Castalia
Revista Cercului de Spiritualitatea Literaturii din Sibiu
* Redactor responsabil: Mihai M. S. Maxim *
Redactori fondatori: Iulia Calciu & Ovidiu Stanomir
Secretar general de redacţie: Andrei Mitru Marinica

Nr. 12 * 24 februarie 2015
*

www.revistacastalia.ro

Poveste regală

„Sub orişice lucru sunt lacrimi şi
dacă oamenii ar vrea să priceapă că
în lume e mult mai mare suferinţă
decât adevărată răutate, ar fi mai
buni unii cu alţii, mai ajutători, mai
răbdători, mai puţin nepăsători, mai
puţin clevetitori.”

Regina Maria a României
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

„Luminează-mi întunericul, Preacurată…”

Sărută lacrima durerii sfinte
din ochii plânşi ai sfintei frumuseţi!
În noaptea diafanelor alteţi,
sărută taina din cereşti morminte!
Sărută nopţile din minţi şi vieţi,
dogoritoare vrajă să le-alinte,
când luna se aprinde-n oseminte
şi nostalgiile adastă în tristeţi!
Sărută crinii roşii, Preacurată –
luminile sfioase să se-aşeze
pe tot ce e vocaţie neaflată!
Sărută adierea de alint
a elegiei, să te-nsângereze
cu rugăciunea genii de argint!
Mihai M. S. Maxim
8. 01. 2015

Moartea şi învierea României
Mai întâi o poveste.
Sanda este orfană. Tatăl ei a murit undeva
în războiul imens, mama ei a murit mai
demult. Sanda a fost luată în grijă de una
din rudele tatălui ei.
Nu ocupă mult loc, nu răsuflă, nici n-ai şti
că există.
Dacă era înţeleasă, compătimită, nu i se
spunea. Dacă era iubită, dragostea nu i se
arăta.
Strădaniile ei de a se face folositoare în
noul ei adăpost au fost luate ca ceva de la
sine înţeles.
Abia când s-a îmbolnăvit grav de
pneumonie şi n-a mai putut să slujească în
casă a fost observată. Cu stupoare,
dezaprobare indignată, apoi resemnată; dar
şi atenţia aceasta ce i s-a arătat nu avea să
dureze decât o singură clipă.
Adevărata viaţă a Sandei nu a durat decât
trei anotimpuri: de la Sfintele Paşti la
Crăciun. De Paşti a primit de la biserică o
lumânărică. Şi neştiind unde să o aprindă,
fiindcă nu avea pe nimeni aici, a pus-o la
crucea unui soldat necunoscut. Soldatul fără
nume – fiindcă crucea era nescrisă – i-a
apărut. Era şi el tată – avea şi el o fetiţă,
undeva departe, indefinit, aşa cum tatăl ei
mort o avea pe ea.
Spectrul a luat-o în braţe. Şi Sanda a
descoperit că aici îi este mai cald decât
printre vii. Soldatul i-a promis Sandei că va
reveni ori de câte ori ea îi va fi aprins
lumânări la mormânt.
Dar ea era săracă şi într-o lume aşa austeră cum era aceea în care trăia nu avea cum să facă
rost prea curând. Până când părintele Efrem a dăruit-o cu douăsprezece lumânări suple
prelungi.
Sanda a fost mai fericită ca niciodată. Soldatul fără nume n-a venit singur: a venit cu tatăl
Sandei. Nu spune cum l-a găsit în imensitatea câmpiilor morţii, cât sau cu câtă ardoare l-a
căutat. Acum e aici.
„Tăticule!” a strigat cu glas sugrumat de emoţie Sanda în taina aceea sublimă a morţii.
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„Copilă, vino la mine, vino să te strâng la piept”, îi va fi spus el. „Ce dor cumplit mi-a fost…”
„Iaca vin. Iaca vin. Tăticule drag!” i-a spus Sanda şi a păşit hotărât în Crăciunul fără
întoarcere.
Această poveste Regina Maria a scris-o1. O văd cum mângâie uşor trupşorul străveziu, ca de
ceară, al Sandei, mai înainte să vină oamenii să îl aşeze în cutiuţa care-i va fi sicriu. Îşi ridică
ochii şi vede deasupra copilei moarte Steaua Betleemului. Sanda surâde ca-n somn, surâde
înţelept. Hristos învinge întotdeauna. Hristos nu poate fi învins. Şi îi revendică pe toţi aceia ce
sunt ai Lui.
„Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit
Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău”2, şopteşte Proorocul: aceasta este a doua oară
când le şopteşte. Cuvintele acestea i-au fost dedicate Preasfintei Fecioarei Maria. Mai înainte dea fi aşezată ca Împărăteasă a Cerurilor, la hotarul dintre Necreat şi creat, în noaptea cea mai
neagră a lumii, i-a trecut sabie prin suflet şi s-au făcut arătate gândurile de taină ale inimilor3.
Cuvintele sfinte se rostesc a doua oară. Se rostesc singure, ca de la sine, peste noaptea cea mai
neagră a României, când Ţara este ameninţată să fie ştearsă de pe harta Europei, de pe faţa
Pământului. Fiinţa ei se tulbură şi se cutremură, dar nu se frânge. În definitiv, România a îndurat
miezurile de noapte ale tuturor veacurilor. A fost făcută să le îndure. Şi ceea ce-a fost va mai fi
şi nu va-nceta să fie – până la capătul lumii.
„Ascultă fiică şi vezi…” aude Regina Maria a României chemarea. „Ce s-ascult? Ce să văd?
Firile fără grai, jalea, durerile?” A ascultat tăcerea – adâncul tăcerii – şi a văzut lumina sfioasă
din miezul ei; a văzut cele ce nu se văd, lucrurile pregătite nouă de la întemeierea lumii, a înţeles
lucruri ce încovoaie raţiunea aproape s-o frângă şi-o fac să se smerească lângă hotarul din urmă
al nebuniei.
Regina Maria a României a fost credincioasă chemării de sus. I-a dăruit întreaga ei viaţă:
„Iubirea mea pentru această Ţară, pe care am făcut-o a mea prin lacrimi şi suspine, a ajuns pentru
mine ca o religie. Mă simt legată de ea prin lanţuri de oţel, legată prin inimă, prin creier şi sânge.
Simt că fiecare din cei şase copii ce i-am dat e unul din inelele acestui lanţ pe care numai
moartea şi dezastrul îl pot sfărâma.”4 Nu, fiică, nici moartea şi nici dezastrul nu pot să îl mai
sfărâme! O afli acum, când prin sufletul tău trece sabie. Moartea copilului tău cel mai plăpând
vine să pecetluiască tragedia Românilor cu tragedia ta. Şi când îi strângi cu disperare în braţe
trupşorul mort ştii că nici această căldură din urmă nu i-o vei putea dărui prea mult, că eşti silită
să te refugiezi în Nord. O să îl laşi singur în vis şi-n mormânt. Îi promiţi că te vei întoarce. Dar
ştii că aici, în România, mormintele copiilor noştri au fost întotdeauna prea strâmte. O sete de
înviere, o sete nestinsă îi soarbe, ni-i fură.
Atunci când Regele Ferdinand a angajat România în război împotriva ţării lui de origine,
propria lui familie l-a renegat. El trăieşte deja realitatea apocaliptică cea mai crudă – în care
duşmanii cei mai înverşunaţi ai omului sunt chiar casnicii lui. „Regele Ferdinand este un erou
dintr-o tragedie de Corneille într-o dramă de Shakespeare. Erou al lui Corneille prin iubirea de
datorie mai presus de oricare iubire. Însă datoria nu învinge fără luptă. De acolo măreţia lui
corneillană. Ea se arată mai ales în hotărârea de a intra în război, din datorie profesională,
împotriva patriei familiei sale, copilăriei sale, a amintirilor sale celor mai plăcute, a celor mai
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dragi prieteni ai săi”5. Regele Ferdinand al României e un martir al raţiunii de stat: el a pus
România mai presus de orice – mai presus de propria origine, de familia imperială germană, de
propriul său suflet cu întregul trecut, cu universul său interior, cu germeni ai unui viitor ce nu va
mai fi niciodată. Însă odată ce şi-a asumat sacrificiul, a dobândit o seninătate din altă lume şi o
putere pe care n-o poate avea decât acela ce nu mai are nimic de pierdut pe Pământ.
În acest moment de cumpănă, Regina Maria e una cu România: ea este suflet al sufletului ei
viitor. Regina întruchipează speranţele şi idealurile de libertate ale Românilor ardeleni, care au
numit-o „îngerul păzitor al marelui nostru vis naţional”. „Astăzi aproape întreaga Românie
priveşte cu încordare către Antantă… Soţul meu, care fusese cel mai credincios urmaş al
unchiului său, cel mai răbdător şi cel mai ascultător moştenitor al lui, era pentru poporul său ca o
carte închisă: nimeni nu ştia ce simţea; niciodată nu-şi ridica glasul; şi nu rostea în cuvinte ceea
ce gândea, pe când la mine chiar sângele ce-mi curgea în vine era o garanţie că inima îmi bătea
împreună cu a României. În ceasul cel de cumpănă Ţara mea şi cu mine eram una… Toată viaţa
am crezut instinctiv în steaua mea şi acum, în ceasul cel mai greu, pronia cerească, în
milostivirea ei, hotărâse ca România şi cu mine să întrupăm acelaşi gând”6. Dincolo de hotărârea
cea inspirată şi de voinţa cea bună nu va mai fi decât o stare de sacrificiu continuă, o jertfă de
sine ispitind negânditul. Flăcările ce dogoreau hotarele Europei, hotarele României şi limitele
fiinţelor ei, durerile, aveau să descopere aurul şi argintul sufletelor ca focul necruţător al unui
cuptor imens, aveau să ardă sufletele de paie şi să piardă de pe faţa acestei lumi caracterele
oamenilor trădători. Acum, când Ţara ajunsese la marginea nefiinţei, durerile României
deveneau durerile ei: „Cu adevărat, Românie, mai mult ca niciodată am fost mama ta în acele
clipe, suflet din sufletul tău; inima ta bătea în a mea, sângele tău era sângele meu. Îţi trăiam
speranţele, îţi simţeam temerile, îţi sufeream suferinţele, plângând lacrimile tale şi sângerând
prin rănile tale. Te-am văzut distrusă, sfâşiată, apoi, vai! trădată şi abandonată destinului tău. Team văzut scufundându-te în beznă pentru a te reîntoarce odată cu revenirea zorilor. Ţi-am văzut
fiii căzând cu miile, ucişi de sabie, de foc, de foame şi de boală. Le-am văzut chipurile slăbite şi
speriate. Le-am văzut rândurile răzleţindu-se. Soldaţii noştri, nişte schelete, rătăceau asemenea
unor animale hăituite…”7
Parcă vezi visul înfricoşat al Sandei ce-şi cheamă cu tatăl cu strigătul şi disperarea gândului; şi
parcă o vezi cum îl imploră să îi apară din purpura imensă de foc şi de sânge a umbrelor. ReginaMamă ţi-l caută, Sanda, ţi-l caută şi o să ţi-l şi aducă: e gata să-l smulgă din destinul nestinsei
dureri! Regina-Mamă forţează hotarul dintre viaţă şi moarte, dintre fiinţă şi nefiinţă, a ajuns să
fie recunoscută în cele două lumi ca făptură tutelară, asemenea unui duh psihopomp.
Îmbrăcată în uniforma albă de infirmieră şi nedespărţită de linia frontului pe toată perioada
războiului, Regina Maria e Mama tuturor muribunzilor, zâna şi mângâierea din urmă a celor ce
îşi trăiesc ultima clipă a calvarului pământesc. Toţi aceşti oameni pleacă în moarte cu fericirea de
a fi ajuns să îi sărute mâinile. „În ţările primitive e întotdeauna o fiinţă către care toţi se întorc
instinctiv, în clipe de disperare. Toţi fiii, în acele vremuri, fiind smulşi de lângă mamele lor,
întrucâtva ajunsesem eu mama tuturor, simbolul supremului ajutor, căutat de orice om în ceasuri
de durere. Am văzut bătrâni de 70 de ani care-mi ziceau «Mamă»!”8 mărturiseşte Regina
nedumerită de propria-i putere de fascinaţie. Ea nu ştie că fenomenul acesta nu aparţine exclusiv
ţărilor primitive, ci stărilor primordiale de la hotarul dintre viaţă şi moarte, iubire şi indiferenţă,
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însufleţire şi acedie. Aceasta din urmă, numită şi nepăsarea faţă de propria mântuire, e cea mai
periculoasă dintre stările sufletului, iar Regina îi este vindecătoare. Regina Maria se ignoră pe
sine şi nu îşi dă seama că a depăşit vârsta persoanelor omeneşti: este normal ca bătrâni de 70 de
ani să-i zică «Mamă» de vreme ce ea, asumându-şi destinele, vieţile şi morţile supuşilor ei, a
trăit, judecând după intensităţi şi incandescenţă, câteva mii sau zeci de mii de ani. Fiindcă, după
cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi! Nu
suntem judecaţi ca împliniţi după durată, ci după intensitate. Regina-Mamă e o făptură
supranaturală maiestuoasă capabilă să îndure alături de dragii ei fii dureri şi tristeţi ajunse la o
intensitate şi un dramatism neomeneşti.
Dacă în vremurile de demult regii erau consideraţi taumaturgi, şi cei peste care îşi puneau
mâinile se vindecau şi se însufleţeau, Regina Maria confirmă existenţa acestei harisme speciale a
regalităţii. Ea are puterea să mângâie şi să aline, ea însăşi neputând fi mângâiată şi alinată.

Moartea lui Mircea o readuce de la starea de Mamă a tuturor fiilor României la aceea de mamă
preocupată numai de propriul copil. Şi nu i se îngăduie nici să fie doar mamă – aşa, pur şi
simplu, în răgazul nespusei dureri – deoarece trebuie să se retragă din Bucureşti odată cu armata
română.
Agonia României în urma nerespectării angajamentelor Aliaţilor ei şi a prăbuşirii Rusiei ţariste
va dezvălui profunzimile de nebănuit ale caracterului ei. Fiind pusă în situaţia de a accepta şi
semna capitularea Ţării, Regina are o izbucnire de revoltă în faţa lui Ferdinand: „Dacă ne e scris
să murim, să murim cu fruntea sus, fără să ne mânjim sufletul iscălind cu numele nostru
6

osândirea la moarte [a României]. Să murim rămânând dârji, strigând lumii întregi indigna
indignarea
noastră faţă de nemernicia ce se aşteaptă de la noi!”9 În mediile militare româneşti a fost
conceput un plan al rezistenţei „cu orice preţ”, până la ultimul om. „Acest plan prevedea
concentrarea armatei într-o
o zonă care constituia o fortăreaţă naturală
naturală,, botezată pentru această
împrejurare «triunghiul morţii». Murind acolo eroic, ultimii apărători ai României ar face-o
face să
intre în legendă, dar ar şterge--o, pe viitor, din istorie”10. «Triunghiul morţii» era un plan disperat,
care se întemeia pe gândirea st
strategică
rategică a generalului francez Berthelot, având trei oraşe ca puncte
de forţă – Iaşi, Huşi şi Vaslui – şi Prutul drept bază. Scopul acestui plan de urgenţă era acela de a
bloca diviziile armatei germane invadatoare pe frontul românesc astfel încât să nu fie
fi
redistribuite ca întăriri pe frontul francez.
Osândirea la moarte a României a fost concepută sub forma unui tratat numit «Pacea de la
Bucureşti»11. Regele Ferdinand se eschivează să îl semneze şi să
să-ii confere astfel valoare juridică.
El îi mărturiseşte
te în taină Mariei că preferă să moară decât să
să-ll semneze. Dacă şi
şi-ar fi pus
semnătura regală pe acel act, soarta nefericită a României ar fi fost pecetluită. Dar în somnul
greu, ca de moarte, al României, precum şi în «letargia» Regelui ei, există deja ge
germenii învierii.
Prăbuşirea forţelor Axei şi schimbarea deznodământului Marelui Război au fost primite de
către Români ca una şi aceeaşi minune. Renaşterea naţională a fost sărbătorită prin întoarcerea
triumfală în Bucureşti la 1 Decembrie 1918. „După aaceasta
ceasta plecarăm spre casă, la căminul
nostru, la Cotroceni, unde zăcuse Mircea doi ani, în singurătate, aşt
aşteptând
eptând întoarcerea noastră.
Mirceaa mititelul, pe care trebuise să
să-ll părăsesc! Era atâta linişte în scumpa şi bătrâna biserică
abia luminată! Îngenunchiai
hiai şi îmi ascunsei
ascun faţa în mâini: «Mircea, m-am
am întors». Dar Mircea era
mort, nu mai putea să-ll mişte nici bucuria, nici durerea. Mircea era mort. (…) Ceea ce a urmat
apoi e lung, foarte lung, vrednic poate de luare
luare-aminte,
aminte, dar totuşi e mai bine să-mi
să
sfârşesc aici
cartea, acum când m-am
am întors la mormântul lui Mircea şi la vechiul meu cămin”12, e
consemnarea din urmă a Mariei, epuizată de suferinţe şi tânjind să redevină o simplă mamă
printre atâtea alte mame ce plâng.

Mihai M. S. Maxim
25.
5. 11. 2014
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Festivalul poveştilor improvizate
Povestea inimii ascunse
Muzeul luminilor de dinainte de timp
Într-o dimineaţă de iarnă am hotărât să o duc pe sora mea la Muzeul modelelor de lumină. Am
plecat la drum. Drumul era o cărare subţire între două lumi. Vremea era insuportabilă. Vântul
chinuia copacii bătrâni. Vântul trecea ascuţit prin ei şi prin noi două.
Într-un sfârşit am ajuns. În faţa noastră de deschideau două porţi mari de lemn. Ele aveau
modele de dragoni înlănţuiţi, probabil făurite de cei mai pricepuţi meşteri. Porţile se deschideau
cu un scârţâit asurzitor: se deschideau singure. Imediat cum am intrat în muzeu am observat
pereţii decoraţi cu motivele antice ale valurilor şi vânturilor, cu flori stilizate şi cu inscripţii în
limbi străvechi. Toate acestea mi-au părut înfiorătoare. Mă simţeam răscolită.
În faţa unui perete galben se găsea un trandafir mare despre care se spune că în fiecare an are
cu o petală mai mult. Am încercat să-i număr petalele dar la un moment dat m-am oprit. În prima
cameră pe dreapta erau numai modele de animale. Animalele erau făcute din lumini albe ce
păreau mai solide decât noi. Noi, cele două surori înfricoşate, eram ca două transparenţe, abia
răsuflam. Sub fiecare animal era o legendă. Am reuşit să citesc legenda unuia singur, deoarece
literele acelei scrieri străvechi mi s-au tradus singure: „Aici se află chipul ursoaicei Molly, care ia salvat viaţa unei fetiţe rătăcite în Codrul de Argint în vremea iernii, chiar dacă avea de hrănit
doi pui. Fetiţa, Flaminia, şi-a dorit ca sufletul lui Molly să fie nemuritor precum al ei.”
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A doua cameră era plină cu flori ce
păreau ca de marmură. Marmura părea
şlefuită în sute de ani. În mijlocul sălii era
pusă o orhidee. Orhideea era ofilită,
bolnavă, chircită. Cum oare? Aici? Cum să
fi pătruns moartea? Aici, în miezul
luminii, a fost adusă pieirea.
Am citit legenda orhideii: „Orhideea
reînvie doar atunci când o va atinge un om
ce preţuieşte sufletul Cerului”. Mi-a fost
frică să o ating, să mă apropii, să o
privesc… Oare când va renaşte? Şi cine-i
va fi vizitatorul?
Am mai trecut prin câteva camere,
repede-repede, ca atrase de o chemare
ascunsă: chemarea ultimei camere. În
ultima cameră era un sarcofag imens. În
jurul sarcofagului nu erau bijuterii, nici
comori sau modele, ci erau alte sarcofage
mai mici, ca de jucărie. Dar cine să se
joace cu moartea? Poate că era doar o
moarte de jucărie, mi-am zis. Sub
sarcofagul cel mare am citit: „Unde este
comoara ta, acolo este şi inima ta.”
Ne-am apucat amândouă – eu şi cu sora mea Iulia – să ne căutăm inimile, însă toate
sarcofagele acelea mici, ca de copil, pe care le-am deschis, erau goale: aveau doar puf de lumină.
„Nimeni nu moare. Totul e somn, vis, apoi înviere.”
Atunci mi-am dat seama de ce lumina aceea de orhidee era ofilită. Şi am preţuit mai mult ca
orice aşteptarea.

