nu am putea răscumpăra inelul? 
   - O, desigur, mai ales dacă aveŃi pietre similare! 
   - Am câteva pietre din astea la mine, a spus femeia în albastru. 
   A scos dintr-un buzunăraş câteva safire şi le-a pus pe tejghea. Barmanului i-au strălucit 
ochii: 
   - Superbe! UitaŃi, vă iau trei: două pentru inel – diamant şi montură – şi unul pentru ghid... 
   - Cum doriŃi, s-a învoit femeia în albastru. Îmi puteŃi spune ce s-a-ntâmplat cu bărbatul 
meu? 
   - Îmi pare rău, să ştiŃi. Îmi pare sincer rău: a-mbătrânit accelerat imediat ce-a atins 
pământul. Se spune că există un loc unde l-ar fi aşteptat moartea... 
   - Unde? 
   - La Ruine – aşa i se spune locului. O să vă conducă acolo ghidul. Vi-l pregătesc imediat. 
   - Două ore?  
   - Eh, imediat e aşa, o expresie. LuaŃi loc. Sau, dacă doriŃi, vizitaŃi exponatele. Poate doriŃi 
să mai comandaŃi câte ceva. 
   - Daaa, un Făt-Frumos care să-mi facă pedichiura, a spus femeia cu genunchiere şi 
apărătoare de metal. 
   Geamăna ei a privit-o urât.  
   - Ce...? Vreau şi eu un bărbat de unică folosinŃă... 
   Cealaltă a făcut un semn ameninŃător. 
   Barmanul s-a retras de urgenŃă în spatele unui panou semitransparent. 
   Femeile au urcat scările către bestiariul de homunculuşi şi femininculuşe. Femeia în 
albastru era uşor stânjenită: 
   - De ce n-au haine? E atât de umilitor! 
   - Ai vrea să crească hainele pe ei? Lasă, că le-au rămas destule lucruri de-ascuns! Uite, asta 
te priveşte! 
   Într-adevăr, dintr-un cilindru topaz o privea cu atenŃie o femininculuşă. Atât de atent că nu 
mai clipea. 
   - Oare mă vede cu-adevărat? 
   - Poate odată îşi va închipui că te-a visat. Vede şi te visează. 
   - Aşa, nenăscută? 
   - Şi ce dacă? 
   - Oare cum o arăta Faustina? 
   - Eşti geloasă? 
   - PuŃin. Ce s-o fi întâmplat cu ea? 
   - O să aflăm cât de curând. 
   - Uite că şi tu eşti privită! 
   - De cine? 
   - De ăsta... de ăştia doi... de toŃi ăştia de-aici... şi li se trezesc bărbăŃiile... 
   - Înainte să fie ei vii? Parcă am mai trăit deja asta... 
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   Homunculuşii deveneau tot mai agitaŃi. Unul a început să se zbată, să lovească pereŃii de 
sticlă, a intrat în convulsii, apoi a înŃepenit cu ochii deschişi. Un fluid greu cenuşiu a început 
să se lase pe fundul cilindrului. 
   - Ce-aŃi făcut, domnişoară? a intervenit Wagner. Aşa ceva n-am mai pomenit, nu mi s-a mai 
întâmplat niciodată! Vă rog să vă îndepărtaŃi imediat de homunculuşi! O să distrugeŃi tot... 
   - Poate dacă Ńi-ai mai acoperi şi tu triunghiul n-ar mai sări aşa toŃi, a dojenit-o femeia în 
albastru pe geamăna năzdrăvană. 
   - Dar ăştia îl văd prin oricâte haine... Cred că de vină este parfumul. 
   - Nicidecum, domnişoară, a intervenit Wagner. Sticlele sunt ermetice. 
   A privit-o atent. A făcut ochii mari: 
   - Nu se poate. Tu eşti... chiar tu, cu-adevărat? Morgana? 
   - O să-Ńi plătim toate daunele, i-a spus femeia-n albastru şi a luat-o de braŃ pe geamăna ei 
roşcată. Ghidul e gata? 
   - Da... Să nu vă miraŃi: are chipul lui, mentalitatea lui, legendele lui. O să vă ducă pe urmele 
originalului şi o să se comporte la fel ca originalul – aproape identic.  
   Cele două femei l-au privit pe ghid cu uimire nedisimulată: era leit prinŃul.  

   - E chiar mai deteriorat decât atunci 
când m-a părăsit, a gemut femeia-n 
albastru. 
   Bărbatul vieŃii ei privea cu ochi goi, 
cu o faŃă inexpresivă. Apoi s-a uitat 
derutat împrejur. A ieşit din conac fără 
să le adreseze nici un cuvânt. 
   - LuaŃi-vă chiar acum după el, le-a 
spus Wagner. N-o să v-aştepte. 
   - Ăsta e chiar un Făt-Frumos de 
unică folosinŃă? a vrut să ştie 
adolescenta focoasă. 
   Wagner a ridicat din umeri. 
   Cele două femei l-au urmărit pe 
bărbat la o distanŃă de câŃiva paşi. 
Bărbatul se oprea după raŃiuni numai 
de el ştiute. De fiecare dată pare că 
adulmeca aerul. Privirea lui era 

scrutătoare. Nu găsea ceea ce căuta.  
   Într-un târziu au ajuns la ruinele unui castel vechi. Locul era aproape pustiu. Bărbatul avea 
acum tâmplele cărunte. Barba crescuse şi încărunŃise. A căutat în măruntaiele castelului până 
a găsit un cufăr greu. L-a tras cu dificultate afară. L-a deschis. Nu era nimic înăuntru. 
Bărbatul l-a închis. Apoi l-a deschis iarăşi. În cufăr nimic. A întins mâna. Mâna i-a rămas 
suspendată în aer. Ezita. Ştia că acolo trebuia să se găsească ceva, sau să găsească pe cineva, 
nu mai ştia precis.  
   S-a întors pe vechile urme. De după un colŃ de zid pe jumătate surpat i-a apărut Faustina: 
   - Iubitule, de când te-aştept! 
   - De când m-aştepŃi? 
   - Nu ştiu. De mult. Că de când ai murit n-ai mai venit pe aici. 
   - Unde-am murit? 
   - Hai să-Ńi arăt. 
   Faustina l-a luat de mână şi l-a condus la subsol. S-au oprit chiar în locul unde fusese 
cufărul. 
   - Aici. E aici. Uite pulberea ta.  
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   - Pulberea mea? 
   - Adică... ce-a mai rămas din tine. 
   Cele două femei s-au apropiat uşor. Bărbatul era cu spatele. O privea pe Faustina. Faustina 
le-a privit pe gemene. S-a concentrat. Parcă ar fi încercat să le înŃeleagă. Se străduia. La un 
moment dat i s-a luminat faŃa. ÎnŃelegea. ÎnŃelegea aşa cum numai o femeie poate să înŃeleagă 
– chiar şi una bio-mecanică. A privit-o atât de intens pe femeia în albastru, atât de intens, ca 
şi cum ar fi vrut să-i copieze într-însa chipul. 
   - Rămâi cu mine, iubitule, i-a şoptit ea bărbatului. 
   Femeia în albastru a tresărit. Cealaltă i-a şoptit: 
   - Ce nesăbuinŃă, surioară. Vezi ce-ai făcut? Ăştia doi o să se împreuneze chiar acum. Ai 
plătit ca să vizionezi un adulter în direct! 
   Femeia în albastru şi-a muşcat buzele. 
   - Acum îl mai iubeşti? Nu te-ai vindecat încă? 
   - Îl iubesc. Doamne, cât îl iubesc! Mai mult ca oricând, a izbucnit ea într-un suspin mut. 
   Bărbatul a privit-o rece pe Faustina.  
   - Cine eşti tu? 
   - Sunt eu. Nu vezi că sunt eu?  
   - Cine? Care eu? 
   Faustina a luat chipul femeii în albastru. 
   Bărbatul a avut o străfulgerare. Apoi străfulgerarea s-a stins. Chipul nou al Faustinei a durat 
un singur minut. Apoi Faustina a luat chipul Îngerului MorŃii. A întins către bărbat degetul 
arătător – un deget  neverosimil de lung. Bărbatul a atins şi el degetul arătător. Când cele 
două degete s-au atins, bărbatul s-a prefăcut în pulbere. Faustina a devenit inertă. Privea 
pulberea cu ochi morŃi. 
   Fecioara de flăcări a început să strângă pulberea într-un borcan – un fel de urnă. Femeia în 
albastru o privea siderată: 
   - Ce faci? 
   - łine-l. E-al tău.  
   - De unde ai luat borcanul?  
   - N-ai tu treabă. Să spunem că sunt fată prevăzătoare. Ia-Ńi soŃul. Mă rog, ce-a mai rămas 
din el. 
   - Ai ştiut de la-nceput, nu-i aşa? 
   - Poveştile astea se termină întotdeauna la fel. 
   - Da, se pare că ai dreptate. 
   - Oamenii sunt atât de previzibili. Se poartă ca nişte automatoni. 
   - Şi tu ai început să te comporŃi previzibil. O numim consecvenŃă. 
   - Eu nu sunt om. 
   - Dar nu eşti departe. 
   - Sunt visul lui: ai uitat? 
   - Cum aş fi putut? 
   - Ia-i pulberea. Păstreaz-o cu sfinŃenie. ÎŃi mai spun o singură dată. Am citit în CărŃile 
Oamenilor că vor învia cu toŃii la sfârşitul lumii. Nu mai e mult. Dacă mă asculŃi, soŃul tău va 
învia lângă tine. 
   - Dar dacă va învia în dublu exemplar? Că şi ghidul s-a făcut pulbere. Şi tu ai luat şi 
pulberea sa. 
   - Şi de unde crezi că puteam să-mi dau seama care e unu’ şi care e altu’? Mă confunzi cu 
cyber-culegătoarea universală? Nu mă mai ofusca. Ghidul e un bio-mecanoid. Mecanoizii nu 
mor şi nu înviază. 
   - Şi totuşi... 
   - Îl Ńii atunci ca animal de casă. Hai, nu mă mai enerva! 
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   - Şi după înviere ce-o să se-ntâmple cu noi, cu el? Dacă nu mă va recunoaşte...? 
   - Să n-ai nici o teamă. E-n grija mea. Ştiu unde-i găsesc sufletul. Îl văd. 
   - Cum îl vezi? 
   - Percep tot ce e transparenŃă. 
   - Nu. Te-am întrebat cum îl vezi? În ce stare? 
   - Este apatic. Decerebrat. E-n limburile deznădejdii nădăjduitoare. 
   - Şi ce-ai de gând? 
   - Ai văzut-o pe Faustina când a luat chipul tău: ai surprins reacŃia lui? Încă există speranŃă. 
Am să mă cufund în sinele lui în somnul profund: cu toate spiritele nesăŃioase ale sângelui, cu 
mâniile iuŃi, cu slăbiciunile de mare preŃ ale simŃurilor, cu senzualitatea mea cea nebună. 
Gata, că o să ajung să regret că nu mai exist! 
   - Şi acum ce o să se mai întâmple? 
   - Nimic. Trebuie să ne despărŃim. Tu ai să pleci, eu am să plec. 
   - Îmi pare rău. 
   - Nu mai pot să fac nimic pentru tine. Iar cu mine niciodată n-a fost nimic de făcut. 
   - Plecăm pur şi simplu? 
   - Fiecare cu calea sa. 
   Cele două femei s-au îmbrăŃişat. O noapte neagră ca o uitare a acoperit totul. 
 
    Iazul a devenit negru.  
   - ÎŃi mulŃumesc, mamă, a spus încet fata din iarbă.  
   Lângă ea, un tei îşi scutura discret floarea. Soarele era la apus. Noaptea din vis se revărsa în 
realitate. Fata şi-a privit palmele de rubin; apoi apusul, cărarea. Pe cărare venea un băiat. 
   - Să te ajut să te ridici, i-a propus băiatul. 
   - ÎŃi mulŃumesc. 
   - Te simŃi mai bine? 
   - Eşti un prieten bun. Singurul meu prieten... 
   - Nu înŃeleg de ce. Eşti atât de dăruită... 
   - Da, cu darul neputinŃei, a oftat ea surâzându-i trist. 
   Băiatul a luat-o de braŃ. Fata s-a ridicat încet în picioare. łinea în palme bastoane cu 
măciulii de metal. Le strângea de fiecare dată cu atâta încrâncenare, că semnele acestea din 
palme nu vor dispărea prea curând.  
        Mihai M. S. Maxim 
        2. 01. 2012 

 
   Notă: Picturile, desenele şi montajele care au însoŃit povestea şi care aparŃin unor pictori 
şi graficieni celebri sunt după cum urmează: Albrecht Dürer (p. 78 – Sfântul Ieronim, 86 şi 
87), H. R. Giger (p. 75 – Valiza-uter, 79 –  Mia, 80 – Li I, 82 – Vlad łepeş şi 83 – Schelet 
tricefal), Wayne D. Barlowe (p. 85 şi 88), John Everett Millais (p. 90 – Ophelia) şi Arnold 
Boecklin (p. 90 – Island of the Dead). 
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Ajungi   

seminŃie 
aleasă, neam 
sfânt, preoŃie 
împărătească 

ÎŃi ştergi 
urma într-un 
incendiu şi 

intri în 
legendă 

Devii creator 
de frumuseŃe 
şi prieten al 

Muzelor 
Adevărului 

Ajungi 
complet 

invizibil prin   
tăcere şi 
mister 

ÎŃi salvezi 
sufletul dar 
nu şi opera 
de o viaŃă, 

care dispare 

ÎŃi descoperi 
sufletul de 

copil şi cu el 
cunoşti 

ÎmpărăŃia 
 

Mephisto 
face criză de 

nervi 

Transformi 
bile de 

popice  în 
capete de 
oameni 

Vezi Învierea 
cum schimbă 
condiŃiile de 

fiinŃare a   
Universului 

ÎŃi trasezi 
intrigile 
direct în 

viaŃă, nu în 
piese 

MaimuŃoiul 
din Tarot se 
apleacă şi îŃi 

şopteşte o 
taină 

La nunta ta 
vin tritoni de 
baltă, ondine  
şi cucuvele, 

nereide 
Iustina - 

Faustina îşi 
bate joc de 

tine şi apoi te 
ignoră 

Ucizi cu 
antidotul 

ciumei  mai 
mult  decât 
ucide ciuma 

Ai sfânta 
înfiorare în 
faŃa tainelor 

lumeşti şi 
supralumeşti 

NesăbuinŃele 
fac şi ele 
parte din  

„dragul de 
viaŃă” 

Nimic nu-Ńi  
mai pare 

 irecuperabil,  
doar sufletul 

tău  

ArăŃi tânăr şi 
te căsătoreşti 
la 70 de ani 
cu o fată de 

18 
Zbori prin 
văzduh dar 

nu vezi decât 
idealuri 

prăbuşite 

Lilith râde. 
Lui Lilith îi 

iese din gură 
un şoarece 

roşu 

ÎŃi apar 
crasnicii, 
corcituri 

între draci şi 
femei 

AcŃiunile 
tale fac să te 
urmărească 

Eriniile 
(Furiile) 

Vezi binele 
din miezul  

durerii  şi îl 
recuperezi 
cu tot cu ea   

Euphorion 
(Poezia) te 
părăseşte şi 
rămâi fără 
inspiraŃie 

Provoci 
catastrofa 
planurilor 
celorlalŃi 
oameni 

Empuza, o 
lámie cu 
picior de 
măgar îŃi 

urâŃeşte totul 

Vezi icoane 
de fiinŃe şi 

lucruri 
zburând în 

stoluri 

ÎŃi râzi de 
Shakespeare 

dar devii 
personaj al 
dramei lui 

ÎŃi apare 
zeiŃa NopŃii, 

Hecate, 
călare pe o 

scroafă 

Elena din 
Troia (un 

succubus) te 
fascinează şi 

te seduce 
Himera Ńi se 

arată sub 
înfăŃişarea 

idealului tău 
secret 

Creezi un 
homunculus 
ce-Ńi spune 

trecutul 
omenirii 

„Drum în 
nedorinŃă” 
către Mume 
să afli marile 

paradigme 

Noaptea 
Walpurgiei 
şi frenezia 
pierderii de 

sine 

Parnasul te 
face să fii un 

erou al 
plânsului 
interior 

Margareta Ńi 
se dăruieşte 
dar tu o faci 

să sufere 
cumplit 

1. TentaŃia 
de a fi un 

ales al 
suferinŃei 

2. TentaŃia  
dobândirii 
puterilor 
magice 

 

3. TentaŃia 
pătrunderii 
raŃiunilor 

divine 

4. TentaŃia 
de a-Ńi 

înscena 
moartea 

5. TentaŃia 
de a 

mântui 
dracii 

6. TentaŃia 
tinereŃii şi  

iubirii 
veşnice 
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Wayne D. Barlowe 

 
Jocul Faustiana 
 
   Există şase bileŃele împăturite ce stabilesc traseul iniŃial al fiecărui jucător. Fiecărei cifre îi 
corespunde o tentaŃie sau o ispitire iniŃială – menŃionată la primul nivel al grilei destinelor. În 
total există şapte niveluri, ultimul stabilind deznodământul sau starea finală a personajului 
fiecărui jucător. Deasupra fiecăruia se află imaginea patronului spiritual al acelei finalităŃi: 1. 
Sfântul Ciprian al Antiohiei; 2. Johann Georg Faust; 3. Pedro Calderón; 4. Kit Marlowe; 5. 
Gotthold Ephraim Lessing; 6. Johann Wolfgang Goethe. 
   Fiecare jucător primeşte la începutul jocului două cărŃi (pătrate) cu linii de destin. Acestea 
sunt: drum drept, drum curb, drum cu două căi, drum cu trei căi. E necesar să apară o 
continuitate a liniei de destin pe care se deplasează personajul fiecărui jucător de la primul 
până la ultimul nivel.  
   Jucătorii îşi aşază, în ordinea numerelor iniŃiale, câte o carte (pătrat) cu linii de destin 
începând cu nivelul al doilea. Cartea poate fi rotită oricum, singura condiŃie fiind aceea ca 
una din căi să pornească din dreptul cifrei nivelului unu. Jucătorii trebuie să fie atenŃi să nu se 
blocheze pe cele două culoare laterale, nici să nu încerce să vireze pe un culoar învecinat 
unde drumul lor nu mai poate continua. Dacă rămân blocaŃi, acela reprezintă sfârşitul 
destinului personajului lor. După ce a depus fiecare jucător o carte a destinului, mai trage o 
carte, astfel încât la fiecare set de mutări un jucător să poată alege între două cărŃi. 
   Jocul se încheie atunci când unul din jucători atinge ultimul nivel cu linia de destin 
îndreptată către un patron spiritual. Fiecare nivel are şase căsuŃe tematice, conform cărora 
personajul fiecăruia dintre jucători trece printr-o anumită experienŃă. Când jucătorii „virează” 
pe alt culoar, are loc fenomenul literar al contaminării motivelor.   
   La sfârşitul jocului, fiecare jucător consemnează experienŃa virtuală a personajului său. 
 

