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Viaţa de dincolo a literaturii 
    
   Literatura a murit. Nimeni nu mai citeşte. Toată lumea 
citează, mai precis: se citează. Literatura nu va mai fi nicicând 
ceea ce-a fost. În ziua de azi până şi amintirea ei este desuetă. 
Şedinţele criticii literare de azi, cenaclurile de orice titulatură, 
seamănă mai mult a parastas. 
   Scriitorii din ziua de azi se citesc doar între ei – atunci când 
se citesc. Altfel, au grijă să se admire şi să se propovăduiască 
în grupuri prestabilite; publicul este imaginar; prezentul fiind 
inexistent, ei îşi îngrijesc de pe acum numai posteritatea. Mort 
mai înainte de-a fi – aceasta este condiţia scriitorului. 
   În astfel de vremuri – de analfabetism şi anticulturalism 
programat – a face literatură – literatură adevărată – pare un 
gest perfect inutil. Nu trebuie să încerci să resuscitezi un mort. 
Morţii nu înviază, copile: doar în Hristos! 
  Constantin Noica spunea încă de acum câteva decenii oricui 
era dispus să audă că toate cuvintele noastre au fost golite de 
energie şi sens şi că literatura însăşi este epuizată. Drept care, 
adăuga el, ar fi bine să urmeze un timp de tăcere, un timp al 
umplerilor de sens, o perioadă a regăsirii spiritului pierdut. 
Paradisul pierdut al literaturii a fost proorocia sa. Şi ceea ce-a 
spus se întâmplă. 
   De aceea, e indicat să urmeze o perioadă de asceză literară, 
de efort spiritual şi despătimire. Scriitorii să nu mai scrie, poeţii 
să nu mai rostească, filosofii să nu mai speculeze. Până când 
oamenii vor ajunge să simtă, să vadă, binecuvântată e numai 
tăcerea. Şi, dincolo de vacarmul sporovăielilor şi al zgomotului 
general de fond al undelor lungi sau scurte, tăcerea deceniilor 
e cea care se întâmplă.  
   Ce mai este atuncea de aşteptat? 
   Duhul de sus să se poarte, ca atunci, la începuturile de lume, 
pe deasupra apelor. Scriitorii vor scrie atunci cu degetul pe ape 
şi urma albă a gândului lor se va preface-n cuvânt plin. 
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   Plinătatea cuvântului, aceasta lipseşte acum! 
   Literatura e moartă. Dar chiar aşa, moartă, ea mângâie. Ea 
cheamă, mângâie, plânge, înalţă. Literatura, vie sau moartă, e-o 
poartă către cei morţi: uneşte viii cu morţii, însufleţeşte şi dă 
odihnă; e-n toate lumile. Fiindcă nu poţi să ajungi dincolo, la 
cineva drag, la dragul tău care-a murit, decât când te 
preschimbi în cuvânt.  
   Unii au trecut dincolo preschimbaţi în rugăciune, alţii au 
devenit aventură; unii au devenit în întregime năzuinţă şi 
îndrăzneală, alţii sfială, smerenie sfântă sau aşteptare şi nimeni 
nu a plecat dezamăgit din faţa porţilor ei.  
   În situaţia în care literatura e mai degrabă ceva pentru morţi 
decât pentru cei vii şi celebrităţile veacurilor stăpânesc 
incontestabil doar lumile de dincolo ale realului, ale 
imaginarului şi ale năzuinţei, a scrie nu mai înseamnă nimic 
altceva decât să umpli văzduhul de cuvinte – sperând că va 
veni cineva – din oricare din lumi – să le culeagă întru sine. 
Este exact ceea ce face Vlad – al cărui băieţel, Zian, călăuzit de 
un corb fermecat, îşi invocă şi îşi aduce prin poveştile lui tatăl 
aproape. Atunci când cel drag, cel îndelung şi intens regretat, 
atunci când cel ce-a murit te aude, tot ceea ce înseamnă 
poveste, literatură sau slovă, a meritat.  
   Poveştile corbului reprezintă aventuri şi zboruri ale minţii 
între lumi. Corbul este prin definiţie o pasăre a morţii – un 
psihopomp – un spirit călăuzitor al sufletelor celor ce au murit. 
Corbul e pasărea lui Dumnezeu: corbii sunt cei ce îl hrănesc pe 
Proorocul Ilie Tesviteanul cu fărâmituri şi cu vedenii-n pustiu. 
Sub forma corbilor înţelepţi apar uneori îngerii. Sub forma 
corbilor se ascund vrăjitorii – dornici să Îl imite pe Dumnezeu 
în actele Sale – însă ei nu sunt decât corbi impostori. 
   Corbul lui Vlad nu este numai un mesager, ci e o fiinţă ce 
trece prin lungul proces al descoperirii de sine. Dacă în primele 
pagini el apare ca o fiinţă fermecată şi creează impresia că e 
posesorul înţelepciunii desăvârşite, vom constata ulterior că are 
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îndoieli şi incertitudini aproape ca noi şi că existenţa lui e 
străbătută de dureri şi neputinţe omeneşti – ca şi cum fiinţa lui 
fermecată s-ar fi contaminat cu umanul celor de care s-a atins. 
   Partea I e dedicată mesagerului. La început corbul este 
„atotputernic” în ceea ce priveşte savoarea cu care îşi 
povesteşte experienţele1. El este „stăpânul leilor visători” şi 
este slujit de o rândunică2 – la fel ca Prinţul fericit al lui Oscar 
Wilde. După o vreme, el îşi descoperă adevărata identitate: îşi 
aminteşte că este Phoenix3. În cele ce urmează4, el îşi pune 
problema Autorului său. Corbul se întreabă cine l-a creat, cine 
şi l-a imaginat mai înainte ca el să existe. Aceasta înseamnă să 
fii conştient de propria ta legendă: de faptul că tu, cu toată 
creaţia ta, eşti gândit de un alt creator, care la rândul său e 
conceput de un altul şi de un altul, până la Creatorul suprem. 
Această întoarcere la origini generează „muzica mută” a 
emoţiei pure – singura capabilă să desfiinţeze frontierele dintre 
lumi, dintre imaginar şi real, dintre viaţă şi moarte, dintre 
tristeţe şi înviere. „Ceea ce faci, te face!” spun Sfinţii Părinţi şi 
„Creatorii de creatori” sunt intuiţia perfectă a acestei 
apoftegme celebre. Creând frumuseţea, creatorul se creează pe 
sine; se lasă creat, modelat şi cizelat de propriile lui personaje 
şi, uneori, devine obiectul disputei lor însufleţite.  
   Corbul e o fiinţă capabilă să asiste la „marea germinaţie a 
vremurilor” şi să se bucure de înţelegerea îngerilor veacurilor. 
Aici el vede Porumbelul imens al înţelepciunii fără de început 
şi paradigma de lumină a Magnoliei al cărei parfum străbate 
lumile şi sufletele din viaţă şi moarte5. Aici, el se transpune-n 
cuvânt pe-o pagină albă a neînceputului, sub mâna şovăitoare a 
unui copil. 

                                                 
1 O poveste de toamnă cam iernatică. 
2 Intermezzo cu părinţi uluiţi. 
3 Cavalerul, sfera de piatră şi eu. 
4 Creatorii de creatori. 
5 Pădurea nemărginită. 
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   Prin copil, corbul descoperă că are o aripă de heruvim, plină 
cu ochi străvăzători6. Printr-un desen în cărbune, el se trezeşte 
trăind poveştile de necrezut ale încă-neîntâmplatului: Casandrii 
care îi dau vedeniile de cărbune nu vor fi crezuţi niciodată. 
   În partea a II-a, destinată poveştilor băiatului pentru tatăl lui, 
avem parte de o primă surpriză: mesagerul nu rezistă seriilor de 
poveşti şi se insinuează cu propria lui poveste de dragoste7. 
Corbul îndrăgostit e prima imagine a implicării creatoare a 
mesagerului în seriile de poveşti. Abia în partea a IV-a, în 
Epilog, vom afla adevărata identitate a mesagerului corb8. 
Soluţia este inspirată – asemănătoare celei al lui Hans Christian 
Andersen din „Prichindel închide ochii”, semn că unele 
adevăruri sunt nu numai universale ci şi inevitabile. 
   În partea I – „Mesagerul” – doi fraţi gemeni, Zian şi Ziana, 
Sânzian şi Sânziana sau, după numele de răsfăţ de origine 
armeană, Ziazan şi Ziazana, însemnând „frumuseţea 
curcubeului”, sunt invitaţi de corb să creeze o nouă lume. 
Părinţii lor nu pot intra în lumea aceasta – fiindcă în lumea 
aceasta intri doar când redevii copil sau când mori – şi de aceea 
ei încă nu au nici un nume. Moartea le va da numele adevărat şi 
viaţa adevărată: deocamdată nu primesc decât ceai cald în ceşti 
de porţelan fin şi văluri de vis de la rândunică. 
   Apoi naraţiunea se centrează pe băieţel, care trăieşte un joc al 
chemării şi îndrăgostirii: este iubirea pură, iubirea ce se ignoră 
pe sine. Iubeşti cum respiri, iubeşti pur şi simplu, primeşti 
aventura fără sfârşit. Zian îşi întâlneşte Anima, „sufletul 
pereche” sau „sufletul sufletului său” şi trece cu fata iubită 
direct în adolescenţă9. Va şti să o recunoască la vremea 
potrivită în sanatoriu, sub numele Mirunei sau Mirei. În 

                                                 
6 Cărbunele şi oglindirea sa în ochii pădurii Casandrilor. 
7 Visul mierlei de cenuşă. 
8 Sanatoriul, sau Cum devin oamenii îngeri. 
9 Călătorie în lumina ruptă. 
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sanatoriu, Mira este cea care îl întâmpină şi-l conduce, 
deoarece ei se iubesc mai înainte de-a se cunoaşte.  
   În sanatoriu, Zian devine „cel ce învaţă să plângă”: tatăl lui e 
pe moarte. Tatăl lui e „cel ce se ghemuieşte în sine” – asistăm 
la răsucirea înăuntru a sufletului în starea de dinaintea morţii. 
În continuare suntem martorii unei reamintiri interioare10. 
Omul e asemenea unei frunze în vânt, memoria lui asemenea 
unei frunze rotitoare: răsucirea frunzei în aerul crepuscular 
descoperă – într-un verso infinit – imagini ale veacurilor 
necuprinse. Imaginea ultimă e cea a Magnoliei de lumină. 
   Dincolo de mormânt, prin morminte şi prin morminte de ape, 
fiul şi tatăl se caută11. Zian nu îşi găseşte tatăl însă, în căutarea 
sa, tulbură magnoliile, astfel încât parfumurile lor sunt acum 
cele ce-l caută.  
   Pe fondul tulburător al parfumului de magnolie, tatăl 
primeşte în moarte cartea de poveşti scrisă de fiul său. El 
redevine copil – el este acum fiul fiului său – şi primeşte 
numele „Ben”12. Ben se va însufleţi de viaţă veşnică ajutat de 
vibraţiile vii din poveşti: şiruri de fiinţe necunoscute vor veni 
să trăiască în sine. Uneori el va primi serii de emoţii pure şi le 
va transpune el însuşi în poveşti şi fiinţe. Asistăm la un joc 
fiinţial, la un dialog al creaţiei şi însufleţirii. 
   În partea a II-a – „Poveşti pentru tatăl meu” – apare mitul 
manipulării conştiinţelor şi soluţia eliberării. Mira e o 
Şeherezadă, iar Zian a devenit Panselin – cel „atotceresc”13. 
Ben este acum nu cel ce aude povestea, ci cel ce o vede. 
   Dacă în „Umbra şi silueta” eşti invitat să te creezi pe tine 
însuţi prin propria poveste, să asculţi naraţiunea care eşti tu aşa 
cum se desfăşoară şi să asişti la actul propriei tale creaţii din 

                                                 
10 Feţele frunzei. 
11 Plânsul magnoliilor. 
12 Copilărie postmortem. 
13 Poveste cu păpuşi platonice; Povestea unei fetiţe de piatră şi a unui băiat 
de lemn. 
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nou şi din nou în game şi sub aspecte de fiecare dată diferite – 
şi dacă vezi cum Zian-Panselin se creează pe sine astfel încât 
să poată percepe, pătrunde şi zăbovi în lumea tatălui său 
defunct – în „Înviere reciprocă – O parabolă cu cavaler şi 
omidă” asişti la renaşterea copilăriei sub ochii sfredelitor 
îndrăzneţi ai adolescenţei. 
   „Căderile dansului” reprezintă aproape o carte în sine: e 
despre singurătate şi despre zborul deasupra propriei tale 
naturi. 
   „Cele două săbii” sunt cele două dureri ale pierderii părinţilor 
Llyn şi Miriam – morţi împlinite sau morţi numai gândite. Aici 
moartea mamei este descrisă ca fapt împlinit; ea este proiectată 
înapoi în timp – într-o copilărie gândită, în copilăria 
inexistentă! – pentru a fi aşezată alături de moartea tatălui. 
Pentru că alături de Zian apare şi sora lui geamănă, povestea 
următoare14 îi va fi dedicată ei. Ziana apare aici ca zâna celtică 
a cailor – Epona – şi, dincolo de herghelia viselor ei, va ajunge 
la vederea tatălui ei – porumbel. 
   „O poveste despre globurile de cristal ale substantivelor” e o 
dezvelire a temeiurilor de argint ale creaţiei literare. Căutătorul 

şi visătorul, cel ce crede şi cel de vede, cel ce se supune 
Curiozităţii şi cel ce se supune Melancoliei, sunt ipostaze ale 
uneia şi aceleiaşi trăiri – şi ambii băieţi sunt îndrăgostiţi de 
Mira, de făptura ei tutelară, mirabilă, atotstăpânitoare. În cele 
ce urmează îi vedem pe Zian şi pe Mira sub statuia iubirilor de 
demult – a unei iubiri de demult şi a şirului nesfârşit al celor 
ce-au urmat ei15. Protecţia pe care oferă tatăl de dincolo apare 
sub forma unui înger de porţelan: protecţia însăşi e delicată, 
ocrotirea însăşi are nevoie să fie acceptată şi protejată! 

                                                 
14 Vitralii pe ape. 
15 Vânzătorul de umbre şi doamna. 
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   În „Îmblânzirea reginei” nu ştim dacă e vorba de experienţa 
tatălui sau dacă fiul e cel ce se transpune în lumea tatălui: cei 
doi sunt de acum una. 
   Sfârşitul părţii a II-a e o mărturie a prezenţei. „Uitarea şi 
moartea” nu e nici uitare, nici moarte – ci doar teama din 
spatele lor, teama de a nu pierde graţia, miracolul, clipa. Dintr-
o lume în alta, din viaţă în moarte şi din moarte în viaţă, nu trec 
decât cuvintele – poveştile – şi sufletele preschimbate-n cuvânt 
– în poveşti. Tatăl Llyn îl aşteaptă în lumea de dincolo pe Zian-
Panselin, iar Micul său Prinţ vine preschimbat în frumoasă 
poveste. 
   Partea a III-a – „Cele nouă vieţi ale lui Guelimo” – e o 
poveste multiplă, o poveste multidimensională dedicată Mirei. 
Nu ştim dacă Mira mai trăieşte, dacă este în sanatoriu, dacă 
zace sau dacă e sănătoasă, dacă e încercată de suferinţe sau 
liberă: tot ce ştim e că este iubită. Tot ce ştim e că iubeşte. 
   Partea a IV-a, ultrascurtă, e „Epilogul interactiv”: ascultăm 
mai întâi scurta poveste a Mirei dedicată lui Zian şi copilului 
necunoscut: corbul – o înţelegem acum – zboară pe aripile 
suferinţei. Seminţele florilor bucuriei – ne spune Vlad – sunt 
ale tristeţii. Tristeţi îngropate, tristeţi care rodesc, melancolii 
smerite, toate răsar în plină lumină după vremi rânduite, după 
răstimpuri şi răbdări şi tăceri. 
   Mărturisesc că mi-a plăcut atât de mult volumul lui Vlad 
încât i-am cerut permisiunea să fiu primit şi eu într-însul ca 
personaj. Max sau Maximilian e cel ce-l surprinde pe Llyn 
privindu-şi prin ape iubita – pe Miriam-Morrigan – şi nu sunt 
doar ape ale Irlandei, nici mările de pretutindeni.  
  
Sibiu 21 Noiembrie  Mihai M. S. Maxim 
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I. Mesagerul 
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1. O poveste de toamnă cam iernatică 
 
   După lăsarea întunericului toate clasele şcolii primare din 
oraş rămăseseră goale, mai puţin una în care se aflau doi copii 
cu părul de foc şi cu ochii albaştri întunecaţi, ca abisurile 
oceanelor. Zian şi Ziana rămăseseră să-şi facă aici temele, 
deoarece acasă nu mai aveau lumină. 
   După un timp, se sculară de la pupitre, temele fiind terminate, 
şi plecară liniştiţi către casă. Datorită întunericului, au fost 
nevoiţi să treacă prin parcul de lângă strada unde se afla casa 
lor: aceea era singura alee luminată din toată zona. 
   Cunosc bine parcul – deoarece locuiesc în el de când mă ştiu. 
E un parc foarte frumos, cu copaci bătrâni noduroşi, cu 
labirinturi de scorburi. În fiecare toamnă e un amestec de culori 
vii şi minuni – nuanţe de roşu, maro, castaniu – de parcă 
soarele ar fi în amurg tot timpul. Deasupra, nemărginitul 
albastru se deschide sau se intensifică, în funcţie de ora din zi 
sau din noapte şi de căile soarelui, în vreme ce întregul parc 
este în permanenţă un alt soare-n amurg. 
Culorile sunt fiinţe vii – zâne şi spiriduşi – iar frunzele, din 
care pare să izvorască lumina, sunt locul lor de joacă preferat.  
   Dar să revenim la cei doi copii ai noştri – gemeni, am uitat să 
vă spun: frate şi soră. Ei tocmai se avântă în „adâncurile” 
parcului şi se pregătesc să treacă podul când, dintr-o dată, totul 
se preschimbă în chihlimbar. E greu de deosebit chihlimbarul 
de culorile celui de-al doilea soare – al toamnei – astfel că la 
început copiii nu vor simţi nici o diferenţă. Frigul este 
pătrunzător şi îi văd pe cei doi cum se strâng şi se zgribulesc în 
propriile haine. Ei nu mă văd. 
   Începe să ningă. Copiii se opresc chiar în faţa mea să 
privească fulgii mari şi să se bucure de zăpadă. 
   - Globuri! Globuri, spune băiatul. 
   - Globuri! acceptă fetiţa, şi amândoi înalţă fruntea şi se înalţă 
pe vârfuri să fie atinşi. 
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   Pe mine ninsoarea nu mă atinge: mă ocoleşte. Practic, sunt un 
contur viu a ceea ce nu poate fi nins şi atins.   
   Gemenii văd în sfârşit stejarul bătrân şi rămân cu gura 
căscată: drept în faţa lor se află un corb sur şi, spre 
surprinderea lor, el are joben, ochelari şi un fular maro cu 
dungi portocalii, asemeni pământului de sub frunzele uscate. 
   - Bună seara, le spune corbul, puţin îngrijorat. După câte văd 
eu, sunteţi înfriguraţi şi flămânzi şi vă aflaţi în pericol să nu 
mai ajungeţi acasă: în curând va ninge atât de mult că se vor 
bloca toate aleile, drumul şi uşile caselor. 
   Sper că aţi observat că, pe lângă faptul că era îmbrăcat atât de 
ciudat, corbul mai şi vorbea! 
   Gata, destul cu introducerea! Eu sunt corbul. Recunosc, sunt 
uşor demodat – jobenele nu se mai poartă demult, fularul e de 
Crăciun şi ochelarii... dar ce să mă mai justific atât? În fond e 
povestea mea. 
   Asta e. Dau din gură prea mult. Mi-au spus-o toţi. Care toţi? 
Eh, asta-i altă poveste. Dar să revenim.  
   Într-un fel, parcul se sălbăticeşte şi devine la un moment dat 
o pădure falnică, plină de locatari neobişnuiţi. De exemplu, 
gemenii văd uimiţi un leu blând stând într-un molid care se 
cam clatină sub greutatea lui. Leul stă într-o rână şi citeşte 
dintr-o carte de poveşti. Copiii deschid gura dar nu scot nici un 
sunet. Leul îi vede şi îi salută cu voce groasă, apoi se-ntoarce la 
ale lui.  
   - Veniţi cu mine, le spun copiilor. 
   - Chiar... chiar citeşte? a vrut să ştie Zian. 
   - Aş. Se uită numai la poze. E încă mic. 
   Cei doi mă urmează ascultători. Eu ţopăi, nu zbor, că altfel aş 
depăşi Universul.   
   După un timp ne-am apropiat cu toţii de căsuţa mea, care mi-
a fost sculptată de o ciocănitoare-arhitect în trunchiul unui arin. 
   După ce s-au încălzit la focul inimii mele şi s-au mai destins, 
m-am adresat lor cu voce blândă: 
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   - Nu aţi vrea să citiţi nişte cărţi, să vă serviţi cu ceai şi brioşe? 
   - Ba da, însă nu vedem decât o măsuţă şi nişte rafturi cu cărţi. 
   E drept, e cam înghesuit la mine, n-am spaţiu pentru 
mâncare. 
   - Întocmai, am consimţit, dar ceaiul şi brioşele vi le imaginaţi 
numai şi veţi vedea că nu veţi mai suferi de sete şi foame 
niciodată. 
   Nerăbdători, Sânzian şi Sânziana se aruncară pur şi simplu 
asupra cărţilor mele, începând să citească totul cu mare nesaţ. 
   După un timp, cei doi au ridicat privirea: ei au observat că li 
se golea mintea de tot ceea ce ştiuseră înainte, ca să încapă alte 
lucruri – lucrurile noi – şi vor uita complet şi de unde provin şi 
unde trebuiau să ajungă. Apoi s-au liniştit. Nu mai aveau gând 
decât pentru poveştile citite.  
   Trebuia să fac ceva, altfel conştiinţa m-ar fi acuzat fără-
ntrerupere. Trebuia să plece. Vor reveni, cu siguranţă. Trebuia 
însă să plece acum. 
   Cei doi s-au auzit chemaţi pe nume de o voce slabă, o voce 
lichidă. „Zian-Ziazan! Ziana-Ziazana!” un glas ca un susur. Îmi 
amintesc de ei şi acum, cum au trecut de pe partea noastră pe 
partea lumească a parcului – cu ajutorul cântului de seară al 
râului – da, cum au trecut într-o clipă!  
   Cu ajutorul cărţilor citite aici la mine, în decurs de câteva ore, 
copiii aceştia vor face o nouă lume. Cum va arăta lumea aceea 
nu ştie nimeni: doar leul cel blând va vedea cum se scrie şi cum 
se desenează aceea în cartea lui, deşi nu înţelege dintr-însa 
momentan decât pozele.   
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2. Intermezzo cu părinţi uluiţi 
 
   Cei doi copii au creat o bună parte din lumea mea şi chiar şi 
din mine: am devenit „corbul atotputernic”, fiindcă aşa mă 
credeau ei, „stăpânul leilor visători”, chiar dacă singurul lucrul 
la care-a visat (şi încă visează) leul a constat din primii fulgi 
apăruţi în acea zi.  
   Acum leul moţăie pe o bancă: încercase fără succes să-şi 
termine ceaiul – care acum e rece. S-a speriat de amărâţii de 
părinţi buimăciţi ai celor doi copii şi a adormit. Da, aşa face el 
când se sperie: adoarme, evadează în lumi. Oh, şi eu trebuie să 
am grijă de el! Acum visează că e copil de om. 
   Practic nu s-a speriat de părinţi, cât de lipsa lor de imaginaţie 
şi de credinţă. Bine c-a adormit! Cei doi sunt în continuare 
uluiţi: nu le vine să creadă nimic. Şi doar văd! Au devenit ca 
două statui – sunt de neînduplecat. Spre uimirea mea, 
rândunica a dat din aripi în faţa ochilor lor şi cei doi s-au 
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liniştit brusc. Văluri, văluri de mătase de aer, precum şi o taină 
nespusă. Da, a avut efect.  
   Rândunica nu pleacă nicicând în ţările calde: e-a mea şi 
numai a mea, sufletul meu pereche. E casnică, se încălzeşte cu 
ceai. 
   Cei doi părinţi mă dezamăgesc încă o dată: nu sunt deloc 
impresionaţi de uimitoarea mea bibliotecă; în schimb, sunt 
captivaţi de serviciul de porţelan. Cu greu am reuşit să-i 
dezlipesc de ceşti, chiar şi după ce şi-au terminat ceaiul. 
   Adulţii sunt un fel de copii fără minte. N-am să-i mai chem 
niciodată în lumea mea. Rândunica dezleagă vălurile de aer şi 
le lasă să cadă uşor. Cei doi se trezesc pe alee. Nici urmă de 
mine. 
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3. Cavalerul, sfera de piatră şi eu 
 
   Era odată, departe, un cavaler care zăcea în iarbă. După un 
timp îl văd cum se ridică de jos şi cum îşi freacă tâmpla. Fusese 
lovit în mod misterios de uitare. Îşi ia din iarbă preţiosul paloş 
însă, spre uimirea mea, observ că nu mai ştie la ce foloseşte. 
Totul i se pare ridicol: paloşul, scutul, steagul şi calul îi par 
neverosimile! 
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   Le ia totuşi: simte că aceste lucruri îi aparţin. Pleacă de 
acolo: era un fost câmp de bătălie, însă în minte nu aude decât 
ecouri vagi de strigăte de război şi ţipete de moarte.  
   Ajunge la un sătuc. Acolo vede râul şi ferma. Are amintiri 
despre ele ca despre locuri de răgaz şi odihnă. Se duce direct la 
fermierul care zăbovea lângă râu. Descalecă şi îi dă fermierului 
căpăstrul roibului. Fermierul îl întreabă: 
   - Cât vrei pe el? 
   - O piatră curată din râu, răspunde el. 
   Mirat, fermierul îi dă ascultare: ia o piatră rotundă din 
adâncul unei fâşii înguste de apă şi i-o înmânează fără un 
cuvânt. După o vreme, întreabă totuşi: 
   - La ce-ţi trebuie o piatră? 
   - Mă ajută să-mi amintesc. 
   - Ce să îţi aminteşti, cavalere? 
   - Totul. 
   - Eşti rănit. Ştii? Sângerezi. 
   - Trebuie să plec. Totul se va sfârşi în curând. 
   După ce pleacă de acolo, îl văd cum se îndreaptă spre pajiştea 
din spatele fermei. Se întinde pe pajişte. Se vede bine că e sleit 
de puteri. Apoi se ridică. Strânge sfera de piatră în mâini. Sfera 
se încălzeşte până la incandescenţă. Cavalerului îi cam ard 
palmele, însă el pare că nu se sinchiseşte. Poartă mănuşi de 
metal căptuşite cu piele, dar totuşi! Vorbeşte cu mingea de 
piatră ca şi cum ar fi fost o fiinţă vie: 
   - Îţi aminteşti că eşti foc şi lavă, nu? Eu de ce nu-mi amintesc 
că sunt foc şi sânge? 
   Sfera de foc nu răspunde. Cavalerul o lasă uşor la loc în râu. 
Sfera de piatră sfârâie recunoscătoare. 
   Cavalerul îşi înalţă ochii. Dintre nori, de la o înălţime 
considerabilă, o pată neagră începe să crească tot mai mult şi 
mai mult. Umbra neagră devine imensă: locaşul ei este 
întunericul. Pajura neagră se distinge acum clar. Cavalerul nu e 
deloc uimit. Râde. Râde de mine, nenorocitul! 
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   - Ah, dintre toate fiinţele de pe lume nu m-am ales decât cu 
un corb! Un corb bătrân. 
   Aţi ghicit. Corbul eram eu. Ştiu să îmi fac intrarea. Păcat că 
oamenii ăştia nu mai au nici un respect. 
   - Ce vrei de la mine? mă-ntreabă cavalerul. Spune-mi repede 
ce vrei, că nu mai am mult timp: sunt pe moarte, corbule drag! 
   - Eşti mort de mult, cavalere! îl consolez eu. Nu mai exişti 
decât în mintea mea. Eşti o creaţie a propriei mele minţi. 
   - Şi ce vrei de la mine? 
   - Să-mi aminteşti cine sunt. 
   - Oh, şi tu?! 
   După o vreme cavalerului i se aprind ochii: 
   - Cred că pe tine pot să te-ajut. 
   - Da? Cum? 
   - Uită-te la scutul şi la drapelul meu. 
   Asta era! Dumnezeule! Sunt eu! Sunt chiar eu. Cele două nu 
sunt altceva decât poze cu mine.  
   - Corbule drag, tu nu eşti real, vezi? Eşti un simbol. Fiinţa ta 
e cu totul alta. Ce cauţi tu aici, în gaura asta neagră? 
   - Sunt aici să îţi însoţesc sufletul. Să te duc dincolo de delir, 
boală de moarte şi obscuritate. 
   - Sunt mort? 
   - Încă nu. Dar vei fi. 
   - Văd că eşti bun la suflet, mă rog, un pic prea ironic, dar nu 
eşti frumos, aşa, ca cei din basme. 
   - Basmele sunt exagerate. Este adevărat, am fost foarte 
frumos pe dinafară, dar nu mai ştiu cum eram pe dinăuntru. 
Poate că eram bolnav de glorie şi de trufie. Da, acum îmi 
amintesc clar: la început eram Phoenix. Sunt Phoenix şi acum 
şi voi fi, chiar dacă sunt ascuns în smerenie şi urâţenie. Şi sunt 
pe cale să suport, odată cu tine, reînvierea.  
   Cu cât privesc mai mult, cu atât mă umplu de energie. 
Drapelul şi scutul cavalerului poartă stema Ţării Româneşti: 
Phoenix-ul ridicându-şi aripile deasupra flăcărilor, deasupra a 
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trei limbi de flacără vie, Phoenix-ul ridicând ciocul şi înghiţind 
cerul. Da. Acesta sunt eu. Scutul e şters de lovituri şi stropit de 
sânge, steagul e sfâşiat. Şi totuşi, pozele sunt cât se poate de 
clare: sunt eu, fără-ndoială. 
   - Ai ucis mulţi, foarte mulţi azi, cavalere! îi spun. 
   - Nu atât de mulţi cât mi-aş fi dorit. Că vin şi vin şi nu se mai 
termină! Şi Ţara e-n suferinţă continuă. 
   - E timpul să te odihneşti, cavalere! E seară. Uite, s-a aprins 
pe cer drumul robilor.  
   - Îl văd. Mucenicii coboară. 
   - Dormi acum, cavalere. Culcă-te şi dormi: până la învierea 
din urmă. 
   Cavalerul m-ascultă şi moare. Şi eu mă fac cenuşă pe pieptul 
şi-n inima lui. 
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4. Creatorii de creatori 
 

   În Univers există mai multe creaturi ciudate, precum păsările 
Phoenix care renasc din cenuşă, dar sunt şi amintiri sau legende 
care mor pentru a renaşte apoi din propria cenuşă. Singura 
poveste care nu moare şi nu renaşte este aceasta. 
   Într-una din lumile paralele ale Universului toate creaturile 
sunt inventate de alte creaturi. Acestea din urmă sunt numite 
„Înţelepţii” sau „Creatorii”. Ei îşi creează personaje şi lumi 
întregi, adică fiecare creatură nou creată are propria ei lume 
interioară, propriile ei gânduri, propriile ei sentimente.  
   Şi eu sunt unul din aceşti ciudaţi „Creatori”. Sunt un 
„Creator” gândit şi creat de un alt „Creator”, care nu a avut alt 
scop în aceasta decât acela de a trăi lângă o persoană 
pregândită. Credea că duce o viaţă plictisitoare şi a dorit să şi-o 
mai îmbunătăţească puţin.  
   Dar subiectul acestei legende e altul. Aţi ghicit: e vorba de 
mine. Un pribeag singuratic menit să caute tot timpul 
frumuseţea. Un singuratic care vrea să călătorească prin minţile 
oamenilor, să le alunge temerile şi demonii, să le trăiască 
experienţele, iubirile şi dezamăgirile. Ca să nu fie uitate toate 
acestea, le aştern pe hârtie înainte de a mă arde în suflarea 
fierbinte a „Creatorului” meu, pentru a reînvia apoi în alt om.  
   Pe când mă trezeam odată din cenuşa pufoasă, am văzut că în 
acea lume interioară a minţii totul era neclar. Ceaţa se răsfira 
prin crengile arse de profunda plăcere a acelei minţi de a pierde 
amănuntele, încât şi crengile păreau a fi din vapori. Totul părea 
a fi o fotografie veche alb-negru.  
   Din ceaţa minţii acelui om se iviră creaturi cu glugi negre, pe 
cai lucind în soarele palid. Unul din ei, care m-a văzut, îmi 
zise: 
   - Ce cauţi tu în acest om? Cine eşti tu să ne deranjezi? 
   Erau pesemne alţi „Creatori”. Astfel de întâlniri sunt uneori 
inevitabile. 
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   - Sunt doar un călător, i-am răspuns. Nu vă cer nimic. Nu vă 
ofer nimic. Dar de ce vă acoperiţi feţele? 
   - Pentru că nimeni nu trebuie să ne vadă. Nimeni nu trebuie 
să ne recunoască în lumea în care trăim. Suntem fiinţe ce nu 
cunosc bătrâneţea. Cunoaştem doar viaţa şi moartea, apoi 
învierea. După ce ne terminăm povestea începem o nouă 
poveste. Pentru asta însă trebuie să murim şi să renaştem. 
Suntem doar nişte pribegi, nişte rătăcitori prin vieţile şi minţile 
oamenilor, născocitori de scenarii şi dăruitori de vieţi 
alternative. 
   - Sunteţi ca mine. Oarecum, am zis eu. Şi povestea, scenariul 
de-acum, cu ce este? 
   - Suntem în interiorul unei poveşti despre muzică.  
   - Mi-am dat seama şi eu, dar nu eram sigur. Ceaţa şi crengile 
de vapori, vântul ce susură a melodie – totul nu putea fi decât 
în mintea unui muzician. Dar ce fel de muzică este aceasta pe 
care-o creează acuma?    
   - Muzica mută. Muzica tăcerilor de dinainte de marea tăcere. 
   - Nu înţeleg.  
   - Trebuie să găsească, şi noi odată cu el, muzica aceea pe 
care nu o cunoaşte nimeni şi care este formată din amintiri şi 
senzaţii, din sentimentele cele mai pure. 
   - Atunci totul e să-ţi închipui că ai vrea să te înalţi şi să 
dispari în înalt.  
   Atunci am auzit muzica. Era muzica mută, muzica tăcerilor 
de dinainte de marea tăcere, pe care n-o auzeam decât eu, 
fiinţele cu glugi negre şi muzicianul în mintea căruia eram. Şi 
eu şi fiinţele discrete am ars. Am simţit că ni s-a terminat 
povestea. Când s-a terminat melodia am devenit neant. 
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5. Cântarea flautistului 
 
   Într-o seară mohorâtă, pe străzile umede şi pline de felurite 
tarabe, se plimbau oameni grăbiţi, căci în acea seară era Ajunul 
Crăciunului. Prin vitrine, pe străzi şi chiar prin oamenii fericiţi 
se plimba „Sufletul Crăciunului”. 
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   În acea seară, un copil se plimba prin bătrânul parc al 
Arinilor, plin cu umbre ale apusului. Părea îngândurat şi înecat 
în amintiri, dar de fapt el se gândea cu bucurie la viitorul 
apropiat al Crăciunului, când va primi o bicicletă de la bunici. 
Tocmai ajunsese la statuia învăluită în umbră a flautistului. 
Pentru el era un fel de suflet impunător, care putea în orice 
moment să se facă ascultat de amfiteatrul pădurii. Acum nu 
cânta: „Probabil a răcit, sau i s-a înfundat flautul”, gândea 
micuţul şi se căţără pe statuie ca să verifice. Dar în acel 
moment a auzit o voce neaşteptată: 
   - Ar trebui să ai mai multă grijă: ai putea să cazi! 
   - Tu vorbeşti, flautistule? îl întrerupse prichindelul. 
   - Da. Ce s-a întâmplat cu tine? 
   - Păi uite: e imposibil ca tu să vorbeşti. 
   - Atunci tu eşti nebun şi vorbeşti singur? 
   - Nu. Sigur că nu. 
   - Şi eu sunt de aceeaşi părere deci, până la urmă, eu pot 
vorbi. Sufletul Crăciunului trece prin oameni, prin lume. Acum 
e în mine şi pot vorbi. 
   - Am înţeles. Îmi pare rău dacă te-am jignit. 
   - Nu, nu, stai liniştit. Am însă o rugăminte. Eu în curând voi 
dispărea. 
   - Unde? Cum?  
   - Nu ştiu prea bine nici eu. E un presentiment. Dacă nu mă ia 
nimeni cu el în amintiri, atunci voi merge în neant. Voi 
dispărea pur şi simplu. 
   - Nu, nu vreau să se întâmple aşa. Ce să fac? 
   - Tocmai de aceea te-am chemat. Am să-ţi explic... 
   - De ce m-ai chemat? zise curiosul, întrerupând şirul 
gândurilor statuii. 
   - Păi pentru că tu eşti eu şi eu sunt tu. 
   - Cum asta? Nu înţeleg. 
   - Când tu ai prins viaţă, şi eu începeam să mă modelez în 
cuptorul fierbinte: din gândurile sculptorului, din foc, din 
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amintirile trecute prin oameni şi locuri. Dar până la urmă tu vei 
continua acest curs al modelării, dar eu nu. Eu voi fi eliminat. 
   - Asta dacă nu te salvez eu cumva. 
   - Exact. 
   - Şi ce trebuie să fac pentru asta? 
   - Tu trebuie doar să mă infiltrezi în lumea ta imaginară şi să 
nu mă uiţi, altfel voi pleca în neant; lumea mea imaginară este 
complet goală. 
   Pe când scotea din gură aceste cuvinte, statuia scotea şi abur 
cald; băiatul observă că statuia se răcea tot mai mult şi se 
acoperea de zăpadă. Începea să dispară în ninsoarea 
înconjurătoare. 
   Băiatul plecă neliniştit spre casă cu gândul la cele întâmplate. 
În urma lui dispărea şi parcul – în atotputernicul alb. 
   În dimineaţa următoare el se întoarse în parc, dar în loc de 
statuie nu mai era nimic; doar nişte păsărele care cântau. 
Oamenii care treceau prin dreptul locului aceluia spuneau că 
flautistul a fost furat de pe soclu. 
   Totul părea schimbat. Băiatul tremura; credea că flautistul e 
în neantul lui. Faptul cel mai curios a fost însă altul: atunci 
când s-a apropiat de locul din care dispăruse flautistul, simţi 
nevoia de a striga, dar nu strigătul lui obişnuit de bucurie, ci 
unul melodios şi trist precum era cântecul acelor păsări mici 
cafenii îngreunate de povara iernii şi a zăpezii. 
   Băiatul pricepuse că flautistul era în el. Nicicând nu se mai 
simţise aşa: doar atunci când simţea că mai creşte câte un 
milimetru; dar acum credea că a devenit mai mare decât 
statuia, căci în el erau acum şi el şi flautistul! Sau sufletul 
Crăciunului îi insufla noua viaţă? 
   În acea noapte, pe lângă bicileta făgăduită, primise un flaut 
de stejar cu găurele mici, în care ar fi putut intra uşor sâmburi 
de vişine sau de cireşe. Aşa că el îşi continuă viaţa lui şi începu 
şi-o viaţă de flautist – acolo unde aceasta rămăsese. Şi-n 
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cântecul său i se părea că înfloresc flori de vişin şi de cireş, mai 
dalbe decât orice zăpadă.  
    