Maria Câmpean, clasa a 8-a B
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
Transferul
Păşesc spre parc. Totul e pustiu, uşor întuneric, ceaţa se ridică lent de pe oraşul încă adormit.
Răcoarea aceasta pe care o ştiu e tot acolo – dintotdeauna. Dintr-o dată, o siluetă înaltă îmi apare
de după stejar. Vrea să se apropie, ezită, se întoarce şi se aşază pe bancă.
Nu pare a fi om. Bineînţeles, înfăţişarea exterioară este omenească, dar ceva mă-nfioară, mă
tulbură. Singura observaţie e umărul lui drept – care e puţin mai lat – dar în afară de asta nu se
vede nimic. Şi totuşi, simt ceva ciudat în legătură cu acest bărbat, cu acest spirit. Mă apropii.
- Pare că va fi o zi minunată! Soarele începe să se ivească.
Nici un semn. Pare că nu este viaţă în el.
- Domnule, sunteţi bine? Aveţi nevoie de ajutor?
Se întoarce către mine. Schiţează un zâmbet; sau cel puţin încearcă să schiţeze. Primul meu
gând e să nu mă amestec. O să plec uşor şi o să las acest individ fără viaţă să se holbeze în
continuare la leagănul vechi de lângă stejar.
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- Stai, spune el, iar eu nu pot să descifrez nici o emoţie în vorba aceasta. E un simplu „stai”.
Mă întorc, iar el pare că vrea
rea să îmi spună ceva. Îşi mişcă buzele fără să scoată un sunet. Apoi
aud:
- Am nevoie de ajutor.
- Să vă conduc acolo? întreb şi îmi îndrept privirea către terenul de fotbal.
Oftează:
- Ce copil naiv. Sunteţi cu toţii la fel.
Nici acum nu pot
ot să observ nici un sentiment anume în graiul lui.
- Ceva teribil mi s-aa întâmplat, spune, ceva neomenesc.
- Şi ce doriţi de la mine?
- Să mă conduci până dincolo – în Muzeul modelelor de lumină.. Acolo îmi voi găsi inima.
- Vă referiţi la muzeul
ul de peste drum? E doar un muzeu de antichităţi. N
N--am intrat niciodată. Şi
ce vom face acolo?
- Ai să vezi.
am auzit spunând o formulă fără
Acolo l-am
înţeles: „Parousía psyché tou pantós”. Totul
s-aa preschimbat în lumină.
Apoi întunericul. Îl disting cu greu, deşi
străluceşte în mii de raze de lumină. Mi
Mi-e
capul greu. El e lumină, eu sunt întunericul.
Aud ceva despre o întoarcere. Apoi cuvintele
fără sens: „Psyché tou pantós parousía”.
- Unde suntem? De unde să ne întoarcem?
Străinul a dispărut. Ce se întâmplă acum?
Închid ochii. O briză răcoroasă mă pătrunde.
Sunt din nou în parc, acolo, în locul de unde
a pornit totul. Unde e cel ce m-a
m furat în
lumea străină? Sau nu a fost o altă
alt lume?
Parcă am fost în transă. Presupun că nu voi
şti niciodată ce mi s-aa întâmplat, dar aceste
ultime zece minute din viaţă petrecute într
într-un
loc neştiut mă vor vâna pentru totdeauna.
Nu simt nimic. Un gol adânc mă cuprinde.
Deodată-mi
mi dau seama: nu mai am inimă!
Ticălosul acela străin chiar nu avea inimă: a
găsit-o pe-aa mea. Acum eu sunt în locul lui.
Pe bancă lângă stejar, cu privirea pierdută.
Ştiu că nu-ll voi mai vedea niciodată.
Un trecător singur păşeşte în parc. Se uită la mine uimit. Pare să aibă inimă – una numai bună
de luat. Acum e momentul meu şi nu va mai fi altul.

Amalia Albu, clasa a 8
8-a B
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
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Muntele violet
Într-un tărâm îndepărtat, acum mulţi ani, exista un erou pe nume Ivan. Acest erou s-a născut în
orăşelul Vodkagrad din ţinutul Vodkastan care era străbătut de râul Volga-Vodka. În acest ciudat
orăşel oamenii erau atât de înfriguraţi încât făceau totul cu vodkă, adică pâinea era din făină cu
vodkă, carnea era fiartă în vodkă, până şi vodka era făcută cu vodkă. Se spune că băutura avea
efecte antiradioactive, aşa că locuitorii nu mai aveau nici o radiaţie în ei.
Alimentele putem zice că erau mono-gust, aşa că
eroul nostru Ivan s-a decis să caute un nou gust. A
plecat fără direcţie fără hartă, fără nimic, fiind
călăuzit doar de miros. Pe drum s-a întâlnit cu Omul
de plumb – fratele de plumb al Omului de tinichea.
Acesta din urmă rătăcea fără rost după ce ieşise din
povestea „Vrăjitorul din Oz” mai înainte de
jumătate, aşa că nu avea inima în el. Omul de plumb
evadase din povestea „Soldatul de plumb” a lui
Andersen – scriitorul de plumb – şi nici el nu avea
inimă. Fusese gata-gata să se topească de tot în
apropierea gurii Vulcanului violet, da! lava, magma
şi rocile vechi aveau cu toate pigmenţi violet. Însă
un alchimist l-a recuperat şi l-a refăcut cu ajutorul
unui fierar bun. Dar inima Omului de plumb,
interiorul, iubirea, sentimentele mici, toate, toate sau dus şi n-au mai putut fi salvate din fundul
vulcanului.
Omul de plumb ar fi trebuit să se simtă bine că
Omul de tinichea era alături de el, dar nu avea inimă,
aşa că nu se simţea nicicum. El i-a propus lui Ivan să
se întoarcă lângă vulcan. Au plecat toţi trei: Omul de
plumb înainte, apoi Ivan, apoi Omul de tinichea,
astfel că Ivan se cam simţea cu tinicheaua de coadă.
Omul de plumb zice la un moment dat că trebuie să
treacă prin Pădurea tăcerii şi sentimentelor mute. Eroul nostru nu vede acolo prea mult, doar
nişte vechi memorii ce se plictiseau şi câteva sentimente. Omul de tinichea zice că acum trebuie
să urmeze Dealurile iubirii. Numele îmi pare cam dubios, îi răspunde Ivan. Aşa e totul acolo, pe
culmea iubirii, îi zic Oamenii de metal.
Ivan nu e convins. Până ce observă că iubirea era acolo. Dar şi o lumină.
Ce se vede? O căsuţă: un laborator şi alături un atelier de fierar. Hai să înnoptăm aici, sper că
pot să proceseze ceva de băut, suspină Ivan. Oamenii de metal sunt de aceeaşi părere.
Alchimistul Paracelsus, care obţinuse elixirul nemuririi şi se ocupa acum cu confecţionarea unui
Trandafir de oţel pentru marele Borges, s-a mirat că Ivan a supravieţuit după ce a dat pe gât toate
eprubetele. Ivan i-a răspuns că ştie că ar fi trebuit să bea altceva, poate apă, desigur nu apă, apa îi
face rău. Cele două gazde, Alchimistul şi Fierarul vorbesc ceva cu Omul de plumb, dar Ivan naude nimic. El cade jos de oboseală, drept în braţele Fierarului, apoi adoarme brusc. Fierarul e de
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fapt Fierăreasă şi-o cheamă Charsy şi e venită dintr-un joc de calculator foarte repetitiv unde se
plictisea şi e aici pe post de Maestru de Arme.
Dis-de-dimineaţă atunci când Ivan şi-a revenit, după cinci zile, cei cinci au pornit la drum către
Muntele violet. Ivan deschide cartea dată de Părintele Vladimir – care i-a apărut doar o secundă,
i-a dat cartea, n-a zis nimic, apoi a dispărut căci se grăbea în altă poveste – era o carte de
rugăciuni, o poate citi, nu mai e mahmur, e literat. Se roagă, e creştin, Dumnezeu să fie cu el.
Acum, când intră în Muntele violet, ştie că nu va muri, a supravieţuit în Siberia ca stalker după
ce-a făcut trei tunguşte, va supravieţui şi aici. Craterul scotea scântei violet, pereţii irizau flori de
foc. În adânc era o căldură blândă.
Au trecut un râu violet şi Oamenii de metal s-au însufleţit dintr-odată. Ivan merge la Alchimist,
acesta şopteşte ceva la urechea de pâlnie a Omului de Plumb. Din pieptul Omului de plumb se
prelinge un sânge violet. Omul de plumb ia pe deget o picătură şi-o duce la gură. Zice că e bună.
Ivan se apropie.
- Bea-mă! îi spune Omul de plumb.
Îi invită pe toţi să îi bea din inimă. Ei beau şi sunt încântaţi. Nu e elixirul nemuririi, dar le vine
să spună poveşti, aşa că au numit băutura după numele autorului de plumb: elixirul lui Andersen
şi aşa a rămas.
Şi de atunci şi până în ziua de azi, locuitorii din Vodkagrad se bucură de prezenţa Omului de
plumb şi îi beau inima.

Ştefan Morar, clasa a 8-a C
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
5. 11. 2014
Continuatorul
- Te-ai gândit vreodată că într-o zi va trebui să renunţi la corpul tău? Că nu vei putea să te mai
mişti, să mai mănânci, să te mai bucuri de ce aveai, că nu vei mai putea să trăieşti?... Că vei sta
întins pe un pat, iar cei apropiaţi te vor plânge dar tu nu poţi face nimic să-i alini. Nu poţi să te
mişti, nu poţi să vorbeşti, nu poţi să vezi, poţi doar să auzi, să-i auzi pe cei care te plâng şi să te
întrebi: „Ce se întâmplă de fapt?” iar după ceva timp te trezeşti într-o lume pe care nu ai mai
văzut-o niciodată, o lume care e aproape perfectă. O lume în care este tot timpul lumină, în care
ai tot ce îţi trebuie, în care toţi cei din jurul tău sunt prietenoşi, în care nu există tehnologie, în
care nu există dependenţă, în care nu îţi mai este ruşine, însă o lume în care nu mai cunoşti pe
nimeni, nu ai alături prieteni, iar fericirea de care ai nevoie nu ajunge încă la tine.
Trebuie să te bucuri de viaţă cât de mult poţi alături de toţi prietenii tăi şi să nu ajungi să regreţi
ceva din ceea ce ai făcut. Viaţa e mai lungă de cât pare şi mult mai frumoasă dacă ştii cum să ţi-o
înfrumuseţezi. Încearcă să păstrezi legătura cu cei dragi de aici, dar şi cu cei care sunt deja în
acel paradis, până când altcineva va trebui să îţi ia locul aici, să se bucure şi el de viaţă… Dar
până ajungi acolo unde o să ajungă toţi, încearcă să aduci acel loc aici şi într-o zi o să fie aici.
Am vrut doar să îţi dau de gândit, să nu iroseşti timpul tău, să te bucuri, să ştii ce ai de făcut.
Eşti tânăr, poţi face multe. Ai tot timpul din lume, iar dacă nu îţi va ajunge, cineva o să îţi
continue ceea ce ai început, în vreme ce tu o să-l ajuţi din acel paradis aşa cum te ajut eu pe tine
acum.

Laurenţiu Frăţilă, clasa a 7-a C
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
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Amânările zilei
Era seară. Ronald se întorcea obosit din Pădurea Nesfârşită. În ziua aceea din păcate nu-şi
putuse potoli foamea decât cu câteva fructe sălbatice. După cina frugală eroul nostru adormi
imediat.
În acea noapte a avut un vis ciudat. Visa că sfârşitul lumii lui venea cu ploaie de foc iar el
stătea singur în Pădurea Nesfârşită şi plângea văzând cum lumea lui dragă se sfârşea în flăcări.
Deodată tot acel dezastru s-a terminat şi el s-a trezit că stă la marginea nimicului.

După acea noapte el a rămas pe gânduri şi în nopţile următoare abia a mai putut adormi. În
fiecare noapte se repeta acel vis cu alte şi alte detalii, încât s-a hotărât să pornească pe urmele
acestui semn. Îşi luă merinde de drum şi porni prin pădure. Undeva, Pădurea Nesfârşită atingea o
margine a mării. Acolo, la acel ţărm al mării începea să existe pădurea: cu toate visele şi
plăsmuirile ei. Pădurea în care trăia era nesfârşită, însă avea un început. Duhul pădurii, vechi de
zile, acolo, la marginea mării, redevenea copil.
Merse Ronald ce merse 40 de zile şi 40 de nopţi dar acolo nu găsi nimic decât o tăcere albastră.
Se hotărî să se întoarcă acasă. În noaptea de dinaintea întoarcerii văzu o lumină albastră
puternică venind către el. Lumina aceea era ca un prinţ. Ronald ar fi vrut s-o ia la fugă, însă
străinul albastru îi strigă:
- Stai, nu fugi! Îţi poruncesc să te opreşti.
Ronald nu schiţase nici un gest, doar voise să fugă. Simţea sufletul cum i se zbate în el.
- Opreşte-te cu toate gândurile tale! Nu-ţi fie teamă.
Ronald se linişti.
- Cine eşti tu?
- Sunt Prinţul lacrimii, Prinţul apelor inimii.
- Şi de ce ai venit la mine, tocmai la mine?
- Tu m-ai chemat: visul tău a fost ca un strigăt.
- Am strigat în somn?
- Aici şi tăcerile strigă.
- Şi ce vrei acum de la mine?
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- Am venit să-ţi vestesc că aceasta e ultima ta noapte de pe Pământ. Lumea va fi distrusă.
Ronald începu să plângă.
- Lacrimile acestea sunt inutile. Bucură-te de ultima ta noapte.
- Cum să mă bucur? Sunt aşa de supărat…
- De ce? Întreagă lumea aceasta era o pacoste.
- O pacoste? Cum asta? Noi, care am creat atâta frumuseţe, suntem o pacoste?!
- Nu mai e nici o frumuseţe: s-au stins visările oamenilor.
- Şi nu mai e nimic de făcut?
- Mie nu-mi pasă. Eu nu iubesc aicea pe nimeni.
- Măcar stai acuma cu mine!
Veni a doua zi. Ronald îşi luă ultima lui
masă. Aştepta şi plângea. Începu să
gândească cu voce tare, îşi aminti cum s-a
trezit în lume lângă mama lui dragă, cum sa înconjurat cu prieteni, cum a plecat apoi
fiecare pe cărarea destinului său, furat de
propria lui viaţă. Cum au fost răpiţi de
moarte, cum a rămas singur. Nu suporta să
moară aşa. Nu acesta îi era sensul. Un
sentiment de revoltă îl cuprinse deodată.
- Dar trebuie să se poată face ceva! a
strigat şi a strâns pumnii.
Prinţului îi dădu o lacrimă.
- Voi oamenii sunteţi tare ciudaţi. Vă
irosiţi anii şi apoi cerşiţi o secundă.
A ridicat privirea. Veneau pe cer jerbe de
foc. Cerul era negru şi se auzeau strigăte şi
râsete înfricoşătoare neomeneşti.
- Nu te mai zbuciuma atât, i-a spus Prinţul
lui Ronald. Nu merită nimeni nimic.
- Cum nimeni? Nici copiii? Nici sufletele
cele mai pure?
- Lumea s-a stricat. Nici copiii nu mai
sunt copii. Nu mai există visări, plăsmuiri

ale minţii care să merite viaţa. Aceasta e ultima oră.
- Şi totuşi, îndrăzni Ronald, cum le-aş putea cumpăra timpul?
- Întreaga ta viaţă pentru o singură zi. Acesta e schimbul. Vei sta aici la marginea mării şi îţi
vei dărui gândul cel mai frumos, plăsmuirea cea mai înaltă, idealul, în schimbul unei singure zile
de viaţă pentru acei copii de care-ai vorbit. Dar nimeni din ei nu va şti.
- Şi după ziua aceea de amânare ce se va întâmpla cu ei?
- Vor muri. Sau după tine, mâine, va veni un altul.
- Tot pentru o singură zi?
- Aşa este şi aşa va fi. Văd că inima ta deja cheamă oameni.
- Îi cheamă. Şi ei vor veni.
- Ora ta s-a sfârşit.
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- Aşa să fie! Şi ceilalţi?
- Mai au douăzeci şi patru.
isip. Visările lui – grădini de flori de lumină – s--au înălţat în văzduh şi
Ronald s-a prăbuşit în nisip.
au cuprins cerul negru. Flori albe de măr şi fluturi de gând au oprit ameninţările roşii. Nu s-au
s
mai auzit ţipete. Nu a mai fost deznădejde.
Prinţul lacrimii a privit lung în adâncul
adâncul pădurii. Şi a văzut suflete de bărbaţi şi suflete de femei
îndreptându-se
se către ţărmul lui Ronald, mânate de dorinţa de aa-şi
şi dărui viaţa şi gândul.
În cea de a doua zi au murit trei. Apoi au murit cinci. Apoi s-a
s a găsit încă unul. Firul subţire al
a
jertfei va mai continua o vreme, a gândit Prinţul, şi cerul negru se va acoperi de modelele de
lumină ale frumuseţii de gând a oamenilor.
Dar oare câţi vor mai muri amânând ziua? Nimeni nu
nu-i va şti, nici nu--i va bănui, poate doar
vremurile şi nisipul.

Dimitrie Dalidis, 8 A
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
30. 10. 2014
Pisicuţa
A fost odată o fată de 12 ani pe nume Lucia. Într
Într-o
o zi, pe când se plimba prin pădurea de lângă
casa ei, i s-aa întâmplat un lucru de necrezut. Mergând de
de-aa lungul Râului Magnolia, ea a văzut
într-o
o tufă un ou uriaş. Oul era alb, ca de porţelan, şi era decorat
decorat cu modelul unor flăcări albastre
de jur împrejur.
Lucia a luat oul alb-albastru
alb
şi l-a dus cu
greutate până acasă, dornică să-l
să arate
prietenilor săi. Ea a avut mare grijă de oul
ei – l-aa ţinut la căldură între pături pufoase.
După săptămâni de aşteptare, oul crăpă în
sfârşit.
Fericită, ea a crezut că o să aibă un pui de
dragon. Când puiul acela a ieşit din ou,
Lucia a fost surprinsă să vadă că e un pui de
pisică, foarte mic în comparaţie cu oul.
Mica ei pisicuţă era albastră şi abia sufla.
Lucia a luat-o
o în braţe şi a văzut că e rece.
Pisicuţa ei albastră era pe moarte.
Lucia şi-aa anunţat în grabă prietenii şi,
atunci când aceştia au venit în casa ei, au
hotărât să plece cu toţii acolo unde a găsit
oul. Prietenii Luciei au luat cu ei şi cojile
co
alb-albastre
albastre ale oului. Unul din ei şi
şi-a amintit că într-o
o zi specială numită Paştile Blajinilor,
oamenii lasă pe apă bărcuţe de hârtie cu lumânări şi coji de ouă colorate. „Poate că oul acesta
este din celălalt univers”, a spus el. Copiii nu au mai aşteptat
aşteptat să li se spună de două ori. Au făcut
tot ceea ce se face în ziua aceea şi apoi au aşteptat.
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De dincolo de Râul Magnolia au apărut nouă suflete de copii cu câte o luminiţă diamantină în
mână. Ei s-au apropiat pe rând de pisicuţa albastră din braţele Luciei şi i-au pus în piept
diamantul în formă de inimă. Pisicuţa începe să miorlăie şi să se învioreze. Toţi încep să plângă
de fericire, mai ales Lucia. Văzând şi ei renaşterea pisicuţei albastre, cele nouă suflete mici s-au
apropiat fiecare de câte un copil pământean şi i-au şoptit la ureche un nume.
Nu ştim dacă erau copii morţi sau copii nenăscuţi, sau dacă erau doar nelumeşti, nici nu ni s-au
destăinuit numele lor. Ştim doar că pisicuţei albastre i s-a pus numele Happy – aceasta datorită
fericirii pe care-a adus-o copiilor de aici şi de dincolo.