Mihai M. S. Maxim 
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Paradox      (Gen: Horror-survival) 
 
   Provocare: DescrieŃi o situaŃie în care un personaj e nevoit să-şi depăşească 
dramatic limitele. 
 
   Se joacă în doi: unul din jucători e „supravieŃuitorul”, celălalt este „închizătorul” – cel ce 
stabileşte limitele. Jocul se încheie când unul din jucători este blocat, sau când confruntarea e 
evident că se poate prelungi la infinit (remiză). 
 
 
   Cu faŃa la perete 
 
     Protagonişti: Vlad I. T. Popa, 6 A – supravieŃuitorul 
    Mihai M. S. Maxim – închizătorul 

 
   SupravieŃuitorul: Irina visează cai verzi pe pereŃi. 
   Închizătorul: Unul din cai coboară şi-o muşcă de gât. 
   Calul primeşte aripi, devine asemănător unui fluture şi Irina îl pune într-un insectar. 
   Calul cu aripi de fluture are corp şi colŃi de vampir, iar acul n-a fost de argint, aşa că iese 
din insectar şi se aşază cuminte lângă Irina, pe care a transformat-o în vampă. 
   Fiind vampă înaripată, Irina îşi ia zborul din camera cu miros liliachiu. 
   Irina se loveşte cu fruntea de bolta de oŃel a cerului şi-şi pierde toate visele. 
   Bolta are de fapt multe alte vise în ea, primite de la vampiri neatenŃi sau pur şi simplu 
uitate, aşa că Irina fură alte vise în locul celor vechi. 
   Visele furate de ea sunt expirate de cel puŃin două sute de ani; în plus, ele nici nu suportă 
lumina soarelui. 
   Da, dar mai au ambalajul. 



 101 

   Ambalajul e proprietatea guvernului şi nu poate fi folosit decât cu acordul elfilor albaştri, 
care sosesc revoltaŃi. 
   Dar Irina e prietenă cu elfii albaştri ce se aflau pe pereŃi în spatele cailor verzi, aşa că elfii 
nou-veniŃi se liniştesc. 
   Elfii albaştri au urechi lungi şi cozi, aşa că Irinei, prin virusul prieteniei, îi cresc urechi 
lungi de elf şi coadă. 
   Bine că nu i-a crescut minciuna; iar elfii au o coadă destul de scurtă, aşa că Irina nu este 
deranjată. 
   Minciuna are picioare scurte, da’ coadă lungă. Irina are un adevăr care se crede minciună şi 
căruia i-a crescut coadă. 
   Da, dar nasul a rămas mic: Irina are un adevăr care nu se crede nimic. 
   Herghelia de adevăruri e alungată de herghelia cailor-vampiri, aşa că Irina rămâne singură, 
fără certitudini şi fără prieteni. 
   Dar mai are bolta de vise. Prin vise cunoaşte noi prieteni. 
   Prietenii au capete de oŃel ca şi bolta cerului; şi neuroni care se simt singuri. Irina se 
plictiseşte. 
   Dar în vise nu sunt numai prieteni mono-neuronali, ci şi cai verzi şi elfi albaştri şi maro, 
care sunt distractivi. 
   Irina e vampă: şi-i muşcă pe toŃi cu visele ei agresive. Şi toŃi fug şi se-ascund. 
   Nu toŃi: pe caii verzi nu-i poate muşca, că ei sunt vampiri-lilieci şi nu înfloresc decât o dată 
pe an.  
   Cum a gândit la liliecii mov – ce înfloresc o singură dată pe an, şi numai când se apropie de 
ei vampirii-căluŃi cu aripi de fluturi – din mintea Irinei se iveşte Irina cea rea. 
   Dar Irina cea rea nu poate face nimic: ea are aceleaşi vise, nu s-a lovit de boltă. 
   Irina cea rea nu poate face nimic, însă prietenele ei pot, aşa că îşi cheamă prietenele – 
Irinele sau Eriniile, adică zeiŃele crunte ale răzbunării – care o pedepsesc pe Irina cea bună că 
a îndrăznit vis. 
   Parcă Irina nu avea prieteni... 
   Duşmanii Irinei îi sunt singurii prieteni. Irina nu va supravieŃui. 
   Ba va supravieŃui, că e aproape un elf albastru – iar elfii sunt nemuritori. 
   Irina cea rea şi-a muşcat autorii. Ei sunt cei ce nu vor supravieŃui. Irina da, însă nu va mai 
putea niciodată să viseze.   
   Acuma Irina are prieteni: pe autorii ei, care acum şi ei sunt vampiri. Îi soarbe şi ei o sorb. 
   Şi autorii muşcă din vise şi visele lor nu vor mai supravieŃui răsăritului. 
   Ba da, fiindcă e aproape dimineaŃă şi ei trebuie să se ascundă: nu mai au timp să vâneze 
visele iuŃi. 
   Ei se ascund în ultimul neuron rămas viu din lumea Irinei; şi îşi promit solemn să nu mai 
gândească, să nu mai cugete nimic. 
   Atunci Irina va fi un fluture, dar nu unul care să poată fi prins şi pus într-un insectar. 
   Irina se aşază în somnul fără de vis şi adoarme pentru totdeauna. Nimeni nu o va mai trezi. 
SupravieŃuieşte şi este trează numai Irina cea rea.  
   Dar Irina cea rea nu poate supravieŃui fără visele Irinei celei bune aşa că, vrând-nevrând, 
Irina cea bună locuieşte-n Irina cea rea. 
   Autorii s-au trezit că locuiesc într-un neuron sălbatic: Irina cea rea s-a sălbăticit datorită 
unuia din visele furate ale Irinei celei bune. Şi sălbatică va rămâne pentru totdeauna.  
 
 
      2. 04. 2012, între orele 10:15 şi 10:45 
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O vizită la mormânt 
 
Protagonişti:  Teodora Mitea, 6 B – supravieŃuitorul  
  Mihai M. S. Maxim – închizătorul 
  

   Melisa vizitează mormântul tatălui ei. 
   Mormântul se deschide şi Melisa e 
înghiŃită. Tatăl ei nu-i aici. 
   Mormântul este, de fapt, o iluzie a 
Melisei; şi aceasta ajunge în trecut, unde 
îşi întâlneşte tatăl. 
   Mormântul este o carte şi tatăl din carte 
este acum un băieŃel năzdrăvan. Crede că 
Melisa e mama lui. 
   Melisa are la ea o poză cu ea împreună 
cu tatăl ei. Îi arată poza băieŃelului şi 
speră ca acesta să-şi amintească cine e. 
   Tatăl din poză arată acum ca un copil.  
   Melisa îi recită atunci o poezie pe care 
el i-o spusese cu mult timp în urmă şi pe 
care tatăl ei o învăŃase de la mama lui. 
Poezia era o dedicaŃie tuturor celor cu 
suflet de copil. 
   Tatăl are nu numai sufletul, ci şi mintea 
de copil: îşi aminteşte o legendă cu 
balauri şi zâne, pe care i-o povestise 
demult Melisei; numai că acum i-o 
povesteşte preschimbându-se pe rând în 
balaur, cavaler, zână şi vrăjitor. 
   Melisa încearcă să vadă dincolo de 
trup, în suflet şi, pentru că gândul ei 

călătoreşte atât de adânc în timp, Universul îi teleportează pe amândoi pe o planetă pe care 
nu te mai poŃi preschimba în nimic: eşti doar suflet pur. 
   Sufletul tatălui Melisei generează imagini: băieŃelui se joacă de-a tata şi fiica şi atunci apare 
o Melisă nouă, de trei anişori. 
   Melisa începe să se joace cu ei, se învârt şi cântă împreună formând o stea din toate 
sufletele lor. Dar fetiŃa cea mică îşi dă seama că este numai o clonă a spiritului; şi nu 
suportă adevărul. Moare subit. 
   Melodia este rotundă şi mormântul apare acum ca un cerc şi ca un vârtej negru, lent. 
BăieŃelul se culcă în poala Melisei şi adoarme profund. Melisa e fericită, dar nu prea mult: 
Melisa cea mică, geloasă chiar şi în moarte, se ridică şi-o trage de păr. 
 Melisa reală nu se aştepta la o asemenea înviere. Ea varsă o lacrimă în care se cuprind şi 
suferinŃele şi spaimele copilăreşti ale Melisei celei mici.  
 FaŃă de lacrima aceasta, în care sunt cuprinse toate suferinŃele lumii, moartea e o iluzie. 
BăieŃelul visează cum creşte mare; se joacă iarăşi de-a tatăl şi fiica şi apare Melisa-
adolescentă, Melisa din viitor, ce se confruntă cu suferinŃe gândite. 
 BăieŃelul o ceartă pe Melisa-adolescentă deoarece i se pare că aceasta s-a îmbrăcat 
nepotrivit şi, adânc în sufletul său, tatăl îşi aminteşte de emoŃiile pe care ar fi trebuit să le 
aibă în viitor dacă ar mai fi trăit. BăieŃelul este acum întruchiparea miniaturală perfectă a 
tatălui: e tatăl redus dimensional. 
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 Melisa-adolescentă nu suportă dojana şi fuge în noapte. Se iau după ea Melisa cea mititică, 
ce Ńine în mâini câte-un balaur de pluş, şi Melisa reală, ce simte că-şi Ńine în palme inima. 
 Balaurii prind viaŃă şi se uită în ochii Melisei reale. În ochii ei văd suferinŃă şi îngrijorare. 
Ei mănâncă durerea celor trei Melise, se umflă şi cad grei la pământ. Se cufundă în somnul 
pământului. 
 Melisa cea mică îi ia şi îi strânge în braŃe cu toată puterea ei: balaurii, recunoscători, sforăie, 
râgâie şi pârŃâie. Mâncarea de durere pesemne că le-a priit. Melisa-adolescentă priveşte 
întreaga scenă cu duioşie. 
 Melisa reală îşi vede în ele toate trecuturile şi viitorurile posibile şi imposibile şi rămâne aşa 
nesfârşit, până când uită de ea, până când e ajunsă din urmă de tatăl ei – cel adevărat. 
 Este aşa cum îl ştia. Vrea să-i vorbească, dar el îi pune un deget pe buze şi îi şopteşte o taină. 
Taina va fi de-acum încolo numai a ei. Şi ea priveşte acum în ochii lui albaştri. Şi mormântul 
e-o carte cu file albastre. Şi filele se închid ca nişte văluri şi totul se resoarbe şi totul e iarăşi 
aşa cum a fost. 
 
        3. 04. 2012 
 
Jessica, împărăteasa muştelor  
 
Protagonişti:  Diana Voicu, 6 A – supravieŃuitorul 
  Bogdana Halmaghi, 6 A – închizătorul 

 
    Jessica se plimbă frumos printr-o 
pădure sumbră. 
   Când deodată un dragon care scuipă 
foc o înghite nemestecată. 
   Ea se zbate, gândind cum a putut să 
ajungă acolo, nedându-şi seama 
imediat că totul e o iluzie. 
   Dar tocmai când aceasta se gândea în 
linişte, ceva real se întâmplă: din nori 
căzu deodată o ploaie de săgeŃi de oŃel. 
Una îi străpunse Jessicăi pieptul şi ea a 
rămas fără viaŃă. 

    Jessica ajunge într-o lume ciudată, visează, gândeşte liber. Îi e chiar mai bine fără viaŃă. 
Da, observă că nu e chiar atât de rău cum pare de-afară. E o lume de vis – plăcere! 
   Se pare însă că soarta o vrea total moartă: o stea se îndreaptă spre ea şi o soarbe-n neant – 
fără posibilitate şi cale de întoarcere – şi Jessica ajunge printre mii de suflete pierdute şi acolo 
va rămâne în veci. 
   Vecii se plictisesc şi pleacă. Chiar dacă cineva o vrea fără suflet, fără de sine însăşi, ea 
încearcă să şi-l Ńină cât mai aproape de ea. Şi nu varsă nici o lacrimă, deoarece există 
speranŃă. 
   SperanŃa moare prima. Ca o fantomă, Jessica crede că nu i se va mai întâmpla nimic, însă 
ceva la fel de orbitor ca soarele o pândeşte şi, la momentul potrivit, o capturează cu o rază 
albă şi-i arde sufletul. Îi închide cenuşa într-un cufăr plin de venin, Ńinut strâns de ceva ca o 
iederă otrăvitoare, ce creşte din nucleul de soare. 
   Dar ea se hrăneşte cu soarele acela omorâtor şi din venin îşi face artere şi vene, trup şi 
nervi şi sânge verzui, formându-şi astfel un trup extraordinar. Cu mâini lungi verzi şi degete 
lungi îşi ia cenuşa roşiatică a sufletului care încă mocneşte. Vrea să şi-l repare. 
   O vede Împăratul muştelor – Beelzebub – şi o ia de soŃie. Adică o ia dracu’ şi-o duce în iad. 
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   Ea, ştiind că iubirea e o putere extrem de mare, îl alintă şi îl sărută pe trompiŃă. Ăluia, de 
surpriză, îi cade trompa cu tot cu fălci pe podea, apoi se ridică rapid şi se retrage, dispare în 
umbră, doreşte să fie şi el mântuit şi i se aprobă. Jessica se întoarce la ale ei. Îşi reface o 
parte din suflet, se drege cu ce mai găseşte pe jos, se simte bine. 
   În cele din urmă, Jessica învie. Află că părinŃii ei muriseră: de supărare se aruncaseră într-
un lac, plecându-şi sufletele umbrelor. Jessica are sufletul zdrobit. Plângând, se stinge puŃin 
câte puŃin. Pleacă în ceruri cu hotărârea de a nu se mai întoarce înapoi. Nemaiîntorcându-se 
înapoi, aşa se sfârşeşte drama. 
   Drama îşi trage puŃin răsuflarea şi îşi revine. Continuă. Jessica nu părăseşte cerurile: 
coboară pe pământ cu tot cu cer, apoi coboară cu cerul sub pământ, în Ńara umbrelor, să-şi 
caute părinŃii. Încearcă să-i ajute să-şi recapete sufletele... 
  ... sau, cel puŃin, să-i înece într-un lac mai bun. 
        4. 04. 2012 
 
Visări şi renaşteri  
 
   SupravieŃuitorul: Vlad Rusescu, 7 B 
   Închizătorul: Liviu Popa, 7 B 
 

   Îmi încep visul. 
   Visul va fi un coşmar. 
   Voi găsi bucuria în el. 
   Bucuria te ucide, vei muri, apoi moare şi bucuria. 
   Spiritul meu va trăi pe veci. 
   Spiritul moare de tristeŃe într-o cetate a disperării şi 
se transformă în cenuşă. 
   Voi renaşte din cenuşă ca Pasărea Phoenix. 
   * 
   Îmi încep visul. 
   Visul tău e un coşmar. 
   Voi găsi bucuria în el. 
   Vei fi orbit de răutate şi vei rămâne blocat în coşmar. 
   Mă împrietenesc cu coşmarul, îl manipulez şi îl 
convertesc. 