 
     
6. Pădurea nemărginită 
 
   Pe când călătoream liniştit printr-o lume nemărginită, am 
observat cum creatorul invizibil al acelei lumi creştea o pădure. 
Un gând invizibil planta puieţii şi în cinci minute creşteau 
arbori bătrâni. În ceea ce părea centrul pădurii creştea un 
arbore mare, imens, din a cărui coroană cădeau seminţe în toate 
direcţiile, ca nişte săgeţi sau ca nişte raze. Ca o explozie 
verzuie. Astfel, într-o oră sub privirile mele se desfăşura o 
întreagă oştire a arborilor.  
   Curios, m-am apropiat de marele arbore. Spre uimirea mea, 
acolo trăiau fii de creatori asemenea mie, care pluteau la 
diferite distanţe de trunchiul scorburos, manifestându-se în 
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moduri imposibil de imaginat. M-am apropiat şi mai mult şi am 
constatat că vorbeau o limbă ciudată, şi scoteau sunete care îţi 
răsunau în interior. M-am îndreptat spre un fel de urs care 
medita cu picioarele legate de o creangă şi cu capul în jos. 
   - Nu vă supăraţi, am întrebat eu, vorbiţi şi vreo altă limbă în 
afară de aceasta pe care aţi folosit-o acum? Mă înţelegeţi? 
   - Da, vă înţeleg. Da, voi vorbi aşa cum doriţi, dar nu o voi 
face acum. Nu vreau. Nu vedeţi că meditez?  
   - Şi la ce meditaţi? 
   - Mă recompun. Sunt liliac. 
   Aripile albastre erau ca nişte hărţi. Erau scrise galben. Am 
citit. 
   Încurcat, m-am retras. M-am îndreptat spre un şarpe dungat. 
Acesta, fără nici o vorbă, m-a purtat spre o floare uriaşă, spre o 
magnolie aşezată în mijlocul trunchiului, la jumătatea distanţei 
între cer şi pământ. Magnolia era castel, grădină şi cămăruţă. 
Din cămăruţa galbenă se scurgea ceva ca un pârâu de diamant, 
cu miros ademenitor. Am intrat. Înăuntru se mai afla o fiinţă, 
una asemenea mie. Semăna şi cu un porumbel, dar era ceva 
mai mare. 
   - Ce limbă vorbeşti tu, corbule? m-a întrebat. 
   - Cum adică: ce limbă? Văd că vorbeşti aceeaşi limbă cu 
mine. De ce mă mai întrebi? 
   - Nu, eu acum vorbesc orice limbă. Fie că eşti într-o lume sau 
alta, fie în ambele, tu înţelegi. E de fapt graiul luminii lichide. 
Îi auzi susurul? 
   - Cred că înţeleg. Voi sunteţi pentru mine un popor imposibil 
– nu pot decât să mă rotesc în jurul vostru – cu voi nu se poate 
convieţui. Cine se apropie prea mult devine cuvânt. 
   - Atunci zboară aproape. Zboară adânc. Eşti suflet de foc, eşti 
suflet de literă. 
   - Ce se întâmplă? Totul se înceţoşază, parcă e o furtună 
imensă. Copacii tremură, frunzele li se smulg. 
   - Nu te teme. Arborele în care ne aflăm ne ocroteşte trecutul. 
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   - Ce e aici, totuşi? 
   - Adică te-ntrebi ce se întâmplă acum? E marea germinaţie a 

vremurilor: ne amintim creaţia Universului şi o refacem – e 
drept, la scară modestă. Marele arbore e înalt de patru ani 
lumină. Vei îmbătrâni coborând. Şi uite, aproape de el se înalţă 
deja alţi arbori înalţi – armăsari verzi de lumină cu coame şi 
cozi tulburi. Nu te teme. Ne vei părăsi. Ne vei părăsi acum. Tu 
nu eşti un localnic, un locuitor al lumii acesteia: aici, eşti doar 
o literă, doar un parfum negru: nici măcar un cuvânt. Acum nu 
eşti decât un călător prin lumi, într-o pribegie cred nesfârşită. 
Mintea ta va exploda în mii de sori, din lucirea ei vei lumina 
însă numai o frunză. 
   - O frunză? 
   - Una singură: galbenă, ascuţită. Roteşte-o în jurul magnoliei. 
Se va aşeza singură. E darul tău pentru ea. O auzi cum îţi 
mulţumeşte deja? 
   - O aud. 
   - Nu coborî, că va dura ani. Fă ceea ce ştii tu mai bine. 
   - Ce ştiu...?! 
   - Mori. Acceptă-ţi destinul. Arzi, apoi renaşti. Inima ta ştie 
mai bine. Pierde-te-n ea.  
   - Voi ţine minte ce se întâmplă acum? 
   - Tu nu. Doar inima ta.  
   - Mă doare asta.  
   - Altfel vei rămâne o simplă literă, o biată şoaptă neauzită. 
Nimeni nu te va înţelege, nimeni nu te va şti. Nu te vei aşeza 
niciodată. 
   - Şi dacă accept totul? 
   - Cu dragă inimă?  
   - Cu dragă inimă. 
   - Îţi voi reaminti eu totul – în altă lume. Dacă mă va mai 
chema cineva, dacă mă va mai crea şi multiplica cineva din 
pacea, din liniştea lui. 
   - Şi unde propui să ne-ntâlnim în viitoarea viaţă? 
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   - Pe-o pagină albă a unui caiet de copil. 
   - Accept. Locul îmi pare curat. 
   Am simţit atunci cum ard tot. Magnolia se deschidea şi mă 
chema. În lumini galbene mă auzeam chemat şi răsfăţat: 
„Phoenix!” „Phoenix!” „Phoenix!” Mă transformam în cuvânt. 
Un altul, mult mai târziu, ştiam că mă va transforma la loc în 
mine însumi. 
   Am leşinat. Sunt liniştit acum, fiindcă ştiu că totul este 
posibil, chiar şi imposibilul. Acel ceva ca un porumbel al 
liniştii, cu care trebuia să mă revăd, nu e. Iar eu sunt acum un 
simplu cuvânt, scris de trei ori pe o pagină albă din caietul unui 
copil. Duhul meu pluteşte deasupra acestei ape mărunte 
aşteptând şoapta şi viaţa. Până atunci nu sunt decât imaginaţie 
şi aşteptare. 
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7. Cărbunele şi oglindirea sa în ochii pădurii 
Casandrilor 
 
   Am luat foc. Aşa cum mi se-ntâmplă de obicei când nu-s 
atent. De data asta însă mi s-a-ntâmplat ceva neprevăzut. 
Înainte de a mi se reface trupul din cenuşă o mică rafală de 
vânt mi-a separat un cărbune, l-a-ndepărtat de restul cenuşii. 
Atunci când am revenit la viaţă m-am simţit ciudat. Totul în 
jurul meu se învârtea, o durere de cap mă apăsa, ca şi cum un 
întreg ocean de umbre s-ar fi revărsat peste mine. Mi se 
înceţoşară ochii; curând am leşinat. 
   Nu ştiu cât timp am dormit, dar când m-am trezit soarele era 
un ochi imens de dragon aruncând peste toţi, peste mine, elixir 
de lumină. Am privit împrejur. Arbori imenşi mă împrejmuiau. 
Am observat că nu îmi ţin umbră. Frunze n-aveau. M-am uitat 
cu atenţie la ei şi am înţeles că toţi erau morţi. Doar scoarţele 
mai erau de ei, trunchiuri găunoase, înconjurând sufletele cele 
pierdute ale istoriei. Copacii erau acolo de demult, din timpuri 
imemoriale; priviseră istoria şi timpul, iar acum mă priveau cu 
ochi morţi doar pe mine. Creatură mică şi neagră, pată de 
cerneală irizând coli de hârtie îngălbenită. 
   Ochii lor au devenit intenşi. I-am privit şi mi-am văzut în 
ochii lor mai bătrâni decât timpul fiinţa adevărată şi oglindirea. 
Am văzut ce-mi lipsea. Cărbunele acela mare pe care l-am 
pierdut trebuia să îmi fie aripa dreaptă. 
   - Cine eşti tu? am întrebat copacul din faţă. 
   - Eu sunt Casandru! mi-a răspuns imediat, cu glas 
neverosimil. 
   - Dar tu cine eşti? am continuat să întreb împrejur. Dar tu? 
Dar tu? 
   - Şi eu sunt Casandru! Şi eu! Şi eu! Şi eu! mi-au răspuns ei 
ferm. 
   - Eu sunt... am vrut să le răspund eu. 
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   - Ştim cine eşti! Nu trebuie să vorbeşti: aici trebuie să vezi! 
mi-au spus ei nerăbdători. 
   Atenţia mi-a fost atunci absorbită în cel mai întunecat văz al 
acelor ochi. Acolo, ca pe un perete de văl negru am văzut 
semne ca acelea ale incaşilor şi mi-am amintit de ultima mea 
clipă înainte de-a arde. 
   Acolo am văzut un pitic şi o casă cu etaj închisă într-un glob 
de sticlă. Într-una din camere eram eu. Stăteam înaintea 
şemineului.Nu mai îmi aminteam nimic din toate acestea. Parcă 
nu eram eu, parcă amintirile acestea erau din viitor. Sau poate 
erau ale altuia.  
   Pe uşa cea mică a casei-turn înaintă o vietate albă minusculă. 
La început era un ghemotoc de blană alburie, apoi crescu şi 
crescu. Creştea necontenit, iar asta a ajuns să mă sperie. Într-un 
sfârşit şi-a oprit creşterea. Semăna cu un urs polar. A făcut 
curăţenie prin cameră, care era destul de prăfuită, şi la un 
moment dat a lovit din greşeală un cărbune din şemineu: acesta 
se izbi de aripa mea dreaptă. Corpul incandescent – lacrimă de 
foc – se prelinse şi se prelinse ca o visare care se reia fără-
ncetare. Am părăsit-o: am ieşit brutal din visare. Va trebui să 
am grijă cu ursul alb şi cu vântul hoinar al sfârşitului. 
   În faţa mea toţi arborii ardeau violent. M-am ridicat din 
flăcările lor direct în cer, purtându-i în mine pe ei toţi, aşa cum 
fuseseră în ultima lor tresărire. De atunci, pe aripa dreaptă mi-
au rămas imprimaţi pentru totdeauna ochii lor vii – clipirile de 
vedenie ale pădurii Casandrilor. 
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8. Călătorie în lumina ruptă     
  
   Îmi amintesc şi acum. Mă simţeam destul de ciudat. În 
ultimele zile nu mai hoinărisem pe nicăieri. Mă închisesem în 
casa mea. Voiam să uit de toţi şi de toate. 
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   Uitasem de toţi şi de toate atât de bine încât nu mai puteam 
să-mi dau seama de unde a apărut în camera mea păpuşa de 

cârpă. Păpuşile de cârpă au înger păzitor? Că asta avea. În faţa 
mea stătea trist şi solemn o fiinţă înaltă, ciudat de frumoasă, cu 
chipul palid lipsit de expresie. Păpuşa, de mărimea unui 
băieţaş, făcută în întregime din cârpe, cu ochii din nasturi 
imenşi şi cu gura din fir strâmb roşu de aţă, am văzut c-o privea 
şi-i zâmbea. Chiar dacă zâmbetul era cam stingher, îi zâmbea! 
Momentul s-a stins apoi. Păpuşa de cârpă avea, acum şi pentru 
totdeauna, privirea pierdută către colţul cel mai întunecat al 
încăperii. 
   Fiinţa înaltă a luat păpuşa de cârpă de-o mână şi a înaintat 
încet spre zidul întunecat. A desenat încet, pe zid, cu unul din 
degetele de cărbune ale păpuşii. Nu ştiu ce-a desenat. Desenase 
în întuneric cu întunericul. Zidul s-a luminat uşor, suficient ca 
să văd. Desenase o uşă mare şi-o clanţă. 
   Nu ştiu dacă eu sunt cel ce a apăsat pe clanţă, sau dacă a fost 
păpuşa, fiinţa. Spre uimirea mea, uşa s-a deschis. În spatele ei 
se afla negrul absolut. S-a desluşit în cele din urmă un coridor 
lung, foarte lung, spre necunoscut. Am plutit prin tunel fără să 
simt, fără să ating pardoseala. Pe pereţi erau desenate tot felul 
de litere, plante şi animale fabuloase. Creaturi nemaivăzute 
ieşeau şi se cufundau în întunericul vâscos. O legendă cu multe 
variante lua naştere pe fiecare din cei doi pereţi ai tunelului. 
   Am mers mult, dar nu simţeam oboseală: parcă nu aş mai fi 
avut trup. La un moment dat, între pereţii reci am întrezărit o 
poartă masivă cu două limbi de foc. Limbile de foc erau 
însufleţite şi se plimbau de-a lungul coridorului. De jur 
împrejurul porţii erau desenaţi şerpi împletiţi în luptă sau dans, 
nu ştiu. Aveau limbile lungi, ascuţite, întinse agresiv.  
   Pe frontispiciu poarta avea cifruri nesfârşite de semne al 
căror înţeles îmi scăpa. „Dacă aş înţelege semnele acestea, ar 
însemna că totul e doar în propria mea minte”, am gândit 
imediat şi faptul că nu puteam descifra mesajul, straniu, m-a 



37 
 

liniştit. Asta era realitatea. Visul cel mai palpabil îmi stătea 
înainte – mai consistent decât lumea, mai tare ca Universul! 
   Porţile erau descuiate. Mi-am continuat drumul ciudat. 
Dincolo nu mai erau tuneluri, nici şerpi: doar o încăpere de un 
alb arzător. Altceva nimic. În încăperea aceea nu se afla nimic.  
   După ce m-am obişnuit cu arderea albă am observat fereastra. 
M-am apropiat şi am privit. Afară, dedesubtul şi deasupra 
noastră, călătorea Universul. Camera albă era ca o stea 
călătoare şi ca o navă spaţială a sufletelor. În ea eram trei: eu, 
păpuşa de cârpă, fiinţa. Afară era totul: planete şi sori rotite de 
ceasornicul Universului. Rotiţe şi angrenaje formate din 
matematici conduceau dansul astrelor adânc în câmpiile negre. 
Se trezeau la viaţă focurile străvechi. 
   Ameţeam. M-am întors cu privirea în navă. Eram trei, ba nu: 
eram patru: eu, păpuşa de cârpă, fiinţa şi o fetiţă. Avea în mână 
o cretă. 
   - Ce cauţi tu aici? am întrebat. Cine eşti? 
   Fetiţa m-a privit, a surâs, dar nu mi-a răspuns. A desenat 
încet o uşă pe peretele alb, apoi o clanţă. A deschis uşa. M-a 
luat de mână şi am plecat. Ne-am strâns de mână tare, c-
aproape că ne-am îmbrăţişat: în miezul unei păduri tropicale, 
printre copacii acoperiţi de liane, printre ierburile înalte ne 
priveau doi ochi galbeni imenşi. Ca nişte faruri, ochii s-au 
aprins mai tare, iar lumina s-a îngustat. Am privit-o pe fetiţă. 
Era liniştită. Sau era inconştientă, sau ştia mai mult decât mine. 
Ochii galbeni erau ai unei pantere negre. Se pregătea să sară! 
Saltul, imens, s-a frânt în văzduh. Săgeţi lungi roşii i s-au înfipt 
în piept. Trupul ei căzu la picioarele noastre. Sufletul ei căzu 
într-unul din noi, în noi amândoi, sau dincolo de orice suflet şi 
vis, nu ştiu, că n-am putut să mai văd. Trupul mort era lucios; 
era de-o frumuseţe neasemuită, chiar şi în moarte. Ochilor 
galbeni le-a pălit strălucirea: acum nu mai erau decât doi 
nasturi gălbui-muştar cusuţi în benzi-pupile din aţă neagră. M-
am uitat mai atent: trupul, lucirea neagră, era o mantie lungă. 
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Pantera neagră era vrăjitor. Pantera neagră fusese imensă. 
Vrăjitorul era mic. Şi transformarea lui nu s-a terminat. Păpuşă 
de cârpă zăcând dezarticulată, a fost luat în mâini de fetiţă, care 
l-a-ntors de pe-o parte pe alta. „Iată că a scăpat!” am gândit.  
   Am fost înconjuraţi de câţiva incaşi cu arcuri şi cu săgeţi, 
care ne-au condus prin pădure la un templu mare de piatră. 
Incaşii erau din lemn sau, unii din ei, chiar din cârpă, aşa că m-
am întrebat: „Oare în mintea cui eram?”  
   „Cine e cel sau cea care se joacă?” am întrebat iarăşi în gând 
în timp ce urcam hotărât miile de trepte. După un timp indefinit 
am intrat într-o încăpere mică din piatră şlefuită. Acolo era un 
mic altar de sacrificiu.  
   Am scos de la piept mica mea lună: era un disc acoperit pe-o 
parte cu foiţă de argint şi pe cealaltă parte cu foiţă de aur. Am 
ridicat deasupra altarului mica mea lună şi-am frânt-o în două. 
Am aşezat jumătăţile pe altar.  
   Păpuşa-băieţel s-a transformat în dorinţă şi a plecat înapoi, 
probabil în mintea meşterului ei păpuşar. Păpuşa-vrăjitor s-a 
făcut pulbere fină. Fetiţa era lumină pură păşind uşor prin iarba 
înaltă. Am simţit o aprindere-n suflet, ceva ca o zvâcnire. Am 
înaintat încet spre forma ei de lumină: era tot ea, doar că era 
incandescentă. Fetiţa era protejată de fiinţe fabuloase. Un 
dragon se încolăcea de plăcere şi se gudura deasupra şi-n jurul 
ei. Fiare cu forme indefinite o acompaniau: păreau sfâşieri, 
prăpăstii în spaţiu-timp.  
   Ca să ajung la ea, trebuia să trec prin toate aceste fiinţe. Eu 
nesimţind vreodată că sunt o fiinţă propriu-zisă, ci propriul 
meu personaj, mi-a fost relativ uşor. Am trecut pe rând prin 
fiecare din ele. Cu fiecare trecere îi simţeam fiinţei remuşcările 
şi regretele, aspiraţiile şi speranţele neîmplinite. Fiinţele trăiau 
într-o grădină multidimensională: suferinţa şi bucuria luau în 
ele toate aspectele. 
   Într-un sfârşit am ajuns lângă fata mea misterioasă. Îmi 
aducea aminte de ceva, de cineva, dar nu-mi puteam închipui 
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de cine sau ce. Am încercat să-i arăt că sunt lângă ea şi voi fi. 
Am fost surprins s-o aud vorbind: 
   - Să mergem. Ce mai aştepţi, să se-nfăşoare istoria în jurul 
nostru ca timpul-şarpe uriaş nesfârşit? Dacă rămâneam aici, 
bucla ne va face să reluăm întâlnirea şi sentimentele noastre la 
nesfârşit. 
   - Nu e prima oară că ne-ntâlnim, aşa-i? 
   - Ne-am întâlnit de sute de ori, avem fiecare sute de ani 
rotitori, şi ne vom mai întâlni, şi va fi iarăşi ca prima oară dacă 
nu ieşim de-aicea acum! a spus hotărâtă. 
   - Nu stăm, nu stăm. Ieşim. Te urmez, am asigurat-o, deşi 
ispita cea mai puternică era să trăiesc alături de ea pentru 
totdeauna. 
   Am început să păşim peste solzii repezi şi peste dune 
încolăcite până când sub tălpile noastre s-a văzut praful alb. 
Oaza albă a fost primul nostru refugiu după ce am ieşit din 
buclă. Fetiţa s-a aşezat pe o ferigă uriaşă, şi-a tras sufletul şi-a 
început să vorbească: 
   - Îţi aminteşti de templu, de păpuşă, de mine? 
   - Da, desigur, deşi toate gândurile mi se învârt în cap. Multe 
din amintirile mele au fost arse, ca şi cum un incendiu mi-ar fi 
trecut prin viaţă. 
   - Nu, eu te-am întrebat dacă îţi aminteşti de templul de prima 
oară, de păpuşa de prima oară, de mine cea de prima oară, când 
nu începusem încă să ne rotim în bucla de timp. 
   - Vag. Nu prea pot deosebi. 
   - Ştiu: sunt straturi-straturi de amintiri, ca o cetate clădită şi 
dărâmată, arsă, ruinată şi reconstruită de sute de ori. 
   - Te cunosc foarte bine: am impresia că te ştiu dintotdeauna. 
Mă simt nespus de bine cu tine. Ce rost are să ne punem 
întrebări, să ne chinuim? 
   - Ştiu. Şi eu: te cunosc mai bine decât toţi, mai bine chiar 
decât tine. Şi cu toate acestea, ceva necunoscut, ceva de neatins 
a rămas. 
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   - Şi eu te plac. Chiar dacă te ştiu de sute de ani, vreau încă să 
te mai cunosc. 
   - Suntem amândoi plini de dorinţă, avizi de viaţă. Vino! 
   - Unde?  
   - Ai să vezi. 
   Copila m-a luat de mână. Ţinându-mă strâns, m-a tras cu o 
forţă incredibilă. Coboram ca pe un topogan. Atunci am ştiut că 
nu copila era cea cu forţa aceea incredibilă, ci curiozitatea care 
ne sorbea. Ne-am oprit în faţa unor trepte. Era ceva ca intrarea 
într-o criptă. Erau torţe. 
   Înăuntru era un labirint. Copila părea să fie la ea acasă. Am 
ajuns într-o cameră în care se aflau clopote de argint şi aramă, 
apoi într-una cu ceasuri de toate mărimile şi de toate glasurile, 
apoi am stat. Ne-am înfiinţat înaintea unei uşi uriaşe pe care 
scria cu litere cursive, subţiri, uşor alungite: „Camera cărţilor 
cântătoare”. 
   - Aici vom afla tot adevărul, mi-a spus fata. Tot ceea ce poate 
fi scris. 
   - Cum asta? 
   - Fiecare carte aparţine unei persoane, iar în ea se scriu 
spontan toate faptele şi gândurile, se zugrăveasc toate feţele, 
bune sau rele, ale unei persoane, toate aspectele şi manifestările 
ei. 
   Am deschis uşa. Am privit înăuntru. Totul era negru. Nici 
urmă de bibliotecă. Fata m-a tras înapoi: 
   - Încă nu ştii să citeşti. Lasă că vom intra pe uşa cealaltă. 
   A apăsat clanţa uşii alăturate. Am intrat într-un tunel care 
părea nesfârşit, deoarece perspectiva lui era accelerată. Tunelul 
se micşora continuu, şi noi odată cu el. Era un tunel 
dimensional, am concluzionat eu: avea efect asupra importanţei 
de sine. Asta era: dacă eşti plin de sine nu poţi citi în celălalt! 
   Încăperea era imensă, mi-o închipuiam asemănătoare 
Bibliotecii din Alexandria. Omuleţi asemenea unor şoareci cu 
ochelari se chinuiau să transporte o carte mare şi veche la etaj. 
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Mai încolo, pe o băncuţă, un grup de omuleţi bătrâni, cu pipe 
lungi şi pelerine străvechi, povesteau în şoaptă. Erau aşa de 
concentraţi, că nici nu ne-au observat când am trecut pe lângă 
ei. Sau poate eram aşa mici încât devenisem insesizabili. 
   Ne-am aşezat într-un colţ, pe două scăunele alăturate. La 
picioarele noastre un covor persan îşi schimba culorile şi 
nuanţele. 
   - Nu e covor: e o carte, mi-a citit fata gândul. Mai târziu o să 
se facă iar sul. 
   - O carte cu blană? Cu perişori? am fost eu curios. 
   - Da. Unele cărţi imploră să fie citite. Aparţin oamenilor 
ignoraţi. 
   - Ce e aici? 
   - Biblioteca de argint. Calea şi cărările sufletelor. 
   - Şi ce aşteptăm? am întrebat în şoaptă, cu respect pentru 
locul acesta, pentru ea, pentru tot. 
   - Aşteptăm să ni se adune gândurile şi cu ele să se adune şi 
paginile cărţii mele; apoi să le cheme. 
   După o jumătate de oră a apărut în faţa noastră o carte mare, 
groasă. Pe ea, nici un nume. Din ea a căzut o pietricică albă, 
plată, şlefuită cu migală. Am citit numele de pe ea: 
   - Acesta e numele tău cel adevărat? 
   - Nu, aşa mă numesc eu acum, în lumea de-aici. Se schimbă 
tot timpul. Mâine poate mă va chema altfel. E o surpriză 
continuă, plăcută, aproape un joc.  
   - Dar de ce... 
   - În fiecare lume am un alt nume. Numele meu întreg, al 
tuturor acestor lumi, nu ar putea fi pronunţat. Ar muri istoria şi 
el tot nu s-ar sfârşi. Spiritele ancestrale ale pădurii de ciocolată 
ar îmbătrâni şi mai mult, şi mai intens, dacă mi-ar asculta 
numele. 
   Am deschis încet cartea. Era ca un fel de jurnal, doar că 
paginile, zilele, se schimbau încontinuu, ca şi cum s-ar fi 
desfăşurat în paralel. Ca şi cum toate zilele ar fi răsărit deodată. 
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   Am deschis cartea. 
   - Deschide odată cartea, mi-a spus fata. 
   - Am deschis-o. 
   - Te-nşeli. 
   Avea dreptate. Am deschis cartea. Am deschis cartea. Am 
deschis cartea. 
   Fata a râs: 
   - Vai, ce nepriceput eşti! 
   Tot mai frustrat, am devenit foarte atent. Mi s-au ascuţit 
simţurile. La fiecare deschidere dădeam peste cele două 
coperţi: peste cele patru feţe de copertă. Pe prima copertă era o 
lună plină, pe a doua era o lună luminată pe jumătate, pe a treia 
era luna luminată pe cealaltă jumătate, iar pe a patra copertă era 
crai nou. 
   - Nu înţeleg ce e cu toate aceste luni. 
   - Sunt eu. Sunt tot eu – în patru fiinţe: una de lumină totală, 
una de întuneric complet, două de clar-obscur. Luna poate fi 
aspră, răutăcioasă, poate fi blândă şi bună. Poate fi completă, 
una cu sine şi una cu toţi, poate fi ruptă în două. Sau poate să 
nu existe, şi-atunci tot ceea ce încă nu există primeşte speranţă: 
e primul răsad al fiinţei. 
   - Speranţa premerge vieţii... Îmi amintesc. Ştiam asta. Sunt 
de acord. 
   - E bine, e foarte bine. 
   - De unde-ai ştiut că prefer luna ruptă în două? 
   - Deoarece tu eşti doi. Două aspecte complet diferite se-
ascund în tine, aşa cum în mine se-ascund patru. Aşa cum mă 
vezi nu exist decât în imaginaţia ta de sub luna plină, luna pe 
jumătate, sau luna invizibilă dureroasă. Când te vei întoarce în 
lume, mă vei căuta, va trebui să ştii să mă recunoşti. 
   - Am să te recunosc, fii convinsă. 
   - Tocmai de-aceea sunt liniştită.   
   - Chiar dacă nu ai nici un nume, sau dacă le ai pe toate, eu am 
să-ţi spun „Anima”. Pentru că eşti sufletul sufletului meu. 
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   - Ştiam asta, mi-a spus ea blând. Ai grijă ce-mi mai spui, ce-ţi 
doreşti, că acum, după ce am reuşit să ieşim din buclă, suntem 
adolescenţi. 
 
9. Cel ce învaţă să plângă 
 

 
 
   Străzile dormeau tăcute lăsându-se acoperite de o pătură 
mare de ninsoare. Casele vechi și înalte se înghesuiau una în 
alta. Statuile înalte aveau chipul gol și rece acoperit de o glugă 
de gheață palidă. Soarele lumina încet frunzele înghețate ale 
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pinilor. Librăria se deschidea în dimineaţa înghețată lăsând o 
umbră de căldură și ceai în stradă. Adolescentul a intrat încet 
pe ușița de lemn subțire în mica încăpere împresurată de cărți. 
S-a așezat într-un scaun uitându-se încontinuu la ceasul mare 
cu pendul așezat deasupra biroului presărat de cărți și caiete. 
Şi-a coborât ochii încet și l-a zărit pe bătrânul librar așezat în 
spatele tejghelei privindu-l întrebător: 
   - Dorești ceva?  
   - Aș dori doar să pot  să stau pe un scaun și să citesc.  
   - Ești bine-venit.        
   Adolescentul i-a mulțumit din privire și a luat o carte. S-a 
cufundat în aburul literelor proaspete,  mirosind încă a tipar.
         

*** 
   Totul era pustiu. Eram tot în același oraș. Străzile erau pustii 
și goale. Chioșcurile de ziare stăteau închise. Prin clădirile 
pustii șuiera încet timpul. În depărtare lumina încet farul. 
Singura lumină din tot orașul. M-am îndreptat încet înspre plaja 
cu nisip moale. Marea foșnea încet precum literele pe scrisoare. 
Valurile mici ascundeau cochiliile mici de melci în nisipul 
gălbui. Am continuat să merg prin nisipul rece de seară până ce 
am ajuns în fața farului. Cărămida veche se fărâmița pe treptele 
de lemn. Un câine negru dormea înaintea ușii de lemn. Pe botul 
lui lung îi străluceau mici bucăți de sare albă. Mici picuri de 
ploaie începură să-l ude pe urechile pleoștite. Se trezi cu un 
mârâit morocănos și mă privi uimit. Se întoarse cu spatele la 
mine și adormi la loc. 
   Văzând că nu mai am ce face mi-am continuat drumul pe 
plajă. Dar brusc lumina farului se îndreptă înspre o clădire 
înaltă din stânga mea. Am privit înapoi spre far și am văzut 
cum prin mârâitul dormit câinele negru îmi zâmbea.   
   Porțile sanatoriului mă așteptau la capătul scărilor.  Am apăsat 
pe clanța mare de aramă și am intrat. O lumină caldă încălzea 
coridorul lung. Pereții albi miroseau a medicament și tristețe. 
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Ferestrele mici erau închise cu grilaj de fier. Totul era tăcut. 
Saloanele fără uși erau goale iar paturile albe erau reci. Duhul 
tatălui meu se odihnea în toate paturile.    
   Am continuat să umblu de-a lungul coridorului până ce am 
ajuns în fața unui  lift. Am apăsat butonul din stânga și prin 
cutia de metal străbătu lumină.     
   Am intrat... Pereții liftului erau formați din lumină. Totul era 
o ceață gălbuie. Ușile se închiseră. Un bilet mic tremura pe 
podeaua de flacără. Tremura încet precum un fluture pierdut.                                                                              
L-am ridicat de jos și am început să citesc: “Călătorește în 
timp, amintește-ți ce trebuie amintit, povestește ce trebuie 
povestit și iubește ce trebuie iubit”. Am mai citit o dată biletul. 
Apoi s-a topit în lumină. Am adormit.   