Oana Abălaşei, 6 C
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
29. 10. 2014

Rândunica
A fost odată ca niciodată o rândunică. Numele ei era Luna. Era o rândunică măreaţă pentru
faptul că era un protector al Lunii de pe cerul oamenilor. Rândunica avea de asemenea un aspect
miraculos, dar care nu putea fi văzut de oamenii de pe Pământ din cauza răutăţii lor.
Pe tărâmul deasupra căruia zbura Luna nu era prea multă bunătate şi blândeţe. Oamenii se
confruntau cu probleme financiare şi aveau tot felul de griji care le mâncau viaţa.
În lumea oamenilor trăia o fetiţă. Părinţii ei nu o doriseră şi, prea ocupaţi cu problemele lor, o
priveau fără să o vadă. Probabil că nici nu-i mai ştiau numele. Îi uitaseră firea şi chipul. Şi ea
avea un chip atât de frumos! Avea părul blond ca soarele când se înfăşoară în raze, ochii ei erau
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albaştri: erau ca două mări limpezi în adâncimile cărora se străvedea sufletul, iar ceea ce o
definea cu adevărat era bunătatea şi smerenia ei. Numele ei era Matilda.
Într-o
o noapte Rândunica Lunii a zburat prea jos şi a fost lovită în aripă de una din răutăţile
oamenilor.. Ea a căzut pe pământ cu un ţipăt adânc, la fel ca al morţii. A căzut la marginea unui
lac negru. Acolo a găsit-o
o Matilda. Fetiţa îşi petrecea nopţile jucându-se
jucându se pe marginea acelui lac,
închipuind fiinţe şi lucruri albe. Ea a fost singura care a auzit ţipătul.
ţipătul. A alergat, a văzut rândunica
rănită, a găsit o frunză mare cu care i-a
i bandajat aripa. A dus-o
o apoi în locuinţa ei secretă, un fel
de vizuină sau peşteră mică în care trăia în cea mai mare parte a zilei.
Matilda a îngrijit rândunica timp de trei zile, dar pasărea nu-şi
şi mai revenea. Fetiţa a început să
plângă. O lacrimă a ei s-aa prelins pe aripa păsării şi i-a
i a ajuns pe piept. Pasărea ss-a trezit.
- Poţi să mă vezi? a întrebat--oo Luna pe Matilda. Nici un om nu a putut face asta vreodată.
- Te văd, sigur că te văd! i-a
i spus
Matilda. Eşti una din făpturile nevăzute?
Să ştii că şi eu.
- Îţi mulţumesc mult că m-ai
m
ajutat.
Acum însă trebuie să plec.
- Mai stai, te rog, nu pleca. Eu sunt
singură, ia-mă
mă şi pe mine pe tărâmul
tău! Te rog. Măă simt atât de singură…
Nu ştiu: eu nu mai am părinţi sau
părinţii nu mă mai au pe mine! Între
oameni s-au
au deschis hăuri ca ale morţii.
Dându-şi
şi seama că Matilda e o fată
bună la suflet, rândunica a luat
luat-o cu ea
pe tărâmul Lunii şi a preschimbat-o
preschimbat în
pasăre
săre pe vecie! De fapt, nici n-a
n fost
aşa greu să se înfăptuiască minunea:
sufletul Matildei zburase dintotdeauna.
Cele două – Matilda şi Luna – au
ajuns cu bine pe tărâmul de vrajă al

Lunii. Acolo rândunica i-aa şoptit Matildei:
- Unde este comoara ta,
a, acolo va fi şi inima ta!
- Inima mea este Cerul, a spus Matilda.
Ea a privit în noaptea cea mai adâncă a lumii să vadă sufletele albe ale unor copile asemenea ei
cum se ridică încet de pe Pământ şi se preschimbă în păsări nemuritoare.

Antonia
tonia Tolciu, 6 A
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
23. 10. 2014
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Povestea comorii de fum
Se spune că odinioară, într--oo mitologie oarecare, exista o creatură fioroasă ce ataca şi pustia
cetăţile oamenilor. Creatura ieşea din mitologie în realitate, făcea prăpăd, apoi se întorcea la loc
în vizuina ei din cealaltă realitate. Nimeni nu a putut
putut-o
o învinge, până când a apărut de undeva,
dintr-o
o pădure veche, un om modest pe nume Grodion. El a mers hotărât drept către creatură,
fără a-i lua în seamă pe oamenii care-i
care spuneau că va fi rănit grav.
Odată ajuns la creatură, Grodion s-a
s oprit şi nu a mai făcut nici o mişcare. Creatura a urlat, a
scuipat foc şi pară, a izbit cu picioarele în pământ încât acesta a început să se zguduie rău de tot.
Dar Grodion nimic şi nimic. El nu s-a
s a mişcat nicidecum. Atunci creatura şi-a
şi apropiat capul de
acest erou ciudat,
udat, încercând să-l
să observe. Grodion nu s-aa speriat, din contră, a început să îl
mângâie pe dragonul uluit, apoi l-a
l a îmbrăţişat, spre stupoarea oamenilor ce priveau la ei de
departe.

Atunci, pe mâna lui Grodion a apărut un semn ciudat – ştiut doarr în cărţile mitologiei aceleia
străvechi – care ilustra un dragon de foc între forţă şi minte. Grodion şi
şi-aa dat seama atunci că va
putea stăpâni aşa toţi dragonii. Era numit de oameni „Cel ce alină dragonii”. Dar de atunci nu a
mai fost văzut. Se spune că s-aa retras singur cu ei pe un munte, dar nu se ştie în realitate nimic.
Doar că, din păcate, într-o
o zi a murit. După moartea sa,
sa corpul i s-aa ridicat în văzduh şi ss-a
făcut ca de fum, iar inima lui rămasă întreagă semăna cu o pasăre imensă, până când a devenit şi
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ea fum şi s-a răspândit cuprinzând tot cerul de deasupra lumii. Nimeni nu ştie unde anume în cer
îşi găsise mormânt. Se spune că tot cerul îi era mormântul.
Asta este povestea lui.
Acum alta. Era un băieţel destul de sărac ce trebuia să muncească pentru a-şi câştiga pâinea. El
şi-a dorit mult să aibă o carte, a muncit şi din banii ce i-au rămas a cumpărat această legendă.
După ce a citit-o, el a crezut atât de tare în ea, că încă mai are şi-acum, după ani şi ani, speranţa
de a putea dobândi darul îmblânzirii acelor inimi rebele.
Într-o zi camera lui se învălui de un fum cald şi el începu să plutească uşor în mijlocul acelui
fum rotitor. În gândul lui îi vorbea o voce. Această voce i-a spus: „Acum eşti vrednic, vrednic de
a fi cel care poate îmblânzi dragonii, eu, Grodion te înnobilez cavaler, dar nu al dragonilor, ci al
inimii şi al dorului de a fi drag.”
Atunci băiatul a simţit o căldură în piept şi a ştiut în vedenia inimii cum se apropie de ea
nevăzut alte inimi.

Theodor Nicoară, clasa a 5-a A
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
30. 10. 2014
Puky – Ursuleţul Black and White
A fost odată ca niciodată o fată care nu avea nimic, nu simţea nimic. Vezi tu, ea nu a fost
întotdeauna aşa: odinioară era bună şi caldă şi iubitoare. Ea a avut fericirea, însă a pierdut-o şi,
pentru că a suferit foarte mult, s-a hotărât să nu mai iubească niciodată, pentru ca să nu mai fie
rănită şi a doua oară.

Ea avea un mic urs panda cu care obişnuia să vorbească în fiecare zi şi, de fiecare dată când îl
întreba: „Ce e fericirea?” nu primea înapoi nici un cuvânt. Aşa a tot continuat, până când, într-o
zi, micul panda i-a zis: „Fericirea e ca ceva cald care să te însufleţească într-o zi rece, ceva aşa ca
o prăjitură scoasă atunci din cuptor sau ca o plăcintă aburind îmbietor.”
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Atunci, uimită, fata l-a întrebat: „Cum să fac să nu mai fiu rănită?” Puky, micul ei panda, i-a
răspuns înţelept: „Rişti să fii rănită întotdeauna atunci când iubeşti, dar dacă nu încerci să te
dărui o să rămâi mereu aşa, o să uiţi să-ţi doreşti fericirea, o să mă uiţi pe mine şi o să te îneci în
trecutul acesta mic, în propriile tale amintiri. O să ajungi apoi să te răneşti singură.” Atunci fata
l-a strâns tare în braţe. El a mai spus: „Toţi oamenii or să te rănească, mai devreme sau mai
târziu. Totul e să-i alegi pe aceia pentru care merită să suferi.”
Copila i-a mulţumit chiar mai înainte să dispară. Viaţa ei de copilă încetase demult, atunci când
fusese rănită în acea «primă oară» şi când îşi pierduse naivitatea şi inocenţa. Copila aceea naivă
din ea s-a prăbuşit ca o lumină palidă, ca o ceaţă care s-a stins. Pe jos s-a rostogolit lângă Puky o
mică inimă. Era caldă şi pâlpâia şi pulsa. Micul panda a plâns, a luat-o şi şi-a pus-o la gât ca peun medalion scump. Aici era toată copilăria fetiţei, aşa cum o ştiuse şi-o învăţase el pe de rost.
Atunci toate gândurile fetei au început să-i treacă prin minte. Micul panda a început să plângă şi
mai tare atunci când i-a auzit ultimul gând: „Îţi mulţumesc, micul meu prieten, te-am aşteptat atât
de mult timp să-mi vorbeşti, să mă-nveţi. Fericirea mea au fost vorbele tale, care m-au încălzit
într-o zi rece, fără speranţă. Îţi las această mică inimă ca să mă simţi în fiecare zi aproape de tine,
să nu uiţi că nu eşti singur, chiar dacă eu am crescut mare şi nu mai arăt a copil. Dar sunt mereu
cu gândul la tine, de acum încolo te voi veghea mereu, chiar dacă n-o să mă mai vezi. Îţi
mulţumesc.”

Raluca Abălaşei, clasa a 8-a A
Şcoala „Regina Maria” Sibiu
Colina
Mă rătăcisem, dar nu eram speriat. Mă îndepărtasem de cabană, nu ştiam unde mă aflu,
cu toate acestea simţeam că aparţin acelui loc, simţeam că provin din acel loc, cu toate că nu îmi
amintesc să mai fi fost acolo... Un deal înalt, acoperit de iarbă deasă, urca abrupt. Părea un glob
uriaş pe jumătate îngropat în pământ.
Paşii mei călcau tăcuţi iarba deasă. Nu ştiam de ce urcam dealul, ştiam doar că trebuia, o
chemare mă trăgea înspre acel deal ciudat.
Sus, pe creştetul globului creşteau trei pini înalţi. Am dat să trec pe sub bolta formată de
crengilor primilor doi copaci. Trunchiurile groase ale celor trei pini formau două uşi mari. Am
trecut pe calea din stânga...
Dealul nu se mai termina, tot timpul creştetul lui apărea undeva mai sus, iar când
ajungeam în acel punct el reapărea tot mai sus. Mi-am continuat urcuşul înspre acel punct ce se
afla la o depărtare infinită. Părea că înconjurasem sfera de pământ de trei ori când m-am dat bătut
şi m-am aşezat obosit pe jos cufundându-mă în plapuma moale de iarbă. Răcoarea serii îmi
mângâia precum mâinile unui izvor obrajii încălziţi. Degeaba tot încercam să traversez dealul,
era o sferă, un infinit, oriunde m-aş fi aflat aş fi fost în vârful lui. Am adormit în marea verde, nu
îmi era frică, o linişte calmă şi frumoasă mă cuprinse, ştiam că trebuia să fiu aici...
***
M-am trezit, era tot seară, aceeaşi seară, aceeaşi tăcere şi acelaşi vânt ce îmi bucura
obrajii. Mi-am continuat ascensiunea infinită. Cei trei pini înalţi îmi reapărură în cale. De data
aceasta am intrat prin bolta din partea dreaptă. În faţă îmi apăru un turn înalt şi singuratic. Era
construit pe buza unei prăpăstii adânci. Ajunsesem într-un final la baza infinitului. Crenelurile
strâmbe păreau desenate cu creioane de ceară, iar piatra din care era făcut turnul era spartă şi
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împânzită de iederă înflorită. Am bătut grăbit în uşiţa ascunsă între zidurile groase. Un bătrân
înalt şi voinic îmi deschise. Nu prea ştiu cum să îl descriu, nici măcar nu îmi mai amintesc chipul
lui, căci nu acela era lucrul ce conta. Singurul lucru ce conta şi de care încă îmi mai amintesc
este acela că era fericit, atât de fericit încât pentru moment am crezut că este nebun.

- Intră, intră.
Am păşit nesigur pe podeaua veche
- Deci aşa arată un om, l-am surprins pe străin zicându-mi.
- Poftim?
- Eu m-am născut aici. M-am trezit şi am început să exist, dar nu am întâlnit pe nimeni,
până acum nu am cunoscut pe nimeni în afară de mine. Dar intră..
Mă pofti insistent înăuntru... o casă uriaşă construită pe mai multe niveluri. Am trecut
prin primele patru niveluri până am intrat într-o sufragerie. Bătrânul începu să se agite, iar în
scurt timp dispăru undeva la etajul de jos prin scara spiralată pe care urcasem. Părea un copil, un
copil sincer care gustă o bucată de bucurie. Încăperea era împânzită de bibelouri, jucării, cărţi şi
alte mici lucruri nefireşti îngrămădite. Părea depozitul unui anticar bătrân ce în tinereţe călătorise
mult. De pe peretele din stânga mă privea o mască de abanos din vreun trib african. Ochii goi de
culoarea tapetului de pe perete mă priveau lipsiţi de interes, iar buzele cărnoase stăteau
nemişcate cuprinse de seriozitate.
Locuitorul turnului se întoarse grăbit cu un servici de ceai. Era tăcut. Făcu loc pe o
măsuţă mică de jad cu ornamente orientale pe ea şi aşeză firavele ceşcuţe de forma unor scoici.
Îmi zâmbea, acesta era singurul lucru pe care îl făcea.
- Cine sunteţi? l-am întrebat sorbind încet din scoică.
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- Nu contează. Sunt cel pe care l-ai cunoscut în urmă cu cinci minute, sunt cel care ţi-a
deschis uşa şi care te-a poftit înăuntru.
- Dar cum ai ajuns aici?
- Totul a început cu existenţa mea, cu momentul în care am realizat că gândesc şi trăiesc,
iar de atunci nu s-au întâmplat multe.

- Dar lucrurile, ele cum au ajuns aici dacă nu tu le-ai adus?
- Apar. Deseori, câte un nou obiect misterios îmi apare sub forma unui pachet în
bucătărie. Aşa cunosc oamenii, le cunosc bucuriile, tristeţile, le cunosc firea şi modul de a trăi şi
de a exista. Eu simt totul, simt durerea şi momentele de bucurie pură, simt ploaia şi seceta, simt
foametea, setea şi îndestularea. Cunosc fiecare om, dar nu am întâlnit nici unul. Nu sunt un
pribeag, căci un pribeag este acela care se trage din lume şi care se îndepărtează de ea, dar eu nu
mă trag din lume, pe când eu încerc să o găsesc şi să o cunosc. Şi cum o pot cunoaşte dacă nu
prin aceste obiecte create de voi pământenii.
L-am privit şi am mai sorbit o gură din ceaiul mult prea dulce. Îl credeam nebun, dar cu
cât îl priveam mai mult cu atât îmi dădeam seama câtă bucurie îmi putea dărui. Mă simţeam mai
copil în acel loc straniu, în turnul de pe dealul sferic, la etajul cinci.
- De unde ştiţi că urma să vin?
- Pur şi simplu am ştiut. Cunosc trecutul, prezentul şi viitorul. Trăiesc fiecare moment,
simt fiecare clipă din viaţă. Acum trăiesc momentul în care ne-am cunoscut şi văd momentul în
care ne vom despărţii. Cu toate acestea, pentru tine există un singur moment, un singur prezent,
şi anume acela în care vorbim noi acum, restul este un nonsens.
Am tăcut şi mi-am băut restul ceaiului. O pată de zahăr topit zăcea pe fundul ceşti. Am
început să mă joc cu ea cât timp bătrânul îşi analiza obiectele ce îi împânzeau încăperea. Chipul
slab al africanului mă privea insistent. Ochii de culoarea tapetului mă fixau.
22

- Cine eşti? l-am mai întrebat încă o dată pe bătrânul-copil.
- Poftim?
- Am întrebat cine eşti? Nu te cunosc, mi-ai povestit atâtea despre tine, dar nu mi-ai spus
numele tău, cum te cheamă.

Copilul începu să plângă. Plângea şi tot plângea în interiorul bătrânului.
- Nu am nume, căci numele este pentru ca alţii să te strige, iar pe mine nu mă strigă
nimeni. Oamenii există prin oameni, dar eu sunt doar eu, eu nu exist.
Încăperea nu mai era aşa veselă. Părea că jucăriile şi copilăria nu erau decât o mască a
uitării sub care bătrânelul îşi ascundea sinele pentru a nu-şi dezvălui suferinţa, a nu mai afla
nimeni de ea, nici chiar el.
- Cum te cheamă? l-am mai întrebat încă o dată, mângâindu-i spatele care plângea.
- Nu ştiu.. am uitat.
- Am să te numesc Isaak, cel care zâmbeşte... Îţi place?
- Nu ştiu, încă nu m-am acomodat cu noua mea mască.
Pereţii turnului începură să se înfăşoare. Totul se dilata şi se contracta. Lumea se subţia.
Isaak mă privea speriat, blocat şi învăluit de masca sa.
Toate culorile lumii începură să curgă, încet pe obrajii băieţelului.
***
Eram din nou pe colină. În depărtare se zărea un acoperiş verzui.
Mergeam, iar colina continua, la fel de încăpăţânată ca şi prima dată, să mă urmărească.
Frunzele roşiatice a doi stejari uriaşi îmi blocau vederea, dar cât de curând rămaseră în
urmă, undeva deasupra pe colină. Conacul se vedea acum înainte. Am grăbit pasul, iar în scurt
timp eram în faţa unei uşi vechi. Mirosul de ghinde învăluia treptele. Marea casă respira aerul
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rece al unui noiembrie roşu. Coridoarele erau întortocheate şi fără sens. Pereţii groşii păreau că
ascund ceva preţios în spatele lor, dar când treceai de ei nu găseai decât o încăpere goală străjuită
de un alt perete. Întreaga construcţie nu era nimic altceva decât o mulţime de măşti în spatele
cărora nu se ascundea nimic. Simţeam că privesc o minte întortocheată şi speriată ce ascundea un
nimic ce nu merita ascuns.
- Am să te numesc Isaak, am strigat în
faţa unui tapet vechi, ca pe copilul care îşi
ascunde plânsul în spatele unui surâs.
Simţeam că răscoleam, că priveam
după perdea, priveam goliciunea unui suflet ce
nu vroia să se simtă gol.
O frunză de stejar căzu prin fereastra
larg deschisă. Nu găsisem nimic. Nu ştiu cât
văzusem din marea casă, căci totul era ascuns
în spatele câte unui perete. Vroiam ca toţi
pereţii să cadă. Vroiam să văd cum arată casa
precum o simplă încăpere uriaşă, vroiam să
văd cât de uriaşă şi goală era.
Totuşi, când am încercat să o privesc,
casa dispăru, la fel şi toamna şi cei doi stejari,
iar colina începu să curgă prinzând o nuanţă de
albastru.
***
Eram singur. O pată de nisip într-un
imens albastru. Valurile erau calme şi calde.
M-am privit în apa sărată. O altă mască
nefericită.. Mi-am spălat chipul şi am înotat.
Am simţit cum apa caldă mă spală pe exterior
şi interior. Simţeam cum sarea mi se lipeşte de
piele. M-am aşezat din nou pe mica pată de
uscat. Nu era mult loc pe ea, nu era mai mare
decât o chilie micuţă. Mă simţeam atât de mic
în comparaţie cu acea imensitate albastră. Am
adormit în nisipul cald. Nu am visat nimic. Tăcerea mă apăsa.
Când m-am trezit, un corb negru mă privea. Ghearele îi erau afundate în nisip, iar ciocul
îi era pătat de sarea albă. Ştiam că aici trebuia să fiu, toată aceea lungă călătorie ca să mă
întâlnesc cu el.
- De ce a trebuit să ajung aici? De ce aceea ascensiune infinită? Dacă o luam de la început
pe calea din partea dreaptă ce s-ar fi întâmplat?
- Nu conta prin ce parte o luai, tu tot ai fi fost nevoit să urci colina.
- Dar are măcar un sfârşit?
- Nu, sfârşitul ascensiunii îl faci tu. Oricât ai fi urcat, undeva tot te-ai fi oprit, obosit, ca în
următoarea clipă să reapară cei trei pini.
- Cine era bătrânul?
- Isaak..., doar tu l-ai numit aşa.
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Nu ştiam de ce îl întrebam eu toate acestea pe corb, nici nu ştiam de unde avea el puterea
de a vorbi, probabil din acelaşi motiv pentru care a trebuit să fac acea ascensiune a dealului şi a
trebuit să îi dau nume bătrânului nenumit.
Corbul dădu să plece
- Stai… de ce? Vreau să ştiu.
- Toţi vreţi să ştiţi, toţi vă irosiţi viaţa căutând o explicaţie pentru ea în loc să o trăiţi. Tot
ce trebuie să ştii e că bătrânelul eşti tu, eşti un om care se ascunde în spatele a nenumărate măşti
confortabile. Ei bine eu trebuie să plec. Îţi mai zic încă ceva: te numeşti Isaak, şi încă nu ai ajuns
în vârful dealului.