   Eşti închis într-o lume goală şi oarbă, în care poŃi auzi doar coşmarul. 
   Chem spiritele din întuneric care-mi şopteau coşmarul şi ele se îmbunează şi mă ajută să 
intru într-o lume plină de oameni şi viaŃă. 
   Eşti însă copleşit de mizeria umană şi cazi în propria ta nebunie. 
   Intru în propria mea nebunie şi îmi dau seama de mizeria şi de răul ce mi s-ar putea 
întâmpla. Uşor, uşor, încep să transform lumea în bine. 
  Toate aceste lucruri se întâmplă doar în capul tău, iar în lumea reală eşti torturat de 
demoni şi chinui oameni. 
   În toată această mizerie un om adevărat vine la mine şi-mi dă o cruce şi-o carte de 
rugăciuni. Eu încep să fac cruci către demoni şi ei dispar într-o lume nevăzută şi nu se mai 
întorc.  
   Acum tu devii ceea ce sunt eu şi ai de ales: ori torturezi câte un om pe rând făcându-l să 
alerge nebun prin coşmaruri, ori omori deodată toată umanitatea într-un coşmar general. 
   Aleg să torturez câte un om pe rând. Torturez cu întrebări fără răspuns tot ceea ce întâlnesc; 
oamenii întâlniŃi dispar într-o realitate paralelă care e lumea adevărului; şi, când ajung la 
ultimul om, acesta îmi spune să aleg între două variante: ori îl ucid şi lumea aceasta va fi a 
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singurătăŃii mele totale – voi trăi doar printre insecte şi animale – ori nu îl ucid şi atunci el mă 
va transforma în cenuşă, lumea devenind numai a singurătăŃii sale. 
   Fără să ştii Ńi-ai torturat familia – căci i-ai aruncat pe toŃi dincolo de singurătatea ta. I-ai 
ucis cu arma dorului pe toŃi oamenii. 
   ToŃi oamenii pe care i-am ucis reînvie, deoarece suntem toŃi ca Păsările Phoenix. Şi toŃi se 
întorc la mine cu adevărul.  
   Am pierdut. 
   Te-a învins dorul. Va trebui, la rândul tău, să-Ńi primeşti înapoi şi să-Ńi suporŃi infinit 
adevărul. 
 
        22. 03. 2012 
 
Dincolo şi aici   
 
   SupravieŃuitorul: Ştefania Maria Sabău, 7 B 
   Închizătorul: Ioana Luciana Grozea, 7 B 
 
   Trăia odată o fată care era foarte fericită. 
   Dar fericirea i-a fost distrusă, deoarece mama ei a murit. 
   A trecut peste această durere cu ajutorul oamenilor care o iubeau. 
   Chiar dacă aceştia o mângâiau, o durere nemărginită poposea încă în sufletul ei să muşte 
din el. 
   Un înger a coborât nevăzut pe Pământ şi cu ajutorul unei suflări i-a alungat toată 
nefericirea. 
   După fiecare suflare a îngerului fericirea ei dura câteva ore, dar apoi durerea se întorcea 
mai intensă: doar mama ei o putea alina. 
   Pentru că mama ei era moartă şi nu putea veni, iar suflarea îngerului avea efect doar câteva 
ore, îngerul a chemat alŃi îngeri, cu suflări mai sfinte decât ale lui. 
   Chiar cu toate aceste suflări puse asupra ei, sufletul tinerei era invadat de o supărare 
netrecătoare. 
   Îngerii au apelat la alte fiinŃe, ce puteau vindeca sufletul cu un anumit medicament spiritual. 
   Medicamentul era un anestezic şi durerea fetei era estompată, dar apoi revenea şi mai 
puternică, mai dureroasă ca înainte. Fata nu mai accepta pe nimeni în jurul ei, aşa că 
îngerul a trebuit să plece. 
   Înainte să plece îngerul i-a trimis imagini ale mamei ei, pe care le luase mai înainte din Cer. 
   Imaginile au făcut-o fericită pe moment: până într-una din zile, când fata s-a gândit mai 
mult. Imaginile au devenit dureroase deoarece ea şi-a amintit cât de fericită fusese cu mama 
ei. Sufletul i se sfărâma din ce în ce mai mult. 
   Sufletul i se sfărâma încetul cun încetul, dar îngerilor le-a venit o idee pură. Vor cere ca 
mama să coboare ea însăşi din Cer, să vorbească puŃin cu fiica ei. 
   Mama ei a coborât pe Pământ strălucind atât de tare şi fiind atât de frumoasă, că atunci 
când întâlnirea a trebuit să se termine, fata s-a întristat şi durerea a devenit sfâşietoare, de 
nesuportat. 
   Fata a dorit să moară. Şi a murit puŃin şi mama ei a înviat puŃin şi aşa s-au întâlnit iarăşi, 
undeva între Cer şi Pământ. 
   Dar locul acela era sălbatic şi fiecare din ele a trebuit să se-ntoarcă în lumea ei. 
   Şi fata tot murea – aşa, câte puŃin – şi mama ei tot învia şi astfel s-au întâlnit în locul acela 
în fiecare duminică.  
 
        22. 03. 2012 
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Portretul şi omul său 
 
   Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde a făcut multe 
lucruri reprobabile în scurta sa viaŃă [16 oct. 1854 
Dublin – 30 nov. 1900 Paris], însă niciunul atât de 
revoltător ca romanul „Portretul lui Dorian Gray”. 
   Pictorul Basil Hallward realizează portretul lui Dorian 
Gray – un tânăr de o frumuseŃe rară. Pictura este 
admirată de prietenul său – Lordul Henry Wotton, care 
va dori să-l cunoască pe Dorian Gray şi care va sfârşi 
prin a se împrieteni cu el. Lordul Wotton îl transformă 
însă pe Dorian Gray într-un instrument al teoriilor sale 
estetice, care pretind cultivarea nelimitată a tuturor 
viciilor. Dorian Gray – ca un nou Narcis – se 
îndrăgosteşte de propria lui frumuseŃe. Pictorul Basil 
Hallward şi esteticianul Henry Wotton sunt cele două 
oglinzi de ape în care se contemplă tânărul Dorian Gray. 
El ajunge să îşi exprime la un moment dat dorinŃa 

nesăbuită de a-şi păstra pentru totdeauna chipul acesta.  
   Se spune că cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu e să îŃi împlinească dorinŃa. În cazul 
acesta, spusa se adevereşte: Dorian Gray îşi va păstra de aici înainte tinereŃea şi frumuseŃea, 
indiferent de trecerea timpului sau de acumularea experienŃelor plăcerilor şi viciilor. Însă, 
între om şi tablou, are loc o transmutaŃie stranie: în vreme ce omul rămâne pururea tânăr, 
tabloul se modifică treptat, dezvăluind semne ale viciilor, cicatrici şi indicii. Astfel, când 
Dorian Gray aduce în pragul sinuciderii o actriŃă ce se îndrăgostise de el, pictura îi va 
dezvălui cruzimea.  
   Senzualitatea lui Dorian Gray, cultivată şi potenŃată de Lordul Wotton, nu-i va afecta 
înfăŃişarea, însă va face chipul pictat deosebit de respingător. Din această cauză, Dorian Gray 
va ascunde tabloul. Atunci când pictorul Basil Hallward va descoperi ascunzătoarea şi-l va 
privi, înŃelegând toată grozăvia, Dorian Gray, într-un moment de îndrăcire a minŃii, îl va 
ucide. Imediat pictura va arăta fărădelegea uciderii.   
   Dorian Gray va încerca să distrugă tabloul, însă pumnalul alunecă pe pânză şi i se înfige în 
piept. După moartea lui, are loc reversul transmutaŃiei: pictura revine la forma de la-nceput, 
iar trupul inert al lui Dorian Gray îşi arată brusc bătrâneŃea şi hidoşenia. „Morala [înfricoşată] 
este următoarea: orice exces, ca şi orice renunŃare, atrage după sine propria sa pedeapsă. 
Pictorul Basil Hallward, idolatrizând peste măsură frumuseŃea fizică, precum fac cei mai 
mulŃi pictori, moare ucis de mâna unui om în al cărui suflet a sădit o monstruoasă şi absurdă 
deşertăciune. Dorian Gray, trăind o viaŃă de pură senzaŃie şi plăceri, încearcă să ucidă 
conştiinŃa şi în clipa aceea se omoară pe sine. Lordul Henry Wotton încearcă să fie un simplu 
spectator al vieŃii. El descoperă că cei care se Ńin departe de luptă sunt mai adânc răniŃi decât 
cei care iau parte la ea.”12  
 
TransmutaŃia 
 
   Provocare: ScrieŃi povestea unui om care rămâne pururea tânăr, dar al cărui 
portret îşi schimbă înfăŃişarea în funcŃie de virtuŃile şi păcatele omului. 

                                                      
12 The Letters of  Oscar Wilde, Rupert Hort Davis, London 1962, cf. Oscar Wilde, IntenŃiuni, Editura Univers, 
Bucureşti 1972, p. 11. 
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ObservaŃie: pe fundalul tabloului – care poate fi pictat în manieră renascentistă 
– pot apărea peisajele minŃii şi inimii.  
 
   Notă: Niciunul din autorii prozelor următoare n-a cunoscut opera lui Oscar Wilde până 
atunci. Dar cine ştie câŃi dintre ei se vor aşeza lângă el? 
 
 
Portretul cel viu 
 

   „Ah, nu seamănă deloc! O, tu, tablou al acelei feŃe a 
frumuseŃii nepătate! Nu pot să-mi alin impresia, 
durerea ce-o port în suflet ştiind că, gândindu-mă mai 
mult, mai mult te voi pierde: fantasma ta va pieri încet 
iar eu voi rămâne în neconsolare! Încerc să-Ńi 
imortalizez surâsul veşnic, privirea caldă, dar inima ta 
e de gheaŃă. Eşti împietrită în răceala ce-o ai de demult, 
inimă: eşti plină de uri străvechi, de veşniciile altora! 
Şi tu, portret neclintit, te blestem să iei de acum înainte 
în fiece zi forma sentimentelor mele, să suferi şi tu 
ceea ce sufăr eu, să urăşti ce urăsc eu, să simŃi ce simt 
eu – durerea generaŃiei mele din veacuri – să fim la rele 
şi la bune una şi aceeaşi fiinŃă!” 
   Artistul a tăcut. Pe loc, portretul s-a preschimbat aşa 
cum a spus. Pictorul s-a privit în oglindă: chipul său 
era de o frumuseŃe neprihănită – aşa cum ştiuse că i-a 
fost vârsta de aur. Apoi şi-a privit portretul pe care-l 
pictase, acum încărcat de blestem. Chipul sublim, pe 

care-l gândise, a devenit o creatură pe care nici subconştientul cel mai întunecat nu-l poate 
crea! Acel „kraken” care-i era faŃa părea adus din Hades: acei muşchi de tentacule articulau 
grimase îngrozitoare – furiile şi ranchiunile sale, înălŃate din abisurile zeilor săi infernali, erau 
distrugătorii oricărei speranŃe. Pictorul a văzut adevărul. Autoportretul era plin de ură, umplut 
de păcat până la refuz, plin de negură şi umoare. 
   Artistul, adâncit în gânduri tot mai urâte, tot mai întunecate, s-a-ntors nervos. Nu l-a mai 
privit. În acea noapte, gânduri negre ca mantia nopŃii definitive i-au închis mintea.  
   A doua zi, portretul arăta mai rău ca ieri, mai rău ca niciodată, de parcă ar fi purtat păcatele 
omenirii întregi. Sufletul pictorului era acrit de duşmănie, amar de ură, mort de o durere 
introvertită pe care o purtaseră strămoşii.  
   Pictorul a văzut şi a înŃeles. La vechile duşmănii s-a adăugat acum duşmănia pe care o 
resimŃea împotriva propriului suflet. „Trebuie să fac ceva!” şi-a spus. Nu ştia ce. Această 
stare a durat o săptămână, două, o lună chiar – o lună ca o eternitate! Şi nimeni nu ştia nimic 
de pictor, nimeni nu ar fi pus un gând pentru el. Era absolut singur. CeilalŃi îl vedeau numai 
la exterior: priveau frumuseŃea cea mincinoasă. 
   Chipul pictat era desfigurat, la fel ca sufletul. Într-o zi însă, totul s-a schimbat. Furia a luat 
proporŃii uriaşe. Pictorul a ridicat tabloul în aer, apoi l-a sfărâmat în mii de bucăŃi. Ce 
uşurare! Ce bucurie îi aducea acum hotărârea aceasta de-a rupe cu trecutul, cu moştenirea urii 
şi răzbunării! Va sfâşi definitiv cu aceste păcate de moarte, cu toate aceste otrăvuri. Locul lor 
nu-i aici – poate că în literatură! 
   Apoi a privit uluit. Din rămăşiŃele picturii s-a ridicat o fiinŃă de lumină subŃire. Era tot ceea 
ce putea fi mai frumos: mai subtil decât cerescul, mai frumos decât închipuirea! Ceea ce 
fusese închis cu blestemul era preschimbat, ieşea la lumină refăcut, întărit. Un adevăr de 
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neînchipuit răzbătea în faŃa ochilor săi uluiŃi. Adevărul acesta, ce fusese închis cu şapte 
rânduri de lanŃuri, era o lumină. Această lumină se revărsa acum peste om ca o spovedanie şi 
ca o mântuire. Şi era sigur că fiinŃa aceea de lumină subŃire va fi dragostea sa. 
 
        Bogdan Luca, 7 B 
     
 
Orhideea 
 

 
   Era odată un om care obişnuia să stea 
să se uite pe fereastră: la pomul înflorit 
din mica lui grădină, la orhideea din 
faŃa sa. Odată s-a gândit să îi facă un 
portret – aşa, cum o vede el – ca pe o 
zeiŃă sau ca pe o soŃie preadorită.  
   A început să deseneze şi a tot făcut 
schiŃe; şi a şters şi a refăcut totul, a 
completat visul de la-nceput, şi tot 
aşa.... La un moment dat s-a trezit din 
acea atenŃie profundă pe care o dăruise 
tabloului şi şi-a dat seama că pentru el 
timpul nu a trecut deloc: ceasul de la 
mână arăta aceeaşi oră, aceeaşi zi, 
afară însă era evident că trecuseră 
răsărituri şi apusuri nenumărate. S-a 
uitat pe geam: orhideea dispăruse. 

Cuprins de nebunie şi spaimă, a tot desenat-o şi a tot pictat-o – aşa cum o ştia el – ca femeie 
şi floare – şi fiecare tablou pe care-l crea îl aşeza apoi în cameră lângă el.   
   Când a stat să se uite la ele, a văzut pe toŃi pereŃii camerei – acolo unde-şi rezemase 
tablourile – chipul fiinŃei pe care-o imaginase, pe care-o iubise. Cei patru pereŃi proiectau o 
fiinŃă cu patru dimensiuni – lăŃime, lungime, înălŃime şi viaŃă. FiinŃa aceea imaginată era vie 
şi plutea uşor în faŃa lui. Şi nu numai asta e important. Ci faptul că a pus sufletul şi viaŃa lui în 
fiecare tablou, şi de atunci n-a mai avut zile, nici suflet, ci a rămas tânăr ca în ziua în care-a 
privit orhideea şi s-a hotărât s-o picteze. Sufletul lui s-a stins uşor şi la un moment dat a 
cedat. Şi l-a scos din piept când încă mai pâlpâia, l-a mângâiat, a văzut cu ochii lui cum s-a 
stins, apoi şi l-a îngropat în grădină – în locul unde fusese orhideea.  
   După o vreme în acel loc a răsărit o altă orhidee. Pe fiecare din petalele ei era scris cu litere 
delicate câte un mesaj. Şi mesajele se schimbau în fiece noapte. Era probabil modul fiinŃei 
imaginare de a-i vorbi.  
   Din toate acele mesaje citite de pe petalele albe, sufletul omului a renăscut şi-a crescut şi a 
putut să o iubească mai tare pe-aceea căreia îi dăduse viaŃă şi suflet şi care acuma îi dădea 
viaŃă şi suflet lui. Şi a iubit şi-a fost iubit aşa cum oamenii nu iubesc şi nu merită să fie iubiŃi 
de alŃi oameni.  
       Teodora Pampu, 7 B 
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Portretul omului secolelor 
 