*** 
   Liftul se deschise încet precum aripile palide ale unui 
pescăruș. La început am crezut că mă aflu din nou pe coridorul 
de la intrarea în sanatoriu. Am deschis o ușă la întâmplare. Din 
nou totul gol și mirosind s părăsire. Am deschis uși, m-am 
plimbat pe coridoare până ce am auzit un glas mic cântând 
lângă una din ușile albe și simple. Am deschis încet ușa. 
Salonul cu tavan scund era luminat de o fereastră mare și 
curată. Un soare melancolic îmi surâdea de după draperiile 
mari. Pe noptiera scundă stătea o carte mare de povești lângă 
un pahar mare cu apă în care dormea o gherberă mare. Lângă 
ea un pătuț ca de copil. Din cadrul albului său vechi mă priveau 
din ochii lor de plastic un șir prelung de păpuși din ceramică. 
Iar în centrul patului, așezată pe o pernă mare, mă privea o 
tânără. Aerul ei era de fetiţă. Poate păpuşile îmi dădeau 
impresia aceasta, nu ştiu. Îmi zâmbea cu tristeţe. Părul ei lung 
și negru îi acoperea bluza subțire de vară. Ochii ei erau două 
drame. Negrul acela trist al pupilelor îmi arăta că pentru ea 
copilăria murise.  
   Privindu-i ochii frumoși am pierdut o lacrimă. Ea mi s-a 
prelins pe obrazul aspru şi s-a topit discret.    
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   - Și tu știi să plângi? îmi zise fetița zâmbind.     
   - Nu sunt sigur, i-am spus, neînțelegând la ce se referea.  
   Mă luă încet de mână și îmi arătă mica ei carte de povești.  
   - Dar știi să povestești?      
   - Da.         
   - Atunci cu siguranță știi să şi plângi.    
   - Dacă zici tu, atunci da, știu să şi plâng.   
   - Ştii tu ce e în sufletul unei lacrimi? 
   - …în sufletul… unei lacrimi? 
   - Lacrimile acestea sunt vii. Au propria lor viaţă. Fiecare are 
povestea ei, lină ca un susur. 
   - Unde se duce sufletul lacrimii? 
   - Am să-ți spun un secret. Eu știu să povestesc. Şi ştiu să 
povestesc pentru că am lacrimi. Fiecare lacrimă are o poveste 
numai şi numai a ei. Şi fiecare poveste este cu alte şi alte 
lacrimi. Ele se-adună, se cheamă. Uite, paharul meu este plin 
cu lacrimi, plin cu suflete de povești.  
   L-am privit. Lacrimile se înfăşurau unele pe altele, se 
înconjurau şi se îmbrăcau în nuanţe ca nişte zâne mici, se 
îndulceau şi se amărau unele prin altele. Le gustam cu ochii, cu 
toate simţurile, direct prin pahar. 
   - Poftim, bea. Bea-mi lacrimile! Bea-mă şi-nvaţă să plângi! 
Învață să plângi povești. 
   Ascultător, am luat mica floare din pahar și am început să 
sorb acel ceva ce îmi părea a fi o mare, uitată copilărie. Fata m-
a luat de mână. Era prima dată când o vedeam. Nici nu ştiam 
cum o cheamă. Şi totuşi, am ştiut că relaţia noastră e mai 
adâncă decât timpul, mai prelungă ca veacurile. Când mi-a 
zâmbit trist, de pe patul ei mic de spital, a încuviinţare, mi-a 
părut puţin stingheră. Poate-i părea rău că am cunoscut-o aşa, 
bolnavă, vulnerabilă, atât de fragilă faţă de lumile visului. Dar 
era ea. Am ştiut că e ea.                                                                    

*** 
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   Nu ştiu când am ieşit din salon. Pe coridor era o fereastră în 
plină lumină. Am privit afară. Totul era alb. O întindere mare 
de alb împânzea totul. Dealurile se pierdeau nesfârșit; erau 
precum un desen neterminat care își pierde conturul în albul 
hârtiei. În depărtare se vedeau lumini palide, lumini alburii. Pe 
conturul alb al depărtării se vedea un oraş alb. Am continuat 
să-mi îndrept privirile înspre luminile gălbui de la ferestrele 
caselor acelui oraş alb.  
   Pe coridorul spitalului mă aştepta un bătrân alb.  
   I-am vorbit direct, fără să mă gândesc prea mult: 
   - E singură în sanatoriu. Nici nu știu de ce e bolnavă, de ce 
suferă. 
   - Miruna. Aşa o cheamă. Mira, fetița mea dragă! Nimeni nu 
ştie de ce suferă. Ce-o doare. Sanatoriul e acum lumea ei. Nu 
ştiu ce rost au toate-acestea. Nu ştiu ce rost are durerea aceasta 
necunoscută.  
   - Nu ştiu cum s-o spun dar… durerea ei e plină de 
frumuseţe… 
   - Ea este acum cea care spune povești lumii. Ea vă face vouă 
oamenilor nopțile pline de vise. 
   - De ce tocmai ea? E prea tânără pentru atâta durere, prea 
curată!  
   - Tocmai că e copil. Copii spun cele mai frumoase povești. 
Dar cu cât crește, visele îi sunt din ce în ce mai complicate. Şi 
visele trebuie să fie simple. Dar acum du-te. E timpul să te 
întorci la Miruna. 
   Ochii mi se împăienjeniră. Lacrimi mari îmi cădeau pe obraz. 
Povestea Orașului Alb se îndepărta. Povestea Oraşului Alb era 
neîncepută; şi aşa va rămâne.  
 

*** 
   Eram din nou în salon. Lumina caldă de amiază era pe 
sfârșite. Venea seara. Mira îmi zâmbea de pe patul ei alb. În 
privirea ei era tristeţe şi fericire desăvârșită. Nu ştiu cum de 
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convieţuiau cele două, dar asta era! Era taina ei de femeie – la 
care noi nu avem, n-o să avem niciodată acces. 
 

 
 
   - Te-ai întors. E timpul să-mi iei locul, destinul. Poveștile 
mele sunt pe sfârșite și oameni au nevoie de vise. Eu nu mai 
știu cum să le plâng. Mă voi întoarce la tatăl meu.  
   - Vrei să creez poveşti în locul tău? 
   - Acesta e timpul tău.      
   - Noi doi suntem una. 
   - Ştiu. Dar du-te acum. 
   - Şi tu mă alungi… 
   - Te alung şi te chem, te visez şi te pierd. Iubeşte-mă pur, nu 
încerca să-mi răspunzi…  
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   Zicând acestea își întoarse privirea. Mi-a părut că se pierde 
într-o altă poveste, dar nu: ea era aici; a fost şi va fi; aceea era 
numai o ceață de poveste, o năzuinţă. 
   Am ieşit de la ea doar ca să mă duc la tatăl meu.  
   Şi el murea.  
   Murea chiar atunci.       

 

 
   
10. Cel ce se ghemuieşte în sine însuşi 
 
   ...În lumea în care tocmai intrasem, după marele meu tumult, 
totul era ascuns şi tăcut. Nu mă mai simţeam ca un cărbune 
singur într-o mină de diamant: în jurul meu totul, absolut totul 
era pustiu. Soarele era mereu la apus, obosit, epuizat de faptul 
de-a fi, mereu fără vlagă, mereu sfârşit.  
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   Curios, am intrat în pădurea din apropiere. Acolo nimic nu 
mişca: frunzele albe erau inerte, puţinele animale posibile 
preferau să stea ascunse în vizuini. Tuturor părea să le fie 
teamă. 
   Am simţit cum un mic tremur m-a străbătut. Nu ştiam de 
unde vine, nici unde se duce. Mi se făcuse şi mie teamă, aşa, 
dintr-odată, fără să ştiu precis de ce. Tremurul a continuat: mai 
tare şi mai tare, mai adânc, mai profund. Am început să mă 
sperii de mine însumi, de tot ce-i în jur, până şi de animalele 
mici ascunse, chiar dacă le ştiam mai speriate decât mine, decât 
Universul.  
   Teama creştea încet: simţeam cum Soarele oboseşte şi cum se 
epuizează în cerul lui, încât abia se mai ţine de bolta cerească! 
   Brusc am simţit mişcare printre copaci: teama mi s-a mai 
domolit, chiar dacă frunzele copacilor au început să tremure, 
chiar dacă se vedeau stelele albe zburând jos. Vântul astral şi 
vântul din codrii sunt una, mi-am zis. Fusese înfricoşător să 
văd frunzele nemişcate. 
   În faţa mea înaintă prudent, însă hotărât, un om scund, 
aproape cenuşiu, îmbrăcat în nişte haine strâmte făcute parcă 
din piele de căprioară şi învelit într-o pătură groasă, miţoasă, ca 
din blană de urs polar.  
   - Bună minte, corbule! Mintea cea bună, mintea din urmă, 
mi-a zis. 
   - Bună să-ţi fie vremea. Ce s-a-ntâmplat aici? 
   - Aici nu s-a-ntâmplat nimic. 
   - Dar toate sunt date uitării! Toate se zbat să fie şi nu sunt. Le 
este teamă. De ce? 
   - Aici este un loc al imaginaţiei. Eu creez acest loc. Însă 
teama şi deznădejdea sunt în mine până în ultima fibră. Nu pot 
să scap.  
   - Întreg locul este rănit. Ce ţi s-a întâmplat? 
   - Mi-am dat seama că nu exist. Stau ghemuit în mine însumi 
fără să mă ştiu, fără să mă cunosc. În mine e-o lume întreagă 



51 
 

întunecată. Sunt nemuritor şi sunt nenăscut. Am în mine vieţi 
întregi netrăite; Universuri întregi nu o să-şi facă nicicând 
încercarea, iubiri şi destine vor sta neîntâlnite. Toate sunt 
suspendate în înserarea cea permanentă. 
 

 
 
   - Vorbeşti de Soarele acesta epuizat? 
   - Îl vezi cum e? E deja roşiatic. Şi nu mai e nimic de făcut.  
   - Nu-ţi fie teamă: va veni cât de curând nemurirea cea bună. 
   - Crezi? 
   - Sunt convins. 
   - Şi atunci: ce să fac? 
   - Lasă-te să fii! 
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   Nu mi-a mai răspuns. S-a cufundat iarăşi în sine şi nu va mai 
reveni. Soarele roşu de pe cerul lui de hârtie a săltat totuşi un 
pic în veşnicul lui apus. 
   Înainte de-a părăsi lumea sa, m-am lăsat săgetat de ultimu-i 
gând: „Ai grijă de fiul meu. Acolo unde sunt eu, în starea în 
care sunt, nu m-aude, fiindcă nimeni nu trece, nu poate…” 
   N-am mai răspuns. Acolo unde e el, nici chiar eu nu mai pot 
s-ajung. 
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11. Feţele frunzei 
 
   În lumea în care intrasem un vânt rece îmi zburli penele 
dintr-odată. Îmi era frig: în lumea anterioară vara era în toi, 
însă aici, în noua mea lume până şi toamna începea să 
adoarmă, fiecare zi fiind mai mică, fiece noapte mai mare. 
Frunzele din copaci căzuseră demult, iar acum moartea lor 
aştepta să fie acoperită de prima zăpadă. 
   Am înaintat încet prin frig până când am ajuns în faţa unui 
copac bătrân. Răpus de oboseală, m-am trântit în culcuşul 
braţelor groase. Ghemuit, strâns lipit de copac, încercam să mă 
încălzesc pe cât puteam, însă viaţa lui coborâse-n adânc. 
  Neavând ce mai face, am început să analizez copacul: mai 
avea doar o frunză mare în vârf: subţire, precum o aripioară de 
albină, lucioasă, purta într-însa imaginea întreagă a tatălui ei, 
copacul. O rafală de vânt a smuls-o. Vântul s-a oprit, iar frunza 
îşi începu dansul funebru către pământ. Se rotea lent. Am 
început să mă uit cu atenţie la feţele frunzei: frunza se învârtea 
necontenit şi de fiecare dată îmi arăta altă imagine. Sau cele 
două feţe erau schimbătoare, sau frunza avea infinite feţe. 
   Prima faţă a frunzei tremură, apoi înverzi de bucurie ca şi 
cum şi-ar fi amintit de primăvară: apăru un desen mic, apoi 
desenul se mişcă devenind fiinţa mică a unui mic univers. 
   Am început să citesc imaginea aşa cum citeşti o carte cu 
poze, încercând să desluşesc sens. Înţelegeam farmecul acelei 
descoperiri: frunza îmi vorbea – aşa cum putea ea – prin însăşi 
moartea ei. O altă toamnă mă întâmpina acolo, în profunzimea 
coloră, mai blândă, mai îngăduitoare. Soarele ei trecea cu greu 
printre crengile încâlcite ale copacilor: trecea ca o minte care 
ştie prea multe, ca o gândire grea de vise şi sentimente. 
Crengile încâlcite încercau parcă să prindă soarele greoi, dar el 
le scăpa. Copacii erau tărcaţi: semănau cu nişte zebre care 
acum încremeniseră de frică. Simţeau prezenţa prădătorilor, 
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pesemne! Şi totuşi, de ce le era frică acelor mesteceni? Frunza 
nu ştia. Înregistrase teama lor aşa, pur şi simplu. 
   Frunza s-a-ntors. O altă faţă a ei îmi apărea. 
   M-am trezit privind într-însa un peisaj fabulos. Pădurea, în 
roşu şi auriu, lăsa să se vadă mii de ochi necruţători. Râul îi 
fura culorile şi nuanţele să le ducă la vale, în cascadele lumii de 
dincolo de prag. Cerbul cel maiestuos, împărat al pădurii, se 
oglindea în apele repezi. Sub ape, un cerb de fulger albastru şi 
alb înota rămânând nemişcat. Apoi geamănul de sub ape a 
dispărut. Deasupra, pe crestele munţilor, zăpada se împreuna 
cu norii. Şi sufletul ei se ridica în nori şi dansa. Muntele se 
mărea şi se tot mărea. Eram absorbit în imagine. Râul susura de 
parcă-mi vorbea: trecutul, prezentul şi viitorul, fiii timpului 
necruţător, îşi aveau sălaşul în acest râu. Trecutul se imprimase 
în pietrele la fel de bătrâne ca istoria, prezentul se juca în 
valurile repezi, iar viitorul se ascundea în ghioceii de sub 
malurile cafenii. Dincolo de munte era un orăşel. În mijlocul 
său, un turn de observaţie rotund, construit în întregime din 
piatră, domina peisajul. Pe străzi se vedeau copii, femei şi 
bătrâni în haine lungi ponosite şi cavaleri în armuri. 
Acoperişurile înălţate la vârfuri se terminau cu dragoni 
ocrotitori. 
   Oamenii se transformară. Acum purtau tunici mari, colorate 
puternic, aveau dantele. Cavalerii erau mai eleganţi, femeile 
erau ca nişte prinţese. Caii păreau mai robuşti, căruţele 
deveniseră trăsuri lucioase. Pădurea era alcătuită în întregime 
din floarea-soarelui. Florile-soarelui erau imense şi se părea că 
lumina vine din ele. În lumea aceasta ele erau cele ce luminau: 
nu mai era nevoie de soare. Cerul era albastru intens, ca de 
topaz. Luna albă, multiplicată în sute şi mii de exemplare 
pământeşti, nu era altceva decât aceleaşi flori ale soarelui 
întoarse  s-adoarmă cu chipurile către pământ. Am închis ochii: 
somnul lor trecea în mine. 
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   Când i-am deschis, după o clipă, observatorul era năpădit de 
iederă. Orăşelul era traversat de biciclete şi trăsuri fără cai. 
Apoi bărbaţi cu joben mi-au apărut cu melon: frunza se 
învârtea tot mai repede. Am privit în ea prima zăpadă. Copaci 
ca nişte gâşte sălbatice imense păreau că se pregătesc să-şi ia 
zborul. Copacii sălbatici chiar şi-au luat zborul – dar acest 
lucru se poate să se fi întâmplat numai în visul sau în dorinţa 
din urmă a frunzei.  
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   Copacii îşi înălţaseră gâturile lungi şi-şi apropiaseră crengile 
care erau acum ca nişte aripi de gâscă imensă sau de liliac alb. 
Copacul meu era regele gâştelor. Ne-am înălţat uşor în vreme 
ce frunza lui ultimă s-a aşezat cuminte la capătul ultimului ei 
drum printre fulgi şi pene de gâscă neliniştite. 
   Am văzut o scorbură mică: era ca un fel de trecere spre inima 
copacului mişcător. Inima copacului pulsa aşa de tare, încât 
părea o membrană cu ceas. Am privit înăuntru. Acolo, un pitic 
sau un spiriduş, nu ştiu precis ce era, îngrijea nişte magnolii 
uriaşe. Florile plângeau iar el le mângâia uşor, ca şi cum ar fi 
vrut să le consoleze 
 
12. Plânsul magnoliilor 
 
   Dimineața recelui de noiembrie se lăsa acoperită încet de o 
ceață de gheaţă. Plaja umedă se pierdea în nesfârșitul alb. 
Continuam să merg. Nu știam când urma ca picioarele mele să 
atingă degetele reci și sărate ale mării, dar știam că va urma... 
Soarele îmi zâmbea încet de deasupra pâclei. Brusc, am simțit 
săgeți reci înconjurându-mi tălpile. Apa mării era agitată. Am 
continuat să merg până ce am simțit că am lovit cu piciorul un 
soclu scund de piatră. Am îngenunchiat în apa care acum îmi 
ajungea până la glezne. Când am atins apa cu mâinile, un 
tremur începu să-mi urce prin vârful degetelor sus către braț. 
   În fața mea plutea încet înconjurată de ceață o cruce neagră 
de mormânt. Sub stratul fin de nisip pe care călcam se vedea 
capacul acoperit de scoici al unui mormânt.   
   Am pășit mai departe. Alte morminte, toate la fel ca și 
primul, ieșeau în întâmpinarea mea din ceața cea vie.  
   În scurt timp un soare puternic mă izbi în față. Crucile 
mormintelor se vedeau precum o armată mare de umbre pe un 
ocean de uitare. Iar în mijlocul lor stătea o umbră înaltă. Corpul 
îi era înfășurat într-o pelerină lungă și subțire precum o 
flamură. Se apropie de mine călcând peste apa liniștită fără ca 
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să o tulbure. Mi-a zâmbit privindu-mă cu niște ochi adânci și 
negri. Fața palidă și slabă îi era acoperită cu o parte din acea 
pelerină ciudată. Mă luă de mână și mă conduse spre un 
mormânt obișnuit.       
   Pentru tine acesta este un mormânt obișnuit, poate 
nesemnificativ: nu are nimic special. Îmi zise umbra, apoi 
repetă: nu are nimic special... Dar pentru mine este totul. Eu 
sunt precum pădurarul. Am o pădure şi cunosc toți copacii: toți 
par la fel, dar sunt unici.   
   - Nu înțeleg ce vrei să spui.      
   - Fiecare cruce eu am construit-o. Fiecare este precum o carte 
care o citești; şi nu cunoști autorul, precum nici eu nu cunosc 
pentru cine este acest mormânt. Şi fiecare mormânt are două 
inimi. A sculptorului și a celui care s-a lăsat sculptat în ea. 
Precum și fiecare carte are la rândul ei două inimi: inima 
cititorului și cea a scriitorului. Poftim, citește!  
   - Nu e numele tatălui… 
   - Dar e o poartă către aceeaşi împărăţie a apelor somnului: ca 
toate celelalte porţi. 
   Cu un gest scurt al mâinii dezveli mormântul, lăsând apa să 
se scurgă din mare într-o groapă nesfârșită de întuneric. Am 
simțit cum apa mă trage în vârtejul mormântului dezvelit. L-am 
privit disperat pe Sculptor. Mi-a făcut semn cu mâna de rămas 
bun. Am simțit cum cobor… dar nu numai în el: în vidul din 
mine. 

*** 
   Eram din nou pe o plajă. Marea interioară – cea intraterestră - 
era la fel de agitată ca mările de sus. Nisipul zbura în ţesături 
de fire precum niște aripi maronii de ciocolată ale unui cadou 
de Crăciun viitor. Micile aripi își continuau zborul pierzându-
se apoi în valurile agitate ale mării. Pe o bancă de lemn stătea 
liniștit un bătrân marinar. Ochii lui verzi se pierdeau în claia de 
păr plin de sare de mare. Barba terminată într-un cioc îi 
acoperea buzele crăpate. Mă privi îngăduitor şi îmi zise:  
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   - Ce frumoasă e marea. Plină de mistere și adevăruri. Dar din 
păcate noi nu știm cum să o citim. Mulți au încercat, dar ori s-
au lăsat bătuți ori, descoperind totuși adevărul și frumusețea 
lucrurilor, au înnebunit de fericire pierduți în lumea ei. Marea e 
la fel de frumoasă ca moartea. 
   - De unde știi tu toate astea?     
   - Pentru că eu sunt unul dintre acei nebuni fericiți. Eu am 
aflat adevărul. Acum că ți-am destăinuit mesajul, e timpul tău 
să alegi: închizi ochii și continui călătoria, sau te ridici înapoi 
în marea de sus și-ți continui întrebarea şi drumul, uitând de 
mine și de nebunia mea. 
   Am rămas tăcut gândindu-mă...     
   - Cred că am ales, i-am zis în șoaptă. Apoi am simțit cu ochi 
mi se închid și încep să visez. 
 

*** 
   Sunetul mării se auzea încet precum niște șoapte neînțelese 
prin fereastra rotundă acoperită de praf și picături de apă. 
Ploua.  Eram în ceva care semăna cu cabina unui far al mării. 
   - Unde mă aflu? am întrebat în gol.     
   - În adevăr. Dorești o cană de ceai? mi-a zis, tot zâmbind, 
bătrânul marinar.   
   - Ești schimbat, i-am zis. Și chiar era. Purta un pulovăr gros 
albastru cu o ancoră neagră pe care era înfășurat un șarpe mare 
de apă cusută în dreptul buzunarului de la piept și niște 
pantaloni dungați pătați cu ulei. 
   - Nu îndeajuns de schimbat precum ești tu; și îmi întinse o 
oglindă veche de pe perete.  
   Mi-am privit mirat chipul care acum era de copil. Părul blond 
îmi acoperea fruntea de băiețel. Doar privirea era aceeași și mi-
am dat seama că sunt tot eu.      
   - Dar...        
   - Te-ai născut a doua oară. Doar așa poți intra în altă lume 
pentru prima dată. Acum trebuie să crești, dar nu te grăbi, nu-ți 
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pierde din nou copilăria, căci ea va fi și mai greu de găsit data 
viitoare.  
   Am privit pe fereastra farului drept în jos. Undeva departe 
valurile dansau nebunește sărind peste stăncile pline de scoici. 
   În depărtare, sub valurile cenuși  pâlpâia molcom o lumină 
obositoare. Bătrânelul se apropie de mine. Mă privi blând.  
   - Rămas bun. E timpul să plec.      
   Apoi se apropie de fereastră. Aceasta se deschise cu un 
scârțâit uşor. De sub pulovărul gros începură să-i crească două 
curburi. Două aripi albe se iviră. Marinarul înaripat se avântă în 
furtuna de afară pierzându-se printre valurile de smoală ale 
nopții. Am rămas singur. Îmi era teamă, dar nu știam de ce, 
parcă de orice. Am încercat să-mi stăpânesc frica, dar încă 
eram copil. Aş fi dorit să sar și eu din far şi să zbor. Trebuia să 
continui să caut: să ies din universul acestui mormânt al 
marinarului şi să mă opresc la cel dorit. Am privit marea 
întunecată, apoi am zărit un soare născându-se dintre valuri. 
Marea își schimbă încet fața și urcă încet către mine. Farul se 
scufunda. Am simțit cum mă pătrund de valuri. Apa îmi înțepa 
ochii și îmi îngheța buzele cu șuvoaie de săruturi reci și sărate. 
Încet, ochii mi se închiseră într-un vis aducător de moarte 
tăcută. 

*** 
   O lumină mecanică îmi lumină fața. Am deschis ochii. Apa 
îmi dansa înaintea ochilor. Deasupra mea se vedea oglinda 
cerului prin valurile translucide. Soarele îmi zâmbea precum o 
lacrimă de lumină a plânsului altui timp. Eram mirat  că 
puteam sta sub apă fără a simți nimic. Prima dată am crezut că 
am murit, apoi mi-am amintit de spusele marinarului că trebuia 
să învăț să visez cu ochii deschişi. Acum cred că doar atunci 
când am fost cu el am visat cu adevărat. Dar morţii sunt 
singuri. De asta a plecat. Trebuia să-mi găsesc singur calea.  
   O epavă mare dormea încet pe nisipurile reci de pe fundul 
mării. Rugina o înfășura cu un strat de tăcere magică. Catargul 
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stătea căzut sfărâmat de o stâncă acoperită de alge. M-am 
apropiat de mormântul acvatic. În urma mea răsăreau din nisip 
aripi.     
   Am urcat pe puntea înclinată, acoperită de un linţoliu negru. 
Un țipar trecu razant pe lângă mine, nebăgându-mă în seamă. 
Am coborât scările spre cabine. Un schelet cu fața înnegrită 
stătea cu mâinile acelea înspăimântător de albe şi privea cu 
orbite adânci spre soarele care îl privea la rândul său de 
deasupra acelei închisori tăcute. „Şi morţii gândesc moartea şi 
au lângă ei morţi”, am gândit şi am mers mai departe.  
   Am continuat să merg după ce am ocolit trupul astupat pe 
jumătate în umbră. Coridorul părea să continue la nesfârșit. 
Fâșii arse de tapet se legănau în ritmul valurilor care se auzeau 
cum se sparg de stâncile farului. Ușile  trântite pe jos lăsau 
locul unor găuri de întuneric dincolo de care nu mai era nimic. 
Doar una mai era neatinsă. Şi era diferită de celelalte. Clanța 
nu îi era una simplă și rotundă ci era ca o mână lungă și subțire 
care aștepta  să fie strânsă de cel care vroia să treacă prin ea 
mai departe. M-am apropiat de ea și am strâns. Am simțit cum 
degetele vechi de metal se strâng prinzându-mi mâna ca într-o 
capcană. Degetele începură să îmi ardă de durere. Deodată 
mâna încetă să mă mai strângă. Îmi făcu semn să intru și ușa se 
deschise cu un scârțâit. Un întuneric viu părea să-mi surâdă din 
spatele ușii. 

*** 
   Camera era înaltă, iar pe măsură ce mă uitam la ea tavanul se 
depărta tot mai mult de mine. Doar după un timp am observat 
că acuma respiram din nou normal. Nu înțelegeam cum și cred 
că va rămâne un mister pentru mine. Pe un perete, un tapet 
aproape întreg înfățișa un scafandru. Armura lui aurie de oțel îl 
înfățișa precum un cavaler al acelei lumi acvatice. Pe pieptul de 
metal era desenată o ancoră pe care era înfășurat un șarpe de 
mare.     
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   Bătrânul marinar ținea în mână un harpon lung cu vârful 
precum o inimă neagră de cerneală în abisul albastru al creației. 
Încerca să străpungă ceva, dar aici tapetul era ars și nu se mai 
vedea decât peretele de rugină al epavei.  Am continuat să 
înaintez prin încăperea nesfârșită. O lumină slabă apăru în 
depărtatul întuneric al tunelului. Am grăbit pasul nerăbdător de 
ce se afla în spatele acelei lumini, la capătul culoarului.  

*** 
   O fereastră mare lumina în albastru camera de parcă totul ar 
fi din argint. Prin geamul de sticlă se vedeau stânci acoperite de 
timp și apă. M-am întors. Pe un scaun înalt acoperit de praf 
stătea un schelet firav. Prin hainele rupte se vedeau oasele 
acum cafenii acoperite de praf. Pe capul dezgolit stătea o 
pălărie largă care îi acoperea chipul gol, fără expresie. 
Puloverul albastru îi stătea pe marginea scaunului şi avea 
prinse pe el decorații alburii. O ancoră îi era  desenată cu 
cărbune negru pe obrazul alb. Marinarul... Oriunde mă 
îndreptam, mă întorceam aici: eram prins în timp ca într-o 
buclă. 

*** 
   - Da, eu sunt.       
   Mi-am întors privirea și l-am zărit pe Căpitanul vasului. Purta 
același pulover albastru cu decoraţii, dar părea mai viu decât 
înainte. Am mers înspre el, dar m-am ciocnit de un geam mare. 
   - Nu încerca să mă prinzi. Sunt doar o umbră: sunt omul din 
oglindă.     
   - Dar te-am privit. Am stat împreună în far. Nu-ți mai 
amintești?  
   - Eu nu uit niciodată. Însă atunci erai copil. Copiii pot să 
viseze şi să nu se întâmple.  
   - Dar acum?... 
   - Acum ceea ce visezi se întâmplă. Chemi realitatea cu 
gândul: aşa cum ai chema un câine, m-a lămurit lupul de mare. 
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   Apoi marinarul din oglindă se stinse. Nu ştiu dacă am trecut 
prin oglindă, însă de partea cealaltă cabina începu să se umple 
de parfum de magnolii şi apă. 

*** 
   Nu mai îmi amintesc mare lucru. Doar că soarele deveni de 
smoală și întunericul blând se coborî din nou peste mine. M-am 
văzut zburând pe deasupra oglinzii negre a oceanului. Picături 
reci de apă mă înțepau pe sub cămașa subțire. Am continuat să 
urc. Sus, tot mai sus.  
   O lumină puternică, argintie, îmi orbi ochii și mintea. Mă 
aflam în pustiu. Frigul mă pătrundea. O lume moartă mi se 
desena pe dinaintea ochilor.      
   În depărtare se vedea o lumină puternică de argint, luna...  
   - Te înșeli, am auzit glas. Acela e Pământul. Aceasta e Luna. 
   M-am întors mirat. În spatele meu, același negru deplin.  
   - Unde ești? am strigat.      
   - În timp, în aer, în lumină, în întuneric…    
   - Cine ești?        
   - Eu sunt unul din Arhitecţii Lunii.  
   La acest cuvânt vântul se liniști și marea cosmosului tăcu.  
   - Aceasta este una din fețele mele, îmi spuse, şi privirea mi se 
îndreptă automat către văzduhul negru în care se vedea departe 
Pământul. Precum am două feţe am și două inimi. Inima mea 
dreaptă a făcut lumea aceasta, iar cea stângă a făcut partea 
neagră, cea ascunsă vederii lumii tale.  
   - Dar unde îți este inima de om? cea care te-a învățat pentru 
prima oară iubirea și durerea… 
   - Aceea a murit odată cu mine atunci când am vrut să iubesc 
şi am fost părăsit de iubire.   
   Am simţit instinctiv că trebuia să plec. Nici nu mi-am luat 
rămas bun.  
   Lumea de dinaintea mea era neterminată. Moartă și totuși 
nenăscută. Nu exista nici lumină, nici întuneric, exista doar alb 
și negru. Am continuat să merg până ce am ajuns la marginea 
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inimii drepte. Sub mine lumina se termina brusc. Orizontul se 
termina chiar sub picioarele mele. 
   Am pășit granița. Totul se schimbă. Deveni mai întunecat 
decât înainte, dar și mai frumos. Acum stelele își arătau ochii, 
căci timpul se oprise. Iar în ochi le vedeam sufletul de flacără – 
unul şi-acelaşi suflet. Venise peste mine, peste cei morţi, 
noaptea deplină. Petalele de magnolie – negre – erau aici 
atotputernice. 

*** 
   Aceleași morminte. O ceață groasă se ridica în jurul meu 
împreună cu zeci de spectre.  
   - Aici e locul unde visele voastre mor şi renasc, am auzit 
vocea Arhitectului Lunii. Acolo unde ceața uitării se apleacă 
peste sicriele albe de zăpadă ca mângâierea din urmă.   
   Am privit înspre unul din nenumăratele morminte. O zăpadă 
pufoasă semitransparentă acoperea marmura neagră de 
dedesubt.  
   - Aici e locul în care îngerii lumii voastre vă povestesc vise… 
Vise pe care apoi vi le pierdeți în dezolare şi deznădejde. De 
aceea luna are două  fețe. Una  creează vise și alta adoarme 
vise. Una stârneşte, cealaltă mângâie şi te face să uiţi. Pe care o 
vrei?     
   Apoi totul tăcu – şi vocea şi văzduhurile – și nu se mai auzi 
decât gândul apei dintâi. Era noaptea deplină. Pe cer nu mai era 
nimeni care să lumineze întunericul.  Și Luna adormise. Mă 
simţeam mai bine aşa – că Luna m-a uitat. Poate că şi trecutul 
ei o să mă ierte. 
 

*** 
   Ceața se risipi la fel de repede ca și prima oară. Cimitirul era 
pretutindeni, nesfârșit și tăcut. Fiecare mormânt era ferm, erau 
precum o armată de armuri mari de piatră.    
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   Scuturile şi armurile de piatră se ridicară solemn, iar zăpada 
albă accentua pupilele negre ale mormintelor. Din fiecare ieși 
câte o umbră.       
   Toţi morţii erau la fel. Fața le era netedă, fără ochi, gură sau 
nas, iar părul nu le crescuse. Capul le era precum o minge 
netedă, doar piele palidă. Erau îmbrăcate în costume gri și 
cămăși albe, iar fiecare purta la piept o magnolie roșie. Atât de 
roșie încât credeai că petalele erau precum niște limbi 
nesfârșite de lumină.    
   Un ochi mare, înfășurat de pleoape de foc îi crescu fiecărei 
umbre în mijlocul feței. 
   Arhitectul îmi zise:       
   - Ei sunt umbrele îngerilor. Ei sunt Legiunea Lunii. Ei sunt 
poveștile moarte.   
   Odată ce el vorbi, pleoapele de foc începură să clipească 
precum niște buze mute care încearcă să vorbească.   
   Magnoliile începură să plângă şi spectrele s-au înroşit de 
durere, de foc şi de viaţă.  
   - Ei nu au inimi şi pentru a se arăta cuiva trebuie să simtă 
iubire. Ei au magnolii în loc de inimă. Dar magnoliile au vieți 
scurte, nu pot trăi veșnic, precum spectrele, şi niciunul din 
spectre nu are destulă iubire și pentru magnolie și pentru el 
însuși.  
   - Nu-l găsesc. Şi l-am căutat, l-am căutat adânc: ca să ştii! 
Nu-i aici. 
   - Da, dar ai tulburat petalele florilor dintre lumi. Acum 
parfumul lor sunt cele ce-l caută. 
   Petalele florilor se albiră devenind asemenea unor jucării de 
porțelan.     
   O lacrimă de foc acoperi timpul. Îngerii morţi ai Lunii 
dispărură. Flacăra creștea. Înăuntrul ei un ultim ochi cu pleoape 
de foc mă privea stăruitor.      
   - E timpul să povestești toate astea. Îl vei chema tot mai 
puternic şi cândva, nu ştiu când, va şti. Până atunci însă trebuie 
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să crezi că lumea întreagă așteaptă vise, iar copiii, îngeri de 
vise. Fă frumoasă moartea, luminează colțurile întunecate de 
deznădejde! Iubește lumina, mângâie întunericul, mângâie-l şi-l 
alină!          

 

 
 
13. Copilărie postmortem    
   
   Soarele metalic lumina sec blocurile înalte. Copiii din mahala 
se jucau cu mașini din vremuri demult apuse; unii priveau 
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calendarele vechi din gunoaie în care vedeau scene de Crăciun, 
fără însă să înţeleagă ce sunt aceia fulgi de zăpadă.  
   Mașinăriile de oțel și noile invenții acoperiseră tot pământul 
acesta. Nu mai exista nimic în afara lor, doar o pădure 
nesfârșită de blocuri. Singurele animale care mai existau pe 
tărâmul acesta erau corbii negri şi argintii care își făceau 
cuiburile pe vechii stâlpi de telegraf. Nici vreme nu mai exista 
aici, doar una şi aceeaşi dimineață şi lumina obositoare a unui 
soare de oțel, iar în duminici câte o ploaie scurtă.   
   Nici oamenii nu mai erau aceeași. Erau tăcuți și reci. Nu mai 
credeau și nu mai sperau în nimic. Erau precum blocurile lor, 
nu spuneau nimic, nu își aduceau aminte de nimic și nu iubeau 
căci nici nu știau ce înseamnă iubirea cu adevărat. Nu ştiau nici 
că sunt morţi: fuseseră morţi încă din viaţă! Şi ei şi copiii lor. 
   Tot ce știau era că trebuia să creadă în coloniști. Vechiul 
popor care trăia deasupra norilor. Cei care pentru oamenii de 
aici, precum Ben, erau precum fiinţele magnifice care le 
aduceau soarele acela obositor și ploile scurte din zilele de 
duminică. Dar ei erau fericiți, căci nu știau cu adevărat ce este 
fericirea. 
   Așa erau toate zilele din lumea lui Ben; și el era la fel. Până 
într-o zi când, deşi soarele strălucea la fel de puternic, a plouat 
nesfârşit. Era duminică. Se trezi buimac și îi trebui ceva timp 
să îşi amintească cine este. I s-a părut că cineva bătea la ușă. 
Apăsă pe clanță și deschise. Îl învălui un parfum necunoscut de 
magnolii. Dar magnoliile nu erau permise în lumea aceasta! 
   Nu era nimeni. În prag a văzut un pachet mic violet. L-a luat 
cu grijă. Se așeză la fereastră și începu să desfacă pachetul 
privind în tot acest timp ploaia de duminică care acum nu i se 
mai părea la fel.  
   Rupse hârtia violet și găsi o carte. De mult nu mai văzuse 
hârtie. Aici totul era proiectat în văzduh şi în minţi cu litere 
verzi.  
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   Era o carte de povești. Începu să citească. Și citi şi citi, până 
ce adormi obosit și cu ochii roșii. Și atunci ochii minţii au 
început să i se înalţe. Pentru prima dată. Nu erau numai 
poveşti: erau veşti! Din lumea reală i le trimitea cineva drag. 
   El era acum primul om treaz din lumea de-aici. Şi se trezea 
tot mai mult şi creştea într-însul adevărata viaţă, pe măsură ce 
văluri ale uitării şi nedorinţei îl părăseau şi se risipeau în 
pământul metalic. Redeveni copil. Cartea de poveşti era a fiului 
său. A ştiut atunci că, pe măsură ce o va reciti, rolurile se vor 
inversa şi el va deveni fiul fiului său. 

*** 
   În scurt timp oamenii de acolo începură să îl creadă nebun. 
Dar ei erau nebunii și el singurul om treaz. Le spunea că sunt 
morţi şi că trebuie să învie, dar sufletul lor era complet mort. 
Dar el visa și spera şi credea în întoarcerea la copilărie a 
tuturor. Credea în povești. 
 