Vlad I. T. Popa

Vlad-Zian
Un corb coboară din iubire. Are în cioc o
inimă de abur. Înăuntru, un suflet jucăuş. Nu
se mai distinge nicio culoare. Doar un licăr
şi un freamăt de soare. Părinţii lui Zian
aşteaptă. În fiecare mână au ceşti de ceai. Se
uită la ele. Ceştile scot clinchete oarecum
cristaline. Inima de abur stă pe o cracă.
Corbul se odihneşte. Zian vorbeşte cu o
rândunică:
,,Părinţii mei au clopoţei de porţelan.”
,,Nu mă deranjează, cântă rândunica.
Fiecare cu viersul său.”
,,În cartea mea au citit doar pe ascuns. Sau uitat pe pereţi.”
,,Acolo se află cărţi pe care tu nu le poţi
încă descifra.”
,,În poveştile mele se află lacrimi. Paharul
meu se umple şi se goleşte odată cu
respiraţiile foilor.”
Rândunica îl întrerupe. Cântă. Corbul,
rămas cu ciocul întredeschis, are grijă de inima de abur. Părinţii lui Zian lasă ceştile pe pământ.
Iarba se retrege în propria carapace. Gresia îi ia locul. Decorul se schimbă gradat. Un salon de
spital se iveşte în mijlocul pădurii. Aici ecourile îşi prelungesc şoapta. Obiectele au taine şi
poveşti de spus sau de nespus. Tatăl lui Zian pluteşte pe un covor de iubire. Corbul îl conduce.
Fiul îl urmează. În salon creşte un copac. Foşnetele lui fac inima de abur să tresară. Florile plâng.
Zian le mângâie uşor. În depărtare, mierla pregăteşte un toast.
Face repetiţii: ,,În cinstea ta, corbule!”
Corbul este în salon. Intuieşte ceva. În atmosferă plutesc nervuri. Păsările şi cu frunzele sunt
puternic vascularizate. Zian se urcă pe o floare. Floarea este recunoscătoare. Mierla se află lângă
părinţi. Aceştia sunt în pijamale şi poartă la ei plase în care sunt aripi de rezervă. Spitalul se
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îndepărtează. Iarba creşte accelerat. Zian poate deveni adult dintr-o dată. Dar încă nu devine. Mai
întârzie puţin. Duce corbul în lesă şi îi pune o compresă.
,,Aş asculta o poveste”. Zian îl citează pe Vlad:
,,Până atunci însă trebuie să crezi că lumea întreagă
aşteaptă vise, iar copiii, îngeri de vise. Fă frumoasă
moartea, luminează colţurile întunecate de deznădejde!
Iubeşte lumina, mângâie întunericul, mângâie-l şi-l
alină!”
Corbul ascultă şi bea dintr-o ceaşcă de ceai. Mihai se
ascunde după un fotoliu. În mână ţine un samovar greu
şi, când nu suntem atenţi, le toarnă în ceşti. Ovidiu nu
vrea să intre în prim plan. Stă sub geam şi degustă
realitatea. Un aşa zis personaj, cu prescurtarea C.,
tricotează şi vorbeşte în deşert. Părinţii stau în aşteptare.
,,Înfloreşte-i pe oamenii tăi aşa cum te-am înflorit eu
pe tine, dăruieşte şi primeşte bucurie!” spune Zian.
Vlad merge cu bicicleta prin camere şi saloane. Are
portbagajul plin de petale. Petalele-i zboară cu gingăşie.
Într-un salon întâlneşte gânduri, într-altul utopii. Un
copil cu nasul plin de idei adulmecă scântei. Zian le
pune într-o cutiuţă de metal. Ziana se iveşte de după
perdele. Are şiraguri de mărgele. Petalele plutesc pe pământ. Apa este un foc mai potolit. Pe ea
nu pot pluti petale de trandafir. Poate doar petale de curcubeu.
Un mesaj grăieşte. ,,Voi reciti cartea de poveşti a fiului meu. Rolurile se vor inversa. Voi
deveni fiul fiului meu.”
Mama este în legendă. Priveşte gânditoare un porumbel alb. Pe măsură ce citeşte, ,,paginile
încep să zboare precum nişte fluturi de zăpadă înapoi în bibliotecă.”
,,Înfloreşte-i pe oamenii tăi aşa cum te-am înflorit eu pe tine, dăruieşte şi primeşte bucurie!”
Zian primeşte cuvintele cu sufletul dezgropat din petale. A căutat după el, prima oară, mierla,
apoi rândunica. Corbul l-a găsit tocmai când pe deasupra zbura un fluture de sticlă.
Mihai lasă samovarul jos. Prin faţa lui plutesc clădiri. Unele din pânză, altele din ocru-închis.
Ovidiu le opreşte plutirea, când trebuie să le încheie câte un nasture–trei. La o vilă de un ocru
puţin mai deschis i-a încheiat fermoarul. Se perindă fluturi de sticlă, case din abur sau din vis şi
păsări diverse. Trece Vlad. Pedalează intens. Zian îl urmează. Aşa-zisul personaj C. se opreşte
din tricotat şi din vorbirea cea deşartă şi începe să aplaude. Capacul de la samovar tresaltă.
Ovidiu alintă cuvintele. Ele trec sub formă de petale. Vlad-Zian le urmăreşte. Pedalează fără
odihnă. Cu o mână se ţine de ghidon, cu cealaltă prinde cuvinte. Le înghesuie într-o plasă
binevoitoare, care tresaltă în jurul bicicletei. Corbul, care ceruse permisiunea de a-şi da jos
compresa, este eliberat din lesă şi se avântă în ajutorul lui Vlad.
Uneori se mai lasă înserarea. Personajele nu adorm decât în gând şi în legendă. Anvelopele
bicicletei se umflă singure. Cuvintele sunt grele ca nişte petale de flori de plumb.
Personajele urmăresc petalele şi sunt mulţumite. Ziana este fericită. Corbul, de asemenea.

Cristian Săuchea
aprilie-iunie 2014
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Şcoala

Centrul

„Regina

de

Maria”

excelenţă

Cadoul
Poveste pentru Ada M. din clasa I
A fost odată ca niciodată o fetiţă. O chema Anastasia. Ea avea un hanorac cu două vizuini. Întro vizuină ţinea un hamster roz şi în cealaltă vizuină un hamster mov. Hamsterii se numeau Rozzy
şi Movvy şi erau vii.
Anastasia nu ştie prea bine încotro se îndreaptă, aşa că merge pe şoseaua spre nicăieri. Nu ştie
prea bine ce caută, aşa că atunci când va întâlni Cadoul nu-l va putea recunoaşte în chemarea
inimii ei.
În faţa Anastasiei apar trei câini mari orbi nemişcaţi.
- Sunteţi statui? îi întreabă ea cu candoare. Nu se sperie, nu se tulbură.
- Suntem orbi.
- Dar de ce nu vă mişcaţi?
- Nu mai ştim încotro. Au dispărut toate mirosurile din lume. Nici florile nu mai au parfum.
- Nici grăunţele nu mai au gust, intră în vorbă cu ei hamsterii într-un glas.
- Ce sunteţi voi? întreabă Câinele pătat.
- Hamsteri de basm. Rozzy şi Movvy.
- De ce de basm?
- Pentru că avem viaţă doar prin Anastasia, stăpâna noastră, şi doar atâta vreme cât ne ţine
palma pe creştet.
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- Şi dacă-şi ia mâinile de pe voi ce se-ntâmplă?
- O, asta nu va fi niciodată! au spus hamsterii revoltaţi.
- Poate o să vă schimbe la un
moment dat cu altceva.
- Cu ce? Suntem de neînlocuit.
- Cu un Cadou.
- Ce Cadou?
- Unul mic alb, a spus Marele
Alb. Acesta s-a apropiat de
Anastasia şi a depus o
mogâldeaţă
pufoasă
la
picioarele ei. E pentru tine, i-a
spus.
- Ce-i asta?
- Mă cheamă Cadou, a spus
mogâldeaţa.
- Şi ce eşti?
- Nici eu nu ştiu, i-a răspuns ghemotocul. Sunt călător prin voinţe străine.
- Cum asta?
- Călătoresc atunci când sunt dăruit. Călătoresc printre oameni şi prin oameni. Sunt făcut să fiu
dăruit.
- Acum eşti al meu.
- Sper că nu pentru multă vreme.
- De ce?
- Mă plictisesc.
- Movvy, fă-i loc lângă tine.
Movvy s-a executat imediat.
- Şi dacă te-aş ţine pentru totdeauna? l-a întrebat Anastasia.
- N-o să faci asta, fiindcă nu ţi-ar folosi la nimic. Rămân cu tine doar dacă mă dărui altuia mai
departe.
- Cum? Nu înţeleg.
- De fiecare dată când sunt dăruit trec la altcineva şi rămân şi la cel ce mă dăruieşte.
- Cum asta?
- Nu-mi dau seama nici eu prea bine, însă aşa stau lucrurile. Cred că mă multiplic. Atunci când
plec de la cineva nu-l părăsesc, ci sufletul îmi rămâne la el pentru totdeauna. Şi comunic în
permanenţă cu toate sufletele rămase, cu toate sufletele acelea pe care le-am avut. Ele sunt
suflete ale darului, sufletele mele. Trăiesc ca într-o serie a nostalgiilor. Trăiesc şi sper că seria e
nesfârşită.
- Şi acum o parte din tine este cu câinii cei orbi?
- Da, partea mea oarbă, inima care acţionează orbeşte.
- Ei cum sunt? l-a întrebat Anastasia privind Câinele pătat, Marele Alb şi Orbul de pluş cum se
îndepărtau agale.
- Nu pot să-ţi spun decât că au inimi sensibile.
- Sunt sensibili, vulnerabili, vrei să spui?
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- Nu: ei văd prin inimă aşa cum vedem noi prin ochi. Au o vedere directă. Altfel nu i-ai fi
întâlnit. Dar acum trebuie să ne grăbim, altfel nu vei mai avea cui să mă dăruieşti.
- Unde vrei să te duc?
- În satul oamenilor de sticlă. Să ne grăbim, Anastasia, căci în curând o să se lase pustiul!
- Ce sunt oamenii de sticlă?
- Ce întrebare! E simplu: oameni prin care vezi.
- Şi ai vreo preferinţă anume cui să
te dau?
- Nu: tu trebuie să alegi. Destinul
meu este să călătoresc în orb.
- În orb?
- Voinţele de-a dărui să-mi rămână
străine.
Anastasia a întins mâna în care ţinea
mogâldeaţa către Copilul de sticlă fără
să spună nici un cuvânt. Copilul de
sticlă a luat-o fără să spună nici el
vreun cuvânt: a luat-o ca pe lucrul cel
mai firesc.
Anastasia auzea acum Cadoul cum îi
vorbeşte direct în inimă şi vedea
universul interior al Copilului de sticlă
cum îşi trece strălucirile şi culorile şi
emoţiile prin transparenţele vii ale
tuturor tainelor satului.

Mihai M. S. Maxim
26. 10. 2014
Stalker Game

Mansarda în flăcări
Muncea de zor. Şi fără spor.
Gândise ani în şir la invenţia sa dar îi lipseau mijloacele de a o pune în practică. La un
moment dat şi-a vândut apartamentul şi a cumpărat o mansardă neterminată – urmare a crashului imobiliar…
E cea mai bună soluţie, îşi repeta cu obstinaţie. Se ştie prea bine cât e de important să gândeşti
pozitiv. În orice situaţie.
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Zis şi făcut. A trecut la amenajarea mansardei ca prototip al invenţiei sale. Nu a precupeţit
nici un efort, cum se zice. Şi nici nu s-a zgârcit la bani. Ieftin cumperi, ieftin porţi, spunea,
cândva, bunicul lui. Aşadar, a cumpărat scule performante şi cele mai bune materiale. Problema
e că îi veneau în minte alte şi alte îmbunătăţiri ale proiectului, trebuind să ajusteze din mers
planurile prototipului.
Ajunsese în pragul unei crize de nervi. Perfecţionist cum era, şi neîncrezător în sistemul
medical autohton, se autotrata, după ce în prealabil navigase în neştire pe internet, de unde alegea
cele mai fanteziste metode. Şi-a dat curând seama că alinarea nu-i putea veni decât din zona
paranormalului. Par anormal? îşi zicea el, scrutându-se în oglinda din baie. Amice, ţi se-mpare,
îşi răspundea, făcându-şi cu ochiul. Un ochi pe faţă, două pe dos, murmura maică-sa, în copilăria
lui, pe când îi împletea un nou model de puţovăr (corespondentul infantil al lui „pulovăr“).
Evrika! a strigat el într-o noapte când, în timpul unui vis – cum altfel –, a găsit soluţia. De
fapt, Ideea a venit… de undeva… N-avea importanţă de unde. Principalul e că a venit exact când
avea disperată nevoie de ea. Mai ceva ca în telenovele, nu-i aşa că-i aşa?...
Într-o săptămână, prototipul era gata. Răbdător, a aşteptat week-end-ul. Era vară, era luna lui
cuptor – luna concediilor. Majoritatea vecinilor erau plecaţi la munte, la mare, la soare, la ţară
etc.
În acea noapte cu lună plină, fără să anunţe pe nimeni, şi-a îndeplinit visul ce-l visase încă din
adolescenţă.
Sibiu, 15 iulie 2014

ovidiu stanomir

30

Scrisoare de dor
„Frunzelor, copacilor vreau să vă spun ceva,” glăsuieşte Anda.
Are ochi umezi, calzi, oarecum vioi. Are câţiva anişori şi experienţă doldora.
„Florile portocalii mă fac să mă simt aproape de...”
Face fetiţa o pauză. Nu mai ştie cum să continue. Se fâstâceşte, se bâlbâie puţin. Îi este dor de
fratele ei plecat în alt oraş la studii. Vede tineri cu geamantane, oftează. Culege o frunză de pe
asfalt. Mângâie o pisică imaginară. Vorbeşte cu o portocală. Pregăteşte în gând scrisoarea.
Cuvintele îi vin şuvoi.
Unchiul ei o aruncă în sus de câte ori o vede.
Mătuşa se joacă cu ea. Anda este mulţumită. Părinţii
sunt permanent cu ea, oriunde ar fi. Sufletul le este
plin. Bunicii o adoră.
Scrisoarea continuă.
„Când mă duc la grădiniţă, culeg o garofiţă.
Floricica este plină de miez. O plantez în ...”
Murmurul ei nu se mai aude. Poate că în pământ o
plantează, sau în inimă, ori în suflet.
„Aş vrea să mă fac balerină”, surâde năstruşnic.
„Poate nu e o idee prea bună. La grădiniţă mă voi
juca cu soluţiile problemelor. Din ele vor ieşi
fluturaşi. Apoi, balonaşe. Poznaşe.”
„Avem serbare,” ne cheamă Anda.
Toţi, cu mijlociu cu mare, ne prezentăm. Anda
spune poezii. Desenează. Dansează. Rudele
jubilează. Li se rotesc ochii. Unchiul se urcă pe o
scară. Anda dialoghează:
„ Sunteţi aici să ne vedeţi. Suntem copii cuminţi,
aşezaţi, respectuoşi...”
Unchiul de pe scară se urcă pe sobă. Soba este rece.
Aproape că cedează. Lumea se uită hipnotizată.
Anda îl ceartă:
„Dă-te jos! Eşti ca un bufon. Aici lumea este

serioasă. Ne faci de ruşine!”
Unchiul se conformează. Se dă jos şi-i înmânează nepoatei un mănunchi de frunze de tei.
„Frumoase sunt, spune Anda. Sper că te-ai potolit.”
Copiii din grupa mare se unduiesc sau se unduie. Anda face câteva mişcări graţioase. Rudele
aplaudă. Iau cuvântul ceilalţi copii. Scrisoarea continuă. Soba începe să se încălzească. Emană
bucurie. Copiii sunt zglobii. De afară se aude zgomot de motoretă. Ori de motocicletă. Cine ştie?
Categoric, scrisoarea nu se apropie de final. Se pun câteva „puncte-puncte”. Se face o pauză.
Lumea admiră. Anda mimează. Este în aşteptare. Văzduhul e în sărbătoare. Fluturii zboară.
Transportă frunze şi flori.
„Să mergem acasă. Serbarea s-a încheiat”, spune cineva.

Cristian Săuchea
21.12.201 Stalker
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Caleidoscopul

(Povestea inimii ascunse)

A fost odată ca niciodată o lună amară. Ea strălucea noapte de noapte deasupra Pădurii de
Argint şi, cu toate că nopţile erau profund ivorii, Pădurea era întotdeauna albă strălucitoare.
Pătrunşi de seriile lungi ale luminii polarizate ca de abisuri şi deznădejdi, doi copii – băieţel şi
fetiţă – se plimbau fără ţintă printre copacii albi vaporoşi. Cei doi fraţi erau şi ei albi: muriseră
iarna trecută şi acum treceau iarăşi prin fosta lor viaţă. Cele două spectre îngemănate îşi căutau
trupul şi inima şi nu şi le mai găseau.
Aşa i-a găsit Izabel.
- Cine sunteţi voi? i-a întrebat nedumerită.
Cei doi au făcut ochii mari, s-au speriat şi au
luat-o la fugă. Izabel a alergat după ei. Când a
crezut că nu-i mai poate ajunge, cei doi s-au
oprit.
- Aici trebuia să fie sfârşitul pădurii! a spus
băieţelul.
- Şi?
- Şi nu e.
Într-adevăr: acolo unde Izabel ştia liziera
pădurii era o altă pădure, mai bine zis dublura
pădurii acesteia deoarece, dincolo de linia
imaginară a lizierei, copacii se repetau identic.
- Pădurea e mai rapidă decât noi, a spus fetiţa.
Aleargă mai repede decât putem noi alerga. Să
ne oprim aici, altfel nu ştiu cât o să mai crească!
a propus ea.
- Degeaba. Am trecut a treia lizieră. Suntem în
oglinzi de păduri. Pădurea de Argint se
multiplică geometric: aşa, ca într-un caleidoscop.
O simt şi o ştiu, a întărit băieţelul.
- Şi noi odată cu ea, a răspuns fetiţa cu tot mai
multă îngrijorare în glas.
- Cine sunteţi voi? şi-a repetat Izabel întrebarea

de-acum câteva clipe.
„- Tu îţi dai seama că eşti nebună, femeie?”
„- De ce?”
„- Vorbeşti cu două fantome.”
„Cine-a vorbit?” s-a gândit Izabel, fiindcă niciunul din cei doi copii nu şi-a deschis gura să
spună. „Cine vorbeşte în gândul meu? Poate e luna amară”, a mai gândit Izabel. Cei doi copii se
uitau fix la ea.
- Eu sunt Grig şi ea e Mag, a făcut prezentările băieţelul.
- Eu sunt Izabel, a spus Izabel cu hotărâre.
- Ştim cine eşti, a spus fetiţa ridicând înţelept o sprânceană.
- De unde…?
32