 
   Pictorul, faimos pentru tablourile sale, a tot căutat un 
personaj frumos în mod aparte, dar frumuseŃea sufletului 
era cel mai important lucru. După multe căutări, a găsit 
persoana perfectă. Un tânăr cu părul castaniu şi ochii 
radiind de încredere şi bunătate. Pictorul s-a hotărât 
imediat să-l picteze. Sfârşitul tabloului a adus şi trecerea 
pe lumea cealaltă a artistului, ca şi cum i s-ar fi scurs viaŃa 
în culorile acelui tablou. 
   Tabloul a trecut prin multe muzee şi expoziŃii, fiind 
criticat favorabil de mii de oameni şi ales ca fiind cel mai 
frumos portret de până atunci. Şi aşa cum tabloul a rezistat 
sute de ani, aşa şi tânărul cel frumos şi bun la suflet. Cu 
fiecare secol tabloul se schimba din frumos în minunat, 
din minunat în extraordinar, şi tot aşa, înfăŃişând semne 
ale ajutorului tânărului către umanitate şi dragostea pe care 

el o exercita asupra fiecărei fiinŃe. 
   Dar de la un timp tânărul cel nemuritor se simŃea tot mai singur, fiecare secundă trecând din 
ce în ce mai greu. S-a hotărât că trebuie să facă ceva cu viaŃa aceasta a lui, aşa că a început să 
îşi petreacă timpul interminabil cu anumite persoane interesante, secolele trecând mai uşor. 
Dar îşi dădea sema că fiecare secundă pe care o petrecea cu o persoană îl va ataşa de aceea 
mai mult şi va fi ca un junghi pentru el când aceea va trece din existenŃă în neexistenŃă. 
Tabloul a început să arate semnele egoismului şi disperării: se tot schimba din frumos în mai 
puŃin frumos, apoi în tot mai urât. Personajul pictat parcă îmbătrânea şi se schimonosea, iar 
peisajul din spatele său era din ce în ce mai trist, mai pustiu. După un secol întreg, tânărul a 
început să păcătuiască greu, să aleagă toate păcatele interzise, păcate de moarte. Trăia acum 
în păduri: se îndepărtase de oameni, pe care nu mai putea să-i suporte, se îndepărtase complet 
de viaŃa de dăruire, care odinioară era cel mai important lucru. 
   Tabloul, acum considerat urât, şi catalogat drept pictură stângace, a fost scos din locul de 
cinste şi aruncat într-un depozit subteran. Depozitul acela era umed, deoarece era legat de 
canalizarea oraşului şi podeaua se inunda din când în când. 
   În timp ce rătăcea prin pădure, tânărul a observat un lucru adus de ape. Strălucea în lumina 
soarelui, iar rama, ca de argint, părea sculptată de îngeri. A privit imaginea. A recunoscut 
peisajul. Era pădurea aceea, pe care n-o mai cunoscuse până atunci, dar pe care-o ştiuse 
pictorul. În tablou era el: un mort cu ochi pătrunzători. 
   Portretul lui plutise în susul râului – de asta şi-a dat seama. Şi s-a mirat. Era un semn. Nu 
ştia că depozitul în care stătuse tabloul se inundase complet, şi nici că acesta călătorise prin 
canalizarea oraşului. Vedea doar că tabloul urcase râul către izvor. 
   Râul acesta, a gândit el, e ca timpul. Trebuia să se-ntoarcă la starea dintâi. Trebuia să-şi 
schimbe viaŃa şi sufletul, să se-ntoarcă în puritate. A încercat de atunci să facă numai lucruri 
bune, a plâns, s-a rugat lui Dumnezeu mult pentru iertare şi pentru moarte. 
   Şi a venit timpul ca portretul să radieze de frumuseŃe, de dragoste şi de fericire, iar ochii lui, 
în culoarea topazului, să strălucească de fericire. S-a trezit că e răpit cu tot cu pădure şi cu 
izvor în mijlocul oamenilor interesanŃi pe care îi cunoscuse de-a lungul secolelor şi lângă 
care, cu fiecare din ei, cu fiecare din morŃile lor, murise şi el un pic.   
 
        Ştefania Maria Sabău, 7 B 
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Omul fără faŃă 
 

    Oamenii îşi doresc toată viaŃa să ajungă şi să 
rămână tineri, dar nu ştiu că există un risc foarte 
mare pe care trebuie să şi-l asume în acest caz.  
   Exista undeva un om ca toŃi oamenii, dorind cu 
ardoare să rămână tânăr pentru totdeauna. Era 
înstărit. Şi era foarte fericit când îşi vedea faŃa pe un 
tablou. Astfel, toată casa lui era umplută cu tablouri 
ale chipului său, în culori asortate plăcut şi cu rame 
costisitoare. Acest om a ajuns să trăiască la 
nesfârşit, nu s-a ştiut precis cum. Poate se va afla. Şi 
tablourile sale aveau în ele ceva special: fiind 
pictate de un artist care putea vedea cu ochii minŃii, 
ele aveau abilitatea de a-şi schimba compoziŃia şi 
formele. Omul habar nu avea de acest lucru, 
deoarece era preocupat mai tot timpul cu căutarea 
jumătăŃii sale. Dar şansa nu-i surâsese niciodată: era 
un om mic, ciudat, cu un chip comun şi care avea 

uneori o expresie nebună pe faŃă. Era un om şters, de o mediocritate perfectă. Şi de aceea 
toată lumea îl ignora; iar el se simŃea prost, deşi nu vroia să o arate. Doar tablourile din casa 
lui o arătau: ele „simŃeau” şi „ştiau” să îi exprime stările. Ele erau el, dar cu totul şi cu totul 
altfel. 
   Într-o noapte, când a venit acasă, omul nostru a rămas uimit: casa era umplută cu apă. A 
fost inundaŃie? A uitat vreun robinet deschis? Or fi intrat hoŃii şi i-au lăsat totul vraişte? 
   La o privire mai atentă, a observat că toate portretele sale aveau picături de apă pe ele: şi 
parcă veneau din interior! Iar culorile lor dispăreau, chipurile erau şterse – la fel ca sufletul 
său! Încetul cu-ncetul culoarea revenea pe tablouri. Însă acestea prinseseră o figură aparte, 
neobişnuită: sub păr nu exista nici o faŃă. Nu aveau ochi, arcade, sprâncene sau gură: erau 
doar chipuri şterse – chiar dacă toate culorile redeveniseră intense, feŃele nu mai erau! 
   Omul a înŃeles întâmplarea: tablourile aveau sentimente şi ele, iar ele se schimbau odată cu 
cele ale omului. Tablourile plânseseră. Acum nu mai plângeau, fiindcă erau oarbe. 
   Omul şi-a înŃeles condiŃia: mediocru şi meschin, era omul universal: semăna cu majoritatea 
oamenilor, era una cu popoarele de egoişti mediocri meschini. Nu avusese ochi decât pentru 
el. Acum sufletul lui nu mai avea ochi deloc. Iar viaŃa lui era nesfârşită deoarece era atât de 
şters încât nu mai avea personalitate, ci se identifica în permanenŃă cu alte vieŃi – de unde-şi 
trăgea fiinŃa – era una cu toŃi ceilalŃi indivizi şterşi, ca şi cum toŃi aceştia trăiau una şi-aceeaşi 
viaŃă! Era omul comun. Specia de care să te fereşti.  
   De atunci, de când a văzut cum tablourile sale i-au devenit conştiinŃă, omul a început să-şi 
cultive sufletul, să aprecieze oamenii de valoare, oamenii interesanŃi. Nu se ştie când a 
devenit o persoană. Dar atunci a început să îmbătrânească. A iubit şi a fost iubit, s-a căsătorit 
şi a îmbătrânit înŃelept, iar acum spiritul său cu chip viu dăinuieşte peste toŃi oamenii. 
 
       Cristian George Filip, 7 B 
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FrumuseŃe maternă 
 
   Odată trăia într-un orăşel de provincie o preafrumoasă femeie. ToŃi oamenii o apreciau 
pentru frumuseŃea ei.  
   Într-o zi un renumit pictor a venit la aceasta. Era un om bătrân, dar cu o tinereŃe 
extraordinară a sufletului. Îi spune femeii că vrea să o picteze. Când femeia a vrut să-i 
plătească tabloul, pictorul i-a spus că acest portret îi va schimba viaŃa şi că ceva plin de 
farmec se va putea întâmpla. Femeia a căzut puŃin pe gânduri, nu ştia ce să creadă. Dar s-a 
bucurat de tablou. 
   După un timp, femeia a făcut un păcat destul de mare. Nu s-a gândit la aceasta decât atunci 
când a trecut prin faŃa tabloului. Ciudat, de când tabloul arată în spatele muzei o pădure arsă? 
Nu mai văd bine, sunt prea obosită? Sau spusele pictorului devin adevărate? 
   Mai trece un timp. Femeia a mai făcut un păcat – unul aspru – care a cauzat multă durere 
sufletească. Când trece prin faŃa tabloului, rămâne şocată: Doamne, ce se întâmplă? De ce în 
spatele meu apar trandafiri ofiliŃi? Atinge tabloul: rama, sticla. Rama deodată se-ntunecă la 
culoare şi rugineşte; sticla devine albicioasă, aşa, ca o negură. Pe faŃa muzei apar zbârcituri, 
riduri, ochii ei îşi pierd strălucirea. Poate că nu mai vede bine, e ameŃită. Sau poate că spusele 
pictorului devin adevărate. 
   Femeia nu-şi mai găsea liniştea. În fiecare dimineaŃă, când se întorcea de la petreceri, se 
confrunta cu aceeaşi problemă. Cu fiecare răutate, cu fiecare păcat pe care-l făcea abuzând de 
propria ei frumuseŃe, pe portret apărea o încreŃitură, un rid, un fir de păr alb, se rărea o şuviŃă. 
Într-adevăr, a gândit, tabloul e fermecat. O revoltă se petrecea în sufletul ei. Ştia că tot răul pe 
care îl făcea altora se oglindea exact în acel portret – oglinda perfectă a sufletului ei. Era un 
semnal de alarmă pe care nu-l mai puitea ignora. Răul făcut îi afecta chipul, dar îi afecta şi 
sufletul – care fusese atât de naiv, atât de inocent! 
   Pe zi ce trece tabloul se făcea tot mai groaznic. Şi la un moment dat s-a şi crăpat într-un loc, 
ca şi când pânza devenise putredă. Era adevărat, totul era adevărat: pictorul avusese dreptate. 
Trebuia să-l caute. 
   Femeia ştia că pictorul trăia retras. Nimeni nu ştia cum trăieşte, deoarece acesta se izolase 
de oameni. Trăia în pădurea de la marginea oraşului. Femeia, destul de îngândurată, a plecat 
prin pădurea aceea. S-a descălŃat. SimŃea iarba rece, plină de picături de rouă, sub tălpi. Era 
destul de frig, dar nu-l mai simŃea – din pricina supărării. La un moment dat îl vede pe bătrân: 
stătea în faŃa colibei. Părea că o aşteaptă de mult. Pictorul era cu un copil.  
   Femeia l-a întrebat ce se întâmplă cu ea. El îi spune că ar fi trebuit să-şi dea seama şi 
singură – să fie atentă la tot ceea ce face. O privise drept în suflet. Ştia că tabloul lui se 
stricase. „Nu-i nimic”, a răspuns el unui gând nerostit. „Am să-Ńi las pe cineva care pictează 
mai bine ca mine!”Apoi a dispărut în colibă. 
   Abia acum femeia s-a uitat la copil. Era o fetiŃă blondă, cu ochii albaştri ca cerul, roşie-n 
obraji datorită frigului dimineŃii. FetiŃa era plânsă. S-a apropiat de ea, a înconjurat-o cu 
braŃele: „Tu eşti mama? Nu-i aşa că tu eşti mama? Mi-a spus că vii...” Femeia a luat-o în 
braŃe. „Da, copilă, eu sunt mama. Dar cum te cheamă?” FetiŃa i-a adormit în braŃe. I-a zis ca 
prin somn: „Cum vrei...” 
   Femeia a stat aşezată cu copila în braŃe mult timp. Doamne! Mi-a spus „mamă”! Se simŃea 
atât de fericită şi împlinită – pentru prima oară în viaŃa ei! Parcă totul se schimba iarăşi în 
bine. O va duce la ea acasă: nu-i pasă de ce va zice lumea, va fi mama ei. 
   Pictorul s-a stins după câteva săptămâni. FetiŃa, pe care o adusese acasă încă din ziua aceea, 
era a ei. Când a privit tabloul, muza întinerise, mii de trandafiri înviaseră în spatele ei. Femeia 
a ştiut că tabloul era aşa după cum o privea fiica ei. 
       Ioana Luciana Grozea, 7 B 
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Platon şi reverberaŃiile Mitului peşterii 
 
Iubire de întuneric sub soarele de opal  
 

   La fiecare 200 de ani, printr-o explozie a 
soarelui de opal, globuri de lumină gălbuie 
se izbesc de pământul cenuşiu, eliberând 
spiritele nefericite ale melancoliei. Ele 
sunt adunate silnic într-o peşteră, de fapt o 
grotă macabră. 
   Legenda spune că spiritele sunt Ńinute 
prizoniere în peşteră şi, când se arată 
soarele, agresiv, prima rază ce intră într-
însa le preface în cenuşă. Seara renasc, 
însă gândurile de dinainte sunt parŃial 
şterse. Aceste fantome sunt triste, dar nu 
mai ştiu de ce; ele nu ştiu una despre alta 

nimic; se văd, dar nu îşi vorbesc. 
   Un singur spirit poate să le citească în suflet – prin nişte ochelari făuriŃi de sirene ale 
oceanelor. El poate vedea ce se află în sufletul fiecărei fantome, poate vedea şi chiar vede o 
mică fiinŃă şezând sau dansând într-însul. Fantomele prizoniere au fiecare câte-o trăsătură 
aparte ce reprezintă tristeŃea singulară cauzată de viaŃa fiecăreia de pe pământ. În fiecare 
seară lumina lunii cheamă spiritele spre infinit. Dar ele, fiind capturate în peşteră, doar se 
amăgesc şi mai tare. 
   Au trecut multe timpuri de când spiritele nu au mai încercat să evadeze din acea închisoare. 
Un singur spirit mai crede că există speranŃă: e cel care vede. El este spiritul unei iubiri 
interzise. În viaŃa lui pământească, bărbatul iubise o zână a întunericului şi acum suferea mut. 
Zâna era ucigător de fermecătoare, şi când spun ucigător, nu glumesc. Ea fermeca fiecare 
fiinŃă care o privea şi se juca cu ea până îi distrugea sufletul. Însă zâna a avut o slăbiciune şi o 
pasiune adevărată pentru acest bărbat. L-a iubit enorm dar, fără să-şi fi dat seama, a lăsat 
întunericul să-i cuprindă natural inima. Această poveste nu a mai continuat iar zâna, din 
cauza întunecării iubirii, a dispărut la un moment dat într-un nor negru. De atunci, spiritul 
bărbatului a rămas singur în moarte şi trist. 
   Aşa ceva nu trebuia să se întâmple. Într-una din seri, spiritul acestui bărbat a încercat să 
alunece afară – pe raza de lumină a lunii. Această rază, vie, se strecurase neobservată printre 
ascuŃitele pietre până în fundul peşterii. Acea lumină era chiar raza iubirii lui interzise. Ea a 
sorbit cu totul spiritul văzător al bărbatului, precum şi razele de dinlăuntrul celorlalte spirite. 
Fiecare dintre razele acestea, furate, însemna ceva dureros: erau raze ale tristeŃii, plângerii, 
iluziei şi dezamăgirii, astfel că raza purtătoare s-a-ngreunat. Spiritul celui ce vede a reuşit să 
se strecoare afară; atunci, dintre pietrele de la suprafaŃa nopŃii au mai răsărit cinci raze de 
lumină blândă, care au colorat tristeŃile, plânsul, dezamăgirile, neputinŃa şi teama în auriu.  
   La ieşirea din închisoare îi aştepta o carte magică: aceasta deŃinea toate secretele lumii 
spirituale, era plină cu imagini ale inimilor şi cu împărăŃii ale gândului. Cel care vede a luat-o 
în mână şi a deschis-o la o pagină albă – pe care apăreau imaginile emoŃiilor trăite de tine în 
clipa aceea. O lumină neaşteptată îi străpunse ochii; în acea lumină i s-au arătat doi lei cu 
coame şi cu aripi de foc, care au început să danseze în jurul cărŃii magice. Şi au dansat şi au 
tot dansat, până când cartea s-a aprins: din ea a ieşit o lumină albă, în care se vedea o femeie 
închisă într-un turn făcut din şerpi. Cel care vede a privit chipul femeii: era zâna 
întunericului, iubita lui din tinereŃe, iubirea vieŃii şi morŃii lui. Din ochii celui ce vede au 
căzut două picături ca de foc. A ştiut atunci că trebuia s-o elibereze cu orice preŃ. 
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   Cel care vede a plecat înapoi spre peşteră, grăbit să le povestească şi celorlalŃi ce trebuie să 
facă spre a-şi recăpăta libertatea. Însă când a intrat în adâncul peşterii a constatat că acolo nu 
mai era nici un spirit; ci doar o fiinŃă neclară, care stătea pe o piartă mare, cu spatele la 
intrare. Atunci când a pus mâna pe umărul fiinŃei misterioase, cel care vede a simŃit pericolul: 
fiinŃa aceea Ńinea în mână un glob de cristal gălbui, în care erau închise în letargie toate 
spiritele sale prietene. Şi a ştiut că dacă fiinŃa aceea va fi ucisă, toate spiritele vor fi libere. 
Însemna că acela era Manipulatorul luminii de opal, lumină prin care voia să-i captureze 
nesfârşit pe toŃi în interiorul tristeŃii şi moleşelii. 
   De frică, sau de revoltă, cel care vede a început să se roage cu voce tare, închizând ochii. 
Străvederea lui a dispărut. Manipulatorul luminii gălbui a Ńipat ca din gură de şarpe şi s-a 
evaporat. Cel ce se roagă a stat cu ochii închişi: se aştepta să se mai întâmple ceva. A deschis 
ochii şi a văzut globul de opal pe jos şi dedesubt o baltă neagră şi lipicioasă. Marele 
Manipulator fusese înfrânt, dar cel ce se roagă nu ştia cum să-şi elibereze spiritele prietene.  
   A luat globul în mână şi s-a rugat. Atunci, luminile aurite ale tristeŃii, plângerii, iluziei şi 
dezamăgirii, precum şi neputinŃei, s-au întors şi-au intrat la loc în cei prinşi. Şi ei au devenit 
aurii: purtau sfinŃirile – străluciri ale lumii pe care n-o văzuseră încă niciodată. 
   Toate spiritele au trecut prin globul de sticlă şi prin globul peşterii. Cel ce se roagă a rămas 
la sfârşit. A ieşit ultimul. 
   Cartea îl aştepta; s-a deschis şi a început să-i vorbească: „Trebuie să găseşti lumea 
fantasmelor adormite.” Apoi a mai spus ceva neauzit, doar pentru el, după care s-a făcut 
nevăzută. 
   Cel ce se roagă şi-a scos din haină şi din lumină fluierul de răchită al dorului şi a cântat, 
pentru ultima oară, cântecul trist al dezamăgirilor. Din nori a apărut un unicorn ca de gheaŃă. 
Cel ce se roagă s-a urcat pe el şi a dispărut. Nici eu nu mai ştiu ce s-a-ntâmplat cu ei pe urmă: 
se spune că au apărut după vreo două zile pe tărâmul fantasmelor adormite. Acolo, în faŃa 
turnului imaginaŃiei negre, făcut din şerpi, se spune că şi-a scos fluierul dar n-a cântat: a făcut 
doar un semn în aer. Mii de raze de lumină au străpuns turnul ieşind cu zgomot, crăpându-l 
devastator şi ruinându-l. Când aproape se dărâmase, un fulger a ieşit din turn şi a urcat la cer 
şi un alt fulger a căzut la picioarele lui. Din el răsări o doamnă cu aripi mari întinse, ca ale 
unui vultur. Era zâna întunericului, iubirea de taină a celui ce se roagă. Atunci când a văzut-o 
se spune că miile lui de lacrimi căzute pe pământ s-au preschimbat în perle. A luat-o în braŃe. 
Zâna i-a dăruit o floare albă. Şi au plecat îmbrăŃişaŃi, fără a-şi spune o vorbă, pe unicornul de 
puf, în miezul unei fericiri neştiute. 
   Şi de atunci nu au mai fost niciodată văzuŃi. 
       Bogdana Halmaghi, 6 A 
       16. 12. 2011   
 