*** 
   Și lumea aceasta se schimbă odată cu o nouă poveste.  
   Soarele strălucea metalic pe cerul de plumb. Doi albatroși 
mari intrară pe fereastră în încăperea lui Ben. Îl luară încet în 
ghearele lor ca de fildeș și îl purtară sus în înalturi, acolo unde 
nici un alt om nu mai ajunsese. Tot drumul a fost un vis frumos 
– aşa cum frumos e doar adevărul! Marile păsări au zburat 
neobosite, trecând de vechiul soare de tinichea, până ce au 
ajuns la sfârșitul lumii. Acolo albatroșii se opriră. Ben se trezi 
la hotarul necunoscut. 
   - Ridică-te în picioare, i-au spus ei. De aici vei continua să 
mergi singur. Lumea asta e pe sfârșite. Oamenii ei încă nu s-au 
trezit: tu trebuie să-i trezești. Şi asta mai înainte de a-i izbi 
întrepătrunderea veacurilor. 
   - Dar cum…? 
   - Lumea vie de-afară va fi să intre în lumea de-aici. 
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   - Zi-le povești, spune-le ce auzi şi ce vezi, tot ceea ce visezi 
din lumea de-afară. 
 

 
 
   Când albatroșii plecară Ben ştia ce are de făcut. Închise ochii 
şi văzu suprafața rece a unui lac nesfârșit. Totul era înghețat și 
tăcut. În depărtare o umbră albă începu să se apropie de el. 
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   Bătrânelul cu barba lungă îl privea zâmbindu-i din interior, 
din propria sa conştiinţă: 
   - E timpul să visezi şi să vezi. E timpul să creezi timpul. 
Construiește o nouă lume din veacurile ce le primeşti prin 
poveşti. Trezește oamenii de aici din coșmarul coloniștilor. Eu 
ştiu deja că ai să o faci. Nu ştiu prea multe dar, în ceea ce te 
priveşte, îmi amintesc perfect viitorul. Bine, nu trebuie să mă 
priveşti aşa uluit. Nu-mi amintesc chiar tot despre tine. Tot 
ceea ce îmi amintesc despre tine în viitor este că ningea, 
oamenii deveneau copii și învățau să iubească. 
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II. Poveşti pentru tatăl meu 
 
14. Poveste cu păpuşi platonice  
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    O altă seară rece şi întunecoasă aşteaptă să fie plăsmuită. Pe 
străzi aerul curge molcom. Singura mişcare văzută este vârtejul 
lent al ceţii din lumina felinarelor cu uleiul pe jumătate 
consumat. Răceala serii înaintează încet, precum nişte degete în 
oasele subţiri ale trecătorilor, transformându-le măduva în 
şiraguri de gheaţă. Singurele fiinţe care nu se lasă îngheţate 
sunt stelele. 
   În seara aceasta, la lumina felinarelor şi a licuricilor cu 
chipuri schimbătoare din înălţimi, trecea încet printre ziduri, pe 
ziduri, sub ziduri, o făptură întunecată, fără formă, îmbrăcată în 
ceva ce semăna cu o pelerină lungă şi veche. Era fără faţă 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 fiinţa 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 fiinţe 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 schiţat 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 ţinută. Dar încă nu putea 
rupe firele cu care era legată. 
   Păpuşarul simţi 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 ameninţătoare.  



72 
 

   Păpuşarul îşi continuă drumul, neluând în seamă ceea ce se 
petrecea sub pelerina lui de ceaţă. Mica păpuşă începu să se 
asemene tot mai mult păpuşarului. Mica ei pelerină, făcută 
dintr-un şerveţel 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 iniţiativă, 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 şuviţe. Ele se uneau într-o 
coadă lungă, iar aceasta se despica mai jos în mai multe şuviţe 
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 curăţau 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 condiţia de cărăuş. Paşii îl purtară pe alte şi alte 
străzi, necunoscute, create chiar atunci, umezite de aceeaşi 
atmosferă rece şi întunecoasă, purtând o frumuseţe ascunsă, 
severă. Văzu case albe cu hornuri înalte; văzu suflete care 
ieşeau din hornuri în hore lente. A ajuns în faţa unui cimitir 
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cufundat în linişte, durere stinsă, populat cu fiinţe în doliu. 
Marile porţi despicau ca nişte cuţite o lume agitată de una 
perfect liniştită. Aerul înmiresmat al nopţii aducea câte-un 
parfum diferit peste fiecare cruce de piatră. Intră fără să apese 
pe clanţă. Continuă să meargă printre mormintele mai noi sau 
mai vechi, somptuoase sau sărăcăcioase, înalte sau scunde, 
îngrijite sau lăsate-n paragină. 
   Păpuşarul ajunse în colţul de Nord şi se opri lângă grilajul 
negru şi rece. Acolo erau şapte gropi proaspete de mormânt. 
Acolo păpuşarul îşi desprinse toate greutăţile: cele şapte 
manechine fură aruncate în câte-un mormânt. Nenăscute, 
cufundate în tăcerea şi singurătatea pământului umed, se lăsau 
înghiţite încet de noaptea rece. 
 

*** 
   Printre mormintele lor se apropie încet de păpuşar o fiinţă 
alburie, neclară. Se opri în faţa păpuşarului. Era un inorog alb 
cu aripi de lapte şi coamă cu imagini şi amintiri de fiinţe şi de 
păduri. 
   - Unde îţi este perechea? l-a întrebat păpuşarul. 
   - Este în altă lume. Sunt o fiinţă călătoare prin lumi şi prin 
gânduri, precum bătrânul corb cu pene de phoenix arzător ce 
poartă ochii profetici ai pădurii casandrilor întipăriţi pe aripa 
dreaptă. Sunt un creator de creatori, dar sunt diferit de ceilalţi. 
Călătoresc în două lumi deodată. Eu şi perechea mea suntem 
precum Anima şi băiatul ei drag. Cealaltă parte a fiinţei 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 feţe 
ale aceleiaşi lumi, ziseră într-un glas inorogul şi calul-pereche. 
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*** 
   Ziua încă nu venise şi nici nu părea să mai vină vreodată, iar 
păpuşarul era obosit. Simţea 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 fiinţă 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 situaţii teatrale, scene 
mimate sau trăite aievea. 
   La început mintea lui era goală de dorinţe, 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 minţii păpuşarului adormit nu începea nici 
un spectacol; oamenii şi luminile veneau însă necontenit şi se 
pierdeau în negrul absolut. Toţi aşteptau să se întâmple ceva, 
dar nu ştiau exact ce. Tobe mari vibrau în fiecare colţişor; 
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, îţi dă energia 
necesară pentru a te trezi odată cu realitatea lucrurilor şi 
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fiinţelor 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 pronunţe 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 
ceţuri 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 apropiat la câţiva paşi; s-a 
oprit chiat în faţa lor. Era un băieţel scund, îmbrăcat complet în 
alb. 
 

 
 
   - Ce cauţi aici, băiete? întrebă inorogul. Cine eşti tu? 
   - Suntem băieţii şi fiii muzicii. Suntem cinci. Eu sunt Nordul, 
eu sunt Sudul, eu sunt Vestul, eu sunt Estul, eu sunt Centrul. 
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   În acel moment, cinci forme mici de lumină ieşiră pe rând din 
băieţelul costumat în alb: muzica îşi schimbase direcţia, mai 
bine zis, venea de peste tot. 
   - Învaţă să asculţi în oglindă! strigă băieţelul 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 îngheţă 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 
fiinţe vii: l-au înconjurat pe păpuşar şi l-au îmbrăţişat împreună 
cu cei cinci băieţi ai muzicii stranii. Şi păpuşarul n-a mai ştiut, 
în miezul acelei bucurii stranii, dacă e treaz sau e-n somn, dacă 
a pronunţat aievea cuvântul sau dacă numai s-a străduit, nici 
dacă păpuşile sunt cu adevărat fiinţe vii şi recunoscătoare, sau 
doar lui îi era drag să le fie drag.  
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15. Povestea unei fetiţe de piatră şi a unui băiat de 
lemn 
 
   Străzile bătrâne, acoperite de ceață se lăsau adormite de 
întunericul nopții. O fetiță singură plângea pe treptele reci ale 
teatrului regal. Rochița cândva rozalie era acum murdară iar 
cataramele pantofiorilor erau rupte.     
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   Un bătrân obosit se apropie de ea şi i se adresă cât putea el de 
amabil.    
   - Ce ai pățit?        
   - Nu prea știu. Nu mai îmi amintesc nimic. Știu doar că îmi 
este frig. Mâinile îmi sunt complet înghețate.   
   - Haide, în seara aceasta poți dormi în teatru.   
   Zâmbitoare, fetița se apropie de el și îl sărută pe obrazul 
bătrân și aspru.    
   - Cum te cheamă?       
   - Eu sunt Bepo portarul. Dar ție care îți este numele?  
   - Când eram mică îmi ziceau Şeherezada – cea care spune 
povești. 
   - Un nume frumos. Dar acum du-te. Poți să intri în teatru. Fă 
povești. Multe secrete și trecuturi ascund aceste încăperi, 
despre care se spune că sunt ale Regelui. Dar e mult de când 
spectacolele au tăcut, iar sala principală e acoperită de somn și 
tristețe. Dar tu o poți înveseli. 

*** 
   Fetița deschise cu dificultate ușile grele. Un leu de piatră se 
uita cu ură la ea. Seherezada luă o bucată de cretă din unul din 
buzunărașele ei mici.  Imediat leu căpătă un zâmbet mare și alb 
pe obrajii lungi cenușii. Încântată, fetița se îndepărtă cu bucata 
de cretă ținută strâns. 
   Sala imensă rămânea tăcută. Deodată fundalul scenei căzu, 
iar dincolo de ea se iviră două tarabe. Fetița se apropie de scena 
slab luminată de lumina argintie a lunii.    
   Un ticăit puternic se auzi de la una din tarabele închise. Fetița 
se apropie de prima baracă. Bătu încet în lemnul ușii. Geamul 
pentru mușterii se deschise brusc. Un bătrân îi zâmbi. Buzele 
palide îi surâdeau fericite iar ochii lui limpezi vărsară o lacrimă 
pe sub ochelarii crăpați. O îmbrățișă pe fetiță. Dar ea îl respinse 
politicos.  
   - Nu vă supărați, ne cunoaștem?     



79 
 

   - Timpul ne cunoaşte, dar noi nu, nu ne cunoaștem. Eu sunt 
Nicolae.    
   - Doar atât?        
   - Acesta este prenumele, iar numele este Moș.   
   - Ce nume nostim aveți.       
   - Este moș-tenire de familie. Tatăl meu se numește Moș 
Crăciun. Este cel din a doua baracă, dar acum doarme. 
Ceasurile lui nu mai merg, trebuie reparate.    
   - Dar ce faceți dumneavoastră aici?     
   - Ceasuri. Dar nu măsurăm timpul, ci fericirea. Când ești 
fericit, timpul începe să ticăie, precum a început să ticăie când  
te-am întâlnit.       
    - Eu știam că cei cu nume ca ale dumneavoastră dau cadouri. 
   - Cadourile sunt doar niște obiecte obișnuite, dar noi le 

punem fericire. Noi vă învățăm să vă bucurați. Dar acum 
trebuie să pleci (iar ceasurile tăcură), timpul trece. Însă vreau 
să-ți dau ceva. 
   Bătrânul îi înmână un ceas mic de buzunar. Acele aveau 
forma unor aripi înguste de fluture, iar literele erau formate din 
zâmbete.  
   - Acesta este un ceas. Dar unul special. Cu busolă de fericire. 
Ia-l. E cadou.  
   Fetiţa mulţumi şi ieşi. Tarabele dispărură. Văluri de întuneric 
drapat erau acum în spatele ei. Fetița rămase din nou singură. 
Dar nu foarte mult, căci vălurile începură să se miște din nou.  
   O altă scenă, o altă poveste. Copaci de carton se deschideau 
din podea precum filele unei cărți cu povești. Un băiețel 
dormea pe iarba din hârtie creponată. Se trezi și se ridică în 
picioare. Când îl văzu,  ceasul fetiței începu să ticăie. Se 
apropie de el. Îi atinse încet obrazul cu vârful degetelor. 
Băiețelul nu zise nimic.     
   - Cum te numești?      
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   - Nu știu. Sunt doar o păpușă de lemn în teatrul acesta. Nu 
sunt ca tine. Nu știu ce e bucuria. Vezi? Ceasul meu nu ticăie. 
Nici măcar nu știu să zâmbesc.     
   Şeherezadei i se desprinse o lacrimă.    
   - Nu-i nimic. Am să-ți spun povești. Am să te învăț să 
zâmbești.  
   Fetița începu să îi povestească: „A fost o dată soarele, apoi 
luna, apoi timpul...”   
   Brusc, pădurea din carton dispăru, iar în locul ei apărură 
soarele și luna. Fetița mirată își continuă însă povestea: „...Fiul 
Soarelui și al Lunii era Felix – „Cel fericit”. Dar uitarea a căzut 
peste lumea aceasta, astfel că nimeni nu mai știa ce e aia 
bucurie sau fericire, iar timpul trecu peste băiat ca un nor, iar 
acesta îi părăsi pe părinți. Triști ei creară o păpușă, dar ea nu 
avea viață, și nici fericire. Așa că îi desenară cu razele Lunii un 
zâmbet, iar din coroana Soarelui îi dădură viață şi suflet de foc 
arzător. Acesta fu omul. ”  
   La sfârșitul poveștii băiatul îi zâmbi. Şeherezada îi zise:  
   - Tu ești acea păpușă, trebuie doar să îți redau zâmbetul.  
   Fetița îi desenă un zâmbet mare și alb. În mână nu mai avea 
cretă simplă, ci o bucată de cretă de Lună.    
   - Acest zâmbet trebuie să aibă un nume: te vei numi Panselin 
– „cel a-toate-ceresc” – şi vei fi cel în care zâmbește bucuria. 
   Scena se schimbă dintr-o dată, dar de data aceasta și teatrul 
dispăru. Doar ticăitul ceasului continua să se audă netulburat. 
Timpul și bucuria vor dăinui, a gândit mulţumită Şeherezada. 
 

*** 
   Nisip. Doar nisip. Fără paşi. Fără vânt. Dune nesfârșite de 
nisip roșu urcau și coborau pierzându-se în aripile albastre ale 
cerului. Soarele ne zâmbea din perdeaua primilor zori. Nori 
albi începură să acopere lumina. Chipul unui bărbat se desenă 
pe cer.   
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   - Vă așteptam. Panselin, fiul meu drag! O lacrimă mare atinse 
obrazul băiatului.   
   - Cum? Eu sunt doar o păpușă de lemn. Cum de strălucirea 
aceasta îmi este tatăl? 
   - Şeherezada l-a chemat. Ea te-a făcut să-ţi aminteşti cine eşti 
în lumea aceasta – prin povestirea ei.  
   - Dar ce este lumea aceasta? 
   - Lumea aceasta e moartea. Lumea aceasta este renaşterea. 
   - Renaşterea? 
   - Aceasta este o poveste aievea, o piesă de teatru care trăieşte. 
Dacă o crezi, timpul va trece prin tine şi peste tine iar tu vei 
învăța să zâmbești. Dar ține minte: fără tristețe nu poți iubi.  
   Apoi cerul se întunecă iar soarele se stinse. Pe câmpia de 
nisip roșu crescură magnolii albe şi trandafirii. Petalele 
răspândeau însă parfumuri negre – parfumurile seducătoare ale 
melancoliei şi ale tristeţii. Boabe mari lungi au căzut pe 
pământul uscat. Apoi au venit de sus lacrimi.   
   - Cine sunteți voi? le întrebă  Panselin.    
   - Noi suntem semințele fericirii: tristețile.  
   Petalele deveniră ca fluturii mari. Începură să zboare ca să se 
piardă în depărtarea roșie.  
   Şeherezada îi zise:       
   - Ele pleacă din moarte înapoi în lume. Apoi vin iarăşi. Iar tu 
nu de zâmbet ai nevoie, ci de o inimă.  
   Fata îi întinse ceasul. Acesta începu să ticăie până când 
sunetul explodă întru-n nor de râsete...    

 
*** 

   În teatru băiatul era acum singur. Şeherezada dispăruse. Trist, 
se îndreptă spre colțul său plin de praf. Nu ştia că tristeţea 
aceasta a lui e o sămânţă a bucuriei. Mai privi o dată scena. 
Apăru din nou pădurea, iar în centrul ei o statuie. Se apropie de 
ea. Prin chipul de piatră îi zâmbea fetița. Prin mâinile reci ea îi 
întindea ceasul. Brusc el începu să ticăie. Panselin îl luă în 



82 
 

mâinile sale de lemn și îmbrățișă statuia. Apoi, o sărută timid 
pe obrazul rece și se îndreptă zâmbind spre ieșirea din teatru.  

*** 
   Ben a zâmbit: „Da, fetiţa asta fermă, de piatră, e Mira! Iar 
băiatul de lemn, frumos ca o păpuşă, atât de stingher de timid, 
atât de fragil în sufletul său, e el, e chiar el! 
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16.Visul mierlei de cenuşă 
 
   Nu ştiu dacă e cazul, dar cred că, pe lângă poveştile pe care le 
port între lumi, e timpul să aflaţi şi povestea mesagerului. Aşa, 
un pic, până îmi mai trag şi eu sufletul! 
   Am crezut că nu voi supravieţui. 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 
curgeau ca de obicei în clepsidră. Totul era nemişcat; până şi 
eu înţepenisem în căldura aceea. Soarele îşi trimitea săgeţile tot 
mai aproape de firişoarele fierbinţi ale nisipului. Pământul 
ardea în tăcere; ghearele mele deveniseră incandescente. Fiinţa 

pustiului intra în fiinţa mea.  
   Deodată nisipul începu să curgă. Exista timp. În faţa 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 înţelepţi. 
   - 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 susţinută de coloane mari, 
parcă sculptate. Rădăcinile pădurii Casandrilor erau arterele şi 
venele peşterii celei bătrâne. Pe ele crescuseră sfere 
semitransparente. Acolo, în ele, luau fiinţă 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 realităţii 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 
iniţiasem 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. Toţi ochii se îndreptară spre mine. Un 
fâlfâit puternic de aripi se înălţă şi ajunse la mine. Am început 
să zbor speriat către boltă, sus, tot mai sus, până când mierloii 
au renunţat. 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 sunteţi 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-ţi găseşti semenii, să ştii că poţi alege doar 
două căi. Una este cărarea uşoară şi lungă a pantei line; pe 
cealaltă trebuie să te înalţi 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 înţeles. 
   - Rămas bun, mierluţă scumpă! 
   - Rămas bun, corbule drag! 
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   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 despărţit de mierlă am ajuns la 
suprafaţă; am simţit 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, 
fiinţe şi nefiinţe 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 asculţi cântecul şi 
plânsul, să te bucuri şi să te întristezi de visul celor ce încă nu 
sunt! 
   - De unde ştiţi asta? 
   - Te-am privit. Va trebui să aducem aici şi mierlele – care 
prea sunt furate de străluciri! 
   - Dar cum...? 
   - Prin concentrare şi stăruinţă. 
   Am încercat să mă concentrez şi eu; am văzut lumea 
mierlelor; auzeam în acelaşi timp şi vedeam şi ce se întâmpla 
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pe câmpul meu de război. Apoi totul s-a făcut negru şi am 
simţit cum mă pătrund cântări ale minţii. 
   În faţa 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. 
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17. Umbra şi silueta 
 
   A fost odată ca niciodată o dimineaţă 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 fiinţă – 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 fiinţa 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 realităţi simultane. Pe aleea de piatră dintre 
dunele de nisip înaintă spre mine un tigru uriaş. Avea mustăţile 
lungi şi fine, ochii ageri şi înţelepţi.  
   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 fiinţele şi singurătatea. 
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   - Ce cauţi tu în acest deşert al singurătăţii 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 dorinţele. Că după asta nu ştiţi ce să mai 
faceţi cu ele. De obicei stricaţi 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 poţi să faci nimic: eu nu am încă fiinţă. 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? 
   - O imagine frumoasă, cu care ai putea să învingi nisipul 
necruţător. 
   - Nu am în minte imagini. La început întunericul, apoi lumina 
necruţătoare a acestui deşert. Căldura şi frigul, ziua şi noaptea 
nu dăruiesc forme. 
   - Am să visez eu pentru tine. Ştiu că nu am fiinţă, eu însumi 
sunt doar un vis, dar am puterea să chem lângă mine vise şi 
idealuri, promisiuni şi speranţe. Mă tem că totuşi va trebui să 
mă-nghiţi: să mă cuprinzi cu totul în interiorul fiinţei 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 înghiţit brusc. Am stat şi-am privit. 
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   Razele soarelui ardeau tot mai tare. În faţa mea, din direcţia 
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. 
  

 
    
18. Înviere reciprocă – O parabolă cu cavaler şi 
omidă 
 
   Aceasta e o poveste despre un cavaler viteaz şi o omidă, atâta 
îmi mai amintesc. Şi mai ştiu că acel cavaler era arhitectul 
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acelei lumi mici în care luase fiinţă omida: era unul din 
creatorii de creatori. 

* 
   Sunt, este adevărat, creatorul şi arhitectul acestei lumi. Sunt 
diferit de toţi ceilalţi. Lumea mea e pentru unii dezordonată şi 
de neînţeles, dar eu o înţeleg 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 puţin şi alunec în 
somn.  
   Toamna îşi scotea la iveală dinţii bătrâni. Pădurea veche şi 
nesfârşită se dezgolise; fluturii plecaseră spre tărâmurile altor 
arhitecţi 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 faţa 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 
greutăţile 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 
ştiinţă 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 simţeam 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. 
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   Simţeam cum frunzele plâng şi jelesc Marea lor Despărţire. 
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 faţa 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 înceţoşat şi am adormit somn 
greu. 
   În următoarea dimineaţă 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 
însufleţirile neştiute ale copilăriei! 
   Zâna neagră îmi tricotează vis în ţesătură şi pânză de 
crisalidă. Şi ţesătura 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 
părţile şi aripile negre şi roşii îmi vor atinge aripile şi zborurile 
cele gândite se vor petrece aievea.    
   Dimineaţa toate erau înaripate. Calul meu a plecat numai 
acum: abia acum era liber. A zburat acolo unde credea că sunt 
toţi ai lui. Frunzele şi petalele urcau continuu să ducă înviaţii 
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 dimineaţa aceasta nici primăvara nu 
vor mai avea sfârşit. 
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19. Căderile dansului 
 
   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 nuanţele lunii, călugărul visa vitraliile aşa cum erau ele în 
vremile de demult. Apoi adormi chircit pe scaunul său de lemn. 
Nu avea pat. 
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   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 simţi 
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 faţa lui apărură aripi cu pene uriaşe. 
Ele înconjurară scaunul din toate părţile. În mijlocul tuturor 
acelor aripi se afla un singur ochi, uriaş, de cristal, cu pupilă şi 
gene negre. Fără să clipească, fiinţa 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 înţelegi 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! 
   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 
îmbrăcaţi 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 toţi copiii erau îmbrăcaţi în roz şi albastru deschis. 
   Dinspre sat a văzut înaintând în trăsură doi oameni ai 
vanităţii. Vanitoşii, un bărbat şi o femeie, îşi purtau nasurile pe 
sus. Erau îmbrăcaţi în haine făcute numai din perle şi din 
cristale. Veneau să fure visele copiilor, care alergau prin 
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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, copleşiţi de ambiţiile şi spaimele 
celor mari. Acum nu mai trăiau decât pentru a fura vise şi 
pentru a se înveşmânta cu ele şi cu admiraţia 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 înverşunaţi. Copiii erau tot mai obosiţi, 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 ruşinaţi, neputând să-şi acopere nicicum goliciunea 
decât tăvălindu-se în noroiul cald. 
   Călugărul a râs de toată păţania. 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 părţile, şi dedesubt, într-o 
cădere şi-o înălţare ce nu mai aveau sfârşit. Şi totuşi, ştia că 
încă nu putea fi fericit. Fiinţa aceea cu aripi uriaşe, ce l-a privit 
cu ochiul mare, de copil necruţător, 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 
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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. 
 

 
 
20. Cele două săbii 
 
   Era primăvară. Cimitirul era aproape, dar drumul greu. 
Înaintam încet împreună cu mătuşa şi cu sora mea Ziana. Tot 
ceea ce se întâmplase era greu de crezut. Se întâmplase prea 
repede. Uneori îi strigam fără să vreau prin casă. 
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   După o cotitură la stânga era mormântul. Mormântul era 
dublu; împrejmuit cu grilaj. Llyn şi Miriam erau de acum 
împreună. 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 cauţi tu tocmai aici, în lumea noastră, micuţule? 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 aveţi dureri? 
   - Ba da: pe tine. În tine încap două vieţi 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. La fel de brusc precum apăruse. 
Acum în faţa mea era o fierărie; şi ea era mare. Era locul unde 
se ascuţeau şi se cizelau durerile; dar după dureri urmau 
fericiri, precum blestemul ce are cu el binecuvântări. 
   Mă simţeam 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 şorţ ca de fierar. Încăperea era întunecată, luminată 
uşor de flăcările roşii ale cuptorului. Am auzit clanţa. Nu mai 
fusese folosită de mult. Îmi pare că stătusem aici ani întregi. 
Uşa se deschise. În prag erau chiar ei: părinţii 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 
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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 părinţii noştri – cei la care am fost în fiecare sâmbătă – 
cei protejaţi 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 aidoma! Erau identici cu cei de 
demult. Mi-a trebuit ceva vreme să văd diferenţa, deşi era 
evident: ochii lor erau orbi, pe când părinţii noştri aveau ochii 
verzi, aşa cum sunt câmpurile de-acasă în primăvară. În 
pupilele alburii se răsfrângeau nuanţele crude ale ierbii, de 
aceea nu observasem de la-nceput. 
   - Ce căutaţi voi aici, ce fel de fiinţă 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 arătaţi? 
   - Uriaşii. Noi suntem durerea lor. Suntem cele două glasuri 
ale durerii. 
   - Dar ca să fiţi dureri adevărate, trebuie să simţiţi dureri. 
Uriaşii sunt dureri însufleţite. Voi nu aveţi 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, puţin 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. 
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21. Vitralii pe ape  
 

 
 
   Sânziana visează. Era o dimineaţă rece. Epona trecea prin 
păduri alergând cu caii ei repezi născuţi 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 
adevăraţi. 
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   Mica herghelie înainta repede deasupra ierbii, aproape fără să 
o atingă. Un templu se năştea încet din zarea cenuşie, lângă 
ruinele unei cetăţi negre. Epona îl plăsmuise demult, când era 
mică. Tatăl ei i-l împodobise. 
   - Opriţi-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 subţiri 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 născuţi 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 înfăţişa 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. 



100 
 

   Desenă încet, cu grijă, pe suprafaţa 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 ţâşniră spre ea: ca un ţipăt, ca şi cum ar fi 
fost chemate. Epona se lăsă înghiţită 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 uitaţi. 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 gânditori de 
porumbel alb. Ştia că va avea mult de călătorit până s-ajungă-n 
legenda lui.    
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22. O poveste despre globurile de cristal ale 
substantivelor 

 
   Pe strada principală a orăşelului, făcută în întregime din 
cuburi cenuşii de bazalt, înaintau încet doi copii. Unuia dintre 
ei, care visa cu ochii deschişi, o să îi spunem «visătorul». 
Celuilalt, care era cam credul, având uneori o încredere oarbă, 
şi care era foarte curios din fire, o să îi spunem «căutătorul». 
Cei doi erau prieteni de când lumea; şi erau nedespărţiţi. 
   La o intersecţie a străzii principale cu o străduţă lăturalnică, 
pe o distanţă de câţiva metri, între două clădiri cu etaj, se afla 
un şir de sfere de piatră. Sferele erau foarte mari, sculpturale. 
Fuseseră aşezate demult, pentru a interzice accesul maşinilor şi 
erau afundate în materia deja grea a străzii.  
   - Ce frumos ar fi dacă toate aceste globuri ar fi de cristal: ne-
am putea juca toată ziua cu ele, a spus visătorul. 
   - Ce, eşti nebun? Cum să ne jucăm cu aşa ceva? că nu le 
putem urni din loc... a replicat celălalt. 
   - Nici nu mă gândeam să le urnim din loc: ci, dacă erau de 
cristal, le-am fi mişcat interiorul. 
   - Cum aşa? 
   - Da, chiar asta şi-a dorit mai demult un bătrân din oraş. Şi a 
şi făcut... i-a spus cu subînţeles visătorul. 
   - Ceee...? 
   - Ascultă... 
   Şi visătorul a început să-i spună. I-a vorbit despre ziua caldă 
absolut deosebită a unui blând început de toamnă. Apoi de 
agitaţia lumii de pe stradă. De faptul că toţi trecătorii erau 
agitaţi, mai puţin unul: un domn între două vârste, cu favoriţi. 
Stătea aproape lipit de vitrina unui magazin de antichităţi şi 
privea înăuntru. Acolo stăteau liniştit câteva globuri de cristal 
care, pentru omul acesta, deveniseră nepreţuite. În fiecare zi se 
uita la ele. Când nu se lipea de vitrină, stătea aşezat pe banca 
de lemn din faţa magazinului. Parcă aştepta ceva, nimeni nu 
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ştia ce şi de ce. Poate că le păzea, ca nu cumva să vină cineva 
să le ia din vitrină. Nu erau de vânzare: erau pur decorative. Şi 
stăteau acolo de ani întregi. Praful fin de pe ele se aurise – ca în 
poveştile de demult. 
   În ziua aceea înserarea a venit mai repede. Apoi s-a înnoptat. 
S-a aşternut liniştea. Luna era şi ea adormită, când bătrânul s-a 
ridicat de pe bancă. Fusese un om venerabil: acum era bătrân, 
fiindcă stătuse aici ani întregi. Nu va mai aştepta dimineaţa: 
nici răcoarea, nici ceaţa. A privit intens globurile. Le-a văzut 
luminându-se din interior, tot mai intens, ca şi cum ar fi prins 
viaţă chiar atunci, sub ochii lui. Atunci a ştiut taina lunii.  
   Visătorul a tăcut. 
   - Care e taina lunii? l-a întrebat celălalt. 
   Nu a primit nici un răspuns. 
   - Erau vii? a insistat. 
   - Globurile erau cuvinte străvechi. Fiecare glob deţinea un 
cuvânt. Şi în interior se vedeau toate imaginile, luminile şi 
umbrele, toate chipurile şi strălucirile lui, a mai spus visătorul. 
   - Cuvinte vechi... a repetat celălalt închizând uşor ochii. 
Parcă ar fi încercat să şi le închipuie, să le vadă.  
   O vreme niciunul din ei n-a zis nimic. Mergeau pur şi simplu 
de-a lungul străzii. Cel ce a vorbit primul a fost tot visătorul: 
   - Nimic nu-i adevărat. Am inventat totul.  
   - Când...? 
   - Chiar acum. 
   - Nu te cred. Uite globurile bătrânului! Uite-le. Chiar acolo, i-
a spus căutătorul. Şi i-a arătat vitrina unui magazin. 
   - Nu se poate! A exclamat visătorul. Până mai ieri magazinul 
ăsta n-a fost aici! 
   - Acum e. Să intrăm. 
   Şi au intrat. Înăuntru aerul era vânăt, ca şi cum magazinul ar 
fi fost îmbâcsit de fumurile străvechi ale unor narghilele. Cel 

ce visează era complet uluit: ştia că minţise, că întreaga 
poveste pe care-o spusese era inventată! Cel ce crede n-avea 
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însă nici o preocupare faţă de problemele de conştiinţă ale 
visătorului: era prea curios să afle cum stăteau lucrurile cu 
globurile din faţa sa.  
   - Îndrăzniţi. Nu vă fie teamă. 
   În faţa celor doi stătea un bătrânel cu ochelari mari, cu sticle 
şi rame groase, şi cu favoriţi. Visătorul a deschis gura, dar nu 
putea să articuleze nici un cuvânt. Poate că era surprins, sau 
poate că îi era teamă să nu pronunţe unul din cuvintele cele 
străvechi, care ar fi luat fiinţă chiar atunci. A privit globurile. 
Apoi l-a privit pe bătrân. 
   În magazin era dezordine. Totul era îngrămădit şi confuz. 
Cărţi, vase şi statuete vechi, maşinării, mecanisme fără nici o 
utilitate, căni de ceai sau cafea, stăteau îngrămădite peste tot. 
   - L-am cumpărat demult. Am decis că trebuie să fie al meu, a 
spus bătrânul. Se referea, de bună seamă, la magazin. 
   Cel ce crede nu-şi putea dezlipi privirea de globuri. 
   - Alegeţi unul, nu vă fie teamă; sunt doar globuri, le-a mai 
spus bătrânelul. 
   - Credeam că sunt substantive... 
   - Dacă vreţi voi, sunt substantive. Cuvinte străvechi, a spus 
bătrânelul complice. Parcă le ştia gândul. 
   Cel ce crede s-a apropiat de unul din globuri. Acela s-a făcut 
argintiu. Era ca luna. Avea transparenţa lunii de dimineaţă. Era 
chiar luna. 
   Deodată luna se desfăcu şi ei au căzut înăuntru. 
 

* 
   În golul lunii era un amfiteatru grecesc: o semisferă perfectă. 
Cei doi aveau impresia că sunt aşezaţi pe nişte petale. Un 
parfum discret de trandafiri şi de crini umplea toate. 
   Pe scenă se mişcau şi gesticulau numai fantasme: personajele 
nu aveau nici o consistenţă. Erau transparente, iar în spatele 
lor, pe fundal, nemişcat, masiv, era bătrânelul. Îmbrăcat 
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complet în negru, părea un magician din lumi definitiv pierdute 
– ca o voinţă străveche ce nu-şi mai găseşte fiinţă şi loc.  
 