Izabel n-a mai avut timp să-şi ducă-ntrebarea până la capăt. În spatele celor doi fraţi au apărut
încă trei perechi de gemeni – băieţel şi fetiţă. Erau probabil dublurile generate de trecerea
perechii iniţiale prin cele trei liziere.
- Eu sunt Gray şi ea e Ma.
- Eu sunt James şi ea e Flora.
- Eu sunt Ghost şi ea e Ruth.
- Cred că devin uşor schizofrenic, a spus Grig îngândurat.
- Şi eu îmi pare că am căpătat personalitate multiplă, a întărit Mag, sora sa.
- Ce se întâmplă cu noi? au întrebat Gray şi Ma într-un glas. Gândim şi vorbim ca nişte oameni
mari. Cuvintele acestea nu ne sunt proprii.
- Autorul nostru inventează situaţii fără ieşire, a
răspuns James şi Flora l-a îngânat.
- Cine e autorul? a întrebat Ghost. Ruth tăcea; doar
îl privea.
„E luna amară”, a gândit Izabel.
- Eu am fost în luna amară, a spus Gray, ca şi cum
ar fi ştiut ce gândea Izabel. De acolo se vede tot. Nu
sunt decât patru păduri şi fiecare se vede de sus ca o
frunză enormă. Suntem într-un trifoi cu patru foi –
aşa se vede din lună.
- Şi noi? a întrebat Ghost.
- Noi doar ne jucăm.
- De-a ce?
- De-a viaţa şi de-a non-viaţa. Aşa se cheamă. Mia spus chiar ea.
- Eşti sigur? l-a întrebat Ma.
Băieţelul a dat din cap afirmativ.
- Să ne jucăm atunci, a propus Ma.
- Da: să ne jucăm mai departe, a îngăduit Gray.
- Şi totuşi: de-a ce vă jucaţi? a vrut să ştie Izabel.
- Acum ne jucăm de-a priveghiul, i-a şoptit Grig
complice.
- E cam sinistru, i-a spus Izabel.
- Nu, că suntem deja morţi, nu mai murim niciodată. O dată a fost deajuns.
Grig s-a uitat la Mag şi a înclinat uşor capul:
- Să ne întindem spre somn!
- Dar nu dormim de-adevăratelea: doar ne prefacem, i-a făcut Maggy cu ochiul lui Izabel.
- E doar un joc, a asigurat-o şi Grig. Nu trebuie să te sperii.
S-au luat de mână. S-au întins amândoi pe ceva ce era ca o lespede. Lespedea avea la mijloc o
cruce pandantiv. Crucea era perfect pătrată.
- Ziceam că aici ne e cimitirul, a ridicat Maggy capul spre Izabel clipind cu subînţeles.
- Nu vă înţeleg deloc jocul. Care sunt regulile? Cine pierde şi cine câştigă? i-a întrebat Izabel
cu seriozitate.
- E simplu. Noi suntem noi, i-a spus Grig. Adică eu şi cu Mag. Ei nu sunt ei.
- Cine?
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- Gray şi cu Ma suntem tot noi, dar nu suntem noi înşine.
- Nu?
- Suntem noi aşa cum ne visează mama.
- Iar James şi Flora suntem noi cei din visarea lui tata.
- Şi Ghost şi cu Ruth…? s-a luminat Izabel.
- Suntem noi aşa cum ne visezi şi ne vezi tu, a lămurit Grig. Şi suntem cei mai palizi: nu avem
nimic, chiar nimic.
- Suntem translucizi, a adăugat Mag şi Izabel a simţit în vocea ei un mic reproş nemărturisit.
- Dar de unde să vă fi dat eu consistenţă? i-a implorat Izabel. Abia de v-am cunoscut.
- Trebuie să ne iubeşti.
- Vă iubesc, vă iubesc!
- Nu trebuie să strigi.
- Nu trebuie să o spui. Fii!
- Să fiu? Cum să fiu?
- Aşa, pur şi simplu. Aici e ţara
sincerităţii.
Izabel a ştiut atunci că lespedea pe
care stăteau culcaţi a somn Grig şi cu
Mag se află la întretăierea celor patru
liziere ce formau trifoiul cu patru foi
al lumii din vecinătatea eternităţii.
Crucea pandantiv era chiar semnul întretăierii lizierelor. Atunci şi-a amintit că merseseră sau
alergaseră în cerc. I-a privit cu atenţie pe Gray şi pe Ma. Chipurile lor erau mai îmbujorate, ochii
mai mari, degetele mai lungi, mai subţiri şi mai delicate. În jurul lor, aerul se lumina de fiecare
dată când surâdeau, chiar dacă surâdeau trist. Cea de a doua pădure – a lor – avea culori calde ca
ale primului răsărit al lumii. Din frunzele roşii şi galbene izvora o lumină ca o incandescenţă vie.
Luminile pădurii acesteia făceau volute în aer mai înainte să se aştearnă pe pământ, apoi iarăşi se
ridicau, ca şi cum s-ar fi odihnit. Erau ca nişte duhuri. Izabel era convinsă că dacă ar fi ridicat
atunci ochii spre cer ar fi văzut ochii şi chipul mamei. Dar nu i-a ridicat, s-a sfiit să-i ridice, să nu
tulbure taina.
James şi Flora aveau trăsături mai severe, s-ar fi putut spune că erau făcuţi din unghiuri şi linii
drepte, ferme. James avea o carte în mână – o carte groasă, îmbrăcată în piele – şi purta ochelari
cu rame metalice. Flora avea o păpuşă în braţe şi aceasta, care arăta destul de sever, ţinea o carte
mică în mână. Şi cărticica păpuşii era deschisă şi păpuşa citea dintr-însa aievea, fiindcă i se auzea
glasul mic, aşa, ca un susur. Cea de a treia pădure – a tatălui – era albastră şi avea copacii ceva
mai înalţi: se alungeau de parcă ar fi fost făpturi vii gânditoare dornice să soarbă lumina, iar
lumina le răspundea prompt, se desfăcea trecând prin frunzişul lor rar în jerbe şi tuburi de raze.
Ghost şi Ruth o priveau timid. Erau ca două fumuri albe, iar pupilele ochilor lor erau însuşi
neantul. Izabel s-a cutremurat. Cea de a patra pădure – a ei – era la fel de albă, de fantomatică, de
străvezie ca ei. O iarnă a nefiinţei o străbătea. O lumină cenuşie trecea ca vântul de miazănoapte,
neobosit, şerpuind peste ei, peste ea. Cei doi stăteau zgribuliţi şi îmbrăţişaţi. Parcă le era şi frică
să existe şi frică să nu se destrame. Parcă se temeau că vraja aceasta cutremurată a făpturii lor
avea să se sfârşească.
Izabel a coborât privirea, ruşinată. În coborâre, ochii ei s-au întâlnit cu cei al lui Grig:
- Nu trebuie să îţi pară rău, i-a spus el.
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- Va fi bine. Totul, i-aa spus şi Mag, apoi au închis amândoi ochii.
- Închide ochii şi tu, Izabel!
- Dar de ce?
- Aşa este jocul.
ntoarcem.
- Plecăm să-nviem, apoi ne-ntoarcem.
Izabel a închis ochii.
- Şi cât trebuie să stăm aşa? a întrebat. Când a deschis ochii, niciunul din copiii aceia spectrali
şi imaginari nu mai era de văzut.
În locul lor era o singură fetiţă. Izabel s-a
s a uitat uluită: fetiţa aceea era ea însăşi, dar nu aşa cum
fusese în copilărie şi cum se ştia din albume, ci exact aşa cum era ea chiar acum – doar că mult
mai mică. Aproape cât o păpuşă.
- Cine eşti tu? s-aa aplecat către adolescenta minusculă.
Miniona i-aa răspuns cu glas lin:
- Mă cheamă Iza.
- Iza, acum eşti a mea.
Izabel nu i-aa mai pus nici o întrebare. Nu i-a
i
mai adresat nici un cuvânt. A strâns-o
strân la piept,
apoi a luat-o în mână şi a pornit împreună cu
Iza pe cărarea pe care venise. Nu se îngrijora
de noua ei companie şi nici nu-şi
nu
făcea
probleme dacă va fi sau nu crezută lala
ntoarcere. Îi vedea în gând pe Grig şi pe Mag
şi părea că-ii aude: „Noi doi suntem una.” Cei
doi, în ultima
ltima lor noapte de pe Pământ, au
aruncat o ultimă privire în urmă. Şi aceasta
era Iza ei.
Nu-i păsa că fiinţa
nţa minusculă pe care-o
care ţinea
în mână – cu viaţa şi cuminţenia ei – fusese
plăsmuită din imaginaţia a doi morţi aproape
ireali. Nu mai avea nici u
un gând. Nu mai purta
nici o dorinţă. Avea totul. Certitudinea se
întorcea la ea şi avea să rămână la ea aşa cum
n-a mai fost niciodată.
Irealul imaginează şi plăsmuieşte realitatea.
Irealul visează, şi visul său este realitatea.
Dar cum se va fi plăsmuind
plăs
realitatea din
visările tremurătoare ale irealului? Cum îşi
plăsmuiesc fiinţele de dincolo chipurile
spectrale din noi? Caută şi-ntreabă
şi
pe cei care
ştiu. Sunt mulţi cei ce ştiu. „Căci vis al morţii-eterne
morţii
e viaţa lumii-ntregi”.

Mihai M. S. Maxim
axim
9. 11. 2014 şi 21. 01. 2015
Celtic 21
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Crăiţa şi vulpea
„Iza, am să-ţi spun o poveste…”

Era odată – şi poate că mai este – o crăiasă micuţă, o crăiţă blândă. De fapt, ea era doar o fetiţă,
una ca oricare alta, însă era atât de fericită şi mulţumită – întotdeauna – încât se simţea ca o
crăiasă adevărată. Şi aşa şi era.
Ea locuia la liziera unei păduri şi avea drept
animal de companie o vulpiţă. Vulpea cea mică
o urma pe fetiţă pretutindeni, mai credincioasă şi
mai devotată decât un căţel. Aceasta deoarece
fetiţa o găsise în pădure pe când era pui –
singură, fără nici un ocrotitor, într-o scorbură
joasă – şi-o luase în grijă.
Crăiasa cea mică şi cu vulpiţa îşi vorbeau tot
timpul, ca două prietene bune. Bineînţeles că nu
îşi vorbeau în cuvinte, cel puţin nu vulpiţa, ci
direct prin visări. Vulpiţa îi dăruia crăiesei cele
mai frumoase imagini ale vieţii ei de fiinţă a
pădurii, cele mai sfioase apariţii de zâne,
legendele neomeneşti cele mai pure. Nici crăiţa
nu îi vorbea totdeauna, ci-i răspundea prin
mângâieri lungi, iar vulpea se înfiora şi se înfoia
din creştet până la coadă.
Şi aşa au trăit şi-au crescut. Şi deşi vulpea şi
crăiasa îşi spuneau multe, crăiasa nu a putut afla
nici cum a ajuns puişorul ei în scorbura aceea,
nici unde dispăruseră părinţii săi. Până-ntr-o zi

liniştită de iarnă, când au ieşit să se plimbe.
Ningea uşor. Vulpea alerga fericită înaintea fetei, se ducea, se-ntorcea. Ridica din când în când
botul să primească din cer aşezarea câte unui fulg.
„Sunt vii!” îi spunea în gânduri fetiţei, căci era mică: ce ştia ea?
- Sunt vii. Bineînţeles că sunt vii, îi răspundea fetiţa, nevoind să o întristeze. Erau în mijlocul
acelor cascade lente de alb şi vulpiţa vedea în fulgi balerine şi dansatori, arlechini şi fiinţe stranii,
pentru care oamenii nu au încă cuvinte. O bucurie străină cobora peste ei în lentori de poveste. O
altă lume se revărsa în a noastră.
La un moment dat, vulpea a devenit foarte preocupată: a observat ceva foarte interesant în
zăpadă. Şi-a apropiat botul. A început să miroasă atentă.
Era o mogâldeaţă cafenie, o bilă de puf.
Deodată un fulger cafeniu i-a venit vulpii direct în faţă. Era o vrabie. Una atât de disperată, atât
de agresivă în disperarea ei, încât aproape că o năucise pe vulpe cu zbaterea aripioarelor ei.
Vulpea a înmărmurit. Părea fascinată. Nu îi venea să creadă că o fiinţă atât de mică sare să o
atace.
Vrabia îşi apăra puiul. Puiul era firav, avea doar câteva luni şi, chiar şi pentru vârsta aceea, era
minuscul: nu va supravieţui iernii acesteia.
- Îl luăm acasă, a decis imediat crăiasa. Şi a luat puiul în mâini să îl încălzească.
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Vrabia s-a liniştit ca prin farmec.
- Şi pe tine te luăm, i-a spus crăiasa. Vezi ce poate face o mamă pentru copilul ei? Nimic nu e
mai puternic decât dragostea mamei – nici viaţa! i-a spus apoi vulpii, văzând-o gânditoare,
retrasă în sine.
„Acum îmi amintesc”, i-a răspuns vulpea în graiul ei,
„îmi amintesc bine. Şi pe mine tot aşa m-a apărat mama
atunci când s-au repezit la noi câinii de vânătoare. I-a atras
pe toţi mai departe, apoi s-a lăsat sfâşiată. Cred că a murit
cu ochii şi gândul la mine. Ştii? ochii ei îi văd şi acum ca pe
două oglinzi ale poveştilor”, i-a mai spus fără cuvânt
vulpea, şi crăiasa a văzut aievea oglinzile, a pătruns pentru
o clipă poveştile.
- Hai, nu mai plânge, i-a spus crăiasa vulpiţei şi s-a
întrebat în gând dacă nu ar fi fost mai bine ca amintirea
aceasta să fi rămas neajunsă. Apoi a intrat în casă cu puiul
minuscul în mână, urmată de vulpe şi vrabie.

Mihai M. S. Maxim
11. 01. 2015

Zidurile cresc din valuri
Apa şiroieşte. O corabie se îndoaie în ritm de ploaie. Din valuri cresc ziduri. Un bătrân merge
pe ele. Barba şterge apa. Demetru, aflat în corabie, murmură. Bătrânul scoate din apă o pâlnie
care captează sunete.
„Sirene… balene…” Atât aude la început. Dozează pâlnia la decibelii potriviţi.
„Când privesc în zare, o corabie imaginară alunecă între ziduri. În ea, ciupercile se adaptează la
secetă. Văd câţiva omuleţi de ceară sau de secară care se balansează.”
„Ploaia cade alături”, gândeşte bătrânul.
Demetru începe să se urce pe catarg.
„Lângă corabia imaginară se află nişte obiecte. Sau fiinţe. Miros ciupercile. Consumă culorile
din ele. Apoi se ascund între ziduri.”
„Ploaia cade alături ”, gândeşte din nou bătrânul.
„Nu cade alături, murmură Demetru. Este invizibilă pe alocuri. Ea irigă ţesuturile.”
„Ce ţesuturi? întreabă bătrânul în şoaptă.”
„Ţesuturile sunt cartilaginoase, sticloase sau mărinimoase.” Vocea este a pseudo-căpitanului.
Bătrânul se ridică pe vârfuri pe un zid înalt. Curiozitatea sa explorează corabia. Omuleţii de
ceară, de pluş sau de secară încremenesc. Ciupercile se închid în sine. Ploaia din invizibilă
devine din-plin-invizibilă. Căpitanul se ascunde după cârmă. Curiozitatea bătrânului inspiră
teamă. Lui Demetru i-a expirat teama de curiozitate. Murmură. Pâlnia receptează:
„Corabia imaginară îşi face preaplinul. Se balansează pe valuri, însă se echilibrează bine pe
ziduri. Fiinţele din ea sau de lângă ea se odihnesc în ciuperci. Bătrânul trebuie anunţat. Barba sa
ar putea fi şifonată.”
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Curiozitatea bătrânului se întoarce în ţesuturi. Omuleţii îşi revin în fire. Corabia imaginară se
întâlneşte cu cea reală. Pseudo-căpitanul îşi dă ordine scurte, precise. Demetru pare precipitat.
Ploaia se suspendă undeva în văzduh. Ciupercile se deschid şi aşteaptă.
„Acuma urmează un moment circular”, apucă să murmure Demetru.
Catargul se clatină. Pâlnia bătrânului înregistrează multe. Voci, gânduri, glasuri. Bătrânul
întinde barba. Este împărţită în două. Într-o parte se opreşte corabia imaginară. Cealaltă parte
este invadată de omuleţii cu ciuperci în mâini. Acestea vor fi replantate ulterior. Sirene-balene
înregistrează tot. Pseudo-căpitanul se face că nu le vede. Demetru se încurcă în barbă. Îl
îmbrăţişează pe bătrân. Pâlnia mărită ecranează curiozitatea balenelor-sirene.
Pseudo-căpitanul îşi arată puţin capul. Se văd doar câteva fire de păr. Omuleţii din pluş se dau
pe derdeluş. Zidurile se retrag în valuri. Demetru se joacă cu barba. Bătrânul a rămas pe ape.
Corăbiile s-au împrietenit. Ploaia transparentă redevine abundentă. Sirenele cântă prin pâlnie.
Omuleţii dansează. Sau visează.
Basmul ratat se încheie brutal. Nu va urma.
„Singura observaţie este că pe una din balene trebuie s-o cheme Stamate”, intervine Mihai.
„Cristina Stamate”, completează Ovidiu.
„Se aprobă.”

Cristian Săuchea
3 august 2014
21 Celtics
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Pentru Amy
4 Aprilie
Poveste simplă
Era o zi, era o rază,
era şi gândul de a fi
pătruns de tot ce se aşază
deplin în verbul a iubi.
O altă zi. Aceeaşi rază
se-ndrăgosti de-o alta lin
şi-n vara strânsă-ntr-o amiază
o luă-ntr-un omenesc destin.
Şi-au stat în veşnicia mică
din om iubind fără răgaz;
şi-n minţi, când timpul se-nfiripă,
aveau curat acelaşi azi.
Dar dragostea a fost furată
sub teiul sfânt chiar din fior
şi-a doua rază, întristată,
s-a stins în ochi de căprior.
O altă zi. Aceeaşi rază
alunecând pe vechi tăceri
adună vieţi tânjind să vază
în urma ei acelaşi ieri.
Mihai M. S. Maxim
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Frăţia de ciocolată

Magda Tudor
Poezii
Risipă
Se uita în urmă, sprijinită pe braţele timpului
Şi regretele îi mângâiau tâmpla,
Tocmai ele, de care fugise întotdeauna
Trăise ani de zile ca o statuie, sus, pe un piedestal
Cunoscuse arşiţa, ploaia, frigul, ninsoarea
Şi o privire albastră ce îi mângâia sufletul.
Un necunoscut o lovi într-o noapte...
Piatra de pe trup se risipi şi rămase doar un miez de suflet.
Îl luă cu el în ţara îngheţului şi a uitării.
Miezul era viu, însă dragostea a murit
Îngropată în cuvinte reci şi aşteptarea
Dintr-o cameră de hotel
Unde nu va pătrunde nimeni...
Risipă de stâncă, de suflet, de cuvinte, de noi.

♠
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Fabulă
Eram ca o pisică
Urmărind un fluture de noapte
Te căutam, te vânam,
M-am îndrăgostit?
M-am transformat într-o statuie de ceară
Şi mâini nevăzute au smuls copilul din mine,
Sufletul lui trăieşte încă alături de tine
Şi ascultă litaniile lumii.
Iar pisica a înghiţit fluturele.

Iepurele de pe lună
Sensul vieţii e iepurele de pe lună,
Singuratic, sperios şi pufos.
Zâmbeşte şi numără poveştile de dragoste,
Visele de copil şi zâmbetele...
Ţi-ai dori să îl iei în braţe pentru o clipă
Dar el se ascunde
Ba se face seceră, ba îşi lasă urechile pe spate
Mimând luna plină
Cândva, cu timpul, îţi vei da seama
Că este doar un iepure
Care ţopăie pe muzica iubirii.

Lanţ trofic
Trebuie să mergem în adâncul Pământului
Să ne vedem, să ne ţinem jocurile, să creştem.
Cerul e invadat de un bătrân care aruncă
Petarde printre stele.
Trebuie să coborâm în pământ
Suntem mai valoroase în moarte decât în viaţă.

Cheia din inimă
Aşteptarea îţi purta numele.
Acele răgazuri când speram…
Că vei apărea de undeva, aşa ca din greşeală,
Că vei fi mereu acolo pentru mine.
Dar acum ştiu că nu este aşa…
Inima mea are o cheie
Cu care îţi ţin întemniţată imaginea înăuntrul meu.
Trebuie să rămână acolo pentru mine, pentru totdeauna,
Închisă şi dansând cu fantasma unei iubiri moarte.
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Promisiune
Pun obsesii pe hârtie, una câte una…
Mă întreb dacă mai sunt întreagă
Şi mă mir de cât de bătrână pot să fiu.
Mi-ee dor de mine cea din trecut,
Aş vrea să fiu mai bună,
Însă doar pe mine mă chinui.
Poate că nu sunt o epavă şi
ş plutesc bine încă,
În ciuda naufragiului de sentimente.
Mi-ee dor de tine, marinar înghiţit
Pentru totdeauna de apele Mării.
Promit să nu îţi uit chipul.