   Poveste cu păpuşi platonice  

  
    O altă seară rece şi întunecoasă aşteaptă să fie plăsmuită. 
Pe străzi aerul curge molcom. Singura mişcare văzută este 
vârtejul lent al ceŃii din lumina felinarelor cu uleiul pe 
jumătate consumat. Răceala serii înaintează încet, precum 
nişte degete în oasele subŃiri ale trecătorilor, 
transformându-le măduva în şiraguri de gheaŃă. Singurele 
fiinŃe care nu se lasă îngheŃate sunt stelele. 
   În seara aceasta, la lumina felinarelor şi a licuricilor cu 
chipuri schimbătoare din înălŃimi, trecea încet printre 
ziduri, pe ziduri, sub ziduri, o făptură întunecată, fără 
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formă, îmbrăcată în ceva ce semăna cu o pelerină lungă şi veche. Era fără faŃă şi expresie, era 
şi înaltă şi scundă, şi slabă şi grasă, şi cuvântătoare şi necuvântătoare, ca şi cum două firi s-ar 
fi luptat în fiinŃa sa. 
   De sub pelerină au ieşit la iveală mai multe umbre, asemănătoare între ele şi asemănătoare 
cu el – Marele Păpuşar. Toate erau reci, nemişcate, cu ochii goi, dar nu erau moarte: erau 
nenăscute. Apăruseră din gânduri ale unor fiinŃe născute; erau controlate precum sunt 
controlate de către iluzionişti umbrele la lumina pală a becurilor.  
   Păpuşarul continuă să meargă. Când a trecut pe lângă magazine sau pe lângă localuri, 
marionetele nu au schiŃat nici un gest, rămânând controlate prin firele gândirii de mintea 
Marii Umbre. Dar când a trecut pe lângă magazinul de jucării, o mică marionetă a deschis 
încet un ochi, apoi pe celălalt. A mişcat încet picioarele. Se născuse, ieşise din lumina de 
celofan a clepsidrei în care fusese Ńinută. Dar încă nu putea rupe firele cu care era legată. 
   Păpuşarul simŃi la un moment dat că o parte din el nu-l mai ascultă. La început nu-şi făcu 
griji, dar treptat acea mişcare necontrolată s-a amplificat; păpuşa devenea tot mai puternică, 
mai trează, mai ameninŃătoare.  
   Păpuşarul îşi continuă drumul, neluând în seamă ceea ce se petrecea sub pelerina lui de 
ceaŃă. Mica păpuşă începu să se asemene tot mai mult păpuşarului. Mica ei pelerină, făcută 
dintr-un şerveŃel brodat, creştea făcându-se apoasă precum lacrimile unui nor orb. Fără să 
observe păpuşarul se micşora iar păpuşa creştea; ea ajunse destul de repede la statura de 
dinainte a păpuşarului, iar păpuşarul la statura fostei păpuşi. Păpuşa deveni păpuşar, iar 
păpuşarul păpuşă. Fostul păpuşar, într-un gest de ultimă iniŃiativă, încercă să se dezlege, dar 
firele rezistau: ele erau controlate de prezentul păpuşar, care le purta ca pe nişte fire de păr, ca 
pe nişte şuviŃe. Ele se uneau într-o coadă lungă, iar aceasta se despica mai jos în mai multe 
şuviŃe către păpuşi.  
   Timpul trecea; păpuşarul născut din păpuşa cea mică încercă să dezmeticească păpuşile, să 
le aducă la lumina adevărului. Ele erau însă oarbe luminii, iar el orb întunericului. Păpuşile 
erau tot mai grele şi povara lor îi trăgea capul către pământ şi îi îndrepta privirea spre stele. El 
continuă să meargă pe acele străzi goale, oarbe, ale întunericului, purtând gândul numai de el 
ştiut.  

                   *  
   Sub ochii lui totul se schimba necontenit: casele se înnoiau dacă 
vroia el, străzile se curăŃau dacă-i plăcea lui. Dar totul părea a fi 
fals: era precum un pictor care-şi modifică propriul tablou. Uneori 
se supăra şi schimba totul: casele şi copacii se strâmbau, se 
micşorau, străzile sau şinele de cale ferată deveneau alei şi trasee 
pentru jucării. 
   Păpuşile deveneau tot mai grele, îl trăgeau în jos spre întunericul 
de nepătruns.  
   Se sătură de condiŃia de cărăuş. Paşii îl purtară pe alte şi alte 
străzi, necunoscute, create chiar atunci, umezite de aceeaşi 
atmosferă rece şi întunecoasă, purtând o frumuseŃe ascunsă, severă. 
Văzu case albe cu hornuri înalte; văzu suflete care ieşeau din 
hornuri în hore lente. A ajuns în faŃa unui cimitir cufundat în linişte, 
durere stinsă, populat cu fiinŃe în doliu. Marile porŃi despicau ca 
nişte cuŃite o lume agitată de una perfect liniştită. Aerul înmiresmat 
al nopŃii aducea câte-un parfum diferit peste fiecare cruce de piatră. 
Intră fără să apese pe clanŃă. Continuă să meargă printre 
mormintele mai noi sau mai vechi, somptuoase sau sărăcăcioase, 
înalte sau scunde, îngrijite sau lăsate-n paragină. 
   Păpuşarul ajunse în colŃul de Nord şi se opri lângă grilajul negru 
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şi rece. Acolo erau şapte gropi proaspete de mormânt. Acolo păpuşarul îşi desprinse toate 
greutăŃile: cele şapte manechine fură aruncate în câte-un mormânt. Nenăscute, cufundate în 
tăcerea şi singurătatea pământului umed, se lăsau înghiŃite încet de noaptea rece. 
 

* 
   Printre mormintele lor se apropie încet de păpuşar o fiinŃă alburie, neclară. Se opri în faŃa 
păpuşarului. Era un inorog alb cu aripi de lapte şi coamă cu imagini şi amintiri de fiinŃe şi de 
păduri. 
   - Unde îŃi este perechea? l-a întrebat păpuşarul. 
   - Este în altă lume. Sunt o fiinŃă călătoare prin lumi şi prin gânduri, precum bătrânul corb cu 
pene de phoenix arzător ce poartă ochii profetici ai pădurii casandrilor întipăriŃi pe aripa 
dreaptă. Sunt un creator de creatori, dar sunt diferit de ceilalŃi. Călătoresc în două lumi 
deodată. Eu şi perechea mea suntem precum Anima şi băiatul ei drag. Cealaltă parte a fiinŃei 
mele este un cal cu aripi de lună şi copite potcovite în fierăria din soare. Vedem fiecare o altă 
lume şi ne-o împărtăşim celuilalt instantaneu, aşa că percepem simultan două lumi. Împreună 
formăm un inorog cu patru aripi şi opt picioare. 
   În acel moment, o lumină mai puternică decât cea a inorogului îl orbi pe păpuşar. 
   - Acum suntem amândoi în aceeaşi lume şi vedem două feŃe ale aceleiaşi lumi, ziseră într-
un glas inorogul şi calul-pereche. 

* 
   Ziua încă nu venise şi nici nu părea să mai vină vreodată, iar păpuşarul era obosit. SimŃea 
oboseala pentru prima dată: era ciudat. Îşi amintea de vremea când fusese păpuşă: dormea 
încontinuu iar păpuşarul de dinainte îi controla somnul. Dar acum, fiind o fiinŃă vie, nimeni 
nu îl mai manevra. Libertatea era extrem de obositoare.  
   Păpuşarul era încă orb; ochii lui s-au obişnuit greu cu lumina vie. După un timp a putut să 
privească inorogul cu patru aripi şi opt picioare. Privea şi aştepta să vadă ce o să se mai 
întâmple. 
   Dar nu avea să se mai întâmple nimic. A căzut între două morminte şi s-a cufundat într-un 
somn lin cu vise din lumi pătrunse doar de inorogi şi fiare înaripate din mărturiile de demult. 
Dormea un somn uşor – un somn de păpuşă – printre oameni cu somnul la fel de greu precum 
pietrele lor de căpătâi.  
   În timp ce dormea, firişoare alburii de lumină au început să iasă din mormintele şi din 
somnul păpuşilor nenăscute şi să-i intre în minte şi-n somn. Era şi energia păpuşilor acolo: 
erau de fapt amintiri inseminate, personaje şi situaŃii teatrale, scene mimate sau trăite aievea. 
   La început mintea lui era goală de dorinŃe, ca o scenă aflată în întuneric. Lumini ciudate, 
care determinau anumite forme, au început să vină uşor în sala de teatru.  
   În sala de teatru a minŃii păpuşarului adormit nu începea nici un spectacol; oamenii şi 
luminile veneau însă necontenit şi se pierdeau în negrul absolut. ToŃi aşteptau să se întâmple 
ceva, dar nu ştiau exact ce. Tobe mari vibrau în fiecare colŃişor; începu un spectacol ciudat. 
   - Haide, s-a făcut târziu. 
   - Dar, inorogule drag, eu cum am ajuns aici? a spus păpuşarul uimit, văzându-se dintr-odată 
pe scenă. Parcă suntem din nou sub posesia vechiului păpuşar! 
   - A fost doar o impresie, dar aceasta te ajută, îŃi dă energia necesară pentru a te trezi odată 
cu realitatea lucrurilor şi fiinŃelor pe care acum doar le visezi. Când te vei trezi, toate cele 
visate de tine vor căpăta realitate. Trebuie numai să spui cuvântul. 
    Păpuşarul încercă în vis să pronunŃe acel cuvânt ciudat al întruchipării, dar nu reuşi: îi era 
imposibil. Pe scenă apărură însă cele şapte morminte şi-n ele păpuşile înviate şezând. Dintre 
morminte se întrezări o altă vedenie albă. Mergea încet, nu se grăbea; din ea ieşeau sunete 
stranii ce se pierdeau în ceŃuri şi nu mai ajungeau la urechile inorogului şi ale păpuşarului 
decât foarte distorsionat. Inorogul şi păpuşarul i-au distins forma doar atunci când s-a 
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apropiat la câŃiva paşi; s-a oprit chiat în faŃa lor. Era un băieŃel scund, îmbrăcat complet în 
alb. 
   - Ce cauŃi aici, băiete? întrebă inorogul. Cine eşti tu? 
   - Suntem băieŃii şi fiii muzicii. Suntem cinci. Eu sunt Nordul, eu sunt Sudul, eu sunt Vestul, 
eu sunt Estul, eu sunt Centrul. 
   În acel moment, cinci forme mici de lumină ieşiră pe rând din băieŃelul costumat în alb: 
muzica îşi schimbase direcŃia, mai bine zis, venea de peste tot. 
   - ÎnvaŃă să asculŃi în oglindă! strigă băieŃelul către păpuşar, apoi se evaporă într-un nor de 
lumină care cânta de nenumărate ori, pe nenumărate voci, cuvântul. 
   Se făcea tot mai frig: norişorul îngheŃă şi deveni o oglindă cu reflexe vii, cu spatele 
semisferic. Din ea ieşeau voci. Dincolo de oglindă, adânc în reflexie, se vedeau cele şapte 
marionete stând în picioare, vorbind, ascultând. 
   Apoi norul-oglindă se evaporă. Cele şapte păpuşi erau acum fiinŃe vii: l-au înconjurat pe 
păpuşar şi l-au îmbrăŃişat împreună cu cei cinci băieŃi ai muzicii stranii. Şi păpuşarul n-a mai 
ştiut, în miezul acelei bucurii stranii, dacă e treaz sau e-n somn, dacă a pronunŃat aievea 
cuvântul sau dacă numai s-a străduit, nici dacă păpuşile sunt cu adevărat fiinŃe vii şi 
recunoscătoare, sau doar lui îi era drag să le fie drag.  
         Vlad I. T. Popa, 6 A 
         25. 12. 2011 
(N. red. Cele două desene de mai sus aparŃin scriitorului.) 
  
 
Visul mierlei de cenuşă    (Din ciclul „Poveştile corbului”) 
 

   Am crezut că nu voi supravieŃui. Dar n-a fost aşa: limbile 
de foc dispăruseră de mult, căldura rămăsese. Mă aflam în 
mijlocul unui deşert. Acolo nu era timp, căci nisipurile nu se 
mişcau aşa cum curg de obicei în clepsidră. Totul era 
nemişcat; până şi eu înŃepenisem în căldura aceea. Soarele îşi 
trimitea săgeŃile tot mai aproape de firişoarele fierbinŃi ale 
nisipului. Pământul ardea în tăcere; ghearele mele deveniseră 
incandescente. FiinŃa pustiului intra în fiinŃa mea.  
   Deodată nisipul începu să curgă. Exista timp. În faŃa mea, 
de pe ramura unui nuc din caramel, mă privea insistent o 