 
 
   Cel ce crede a rostit un cuvânt. În fundal, de o parte şi de alta 
a bătrânelului, au început să apară copaci albi. Ieşeau încet, 
parcă plutind, dintr-un copac unic, ce avea două crengi gemene 
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în formă de diapazon. Se auzeau sunete de păduri prin care trec 
duhuri şi glasuri nedesluşite, tulburi, ca nişte spaime. Li se 
năştea substanţa şi firea. Copacul din care îşi luau fiinţa – 
copacul de fildeş şi de lumină – era substantivul pădurii. 
Visătorul nu era sigur că celălalt a rostit substantivul «copac» 
şi nici nu prea avea timp să se gândească la asta, pentru că 
acum, din undele diapazonului ieşea marea. Apoi din mare, 
care s-a făcut roşie ca sângele, a ţâşnit soarele: gigantic, cu mii 
de sfere de rubin interioare, ca o rodie imensă. Lumina era 
gustoasă, au simţit cei doi prieteni. Dacă şi globurile de rubin 
erau substantive, sau chipuri ale acestora, acestea erau mult 
mai atrăgătoare decât globurile de cristal: aproape că îţi furau 
minţile!  
   Cei doi prieteni erau copleşiţi. Nu-şi mai puteau ascunde 
mirarea. În faţa lor apăru o mirare străveche. 
   - Cine eşti tu? a întrebat-o visătorul pe tânăra din faţa lui. 
   - Mă cheamă Mira, a spus cea care tocmai ieşise din 

ascundere. 
   - Şi ce vrei tu de la noi? A mai îndrăznit el. 
   - Să vă conduc mai departe, le-a spus zâna curiozităţii, cea 

care există dintotdeauna. Drumul e plin de capcane. 
   - Nu mi-aş fi închipuit că substantivele ar putea fi mortale, a 
spus grav cel care crede. 
   - Sunt, mai ales dacă sunt pronunţate de oameni falşi, l-a 
privit Mira. Apoi a întors capul, a privit, l-a întors înapoi către 
ei. Cei doi i-au admirat pletele negre, ca nişte valuri, apoi 
chipul alb, trăsăturile fine. Ochii ei priveau prin ei amândoi.  
   - Să mergem, a poruncit ea. 
   Pe scenă apăruse un cerc din pietre de andezit – un cerc 
străvechi. Pădurea parcă se retrăgea: o cuprindea întunericul. 
Oamenii falşi, a gândit visătorul. N-a mai avut timp să-şi 
continue gândul. Au început să alerge. 
   Culoarul părea că se alungise. Li se părea că aleargă în vis, că 
amfiteatrul creşte şi devine o lume întreagă.  
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   Au părăsit lumea semicirculară şi au constatat că gândurile 
lor deveniseră foarte iuţi. Nu ei alergaseră: verbe străine îi 
mânaseră de la spate! 
   Acum totul se liniştise. Substantivele îşi recâştigaseră dreptul 
la intimitate. 
   Bătrânelul l-a privit mai întâi pe visător, apoi pe cel care 

crede. Amândoi o strângeau de mână pe Mira. 
   - Aha. Văd că v-aţi cunoscut, a zis el.  
   A luat un glob de cristal. L-a lovit uşor de masa din faţa lor. 
Globul s-a crăpat. Din el a început să curgă nisip. Un nisip 
galben, un nisip auriu. 
   - Vedeţi? Sunt doar globuri. 
   Cei doi îşi aminteau vag de oamenii falşi, de flăcările roşii 
din spatele lor ce deveniseră corbi, apoi phoenicşi, de duhuri 
ale neaşteptării şi spaimei, de toate cele ce ar fi putut să-i 
răzbească. Îşi aminteau de graba ce devenise un uriaş. Acela 
călcase cu paşi mari peste amfiteatre, peste codrii şi peste 
câmpii, ca peste nişte insule ale mării aceleia interioare. O 
luase în altă parte. Nu era graba lor.  
   Mira s-a desprins dintre ei. A luat în palme globul ce se 
făcuse argint. Cei doi ştiau că dacă l-ar fi lovit de masă, sau 
chiar de ciment, nu s-ar fi spart. Era făcut din substantivul 

indestructibil. Avea ceva din substanţa aceea binecunoscută, de 
dinainte de lume – aceeaşi din care s-au făcut veacurile. Şi ei 
amândoi făceau parte din ea şi aveau parte de ea, chiar dacă 
niciunul din ei nu va rosti cuvântul străvechi. Da, erau 
îndrăgostiţi în taină de Mira, şi asta nu mai era taina lunii, era o 
alta, pe care nici Mira, nici luna n-o vor afla.  
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23. Vânzătorul de umbre şi doamna 
 
   Parcul era pustiu. Băncile tăcute se lăsau acoperite de 
perdelele lungi ale zăpezii. Statuia era tot acolo. „Doamna în 
rochie neagră”, aşa i se spunea. Ochii goi şi trişti priveau lumea 
de sub pleoape îngheţate. Rochia lungă acoperea piedestalul de 
marmură albă aproape complet. 
   Vânzătorul de umbre era şi el acolo. În fiecare dimineaţă se 
uita să vadă zăpada acoperind piatra moartă. De multă vreme 
nu mai avea ce vinde. Vremea nu mai era însorită; era doar 
viscol şi, din când în când, câte o ploaie măruntă mohorâtă, 
apoi gheaţa. Dar pe el nu îl mai interesa nici vremea, nici 
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vânzarea. Tot ceea ce căuta acum erau ochii aceia tăcuţi, 
privirea aceea grea a femeii de piatră. 
   Noaptea frigul îl pătrunse până la os. Se ridică anevoie de pe 
banca pe care zăcuse şi se opri în braţele iubitoare ale nimfei. 
Luna cobora încet printre crengile noduroase ale arinilor şi se 
răsfrângea spartă luminând sacadat lumea viselor celor două 
siluete îmbrăţişate. 
   Vânzătorul de umbre, cuprins tot mai strâns de braţele fine 
ale doamnei în negru, adormi fericit. 

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

* 
   În parcul pustiu apăru deodată un băieţel. Băieţelul stătea 
rezemat de un copac. Era singur; nu mai avea pe nimeni, nu-l 
chema nimic, nu avea unde să se ducă. 
   Auzi un glas lin, nici de femeie, nici de bărbat: de fericire. 
Glasul de fericire provenea de la cele două statui ghicite a fi în 
îmbrăţişare sub acoperământul alb. Sub cele două statui bănuite 
a văzut o fetiţă.  
    Două umbre lungi, care se alergau pe alei doar ca să se 
contopească, i-au adus pe cei doi copii împreună. Şi s-au trezit 
mână-n mână. Şi s-au ţinut strâns mult timp înainte să 
îndrăznească a se privi unul pe celălalt. 
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24. Îngerul de porţelan 
  
   Îmi era frig. Poate că de aceea nu-mi amintesc prea bine 
totul... 
   Eram aşezat pe o bancă îngheţată, în mijlocul parcului. Aleile 
erau goale. Doar un băieţel stătea aşezat lângă mine, jucându-
se cu zăpada proaspătă. Se tot juca cu un bulgăre mic. Îl 
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modela de ore... prefera să îngheţe de frig, decât să-şi 
părăsească micuţa creaţie. 
    La un moment dat mâinile începură să-i îngheţe. Şi le mişca 
în aer, dezmorţindu-şi-le. I-am înmânat un şerveţel mic alb, dar 
nu şi-a şters frigul de pe mâini cu el, ci şi-a înfăşurat mica 
bucată de zăpadă în el, ferind-o de frigul, care, după el, o putea 
răci. 
    Atunci mi-am adus aminte totul. 
  

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

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

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

  
*** 

   Eram tot lângă poarta verde, dar în locul unde mai înainte 
văzusem lacul se ridica acum o clădire veche. În loc de sălcii 
stăteau nişte îngeri cu ochii goi, privind cerul infinit. O mână 
de piatră zăcea frântă în iarba vie. Aripile ciobite de mult, nu 
mai puteau zbura. Doar zăceau şi priveau... 
   Am păşit temător printre cadavrele de piatră. În faţa mea se 
ivi uşa grea de metal. Rezemat de pervazul unei ferestre, un 
înger îngenuncheat mă privea zâmbindu-mi. 
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   Am apăsat pe clanţă şi balamalele vechi începură să scârţâie 
precum o vioară tristă. 
   Am privit înapoi... Îngerii dispăruseră în lemnul moale al 
sălcilor, învăluit într-o nouă ceaţă. 
   În spatele meu se ivi o umbră neagră. Duhul stătea tăcut şi 
mă privea, precum unul dintre îngerii tăcuţi. Pelerina neagră a 
nopţii i se prelingea de la intrarea în clădire până pe treptele 
ciobite de granit. 
   O mână ascunsă de întuneric îmi făcu semn s-o urmez. 
   Doi ochi limpezi şi frumoşi mă priveau de după masca de 
piatră a feţei. 
   Am intrat... 

*** 
   Era întuneric şi prea puţin aer. Mirosea a stătut; un iz de 
mucegai îmi înţepa nările şi ochii. 
   Înapoia mea auzeam cum uşa clădirii se închidea singură. M-
am întors doar ca să văd cum era înghiţită în zidul vechi de 
cărămidă. 
   Nişte lămpi cu gaz începură să lumineze slab un coridor 
îngust, unde mă aştepta duhul. 
   Am înaintat prin coridoare de smoală. Cioburi de sticlă 
sclipeau pe podeaua rece, precum nişte bucăţi oarbe de gheaţă. 
Mâna rece a duhului apăsă pe un întrerupător vechi. La început, 
becurile antice clipiră un pic, iar apoi sala fu inundată de o 
lumină obositoare, ruginie. Praful sclipea,  precum acele de 
gămălie în întunericul nopţii.   
   Umbra îmi făcu semn să mă apropii. Mă privi un timp, iar 
apoi îşi întoarse chipul ascuns de glugă spre fereastra din faţă. 
   O voce rece şi mecanică îmi zise din spatele pelerinei: 
   -  Deschide fereastra! 
   Am înaintat încet spre oglinda aceea translucidă. O lumină de 
mercur pătrundea prin ferestrele sparte. Aerul prăfuit şi metalic 
aştepta timpul. 
   - Frumos, nu?! 
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   M-am întors. Nu mai eram în clădirea cea veche: trecusem 
dincolo de fereastră. 
   - Unde eşti? am întrebat vocea, care mă privea prin întuneric. 
   - Aici. 
   În faţa mea se ivi Umbra. Mă privi îndelung şi apoi, cu 
gesturi lente, îşi dădu jos gluga uscată. Lumina teatrală a unei 
lumi palide îi lumină chipul gol, fără gură, nas sau sprâncene: 
doar doi ochi trişti,  îmbătaţi cu o veselie falsă. 
   - Nu te uita aşa la mine! mi-a spus răstit. Ruşinea şi minciuna 
mi-au ferecat gura şi buzele mele nu au mai putut să rostească 
nimic. Apoi au dispărut. Acum îţi vorbesc direct cu gândurile. 
Aerul acestei lumi false începu să îmi dăuneze, iar în scurt timp 
mi-am pierdut şi mirosul. Nu mai aparţin nici acestei lumi, nici 
alteia. 
   - Dar cui aparţii? 
   Peretele din faţa noastră începu să tremure. Cărămizile 
începeau să cadă într-o pânză de praf şi de flăcări. În scurt 
timp, tot peretele căzu mocnind şi botul în flăcări al unei 
locomotive se ivi prin spărtură. Uleiul îi curgea printre dinţii de 
oţel direct pe mormanul de cărămizi. Rugina ei strălucea 
precum pânza fosforescentă a unui păianjen. 
   Umbra îşi puse peste chip o mască de oţel. Mici bucăţi de 
argint îi acopereau găurelele, ce erau pentru locul gurii. 
   Întinse o mână şi trezi monstrul la viaţă printr-un tremurat 
metalic. 

*** 
   Aburi negri ieşeau prin hornul metalic şi se pierdeau în 
necunoscutul cerului. 
   Aripi rotunde de lebădă înlocuiră roţile locomotivei. Am 
urcat. Locomotiva din lebede s-a pus în mişcare. Umbra mă 
conducea înspre Lună. Suprafaţa ei era stearpă şi goală, precum 
un deşert rece. Şi aici era noapte, dar o noapte oarbă, căci 
nimeni nu lumina Luna. 
   - Urmează-mă! îmi ordonă omul fără chip. 
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   Înaintam ascultător, până când am ajuns la o poartă de metal. 
Duhul apăsă pe clanţa în formă de cap de şarpe şi o 
întredeschise. 
   - Stai! Nu mi-ai spus unde mă duci... 
   - Pe partea neagră a Lunii; pe aceea pe care nimeni nu o 
poate vedea nici de pe Pământ, nici din Soare: doar prin aceste 
uşi de metal. 
   Zicând acestea, dispăru după scutul înşelător. 
   Acum mă aflam într-o încăpere toată din marmoră verde. 
Duhul nu mai era acolo, parcă se topise prin crăpăturile dintre 
stelele de marmoră de pe podea. În schimb, sfincşi cu trup de 
înger şi feţe de lumină mă priveau din întuneric. Ochii tot din 
marmoră, mă examinau, iar aripile din fum mă priveau, având 
pe fiecare pană un ochi albastru. Tălpile goale stăteau aşezate 
pe un soclu negru. 
   Începu să vorbească cu un glas de copil, fără ca buzele reci 
de piatră să se poată mişca. 
   - Ne întâlnim din nou... 
   - Nu îmi amintesc să ne mai fi întâlnit. 
   - Eu sunt cel care a crescut dincolo de oglindă. Una dintre 
nenumăratele tale măşti. Tu nu m-ai mai văzut, dar eu stăteam 
ascuns: lipit de inima ta. Şi eu am o inimă, dar marmora rece a 
acoperit-o, îngheţând-o. 
   - Zici că suntem la fel, dar uite, tu eşti o statuie, iar eu un 
băieţel obişnuit. Copilăria ta a ars odată cu trenul pierdut în 
întuneric. 
   - Cine eşti tu cu adevărat? 
   - Umbra ta. Doar că pelerina mi-a ars odată cu copilăria ta. 
   Am simţit ceva în buzunar. Încă mai aveam una dintre 
prăjiturile tatălui meu. Am scos-o. Era o turtă dulce, două aripi 
îmbrăţişate formând o inimă. I-am dăruit-o îngerului de 
marmoră. 
   - Mulţumesc! 
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   Când degetele lui atinseră aripile acestea deveniră ca de 
porţelan; îngerul înghiţi turta albă. 
   Obrajii îi deveniră palizi, iar ochii jucăuşi. În scurt timp, 
deveni un înger de porţelan. Şi soclul se schimbase, avea 
culoarea unor trandafiri îngheţaţi şi emana lumină. 
   - Mulţumesc.  
   Îngerul dispăru într-o muzică lină... 
 

*** 
    Genunchii îmi erau îngheţaţi. Un şerveţel alb de pânză 
flutura prins în gheaţă, în locul în care se topise bulgărele. 
Înfăşurat în el, dormea liniştit un mic înger de porţelan. 
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25. Îmblânzirea reginei  
 
   Strada era rece şi goală. Eram obosit. Stelele se lăsau învelite 
de aripile disctrete negre ale norilor. Felinarele luminau stins 
ferestrele oarbe ale caselor.  
   În faţa mea căzu pe caldarâm o pană neagră. Am privit în sus, 
dar nu se vedea nimic, doar înaltul negru al cerului. Pana 
începu să zboare din nou. Am prins-o şi am ascuns-o în 
buzunarul adânc al paltonului.  
   Am auzit gheare de oţel cum zgârie lemnul vechi al gardului 
din dreptul meu. Un vultur negru mă privea tăcut prin doi ochi 
verzi neclintiţi. Îmi făcu semn cu una din aripi. Poarta se 
deschise pe jumătate. Am intrat, dând curs invitaţiei. Grădina 
era plină cu lalele uscate, ca de piatră. M-am uitat în urma mea 
după vultur şi am văzut cum arde în întregime: nu numai 
privirea cea verde. Cenuşa i se preschimba în fulgi de umbră. 
Din el n-a rămas decât un pumn de cenuşă. Micul pumn de 
cenuşă începu să se ridice în seara târzie preschimbându-se lent 
într-un fluture uriaş. Aripile cenuşii cântau în aerul uscat un 
cântec al zborului. Ochii îi erau la fel, tot atât de verzi şi de 
neclintiţi: omeneşti. 
   Am ajuns la uşa de stejar sculptat a conacului. O lalea uriaşă 
de piatră arăta către mânerul de bronz al uşii. Fluturele se 
destrămă în aerul uscat. Cântecul de vibraţii delicate al 
fluturelui deschidea pe rând micile petale adormite. Piatra 
lalelelor curgea. Înăuntrul petalelor lalelei de lângă uşă se 
vedeau două nestemate verzi. Le-am luat încet şi mi-am luat 
rămas bun de la fluture în gând. Am mângâiat petalele carnale 
ale lalelei pline de puful de cenuşă al fluturelui. 
   Uşa era încuiată. Am observat abia acum leul de marmură 
albă ce străjuia partea stângă a uşii. Leul era orb. Mi s-a părut 
că orbitele lui goale cereau nestematele. I le-am dat. 
   Uşa a rămas încuiată. Aerul dinlăuntrul salonului a devenit 
însă verde strălucitor. Am văzut umezeala şerpuind pe tapetul 
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înflorat al pereţilor. O siluetă delicată albă stătea lângă pian. 
Chipul ei îmi amintea alt chip – al unei împărătese a tristeţii 
lalelelor cenuşii. M-a privit cu reproş, cu resentiment şi cu ură. 
Ştiam de ce. Eram vinovat.  
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   Dar nu ştiam ce să fac. Nu puteam să mai fac nimic. Am 
trecut prin uşă. Am stat în faţa ei, drept, primind tot, după 
dreptate. Am privit în oglindă. Nu aveam nici un chip. 
   Ştiam asta: eram mort. Dar nu m-am putut stăpâni să nu mă 
uit în oglindă. 
   Aş fi plâns dacă aş mai fi avut lacrimi. Dar nu plâng. Mă 
îndrept hotărât către lumea mea ce-mi este naturală, chiar dacă 
înaintea mea nu mai este nimic. 
 
26. Băiatul care ştia să citească inimi 
 
   Soarele se ridica solemn deasupra oglinzii mării. Străduţele 
mici ale Constantinopolului se trezeau la viaţă. Nu-mi amintesc 
cum am ajuns acolo; mai simt încă mirosul de ars al trecutului. 
Am început să zbor tot mai jos; priveam cu coada ochiului 
casele înalte înghesuite ale mahalalei.  
   Obosit, am coborât la malul mării. Soarele încălzea Cornul de 
Aur; retragerea apelor descoperea scoici mari. Un băieţel 
murdar, cu haine sărăcăcioase, cu părul năclăit alb de la sare şi 
soare lua scoici şi le asculta. 
   L-am privit cum se joacă. Priveşte scoicile cu atenţie, pe 
rând, le spală, le pune în săculeţul său. 
   M-am apropiat încet, să nu-l sperii. Mâinile lui mici arse de 
soare îmi mângâiau penele negre. Parcă ne cunoşteam 
dintotdeauna. L-am întrebat: 
   - Ce vei face cu scoicile din săculeţ? 
   - Pentru mine nu contează ce voi face cu ele, ci ceea ce fac 
acum. 
   - Dar de ce le aduni? 
   - Le salvez. Pentru mine sunt ca inimile de oameni. Am aici o 
bibliotecă de inimi. Le aştept, mi se deschid, le ascult poveştile, 
apoi le spun eu poveşti, se-nchid, apoi le duc din nou în mare. 
   Mă luă în braţe. Mă duse la o mică ambarcaţiune – rotundă ca 
o lentilă. 
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   - Aceasta e scoica mea. Creşte şi moare odată cu mine. 
   Mă băgă înăuntru, închise capacul, apoi am văzut cum o 
conduce ferm către mare. După o vreme lentila se opri. 
Dedesubt se vedea nesfârşitul mării. Băiatul scoase din săculeţ 
scoicile şi le aruncă uşor în mare. A stat o vreme, a lăcrimat, s-
a gândit, apoi a pornit lentila către niciunde. 
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   - Unde mă duci? 
   - Te duc la mama. 
   - Unde e mama? 
   - Acolo! Şi mi-a arătat cerul: în noapte. 
   - Cine e mama? 
   - Cum? Chiar nu ştii? Mama e Luna. 
   Păşi încet, apoi se avântă peste marginea bărcii, fugi cu paşi 
repezi pe negrele ape, apoi se răsturnă pe spate şi urcă pe 
fundalul de cer ca pe-un zid. 
 
27. Închisoarea timpurilor 
 
    Ploua... Cerul tăcut își lăsa lacrimile să mângâie solzii 
catedralei. Stăteam pe treptele bătrânei biserici când primul 
fulger începu a lumina trupul infinit al cerului. Nu știam unde 
să mă ascund. Capitala aceea era un loc necunoscut mie. Am 
ajuns aici din întâmplare, urcându-mă în vaporul greșit. 
   Neavând unde să mă adăpostesc, am intrat în catedrală. 
Pereții reci de marmoră mă priveau prin ochii mici ai sfinților. 
Ploaia cânta încet pe vitraliile colorate. M-am plimbat 
necontenit printre picturi şi coloanele de piatră ce se ramificau 
în vârf. Iar ramurile coloanelor se uneau între ele formând 
tavanul împresurat de cruci al bisericii. De fapt catedrala nu era 
nimic altceva decât o pădure;  încet-încet tavanul devenea 
pământ iar ramurile de piatră rădăcinile unor arbori înalți. 
Ferestrele erau precum nişte păsări care cântau nu cu sunete, ci 
cu lumină. 
   O detunătură se auzi prin pereții groși de piatră. Apoi o alta. 
Erau lupte de stradă. O ploaie de gloanțe precum niște lacrimi 
de porțelan străpungea sticla colorată. Cioburile cădeau într-un 
dans nesfârșit de lumină. Cădeau şi se ridicau, aşa îmi părea. 
   Am ieșit temător abia după un timp. Pereții caselor fuseseră 
împunși de dinții de oțel ai flintelor acelora cu gât lung. 
Zugrăveala cădea în praful de pe jos precum se desprinde coaja 
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de portocală de pe fruct. Am fugit disperat înspre un gang, 
sperând să nu mă muşte unul din gloanțele acelea străvechi, 
neiertătoare. 
 

 
 
    Mi-am găsit refugiu într-un clopot al catedralei căzut într-o 
parte. Uneori scotea câte un sunet grav, încercând să cânte şi el 
atunci când un glonte lovea metalul. Dar nu ieșea decât un 
geamăt de durere şi umilinţă. Spre seară puștile au tăcut iar 
gloanțele și-au oprit zborul. Cerul capitalei era tăcut. În aer 
dormea acum mirosul prafului de pușcă. Am început să trec 
printre trupuri. Erau precum niște prunci adormiți într-o pătură 
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lungă de sânge și amărăciune. Dalele de piatră plâ
când pășeam pe ele. 
   Tot mergând prin ploaia care conti
– încă de pe când am intrat în catedrală
Cărămizile vechi miroseau a ploaie
precum unul din trupurile căzute.
morți nu se deosebesc între ei: sunt la ca o
nu iubite. 
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Dalele de piatră plângeau atunci 

n ploaia care continua să-şi reverse plânsurile 
nd am intrat în catedrală – am ajuns la un zid. 

Cărămizile vechi miroseau a ploaie şi-a moarte. Fiecare 
precum unul din trupurile căzute. Toate moarte și reci. Oamenii 

sunt la ca obiectele, perfecte dar 
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   Am continuat să merg de-a lungul zidului adăpostindu-mă de 
santinele. 
   Brusc un omuleț  îmi făcu semn de după o casă dărâmată. 
Am străbătut strada la repezeală temându-mă să nu mă vadă 
una din santinele. Dar când am ajuns la peretele alb de după 
care apăruse  omulețul, nu mai era nimeni. 
    Cineva începu să mă tragă de buzunarele paltonului. 
    - Bună ziua! 
    Am privit în jos și am văzut chipul mic și negricios al unui 
copil. Îmi zâmbi cu niște dinți murdari și cu niște obrăjori plini 
de sânge închegat. Singura ființă care era fericită în tot 
războiul. M-a tras de mâneca largă a hainei, iar eu m-am lăsat 
purtat prin labirintul de praf și dărâmături înspre necunoscutul 
meu și cunoscutul băiatului. 
   După un timp nesfârșit am ajuns la marginea cimitirului. Am 
trecut pe lângă micii îngeri din fața porții înfăşurați în iedera 
uscată a timpului de război. Mă priveau implorându-ne în 
tăcere. Băiețelul scoase din buzunar un măr scofâlcit și i-l 
înmână unuia dintre îngeri; îl puse pur şi simplu în mâna rece și 
palidă! Celuilalt îi şterse chipul înnegrit cu o batistă. Apoi le 
ură o rămăşiţă de zi frumoasă. Mă luă de mână să ne continuăm 
drumul. 
       Mormintele stăteau tăcute precum niște aripi de corbi pe 
cerul înnegurat. Am ajuns la un monument înalt. Un steag 
cenuşiu sfâşiat flutura deasupra crucii de piatră. Un veteran își 
dormea somnul de război. 
  Băiatul începu să plângă. Lacrimile curgeau încet pe obrajii 
înnegriți și apoi se prelingeau încet pe trupul de piatră al 
mormântului. Marmura părea că începe să se destrame în 
locurile în care era atinsă. Apăreau ciudate lacrimi cenușii, dâre 
de întuneric peste alburiul murdar. În scurt timp, scutul 
însemnat de o cruce albă devenise precum o pânză mare de 
păianjen. Băiatul atinse încet cu degetul arătător centrul crucii 
iar mormântul se prăbuși în întuneric. 
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   Niște trepte suspendate începură să coboare în spirală precum 
cochilia unui melc. 
   Băiatul mă privi ștrengar: 
   - O să coborâm în timp. 
   - În al nostru? 
   - Al nostru, al lui sau al lor… ce contează? 
   Într-adevăr: nu conta. 
 

 
 

*** 
   Treptele coborau în întunericul tăcut.      
   După o coborâre nesfârșită, am ajuns la o poartă înaltă de 
lemn de fag. În ușă era sculptată o cochilie uriașă de melc. 
   - Timpul, îmi șopti printre buzele copilului o voce bătrână. L-
am privit cu drag: ca atunci când ne-am întâlnit pentru prima 
oară în labirintul de dărâmături. Mă privi cu gingășie, mă 
sărută pe obrazul înghețat și se retrase de lângă ușă. Am privit 
cum din spatele cămășii ponosite i se iveşte o pereche mare de 
aripi fine, ca de porumbel. Se înălță încet să dispară în tavanul 
de întuneric. 
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   Își mai întoarse o dată privirea. O lacrimă palidă îi alunecă de 
pe obraz. A privit-o cum cade. A privit-o zdrobindu-se de 
pardoseala de piatră. 
   „Rămas bun, sfinte înger.” 
    Am râs singur în întuneric. M-am gândit la războiul de care 
acum eram departe. M-am gândit la vechea credinţă și la 
bătrâna catedrală de unde a pornit totul. Dar nu, nu mai era 
nevoie să gândesc, nu mai era îngăduit. Am apăsat pe clanță și 
am intrat. 

*** 
   
   Totul în jur era întunecat. Încăperea era un gol nesfârșit de 
negru. 
   O lucire slabă începu să lumineze perdelele negre de ceață 
care îmi acopereau ochii. Luna palidă îmi aruncă sclipiri albe 
printre gratiile de oțel ale întunericului. 
  M-am prăbușit pe un perete vâscos, ascuns undeva în 
obscuritate. 
  Un om subțirel cu capul acoperit de o glugă uzată privea prin 
mine. Barba albă și răsucită de timp, ochii fără expresie, 
albaștri, fruntea înaltă, se vedeau în chipul acela necunoscut ca 
şi cum ar fi fost luminate din interior. Fosforescenţa aceea mă 
intriga.  
   Îmi întinse mâna, mă luă și mă întinse pe un pat de fân uscat. 
   - Unde mă aflu ? 
   - Aceasta este prima întrebare care și-o pune orice chiriaș 
nou. Ai să-ți dai seama că ar fi mai potrivit să întrebi “când”, 
nu “unde”. Căci aici nu contează unde ești cazat, ci pentru cât 
timp. Nu contează unde locuiești, ci cât locuieşti. 
   - Nu înțeleg. 
   - Te afli într-o închisoare. Într-un „hotel” al timpului, dacă 
preferi. Cei care te „cazează” așteaptă să-ți fure timpul și să-l 
închidă într-un borcan, iar tu o să trăiești doar din vise și 
speranțe care nu ți se vor împlini. Dar tu vei spera nesăbuit și 
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vei continua să-ți amintești de frumosul tău trecut ca şi cum ar 
chema viitorul binemeritat, dar care nu va mai fi… Ascunsă 
după gratiile de oțel, luna aceasta mincinoasă îți va zâmbi 
necruţător în fiecare seară şi tu te vei întoarce fără să zăboveşti 
în iluzie, în amăgirea prefabricată a celor ce se hrănesc cu 
realul, cu energia, cu viaţa ta. 

*** 
   Așa am trăit şi trăiesc: la început zile, apoi nopți, săptămâni, 
luni, până ce le-am pierdut numărătoarea şi sensurile. Şi în tot 
acest timp gândindu-mă la oraşul meu în ruine și la războiul 
care era acum departe de mine. Dar acum nu UNDE contează, 
ci CÂND, mi-am amintit brusc de cuvântul acelui om 
fosforescent. 
   Așa am trăit până într-o zi când a început să ningă. Fulgii reci 
de zăpadă mi se agățau de cămașa ponosită în care stătusem 
fără să mişc de ani de zile. 
  M-am uitat pe micul geam de piatră și am început plec în 
gând departe de acele gratii. 
  Dar nu am apucat să visez prea mult că am văzut chipul de 
fosfor: 
   - Azi e ziua. Azi vei învăța să zbori. Vei scăpa de aici 
împreună cu ceilalți. 
   - Și tu? 
   - Eu oricum nu aparțin acestui loc, a spus. Apoi rămase tăcut. 
   A mai trecut timp. 
   - Cheia spre libertate este să pleci cu prima zăpadă, îmi spuse 
și îmi întinse un obiect mic de argint.  
   Erau două aripi înconjurându-se una pe alta, împreunate în 
cochilia a două spirale de melc. 
   Am rămas în celulă în timp ce închisoarea îngheţa şi ardea. 
Prin vene sângele începu să-mi îngheţe şi să mă ardă; pleoapele 
începură să-mi tremure; priveam orb oceanul de lumină din 
cristalele de gheaţă care treceau prin mine. Am început să ard 
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în febra de gheaţă… Acum nu mai exista nici “UNDE’’, nici 
“CÂND”, ci doar “VEȘNICIE”. 
  Ardeam în afara timpului și a spațiului: o parte în oraşul 
trecutului meu, o parte la mormântul veteranului, o parte cu 
eliberatorul timpurilor. 
   Am ars până când cenușa mea a început să zboare ca un corb 
alb cu oceanul de stele albe ale ninsorii. 

*** 
   M-am trezit din nou în fața portalului de fag. Stăteam 
suspendat în aer. Nu îmi vedeam trupul, doar o ceață nesfârșită, 
scămoşată. M-am apropiat de o bibliotecă uriașă. 
   Miile de cărți stăteau așezate uniform precum… precum… 
   - …Zidul Berlinului. Tăcute și goale – odată ce toate 
secretele ascunse de coperți sunt citite. 
   Am privit în jur și am zărit un bătrân înalt. Părul alb îi stătea 
prins într-o coadă lungă. 
   - Îmi citeşti gândul. Cine ești? 
   - Veteranul de război pe care îl căutai. Poftim, citește. 
   Mi-a întins una din „cărămizile” albe ale acelui Zid al 
Berlinului. Paginile scrise se goleau de cerneală odată ce 
privirea îmi cădea pe ele şi redeveneau albe. 
   Cu cât citeam mai mult, cu atât trupul meu lua formă de 
neființă. Redeveneam copil. Doar inima mi-a rămas veche. 
Când am terminat de citit, paginile începură să zboare precum 
niște fluturi de zăpadă  înapoi în bibliotecă. 
  Am privit înspre bătrânul bibliotecar. Și el era acum doar un 
copil, micul îngeraș păzitor al copilăriei mele străvechi.  
   Totul dispăru. Doar eu și el mai eram.  
   Mă privea tăcut. Când zâmbea el, zâmbeam și eu. Eram ca în 
oglindă. Numai că eu eram oglindirea lui, nu el a mea.  
   Se apropie de mine. Mă îmbrățișă și mă sărută pe frunte 
dispărând în mine. 
    - Visul e pe sfârșite. Povestea e de mult gata. Te vei întoarce 
la Berlinul tău. Zidul de cărţi nu e obstacol, ci poartă de 
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trecere. Vei cunoaște timpul, dar nu îl vei stăpâni. Te va 
cunoaşte şi el, dar nu te va mai răni. 
   - Rămas bun. 
   - Rămas bun, am auzit o voce adâncă stingându-se 
îndepărtându-se în mine.  
  

 
 
28. Uitarea şi moartea 
 
   Încăperea era goală. Totul era tăcut. Lumina slabă era ca 
trecută prin aripile cafenii ale unei molii: melancolie. Bucătăria 
era goală. Doar doi gândaci locuiau în ea, însă aceştia fugeau 
sub frigider ori de câte ori mă vedeau. Masa era plină de praf. 
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Fața de masă era împodobită cu flori decolorate. Un pahar 
limpede stătea pe una din florile mari de magnolie brodate pe 
bucata de pânză. M-am apropiat de el. Înăuntru mai era un pic 
din apa de aseară. L-am luat în mână și am înghițit. Apa avea 
un gust amar; apoi am simțit cum mă topesc, cum sub mine 
totul devine un spaţiu curb, precum acela al razelor ce trec prin 
lentila unui pahar...    

*** 
   Totul în jur era abur de lumină. Fluturi albi de hârtie zburau 
în faţa şi-n mintea mea.  
   - Nu te apropia de ei. Sunt frumoși, dar nu te-ar ajuta deloc. 
Sunt fluturii uitării. Dacă le privești sau le atingi aripile, o 
amintire îți moare devorată de aripile lor palide. Ele sunt 
închise în litere de cerneală știute doar de ei.    
   Am privit în jur, dar nu era nimeni. 
   - Unde te afli? Cine ești?      
   - Nu te gândi unde sau cine sunt eu, pentru tine nu are nici o 
importanță, nu mă cunoști. Marea întrebare este: unde ești tu? 
Cine ești tu?     
   Vocea a tăcut. Am rămas singur. Doar eu în aburul orb. Eu și 
fluturii de hârtie.  
   Treceau ore, poate zile, dar eu am rămas să trăiesc din 
puținele amintiri ale vieţii mele pământii. Stăteam întins pe 
spate și priveam cerul orb și fluturii care se pierdeau în el. 
Curând am rămas doar cu două amintiri. Fluturi deveneau tot 
mai lacomi. Atunci am început să-mi creez amintiri false. O 
lume care nu exista. Dar în scurt timp nu mai îmi dădeam 
seama în care din lumi trăiesc. Poate în nici una. Şi poate nici 
în moarte. Poate niciuna din amintiri nu îmi aparținea cu 
adevărat.   
   Eu însumi sunt o simplă poveste, una care în curând îmi va fi 
mâncată de fluturi, mi-am zis privindu-mi paharul imaginar.  
   Vocea de la început îmi răsună în minte:    
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   - Pământul este creația, universul, iar ceea ce este dincolo, 
Nevăzutul, e Mintea Creatorului. Fiecare om are și el o creație. 
Pe sine însuși. În el, un nou univers îşi face încercarea: cel 
puţin unul! Fiecare om are o minte cu care învață să vadă şi să 
creeze, o inimă cu care învață să iubească şi un cuvânt, sau 
uneori o întreagă literatură, cu care face în aşa fel ca întreaga 
lui fiinţă, suflet şi trup, să se transforme într-o poveste. Dintr-o 
lume în alta, din viaţă în eternitate nu trec decât cuvintele, 
poveştile, şi sufletele preschimbate în poveşti. Ascultă 
poveştile! Ascultă-ţi inima şi nu vei mai avea nevoie să te ţii cu 
mâinile şi cu degetele de amintiri. Ea e o stea despre care știi 
bine că nu-ţi aparține. Ceea ce e important este că ea știe 
singură pe cine trebuie să iubească. Ştie în ce fiinţă se va 
odihni!  
   - Ce vrei să spui? 
   - Acum întreaga ta lume e Micul Prinţ. Când îi asculţi 
povestea, pe el îl primeşti. Altfel nu va putea trece la tine.  
   - De ce nu? 
   - Nu-l lasă moartea. Este geloasă. 
   - Moartea mea? 
   Întrebarea mea a rămas nerăspunsă. 
   Chiar dacă steaua mea s-a stins, ştiu că ea s-a aprins 
altundeva, în mintea altui creator, în celălalt univers, în inimă 
dragă, luminând cerul ei. 
   Am privit împrejur. Fluturii dispăruseră. Am simțit cum 
lumea mea se destramă. Fiecare cuvânt care mă părăsea se va 
întoarce cu o poveste şi-mi va aduce sufletul lui. O ştiam şi o 
speram. În fiecare cuvânt îmi vedea chipul. Era ca un fulg, ca o 
figură geometrică plecată-n plutire. Chiar mort, sunt puternic. 
Fiecare amintire furată de fluturi se va întoarce la mine.  
  Totul se făcu de lumină. O lumină atât de puternică încât mi-
am ascuns privirile în întunericul etern cald al magnoliilor...
     

*** 
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   Bucătăria mirosea a ploaie de vară. Îmi era sete.  Paharul 
părea să m-aştepte. Am înghițit lacom. Am simțit ciobitura de 
la buza paharului. Apa din el avea gustul dulce al unei amintiri. 
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III. Cele nouă vieţi ale lui Guelimo 
 
1 Iulie 2013 – Obrazul cerului (PĂMÂNT 3) 
  

 
 
   Soarele se ascunse în spatele unei luni mari şi albe. Lumina 
nopţii mă privea printr-un monoclu gol de cristal. În spatele 
oglinzii de lumină al lunii nu se vedea nici o pupilă care să te 
privească, deci în spatele lunii nu era nimeni. Nici un chip al 
cerului.     
   O perdea de ploaie începu să mă acopere. Sunt Guelimo, 
măturătorul. Am învăţat să scriu făcând litere în praful de pe 
stradă. Mătura îmi este condeiul cu care scriu, iar străzile sunt 
paginile albe. Dar când plouă cuvintele se sting în bălţile 
cenuşii oarbe. Tocmai învăţam să scriu cer, iar ploaia şi udase 
praful prefăcându-l în noroi. Literele stângace încep să curgă 
precum un şir vişiniu de sânge pe piele. Am mângâiat un „C” 
şters şi ud. Stelele începeau să mă privească din spatele negurii 
de nori josnici. O mulţime de ochi de lumină fără pereche mă 
priveau din negura nopţii.    
   Am început să înaintez nepăsător pe străzile oraşului 
urmărind să văd în înalt locul precis de unde cădea ploaia. 