Să nu--ţi faci chip cioplit
Coborând în salină, chipul meu începe
Să împrumute trăsăturile tale
Mă atingeam
tingeam şi îţi mângâiam tâmpla
Ochii tăi vedeau lumina mea
Iar vraja ta dădea viaţă chipului meu.
Să nu îţi faci chip cioplit vreodată,
Pentru că, închinându-te
închinându lui,
Nu o să îmi mai vezi lumina.
Dar aveai deja unul…
Chipul, deja cioplit, devenea din ce în ce mai puternic…
Trăsăturile tale nu mai voiau să stea cu mine
Fruntea devenea febrilă, obrazul încleştat.
Chipul tău a plecat ca o mască
Pe care o îndepărtezi la finalul Carnavalului.
A fost un vis frumos, dar în final am pierdut masca
Vreau totuşi să cred
cre că odată ţi-am atins chipul.

24. 01. 2015
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Anti-haiku
Perpetuum imobile –
Zona lăsată în amaru’ ei;
viață fără viață

ovidiu stanomir

Discronia
Sânge de piatră –
Deznădejdea din noi
Curgând milenar.

Mihai M. S. Maxim
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Cristian Săuchea
Poveşti la patru ace

Revoluţie virtuală
un dirijabil cu elice.”
„Vine revoluţia”,, spune Ion. „Într-un balon de săpun sau într-un
Demetru se scarpină în creştetul capului şi emite următoarele idei:
„Aş putea să încep un basm revoluţionar. E cu perdea. Conţine puţin stuf, un baston şi câteva
urme neclare.”
„Să mi-ll zici. Dar să nu foloseşti cuvântul ‘şi’. Îmi zgârie retina.”
„Voi
Voi încerca, spune Demetru. A fost odată ca niciodată, că de n
n-ar
ar fi fost tot ss-ar fi povestit, un
bostan. Sunt mai multe variante. Bostanul era un cap de motan sau o sferă posesoare de seminţe.
Să începem cu varianta întâi. Bostanul se plimba împreună cu un câine prin stuf. Deasupra
stufului plutea un dirijabil. Dirijabilul era plin de curiozitate şi seriozitate. Din stuf se auzeau
licurici. Dirijabilul tăcea. Bostanul-motan
Bostanul motan era urcat pe câine şi sprijinit într
într-un baston. Dirijabilul
avea multe geamuri-termopan
termopan şi înăuntru perdele. Ce se ascundea în spatele lor?”
„Pe mine mă întrebi?” se miră Ion. „Ai
Ai folosit de două ori cuvântul ‘şi’!”
„Întrebare retorică”,, murmură Demetru. „În
În spatele lor se ascund perdele, iar apoi perdele. Tot
aşa. Perdele din diferite ere anistorice.”
Demetru se urcă într-un
un copac crescut direct din asfalt, apoi continuă povestea:
„Bostanul
Bostanul echilibra situaţia. Prin văzduh se distingeau urme neclare de nori ori câte un
compresor rătăcit. Se odihnea vreo mierlă în el. În lacul micuţ de lângă stuf se îmbăiau păpuşi.
Nu făceau gălăgie, nu cereau ajutor. Bostan
Bostanul-motan
motan sprijinit în baston imaginează o cuşcă
pentru mierlă. Face un duplicat, apoi o duzină de duplicate. Mierla se strâmbă. Este năucită…”
„Ăsta-ii un basm plictisitor. Am adormit de trei virgulă paisprezece ori”, se auzi vocea lui Ion.
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„Bine. Varianta a doua; bostanul era o sferă posesoare de seminţe. Stând în cap, ne vin idei. Ţie
nu-ţi vin?”
„Te întrerupi prea des, mormăi Ion. Firul anti-logic se încurcă.”
„Să continuăm. Bostanul avea lângă el un borcan. Desigur, plin de seminţe. În timp ce
povestim, să ne sprijinim într-un baston. Ideile sar ca purecii.”
„Parcă nu mai foloseşti atât de des cuvântul ‘şi’.”
„Nu-l mai folosesc. S-a pierdut în borcan. Bostanul strănută brusc. Se împrăştie numărul de
aur de seminţe. De aici vine revoluţia virtuală. Se fac prea multe baloane de săpun. Acestea
invadează spaţiul anti-aerian şi tulbură ideile unor oameni. De exemplu te pot tulbura pe tine.”
„Pe mine?” se miră Ion. „Ce treabă am eu cu povestea asta?”
„Eşti eroul principal. Te afli în cel mai mare dirijabil cu elice.”
„Poate în cel mai mediu dirijabil. Să vedem ce mai scorneşti.”
„Eu nu scornesc nimic”, protestează Demetru. „Citesc din bulele de săpun. Sunt pline de
pasteluri. Vara înnoptează în prag de decembrie, iar iarna valsează lent…”
„Ai rămas vreodată repetent?” îl întrerupe Ion.
„Da, odată când învăţam într-un vagon”, răspunde Demetru.
„Aşa zisul tău basm va fi îndosariat în dirijabil. Eu nu mai pot să-l ascult. Poate îl va asculta
fratele tău virtual.”
„Când se va întâmpla asta? ”
Ion îşi mângâie mustaţa. Nu spuse decât:
„My name is John. Mă duc să arunc ceva la tomberon.”
„M-ai surprins plăcut. Ai vorbit într-o limbă străină.”
„Voi lua şi o aspirină.”
Însă din cauza ‘şi-ului’ spus de el, John îşi autozgârie retina. Unii spun că timpanul. Se
îndepărtează ţinându-se de cap.
„Ne mai întâlnim? ”
„Deocamdată nu”, se aude din depărtare. „Retina mă doare. ”

Cristian Săuchea
10 august 2014
21 Celtics
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Sacul din codrul albastru
În codrul albastru dorinţele ar putea să se materializeze. Găseşti două roţi de motocicletă, o
armă de apă, un leagăn de cobai alb şi câţiva cop
copaci
aci cu crengi lipsă. Este posibil ca în locul
crengilor lipsă să întâlneşti funii deghizate în liane sau arme străvezii-transparente.
străvezii transparente.
Aşa îşi gândea discursul Demetru. Era pădurar prin delegaţie. Uneori lipea afişe antipublicitare.
De multe ori era văzutt cu un sac. De acum înainte i se va spune „sacul”.
„Nu treceţi pe aici că nu veţi vedea niciun elicopter prăbuşit”, scria pe un afiş;
afiş sau pe altul: „Pe
acest tărâm nu a trecut niciun câine orb.”
Exista o gară în care opreau arici cu ţepi albastre. Demetru
Demetru aduna ţepii căzuţi şi îi punea în sac.
În fiecare trebuia să existe cel puţin o frunză. Aşa se curăţa pădurea de frunze veştejite. Sacul
avea magneţi ataşaţi. La nevoie atrăgea trenurile de arici care aveau lipsă de idei ori de
combustibil. Demetru avea atârnate de ambele urechi ceasuri. După unul se orienta cobaiul alb
care se legăna, iar după celălalt se sincronizau roţile de motocicletă.
Când codrull albastru avea dorinţă de apă, se transforma într-un
un lac. Demetru devenea salvamar
prin delegaţie. Arunca diverse obiecte din sac: colaci de salvare, colaci de mâncare, uneori cu
frunze.
Aricii se prezentau într-un
un loc stabilit. Sacul se deşerta din când în când. Copacii se
transformau în case; case frumoase şi case friguroase. Demetru umbla cu un trunchi într-o mână
şi cu un colac în altă mână. De pe geamurile caselor friguroase tremurau cozi. Aveau anticovrigi
în coadă. Din casele frumoase ieşeau aburi. Ciocolatii sau albaştri. Sacul era răbdător. Aricii, la
fel.
„Poate să înceapă activitatea p
pe ziua de azi.”
Aşa scria pe un afiş apărutt ca din senin. Demetru cită: „Este
„Este un sfârşit prea brusc. Nu există o
tehnică a finalului. Trebuie pus în educaţie.”
Aricii rămaseră cu boturile închise.

Cristian Săuchea
14 septembrie 2014
Stalker
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Ace ies din pământ
Sub locul unde au stat mai mulţi arici încep să crească ace. La început, ace de gămălie. Chiar şi
câte o ţigară ascunsă. Demetru, rostogolindu-se într-o minge mare de pânză, calcă pe ace. Vrea
să extragă ţigările. Ele nu se lasă cu una cu trei. Intră degrabă într-un bordei. Acesta se numeşte
„ţigăria” sau „ţigareta”. Paznicul este un schelet pe care scrie „Artefact nr. 5”. Pe o rază de
epsilon kilometri se sperie vieţuitoarele. Aricii s-au adăpostit într-un tren părăsit, fumătorii
locuiesc pe un aisberg, Demetru într-o minge greu de speriat, iar acele de gămălie într-o cupolă
transparentă, poate imaginară. Iarba s-a autodetonat pe o suprafaţă nici prea mică, nici prea
mijlocie. Acele rezistă. „Artefact nr. 5” fumează. Fumul se desprinde şi se înmagazinează într-un
norişor. Periodic, plouă cu tutun. Acele de gămălie sunt nevoite să se transfere în ace de cusut.
Tutunul plouat este în pământ înmagazinat. Demetru este protejat de fumul netulburat. Este
vigilent şi urmăreşte discontinuu câte o oportunitate de a fuma.
„Ultima frază este nesuferită”, afirmă un observator nefumător. „Trebuie tăiată.”
„Nimic nu se pierde, totul se păstrează”, răspunde prompt Artefact nr. 5 cu un muc de ţigară în
colţul dinţilor.
Demetru prinde o ţigară. O aprinde repede cu unicul chibrit păstrat. Trage un fum şi mingea de
pânză se sparge. Nu se ştie exact de ce. Ţigara să fie de vină sau un glonţ globular plecat dintr-un
pistolet travestit. Mânuit de observator sau de Artefact nr. 5.
Neprotejat de fumul de ţigară începe operaţiunea de intoxicare a lui Demetru. Din intoxicare se
transformă în dezintoxicare. Noroc cu o gumă mentolată crescută între ace. Este tot sub formă de
ţigaretă. Starea de rău i se estompează. Mestecă alene. Observatorul gândeşte:
„Nimeni ţigări nu mai doreşte.”
Artefact nr. 5 începe să se teamă. Bordeiul, la fel. Ţigările se topesc. Demetru le ignoră.
Artefact nr.5 devine încetul cu încetul un cyborg menajer. Acele de gămălie îl integrează.
Observatorul mătură de zor. Norişorii se împrăştie. Miroase a levănţică. Demetru e tare obosit.
Picoteşte.

Cristian Săuchea
21 septembrie 2014
Stalker
Nu putem accelera
„Nu fugi după timp. Nu-l poţi prinde!”
Acest mesaj se aude din vale. Acolo, momentan, nu creşte nicio floare. Demetru îşi destupă
timpanul cu mişcări destoinice. Aude clar un ţânţar molatec care se preface că este animal de
pradă. Lansează un atac electromagnetic. Undele se transmit din fluture în fluture. Ajung la
Demetru distorsionate. Sunt traduse de o fantasmă a minţii. Atacul diluat se transferă într-o
fraternitate ideatică.
„Nu încercaţi să acceleraţi. Timpul oricum trece şi uneori se petrece.”
Mesajul se aude din deal. Florile îl transmit din petală în petală. Ţânţarul molatec cu o antenă
instalată surprinde prin pasivitatea lui. Lui Demetru i s-a înfundat nasul. Respiră prin gură şi prin
urechi. O muscă i-a intrat în nara stângă. În nara dreaptă are un fir de iarbă. Somnul coboară de
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pe deal. E ca o ceaţă străvezie. Ţânţarul aţipeşte pe o castană. Fluturii dau din aripi pe loc. Lui
Demetru i se închid ochii, i se lasă urechile şi îi alunecă lupa de pe ochiul drept. Îi ajunge în
dreptul obrazului. Alunecă lin. Timpul se dilată din plin. Pe obrazul stâng al lui Demetru i se
plimbă cuvinte. În moleşeala sa le simte. Sunt deşarte.
Fluturii dau, în continuare, din aripi, ţânţarul se face puţin ponei.
„Grijă mare, dimineaţa e polei!” se aude un glas. Poneiul are ochelari. Între flori sunt gropi.
Acolo un ţânţar şi-a scrântit un picior. A alunecat din cauza poleiului într-o groapă de potenţial.
Ceaţa verzuie se face albăstruie. Somnul se diluează. Timpul nu accelerează. Aşa pare. Demetru
se întreabă:
„Am adormit sau mi s-a năzărit?”
Musca din nara stângă se mişcă şi începe să-l gâdile. Strănută Demetru. Firul de păr este
înghiţit de un fluture. Musca se împrieteneşte cu ţânţarul, care din ponei s-a făcut pui de armăsar.
Demetru îşi aranjează lupa, îşi ridică urechile care se pleoştiseră, îşi destupă nasul, se urcă pe o
castană uriaşă şi începe un discurs:
„Ne-am strâns aici să avem o comuniune de idei. Ţânţarul din armăsar s-a făcut din nou ţânţar.
Deci, se poate. Să ne potolim şi să discutăm.”
Fluturii dau din aripi nedumeriţi. Demetru îşi face vânt cu un evantai din teflon. Are o migrenă
bruscă. Ţânţarul îi oferă nişte iarbă. Demetru rumegă. Căderea de tensiune îl face să dea din
coate.
„Nu putem să ne ţinem după timp. Nu accelerăm, doar discutăm.”
„Mai târziu, acuma nu mai este timp”, se aude din deal sau din vale. Vorbele au accent dulce.
Nu se ştie cine le rosteşte. Vom cerceta şi vom reveni. Va urma.

Cristian Săuchea
12 octombrie 2014
Stalker
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Sacul cu ace din codrul albastru iese din pământ şi nu poate accelera
Să facem câteva precizări. Sacul nu este sac, este o pungă menajeră sau o pungă de hârtie, de
fapt un petec de lut. Acele nu sunt ace, sunt fire de iarbă, cabluri de înaltă tensiune sau aţe de
papiotă. Codrul nu este chiar albastru, este roz sau portocaliu. Sacul nu iese din pământ, el iese
din văzduh. De accelerat, nu accelerează, ci levitează.
Acestea fiind bănuite, putem trece la schiţa unui dialog în trei acte.
Actul întâi, supranumit „roţile de motocicletă” sau „ariciul cu ţepi de iarbă”. Demetru este
moderatorul.
„Dau cuvântul motocicletei, spune acesta.”
Un timp se face tăcere în mijlocul liniştii.
„Motocicleta nu vrea să vorbească, glăsuieşte o roată. Voi vorbi eu în locul ei.”
„Se acceptă, şopteşte Demetru.”
„Ca purtător de motor şi ca trecător grăbit declar solemn, jos şi încet că nu am ajuns la nicio
concluzie.”
„Nici nu trebuie. Încă se discută.”
„Ce se discută?” intervine ariciul cu ţepi de iarbă.
„Se discută dacă codrul este albastru, roz sau portocaliu.”
„Nici într-un caz”, remarcă motocicleta. „Acest aspect nu intră în actul de faţă.”
„Într-adevăr, nu este de competenţa noastră”, întăreşte Demetru. „Să nu părăsim tema.”
„Care este tema? întreabă roata a doua.”
„Cred că eşti roata a treia, nu a doua”, şuşoteşte maliţios prima roată, „roata a treia de la
bicicletă.”
Este auzită de un bondar care bâzâia încetişor prin văzduh. Reacţionează prompt şi trage
cortina.
„Armonia trebuie restabilită”, se aude din spatele cortinei glasul lui Demetru.
Actul al doilea, zis „codrul de culoare incertă”. Moderator este ariciul cu voce răguşită, fost
fumător.
„Dau cuvântul ţigării care îmi mai dă coşmaruri.”
Nu primeşte imediat răspuns. Mai multe fire de iarbă se clatină. Sunt foste ţigări părăsite,
abandonate, veştejite.
„Suntem ca frunzele toamna, lăsate de izbelişte. Vrem să fim folosite,” îndrăzneşte o fostă
ţigară.
„Aici nu puteţi vă reluaţi vechile metehne. De aceea codrul nu are culoare. Sunteţi cameleonice
şi vicioase. Ca fire de iarbă vă stă mult mai bine.”
Intervenţia se pare că a fost al lui Demetru, urcat într-un pom. Nu era vizibil.
„Tu cel ce ai vorbit, îndrăzneşte şi arată-te, spuse ariciul.”
„Nu mă arăt, fiindcă nu s-a restabilit armonia.”
„Nu o vezi tu. Ea există, este în curs de apariţie.”
Firele de iarbă se îndoaie sau se înmoaie în bătaia vânticelului.
„Ce frumos era înainte! afirmă o buruiană.”
„Nu era prea frumos. Înainte eram fumător, iar codrul era temător.”
„Aşa este”, întăreşte Demetru. „Acuma eu sunt temător, în locul codrului de culoare vagalbastră. Nu este normal ca din cauza voastră să devină roz.”
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„Nu ne pune pe toţi în aceeaşi farfurie”, se încruntă o păpădie.
„Dialogul pe acest ton nu poate continua”, tuşi gros ariciul.
Actul al treilea, subnumit „acceleraţie, dar numai uneori.”
Un fluture de hârtie, firav şi aprig conduce discuţia:
„Subnumele acesta mi se pare vag. De ce uneori?”
„Să-ţi spun eu”, intervine un ţânţar argintiu. „Când văd o muscă, încetinesc; atunci când văd o
palmă umană, accelerez.”
„Aha, încep să înţeleg”, murmură fluturele. „Timpul nu curge la fel. Clepsidra este mai îngustă
sau mai largă.”
„Nisipul este acelaşi. Este pretutindeni.”
Ultima intervenţie se pare că a fost a fluturelui sau a roţii de motocicletă.
„Armonia s-a restabilit. Putem continua.”
Şi discuţia de-abia acum începe.

Cristian Săuchea
19 octombrie 2014
Zona

Cu scrisul mai încet, cu bârfa mai mult
„Daţi, vă rog, scrisul mai încet “, se aude o voce în vestibul. Este glas de gâză sau de bâză.
„Se dă liber la bârfă?” întreabă un senior.
Nu i se dă niciun răspuns. Frunzele sunt adunate la sfat. La sfat de toamnă. Invitaţii nu sunt
mulţi, însă sunt vorbăreţi. Vântul bate puţin. Răzbate mult. Crengile tremură. Frunzele, nu.
„Se dă sau nu se dă liber?!” insistă seniorul. Este aproape de vârsta senectuţii. Are trese pe
omoplaţi şi este urcat pe un blindat de cauciuc. Miroase a fier. Frunzele nu-l bagă în seamă.
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Şuşotesc. Gâza mănâncă plăcinte cu mere. Frunzele sunt din ce în ce mai multe. Seniorul are
câteva decoraţii lipite pe tanc. Aşteaptă. Pune mereu aceeaşi întrebare.
Din depărtare se aude o sirenă. Are glas de raţă. Gâza se îneacă.
„Încet, nu te grăbi”, spune seniorul.
Cu o mână face semn balastierei cu sirenă
să nu deşerte conţinutul pe frunze.
„Este o crăpătură mai încolo. Vine un
miros neplăcut dintr-o lume abia desluşită.”
„Unde este?” întreabă şoferul.
„Tocmai ai intrat cu o roată în ea. Nu-ţi fă
griji, te voi tracta.”
Şoferul accelerează. Balastiera vibrează,
tuşeşte, betonul mormăie. Crăpătura merge
până la o adâncime de „n” metri. Frunzele
şuşotesc. Gâza mai mănâncă plăcinte.
Seniorul leagă cu o liană bara de protecţie a
balastierei de ţeava de ciocolată a blindatului
de cauciuc. Porneşte motorul de porţelan şi
demarează în trompă. Tot betonul este vărsat
în crăpătură. Frunzele şi-au ciulit urechile.
Betonul alunecă. Din adânc clipoceşte ceva.
Seniorul îl salută pe şoferul mulţumit.
Balastiera este deja departe. Betonul curge lin. Frunzele şuşotesc din nou. Gâza termină
plăcintele cu mere şi se odihneşte. Seniorul scrie. Încearcă să facă acest lucru cât mai încet. După
un timp de „n - 1 ”secunde balastiera îşi face, din nou, apariţia şi deşartă în crăpătură un lichid
maroniu. Frunzele sunt atente. Gâza dormitează. Seniorul scrie pe tanc şi pe decoraţii. Nu mai
întreabă nimic. Lichidul se prelinge pe beton. Dinăuntru se aude ceva nedesluşit.
„Să plecăm de aici.” vorbeşte în somn gâza.
„E periculos”, scrie pe blindat seniorul.
„Au dreptate”, se aude un glas de frunză.
Seniorul scrie în grabă un afiş. Îl lipeşte de un bolovan de lângă crăpătură.
Frunzele, în şir neindian, se aranjează pe un anumit număr de metri pătraţi. Urmează tunul de
ciocolată din care începe să mănânce gâza-bâza. Seniorul tronează sever.
„Să nu opriţi aici betonierele. Opriţi-le mai încolo” spune şoferul.
Notă subpământeană. La solicitarea prietenilor de cenaclu, vreau să spun următoarele:
Acest text nu are nici cap, nici coadă. Se simte un aer dramatic. Să nu scrieţi aşa.