mierlă. Era ca oricare altă mierlă, avea corpul cenuşiu, doar ochii erau mai pătrunzători, mai 
înŃelepŃi. 
   - Vino, ce mai stai? Te-aştept de mult. 
   - De unde mă ştii? 
   - Nu e timp de cuvinte. Vino şi vei vedea. 
   Am înaintat spre mierlă; căldura dispăru brusc; nisipul dispărea în râuri; cădeam, sau mai 
bine zis alunecam odată cu lumina în negrul etern.  
   Acum mă aflam într-un alt deşert, rece, rotund. Deşertul rotund era o peşteră. Peştera era 
susŃinută de coloane mari, parcă sculptate. Rădăcinile pădurii Casandrilor erau arterele şi 
venele peşterii celei bătrâne. Pe ele crescuseră sfere semitransparente. Acolo, în ele, luau 
fiinŃă mierloii şi mierlele, zborurile şi cântările. 
   În caverna centrală era un foc mare unde bătrânii mierloi se întruneau în Marele Sfat de 
Veci. Acolo a stat mierla mea.  
   Am gândit că deşertul de foc fusese de fapt visul mierlei, lumea şi dragostea ei. Dar era şi 
propriul meu vis.  
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   Totul în acea peşteră, în acele caverne de pădure uitată, era negru. Din acea tăcere adâncă 
se născuse focul, căldura gândurilor Marelui Sfat de Veci. Ciocurile şi ghearele mierloilor 
erau lumini vii; în jurul lor nu mai era nici o umbră a fricii, nici un strop de întuneric pierdut. 
   Am stat multe zile acolo – între focul realităŃii şi sferele viselor de a fi. Am stat şi am privit 
tabăra mierlelor; dar nu locul mă atrăgea, ci mierla pe care o întâlnisem în lumea ei ancestrală 
din visul meu. De fapt, eu eram cel ce visasem, eu iniŃiasem întâlnirea aceasta, nu ea! Ea este 
demult aici, iar eu am călătorit dintr-o lume într-alta şi dintr-un vis în alt vis până în peştera 
aceasta nesfârşită din adâncul pădurii Casandrilor. 
   Brusc, o forfotă neliniştitoare a stârnit valuri în rândurile de mierloi de lângă foc. ToŃi ochii 
se îndreptară spre mine. Un fâlfâit puternic de aripi se înălŃă şi ajunse la mine. Am început să 
zbor speriat către boltă, sus, tot mai sus, până când mierloii au încetat. Singură mierla mea a 
înaintat; s-a aşezat apoi lângă mine. 
   - Am crezut că eşti de-al nostru. 
   - Şi eu am crezut la început că sunteŃi de-ai mei. 
   Atunci am priceput că nu mai puteam sta lângă mierlă, că nu mă voi mai putea gândi la ea 
decât cu dragoste şi durere.  
   - Dacă pleci să-Ńi găseşti semenii, să ştii că poŃi alege doar două căi. Una este cărarea uşoară 
şi lungă a pantei line; pe cealaltă trebuie să te înalŃi abrupt, printre stânci agresive, bătrâne, 
acoperite de plante cu ghimpi ce poartă în ei otrava uitării. 
   - Da, dar uneori şi ghimpii uitării au rost; uitarea alină, uitarea mângâie, uitarea adoarme şi 
stinge. 
   A înŃeles. 
   - Rămas bun, mierluŃă scumpă! 
   - Rămas bun, corbule drag! 
   Mi-am dat drumul: am lăsat gândul să zboare; şi am zburat adânc în necunoscut. Atâta 
ştiam, că trebuie să ajung departe de acel loc.  
   La două zile de când m-am despărŃit de mierlă am ajuns la suprafaŃă; am simŃit o durere 
grea; pădurea aceea veche devenise o pădure a durerii şi a necunoscutului nepătruns; precum 
o cortină roşie care ascunde secretele scenei unui teatru, ea devenise o pădure de purpură 
protejând taine şi legi, fiinŃe şi nefiinŃe fabuloase. 
   Am zburat tăcut în acea nebunie. Dar nu eram nebun, pentru că aveam doar această singură 
nebunie! 
   Am zburat mult în acea purpură, până când fiorii începură să treacă prin mine ca un vânt 
rece, ca vântul rotund. Pădurea purpurie se schimbă, încetă; pădurea Casandrilor nu mai era, 
în locul ei era doar un câmp rece cu siluete înalte. 
   Frigul răzbătea prin uniformele vechi, peticite, ale martirilor de război. 
   Frigul devenise tăcut. Acolo, în câmpul meu de război, am găsit corbii. Privirile lor s-au 
îndreptat către mine. Gândurile lor mi-au vorbit: 
   - Te-am aşteptat. Iată câmpul de război al nebuniei tale! De acum încolo vei rămâne în casta 
noastră. Noi suntem cei care ne-am învins războiul interior. Trebuie să gândeşti dincolo de 
războiul tău personal, dincolo de binele şi răul părut: să intri în lumea sferelor mierlelor 
nenăscute, să le asculŃi cântecul şi plânsul, să te bucuri şi să te întristezi de visul celor ce încă 
nu sunt! 
   - De unde ştiŃi asta? 
   - Te-am privit. Va trebui să aducem aici şi mierlele – care prea sunt furate de străluciri! 
   - Dar cum...? 
   - Prin concentrare şi stăruinŃă. 
   Am încercat să mă concentrez şi eu; am văzut lumea mierlelor; auzeam în acelaşi timp şi 
vedeam şi ce se întâmpla pe câmpul meu de război. Apoi totul s-a făcut negru şi am simŃit 
cum mă pătrund cântări ale minŃii. 
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   În faŃa mea se afla bătrânul corb. De mine se apropia încet corbul străvechi! 
   - Ai ciocul de aur. Gândul tău a cântat. Dar mierlele nu vor crede nici acuma în tine. Mierla 
ta cenuşie, iubirea, nu va mai veni. 
   Am primit durerea. Voi pleca de aici. Aici nu va mai fi nimic de sperat, nimic de iubit, 
nimic să suporte atingere. 
        Vlad I. T. Popa 
        2. 03. 2012 
 
Vitralii pe ape      (Creatorii de parabole) 
 
   Era o dimineaŃă rece. Epona trecea prin păduri alergând cu caii ei repezi născuŃi din spuma 
albă, lăptoasă, a mării. Ei erau tineri şi neştiutori, pe jumătate reali, pe jumătate imaginari, dar 
Epona, stăpâna lor, îi ajuta să devină adevăraŃi. 
   Mica herghelie înainta repede deasupra ierbii, aproape fără să o atingă. Un templu se năştea 
încet din zarea cenuşie, lângă ruinele unei cetăŃi negre. Epona îl plăsmuise demult, când era 
mică. Tatăl ei i-l împodobise. 
   - OpriŃi-vă, dragilor, le-a poruncit ea. 
   Caii se opriră lângă ruine, să se adape direct din apele mării şi din spumele ei lăptoase. 
Trupurile lor lungi şi subŃiri se preschimbau în mii şi mii de picuri albicioşi, încât păreau 
alcătuite din sfere de sticlă şi bule de aer. N-ar fi trebuit să bea apă de mare, ci numai apă de 
izvoare: apa de mare şi spuma din care erau născuŃi aveau puterea de a-i face iarăşi imaginari. 
Dar ei erau tineri şi neştiutori, nu părea să le pese.  
   Epona s-a întristat. A înaintat încet către templu, apoi a intrat, lăsându-şi caii să redevină 
fantastici. Fantasmele se jucau şi o aşteptau. 
   În templu, locul ei preferat era „pictura spartă” – un vitraliu alcătuit de tatăl ei. Vitraliul 
înfăŃişa un vultur care îşi hrăneşte puii cu sângele lui. Vulturul era alb ca laptele şi se 
preschimba pe rând în pelican, porumbel sau pasăre măiastră. Singurul lucru ce rămânea 
neschimbat era sacrificiul.  
   Epona nu-şi mai amintea nimic din timpurile când începuse să deseneze cai peste apele 
mării. Marea Irlandei era vitraliul ei: şi Epona plutea deasupra triunghiurilor albastre şi verzi, 
cenuşii sau roşcate ale apelor, desenând din spume şi nelinişti cai albi – care dispăreau 
imediat. Hergheliile se topeau repede în mare, aproape la fel de repede cum au ieşit. Epona 
ierta şi uita, apoi o lua de la început. Fantasmele ei erau acum mai stăruitoare dar, mai 
devreme sau mai târziu, caii ei imaginari piereau în adânc.  
   Acum însă totul va fi altfel. Epona a privit porumbelul. Nu mai vroia să mai piardă o altă 
herghelie. Mai bine pierea ea. Se săturase să ierte marea, să uite, să se întoarcă. Era rândul ei 
să-şi alcătuiască vitraliul. 
   Desenă încet, cu grijă, pe suprafaŃa docilă a mării un cal, apoi altul şi altul, destul de 
stângaci, dar pentru ea erau cei mai frumoşi cai – lungi şi unduitori, ca nişte dansatori ai 
cerului. Deodată apele mării Ńâşniră spre ea: ca un Ńipăt, ca şi cum ar fi fost chemate. Epona 
se lăsă înghiŃită şi se pierdu cu totul în tumultul de spume nervoase. Caii ei, ce continuau să 
se hrănească din spumele acestea, se hrăneau acum cu sângele ei alb. Ei deveniră viguroşi, 
perfect reali: nu se mai topeau în imaginarul Mării Irlandei, nici în visarea Eponei. Nu mai 
puteau fi uitaŃi. Erau una cu adevărul. 
   Dar ea acum nu mai putea trăi decât prin legenda cailor ei, de cealaltă parte a vitraliului 
mării. Nu-i mai rămânea acum decât să adoarmă şi să se odihnească. Înainte de-a adormi, şi-a 
amintit de tatăl ei, care-o privise prin ochii de porumbel alb cu ochi gânditori. Ştia că va avea 
mult de călătorit până s-ajungă-n legenda lui.    

       Vlad I. T. Popa  7. 04. 2012 
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Wayne D. Barlowe 
 
 
 
 
 
 
 

Inefabilul 
 
Provocare: 
 
   ImaginaŃi situaŃia unui om care se 
întâlneşte cu o fiinŃă nepământească şi 
este nevoit să-şi exprime sentimentele şi 
gândurile prin metafore. 
 

 
 
Vocea cenuşii 
 
   Incendiul fusese stins. Siluete aplecate neverosimil, aproape frânte, păreau să cearnă 
negurile ruinelor fumegânde. 
   Când s-au apropiat şi mi-au adus apa, am fost recunoscător: 
   - MulŃumesc de ajutor. Dar vă rog: daŃi-i o sticlă de apă şi celui cu care-am venit! 
   - Cui? 
   - Partenerului meu: acela cu care am alergat să descoperim şi să recuperăm supravieŃuitorii. 
   - Poftim? Te-am urmărit cu atenŃie încă de la jumătatea podului. Şi erai singur! 
   Asta este într-adevăr neplăcut. Straniu. 
   Şi-atunci cu cine, Doamne, m-ai pus să ascult sufletele, să împărtăşesc speranŃele, să sufăr 
alături? Oare totul a fost numai o fantasmă a eternităŃii, o simplă iluzie deşartă – un om-
umbră – un simplu gând ce-a luat fiinŃă în mintea mea arsă? E-adevărat: eram ameŃit, speriat, 
ba chiar îngrozit, şi câte şi mai câte n-am pătimit în această zi a revelaŃiei nimicniciei şi 
neputinŃei noastre! 
   „Şi totuşi, Ńi-am vorbit şi mi-ai vorbit: mi te-ai destăinuit fără să-mi spui un cuvânt. Te-am 
înŃeles fără să clipeşti, Ńi-am sesizat privirea ascuŃită printre genele arse, am înŃeles expresia 
feŃei tale fără să te văd, Ńi-am mirosit frica fără să te fi adulmecat! Am fost aici şi sunt încă...” 
   „Dar cum te-ai uitat la mine, cum m-ai văzut, cu ce vedere? Cum mi-ai vorbit şi cum Ńi-am 
vorbit, cu ce fel de cuvinte, cu ce fel de tăceri?” 
   „Şşşt. Poate că aşa trebuie să fi fost. Aşa a fost să fie. Eu, ca simplu păstrător al sufletelor 
fără de trup, sunt orb, surd, sunt mut. Această formă transparentă a fiinŃei mele e vizibilă doar 
datorită acelui trecător prin viaŃă ce-mi împărtăşeşte totul fără să-mi ceară nimic în schimb. 
De aceea m-ai auzit, m-ai văzut tu. Sunt o creaŃie, o creaŃie alcătuită de voi, oamenii ajutaŃi 
de mâinile, ochii, visele reale ale Domnului. Tu şi generaŃii de oameni mai înaintea ta, mi-aŃi 
alcătuit apariŃia şi m-aŃi făcut să simt şi să trăiesc asemenea vouă. Sunt o marionetă a 
emoŃiilor într-o lume fără control. Sunt un martor al voinŃei celei nevăzute într-o viaŃă plină 
de hazard. łelul meu este să ascult, să înŃeleg, să uşurez cât de puŃin inima încărcată a 
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muritorilor! Ştiu că îŃi este greu să înŃelegi, fiindcă mintea umană este tot mai închisă, tot mai 
întunecată: pare să fi devenit una cu lumea aceasta alcătuită doar din nuanŃe de gri. Într-o zi 
însă vei înŃelege, într-o zi veŃi ajunge cu toŃii – tu şi cei asemenea Ńie – să simŃiŃi şi să fiŃi cu 
adevărat...” 
   „Ce vrei să spui?” 
   „Nu mai trăi. Fii! Trebuie să fii! Nu te mai lăsa trăit de alŃii. Ştiu că-Ńi cer mult. Nu vei 
putea să fii tu, cel adevărat, decât aici, la hotarul dintre viaŃă şi moarte, la limita fină dintre 
fiinŃă şi nefiinŃă, culegând supravieŃuitorii, mângâind muribunzii, agonizând şi înviind cu ei 
toŃi.” 
 
        Bogdan Luca, 7 B 
        26. 01. 2012 
 
Filele apei în ziua asuprită de raze 
 
   Trăiam într-o lume specială, care nu putea fi exprimată prin cuvinte aşternute pe foaie, ci 
doar prin şiraguri de lacrimi căzute ca roua pe crinul alb al unei muzici cu începutul şi 
sfârşitul ascunse. Fiecare lacrimă, fiecare picătura a soarelui interior este un vis cu aripi de 
lebădă. Aşa era lumea mea. O lume fără uitare, o lume fără fărâme din Marele Ascuns, doar 
cu adevăruri spuse sau arătate celor din jur – scrise pe apă cu lacrimi de apă arzătoare. Orice 
sentiment, orice gând plutea ca un yaht pe marea speranŃei. Pânze albe triunghiulare 
străpungeau orizontul. Catarge înalte se înfigeau în lumea cealaltă. 
   Atâtea poveşti ale dorinŃei de-a fi, atâtea vise, atâtea gânduri de aur puse uşor pe-o foaie 
gălbuie iluminată! Lacrimile curgeau în interior, sentimentele se rostogoleau unul câte unul 
pe foaia de aur a lumii celei vechi, şi eu sufeream şi mă bucuram fără încetare! Amintirile 
mele erau aicea fiinŃe vii şi aveau propria lor voinŃă şi viaŃă. Lumea mea interioară era mai 
frumoasă decât tot ce-i afară. 
   Întâlnirea cu o fiinŃă nepământeană nu m-ar fi putut tulbura mai mult. Neauzită şi nenumită, 
imperceptibilă şi negândită, ziua aceea de raze asuprită mi-a luat cu ea toate amintirile. În 
ziua aceea de Dumnezeu dată, de Dumnezeu rânduită, hotărâtă nimicirii, m-am întâlnit cu 
răul din mine. O fiinŃă sălbatică a născut interiorul meu! Fapte rele neîmplinite, numai 
gândite, cucereau lumea de dinlăuntru şi, năpraznice, se abăteau asupra gândurilor mele bune. 
Lacrimile au încremenit ca o spaimă. Încetau, refuzau să mai curgă. Lumea mea dispărea 
treptat. Eu, cea neagră, o ucideam! 
   Am încercat să-mi reamintesc, să nu uit frumuseŃea trecută. Dar lumea scrisă cu lacrimi lua 
sfârşit. O fiinŃă a distrugerii, o fiinŃă a agresiunilor celor mai violente călătorea şi creştea. Şi 
asta sunt eu. Va trebui să găsesc dimensiune şi formă, culcuş, şi acestui nou chip! 
    Între gândul de a crea frumuseŃe şi gândul de-a nu mai fi au apărut lumi noi, personaje şi 
chipuri dramatice. Peste toate acestea o hotărâre avea să cadă, o singură hotărâre.  
   DorinŃa de lacrimi şi dorinŃa de viaŃă au strălucit mai tare: timpul şi-a accelerat curgerea, 
eternitatea şi-a pregătit aripile. Cartea cu foi de ape, cu paginile suprapuse ale tuturor mărilor, 
a început să se rescrie singură. Făpturi albastre aplecate peste bordul unor corăbii de aur 
culegeau din adâncuri lacrimile pierdute ale tuturor oamenilor ce-au vieŃuit pe Pământ.  
   Am înŃeles că dacă ajungi să crezi în tine îndeajuns, şi dacă inima iubeşte îndeajuns, 
speranŃa începe să-Ńi creeze lumea interioară de la-nceput. Şi chiar dacă adevărul pe care l-ai 
descoperit e înfricoşător, şi chiar dacă ştii că eşti prea slab, prea fragil pentru el, trebuie să 
chemi repede acel timp în care poŃi să-l suporŃi. Fiindcă fără adevăr lumea se pierde. Şi 
pierdut eşti şi tu. 

Maria Voicu, 7 B  26. 01. 2012  
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Cărbunii timpului 
 
   Odată, acum mulŃi ani, când timpul 
începea să se întindă şi să se sfârşească, 
omenirea se întâlnise deja cu multe specii. 
Pentru aceste specii timpul însemna doar o 
ploaie de ore, de zile, de luni sau de ani care 
se revărsau peste fiinŃele lor şi peste 
acŃiunile lor în ceea ce noi numim „cealaltă 
dimensiune”. Era un timp paralel, însă la fel 
de grăbit ca al nostru. Speciile erau gata să 
se piardă cu tot acel timp.  
   Omenirea avea să împărtăşească şi ea 
aceeaşi soartă, deoarece şi pe Pământ 
timpul „ardea” orele – la fel ca un tren cu 
aburi care arde cărbuni spre a-şi continua 
drumul. Ardeau sentimente, fiinŃe adânci, 
ceea ce era mai de preŃ în oameni, fără ca 
măcar să-şi dea seama. Oamenii începeau 
încetul cu încetul să cunoască acea 
dimensiune misterioasă care le mistuia 
viaŃa: când se trezeau, vieŃile lor erau gata 
sfârşite. Era inevitabil. 