133 
 

Brusc o lumină apăru în faţă. Culoarea cenuşie al unui Ford 
vechi îmi apăru în faţă. M-am oprit neştiind ce să fac. Dacă îmi 
luam privirea de la cer totul se pierdea şi nu îmi voi mai găsi 
drumul înapoi. Roţile se apropiau pe pietrişul umed. Şoferul 
crispat apăsă pe frână, apoi totul se opri. Maşina dispăru. Totul 
era o cameră întunecată nedefinită. Dar încă ploua, iar ochii îmi 
zâmbeau curioşi visători.     
      
2 Iulie 2013 – Convorbirea telefonică (MARTE sau 
PĂMÂNT 4) 
 
   Soarele şi luna luminau încet orizontul unui pustiu roşiatic. 
M-am ridicat încet. Nu îmi amintesc mai nimic. Ultimul lucru 
care mi-a mai rămas în minte era un cer negru luminat de mici 
ochi de argint.  
   Nu înţelegeam de ce soarele şi luna luminează în acelaşi 
timp. Am încercat să mă ridic, dar am simţit cum capul mi se 
învârte. Am căzut neputincios în praful de cărămidă. M-am 
privit şi mi-am pipăit faţa. Eram copil. Barba îmi dispăruse iar 
pielea era nespus de fină.  
   În faţă se vedea o dâră lungă de praf. Apoi, dintr-un nor de 
praf se ivi un cal înalt, nespus de slab, cu pielea subţire, de un 
roşu şters. Craniul lung se vedea prin pielea subţire împresurată 
cu vene. Un pitic acoperit de o mantie ponosită îi întinse 
calului o bucată mare de zahăr. Cu o limbă lungă de culoarea 
afinelor acesta înghiţi lacom micul cub de catifea. Omul de sub 
pelerină mă privi intens. Doi ochi mari mă scanau din spatele 
pupilelor de un albastru întunecat. Mă prinse de mână şi mă 
urcă pe mârţoaga lui nespus de slabă. Brusc picioarele calului 
începură să vibreze a fugă. Agilitatea aceea uimitoare a unor 
picioare aşa de slabe m-a copleşit. Deşertul necuprins trecea 
rapid pe lângă noi, prin noi. Am privit la stânga şi am văzut o 
şină ruginită. Coloana vertebrală continua la nesfârşit. O plantă 
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înaltă care părea să fie un trandafir 
de oţel ruginit.    
   - Da, este într-o stare jalnică. De mult nu mai circulă 
trenurile. Dar şina o folosim pentru a nu ne rătăci prin Câmpia 
Roşie.    

134 

înaltă care părea să fie un trandafir negru creştea printre barele 
   

o stare jalnică. De mult nu mai circulă 
trenurile. Dar şina o folosim pentru a nu ne rătăci prin Câmpia 
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*** 

   Şina se termina în orizontul roşiatic când calul se opri 
gâfâind. Copitele acoperite de praf roşiatic lăsau urme adânci 
în nisipul fierbinte. Praful curgea îmbibat cu transpiraţie 
precum rugina pe chipul de metal al unei armuri. Mica umbră 
ponosită descălecă şi îmi luă trupul. O peşteră adâncă se căsca 
în muntele arămiu din apropierea şinelor. Am simţit cum sunt 
purtat înăuntrul gurii din ceaţă neagră. În spate se pierdea un 
pustiu melancolic purtat în amintiri de un soare bătrân. 
 

*** 
   Lumini gălbui acopereau tavanul de piatră. Pereţii albi de 
sare curgeau în lacrimi sărate. Fildeşi colţuroşi creşteau din 
cerul întunecat al gurii dihaniei muntelui. Mineri acoperiţi de 
pelerine ca aceea a călăreţului mărşăluiau mecanic şi trist în 
galeriile peşterii.  
   Am ajuns într-o cabină telefonică. Cutia roşie începu să urce 
precum un ascensor. Peştera rămânea în urmă. Apoi brusc se 
opri. Uşa se deschise şi micul călăreţ mă trânti afară, apoi 
dispăru în jos printr-o cabină vişinie. Un bătrânel mă privea din 
spatele unui birou mare de abanos. Pe pereţi erau agăţate mii şi 
mii de receptoare. Precum nişte fluturi negri fixaţi în insectarul 
peretelui, receptoarele erau unice: nu existau două la fel!  
   - Ştii ce este de fapt un om? mă întrebă bătrânul prin mustaţa 
şi barba stufoasă care îi acopereau obrajii roşii.   
   L-am privit nedumerit; apoi el a continuat:    
   - Este o cabină telefonică. Inima îi este un receptor negru din 
care vorbeşte. Fiecare om e un portal spre lumea dinlăuntrul 
său; prin vocea metalică din telefon se aude o altă lume, o lume  
ascunsă înăuntrul sufletului negru.     
   - Unde mă aflu?       
   - Ce întrebare este asta? Pe Pământ, a patra planetă de la 
Soare.  
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   - Nu, pământul e a treia planetă de la Soare.   
   - Vorbeşti de aceea planetă cu prea multe radiaţii solare şi 
inundată de apă sărată. Nu, aceea e Marte.    
   - Nu, în lumea mea a patra planetă este Marte iar a treia 
Pământul. 
   - Eşti unul din a treia dimensiune? mă întrebă surprins moşul. 
   - Opreşte-te! Sunt doar un măturător, nu ştiu despre ce 
dimensiuni vorbeşti.   
   - Noi avem în Sistemul nostru Solar nouă planete şi nouă 
dimensiuni importante. În fiecare dimensiune avem o a treia 
planetă, care este locuită. Această planetă a treia este Pământul, 
singura planetă cu viaţă din dimensiunea aceea; de fapt, toate 
planetele „Pământ” sunt pline de viaţă, dar nu în lumea noastră. 
Dar noi am inventat cabina telefonică. Prin ea putem vorbi cu 
alte telefoane de pe alte planete. Fiecare cabină este un om, iar 
fiecare om este o stea. O lumină de pe cer. Iar noi suntem cei 
care desfacem telefonul. Care aflăm ce este în spatele 
telefonului, îmi zise el mândru.  
   - Aţi vorbit vreodată cu un venusian, sau cu unii de pe 
Saturn?  
   - Nu.         
   - Atunci de ce complicaţi lucrurile? De ce nu vorbiţi? Trăiţi, 
nu vă întrebaţi de ce ne-am născut sau dacă viitorul a fost deja 
scris. Aşa gândeşte un măturător.     
   Bătrânelul mă privi surprins. Ochii începură să se joace în 
orbite. Privi copilul în care mă aflam. Trupul nou-născut şi 
sufletul vechi. Mă îmbrăţişă.       
   - Vrei să fii primul care va vorbi la telefon cu ei?   
   - Păi, nu am vorbit niciodată la telefon.     
   - Nu contează. Vei vorbi acum.     
   Zicând acestea, deschise uşa cu geamuri mici de sticlă a 
cabinei telefonice. Mă pofti înăuntru. Stăteam amândoi 
înghesuiţi privind pe geam la peştera mare plină de forfotă şi 
sare. Închise uşa şi ridică receptorul. Brusc cabina se mişcă. 
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Dar acum o luă la stânga, coti şi se pierdu în întunericul care  
mirosea a sare umedă.    
   Dintr-odată tunelul se lărgi. Un labirint de cabine roşii roiau 
pe tavanul negru al unei alte galerii. Cabina coborî într-o mare 
ruginie de cabine vechi. Micile valuri metalice coborau şi urcau 
precum un tapet din piele cărămiziu. Un sunet ca un cântec de 
greieri începu să vibreze continuu în cabină. Sunetul se 
intensifică, apoi am observat cum micul fluture negru al 
receptorului se zbătea cu aripile nervoase mari să iasă. 
Bătrânelul era deja afară. Îmi făcu semn să răspund. Am ridicat 
receptorul. Fluturele tăcu. O lacrimă de foc începu să străbată 
aripile lui negre. Apoi limbile se prelinseră pe mâna mea. Nu 
simţeam durere, doar o frumuseţe de lumină cum dansa. 
Bătrânul era speriat, cabina ardea. Geamurile plesniră. I-am 
privit pe toţi cei de acolo. Erau îngrijoraţi. Eu nu. Eram copil. 
Zâmbeam... 
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3 Iulie 2013 – Jupiter cel fără chip, dar cu o mie de 
măşti (JUPITER) 
 
   Un drum acoperit de praf cenuşiu mi se desena în faţă prin 
mijlocul oraşului pustiu. Totul era normal, nimic ieşit din 
comun. Magazinele încă erau deschise, chioşcurile aveau ziare 
noi iar brutăriile împânzeau strada cu mirosul cald de pâine. 
Dar totul era pustiu. Totul era gol şi tăcut; oamenii lipseau. 
Nici un suflet nu privea prin geamurile vechi ale caselor înalte. 
Nici o maşină nu claxona. Totul era tăcut şi nemişcat, uitat în 
timp. Oraşul părea o lacrimă tăcută care refuză să cadă de pe 
obraz.      
   Am urcat un deal abrupt şi am ajuns la operă. Clădirea înaltă 
se profila prin norii de ploaie şi ceaţă. Acoperişul era ascuns de 
castanii în care erau adăpostite nişte ciori, singurele făpturi vii 
din oraş. Am  privit mulţimea de îngeri de piatră care stăteau 
agăţaţi de garguii operei. Aripile ciobite stăteau larg întinse, 
parcă încercând să-şi ia zborul. Am deschise uşa mare de lemn. 
Un scârţâit slab în tăcerea obscură a lumii păpuşilor. Am trecut 
pe lângă casa de bilete. Am privit afişul: „ Hamlet”. Am luat un 
bilet cafeniu de pe măsuţa de lângă afiş. Data era de acum 
câţiva ani, dar era pentru acelaşi spectacol. Am intrat în sală, 
mi-am lăsat haina în căsuţa portarului şi am tras draperia, care 
era cu mult mai grea decât mă aşteptasem. Apoi m-am aşezat în 
primul rând de lângă orchestră şi am privit scena goală, tăcută. 
   Paşi stridenţi începură să răsune pe scena din lemn de stejar. 
Un om înalt îmbrăcat într-un costum cafeniu se aşeză pe 
scaunul pe care îl adusese cu el. În mână avea un violoncel 
mare, de un maroniu închis. Sunete languroase începură să iasă 
din cutia rece de lemn. Chipul nespus de alb şi rigid privea 
transpus corzile subţiri. O mână vibra şi ea o dată cu corzile, iar 
cealaltă strângea micul arcuş. Prin masca nemişcată ochii 
plângeau. Sunetele cădeau ca nişte lacrimi de porţelan pe 
podeaua prăfuită. O orchestră întreagă se adună înăuntrul 



139 
 

instrumentului. Prin ochiul din lemn se vedeau clapele fine ale 
unui pian şi se întrezărea tăcerea abia auzită a unei harpe.  Apoi 
totul se opri. Cortina căzu. Din spatele ei se ivi artistul cu 
chipul alb. Se aplecă elegant; l-am aplaudat. Iar împreună cu 
mine şi alte câteva mii de palme nevăzute. Se apropie de mine 
şi îmi strânse mâna. Atunci am observat că mâna era de fapt 
din lemn alb, iar chipul aşişderea. Era doar o păpuşă.  
   - Nu e adevărat, a răspuns el direct gândului meu. Doar trupul 
îmi este de păpuşă: inima mea e aceeaşi. Trupul meu a murit, 
dar sufletul a continuat să trăiască în amintirile lucrurilor.     
   - Unde mă aflu?       
   - Eu sunt Jupiter, iar ceea ce vezi e tot ce a mai rămas din 
lumea mea.    
   - Nu mai trăieşte nimeni?      
   - Nu, nici chiar eu. Eu sunt cel care are grijă de oraş, dar tot 
nu înţeleg de ce. Totul e gol şi pustiu. Oraşul încă trăieşte. 
Ziarele vin de nicăieri, iar reclamele se schimbă. Dar eu sunt 
singurul de pe aici. Eu şi tu. Un pustiu în mulţime. Totul e 
precum o fotografie veche. O melancolie din prezent pentru 
ceva din trecut. O familie se ascunde în spatele acelei hârtii 
vechi, alb-negru, dar unul singur mai trăieşte ca să-i privească, 
apoi nimeni, doar cei ce vor veni după, dacă vor veni.  
   - Poate că tu trăieşti doar pe o scenă, dar încă nu ai tras 
cortina. Încă nu te-ai eliberat. Poate trupul tău nu e consumat, 
iar inima e încă în el, şi tu doar crezi că totul s-a terminat. 
Poate e doar un vis, iar tu trebuie să te trezeşti. Să te trezeşti 
printre oameni.   
   Chipul precum hârtia de pergament a păpuşii se învioră într-
un zâmbet. Până atunci niciodată nu zâmbise. Nu reuşise să fie 
fericit. Acum plângea. Nu mai avea capul plecat. Lacrimile nu 
cădeau pe pardoseală, ci desenau linii nenumărate pe obrajii de 
hârtie. Chipul începu să i se scurgă într-o lacrimă mare. L-am 
privit cum se dizolvă într-o ploaie de fericire. Am îmbrăţişat 
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copilaşul ce rămăsese din tristul violoncelist. L-am luat în braţe 
şi l-am învăţat să vadă stelele. 
 

 
 
   - Acum ştiu. Acum ştiu cum de am reuşit să trăiesc în acest 
vis. Toţi suntem închişi în noi. Jupiter, lumea mea este cuprinsă 
de maşinării şi oţel. Doar o singură mare mai are încă valuri, 
restul au secat. Iar ea este numai sare. Boboci mari de floare 
închişi în cristale de sare, aşa suntem noi, suflete care nu vor 
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înflori niciodată dacă nu le scoate cineva din acest ocean 
închegat. Oamenii nu vor avea viaţă într-înşii. Cel puţin până 
nu înfloreşte bucuria în ei.  
   Am simţit cum carnea se desprinde de pe mine. Am simţit 
cum înfloresc precum o floare arară. Ultimele vorbe pe care am 
apucat să i le zic au fost:    
   - Înfloreşte-i pe oamenii tăi aşa cum te-am înflorit eu pe tine, 
dăruieşte şi primeşte bucurie! 
   Apoi floarea mea s-a mistuit, iar eu m-am ofilit în aceea lume 
ca să îmbobocesc în alta.  
 
4 Iulie 2013 – Mintea dinăuntrul nucii şi nuca 
dinăuntrul lumii (SATURN sau PĂMÂNT 6)  
  
   O pădure tăcută. Nuanţele de verde înconjurau trunchiurile 
negre şi nespus de netede. Totul era cufundat într-o tăcere 
oarbă. Am trecut încet printre vreascurile moarte dar încă 
păstrând în ele ceva din amintirea vieţii. Când, dintr-o dată, 
totul luă foc. Am fugit disperat. Flăcările mă înconjurau ca o 
colivie a morţii. Coroanele copacilor se mistuiau într-un dans 
lent, chinuit. Frunzele ardeau şi se chirceau precum nişte inimi 
cuprinse de melancolie şi de tristeţe. Am simţit cum capul mi 
se învârte iar fumul mă-năbuşă. Simţeam că leşin. Ştiam că o 
să cad... Voi cădea, mi-am spus, şi nu mă voi putea trezi. Nu 
voiam să adorm întru moarte, nu vroiam... Ştiam că dacă voi 
adormi nu mă voi trezi, nu voi mai apuca să văd dansul de jar 
al pădurii.        

- STOP!!!...Tăiaţi...       
*** 

   Am simţit cum sângele începe să îmi zvâcnească din nou. 
Imaginile prindeau contur. Un om scund şi grăsuţ îmi zâmbea 
din spatele unor lentile groase de telescop.    
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   - Ce-a fost în mintea ta când ai intrat în pădure? Ştiai că 
trebuia să ardă. Ai fost anunţat. Dar nu e nimic, filmarea este 
bună şi nu mai trebuie să reconstituim codrul.   
   - Stai puţin, cum adică: pădurea era programată să ardă? Nu 
ştiu nimic. Unde mă aflu?  
   - Cu adică: unde te afli? În studioul meu de filmare.  
   - Stai, pe ce planetă sunt?      
   - Cum adică: pe ce planetă eşti? Pe a şasea de la Soare, 
singura cu forme de viaţă.  
   - Aha. Încă o călătorie...      
   - Vrei să spui că ai fost şi pe alte planete?    
   - Fiecare planetă are sistemul ei solar, în care numai aceea 
planetă are forme de viaţă, iar cumva eu am reuşit să trec până 
aici. Eu mă trag de pe a treia planetă de la soare, Pământul... 
am zis eu mândru precum un vrednic patriot.    
   - Vrei să zici de pe aceea planetă fără nimic altceva decât un 
nesfârşit ocean sărat şi singuratic?     
   - Da, doar că la mine a treia planetă e diferită, şi a voastră nu 
e decât un simplu pustiu. Totul e la fel, doar fără munţi şi mări. 
Fără cicatrici ale timpului. O tăcere cafenie înconjurată de 
întunericul universului.      
   - Serios?!... Uite că pe asta nu o ştiam.    
   - Dar voi cum trăiţi şi cum vă consideraţi? Cum vă este 
această planetă a celei de a şasea dimensiuni?   
   - Precum nişte oameni normali. Fiecare are casa lui. Dar nu 
este o simplă casă, fiecare trăieşte singur, împreună cu mintea 
lui. Casa este un studio, iar fiecare om filmează filmul vieţii 
sale. Fiecare îşi creează povestea cu ajutorul minţii. Toţi actorii 
şi cameramanii, chiar şi oamenii de serviciu, sunt personaje ale 
minţii mele. Iar acum aş vrea să-ţi prezint tot studioul. Aş vrea 
să vezi cum arată mintea mea în întregime...  

      
*** 

   M-am trezit pe o câmpie cu maci; eram singur în melancolie. 
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   - Stai liniştit, eşti înăuntrul minţii mele, nu vei păţi nimic.  
   Apoi totul se învârti şi se nărui. Câmpia se roti sub picioarele 
mele. Macii se înceţoşară precum o acuarelă care se scurge 
plângând pe asfalt în mijlocul unei ploi de vară. O umbrelă se 
ivi apoi în orizontul albastru. Totul se aşeză cuminte în faţa 
acelei umbrele imense, care se dovedi a fi un nuc uriaş. 
    
   - Aceasta este lumea mea. Fiecare nucă e mintea unui regizor 
de film.   
   Apoi imaginea se mări precum un aparat care focalizează. O 
nucă se crăpă şi i se ivi miezul cenuşiu, ca de creier. Imaginea 
se înceţoşă. Am simţit gustul uscat al nucii. 
 

*** 
   Un soare de ciocolată se desena pe cerul nisipiu.    
   - Acela e capătul lumii. Acela e cerul, craniul care opreşte 
mintea, coaja nucii.   
   Am privit spre o câmpie roşiatică. Scări înalte creşteau din 
pământ. Subţiri, înalte şi ferme, creşteau mii: ca macii, ca 
magnoliile, ca veacurile.      
   - Aceasta este livada de amintiri. Alege o scară şi urcă pe ea. 
Acolo vei descoperi un vis de-al meu.     
   - Cum poate un om care nu a cunoscut pe nimeni altcineva 
decât pe personajele sale să aibă vise? Să ştie să iubească?  
   - Asta nici eu nu ştiu. Ştiu doar că m-am născut împreună cu 
aceste scări spre speranţă. Oricine are vise, chiar şi dacă încă 
nici nu s-a născut, chiar şi dacă încă nu ştie ce sunt acelea vise. 
Acum e timpul să mi le vezi.      
   Am urcat pe una dintre scările subţiri. Apoi am atins şi 
deschis mica uşă din petală de magnolie roşie. În spatele meu, 
toată lumea dinăuntrul minţii regizorului era tăcută. Parcă totul 
era un pustiu. Câmpiile şi oraşele erau pline de oameni. Dar 
oamenii erau izolaţi şi trişti. Fiecare trecea unul pe lângă 
celălalt nebăgând pe nimeni în seamă.    
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   - Lumea ta e tristă. Totul e tăcut şi nemişcat. Iar oamenii tăi 
sunt doar nişte păpuşi stricate. 
   - Cum adică? Eu văd lumea mea ca fiind perfectă.   
 

 
 
   - Pentru că nu ai cunoscut alta. Pentru că ai crescut înăuntru 
minţii tale. Tu încă nu te-ai născut. Încă dormi, şi nu ştii cum să 
te trezeşti pentru că tu crezi că eşti deja treaz. Totul e doar o 
perdea de minciună cu care ai crescut ca fiind adevărul. Iar în 
spatele acestei uşi nu sunt vise, ci doar speranţa că te vei putea 
trezi.    
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   Am încercat să privesc, să întrezăresc ceva dincolo de uşa-
petală. În spatele uşii nu era nimic. Doar o ceaţă groasă şi nişte 
umbre de cafea. După care imaginea se schimbă. Nucul uriaş 
îmi apăru în faţă. Acum eu îi controlam visele.    
   - Scenariile de film pe care le scrii nu sunt despre tine, ci 
despre lumea goală din tine. Trebuie să trăieşti ca să poţi apoi 
să povesteşti despre viaţă. E timpul să te trezeşti, să te eliberezi 
din cătuşele nucii. 
   O creangă începu să tremure. Apoi una din nuci căzu pe 
pământ. Scoarţa lemnoasă se crăpă. Înăuntru dormea un 
bebeluş încă nenăscut. Embrionul era prins de tulpina unei flori 
care aştepta să înflorească. Visul ca un fluture de sticlă începu 
să zboare deasupra. Împreună cu acea nucă tot copacul se 
scutură într-o ploaie de nuci. Câmpia se umplu de bebeluşi 
nou-născuţi şi fluturi de sticlă. Totul se trezi; o lume nouă se 
născu din scoarţa de tăcere a pământului.  
   Am privit cum lumea aceea creştea imens în faţa mea. Am 
simţit cum mă depărtez ca prin vis de ea în ceea ce deveni o 
ceaţă goală... 
 
5 iulie 2013 – Boala fericirii (URANUS) 
  
   Am privit cum cerneala unei luni de argint se topeşte în 
întunecimea oarbă a oceanului. Mirosul sărat al algelor se 
răspândea prin valurile întunecate. Un soare gălbui se trezea 
din pădurea oarbă de apă. Pini înalţi înconjurau plaja pustie de 
un cafeniu spălăcit. Frunzele cădeau necontenit pe mal ca un 
plâns melancolic. O tăcere obscură şi grea acoperea oceanul. 
Oglinda nemişcată a tăcerii îmi umbrea privirea. Am păşit pe 
plaja rece şi udă spre valurile calme. Am tresărit brusc la 
atingerea apei, care era nespus de dulce. Am păşit spre 
orizontul scăldat în apa caldă. Treptat, mă adânceam tot mai 
mult în ape, până când am simţit că nu mai ating deloc nisipul 
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cu picioarele. Am început să înot în nemărginire. Mă simţeam 
singur şi mic, dar nu eram singur, eram cu oceanul.   
   Brusc un vârtej începu să absoarbă apa precum ochiul unui 
orb în care s-a vindecat lumina. M-am simţit târât spre acel 
ochi care creştea violent pe faţa oceanului. Nemaiputându-mă 
împotrivi, m-am lăsat dus de curentul agitat înspre clepsidra 
nesfârşită de ape a retinei oarbe.    
    

*** 
   Pentru a trece în altă lume trebuie mai întâi să mor. Să uit de 
mine însumi. Am murit de multe ori pentru a ajunge aici. Dar 
nu mă aşteptam ca după ce am murit să mă aflu în acelaşi loc.  
   De data asta apa era complet nemişcată. Doar că acum aerul 
nu mă mai satisfăcea. Simţeam că mă sufoc. Am simţit cum mă 
scufund în valuri. Apoi plămânii mi s-au relaxat brusc. Apa 
începu să bolborosească în pungile plămânilor precum aerul. 
Am simţit cum apa devine mediul meu natural. Cum valurile 
îmi mângâie pielea aspră şi cum ochii privesc prin pelicula 
groasă şi albastră.   
   Am înotat în neştire. Tot mai jos. Tot mai în adâncuri. O 
pădure înaltă începu să îmi surâdă prin semiîntuneric din 
depărtatul abis al oceanului. M-am apropiat. Tulpini nespus de 
verzi ieşeau din stâncile cenuşi de dedesubt. Iar de tulpinile 
groase erau agăţate păstăi uriaşe. O lumină stranie emana din 
păstăile lunguieţe. Prin pânza verde se mişcau mici umbre. 
Câte nouă umbre chircite de copil dormeau legate de câte un 
embrion în pântecul păstăii. Una din ele începu să pâlpâie, apoi 
se uscă. Apoi căzu precum o petală moartă în nisipul de 
dedesubt. Cele două părţi se deschiseră iar ceea ce mai 
rămăsese din micile umbre erau doar urmele unor zâmbete 
triste pe pergamentul ars.      
   - De mult nu mai se nasc oameni. Fiecare trăieşte înăuntrul 
minţii sale, izolat, creându-şi propria lume, iar mintea le 
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îmbătrâneşte prea mult în trupurile nenăscute. Trebuie să se 
trezească, să se desprindă de embrionul somnului.   
   Am privit în jur. Lângă mine nu era nimeni decât o ţestoasă 
cu ochi blajini.    
   - Nu te uita aşa mirat la mine. Mă poţi înţelege, căci dacă nu 
ai auzi ce am spus nu ai mai fi aşa mirat. Da, îţi pot vorbi, dar 
nu pentru că aş fi un animal magic, ci pentru că păstrez 
amintirea stăpânului meu, primul şi ultimul născut.   
   - Dar ce s-a întâmplat, cum pot trezi oamenii?   
   - E de ajuns să trezeşti unul, iar el va şti ce să facă mai 
departe. Iar păstăile vor da rod, nu se vor mai usca înainte ca 
oamenilor să li se dea drumul afară.       
   Apoi ţestoasa se lăsă purtată de curent în apele moarte ale 
mării. Am privit lung una dintre cele mai apropiate dintre 
păstăi. Am privit-o şi iar am privit-o. Am lăsat umbrele să îmi 
povestească despre visele lor. Am lăsat lumina să treacă prin 
acel verde ofilit al speranţelor nenăscute. Nu am făcut nimic, 
doar am privit şi le-am ascultat povestea şi visele, iar ele mi-au 
ascultat mie povestea. Apoi am simţit cum viaţa pulsează din 
nou în acele trupuri mici. Am simţit cum trupurile se trezesc şi 
se hrănesc din nou. Apoi o floare mare crescu din vârful 
păstăii. Un trandafir alb înflori uriaş, singurul din pădurea de 
păstăi. Apoi din bulbul tânăr al florii crescu un spin lung verde 
care mă înfăşură şi la final îmi străpunse pieptul. O stare de 
viaţă mă invadă, iar apoi am simţit viaţa acră şi închisă în 
spatele unei lumi pline de minciuni în care locuiau micile 
umbre. Am privit oraşele în care trăiau şi fiecare om era izolat 
şi trist crezând că ceilalţi sunt mai fericiţi. Dar toţi erau la fel. 
Toţi purtau măşti impuse, măşti ale trufiei, în spatele cărora nu 
era decât sclavie inconştientă. Fiecare om privea în jos şi nu 
ştia cum arată cerul.  
   Atunci când gândeam la condiţia lor, un copil mă privi din 
mulţimea de copii tăcuţi somnoroşi. Îmi zâmbi şi începu să 
râdă. Apoi şi ceilalţi copii căpătară boala râsului. Erau liberi. 
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Pe străzile de ape ale oraşului scufundat, în grădini, adulţii se 
chirciră şi deveniră copii. Începură să plângă, fiindcă nu ştiau 
unde să privească, apoi văzură cerul de dincolo de oglinzile 
apei oceanului şi începură să surâdă. Toţi plângeau, surâdeau şi 
erau fericiţi. Apoi tot oraşul se zgudui şi jerbe de abur au ieşit 
din abis.   
 

 
 
   - Embrio!... 
   Primul copil mă privea liniştit. Am ştiut că va avea grijă de 
noua lume, de realitatea crudă şi de visul fierbinte. În grădinile 
maternităţii văd cum păstăile se desfac coapte. Din ele încep să 
cadă copii. Undeva acolo, ascuns, se afla un regizor care îşi 
începea scenariul vieţii reale...  
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6 Iulie 2013 – Şah (Neptun)    
      
   Un oraş trist. Soarele gol lumina umbrele clădirilor. Totul era 
melancolic şi incomplet, ca un ciorchine de strugure pe 
jumătate necrescut. Străzile erau tăcute, agitaţia era în toi, dar 
filmul era mut. Viaţa se derula în tăcere, şi totuşi agitată şi 
tristă. Păsările uitaseră să ciripească, iar copacii uitau să 
înflorească, totul era precum un tablou început şi neterminat. 
Toată lumea purta ochelari de soare, cu toate că era înnorat; 
cerul era pururi cenuşiu. Însă aşa era regula, nimeni nu avea 
voie să îşi arate ochii, şi nimeni nu era curios de ochii celuilalt. 
Fiecare avea în cuier o umbrelă în caz că e mai însorit afară, iar 
paltoanele lungi le acopereau fiecare parte din corp. Nici cea 
mai mică pată din piele nu se vedea. Doar feţe rigide precum 
nişte şerveţele albe în spatele ochelarilor tăcuţi.   
   Dar cine sunt acei ei? Ei bine, ei sunt nouă. Nouă tipuri de 
oameni, şi restul la fel ca cei din tipul lor. Nu erau preocupaţi 
de alţii şi nu vroiau să fie curioşi. Toţi erau perfect normali şi 
se obişnuiseră cu singurătatea.     
   Primul era pionul: nou-născutul. Cel care acum învaţă. Rasa 
inferioară care încă nu a învăţat puţinele reguli ale tăcerii. Am 
privit fiecare pion cum merge grăbit la treburile lui mărunte 
cum ar fi măturatul străzilor sau hrănitul căţeilor. Am înaintat 
spre unul dintre ei, dar m-a plesnit peste mână şi  plecat grăbit 
spre altă alee de măturat. Apoi urmau cei cu chipul de cal: 
poliţiştii. I-am privit cum patrulează grăbiţi prin mulţimea de 
trecători, nechezând la unii ordine de circulaţie şi colorând 
pancarde cu anunţuri despre noi reguli de tăcere precum: „anul 
acesta este permis vorbitul doar în timpul sărbătorilor, iar orele 
de linişte sunt între ora 00:00 şi 24:00.” Am privit tăcut şi am 
zâmbit la chipurile acelea haioase care se iveau din mulţime. 
Apoi cei care niciodată nu încetează în a încurca regulile: 
nebunii. Am privit cum doi dintre poliţai îl suie pe unul dintre 
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ei într-o dubă albă cu semnul liniştii pe uşile din metal şi cum 
demarează într-o tăcere de necrezut pe străzile umblate. Apoi 
sunt turele: oamenii tăcuţi înconjuraţi de zidul tăcerii şi frică. 
Izolaţi în casele lor crezând că sunt fericiţi dacă se comportă 
normal. Cei care se mint pe ei înşişi zicând că sunt oamenii de 
rând care se simt liberi. Dar tocmai prin această libertate ei îşi 
zidesc în jurul lor zidurile unei închisori. 
   Am continuat să mă plimb tăcut prin acel oraş straniu. Am 
ajuns într-un parc. După câte frunze erau pe jos era un început 
de toamnă. Dar nu erau frunze obişnuite. În copaci erau albe de 
parcă ar fi iarnă, dar jos, când atingeau pământul se chirceau, 
luau foc, iar apoi, nu se transformau în scrum, ci deveneau 
negre precum o cămaşă de doliu. Parcul era ca un chip desprins 
în două. O parte era un câmp de flori negre, iar cealaltă era o 
pădure împresurată de zăpadă. M-am aşezat pe o bancă şi am 
început să privesc aceea lume ciudată şi obositoare, numai în 
lumini şi umbre. Ici-colo mai patrula câte un om cu cap de cal, 
iar pionii ştergeau statuile bătrâne. Apoi un copil se apropie de 
mine. Mi s-a părut ciudat. Nu mai văzusem până acum un copil 
pe această planetă (nu am mai întrebat pe ce planetă sunt, căci 
pentru ei ar fi fost a treia). I-am zâmbi. M-a privit intens de 
parcă acum vedea pentru prima oară un elefant. Deodată, toţi 
oamenii îşi schimbară chipul. Aveau chipul meu, apoi hainele 
li se colorară precum ale mele. L-am privit mirat, apoi l-am 
întrebat:   
   - Cine eşti?...  
   Nu mă băgă în seamă. Începuse să modeleze din hârtie corbi, 
iar apoi îi colora în negru şi le dădea drumul. Iar ei începeau să 
zboare prinzând viaţă.     
   - Cine eşti?        
   Băiatul se uită la mine. Apoi se transformă într-un rege 
negru. Statuia rămase neschimbată. 
   - Dar dacă tu eşti regele negru, atunci cine este regele alb? 
   Băiatul reveni la forma sa.      
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   - Nu există decât un rege, cel negru, iar regina este cea albă. 
Apoi îmi făcu semn spre o statuie uriaşă pe care pionii tocmai o 
curăţau. Brusc valurile nemişcate din marmură albă începură să 
cadă precum un chip destrămat. Chipul rece al reginei se 
micşoră şi deveni o fetiţă. Mă privi din spatele voalurilor uriaşe 
ale rochiei.   
   - Suntem doar noi doi, nimeni altcineva.     
   - Dar de ce nu faceţi şi alte culori? De ce nu conturaţi lumea 
altfel? De ce nu daţi culoare? 
   - Dar nu noi am creat această lume. Noi suntem doar 
moştenitorii ei. Creatorul ne-a lăsat nouă lumea. Aici am 
crescut. Nu ştiu cum de ar putea fi altcumva.    
   - Aţi avut vreodată vise?      
   - Nu ştim ce înseamnă visul. L-am auzit, dar este unul dintre 
cuvintele interzise, nu avem voie să ştim ce înseamnă.  
   - Cum nu aveţi voie? Dar cine vă dă această lege? Cine vă 
opreşte? Este lumea voastră. Voi puteţi face cum vreţi.  
   - Dar ce sunt acelea vise?      
   - Sunt ca nişte fluturi. O câmpie pe care ne nasc fluturi. Întâi 
boboci mici, apoi visul continuă şi înfloreşte, iar la final 
fluturele iese din coconul vegetal şi îşi ia zborul. Iar câmpia 
voastră este ascunsă înăuntrul inimii tale.     
   - Dar ce este aia o inimă?   
   - Un cocon uriaş, din care iese visul tău. Iar inima este 
împărţită în patru. Într-o cameră este această câmpie, iar în alta 
este un ceas. Un ceas cu care nu măsori timpul, căci acolo 
timpul nu există, ci iubirea. Iar în alta este un chip de ceramică. 
Chipul pe care îl iubeşti şi în care se înmagazinează toată 
fericirea, căci de la prea multă fericire ceasul s-ar strica. Iar 
apoi este camera în care fluturii prind culori, iar visele se 
creează, prin fericire şi tristeţe, căci ceasul poate merge şi 
înapoi, poate înmagazina şi lacrimi, iar atunci în voi plouă. Dar 
uneori ploaia e frumoasă, căci poate nu e o ploaie de prea 
multă tristeţe, ci una cu fericire. Iar atunci voi zâmbiţi.  
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   I-am privit pe amândoi copiii cum îşi simţeau inimile bătând, 
şi brusc culorile începură să  răsară precum o ploaie de fluturi, 
iar o explozie de culori răsări în locul acelui film vechi alb-
negru şi mut. Apoi am simţit că mă depărtez de ei, şi dispar 
înlăuntrul inimii mele şi îmi simt acele ceasului meu cum se 
învârt.        
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7 iulie 2013 – Plutonianul (PLUTO sau PĂMÂNT 9) 
 
   O tăcere albastră învăluia mica planetă. Atât de mic era 
globul încât dacă făceam mai mult de zece paşi ieşeam din 
atmosfera sa. Eram singur. Am început să privesc cerul negru. 
Acolo în depărtare lucea un soare sângeriu. Lucea tăcut precum 
un bec obosit într-o încăpere prea mare pentru a o umple de 
lumină. De aici cerul planetei părea mic. Atmosfera era 
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aproape invizibilă. Aerul era rarefiat şi respiram greu. Dar de 
aici priveam tot. Universul nesfârşit. De aici priveam infinitul. 
Miile de lumi care luceau pe tapetul uriaş. Mii de peşti care 
străbăteau oceanul universului. Dar cum acest univers pentru 
noi este infinit pentru alţii este doar o simplă sămânţă de 
floarea soarelui, cum poate seminţele noastre de floarea 
soarelui sunt de fapt alte infinituri care aşteaptă să înflorească 
şi să dea rod. Iar acest infinit este poate o simplă minte. Poate 
tot acest ocean întunecat nu măsoară mai mult decât diametrul 
craniului arhitectului acestei lumi.   
   - Ai dreptate. Totul este un ocean nesfârşit de infinituri şi de 
creatori de infinituri. Tu eşti creatorul unei lumi, iar în aceea 
lume sunt alţi creatori, de alte lumi, şi alte lumi, care poate sunt 
lumile în care trăieşti tu. Totul este precum un nuc uriaş. 
Fiecare nucă e un univers, iar fiecare univers dă rod altui 
univers, iar nucile se coc, cad, mor, iar în urma lor se nasc alte 
nuci, alt anotimp al roadelor, alte universuri care se nasc, se 
coc, înfloresc, se ofilesc şi mor. 
   - Cine eşti?        
  - Eu sunt cel care trăieşte pe Pluto. Singurul plutonian. Dar ca 
să mă vezi trebuie să iau chip asemănător cu al tău. Trebuie să 
trec din chipul planetei mele în chipul planetei tale, dar atunci 
şi locaţia se va schimba...      