Cristian Săuchea
26.10.2014
Stalker
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Frunze neîmprăştiate de vânt
Vântul bate. Frunzele zboară. Ideile staţionează. Gospodarii ies în faţa porţilor. Mătură. O
doamnă al cărui nume începe cu litera M strânge un coş de frunze. Îl răstoarnă în mijlocul
drumului. Ploscoana se măreşte. Maşinile o ocolesc. Frunzele se solidifică. Anda se urcă virtual
într-un gutui. Din el se vede ploscoana. Doamna M. depozitează încontinuu frunze. Este posibil
ca automobilele să nu mai poată trece. Vecinii se sesizează. Înaintează o petiţie autorităţilor.
Autorităţile vin, constată şi scriu un proces verbal. Doamna M. aduce din ce în ce mai multe
frunze. În vârful ploscoanei îşi face cuib un vultur. Anda îl supraveghează din gutui. O familie de
cobai se pripăşeşte la baza mormanului de frunze. Cobaii fac galerii. Vecinii îşi unesc puterile.
Unul dintre ei, Demetru, foloseşte un picamer. Zgomotul produs de aparat o trezeşte pe doamna
M. Aceasta strânge repede un sac de frunze şi-l deşartă în mijlocul drumului. Vecinii sunt tot mai
neliniştiţi. Frunzele solidificate intră în comuniune cu asfaltul. Vulturul pare din ce în ce mai
semeţ. Anda este cu ochii pe el. Picamerul face stricăciuni minore. Demetru este obosit. Vulturul
zboară. Se urcă pe un stâlp. În curând, mormanul de frunze va ajunge la înălţimea stâlpului.
Cresc copaci direct din asfalt. Autorităţile aduc
maşini grele. Anda mănâncă o gutuie şi priveşte.
Demetru se odihneşte. Vecinii se retrag în case.
Zgomotul scos de maşinării este infernal.
Doamna M. priveşte din spatele perdelelor.
Echipele aduse lucrează din greu. Cobaii sapă
galerii. Vulturul este atins în semeţia sa de aceste
imixtiuni nepermise. Până seara mormanul,
copacii, cobaii şi toate frunzele solidificate sunt
încărcate într-un camion mare şi tare. În mijlocul
drumului se cască o groapă adâncă. Se umple cu
apă.
Doamna M. semnează un contract cu
autorităţile. Se obligă ca în cincizeci şi trei
virgulă patru ore să astupe groapa, să redea
drumul circulaţiei, să cazeze familia de cobai şi
să-i găsească cuib vulturului văduvit de semeţia lui. Vecinul supervizor este numit Demetru, iar
fetiţa Anda este numită observator oficial.
Doamna M. ajutată de domnul M. aduc frunze din grădini, de pe trotuare, din copaci. Groapa
se umple încetul cu încetul. Demetru mânuieşte mistria şi finisează. Anda se joacă în gutui.
Vulturul aşteaptă răbdător. Cobaii, la fel. Vor fi găzduiţi în podul casei familiei M. şi vor avea o
rentă viageră, formată din mâncare potrivită.
După încheierea reparaţiilor, Demetru se declară mulţumit. Anda, la fel. Familia M. se declară
obosită. Frunzele, la fel.

Cristian Săuchea
16.11.2014
Stalker
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Nu se mai închide uşa
Un cal zboară. Iese şi intră. Uşa nu se mai închide. Probabil a coborât în fântâna uitării. Nu mai
ştie dacă este căluţ de iarbă sau cal de fân. Prin văzduh se întâlneşte cu un ochi. Este ţinut într-o
mână mare. E mâna sculptorului cu o anumită imaginaţie. În lipsă de nume, să-i spunem
Demetru. Se aude vocea lui Demetru:
„Căluţule, de ce ai aripile atât de mari?”
„Nu pot să-ţi răspund decât dacă mi se
clarifică un lucru. Eu sunt căluţ de iarbă sau de
fân?”
Glasul i se aude în cameră. Uşa se mişcă
puţin perceptibil. În timp ce Demetru vorbeşte,
mâna vibrează şi ochiul clipeşte.
„Eu îmi pun cu totul alte întrebări. Ochiul
este din marmură, din sticlă sau din porţelan?”
Dintr-o scorbură ies furnici. Se urcă pe
aripile calului. Calului îi este foame.
„Mă întreb, eu ce să mănânc, iarbă sau fân?
Dacă mănânc iarbă şi sunt cal de fân, mă doare
stomacul. Dacă mănânc fân şi sunt căluţ de iarbă, mă dor aripile. În plus, povara furnicilor mă
împiedică să mă bucur de limpezimea zborului.”
„Dragă căluţule, ai devenit puţin patetic şi poetic. Eu vreau să ştiu de ce ai aripile atât de mari
şi din ce material este făcut ochiul.”
„Prea multe întrebări, dragă Demetru. Eu sunt calul unei singure întrebări. Dacă mi-ai zis căluţ,
probabil sunt căluţ de iarbă.”
Îşi scutură aripile şi începe să mănânce iarbă. Furnicile care nu au căzut mănâncă şi ele.
Demetru descoperă fântâna uitării şi priveşte în ea. Se tulbură apa şi se abureşte ochiul. Mâna
tremură. „Aha, gândeşte el. Este din sticlă. Fragil, fragil.” Îl ţine cu ambele mâini.
Furnicile tuşesc concomitent. Probabil din cauza prafului. Căluţul e mulţumit. Va avea un zbor
limpede. Vine brusc întrebarea :
„De ce ai aripile atât de mari?”
„Acuma pot să-ţi răspund. Le am aşa de mari ca, la nevoie, să duc furnici, persoane, personaje
sau chiar Demetri.”
„Aha, înţeleg. Mai am totuşi o întrebare,” rosteşte Demetru.
„Poftim.”
„Uşa asta nu se închide?”
„Nu, nu, aşa rămâne. Face bine zborului dacă rămâne deschisă.”
„Nu de alta; văd că a început ochiul să lăcrimeze.”
Se urcă Demetru cu ochi cu tot pe cal. Acesta îşi ia avânt. Trec pe lângă o pânză mare de
păianjen. Îşi iau rămas bun de la furnici. Zborul pare limpede.

Cristian Săuchea
30.11.2014
Descensorul
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Un text scurt, albastru
Se simte miros de sobă. Demetru mănâncă nuci cu miere. Laptele pasteurizat miroase albastru.
„Sângele este pătat, se aude din apropiere.”
„Are formă de pătrat, şuieră frigul.”
Demetru bea lapte. Este albastru. Şuieră măiastru. Nichita Stănescu a fost oarecum citat. Frigul
se instalează în sobă.
Subtitlul 1 “Sânge de piatră”
Atunci când se schimbă asfaltul, se produce sânge de piatră. Vântul şuieră. Frigul alină durerea
asfaltului.
Subtitlul 2 “Electricitate”
După ce-şi bea laptele, Demetru dă drumul la aragaz. Se uită pe geam. Focul este albastru.
Soba nu mai se simte. În farfurie mai sunt câteva nuci cu miere. Afară, asfaltul pare nou-nouţ.
Stâlpii de electricitate se unduiesc (sau se unduie) în bătaia vântului.
Subtitlul 3 “Prea mult lapte pasteurizat”
Frigul se încălzeşte. Laptele pasteurizat este degrabă ingurgitat. Demetru stă la fereastră.
Priveşte-n glastră. Soba este albastră, aragazul este albastru. Asfaltul se colorează. Pluteşte
liniştea.

Cristian Săuchea
07.12.2014
Zona
Să vedem ce-o mai fi
„Ce-o mai fi pe pajişte?” se-ntreabă urechelniţa,
mestecând o buruiană.
„Ce-o mai fi pe lac?” se-ntreabă un brotac.
„Ce-o mai fi pe-acolo?” se-ntreabă un păianjen
argintiu.
Cele trei întrebări au fost înregistrate pe o bandă de
timp. Din buncărul de sticlă se aude glasul unui tren. Se
cutremură aerul. Telefoanele ţârâie. Urechelniţa mestecă
de zor buruiana. Din mlaştină brotacul pare că priveşte cun ochean. Se priveşte pe sine. Păianjenul argintiu
meştereşte. Trenul se-aude de aproape sau de departe.
Buncărul îşi schimbă culoarea. Are o şosea care duce
spre nicăieri. Trenul staţionează în gări bine aerisite. Se
opreşte pentru un timp timpul. Atunci se apucă
păianjenul de lucru. Ajutoarele sale de nădejde sunt
brotacul şi urechelniţa. Primul aduce frunze mari şi late
sau mici şi late. Urechelniţa aduce buruieni consistente.
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Mestecă de zor. Lucrează cât lucrează până când, chiar în îngheţarea timpului, se-nserează.
Trenul porneşte în căutarea timpului pierdut. Merge pe şoseaua spre nicăieri. Se aude o frână.
Trenul se-ntoarce. Mecanicul iese transpirat. Şeful de buncăr îl priveşte transfigurat.
„Ce s-a întâmplat?!”
„Calea s-a blocat!”
„Cu ce ?”
„Cu pânză fină, buruieni şi frunze.”
„N-ai putut trece?”
„Barajul este inexpugnabil, impenetrabil şi imprevizibil.”
Brotacul este pe lac şi mormăie. Păianjenul lucrează. Urechelniţa ascultă.
Şeful de buncăr se uită la tren, se uită la lac, se uită la brotac. Mormăie ceva.
„Să vedem ce-o mai fi!”

Cristian Săuchea
14.12.2014
Stalker Game
Păianjeni pe câmpie
Elefanţi se îndreaptă spre câmpie.
Primul elefant ajunge. Se urcă pe pânza de păianjen. Pânza nu se rupe. Anda este în pauză de
masă. Elefantul se rostogoleşte. Pânza nu se nimiceşte.
Al doilea elefant ajunge. Are buzunarele pline de
ciocolată. Anda îl vede cu ocheanul. Pe câmpie se
instaurează o anumită veselie.
Demetru este ascuns în tranşee săpate de oameni
somnoroşi. Îşi bea neliniştit cafeaua. Scrie, din
când în când, pe un carneţel. Are un cronometru în
mâna stângă. Pământul se cutremură.
Trece al treilea elefant. Demetru notează.
Elefanţii se mişcă. Pânza nu se rupe. Anda ajunge
şi ea. Este mai grea cu o sută cincizeci şi trei de
grame. A mâncat. Se aşează pe o parte a pânzei şi
începe siesta.
Demetru iese din tranşee. Se întinde bine, intră
înapoi şi notează. Trece al patrulea elefant.
Pânza rezistă. Câmpia se întinde în lung şi-n lat.
Elefanţii se dau huţa. O duzină de păianjeni
patrulează în stânga şi-n stânga. Câmpia se
contractă sau se dilată. Anda cântă în somn.
Demetru se linişteşte. Cafeaua bolboroseşte (dixit
Ovidiu).
Al cincilea elefant apare având în cârcă pe al
şaselea. Acesta din urmă are un mic cârcel la trompă. Al şaptelea apare în trombă. Îi depăşeşte
pe cei doi şi sare pe pânză. Demetru pierde socoteala. Anda doarme, visează şi se leagănă. Este
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nemuritoare, pentru că iubeşte şi este iubită. Demetru iese din ascunzătoare. Cei şapte nu-l iau în
seamă. Se leagănă veseli. Duzina de păianjeni din stânga se mută în dreapta. Urmăresc atenţi
spectacolul. Pânza rezistă. Un fir se desface. Anda îl lipeşte degrabă. Demetru se află în treabă.
Îngroapă carneţelul la umbra unei buruieni nici prea mici, nici prea mijlocii. Sare şi el pe pânza
de păianjen.
Cineva strigă din depărtare. Anda se ridică, îşi salută camarazii şi se îndreaptă spre casă.
Elefanţii iau poziţie de drepţi şi salută cu trompele. Demetru face tumbe. Aude pe cineva vorbind
despre Cassandru, Hedonis, Narcis, Ulise. E un glas din câmpie sau din afara câmpiei. Se va
însera nu peste multă vreme. Până atunci mai avem destul timp de joacă.

Cristian Săuchea
28.12.2014
Stalker
Un text cu ochi
„Deschide ochii”, spune o doamnă numită „frumoasa fără corp”.
„Ce să privesc?” întreabă Demetru
„Priveşte-te bine şi priveşte bine. În aer pluteşte ceva.”
„Cred că este vorba de un dirijabil. Vine dintr-un tărâm unde se află o staţie electrică”,
completează Demetru.
Frumoasa fără corp are ochii larg deschişi. Este vigilentă. Electricianul de la staţia electrică
fixează un punct oarecum imaginar din văzduh. Să fie un dirijabil sau altceva?
De fapt, este un fulg de nea. Demetru se freacă la ochi. Fulgul i se lipeşte de frunte. Aşteaptă sa
mai vină şi alţii. Deocamdată, nimic. Neaua nu se topeşte. Frumoasa fără corp îl priveşte.
Electricianul vine cu un pistol de lipit. De fulg lipeşte o nucă. Alături o scoică.
Frumoasa fără corp are mâini transparente şi privire albastră. Electricianul se retrage. Demetru
se plimbă cu fruntea lată. Neaua pare de ciocolată. Frumoasa fără corp îl urmează. Merge în
mâini. Pe neaşteptate, începe să ningă. În scurt timp staţia electrică se acoperă de zăpadă. Lui
Demetru i se albeşte căciula, iar frumoasei fără corp i se depune un strat de nea pe tălpi.
Demetru merge şi nu rosteşte nimic.
„Deschideţi bine ochii”, se aude o voce.
„Într-adevăr”, răspunde frumoasa fără corp. „Sunt destule gropi. Mi-e frică să nu-mi scrântesc
degetul mic de la mâna stângă. Sau de la mâna dreaptă.”
„N-ai obosit?” întreabă într-un târziu Demetru. Are pe cap un trofeu de zăpadă.
„Eu nu obosesc dacă sunt vigilentă.”
Electricianului îi vine să aţipească. I se transmite şi lui Demetru. Merge şi doarme. Merge.
Frumoasa fără corp îşi continuă şi ea drumul. Privirea albastră încă nu şi-a pierdut din
vigilenţă. Va avea grijă să-l dirijeze bine pe Demetru.

Cristian Săuchea
11 ianuarie 2015
Stalker
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Proze şi aflări în treabă

14.12.2014

Stalker Game

Bătuta pe loc
Cristi face antijoc. N-are chef de joacă, n-are chef de scris. Doar de vorbit. Cred că i-ar fi plăcut
să facem o revistă vorbită. Am putea înființa un post de radio “Castalietta”? Puțin probabil. N-ar
fi vorba doar de bani și de greutatea de a obține o frecvență liberă. Mihai și cu mine suntem
a_sociali. Iubim solitudinea. Și suntem fani Lakonia.
Am jucat bătuta pe loc, cu frumoasa fără cort și cu Margaret Flettcher până când gloaba de aur
ne-a făcut bucata și ne-a tamponat, împingându-ne în decor. Ca într-un basm horror, ne-am dat
de trei ori peste cap iar ATV-urile și ATM-urile noastre s-au transformat în grămezi de fierătănii,
pe când noi am ajuns în atele. Cu asemenea atelaj n-ai cum ajunge la emergență. (Ce rimează cu
emergență? Urgență, demență... Dar și clemență.) Făcuți zob, ne văicărim toată ziua dar mai ales
toată noaptea și le înnebunim pe asistente să ne facă injecții cu endomorfine. N-aș fi crezut
vreodată să aștept cu atâta ardoare să vină tanti sora cu injecția. Așa e viața – plină de surprinse,
unele stupide rău de tot…
Cristi tace. Scrie de zor la o chestioară mustind de umor. Amor amar. Umor usturător. Mihai
se gândește. După care se răsgândește. Vlad nici nu clipește, concentrat asupra foii de hârtie. Aș
scrie o poezie sau măcar o proezie, dar cred c-ar ieși o prostie. Așa că voi lua o pauză, din
această cauză…

ovidiu ☺ stanomir
57

7 sept. 2014

Stalker Game - Călăuza

Nu am un singur dor
Așa cum m-am înțeles cu Stalker, am fugit de la C.C.A.D. (Centrul pentru Copiii cu Atenție
Deficitară – n.n.), pe când se îngânau ziua cu noaptea, direct în no man’s land. Am înșfăcat
prima armă ce mi-a ieșit în cale. Din stația electrică ne-a sărit în față un mutant, pe care l-am
lichidat fără să sclipesc. Iată-ne pe tărâmul câinilor orbi, pe care i-am lăsat în amaru’ lor, căci
frumoasa fără corp ne zăpăcise pe toți cu zâmbetu-i lasciv. Drept urmare, am nimerit în mașina
de tocat. De două ori la rând, ca să fie clar că asta o meritam . Zvârliți în praful uitării, ne-am
ridicat, așa desconsiderați cum ne aflam, și ne-am recompus cu eforturi hiperomenești. Am
zvârlit din nou piulițele, am cules două artefacte albe pentru nopțile negre fără lună, fără stele,
fără mamă, fără tată. În cimitirul camioanelor dezafectate l-am pierdut pe Junior. N-aveam timp
de regrete. Nici de secrete. De pe câmpul deznădejdii am cules un trofeu, apoi, surpriză!, rând pe
rând, două globuri ale pustiirii minții. Având mințile dublu pustiite am mai ridicat un trofeu, pe
care l-am schimbat în laboratorul de studii mutanți cu un artefact.
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De-abia în Chelia țânțarului ne-a întâmpinat un Senior, cu care, în fine, am jucat bâza în
Camera Dorințelor. Ce să fi făcut? ce să fi cerut? doar nu era să-mi doresc să ajung președintele
Statelor Hulite!?
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Stalker

adrenalină pentru to(n)ți
cu toate că a fost un eșec – în sensul că Hedonis s-a învârtit în jurul Camerei Dorințelor până au
fost ejectați cu toții din Zonă – amicul nostrum era teribil de încântat, vă dați seama că se distrase
de minune iar nivelul de adrenalină îi crescuse înfiorător, dincolo de limitele suportabilului, ceea
ce și urmărise, de fapt, întrucât îl lăsau rece atât Camera Dorințelor, cât și posibilitatea de a fi
asimilat, tocat, permutat ori desființat, oricum era un rebut social, situație în care îi făcea o
concurență teribilă lui Cassandru, pe care îl trata cu indiferență, în câteva rânduri ajunsese și el la
perifieria societății, ba chiar mai prejos decât atât, însă era suficient de abil să speculeze și cea
mai vagă oportunitate, fie ea și virtuală, prin urmare avusese câteva reveniri spectaculoase în
show-biz, v-ați dat seama, desigur, că Hedonis e un artist, unul proteic, nu un simplu histrion,
nefiindu-i străină vreuna din modalitățile de exprimare, trebuie făcută însă precizarea că lui
Hedonis cel mai mult în plăcea să se joace de-a pisica și șoarecele, fiind totodată și vânător, și
vânat, ipostaza din urmă îl încânta peste măsură, reușea să se prefacă în asemenea măsură încât îl
ducea de nas pe orice vânător râzându-i în nas acestuia când îi era lumea mai dragă, adică taman
când era mai sigur de izbândă, pomenindu-se că a căzut în propria-i capcană și că e lăsat să scape
pe când nu mai avea nici o speranță și își luase adio de la viață, Hedonis nefiind în sinea lui un
prădător sângeros ci doar un nefericit care se plictisise de moarte de jocul stupid de-a traiul în
societatea consumeristă
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21 decembrie 2014