   Aici începe povestea unui om ascuns, despre care nu s-a ştiut nimic înainte, despre care nu 
se va mai vorbi niciodată. Povestea lui, ca şi viaŃa lui şi ca şi multe alte poveşti, este rapidă şi 
se termină repede, parcă mai înainte de a începe. El era sărac din punct de vedere material, 
dar foarte bogat spiritual: din punctul de vedere al cunoştinŃelor era inegalabil în lumea aceea. 
Citise sute de cărŃi, mii, de-a lungul vieŃii şi toate comorile ascunse în acestea şi le-a însuşit – 
le-a trăit. Convertise clipele repezi în ani şi sute de ani de înŃelepciune. Compensase condiŃia 
precară de om prin intensitatea inteligenŃei. 
   łinea cel mai mult la o carte care îl ajutase să înŃeleagă viaŃa. Acea carte i-a dăruit o 
întâlnire neobişnuită. „Noaptea lacrimilor” – aşa se numea cartea – i-a deschis o lume 
nevăzută omului obişnuit, din care multe creaturi i s-au arătat şi i-au vorbit, dăruindu-i vieŃi 
paralele şi timpi paraleli. 
   Odată i s-a arătat o creatură asemenea unui grifon. Acesta i-a spus: 
   - ViaŃa ta, artă vie, bună de pictat în casa timpului; bătăile inimii vor spune poveşti: lumi 
bune de arătat copiilor. 
   Omul n-a prea înŃeles la început această metaforă. A încercat să-şi spună necazurile în 
aceeaşi manieră ciudată: 
   - ViaŃa mea timpul o ia: o ia şi-o pictează departe pe pereŃi nesfârşiŃi, acolo unde numai 
uitarea mai poate ajunge. Soarta mea, necunoscută istorisire, sfârşită acolo unde-ar începe! 
   - Omule drag, Ńine minte: viaŃa ta nu este uitată şi nu va fi! Aşa cum pictezi forme, culoare 
şi clipe pe pereŃii timpului uitat, dincolo de memorie, îŃi alegi soarta: tu eşti cel ce, din lumea 
cea repede, îŃi creezi eternitatea! 
   Când s-a trezit iarăşi singur, în faŃa geamului dincolo de care se vedea ploaia, omul a privit 
calm timpul care îşi îndeplinea menirea de a se sfârşi. Ştia că dincolo de el va avea o lume de 
eternităŃi paralele. 
 
        Cristian George Filip, 7 B 
        26. 01. 2012 
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Iertarea 
 
   Eram singură în pădure, noaptea... Aşteptam un semn, 
aşteptam pe cineva să mă asculte. Nu mă simŃeam deloc 
bine în pielea mea: voiam să mor.  
   O lumină palidă a coborât pe umărul meu, a coborât 
lângă mine. Era ceva ca o stea. Atunci n-am ştiut, dar era 
lumina ce avea să-mi schimbe toată gândirea. Parcă eram 
nebună: am început să vorbesc cu ea. Nu ştiu dacă m-a 
înŃeles sau nu, dacă m-a acceptat. Dar sper să nu o fi 
înnebunit prea mult cu problemele mele.  
   Îmi pierdusem credinŃa. În forŃele proprii, în ceilalŃi, în 
ajutorul de sus. Inima o simŃeam ca pe un cărbune stins: 
mă apăsa, simŃeam o durere în piept pe care nu o mai 

puteam duce. Şi mă întrebam: cu ce am greşit? Răspunsul nu era greu de dat: nu conta ceea 
ce făcusem, ci ceea ce eram. Totul era simplu, de o simplitate crudă: sunt o păcătoasă – la fel 
ca toŃi ceilalŃi, mai mult decât toŃi ceilalŃi. Şi totuşi, sunt doar un copil! 
   Starea asta n-avea legătură cu nimeni altcineva. Era vorba despre iertare. Eu eram cea care 
trebuia să iert: trebuia mai întâi să mă iert pe mine însămi. Apoi pe toŃi şi pe toate. 
   Ştiu: să spui acest lucru pare uşor, dar să-l şi faci... părea că ar trebui să-mi smulg inima şi 
să pun alta în loc. Era singura opŃiune pe care o vedeam eu atunci, înainte să-mi coboare 
lumina aceea pe umăr. Mă uitam cu atenŃie la luminiŃa aceea. Strălucirea a crescut în 
intensitate; mi s-au limpezit toate gândurile; durerea din piept mi s-a luat şi inima se simŃea 
atât de uşoară! 
   Dintr-o dată s-a făcut zi. Poate că noaptea nu fusese decât în mine. 
   Am pornit să mă plimb prin oraş. Văzând minunăŃiile pe care ni le-a oferit Dumnezeu la 
fiece pas, viaŃa şi frumuseŃea însăşi, am hotărât să nu le mai jignesc spunând că vreau să mor. 
De fapt nici n-am vrut: cuvintele acelea nu au fost decât o metaforă a setei de viaŃă celei mai 
puternice. 
        Flavia Stoica, 7 B 
        26. 01. 2012 
Floarea uitată a vieŃii 

   A fost odată o fată singură pe lume. Nu avea 
absolut pe nimeni. Singurătatea o cuprinsese ca 
umbra unei nopŃi fără sfârşit. În fiecare zi îşi pierdea 
una din amintirile copilăriei – care erau florile vieŃii 
ei cele mai de preŃ. Acum, cu fiecare clipă, sufletul i 
se vestejea, căzându-i o petală a amintirii, din 
minunatul ei buchet de flori, în întunericul adânc. 
Deşi era înconjurată de o mulŃime de oameni, nimeni 
nu-i ajungea la suflet, care devenise de piatră neagră. 
   Într-una din zile, când se plimba prin pădure 
pentru a-şi limpezi gândurile, şi le-a simŃit ca pe o 

mare învolburată. Deşi era foarte frig, fiindcă era încă iarnă, ei nu-i păsa: atâta timp cât îi mai 
curgea sânge în vene va merge!  
   La un moment dat a căzut în zăpadă, dar s-a ridicat şi a mers în continuare. A început să 
ningă şi o mulŃime de fulgi mari i s-au aşezat printre gânduri: dansau în jurul ei ca nişte fiinŃe 
vii, apoi se aşezau să adoarmă printre tulburările ei. Gândurile tulburi s-au liniştit în somnul 
general şi la un moment dat necazul ei nu i s-a mai părut atât de important. Pesemne că fulgii 
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cei grei erau încărcaŃi cu suferinŃe mari, cu suferinŃe adevărate, cu singurătăŃi mult mai 
dureroase decât aceasta a ei! 
   Atunci a văzut în faŃa ei un copil: un bebeluş care părea a fi coborât din soare. Soarele era 
departe şi alb. Copilul alb radia de fericire şi încântare, era frumos ca Făt-Frumos din 
povestirile pe care le citise când era mică. Şi, în plus, acest Făt-Frumos ştia că nu va mai 
creşte niciodată: era copilul total, copilul definitiv! 
   Atunci ea şi-a adus aminte de toate momentele de fericire din viaŃa ei: îi veneau în minte pe 
rând, apoi toate deodată!. Lumina zorilor de zi ai copilăriei i-a revenit în minte şi a descoperit 
prima dată după toŃi aceşti ani floarea de foc a vieŃii. ViaŃa ei devenise brusc mai înfloritoare 
ca niciodată. Era atât de fericită încât a început să danseze. Paşii ei scârŃâiau pe zăpada cea 
albă şi crocantă. Glasuri de clopoŃei răsunau de niciunde. La auzul acestor sunete ale 
bucuriei, copilaşul a zâmbit. Zâmbetul lui radia fericire şi satisfacŃie.  
   Fata s-a oprit din dans, a mers aproape de copilul surprinzător şi l-a luat în braŃe. Inima i s-a 
încălzit. Amintiri uitate în vremea în care rătăcise pierdută în lumea cea neomenească a 
oamenilor s-au întors. I-a mulŃumit copilaşului: „ÎŃi mulŃumesc, suflet drag, pentru 
întoarcerea clipelor minunate în care am avut viaŃă adevărată!” 
   La auzul acestor cuvinte, copilaşul nu a reacŃionat deloc. Părea că n-a auzit. Atunci fata s-a 
gândit la alte cuvinte: „Floarea uitată a vieŃii a reînviat în sufletul meu. Sufletul meu, care 
fusese împietrit de o veşnicie străină, a ieşit de sub stăpânirea tristeŃii!” 
   Copilul a privit-o lung. I-a pus un degeŃel pe buze. Ea şi-a dat seama că a-nŃeles. N-a mai 
privit împrejur, însă a ştiut că, în jurul lor, toată pădurea s-a trezit la viaŃă. Aerul s-a schimbat. 
Fulgii nu mai erau fulgi: ninsese cu petale de ghiocei. O primăvară din altă lume părea că 
suflase aici, la locul cel sfânt: a suflat de trei ori. Apoi a încetat. 
   Fata a strâns copilul în braŃe ca pe o păpuşică, apoi s-a-ntins să viseze frumos – chiar acolo 
unde s-au întâlnit – sub salcâmul alb al albei poeniŃe – până când fulgii i-au acoperit şi 
niciunul din ei nu s-a mai văzut. 
         Ştefania Maria Sabău, 7 B 
       26. 01. 2012 
 
Minorii scot castanele din apă   (Descensorul) 
 
   După o ploaie consistentă, castanele plutesc. Un minor le strânge. Un major scutură 
castanul. Mai cade câte una. Balta face pleosc. Punga conŃine castane şi apă. Aşezate într-o 
anumită ordine, acestea formează un chip. Cu păr cârlionŃat şi barbă arămie. Chipul seamănă 
cu sine. A = A. Alfa = Omega. Majorul cântă pe nas. Minorul dansează în sens descrescător. 
Prin văzduh pulsează un motor. Face zgomot de planor. Aparatul se opreşte în aer în dreptul 
lor şi lansează un descensor. Descensor în sens de ascensor. Castanele sunt aşezate simetric şi 
preluate mecanic. Minorul şi-a făcut norma în acea zi. Se poate gândi la planul următor. 
   Pe major îl dor mâinile. Castanul e ameŃit de la atâta scuturat. SpaŃiu-timpul s-a curbat. 
Oamenii s-au pus pe umblat. 
   Facem o proiecŃie a zilei următoare. Castanul falnic-zglobiu îşi creşte castanele în sensul 
acelor de ceasornic. Este proaspăt ca în fiecare dimineaŃă. În văzduh pluteşte un pic de ceaŃă. 
Aparatul de zbor nu s-a mai ridicat. Balta aproape că s-a evaporat. Minorul îi dă târcoale. 
Unele castane stau să cadă. Altele nu. Minorul aşteaptă. E răbdător. Şi-a scos masca 
energetică. CeaŃa îi joacă în părul cârlionŃat. Majorul are febră musculară. E în repaus. 
   GravitaŃia este tot timpul testată. În umbra sa se află tot gravitaŃia. Timpul s-a oprit puŃin. 
Îşi Ńine respiraŃia, îşi şterge broboanele de sudoare şi-şi reia drumul. 
   Minorul aşteaptă. E răbdător. 

Cristian Săuchea  4. 03. 2012 
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Cină romantică la o margine de neant   (Psihodrama) 
 

 
Protagoniştii: 
 Finn (Mihai M. S. Maxim) 
 Katara (Bogdana Halmaghi, 6 A) 
 Pan (Vlad I. T. Popa, 6 A) 
 Roza, Jack (Lara Taraş Zinveliu, 6 B) 
 
 

Finn: Oare suntem reali, sau suntem visaŃi de fiinŃe ascunse? 
 
Pan: Suntem reali dacă lumea noastră este reală. Eu cred că suntem reali, dar suntem visaŃi de 
fiinŃe ireale, ceea ce aruncă o oarecare irealitate asupra noastră. 
 
Roza: Eu nu cred că suntem într-o lume paralelă. Aşa că nu te susŃin deloc, Pan. 
 
Finn: Roza, eu cred că ne visăm reciproc, şi din asta ne luăm fiinŃa şi viaŃa. Ce se va întâmpla 
însă dacă nici eu, nici Katara, nici Pan nu te mai visăm? 
 
Roza: Cred că aş dispărea pentru totdeauna. (Roza dispare) 
 
Pan: Cred că se strânge laŃul... scaunele de la masa aceasta sunt tot mai puŃine. Unde e Roza? 
Cred că n-a existat niciodată... numai în mintea mea. 
 
Katara: Vorbeşti, dar gândul tău e la Cer... ştiu eu. Nu-Ńi poŃi imagina ca fiinŃa ta şi a mea, a 
lui şi a ei, să dispară... aşa, pur şi simplu. 
 
Jack (intrat brusc în scenă): Ce poveşti-povestioare aud? Cineva m-a chemat de departe.  
 
Finn: Cine eşti tu? 
 
Jack: Eu sunt regele apariŃiilor şi dispariŃiilor: cel ce gândesc şi imaginez, cel ce stăpânesc 
formele şi le conduc destinele de hârtie! Scriitorul. Iată-vă! V-am purtat atâta vreme în 
mine... Şi acum sunteŃi aici. 
 
Finn: Se pare că nu poŃi să te stăpâneşti nici pe tine: cum să îi stăpâneşti atuncea pe alŃii? 
Văd că au trup de fum: eşti cenuşiu. Dacă nu crezi, întreabă. Uite, cred că şi Pan e de aceeaşi 
părere... 
 
Pan: Eu m-am săturat de toate poveştile şi iluziile voastre. Ce regi? Ce regine? Totul e nor şi 
cenuşă şi fum. Şi atunci nu e nici o diferenŃă dacă e aruncată o căciulă ruptă sau o coroană de 
aur peste o siluetă făcută din ape şi vise cenuşii... 
 
Katara: Ce vorbe sacre spui, tinere? numai deziluzii şi «deziluzionisme» de bâlci. Eu cred că 
dacă te naşti cu sânge albastru n-ai de ce să-Ńi mai faci griji... 
 
Finn (intervine): ToŃi avem sânge albastru, că suntem plăsmuiŃi din cerneală şi vis. Păcat că 
spaŃiul e-atât de alb... n-are nimic într-însul. 
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Jack: Linişte! Nu există spaŃiu deloc: e doar liniştea. Nimic altceva nu ne înconjoară, dragi 
colegi! 
 
Finn: Nu suntem şi nu vom fi niciodată colegi: suntem doar visări şi gânduri neodihnite care 
şi-au tras răsuflarea o clipă... 
 
Pan: Liniştea aceasta albă ar putea fi un castel. În sfârşit, e linişte la masa castelului. 
 
Katara: E bine aşa: până şi păsările se aud şoşotind... 
 
Jack: Da, sigur că poŃi şoşoti şi tu dacă ai ceva creier şi dacă nu te doare problema existenŃei 
şi neexistenŃei... 
 
Finn: Îmi pare că numai păsările interioare vor supravieŃui din noi toŃi... (Dispare) 
 
Katara (crudă): Sir Jack, eu am mai mult creier decât ai tu existenŃă. N-am să mai gândesc la 
tine şi vei dispărea, auzi? Vei dispărea imediat! Şi n-o să mai rămână din tine decât păsările 
interioare – mult mai deştepte decât tine, decât noi toŃi. Dar poate că nici din ele n-o să 
rămână decât pene... 
 
Jack: AveŃi grijă cum vorbiŃi, domnişoară! deşi voi dispărea, poate îmi voi mai aminti de voi 
vreodată... (Dispare) 
 
Katara (către Pan): Nu mai avem scriitor, nu mai avem pe nimeni în afară de noi. Ce facem? 
 
Pan (uimit): A mai dispărut încă cineva: oare de ce? Din cine...? Totul din cauza mea, cred. 
Am mai rămas doar eu cu tine, Katara. Suntem doar noi doi la masa întunericului alb din 
noaptea albă a acestui castel. 
 
Katara: Dacă vrei tu, e castel... Să mâncăm atunci şi să bem întunericul alb. La mulŃi ani! 
 
Pan: La mulŃi ani! 

Final 
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EvadaŃii         (Psihodrama) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protagoniştii: 
 Zen, Aleph (Mihai M. S. Maxim) 
 Anathor, Kim (Vlad I. T. Popa) 
 

Zen: Ai auzit de carastrofă? toŃi copiii au dispărut. Cu tot cu autobuz. Se spune că lacul 
acesta nu are fund.  
 
Anathor: E adevărat. Ştiu de catastrofă. Acum copiii nu mai suferă. Ei n-au nevoie de noi, 
doar noi avem nevoie de ei. 
 
Zen: Se spune că un copil de aur i-ar fi chemat şi că ar fi fost sorbiŃi într-o dimensiune 
paralelă. Eu nu cred. Mai bine să trimitem scafandri. 
 
Anathor: Ştiu şi eu de acest copil de aur, dar nu sunt sigur că aceşti copii au fost chemaŃi. Şi 
cred că nu avem nevoie de scafandri: perlele trebuie lăsate în scoicile în care s-au întors. 
 
Zen: ...Şi cadavrele trebuie lăsate în lac. 
 
Anathor: Nu prea cred că există cadavre... 
 
Kim (îngerul adâncului inspiraŃiei): Adâncul e o cupă de perle. 
 
Zen: Recunosc, am greşit: am vrut să fiu sarcastic. Am fost un pic prea mult. Nu cumva 
copiii au evadat conform unui plan pus la cale cu mult timp în urmă? Cred că mă voi 
scufunda în lac după ei: vreau să văd ce e dincolo de oglinda de ape.  
 
Kim: Deocamdată am scăpat de Zen – şi de sarcasmele lui. Noi nu trebuie să fim ca el. Nu e 
nevoie de scafandri, ci de ondine. Uite, nu vrei o ciocolată? 
 
Anathor: Nu, mersi. Mă voi scufunda şi eu după Zen (dispare în lac). 
 