*** 
   Totul în jur se învârtea.  Imaginile universurilor din univers 
cădeau. Stelele mureau şi înviau. Timpul trecea pe lângă mine 
iar culorile se topeau precum ceara de la faţa focului. Am simţit 
cum mă topesc, mă dilat şi mă contract o dată cu aceea planetă 
mică...         

*** 
   O lumină roşie se strecura prin ferestrele bătrâne ale caselor 
turceşti. În depărtare, printre acoperişurile acoperite de covoare 
puse la uscat şi miile de poveşti persane, se vedea o moschee. 
Semiluna arcuită lucea deasupra cupolei mici şi netede de un 
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portocaliu nisipiu. Am privit pierdut cum oamenii agitaţi şi 
vorbăreţi se perindau în faţa ochilor mei. Un băiat murdar pe 
faţă cu carioci vindea ziare trecătorilor. Am cumpărat unul. 
Hârtia cafenie şi slabă se rupea uşor, aproape la orice atingere. 
Nu înţelegeam nimic. Eram precum un copil mic care citeşte o 
carte după ilustraţii. 
   Am abandonat ziarul într-un coş de gunoi şi m-am urcat într-
un tramvai strâmt. Atât de strâmt încât aveam impresia că e un 
simplu coridor dintr-o casă de bătrâni. Cuşca de metal începu 
să străbată oraşul. Un galben murdar lumina înăuntrul 
vagonului. Lângă mine stătea un bătrân turc. Chipul negricios 
acoperit cu o barbă nespus de albă şi cu nişte ochi verzi îmi 
zâmbi. În braţele slabe avea o gâscă mai grasă chiar şi decât el. 
Mă privi cum mă uit nedumerit la el. Zâmbea tot timpul. Un 
zâmbet ştirb ca de băieţaş de pe stradă. Se opri la următoarea 
staţie. Iar eu am continuat să merg până la capătul de linie. Am 
coborât. O ceaţă groasă orbea oraşul. O aromă de cireşe 
îmbrăţişa străzile. Am continuat să merg, parcă nesimţind 
oboseala din jur. Apoi, brusc, o ploaie de vară începu să toarne 
prin norul de ceaţă. M-am adăpostit sub un mic pervaz cu 
trandafiri. Un domn scund cu ochi jucăuşi se apropie de mine şi 
mă adăposti sub o umbrelă ieftină care am văzut că se vindeau 
la tarabele de pe străzi.   
   - Costa o liră şi 50 de kuruşi, dar am negociat cu bătrâna 
vânzătoare la o liră.  
   Acum am reuşit să-l privesc mai de aproape. Era acelaşi 
bătrân din tramvai.   
   - Nu cumva ne-am mai întâlnit?     
   - Cu siguranţă nu. Nu te-am mai văzut?     
   - Dar...        
   - S-a oprit ploaia, la revedere.     
   - Mulţumesc... la revedere.      
   Am privit nedumerit în urma lui. Am continuat să merg. Mă 
gândeam ce făcuse cu gâsca...      
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*** 
   Scurte poveşti islamice erau desenate în albastru pe un perete 
nespus de alb. Am intrat în micul magazin. Amnare şi candele 
erau îngrămădite lângă covoare de rugăciune şi exemplare ale 
Coranului. Uşa firavă din lemn de alun se închise tăcută în 
spatele meu.  
   - Te aşteptam.       
   Micul negricios cu barba albă şi ochi de iarbă mă privea 
zâmbind. 
   - Acum mă recunoşti?       
   - Da, eu te-am trimis aici.      
   - Atunci cum de nu m-ai recunoscut afară, când ploua?  
   - Atunci nu te cunoşteam.      
   - Cum adică nu mă cunoşteai?     
   - Nu ştiam cine eşti. Acela era versiunea mea dacă nu te aş fi 
întâlnit. Toţi locuitorii oraşului acesta sunt versiuni de ale mele 
dacă nu aş fi mâncat prânzul, dacă nu aş fi cumpărat buchetul 
de flori, dacă, dacă... dacă...      
   - De ce m-ai chemat?      
   - Eu sunt creat de tine, eu sunt cel care a trăit în mintea ta.  
   - Cum?        
   - Fiecare om are înăuntrul lui un alt om. Fiecare dintre noi are 
un omuleţ. El este celula ou. El este prima celulă din noi şi 
moare ultima. El se naşte odată cu noi. Ia chipul nostru, iar 
într-un final se ofileşte şi moare cu noi. El trăieşte în stomacul 
nostru. Plânge în inima noastră şi visează în capul nostru. El 
este cel care ne repară. El este cel care priveşte ce privim noi. 
Studiază lumea dinăuntrul pupilei noastre. El respiră bucuriile 
şi tristeţile noastre. Iar noi respirăm aerul. Dar poate că şi noi 
suntem omuleţii altcuiva. Poate că şi noi respirăm prin aer 
tristeţile şi bucuriile altcuiva. Iar acel căruia îi suntem omuleţul 
este şi el la rândul lui omuleţul cuiva. Dar fiecare omuleţ din 
omuleţ din omuleţ este identic cu cel în care trăieşte. Iar când 
inima în care el plânge se opreşte din bătut, iar prin ochii prin 
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care el priveşte nu se mai vede nimic, atunci înseamnă că cel în 
care trăieşte nu mai trăieşte.   
   Când noi suntem trişti, omuleţul îmbătrâneşte mai repede. Iar 
când suntem fericiţi el se opreşte din îmbătrânit. Dar se mai 
poate ca în noi să fie doi omuleţi. Fiecare să aibă o inimă a lui. 
Iar noi avem două inimi. Una cu care plângem şi una cu care 
învăţăm să plângem. Şi mai avem multe alte inimi. Una cu care 
râdem şi una cu care trăim. Una cu care privim şi una cu care 
respirăm bucuria sau tristeţea. Una cu care înţelegem bucuria şi 
una cu care măsurăm timpul. În noi avem o mulţime de inimi. 
Toate sunt precum nişte ferestre. Nişte oglinzi în care se 
priveşte omuleţul nostru şi vede pe altcineva. O mulţime de 
feţe sub care să ne ascundem. Apoi, după ce îmbătrânim 
omuleţul nostru întinereşte. Devine copil. Iar odată cu el şi noi. 
Cu toate că nu vedem, bătrânii sunt tot nişte copii. Iar apoi 
când noi murim, un embrion ne creşte din inimă, iar în el se 
înfăşoară omuleţul şi adoarme şi aşteaptă să se trezească 
înăuntrul unei alte inimi. 
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   - Dar atunci cine a creat sistemul solar? Cine a creat 
dimensiunile? 
   - Eu. Eu sunt singurul plutonian.     
   - Da, dar cum ai zis tu, pe tine te-am creat eu.   
   - Exact. 
   - Dar eu m-am născut în acest sistem solar, tu nu existai pe 
când sistemul solar era deja bătrân.     
   - Timpul nu contează. În lume există mii şi mii de alte 
variante de ale tale, precum şi alte mii de variante de ale mele. 
Şi cu cât trece timpul, cu atât feţele noastre se schimbă. 
Paradoxul acesta nu este un paradox, dacă ştii cum să priveşti 
în timp. Dacă ştii şi crezi că de fapt timpul nu există, poţi vedea 
trecutul privind viitorul, dar nu poţi să le schimbi. Cum nici nu 
mă poţi înlocui ca omuleţ al tău. Poate că am creat Sistemul 
Solar, dar nu din pricina ta, ci din a mea, dar tu trăieşti aici din 
pricina mea, căci poate şi tu eşti un fel de omuleţ de-al meu 
care trăieşte înăuntrul minţii mele împreună cu alte mii şi 
milioane de alţi omuleţi. Dar pentru mine doar tu eşti 
important, căci eu sunt omuleţul tău, nu al altora.   
   - Acesta este mai exact Pluto, acesta este locul în care 
trăieşti?  
   - Dacă te referi la planeta fără viaţă pe care ai păşit prima 
dată? Nu... aceasta este planeta Pluto din dimensiunea a noua. 
Cea care în dimensiunea ei este de fapt cea de a treia planetă.    
   Atunci am privit cum bătrânul îşi mângâie tăcut barba, iar 
apoi, pe nepregătite îşi dă jos fesul vişiniu de pe cap. În umbra 
mâinilor sale se ivi o chelie lucioasă. Pe ea era desenată 
sistemul solar, iar în spate universul de un albastru închis. Am 
privit uimit.    
   - Acesta este lumea mea, lumea din spatele minţii mele, iar 
asta nu este o simplă chelie. Este o lupă prin care priveşti 
înăuntrul capului meu, o oglindă în care priveşti lumea ascunsă 
în circumferinţa craniului alb. 
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Anul Zero – Bucla de timp (SOARELE) 
 
   Un întuneric etern. Un gol nesfârşit. O gaură neagră care 
înghite totul şi-l dizolvă în nimic. Mă simţeam gol şi 
neimportant. Dintr-o dată, o lumină mică se născu într-unul din 
colţurile acelui nimic. Mica lumină de neon începu să lumineze 
mai tare, şi mai tare, tot mai mare.  
   Umbra nimicului se depărta iar formele prindeau contur şi 
umbre. Părea că acum îmi deschideam ochii pentru prima dată. 
Globul de foc crescu. O lumină puternică, nefirească, începu să 
umple acel univers cu nimic. Globul se deschise precum o 
magnolie înflorită cu petalele limbi de foc. Din floarea larg 
deschisă se  născu un glob mai mare care la rândul lui înflori şi 
născu un glob mai mare ca el, şi tot aşa globurile se năşteau şi 
dispăreau în spatele unuia mai mare. Tot aşa globurile creşteau 
în mijlocul acelui întuneric. Lumina creştea. Apoi am simţit 
cum căldura acelui soare mă ardea. Simţeam cum părul şi 
carnea captează căldura, hainele de pe mine se încingeau iar 
transpiraţia îmi intra în ochi. Apoi totul deveni linişte, şi nici 
nu mai ştiam cum mă simt, nu ştiam dacă îmi era cald sau frig, 
pentru că nu mai simţeam nimic...    
        

*** 
   Pe cer nu se vedea nici un soare. Doar un cer senin, nespus de 
albastru şi mici licăriri arginti ale stelelor tăcute. Pământul 
sterp, acoperit de praf se zbătea în adierea care mătura totul. 
Valuri mari de nisip se ridicau şi cădeau precum nişte 
fantasme. Apoi, la picioarele mele am simţit ceva tare. Am 
privit în jos şi am văzut urmele a ceea ce cândva a fost o stradă. 
Asfaltul acoperit de nisipul roşu lucea tăcut. Indicatoare căzute 
şi ruginite prin lanurile de urzici erau precum nişte amintiri 
părăsite. Aerul din oraş era greu şi încărcat de amintirile a ceva 
ce acum nu mai e. Clădirile sunt prăsite, şi totul este pustiu 
acum. Nici un zgomot nu se auzea. Şi totul părea normal.  
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   Afişele şi reclamele fluturau, iar magazinele luminau. Scările 
rulante ale magazinelor se mişcau la nesfârşit aşteptând să fie 
călcate de picioare grăbite. Cinematografele rulau apariţiile de 
acum câteva zeci de ani iar în case se auzea radioul întârziat cu 
câţiva ani care difuza aceeaşi melodie care a fost difuzată în 
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premieră cu un veac înainte. Prăjitoarele de pâine încălzeau în 
fiecare dimineaţă pâine dar nimeni nu o mânca.  
   M-am plimbat prin acel oraş blocat între clipe. Totul părea un 
vis, o scenă dintr-un film pus pe pauză. În depărtare masivele 
blocuri de apartamente se luminau, oraşul se trezea la viaţă, dar 
viaţa nu mai era prin aceste locuri demult.    
   Totul rămase nemişcat. Micile particule de praf cădeau acum 
încet într-un dans tăcut nemaiavând cine să le vânture de colo 
colo. Perdeaua de purpură cădea tot mai ştearsă. Am înaintat pe 
străduţele încâlcite. O prăvălie tăcută stătea larg deschisă. 
Jucării de plastic se decolorau în aerul cald. Lumina era peste 
tot, cerul era deschis, dar nici un soare nu se vedea. O florărie 
stătea tăcută într-un colţ de stradă. Florile pleoştite şi uscate 
dormeau acoperite de o perdea de praf roşu. Am continuat să 
merg. Am ajuns în faţa unei statui înalte. Bucata de piatră 
perfect rotundă întruchipa soarele. Mii de feţe triste şi tăcute 
erau desenate pe suprafaţa de foc a soarelui. Apoi nişte porţi 
uriaşe despărţeau oraşul de ceea ce era dincolo. Zidurile groase 
din cărămidă se lăsau desenate în conturul ofilit şi roşiatic al 
cerului. Paşii m-au purtat nepăsători pe lângă colosul de piatră 
roşiatică. Apoi, o mică crăpătură în  cărămizile uniforme mă 
făcu să mă strecor dincolo. Din nou un pustiu roşiatic şi o lume 
fără viaţă. Blocuri uriaşe şi tăcute stăteau aşteptând să se 
prăbuşească. Cutiile uniforme şi reci de piatră creşteau din 
nisip. Zidurile crăpate şi şterse mă priveau cu miile din 
depărtare. Am început să merg spre aceea pădure de tăcere. O 
câmpie de floarea-soarelui zăcea ofilită în lumina caldă care 
venea parcă de peste tot, tot mai puternică şi caldă. Am trecut 
de lanul de flori acum cafenii şi uscate precum nişte ochi după 
ce simt că nu mai pot plânge. Un parc de copii se lăsa în clipe. 
Leagănele şi balansoarele se mişcau goale fără nici un chiuit de 
copil. Un tractor de jucărie zăcea pe jumătate într-o baltă oarbă 
şi neagră, iar nişte pantofi roşii luceau lângă balansoarul plin 
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de rugină. Toate acestea aminteau de trecutul prezent şi de 
viitorul neaşteptat ce acum e prezent. M-am aşezat în leagăn.  
 

 
 
Am simţit cum zbor, apoi nu mai vedeam nimic de lanul de 
flori, apoi zidul lung precum un şarpe lung care despărţea cele 
două oraşe. Apoi iarăşi mă legănam ca un pendul, tot timpul la 
fel, precum clipele nemişcate care totuşi continuă să treacă 
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lente. Am privit cum lumina aceea a cerului se stinge asemeni 
luminii unui neon stricat, care luminează încă, cu toate că 
întrerupătorul este stins. Apoi totul fu negru. Atunci m-am 
ridicat de pe leagăn. Am mers spre primul bloc. Am intrat în 
scara blocului şi am apăsat la întâmplare unul dintre butoanele 
ascensorului. Am simţit cum cutia de metal se mişcă printre 
clipirile unui bec stricat. Apoi uşile se deschiseră iar liftul se 
lăsă înghiţit de zid. Pereţii crăpaţi miroseau a boală, tristeţe şi 
medicamente. Părea că totul era un spital părăsit. Uşile albe 
erau numerotate în sens invers, iar numerele nu mai erau ţinute 
decât într-un cui. Am deschis o uşă şi m-am întins obosit în 
singurul pat care era în cameră. Am adormit repede privind 
cum cerul de pe fereastră devenea tot mai negru... 
 

*** 
   Aceiaşi lumină roşiatică şi nefiresc de spălăcită mă trezi. 
Doar acum am văzut că am dormit în patul unui copil. Cadrul 
alb din fier era acoperit de mici îngeri albi. O masă mică din 
lemn scârţâia în curentul continuu din cameră. M-am dus la 
masă. O maşină de scris zăcea pe cadrul de lemn. Micile litere 
îmi aminteau de clapele unui pian. Literele albe erau acoperite 
de nisipul roşu. Am apăsat o literă. Nisipul mi se luă pe degete, 
iar în spatele roşului se născu un „T” mare, negru. Un al doilea 
„T” apăru pe mica hârtie care era legată de maşină. Am început 
să mă joc cu tastele care nu mai conteneau din ţăcănit. Mici 
zgomote precum ale unui ceas stricat ieşeau din cutia neagră de 
lemn. Cuvinte şi litere se iveau din necunoscutul roşu al 
literelor. Literele erau şterse, iar eu apăsam pe taste la 
nimereală. Dar cuvintele şi propoziţiile se năşteau, iar o 
poveste se ivea pe hârtia pătată de acel pigment roşu în care era 
îmbibată aceea lume. Am apăsat neobosit până când tastele se 
opriră din scris, până când tuşul se termină, iar cuvintele se 
secătuiseră din mica cutie neagră. Iar atunci am privit pentru 
prima dată cu adevărat şi am văzut ce am scris: 
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   „- Eu sunt o maşină de scris...”     
   „- Ba nu! Eu sunt o maşină de scris!    
   „- Tu să taci! nu eşti decât litera«H».”    
   „- Da, dar sunt o literă complexă. Sunt greu de scris şi extrem 
de rară, şi mai ales sunt foarte valoroasă în jocul de 
SCRABBLE.”  
   „- Da, dar eu sunt cel care v-a creat. Eu sunt maşina de scris, 
aşa că taci!”  
   „...tăcere...”   
 

 
 

   „- Deci eu sunt maşina de scris; dar nu o simplă maşină de 
scris. Sunt o maşină în timp. Când mergi în acest timp nu 
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numai timpul se modifică, ci şi tu. Iar când mergi undeva 
înainte de a te naşte nu vei exista, iar totul va fi doar o 
proiecţie. Iar acum bănuiesc că te întrebi cum de poţi să 
călătoreşti în timp. Tocmai asta e, timpul aici tot timpul este 
ZERO. Nu poţi trăi mai încolo sau mai demult. Pur şi simplu 
nu trăieşti ci visezi că trăieşti. Dormi şi cineva îţi desenează 
acel vis. Dar timpul nu este numai într-un sens ci şi în altul. 
Poţi vedea viitorul, privind trecutul, iar trecutul cu ajutorul 
prezentului, deci până la urmă nu există decât prezentul tot 
timpul. Doar că alte prezenturi.” 
   M-am oprit din scris. Maşina rămase tăcută. Literele nu se 
mai conturau pe hârtie, iar tastele nu mai aveau acel sunet 
subţire al unei jucării stricate.    
   Apoi am continuat să apăs pe taste. Cuvintele începură să 
curgă din nou.   
   „- Probabil că te întrebi cum de o maşină de scris poate face 
ceea ce face aceasta. Ei bine, află că nu poate face. Aceasta nu 
e doar o maşină de scris. E un UNDERWORLD. Dar nu asta e 
important. După câte simt din micile taste cred că ştii deja cine 
sunt. Sunt omuleţul din tine. Sunt vânzătorul din mica prăvălie. 
Sunt singurul plutonian. Iar această maşină vie este omuleţul 
meu. Ea este mintea mea. Cu ajutorul ei am scris lumea. Am 
desenat-o şi i-am scris istoria, adică prezentul, trecutul şi 
viitorul. Iar acum te întrebi cum de ştiu ce te întrebi. Pentru că 
acum tu eşti omuleţul meu, nu invers. Dar cred că degeaba 
încerc să îţi explic totul în acest mod plictisitor. Cred că mai 
bine îţi povestesc.”      
  

Povestea mării 
 

   La început totul a fost nimic. Doar un gol etern, privirea unui 
orb... Apoi o lumină albă acoperi tot nimicul acela. Apoi 
întunericul se născu din lumină, fiindu-i umbra. Căci 
întunericul nu a fost şi nici nu va fi niciodată un lucru rău. El 



166 
 

este doar tăcerea luminii. Apoi lumina coloră întunericul, iar 
întunericul desenă un contur negru pe fondul alb al luminii. 
Dar la început contururile nu erau clare, iar din acele contururi 
se născu marea – ea a fost prima, iar tot ea va fi şi ultima.  
 

 
 
   Iar întunericul nu mai desenă nici un alt contur, ci perfecţionă 
conturul deja  desenat. Din marea nesfârşită făcu o mare finită, 
iar în locul rămas schimbă forma mării făcând-o pământ. Iar pe 
pământ făcu alte mări; acestora le dădu gust bun, iar celei 
rămase din infinitate o făcu sărată. Iar din mare făcu culoarea, 
prin îmbinarea albului cu negrul, făcând un gri, apoi un gri 
spălăcit, apoi din valuri griul se amestecă şi făcu alte nuanţe, cu 
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care mai apoi stropi şi pământul şi lumea. Dar din îmbinarea 
întunericului cu lumina făcu şi altceva. Dărui viaţă obiectelor 
colorate, iar din obiectele rămase vii, deveniră obiectele moarte 
pe care să crească viaţa. Din stânca rămasă moartă, lumina făcu 
omul, iar din apa sărată, părul. Iar sufletul, o mică picătură de 
întuneric şi una de lumină... 
 

*** 
   Marea e tot timpul aceeaşi. Şi omul îmbătrâneşte pe lângă ea. 
Când era mic, se juca cu copiii în mare. Când a crescut, a 
muncit pe ea. A iubit, a plâns şi a trăit pe ea. Iar acum o 
priveşte, bătrân şi singur. Ea este aceeaşi. Dar pentru el, nici el 
nu s-a schimbat. Parcă acum se joacă în ea, acum munceşte şi 
trăieşte pe ea, parcă acum îmbătrâneşte privind-o. Totul e o 
fotografie vie, una care trăieşte singură; însă, cu toate că 
trăieşte, ea nu se schimbă. Ea nu trăieşte odată cu marinarul, ci 
doar îl priveşte, îl ascultă, iar lacrimile poveştii se scurg în 
pântecele ei uriaş, ducându-se la fund.  
   Acum bătrânul stă pe bancă şi o priveşte. Uneori se  apropie 
şi îi simte atingerea rece. Aceeaşi atingere rece. Dar degetele 
lui, pe care acum le simt, nu mai sunt la fel de tinere, precum 
atunci când le-a atins pentru prima oară. Îl văd cum se ridică 
încet. Priveşte oraşul. Totul e modificat. Copacii au murit, alţii 
au crescut în loc. Apoi casele s-au dărâmat. Altele au fost 
construite. Alţi copii se joacă acum pe plaja arsă. Iar nisipul e 
acelaşi. Doar nisipul le ştie pe toate. Nisipul şi el. Toate 
amintirile sunt ascunse sub acea frunte udată de aerul aspru al 
mării, arsă de sori şi de lună. Da, arsă şi de soarele interior, 
egal.  
   Toate poveştile sunt ascunse dedesubt. Bătrânul a încercat 
uneori să caute acele poveşti. A săpat în locul în care cu doar 
câteva zeci de ani în urmă căuta comori de-ale piraţilor. Nu a 
găsit nimic, doar nişte lopeţi vechi şi nişte scoici sparte. Dar 
pentru el erau amintiri. Amintiri lăsate pe plajă de alţi copii. 
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   Timpul trecea. Bătrânul era tot mai obosit, însă continua să 
privească marea. Tot timpul venea cu o bucată de pâine uscată. 
Îi plăcea să vadă porumbeii pe drumul de seară al plajei. Mici 
pete albe în aceea pajişte de poveşti. Tot timpul hrănea 
porumbeii. Iar ei se îngrăşau. Creşteau şi îmbătrâneau.  
   Într-o zi bătrânul nu a mai venit. Copiii nu i-au mai văzut 
vechea bicicletă care li se părea ciudat de ruginită. Nu i-au mai 
văzut firmiturile cum se risipesc în nisip, cum plutesc în aerul 
sărat. Şi nici porumbeii nu au mai venit. Doar marea a rămas 
neschimbată. Cu valurile ei uneori calme, alteori agitate, 
depinde de poveste...  

*** 
   Totul era pustiu şi mort. Oraşul era gol. Leagănele se clătinau 
singure fără chiuitul copiilor sau plânsetul bebeluşilor. Totul 
era un labirint de clădiri goale şi uitate, care aşteptau să se 
prăbuşească. Marea era aceeaşi. Dar amintirile erau adânc 
ascunse în ea. Nimeni nu mai uita pe plajă un prosop, o 
umbrelă, un colac, ceva care să aştepte să fie înghiţit de val şi 
să facă parte dintr-o poveste. Timpul trecea, dar totul era 
nemişcat. Era precum un ceas care are limbile stricate, 
rămânând la aceeaşi oră; totuşi, înăuntru ticăitul încă se aude. 
O maşină lucea încet aşteptând să fie cuprinsă de praf şi tufa de 
urzici care creştea lipită de roata din faţă. Dinăuntru se auzea 
cum zumzăia radioul pornit, dar nimeni nu vorbea prin el. 
Cheile erau în contact. Şi nimeni nu le răsucea. Nimeni nu 
apăsa pedala de acceleraţie. Şi nimeni nu mai privea panoul 
sfâşiat care desena pe cer o reclamă cu fundal roşu şi o sticlă de 
Nerdy-Cocaine: „NU TE OPRI DIN A BEA”. Dar uite că 
totuşi lumea s-a oprit.     
   Doar marea continua să se izbească de stânci, iar nisipul 
continua să fie şlefuit şi apoi uscat de soare. Un singur lucru 
rămânea totuşi neatins de degetele reci ale mării. Urmele unor 
tălpi care atingeau buza nisipului. Paşii ultimului marinar... 
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*** 
   - Cum ţi s-a părut mica mea poveste?    
   Citeam de pe hârtie şi nu îmi venea să cred că vorbeam cu 
plutonianul. Mi se părea imposibil. Însă am încercat. Am 
încercat să scriu ceea ce vreau, nu ceea ce se ascunde în spatele 
maşinii. 
   - De ce nu mi-ai zis toate astea pe Pluto.? De ce a trebuit să 
vin până aici?   
   - Poate îţi aminteşti că de fapt, acolo, în lumea aceea erau 
mai mulţi „eu”: toţi sunt ai mei. Iar eu în ei toţi sunt acelaşi. 
Sunt singurul care a creat lumea. Dar în alt timp. Aici sunt eu 
după întâlnirea noastră. După ce s-a întâmplat totul. Cu mult 
timp după.   
   - Dar cum putem vorbi atunci?     
   - Ţi-am mai spus. Aceasta este o maşină a timpului. Mai bine 
zis, o maşină de generat şi de păstrat şi de dezvoltat prezenturi. 
Iar tu eşti cel care o foloseşti. Dar nu a timpului care trece, ci a 
timpului care stă. Soarele nu e altceva decât un loc din care se 
naşte timpul. Iar tastele maşinii de scris, când le apeşi, sunt 
clape ale timpului. Cu cât apeşi mai multe, cu atâta timpul trece 
mai repede. Deja, timpul tău  a trecut. Când vei ajunge acasă 
totul va fi schimbat. Lumea ta nu va fi la fel. Nu o vei 
cunoaşte. Dar mă vei cunoaşte pe mine în ea.  
   - Nu înţeleg: de ce m-ai ales pe mine? 
   - Tu m-ai creat pe mine şi acum eu te creez pe tine… 
   - Adică… te răzbuni?      
   - Ha ha ha! Totul e unul. Iar unul e singur. Totul este invenţia 
ta. Tu m-ai creat pe mine pentru a crea locul în care trăieşti. Şi 
nu te întreba cum de gândesc singur, cum de te judec. Şi nu te 
mai întreba cum de totul a existat de dinainte. Este un paradox 
al clipelor. O buclă de timp. Un infinit care poate deveni finit. 
Totul poate fi foarte simplu. Pentru că mai presus de toate e 
armonia. Nu te gândi de unde vii, ci unde mergi. Aşa că nu te 
mai reţin. Mai ai două planete de văzut...  
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   Tastele au tuşit. Cerneala neagră ţâşni din burta maşinii şi îmi 
întunecă mâna. Totul se terminase. Maşina nu mai scria. Nu 
mai avea ce să scrie. Era ultima poveste. Doar marea de 
dincolo va rămânea neschimbată.     



171 
 

   Am privit afară. Totul se schimbase. Cerul era mai negru, iar 
aerul mai bătrân. Timpul trecuse. Tastele îl grăbiseră.   
   Am simţit cum cineva se sălăşluise în mine. Am privit în jos 
şi-am văzut cum picioarele îmi merg singure. Am mers. Omul 
creştea în mine. Micul plutonian creştea. Acum deveneam 
amândoi egali. Nici unul nu mai era omuleţul celuilalt. Eram 
fraţi. Iar undeva departe, la câteva mii de mile marine, bătrânul 
simţea acelaşi lucru.   
   Am continuat să merg. Am ieşit şi am luat-o spre pustiul de 
nepătruns. Orizontul se apropia. Dar nu era înlocuit de alt 
orizont. Doar se apropia, iar în spatele lui se vedea pânza de 
întuneric a nimicului. Am mers. Am păşit în afara lumii. Şi de 
acolo, mai departe, spre prima dimensiune. Cea dinainte de 
ZERO...        
   
8 Iulie – Oamenii invizibili (Mercur) 

 
   De data asta planeta nu mai era propriu zis o planetă. În locul 
unei uriaşe sfere era sculptat un chip imens despărţit în două. 
Două chipuri lipite într-un chip. O parte  cuprinsă de o mască 
de foc şi lumină, cealaltă ascunsă sub un nor de ceaţă precum o 
amnezie. Am simţit cum cad. Mă apropii tot mai mult de acel 
chip uriaş pe jumătate uitat. Ochii metalici se aprind brusc. Mă 
privesc fără expresie cum cad spre ei. Un ochi mare se apropie. 
Cad direct spre el într-un hău roşiatic. Pupila de foc mă orbi, 
apoi totul deveni un întuneric roşu, şi încet, încet şi acela se 
stinse.  

*** 
   Un soare roşu se năştea în coroana copacilor. Stăteam pe o 
bancă şi încercam să privesc deodată toate frunzele cum cad. O 
ploaie tristă şi tăcută cădea în lumina roşiatică a serii. Oamenii 
se plimbau liniştiţi prin covorul de uitare şi uscăciune al ploii 
de frunze. Copacii dezgoliţi ieşeau din pământ precum nişte 
scheletice mâini arse. Un leagăn scârţâia rar sub crengile 
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noduroase ca nişte oase bătrâne. Razele de sânge luminau 
liniştea goală şi lipsită de zgomot. În faţa mea, doi bătrâni cu 
gazetele în buzunarul sacoului spălăcit jucau şah. Piesele negre 
se îmbinau cu cele albe. Totul părea o poză alb-negru a unei 
câmpii cu flori. Totul era o tăcere, doar clăpăitul pieselor pe 
tabla de carton şi mormăitul unuia dintre bătrâni. I-am privit 
atent: aveau aceleaşi gesturi, aceleaşi priviri, acelaşi chip. 
Chiar şi cum îşi ţineau gazeta în acelaşi fel în buzunarul stâng. 
Piesele continuau să se mute, iar eu continuam să îi privesc. Nu 
câştiga nimeni, pentru că erau una şi aceiaşi persoană în două 
corpuri. 
   Începu să plouă. O ploaie adevărată. Simţeam picurii reci 
cum îmi ating obrajii concentraţi. Bătrâneii îşi deschiseră două 
umbrele mari, viu înflorate şi îşi continuară nesfârşitul joc. 
Apoi unul dintre ei câştigă.      
   - Şah-mat!...        
   Regele alb căzu împins de un deget bătrân. Apoi, unul dintre 
ei se dizolvă. Culoarea obrajilor i se topi; sacoul rămase gol. 
Dispăru în ploaia cea zgomotoasă. Singurul bătrân care rămase 
mă privi fericit. 
   - Am câştigat!...       
   Veni la mine şi mă îmbrăţişă.     
   - De data asta am câştigat eu. A câştigat negrul, nu albul.  
   - Dar cu cine ai jucat?      
   - Cu mine, cu partea cealaltă din mine.    
   - Ce e cu lumea asta? De ce e aşa puţină lume?...  
   - Nu e puţină, doar că nu o vezi tu. Acum toată lumea preferă 
să fie invizibilă. Oamenii nu mai mor şi nici nu se mai nasc 
alţii. Trăiesc doar ei – într-o continuă tăcere şi tristeţe. Iar 
sufletele li se usucă şi devin transparente precum sticla. Inimile 
nu le mai tresar în piept de bucurie sau spaimă. Doar bat uşor 
precum un ceas stricat.   
   - Dar ce parte din tine era cel cu care ai jucat?   
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   - A doua inimă. Pe planeta noastră fiecare om are două inimi. 
Iar el este inima din partea dreaptă. A venit, căci şi el murea de 
plictiseală în oraşul lui.      
   - Ce, sunt două oraşe din acestea?     
   - Nu, oraşul lor e mai mult o ruină, al nostru este cel al 
inimilor din partea stângă. Însă toată lumea a uitat asta. Toată 
lumea în afară de noi a rupt legătura dintre cele două inimi. De 
aceea se ofilesc şi devin precum sticla. O aripă li s-a tăiat.  
   - De către cine?       
   - De stăpâni. Nimeni nu i-a văzut, dar toată lumea se 
consideră slujitorii lor. I-au manipulat prin ecranele acelea 
îngrozitoare de televizor în care oamenii au încredere. Pe care 
îl consideră prietenul lor. Dar de fapt nu este decât o oglindă a 
minciunii în care te priveşti cum ai vrea să fii, nu cum eşti cu 
adevărat. Ei au creat pentru oameni un confort de minciună şi 
manipulare, i-au pus într-un somn în care tristeţea e fericire, iar 
singurătatea nu înseamnă nimic când eşti în faţa televizorului. 
   - Dar tu cum de nu ai fost manipulat de aceşti stăpâni?  
   - Eu nu m-am grăbit să îmi iau un televizor, iar acum sincer 
sunt hotărât să las asta pe niciodată. Dintre toţi cei aflaţi în 
partea stângă a planetei, doar eu am rămas treaz. Restul stau cu 
toţii înăuntrul somnului. Iar sufletele lor cutreieră invizibile şi 
tăcute prin lumea pe care o ţes speranţele şi visul lor de a fi.  
   - Dar cealaltă parte? Cei cu inima în dreapta? Ce s-a 
întâmplat cu ei?    
   - Ei sunt şi mai săraci ca noi. Ei sunt cei care ştiu adevărul, 
dar sunt prea slabi pentru a se împotrivi.  
   Bătrânul se ridică în picioare. Mă luă de braţ să ne plimbăm. 
Soarele lumina stins prin ploaia ruginie de frunze care continua 
să cadă. Ne urmăreau cu interes crescând umbrele copacilor şi 
ale corbilor; umbrele nu mai conteneau să ne privească prin 
ochii mecanici.  
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    - Eu sunt creatorul acestei lumi, îmi zise bătrânul. Am creat 
lumea ca pe o lacrimă. Iar când s-a întărit, devenind ca de 
chihlimbar, pe ea am desenat munţii şi râurile. Lumina şi 
întunericul. Totul e în mintea mea, iar planeta nu depăşeşte 
diametrul craniului meu. Bolta cerească este lipită precum un 
afiş de interiorul cutiei craniene. Iar capul meu nu îl văd 
precum o cutie craniană ci mai degrabă precum un aparat foto. 
Focalizez continuu cu ochii mei şi apoi înmagazinez aici.  
   - Dar de ce oamenii tăi au două inimi?    
   - La început au fost simple păpuşi cu care mă jucam. 
Marionete de lemn care nu reuşeau să meargă fără ca eu să nu 
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trag de aţele minţii mele. Apoi am încercat să le creez propria 
lor minte. Am încercat. Dar se pare că nu reuşeam să fac o 
inimă destul de bună. Cum omuleţii deschideau ochii, începeau 
să se sufoce. Se simţeau singuri şi trişti. Tot mai trişti. Apoi pur 
şi simplu adormeau şi nu se mai trezeau. Apoi am înlocuit 
plămânul drept cu o a doua inimă. Oamenii se trezeau şi 
reuşeau să trăiască fericiţi. Dar erau sensibili. Respirau greu, 
dar respirau fericire. Apoi, unul dintre cei pe care îi ştiam 
adormiţi s-a trezit. A început să răsufle. Era trist. Apoi a 
încercat să adoarmă la loc. Dar tristeţea îl ţinea treaz. Până la 
urmă şi-a înlocuit inima. În locul ei a pus fier şi foc. Acum nu 
mai simţea tristeţe. Nu ştia ce e aceea tristeţe şi fericire. Era 
mort, dar continua să trăiască. Însă răceala fierului îi ardea 
pieptul şi o simţea grea. Aşa că în locul oaselor şi a pielii a 
turnat metal. A trecut prin durere. Îmi era milă de el, dar nu 
ştiam cum să îl ajut. Până la urmă a încetat să mai sufere, iar în 
locul chipului său normal a construit un chip de oţel. Un chip 
format din două părţi. Două părţi identice care, separate, erau 
cu totul alte chipuri. Dar împreună formau unul şi acelaşi. 
Precum cele două inimi, dar prin chip nu dăruia fericire, ci 
frică. În scurt timp a găsit o cale pentru a-şi trezi şi pe ceilalţi 
de un neam cu el. Împreună au modificat planeta. Au 
transformat-o în chipul acela de metal. Iar ei au despărţit-o în 
două. La început a fost oraşul sărac şi cel bogat. După care au 
început să despartă oamenii. Dintr-un om făceau doi. Din două 
inimi, două persoane. Aşa. Încet-încet oamenii au început să se 
lase manipulaţi de feţele de oţel. Iar ei le-au dăruit oamenilor 
bogaţi ecrane de lumini, prin care oamenii priveau minciunile 
de acasă. Au renunţat la măştile de oţel şi au acceptat măştile 
de minciună. Iar oamenii iubeau minciuna, căci o simţeau 
confortabilă. O priveau zilnic de la ei din pat cum le dansează 
prin faţa ochilor. Lumini şi umbre în spatele ecranului de 
televizor. Iar partea săracă cunoştea adevărul, căci ei nu aveau 
resurse pentru a accepta confortul minciunii: era prea scump 
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pentru ei. Acceptau şi tăceau. În scurt timp televizorul a 
devenit o obsesie. Lumea nu se mai oprea din vizionat. Minţile 
le erau şterse precum o tablă de un burete ud. Au devenit 
fantome. Au devenit corpuri cu viaţă, dar fără nici o inimă. 
Inima li s-a ofilit, iar într-un final a murit. Dar ei au continuat 
să trăiască. Au devenit INVIZIBILI.    
   Bătrânul îmi zâmbi trist. 
   - Deci sunteţi străin, marginalizat în propria dumneavoastră 
lume? 
   - Cei ce au devenit stăpâni m-au înlăturat, este adevărat.  
   - Dar dumneavoastră aveţi inimă?     
   - Da, dar a început să moară şi ea. Cu mintea, am cules 
fotografia. Dar cu inima am simţit-o. Cu mintea, am creat 
lumea, dar cu inima am creat alte inimi şi le-am învăţat să bată. 
   - Dă-le speranţă. Trezeşte-i din somnul de a fi invizibili. Fă-i 
vizibili, şi nu doar pentru tine, ci şi pentru ei, între ei.  
   - Dar cum? inimile lor nu mai funcţionează.   
   - Dăruieşte-le o a treia inimă.     
   - Dar nu am unde să le-o mai pun. Asta ar însemna să le scot 
şi ultimul plămân, iar aşa nu ar mai putea respira.   
   - Nu e nevoie să le scoţi plămânii. Inima asta nu va ocupa 
loc. Este inima cu care iubeşti, ea există în oricine, în adâncul 
lui, deasupra şi dedesubt; era pe când noi înşine nu existam; ea 
nu trebuie să existe în corpurile, ci în duhurile noastre. Ea este 
precum o pajişte albă; iar această pajişte de lumină albă trebuie 
să ai grijă să fie locuită altfel nu va rămâne albă.  
   Brusc, chipul bătrânului se lumină. Din cer începură să cadă 
mici inimi de turtă dulce. O aromă dulce acoperi parcul şi 
întreaga planetă. Oamenii erau fericiţi, căci a treia inimă 
funcţiona cum trebuie.       
   Am simţit că sunt luat: sunt tras de nişte fire lungi precum o 
păpuşă după terminarea spectacolului. M-am ridicat, l-am 
salutat pe bătrânel care nu mai contenea din gustat inimile 
dulci. Apoi am privit de sus întreaga planetă, iar chipul acela 
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rece de la început părea acum a fi făcut din inimă de turtă 
dulce...        
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9 iulie – Amintirea clipelor (VENUS) 
 
   Un soare nespus de mare lumina cerul orb. Un pustiu albastru 
acoperea scoarţa bătrână a planetei. Riduri mari se conturau pe 
orizontul bătrân precum un uriaş obraz. O şină de tren creştea 
în mijlocul acelui platou neted. Mici trandafiri ofiliţi stăteau 
agăţaţi de şinele ruginite. O cabană dărăpănată zăcea în 
apropiere. Totul era ruginit şi învăluit în uitare. Singurul lucru 
pe care am reuşit să-l citesc de pe unul dintre panourile găurite 
şi îndoite era ”HALTĂ”. Literele albastre desenate pe albul 
murdar nu se potriveau deloc cu acel pustiu înecat. Printre 
pietrele roşii care zăceau între cele două căi de fier lucea un 
bec. Micul obiect era precum o amintire în timp. Nu se potrivea 
nici el în acel loc gol. Slaba strălucire a soarelui se reflecta în 
sticla fierbinte şi spartă a ceea ce a fost cândva un dăruitor de 
lumină. Fitilul subţire era rupt. Când cordonul ombilical este 
rupt, conexiunea dintre sursa-mamă şi lumina-copil se termină 
precum o lumină nenăscută. Am observat cum un mic trandafir 
dintr-acela creşte deja ofilit lângă şinele de foc.    
   Am început să merg de-a lungul căii calului de foc. Un 
orizont purpuriu se desena în depărtare precum o pădure de 
foc. Limbi de lumină roşie creşteau pe peretele bombat al 
lumii.  Eram obosit. Amiaza se apropia. Soarele se mărea, iar 
temperatura creştea şi ea. Totul era o ceaţă solară, o negură de 
radiaţie pură, iar eu nu aveam un adăpost. Nici o umbră, decât 
a mea. Eram un naufragiat în mijlocul unui ocean uscat. Apoi 
am văzut în depărtate o umbrelă. Mica formă creştea tot mai 
mult, cu cât mă apropiam. Contururile se detaliau iar din ceaţa 
depărtării se ivi un copac. Ramurile uscate fără trunchi creşteau 
îmbârligate printre şine. Un mâner format din crengi încâlcite 
suia ca apoi să se deschidă sub forma unei aripi uriaşe de liliac. 
Negrul orb arăta precum o gaură neagră în mijlocul acelei 
lumini obositoare. Toată perspectiva era în sepia, doar această 
gaură neagră se contura a realitate! Tendoane de lemn curgeau 
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din ochiul negru. M-am adăpostit la umbra schiloadă şi am 
închis ochii. 

*** 
   Un tren mă trezi din somnul adânc. Luciul negru se reflecta, 
iar prin hornul cenuşiu ieşea un fum gros şi înecăcios. Mii şi 
mii de nori negri de ploaie se năşteau din micul tren şi 
acopereau cerul. În scurt timp toate luminile obositoare 
deveniră plumburii şi mohorâte.  
   M-am ridicat uimit în picioare căci nu mai văzusem până 
acum o a doua şină de tren. Doar una era, iar aceea era cea pe 
care dormisem eu la poalele acele ciudate umbrele. Am privit 
marile roţi groase de metal. La baza lor erau o a doua serie de 
şine, dar acestea se topeau în pământul sterp în locul în care 
şopârla de metal atingea cu botul ascuţit stratul de praf de pe 
pământ. M-am depărtat de locul unde dormisem, şi spre 
uimirea mea am văzut cum aripile de liliac se strâng iar 
umbrela se închide cu un clic metalic. Apoi coloana neagră se 
ofileşte şi cade moale la pământ precum o floare, lăsându-se 
înghiţită din nou de pământul din care a provenit. Am înaintat 
spre calul de foc. Aburi fierbinţi ieşeau nervoşi prin orificii 
lucioase de oţel. Ferestrele nespus de murdare ale locomotivei 
luceau în acel aer plumburiu. Am urcat. Tot trenul era gol. Nu 
mirosea a nimic. Nu era murdar precum celelalte trenuri, dar nu 
mă bucuram de curăţenie. Nu simţeam nimic. Parcă murisem şi 
continuam să respir. Aerul mă îneca. Îl respiram, dar nu avea 
gust bun. Totul mirosea a medicamente şi a piele nouă. M-am 
aşezat într-unul dintre compartimente. M-am rezemat de geam 
şi am privit acel pustiu nesfârşit. Mă simţeam singur. O 
singurătate tristă care îmi trezea amintirile locului. Îmi trezea 
amintiri pe care eu nu le-am avut niciodată. Am simţit cum 
roţile grele începură să se mişte. Am deschis geamul.  Am 
privit locomotiva cum se mişcă, iar apoi am privit şinele. 
Înaintea roţilor şinele prindeau treptat contur. Se desenau, iar 
apoi prindeau culoare. Apoi se lăsau înghiţite de roţile grele. 
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Un vânt aspru şi înecăcios intră pe geam. Am închis repede 
fereastra. Mici fire de nisip se vedeau pe oglinda de sticlă 
precum nişte lacrimi ale unei mumii triste. Umbre seci  se 
vedeau în umbra soarelui bătrân. Pe dunele uriaşe precum 
căpăţânile lucioase ale bătrânilor suia cu greu un şir mic de 
cămile. Le-am privit bucuros. Acum nu mă mai simţeam 
singur. Nu le cunoşteam. Dar ştiam că mai există cineva în acel 
infinit nesfârşit.    
   Apoi brusc totul se schimbă. Totul deveni din nou trist şi am 
simţit cum adorm. 
 

 
 

*** 
   Totul era schimbat. Pustiul dispăruse. În schimb, un oraş 
zgomotos se născu înaintea trenului odată cu şinele, care acum 
nu se mai desenau treptat, ci se vedeau până departe. Pe o 
pancardă de metal scria cu litere de rugină numele oraşului. 
Litere necunoscute mie împânzeau gara. Un ceas uriaş, cu 
cadran ros de timp stătea acoperit de frigul dimineţii. Limbile 
negre erau îndoite, iar literele erau desprinse. Zeroul se clătina 
încet la fiecare bătaie de vânt precum un covrig agăţat la 
vânzare. Trenul se opri cu un scârţâit de scaun. Am coborât. 
Afară, o mulţime de oamenii se îmbrânceau. Dădeau din coate 
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încercând să ajungă fiecare la trenul lui. Atunci am observat că 
şi din trenul cu care venisem eu cobora lumea, lăsându-se apoi 
înghiţită de marea de capete. Cu toate că la început nu era 
nimeni în tren. M-am lăsat şi eu purtat de valul de oameni. Un 
copil vindea ziare lângă bătrânul ceas, iar lângă copil era un 
bătrân fachir care fascina copiii cu nişte porumbei pe care îi 
învăţa să danseze. Am privit cu atenţie zidul, la care erau 
înşiraţi tot soiul de oameni care dădeau spectacole. Apoi, din 
gară se năştea un bazar. Mii şi mii de magazinaşe şi tarabe care 
miroseau a haine vechi, a plastic, a dulce, sau a altceva luau 
locul fachirilor. M-am oprit în faţa unui mic magazin. Am 
privit înăuntru. Un vânzător de lămpi aprindea una câte una 
lacrimile de argint, care  aveam senzaţia că seamănă cu pantofii 
dintr-o poveste. Pantofi pe care nu i-ai văzut niciodată, dar ştii 
cum arată.      
   Bătrânul vânzător aveam impresia că e singurul om calm şi 
liniştit în tot vacarmul acela neobişnuit. Am privit micile lămpi 
şi mâinile nespus de curate şi atente cu care aprindea lămpile, 
iar el nu a zis nimic, doar şi-a continuat munca.    
   După ce toate acele lumini fură aprinse, iar pantofii acoperiţi 
de lumină, vânzătorul coborî. 
   - Vrei să cumperi ceva?      
   - Nu înţeleg… cum de sunteţi aşa calm? Cum de aveţi atâta 
răbdare cu aceste lămpi?  
   - Cred că ştii răspunsul, de vreme ce şi tu ai avut răbdare să 
mă priveşti. Lumea se întreabă cum arată un suflet în realitate. 
Nu arată nicicum, şi totuşi arată în multe feluri. Pentru fiecare 
arată altcumva. Pentru unii arată precum stafiile din poveşti, 
pentru alţii precum nişte oameni de zăpadă. Pentru unii precum 
un porumbel sau un şerveţel de mătase pe care încearcă să nu-l 
păteze. Iar pentru mine arată precum o lampă, care ţie, până 
acum ţi s-a părut a fi o pereche de pantofi. Dar pentru mine 
arată precum un ceainic, iar pentru alţii ca un ochi al unei statui 
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de aur. Deci, acum ştii de ce am atâta răbdare, sau mai degrabă 
ştii din ce cauză cealaltă lume nu are răbdare.  
   Am cumpărat şi eu o lampă de aramă şi mi-am continuat 
drumul. Cu greu am reuşit să ies din mulţime. Am ajuns pe 
scările albe care coborau în oraş. Totul părea nesfârşit. De sus 
se vedea labirintul îngrămădit de case islamice. Terasele pe 
care se spălau covoarele erau luminate de un soare roşu, 
aproape întunecat. Străduţele înguste erau umbrite de casele 
care coborau în pantă. Copii şi bicicliştii străbăteau în fugă 
aleile. Iar hamalii acoperiţi de uriaşele  cutii de haine şi pantofi 
străbăteau cu greu prin mulţimea de trecători. Micile ferestre în 
formă de lacrimi verticale mă priveau larg deschise. Am 
coborât în una dintre străzile principale şi am luat primul 
tramvai care s-a oprit înaintea mea. M-am înghesuit cu greu în 
aceea lume simplă şi veselă ce părea obişnuită cu  
îngrămădeala. Am străbătut oraşul precum  tulpina unei frunze 
ce despică cele două aripi verzi. Oamenii coborau şi urcau, 
fiecare cu alt chip, dar cu aceeaşi bucurie infinită în ochi. M-
am aşezat în spatele vagonului şi am privit prin oraşul acoperit 
de praf. Acea lume ce semăna cu o fotografie veche în sepia, 
prin acea lentilă prăfuită, părea ciudată, de parcă nu ar fi 
aceeaşi planetă cu aceea ce a fost la început când am ajuns în 
pustiul roşu. Drumul mergea, iar eu am început să simt 
vibraţiile şi cutremurările vagonului ca fiind ale mele. 
Începeam să prind rădăcini în acel scaun. Apoi tramvaiul se 
opri pentru a nu ştiu câta oară într-una din micile staţii de pe 
traseu. 
   Am simţit cum totul se grăbeşte, toţi călătorii se îngrămădeau 
spre uşile metalice, iar în scurt timp doar eu şi vatmanul 
rămăsesem în vagon. 
   - Capăt de linie! îmi zise chipul care mă privea prin oglinda 
retrovizoare, probabil nerăbdător să ajungă acasă.   
   - Dar şinele continuă.       
   - Însă nu şi noi. Până aici este cursa.     
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   Am coborât leneş. 
   - Dar de ce e capătul de linie tocmai aici? De ce nu continuaţi 
drumul?    
   Uşile metalice se închiseră şi am privit prin ochiul de sticlă 
cum vatmanul nepăsător schimbă calea şinelor. Tramvaiul a 
dispărut.  
   Am continuat să merg. Oamenii erau mai puţini acum, iar 
străzile păreau mai largi. Am continuat să merg pe şinele 
cuprinse de iederă şi urzici. Am mers încă puţin până ce am 
ajuns în faţa unui zid uriaş. Casele se terminau brusc în betonul 
rece. Nişte porţi uriaşe de oţel blocau intrarea tramvaiului. Iar 
şinele erau înghiţite de metalul inert. Tristeţea acoperea acea 
parte a oraşului. Umbre de durere şi amintiri triste pătau 
obrazul mort al porţilor.   
   Am adormit obosit şi înfrigurat pe una dintre băncile de lemn 
ale oraşului. Priveam printre gene o lume întoarsă care nu mai 
contenea să se mişte. Nimeni nu mă băga în seamă. Făceam 
parte din decor. Acum aparţineam oraşului.    
   Din când în când, câte un tramvai obosit mai dădea ocol 
staţiei, ca apoi să facă cale întoarsă, neîndrăznind să se apropie 
de zidul de piatră.      
   Stelele creşteau tot mai mult. Întunericul era tot mai negru, şi 
tot mai puţine tramvaie mai treceau prin faţa mea. Am simţit 
cum frigul nu mai există. Genele îmi erau tot mai grele, iar o 
ceaţă de somn acoperi aceea lume orizontală în care stăteam. 
 

*** 
   O lumină oarbă mă trezi din somn. Oraşul era nefiresc de 
tăcut. Gol. Parcă toată aceea gălăgie umană era acoperită de un 
strat de zăpadă. M-am ridicat. Am aşteptat. Nici un tramvai nu 
mai opri în staţie. Nici un vatman nu mai stătea şi aştepta să 
vadă dacă cumva urc în burta galbenă a calului pe roţi. M-am 
ridicat şi m-am apropiat de zid de beton. Brusc, pe zidul gri şi 
rece apăru o mână. Mâna avea un creion alb. Brusc, degetele 
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începură să se mişte. Încet-încet, lângă mână apăru un braţ, 
apoi un corp, apoi corpul prinse viaţă, iar un copil apăru acolo. 
Copilul începu să deseneze. Pe zid apăru o nouă lume. Lumea 
care fusese înainte. Apoi mă privi trist. Cu aceeaşi mână cu 
care desenase, şterse apoi toată lumea. Oraşul oriental se pierdu 
în acel infinit rece. Gara din depărtare, cu ajutorul căreia am 
ajuns aici, dispăru. Tramvaiul galben, oamenii, totul. O simplă 
uşă rămase în picioare. Băiatul îmi făcu cu mâna, şi se ascunse 
în spatele uşii.  Am atins repede zidul. Am simţit clanţa rece de 
aramă. Am apăsat şi uşa cu contur alb se deschise.  
 

*** 
   O noapte goală desena cerul! Un miros de trandafiri uscaţi se 
simţea în grădina neîngrijită. Un grilaj plin de rugină mă 
despărţea de curtea întunecată. Un conac vechi creştea precum 
un copac bătrân în mijlocul acelei lumi adormite. Am sărit 
peste suliţele negre ale gardului. Paşii mi se auzeau înfundat pe 
iarba udă. Am continuat să merg. Garguie de piatră mă priveau 
de pe scocurile de marmură. Ghearele lor stăteau înfipte în 
piatra acoperişului. Am înaintat prevăzător, tot timpul cu ochii 
ţintă la umbrele de pe acoperişul bătrân. Am ajuns în faţa uşii. 
Un vizor în forma unui ochi de foc. M-am apropiat şi am bătut. 
Ochiul se mişcă. Se învârti în orbita de lemn a uşii. Apoi se 
opri brusc. Mă privi, pupila de un smarald cenuşiu se îngustă. 
Albul ochilor crescu, iar apoi ochiul deveni din nou nemişcat. 
Nişte pleoape de lemn îl acoperiră iar uşa sună precum un 
mecanism de ceas. Am apăsat clanţa şi am intrat.  
   O lume plină de praf mă învălui. Scările vechi urcau spre un 
etaj necunoscut, lăsându-se înghiţite de un tavan pictat în mii 
de culori şi decoraţiuni islamice. Dar acum praful intrase prin 
crăpături şi decoloră acele lacrimi de lumină transformându-le 
în nişte petale ofilite. Casa era ciudat de mută. Scândurile se 
mişcau, dar trosnetul lemnului nu se auzea. Vântul trântea 
ferestrele, însă  nici un zgomot al lemnului care se izbea de 
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pereţi nu se auzea. Am urcat la etaj. În marele salon erau 
înşirate sute de măşti din lemn. Măşti din abanos, cu conturul 
ochilor nespus de alb şi buzele groase ca ale negrilor africani. 
O suliţă groasă din bambus decora un perete, aşezat lângă un 
samovar mare de argint. Culori vii precum cupolele de biserică 
împodobeau metalul vechi. Lângă una dintre ferestre zăcea una 
dintre puştile de calibru mare din timpul războiului. Mii şi mii 
de poze zăceau pe una dintre măsuţe. În fiecare parte era câte o 
cană de ceai. Semne japoneze de un albastru întunecat se 
conturau pe micile căni în formă de scoică precum nişte pete de 
cerneală. M-am aşezat la mica masă privind la fachirul care se 
juca cu focul. Subţire, cu pielea precum un cearceaf care 
acoperea oasele, se îndoia şi dansa printre flăcările roşii.  
   Apoi am văzut un cort mic. Acesta era nespus de colorat. Mii 
şi mii de buline multicolore se jucau pe pânza cafenie a 
cortului Doar un copil mai era în cort, şi un clovn. Acesta îl 
ţinea pe copil pe genunchi şi îi spunea poveşti, iar cu mâinile 
pictate în alb îi ţinea pălăria cu boruri largi. În mâini, băieţelul 
ţinea o carte cu cotorul ros, iar clovnul îi citea din ea. Barba 
rară îl înţepa după ceafă şi îi cauzase un tic. Tot timpul îşi 
îndesaa capul în gât, încercând să scape de o mâncărime 
imaginară. Povestea continua, iar clovnul îi citea cu intonaţii de 
profesionist.  
   I-am privit, şi o amintire mi se născu în minte.   
   Clovnul se opri din citit.      
   - Nu te opri, i-am zis.      
   - Dar povestea s-a terminat îmi zise băieţelul, care îşi luă 
ascultător cartea şi ieşi afară.  
   - Tu eşti cumva plutonianul?     
   Lacrima neagră de pe obrazul alb se micşoră sub cutele pieli 
unui zâmbet mare.    
   - Nu, dar am auzit de el. Eu sunt cel care repară timpul.  
   - Dar nu plutonianul era acela?     
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   - El este cel care a scris şi a creat clipele, iar eu sunt cel care 
le analizează şi le priveşte. Ele sunt infinituri care se pierd în 
alte infinituri, creând izvoare de timp.  
 

 
  
   - Dar cum arată nişte izvoare de timp?    
   - Sunt poveşti. Sunt fotografii, sunt amintiri. Noi înşine 
suntem nişte izvoare de timp – pentru alţii – iar alţii sunt 
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izvoare de timp pentru noi. Uite, fiul meu este un izvor pentru 
mine, iar cartea de poveşti este un izvor de timp pentru el. Iar 
pentru tine ipostaza noastră de cititor şi ascultător este o 
amintire, este un izvor de timp. 
   L-am privit sub masca aceea albă şi am simţit că lacrima 
neagră se deplasase în jos.  
   - Toate sunt amintiri şi izvoare de timp. Viitorul este un izvor 
de timp, deci este o amintire a trecutului. Totul a existat şi se 
repetă. Dar această repetare este diferită.    
   - Nu înţeleg.        
   - Acele ceasornicului se învârt la infinit. Tot timpul indicând 
aceleaşi ore. Dar pentru noi orele înseamnă altceva, cu toate că 
se repetă. Azi la ora cinci ai programare la dentist, însă mâine 
la ora cinci, aceeaşi oră cinci, ai de vizionat un film. Deci 
viitorul este trecutul, dar un trecut diferit.    
   Acum lacrima ajunse jos de tot, în colţul gurii.   
   - Acum e timpul să te întorci acasă. Timpul trece. Aceasta 
este ultima dimensiune pe care o aveai de vizionat.   
   - Pentru fiecare planetă e la fel?     
   - Nu. Dimensiunile sunt aceleaşi, dar ordinea este diferită.  
   Apoi mă îmbrăţişă şi am simţit cum vopseaua albă de pe el 
mi se lipeşte de haine. În mână îmi puse un ceas. Dar cadranul 
era spart, iar limbile îndoite nu se mişcau.    
   - Acesta este singurul ceas care indică ora corect. Nu există 
secunde, doar clipe.   
   Am privit cum lacrima, în forma unei stele negre, îi cade, iar 
lumea aceea începe să se destrame. Petale moarte de magnolie 
o însoţeau. 
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Întoarcerea 
 
   Lumea era complet schimbată. Plutonianul avusese dreptate, 
cuvintele de la maşina de scris trecură precum anii. Un oraş 
schimbat mă primea. Parcul „Sub arini” era acum o simplă 
adunare de copăcei minusculi, iar casele vechi zăceau acuma în 
umbra nesfârşitei păduri de zgârie nori. Tot mai multe reclame 
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cu „Nerdy-Cocaine” luminau inutil străzile, câinii comunitari ai 
singurătăţii umblau hai-hui într-o lume tot mai tristă şi mai 
mizeră.  
   Dar apoi am privit ceasul, Nu existau secunde, doar clipe. Şi 
m-am înviorat. Am fost şi tot timpul voi fi Guelimo 
măturătorul. Aleea asta era aproape gata de măturat, iar 
următoarea va fi în curând. Orele erau mereu aceleaşi, dar 
ordinea străzilor pe care urma să le mătur era diferită. 
  

*** 
   Acum am tăcut. Am sorbit din ceai şi m-am uitat iarăşi prin 
fotografiile vechi. Pozele unui explorator. Toate erau la fel, dar 
peisajul din spate se schimba. Ba era în mijlocul unui sat de 
aborigeni, ba era pe o mare agitată. În una era înfăţişat lângă 
trupul mort al unui elefant, iar în alta pe una dintre statuile 
acoperite de verdeaţă ale aztecilor. Una sigură era diferită de 
celelalte. Înfăţişa un circ uriaş, cu vârfurile corturilor pierdute 
în norii de ploaie. Lângă intrare stătea un om înalt cu barbă rară 
şi nespus de slab. Ţinea un băiat de mâna-i mare. Pe cap purta 
una dintre pălăriile cu boruri mari ale exploratorilor, iar în 
mână o carte groasă de poveşti. Cotorul era rupt, iar coperţile 
pătate de ceai şi prea multe brioşe.  
   Am lăsat fotografia jos şi am închis ochii, lăsându-mă 
cuprins de aceea linişte nefirească. Am încercat să îmi 
imaginez fotografia din nou. Dar acum am acoperit acel alb-
negru cu sunete şi culori.  
   Roşul cortului principal se pierdea într-un albastru, iar 
albastrul se pierdea în roşu, neştiind care dintre ele a fost 
primul. În praful cafeniu al câmpului oamenii încercau să-şi 
vândă amintirile. Altfel nu puteau supravieţui, fiindcă 
vremurile deveneau tot mai grele.  
 

*** 
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*** 
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   - E multă singurătate în vieţile lui Guelimo, mi-a spus Mira 
blând. În toate cele nouă vieţi. 
   - Asta pentru că în toate cele nouă poveşti nu a intrat încă 
fiinţa pe care ele o cheamă! 
   - Spune-mi. 
   - Cu toate cele nouă vieţi ale lui, Guelimo iubeşte una şi 
aceeaşi fiinţă: prin toate lumile şi dimensiunile, dincolo de lumi 
şi de dimensiuni. 
   - Şi toate poveştile astea ale lui sunt pentru mine? 
   - Ţie ţi le-am dăruit. Numai ţie ţi le-am rostit. 
   - Dar cine eşti tu de fapt? Cine vrei tu să fii? 
   - Cel ce iubeşte cu toate cele nouă vieţi ale lui una şi aceeaşi 
fiinţă. 
   Mira a coborât bărbia în piept şi-a surâs fericită. Ştia. 
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IV. Epilog interactiv 
 
Sanatoriul, sau Cum devin oamenii îngeri 
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   - Acum am să-ţi spun eu o poveste, m-a privit Mira şi a surâs. 
   Am privit-o cu mare atenţie. 
   Mira tăcea. 
   - Ascult, i-am zis. 
   - Nu, nu eşti deloc atent. Povestea aceasta o vei vedea 
dinăuntru. Vei intra în ea şi te vei întâlni cu trecutul tău. Mai 
bine zis cu ceva din trecut. Cu un anume trecut, din toate cele 
ce au trecut prin tine, pe lângă tine… 
   - Nu înţeleg… 
   - Cu trecutul neluat în seamă, cu trecutul viu şi neverosimil.   
   Am simţit cum ard.  Totul în jur era alb și mort. Marmura de 
pe jos era în alb și negru precum o tablă de șah. Am înaintat 
prin încăperile sanatoriului. Aerul era contaminat de suferință 
și melancolie. Dar am simțit și fericire. Era ceva ca nişte fire de 
iarbă galbene, făcute doar din lumină. M-am îndreptat spre 
acea firavă lumină. Am intrat într-un salon atât de mare încât 
părea gol. Din spatele unor văluri albe şi draperii din 
cearceafuri grele un băiat slab mă privea. Era răpus de boală, 
dar ochii îi erau mari și fericiți.     
   - Am auzit de tine, i-am spus direct. 
   - De unde ai auzit? 
   - Din poveștile mele. Era un sunet straniu, un sunet străin. 
Am ştiut dintotdeauna că phoenixul heruvim are suflet de om.  
   - Eu sunt cel ce vin din trecutul lui. 
   L-am privit cu îngrijorare: 
   - E grav? 
   - În curând am să mor. Ai să rămâi fără mesager. Voi 
continua să trăiesc prin tine. Voi pleca din lumea asta pentru  a 
mă naște în alta. Sunt străpuns de cancer, dar există ceva mai 
presus de cuvânt ce mă umple de fericire; voi părăsi tristețea 
acestei lumi și voi renaște în una din lumile inventate de mine, 
de tine, de Mira, de Max… 
   - Cine e Max? 
   - Maximilian. Aici toată lumea îl ştie. 
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   Am simţit pe umărul drept mâna Mirei:
   - El te va duce la tatăl tău. Dar nu aşa, pur şi simplu, cu trup, 
cum îţi imaginezi. 
   - Dar cum? 
   - Ai să-l vizitezi pe Llyn în interi
să-ţi vezi mama. Mai bine zis, ai să o vezi aşa cum o vede el
cum o crede el, cum o nădăjduieşte şi
moarte mai sunt frontiere – hotare de ape şi ziduri de sticlă şi 
vălurile de uitare. N-ai s-o vezi 
Morrigan este mama.  
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Am simţit pe umărul drept mâna Mirei: 
El te va duce la tatăl tău. Dar nu aşa, pur şi simplu, cu trup, 

l vizitezi pe Llyn în interiorul gândului său. Acolo ai 
ţi vezi mama. Mai bine zis, ai să o vezi aşa cum o vede el, 

cum o crede el, cum o nădăjduieşte şi-o pierde... Te previn: şi-n 
hotare de ape şi ziduri de sticlă şi 

o vezi chiar pe Miriam – cea ştiută. 
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Miezul nopţii de nicăieri      
 
   Trebuie să încep eu? 

   Aşa se cade. 
   Noaptea era în miezul ei cel întunecat. Oceanul era tăcut, 

morocănos şi negru precum flacăra unei iubiri stinse. 
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   Llyn nu ştia precis ce-a pierdut: avea impresia că îşi pierduse 
sufletul. Că îşi va pierde negreşit minţile.  
   Insulele rămâneau ascunse. Stelele tăceau. Iar corabia 

plutea dublu încet – pe apele oceanului şi pe oglinda neagră a 

cerului.  

   Sub apele oceanului Llyn vedea alte ape – ale unui râu – şi 
acolo era chipul iubitei lui ca şi cum aceasta ar fi fost înecată. 
   Sufletul ei colinda oceanul – a gândit el – şi îndulcea apele 

sărate formând sub ele râuri şi lacuri ale liniştii; din râurile 

acestea ieşea viaţă, o viaţă dulce. 

   Chipul ei era imens – dublu faţă de mărimea navei lui Llyn. 
Ea a deschis deodată ochii şi l-a privit. În ochii ei imenşi era o 
tristeţe imensă. 
   Corabia dispăru în adâncul privirii ei iar Llyn se trezi singur 

în apele acelea reci ale tristeţii, care nu erau nici dulci, nici 

sărate: doar amare. 

   Morrigan era moartă – şi-ar fi spus Llyn în gând, dar gândul a 
rămas neîndrăznit. Morrigan era vie: doar că îl părăsise. Era 
moartă.  
   Llyn o va căuta: el nu a părăsit-o şi nu o va părăsi niciodată. 

Urmărea apele dulci, apele amare de sub apele sărate. Când 

murea Morrigan şi Llyn era mort, când învia Morrigan Llyn 

era deja viu s-o aştepte. 

   S-a trezit deodată în braţele ei. I-a spus: „- Iubito, de fapt eu 
nu sunt aici.” „- Nici eu”, i-a răspuns ea drăgăstos, „important 
esta că suntem împreună”. 
   „- Te-am găsit. Am găsit insula, cu toate că nu insula pe care 

o căutam: ci pe aceea care trebuia găsită. Nu mai vreau să 

trăiesc pe corăbii. Vreau să fiu viu. Vreau să rămân cu tine. Tu 

eşti viaţa adevărată.” 

   „- Nu există niciun  «aici». Există doar «acum»”, i-a răspuns 
ea. „Eşti în mine şi sunt în tine, suntem una, suntem împreună, 
dar locuim în «niciunde». Va trebui să te obişnuieşti cu asta, 
dragul meu.” 
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   „- Da, dar în oceanul acesta nu există «acum», nu există nici 

timp, nici spaţiu. Există doar o tăcere, o tăcere atotprezentă. 

Apele se macină mut!” 

   Llyn a văzut sub ape stejari imenşi şi cedri seculari. Era 
parcul ştiut. Era locul unde s-au întâlnit prima oară. Locul 
unde-a ştiut că femeia aceasta era dintotdeauna a lui. 
   Era iarăşi acolo. Era tot noapte: şi acolo, în adâncul acelui 

parc fără timp, se închipuia pe o corabie, plutind tăcut în 

mijlocul apelor dulci. 

   Corabia se scufunda uşor în adâncuri necercetate ale 
memoriei; trecea printre ramurile unduitoare ale cedrilor. 
Bătrâni imemoriali o salutau solemn, păsări ciudate, aeriene-
acvatice, o întâmpinau. Llyn a ştiut că nu va mai pleca de aici 
niciodată, chiar dacă acest «aici» nu exista. 
   Trecea încet în nefiinţă. Dar se simţea tot mai viu: în afara 

timpului, lângă chipul cel trist al apelor. 

   „- Nu am mai putut să te-aştept”, i-a spus Morrigan: „în 
Dublin nu ai mai fi găsit pe nimeni.” „- N-o să mă mai întorc 
acolo”, a răspuns Llyn hotărât. 
   „- Acolo nu mai am nimic”, a continuat. „Locul meu este 

lângă tine, chiar dacă nu există niciun «aici», chiar dacă 

numai dorinţele ne ţes vecinicia.” 

   „- Suntem uniţi într-un nicăieri care e pretutindeni: vom 
cutreiera toate lumile, toate fiinţele posibile şi imposibile.” 
După aceasta Morrigan nu a mai spus niciun cuvânt. A înălţat 
capul. A privit apele verzi şi cerurile Irlandei şi a surâs fericită. 
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