Zen (după o vreme): L-am văzut pe Anathor. E pe fundul lacului. Nu era adevărat că lacul n-
are fund, doar că e foarte adânc. Jos e întuneric aproape deplin. Luminează nişte fiinŃe 
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fosforescente, nemaivăzute. Anathor e bine. Se joacă cu copiii. Ce dacă plâng mamele lor? Să 
vină şi ele aici – la locul de joacă al farmecului! 
 
Aleph: Ce se întâmplă aici? Că văd şiruri de femei cum se aruncă în lac. Şi lacul nici că se 
tulbură. 
 
Kim: Îmi pare rău de tot ce-am spus şi-am gândit pân-acum. 
 
Zen: Jos în Marele Adânc e joacă în toată regula: mamele au redevenit fetiŃe. Cred că acesta e 
tărâmul pierdut şi regăsit al copilăriei totale. 
 
Aleph: De felul meu nu sunt o persoană ranchiunoasă, însă cineva trebuie că se face vinovat 
de faptul că lacul s-a transformat în basm. Şi acel cineva trebuie să-mi plătească! 
 
Zen: łie? De ce? 
 
Aleph: Pentru că eu locuiesc aici: pe fundul acestui lac. Şi acum n-o să mă mai maturizez 
niciodată! 
 
Zen: Mare pagubă! 
 
Kim: Eu nu cred că e numai un basm, ci lacul e o carte întreagă – cu file albastre şi verzi. 
Filele sunt tridimensionale: sunt acvarii. Uite, o pagină e ca un joc de şah, cu perle albe şi 
negre, cu cai de mare, turnuri, regi şi regine. Dar unde sunt nebunii? 
 
Zen: Plutesc cu burŃile-n sus. N-au suportat jocul adâncului... 
  
Aleph: Nu sunt nebunii: sunt zmei şi dragoni. N-au rezistat regimului SPA... 
 
Zen: Uite, pe lângă trupurile lor plutitoare se agită zâne, prinŃi şi prinŃese, animale fabuloase 
şi spirite mici. Şi eu vreau! (dispare-n adânc). 
 
Aleph: Parcă e „Şcoala altfel”. Şi totuşi, atâtea cadavre irosite... 
 
Kim: Nu-mi vine să cred că monştri aceştia mari au ieşit din sufleŃele atât de mici... Va trebui 
să-i recuperăm cu macaraua... 
 
Aleph: Uite că unii încă mai respiră. 
 
Kim: Ce-i de făcut? 
 
Aleph: O să înfiinŃăm un azil de balauri... Hotărât lucru, nici un copil nu o să le mai facă rău. 
O să înfiinŃăm un azil. 
 
 

Final 
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SuferinŃă de împrumut       (Psihodrama) 
 

 
 
 
Protagoniştii: 

 Marc (duh al inspiraŃiei), Megan (femeia 
                        fatală) (Mihai M. S. Maxim) 

 Dick (duh al profeŃiei) (Vlad I. T. Popa, 6A) 
 Nell, Vera, Kara (Teodora Mitea, 6B) 
 Vlada, Radu (Emanuelle Muntean, 6B) 
 

Marc: Am găsit piatra lacrimii. Nu ştiu ce să mă fac cu ea. UitaŃi-o! Aud în ea toate 
suferinŃele lumii. Mă asurzeşte.  
 
Dick: Nu prea ştiu ce-aş putea spune. Pe mine unul situaŃia m-a amuŃit. 
 
Nell: În faŃa mea văd doar lacrimi: nu le pot face să tacă. Privesc înainte şi ele mă resping. 
Lacrimile acestea mă fac să mă trag înapoi, să mă întorc la clipele pe care nu le-am trăit la 
timpul lor şi care se cer să fie duse. 
 
Vlada: Sunt mânioasă pe toŃi prietenii mei. Şi pe Nell mai mult decât pe oricine: ea-mi zice 
să trăiesc alături de cei dragi şi apoi să retrăiesc alături de ei toate clipele pierdute, chiar şi pe 
cele dureroase, insuportabile. Şi să nu uit nimic.  
 
Marc: Dacă-mi dau drumul imaginaŃiei, chiar acum am să plăsmuiesc oceane de vise, lumi în 
care să se desfăşoare tot ceea ce n-a fost trăit. Nu există ape, nici valuri aici: doar bule de 
lacrimi, sentimente nebune, şiraguri şi bucle. De ce aleg oamenii suferinŃa? ToŃi oamenii sunt 
nebuni. Ce bine că nu sunt om!  
 
Dick: Nu eşti om, dar şi tu eşti nebun. Şi tu ai ales suferinŃa. Nebunia aceasta nu e un lucru 
rău. 
 
Nell: Eu îi mulŃumesc tristeŃii că se desfăşoară atât de graŃios în inima mea: căci altfel totul ar 
fi plictisitor... 
 
Vlada: Eu aleg pacea gândurilor, reversul. Ea mă îndrumă pe drumul cel bun către tărâmul 
acela în care nebunii sunt nebuni şi proştii sunt proşti, dar cinstiŃi, în care iubirea nemărginită 
e însăşi viaŃa. 
 
Megan: Nu ştiu ce aŃi vorbit şi ce-aŃi făcut pân-acum, dar eu una m-am simŃit invocată. Cine 
sunteŃi şi ce vreŃi? Că eu sunt dorinŃa fatală: vă pot împlini orice, visarea şi somnul fără de 
vis, gândirea şi starea fără de chin şi gândiri, lacrima şi piatra, nemurirea şi moartea. 
   
Marc: Cine se îndrăgosteşte de tine va iubi moartea. Mai bine să nu fii nimic. Mai bine să nu 
fii. 
 
Dick: Fiecare din noi e un nimeni şi un nimic. Până când, pentru cineva, el devine totul. 
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Nell: Eu iubesc timpul, dar timpul mă urăşte: sare peste mine şi mă lasă tot aşa cum am fost. 
Îl strig şi nu mă aude. Îl chem şoptit şi mă ignoră: una şi-aceeaşi clipă se repetă nedefinit şi 
totul e-aşa cum a fost la-nceput. Nu mai trăiesc, nu mai cresc. Sunt tot eu. Şi cred că este 
destul. 
 
Radu: Pe mine timpul mă îndrumă spre moarte. Nu-l vreau. Doar o înviere poate să-Ńi facă 
viaŃa cu adevărat iubitoare – doar un sfârşit fără de sfârşit. 
 
Vlada: Şi totuşi, uneori aş da orice – tot – doar ca să nu mai trăiesc. Atunci urăsc lumea, 
urăsc viaŃa; detest toate fiinŃele de pe pământ mai mult decât îmi urăsc clipele. 
 
Megan: Ce contează dacă iubeşti sau urăsti? ToŃi suntem pământ: până şi duhurile noastre 
sunt de pământ – plăsmuite din luturile roşii fierbinŃi alunecoase ale păcatului. Da, suntem 
duhuri de pământ şi acolo ne şi întoarcem. 
 
Marc: Dacă suntem pământ, de unde ne vin lacrimile? Eu cred că suntem fiinŃe de ape. 
Venim din ape: din lacrimile celor ce au trăit aici înainte şi au înnebunit. 
 
Dick: Spui că suntem lacrimi nebune? Mie-mi convine. 
 
Marc: Da. Şi nimeni nu poate ieşi din lacrima lui. 
 
Vera: Eu vă văd pe toŃi aşa cum sunteŃi: nu vă deosebiŃi cu nimic de ceilalŃi oameni. Deşi nu 
sunteŃi chiar la fel, şi voi urâŃi şi iubiŃi – dar nu cu pasiune – fiindcă voi nu înŃelegeŃi ura 
iubirii: mergeŃi înainte cu sentimente stinse, uitaŃi şi lăsaŃi lucrurile pentru care cu câteva 
momente mai înainte aŃi fi murit.Vă minŃiŃi pe voi înşivă. Îi minŃiŃi pe toŃi ceilalŃi. MinŃiŃi 
timpul. 
 
Nell: Tu eşti timpul: ştiu asta. Eşti timpul meu. Eşti moartea mea. Când mă vei atinge. Dar 
încă nu. Şi tu plângi pentru lacrimi – pentru lacrimile irosite, pentru lacrimile neplânse. Şi 
spui lucruri pe care trebuie să le ştie numai Secretul. 
 
Vlada: Eu mă retrag. N-am trăit clipele, ci am trăit numai cuvintele. Am trădat timpul şi 
acum cuvintele mă trădează. Cuvintele ies din mine unul câte unul. Clipele rămân şi ele afară. 
Nu mai există nimic înlăuntrul meu. Nu plec nicăieri, şi totuşi dispar (Dispare). 
 
Megan: Oamenii sunt oglinzi. În jurul fiecăruia gravitează numai oglinzi – şi toate răsfrâng 
acum întunericul. 
 
Marc: În jurul tău gravitează numai ratări şi tristeŃi. Tu n-ai să faci niciodată pe nimeni 
fericit! 
 
Megan: Ce spui? Să le fi văzut ultima clipă. 
 
Nell: Sunt o umbră neagră. Asta văd. Oglinzile nu mă mint. 
 
Kara: O lacrimă m-a atins. Apoi şi-a luat adio de la mine. Ce fel de fiinŃă a fost aceasta? 
Cine m-a deplâns şi a plâns? Şi asta mai înainte de-a mă cunoaşte... Odată cu moartea fiinŃei 
necunoscute, am simŃit că renasc. Şi odată cu renaşterea mea a renăscut şi bucuria.  
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Nell: Să fie posibil? 
 
Kara: E învierea de dinainte de înviere. 
 
Radu: E vremea nebunilor senini. Ei nici nu ştiu cum li s-au pierdut lacrimile. 
 
Megan: Se pare că numai nebunii sunt raŃionali. Păcat că sunt nebuni. Eu una aş dori să ştiu 
ce gândesc morŃii. 
 
Marc: Aici, în miezul suferinŃei şi lacrimii, în care trăieşte ascuns fericirea, nu mai poŃi şti 
care sunt morŃii şi nemorŃii, viii şi neviii! 
 
Kara: Voi pleca şi voi veŃi uita de mine. VeŃi uita imediat. Sunt ca o frunză ce cade dintr-un 
copac. O cădere – asta a fost viaŃa mea. Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă de frunze, de 
ramuri moarte, de făpturile trecătoare? Totul cu el este neschimbat. În veci aceleaşi frunze 
cad.  
 
Megan: Ce vrei să spui? 
 
Kara: Doar chipurile lumii se schimbă. În veci cad aceleaşi lacrimi. 
 
 
 

Final 
 
 
 

 
H. R. Giger 
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Camera de absorbŃie     (+ Ileana Cosânzeana)  
 

Motto, sau generic post-matematic: 
 
   „Dacă într-o cameră în care sunt minus 
trei oameni intră trei oameni, nu mai 
rămâne nimeni.” 
 
   Undeva între tărâmul oamenilor, cel al 
zmeilor şi tărâmul tălâmbilor, a apărut 
spontan camera de absorbŃie. Înăuntru se 
afla un raft de antibibliotecă plin cu 
antilegende. Minus-Ileana Cosânzeana 
făcea studii de documentare când, uşa a 
fost dată de perete şi a intrat, fulgerător, 
Ileana. Minus-Ileana Cosânzeana 
dobândise deja cunoaşterea luciferică – 
aceea pe care un anumit poet, acum 
anonim, ejaculat dintr-o Anti-Universitate, 
o numise minus-cunoaştere. Ileana nu s-a 
putut apropia de Minus-Ileana deoarece 
 

H. R. Giger 
aceasta înmiise tainele, astfel încât camera de absorbŃie se lungea infinit, de-o parte şi de alta 
apărând şi dispărând spontan uşi şi portaluri, ferestre şi rame, lumini de piatră şi dantelării de 
umbră.  
   Ileana a făcut pasul înapoi. O obliga bunul simŃ şi minus-curajul. S-a trezit sorbită pe uşa 
din dreapta cu trupul şi pe uşa din stânga cu sufletul. Trupul ei a ajuns laolaltă cu mia de Ilene 
Cosânzene păpuşi, aşezate în stivă în vederea unei şedinŃe de modelling. Spectrul Ilenei a 
ajuns în capul lui Minus-Făt-Frumos în chip de Anti-Animă.  
   Geloasă, Minus-Ileana s-a avântat după ea. Minus-Făt-Frumos aproape că a-nnebunit: Anti-
Anima, Minus-Anima şi Anima erau trei făpturi de lumină identice. Gemenele, mai bine zis 
tripletele, au reuşit să facă din Minus-Făt-Frumos un obsedat. 
   În acest timp, Făt-Frumos a reuşit să termine Anti-Universitatea – care pe atunci se numea 
solemn „Universitate muncitorească”. Geniu nativ, Făt-Frumos a absolvit semi-analfabet. 
Calul său năzdrăvan a amuŃit pentru totdeauna, s-a chircit, apoi şi-a lăŃit crupele cu tupeu, 
devenind o adevărată „pobedă”: verde-închis, masivă, placată cu metal ca de tanc. 
   Făt-Frumos s-a repezit în camera de absorbŃie tocmai când Minus-Făt-Frumos aprofunda 
gemenele. Ar fi fost oarecând corect să spunem că aprofunda tripletele, însă le aprofunda doar 
două câte două, că avea şi el limitele sale.  
   Cei doi nu s-au distrus, nu s-au luptat, nu s-au anihilat: au înfiinŃat împreună Compania 
„Digital Desire”, în care şi-au întipărit crunt toate dorinŃele digitale şi non-digitale. Pe site-ul 
„DorinŃei Digitale” ei şi-au postat Ilenele şi Minus-Ilenele digitale, femeile şi anti-femeile 
visului, precum şi toate creaturile din căsniciile de coşmar ale unor nevrotici fugari. 
   Amândurora le-au mai crescut câte două degete la mâini şi la picioare. Şi-au înroşit 
tastatura şi încă mai încing de-o poveste şi-acum, dacă n-or fi murit între timp ca doi proşti. 
 
        Mihai M. S. Maxim 
        13. 11. 2011  
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Demetru este din când în când obtuz   (+ Ileana  Cosânzeana) 
 

 
   Lui Demetru i-a rămas o picătură de 
lapte pe bărbie. La minus trei ani a băut 
un pahar cu lapte şi laptele i s-a prelins 
în sens obtuz. Picătura bine s-a lipit şi 
acolo s-a sălăşluit. De-acolo îi Ńâşnesc 
idei pline de substrat matusalemic. Are 
puncte de vedere unghiulare. În sensul 
acelor ceasornicului are idei minus 
aritmetice, iar în sens contrar acelor 
ceasornicului idei aproximative. De 
exemplu, când o priveşte drept în faŃă pe 
Ileana Cosânzeana aceasta-i pare obtuză. 
„AscuŃimea” unui unghi pozitiv este 
dată de „obtuzimea” unui unghi negativ. 

Wayne D. Barlowe 
 
Demetru a studiat acest lucru în abecedarul antiaritmeticii. Acolo, minus Euclid s-a ciocnit cu 
minus Arhimede şi a reieşit plus-minus Pitagora. 
   Observăm că această povestire, în sens de minus povestire, are un aer vag-obtuz. Să o 
aducem la o claritate obtuză. Razele de lumină se ciocneau şi se loveau de figura lui Demetru. 
Acesta-şi admira picătura în oglindă. În ea se întrevedeau basmele copilăriei îmbătrânite. Din 
profil, Ileana Cosânzeana stătea sub formă de unghi drept. Cârpea un ciorap al bravului Harap 
Alb. Acesta era imobilizat la pat de o viroză obtuză. Sosia sa avea indigestie conjuncturală şi 
nu îndrăznea să intervină în hăŃişul anti-basmului. Ileana Cosânzeana intrase în concediu şi 
avea un aer de pensionară. Aşa că Demetru trebuia să suplinească lipsa acestor personaje. Cu 
aura sa de picătură obtuză se scălămbăia şi dansa antiritmat. Copiii potenŃiali se plictiseau în 
sensul acelor de ceasornic. Când se încăpăŃâna, Demetru obtuz rămânea. Cu picioarele sub 
formă de unghi crăcănat urmărea traiectoria ideilor din antibasme. Le prindea de anticozi, le 
legăna, le arunca în văzduh. Ele se amestecau, se ciocneau şi se bucurau. Treceau avioane 
plutitoare, păsări cu motor şi le trimiteau bezele. 
   Ileana Cosânzeana, în pauza de cârpit a ciorapului perpetuu găurit, le pândea cu o plasă de 
prins fluturi anti-stres. Le captura şi lui Demetru bezele-i gătea. Harap Alb se autosesiza şi cu 
ironie anticampanie de presă deschidea. Lumea se întreba de ce bezele doar lui Demetru 
Ileana-i făcea. Harap Alb se odihnea. Picătura din bărbie se bălăngănea. Laptele în pahar 
plutea. 
   După pauza de autosugestie creată, Demetru deschise manualul de antiaritmetică şi citi că 
la miezul nopŃii s-ar putea să vină ora zero. Îi veni ideea de a capta ora minus unu. E posibil 
ca la ora minus trei puŃin lapte să mai bei. Nu de alta, dar picătura se plictisea singură. 
Perechea sa ar putea crea multe anti-idei subtile. Dar despre acestea vom vorbi poate altădată, 
când o foaie nouă vom căpăta şi creionul se va autoascuŃi. 
 
       Cristian Săuchea 
       13. 11. 2011  
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