Stalker Game
Nu prea scurt dar prost şi confuz

Stăteam noi, castalioţii,, la un pahar de vorbă, după un joc dus
dus-întors
întors în Zonă, când Cristi ne-a
spus, la un moment dat, că va încerca să scrie ceva foarte scurt. Ne-am
Ne am pus cu toţii pe scris, ca la
comandă. Eu unul, mi-am
am adus aminte de nea Ion Rodean, secretarul de redacţie de la ziarul „21
Radical”, care, uneori, când era nevoie să umple un gol la câte o pagină de gazetă, venea la noi,
redactorii, şi ne cerea să scriem repede orice, dar să aibă fix un cuadrat sau doi, după caz. Dar
despre ce, Nea Ioane? Despre orice, răspundea el precipitat. Să fie ceva scurt, prost şi confuz
confuz.
Confuz poatee să scrie orice prost, dară scurt e mai greu. Ai nevoie de timp pentru aşa ceva. Şi
răbdare. Şi, mai ales, de discernământ. Aici e aici…
Îmi dau seama că am depăşit cuadratul cu pricina din amintirile mele de acum vreo douăzeci şi
ceva de ani. Aşa că aş putea să mă lansez într-o
într o rememorare a „glorioasei” mele cariere de
gazetar local. Şi, fiindcă veni vorba de… local,
local, mă duce gândul la subredacţia noastră din micul
bar de lângă „Union”, celebrul local, pe atunci, din Piaţa Mică. Ar fi multe de scris şi poate chiar
o să o fac, cândva. De fapt, altcândva. Acum o să mănânc nişte ciocolată. Sau, mai bine, voi lua
o gură de Fetească neagră.. Căci febleţea noastră sunt brunetele. Pe când săruţi o brunetă, normal
că nu-ţi mai arde de scris…
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Stalker

12 octombre 2014

Cassandru şi fraţii săi
Se hotărâse, în fine, să-şi concretizeze dorinţa abandonată atâta amar de vreme: să strângă, între
coperţile unui volum...
‒ Cum e corect: coperţi sau coperte? se interesă Valer, cu care se întâlnise pe stradă, pe când
se îndrepta spre casă. Valer îi povestea ceva, însă Hedonis nu era atent ; pentru el erau alte
cestiuni, mult mai arzătoare, la ordinea zilei.
‒ Şi, şi, se grăbi să răspundă. Te rog să mă scuzi, dar mă grăbesc la o întâlnire.
‒ Vezi să nu întârzii, îl tachină amicul.
Dădu să spună ceva dar se răsgândi, îl salută vag pe Valer şi-şi văzu de drumul său. Îl
năpădiseră ideile. Ştia cum va fi cartea lui, avea deja şi începutul, şi sfârşitul. Era cât pe-aci să-i
povestească totul lui Valer şi bine făcuse că şi-a ţinut pliscul. E bună şi graba la ceva, uneori!
Avea suficientă experienţă ca să nu vorbească despre ceea ce avea de gând să facă – aşa îţi poţi
pierde nu doar elanul ci până şi motivaţia de a mai face acel ceva oarecare...
O carte pe care o scrii e ca o nouă viaţă pe care o câştigi, i-a spus cândva Gabriel care
publicase şapte cărţi. Hedonis le avea pe toate, cu autograf. El le făcuse corectura. Îl invidia pe
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Gabriel şi în acelaşi timp era mândru că acesta îl consideră prietenul lui, purtându-se cu el
incomparabil mai bine decât o făcuseră fraţii săi. Uite că am şi titlul: Cassandru şi fraţii săi. De
ce nu Hedonis şi fraţii săi? Pentru că ar fi fost exagerat de narcisist. Dar de ce Cassandru?
Deoarece, nu o dată, deşi avea dreptate, n-a reuşit să-i convingă pe ceilalţi, fraţi sau cunoscuţi, să
renunţe să facă una sau alta. Ştia că va ieşi prost. Era sigur de asta. De ce? N-ar fi fost în stare să
argumenteze, dar ştia. Punct. Şi cel mai tare îl mâhnea să se dovedească, iar şi iar, că avusese
dreptate, însă nu doar că nu l-a băgat nimeni în seamă ci a fost luat mereu peste picior. După care
i s-a reproşat că a cobit şi i s-a pus în vedere ca altă dată să aibă grijă ce spune, că altfel o i se
întâmple vreo nefăcută...
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5 octombre ’14

Muppets talk show
Hedonis fluiera a pagubă prin pădurea de metal. Stalker i-a spus de două ori să înceteze, dară
Hedonis făcea pe niznaiu, drept care Stalker zvîrli spre el o bară de fier. Lui Hedonis îi pieri pe
loc piuitul. Stalker aruncă o piuliţă într-o altă direcţie, după care îi făcu semn să se îndrepte spre
cimitirul de blindate. Hedonis se aplecă şi ridică triumfător de la picioarele sale un pistolet pe
care dădu să-l îndrepte spre agresor. Fu ţintuit cu privirea. Hedonis, rămas cu gura larg căscată,
încremenise oricum de uimire, fascinat de arma din mâna-i stângă. Şi arma, şi mâna păreau a fi
de aur. Aruncă-l, strigă Stalker, pe când sărea într-un tufiş de ambrozie. Hedonis dădu să vâre
pistoletul în buzunar, însă nu mai apucă, fiindcă fu doborât de o lovitură în ceafă. Era Cassandru,
ivit din spatele copacului dorinţelor amare, unde se refugiase din motive... personale. Hedonis
luă chipul lui Predator şi l-ar fi înfulecat de viu pe Cassandru dacă acesta nu l-ar fi chemat în
ajutor pe Stalker care se ridică năuc din boschetul de ambrozie înflorită. Ciudat, îşi zicea el, în
Zonă, deşi continuă să înflorească plantele, acestea şi-au pierdut mirosul.
Se îndreptă spre cei doi zevzeci şi-i dădu cap în cap. Pierzându-şi înfăţişările de Predator şi
Terminator, cei doi arătau ca nişte manechine dezarticulate.
Vă dau banii înapoi pe loc, le spuse Stalker, minus o sumă oarecare, pentru deranj...
Asta s-o crezi tu, răspunse Cassandru, zâmbind triumfător. Mi-am pus în gând că voi salva
Omenirea şi nu cred că vrei să-mi stai împotrivă.
O vei salva data viitoare, îi replică Hedonis. Au nu vezi cum au început să cadă picuri negri
din clarul de lună?!
Domnilor, vă ordon, treceţi Chyxul! rosti solemn Stalker şi-i transformă în stane de gheaţă,
aşteptând o conjunctură favorabilă –
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23 noiembre 2014

Stalker

Ciorchine de ochi
Îşi goli halba, îi făcu semn barmanului că nu mai vrea încă una, îl căută cu privirea pe Hedonis la
masa din celălalt capăt al localului, dădu de nişte figuri care nu-i spuneau nimic, aşadar ieşi în
stradă. Se uită pe telefonul mobil, citi SMS-ul lui Cassandru; cei doi îşi luaseră mutantele agăţate
în bar şi plecaseră care-ncotro. Mda. O să fie o noapte anostă. Se duse la bancomat, retrase o
sumă oarecare, cumpără de la un non-stop o sticlă de vodcă şi se refugie în bârlog. Până goli
sticla, butonă pe mai multe canale de sport. Ultimul pahar era aproape plin când primi un e-mail
pe care nu-l mai aştepta. Mai bine mai târziu decât prea târziu.
Lăsă tembelizorul aprins, paharul aproape plin, laptopul pornit, telefonul la încărcat şi uşa
neîncuiată. Când or să să-l caute vor crede că a coborât la magazinul de la colţ să-şi ia ţigări.
Merse la staţia de taxi. Îi ceru şoferului să-l ducă la aeroport. Ajuns la destinaţie, plăti, intră în
aerogară, merse la bar, comandă o cafea, sorbi din ea, aprinse o ţigară, plecă la toaletă, se închise
într-o cabină, îşi dădu jos peruca şi-şi potrivi o mustaţă falsă. Se verifică apoi într-o oglindă,
63

îndreptă puţin mustaţa, se întoarse în aerogară şi ieşi. Urcă în alt taxi, plecă spre gară dar coborî
în Oraşul de Jos. Degeaba. Simţea ciorchinele de ochi cum îl fixează. Se îndreptă spre Podul
Minciunilor. Sângele de piatră al burgului somnola derutant. Urcă până în Piaţa Mare. Luminile
Târgului de Crăciun erau stinse. Merse până la bradul cel mare din faţa bisericii catolice. Doi
poliţişti se apropiară şi-l legitimară. Cel mai în vârstă îi spuse pe un ton politicos că ar face bine
să meargă la hotel, unde ar mai prinde câteva ore de somn. Asta şi făcu. Merse la un mic hotel
din apropiere. Barul era închis. La fel şi magazinul de artefacte. O..K. Lăsă la recepţie un bilet
pentru Hedonis (din prevedere, schimbaseră documentele între ei – fiind fraţi gemeni, dar cu
domicilii în oraşe diferite, doar părinţii ar fi putut sesiza subterfugiul). Îl întrebă pe recepţioner
unde ar putea găsi un bar deschis la ora aia indecisă. Mulţumi pentru recomandare, ieşi în stradă,
unde după câteva minute o coti în altă direcţie şi se pierdu în noapte. Ajuns în Parcul Sub Arini
se aşeză pe o bancă de lângă statuia Eminescului şi aşteptă cuminte răsăritul soarelui.
Zona aurorală îl răsplăti regeşte. Activă telepatic acceleratorul de timp, la ivirea primei gene
de lumină, iar ciorchinele de ochi plezni într-o cascadă de ţipăte multicolore. Iaca poznă, chicoti
el şi se duse să se predea în molaticele braţe ale Andromedei.
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Celtics 21

Cei 7 contra Spartei
Pe câmpul de luptă era o tăcere mormântală. Combatanții se priveau chiorâș, așteptând
declanșarea ostilităților. Hedonis și cei șase costoboci se încurajau din priviri. Ce-i drept,
Hedonis regreta că nu e la o cafea, cu amicii de la cenaclu, dar pariul e pariu. Ca de obicei, îl
luase gura pe dinainte. Unde mai pui că băuse nu un pahar în plus, ci vreo 5-6, așa că lăsase
porumbelul să zboare în voia lui și slobozise ditamai cioropina din gură, lăudându-se că el și cei
mai buni prieteni ai săi – niște costoboci, fie vorba între noi – ar fi în stare nu doar să declare
război Spartei la orice oră din zi... Era întuneric beznă la ora aia în tavernă, căci patronul, un fan
înverșunat al sparților, a hotărât să evacueze stabilimentul. Apucaseră deja să pună pariul,
continuînd altercația în stradă.
- Și cum ziceai? se burzului Genaios
- întocmai, întări Hedonis
- ziceai că nu numai că sunteți în stare, tu și gașca ta, să declarați război Spartei...
- la orice oră din zi sau
- nu schimba vorba
- precizam
- deci, nu doar să declarați război Spartei
- ci să-i spargem mărunt-mărunt
- tu și gașca ta! ptiu! niște... niște... bondoci
- rezon: costoboci
- tot un drac!
Iată-i pe câmpul de luptă. Hedonis, costobocii și ai lor, pe de o parte – „niște nifiliști, niște
coate goale, fie vorba între noi“ – , iar de cealaltă parte, mașina de război a Spartei.
În Aergistal * era tăcere, precum spuneam. Se cuvine să precizez că ne aflăm în Aergistal, că
Sparta e cea mai bine înarmată colonie terrană din partea aceea a Galaxiei și că Hedonis și ai săi
costoboci sunt veterani ai celui de-al șaselea val de colonizare. Dar sparții? – Ce-i cu ei? – Ei al
câtulea val îl reprezintă? – Ei sunt antepenultimul val. – Și celelalte? – Tsunami-uri, după cum
bine se știe... Dar să nu ne pierdem în amănunte și să revenim la sparții, costobocii și hedoniștii
noștri:
Sparții au declanșat ostilitățile. Aergistal a înregistrat o nouă victorie, încă un conflict fiind
extrapolat în spațiul virtual. Hedonis, costobocii și familia lor de cuvinte au cunoscut un
inexplicabil reviriment, cu toată îndârjita ofensivă spartă. Încleștarea s-ar fi încheiat nedecis,
dacă penații ar fi stat strâmb și ar fi judecat drept. Dar penații au luat poziția de drepți în fața
Marelui Mistificator care a decis ca tărășenia să fie reluată pe alte coordonate spațio-craniotemporale. Desigur, aceasta în episodul următor, transmis în direct la o oră de maximă audiență.
Am zis !
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*

v. Gerard Klein, Seniorii războiului.
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Din ţânţar, armăsar...
- picoroman -

de Ovidiu Stanomir
Iară n-au somn! Vorbesc în şoaptă, ca să nu mă deranjeze. De fapt, şuşotitul lor m-a trezit. Mama
încearcă să-l liniştească pe tataie, care visează urât, vorbeşte în somn şi doarme cu lumina
aprinsă. Tataie vorbeşte în somn cu mamaie, care a murit anu' trecut de inimă rea, când tata ne-a
părăsit şi-a plecat în Italia cu una din gagicile lui, mai tânără decât mama şi mai cu vino-ncoa'.
Adică vino-ncoa' să mergem în Italia. De ce în Italia? Ce-o fi acolo de pleacă atâţia oameni, că
nu e casă de pe strada noastră să nu fie careva plecat în Italia...
Şi cu tata vorbeşte tataie în somn. Strigă la el că de ce ne-a părăsit. Mie nu-mi pare rău, că
abia nu mai vine beat acasă şi nu mai face scandal, şi n-o mai bate pe mama, care îl face troacă
de porci că-şi mănâncă banii cu fufele.

Dacă nu l-aş avea pe ăsta micu', aş înnebuni. De când a murit mama, parcă mi-a îngheţat
sufletul. Nu mi-e ciudă c-a plecat ăla în Italia, veni-i-ar numele, şi m-a lăsat să mă descurc cum
oi şti, mi-e ciudă că a pierit mama, de am rămas cu tataie pe cap. Nu e om rău, fireşte, şi-l iubeşte
pe Giorgică de parcă-ar fi chiar nepotu' lui, da' orişicât, mi-e străin. Pe tata meu adevărat nici nul mai ţin bine minte; când a răposat eram mai mică decât e Giorgică acum. Mama zicea că era om
fălos şi risipitor, şi când venea cu chef ne trezea din somn, şi ne punea să-i cântăm. Eu mă
66

speriam şi începeam să plâng, şi-atunci tata se enerva că mama îmi bagă în cap fel de fel de
prostii, şi că... Na, că iară a visat urât tataie şi vorbeşte prin somn, şi strigă la bărbată-miu că a
plecat cu fufa aia în Italia, şi ne-a lăsat de izbelişte.
La ce bun să mai trăieşti? Io-te la mine, om bătrân
şi nevolnic, rămas pe capul muierii ăsteia... De când
mi se prăpădi muierea, nu mai am nici un rost pe
lume. De ce nu m-a luat pe mine Ăl de Sus? Ar fi
rămas Vica să le fie sprijin lu' fiică-sa şi lu' Giorgică.
Noroc că ăsta micu' ne mai descreţeşte frunţile. Poate
nici dacă era de adevărat nepoti'-miu nu l-aş fi
îndrăgit aşa. Parcă mă văd pă mine când eram ca el,
toată ziua p-afară, venind în casă doar când m-aducea
foamea ori mă striga mama, să-mi fac lecţiile. Nici
eu nu m-am omorât cu cartea, şi rău am făcut.
Degeaba-şi răceşte mă-sa gura cu el, că Giorgică
aduce în partea lu' tac-su, şi-i place să se zbenguie şi
să cânte. Da' aduce şi cu mamaie a lui. E gol Vica!
D-aia mi-e şi aşa de drag de el, da-i-ar Domnul noroc
în viaţă...
Cu tataie mă înţeleg cel mai bine. El nu mă bate la cap să-mi fac lecţiile şi nu mă ceartă că
iară mi-am rupt pantalonii la fotbal. Când plouă, ne uităm amândoi la televizor şi nu se supără
când mut la desene sau la sport, că oricum adoarme în fotoliu, şi se trezeşte numa' când opresc
aparatu'. Io-s stelist şi tataie-i dinamovist, c-a făcut armata la Securitate, aşa cum mi-a povestit de
atâtea ori că ştiu totu' pe-de-rost dinainte să înceapă el
bine să ne spună. Chiar dacă tataie ţine cu Dinamo, nu
se supără când Steaua câştigă, cum face Tică, ăl mai
tare pretenar al meu, cu care stau la şcoală în aceeaşi
bancă, da' care-i petrolist şi-i ciudă că Steaua-i mai
bună ca Petrolu'.
Nu ştiu ce să mă mai fac cu tataie ăsta al nostru.
După ce că nu mişcă un ac în casă şi stă toată ziua la
televizor, când vin de la servici începe să plângă şi s-o
căineze pe mama că s-a prăpădit înaintea lui, că el şi-aşa nu mai are nici un rost pe lumea asta. Şi
moţăie seara la televizor, iar noaptea nu are somn şi bântuie prin casă, verificând dacă-i binencuiată uşa, dacă am stins gazele, dacă am închis robineţii la ghivetă, şi grămădeşte tot felul de
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boarfe în uşa de la cămară, de unde vine frigu', zice el. E friguros şi se înfofoleşte de parc-am fi
la Polu' Nord, şi e fricos, de ţine toată noaptea lumina-aprinsă.
Cred că mama e geloasă pe tataie că mă potrivesc mai bine cu el. Păi, tataie nu mă ceartă
niciodată că fac glume aiurea, şi nici nu mă bate la cap să-mi fac temele. Zice că aşa-s băieţii,
mai bagabonţi, şi că aşa-i normal, la vârsta mea: să-mi placă joaca şi poantele, şi că la ce bun să
stai toată ziua cu nasu'n carte, că un fotbalist sau un manelist oricum câştigă mai bine ca un
profesor sau un inginer.
Când mă uit la Giorgică, parcă o văd pe Vica! Aceeaşi căutătură, acelaşi zâmbet şăgalnic,
acelaşi păr cânepiu; ba chiar şi la mers seamănă cu ea. Atâta că-i mucalit ca tac-su şi se ţine de
şotii, cum îmi plăcea şi mie în tinereţe. Ăsta de actor ar fi bun! Geaba se omoară mă-sa şi vrea
să-l dea la meditaţii, să ia ore de matematică; ea zice că matematica e baza acum, cu
calculatoarele ăstea. Io zic că to'deauna banu'-a fost baza. Ai bani, ai de toate. Şi, la urma-urmei,
de la bani se stârneşte zâzania în familie. D-aia şi plecă ăla-n Italia, să câştige mai mult, să aibe
ce toca cu fufele, dacă nu care cumva s-o fi făcut peşte p-acolo şi le toacă el pă fufe, toca-i-ar
naiba maţele să i le toace!
I-am găsit lui Giorgică cine să-i dea meditaţii la matematică. E o rubedenie mai pe departe cu
tataie. A rămas nemăritată, că după ce că e cam saşie, e şi deşteaptă foc, de se sperie bărbaţii de
mintea ei ca briciu'. Lui Giorgică nu-i prea place matematica, n-are răbdare, însă Ortansa ştie
cum să-l ia, face cu el tot felul de glume şi-i cântă în strună; c-o fi stelistă sau nu, asta n-am
habar, însă Giorgică al meu e încântat că doamna profesoară îi ştie mai bine decât el pe jucătorii
Stelei şi că-i povesteşte fel de fel de întâmplări cu Gigi ăla care-i mare patron la club, şi că
fredonează şi ea Scutăr Maria, de
nu mai ştii dacă Giorgică chiar
învaţă ceva de la Ortansa ori ea a
dat în mintea copiilor.
De când fac meditaţii cu tanti
Hortensia, am început să mă ştiu la
matematică. I-am prins merchezul,
cum zice tataie. Ce-mi place mai
mult la tanti Hortensia e că
vorbeşte engleza ca artiştii din
filmele de la televizor. Şi că e
stelistă, normal.
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De când ia ore de la Ortansa asta nu te mai poţi înţelege cu Giorgică. Vorbeşte cu noi numa' pă
engleză, şi io nu pricep o boabă, că pe vremea noastră se făcea rusa la şcoală, iar când mă-sa era
de vârsta lui, a făcut franceza, de nu ne mai zicea, mie şi lu' Vica, decât bonjur musiu şi bonsoar
ma mer...
Am întrebat-o pe Ortansa dacă să-i iau calculator lu' Giorgică, da' ea mi-a spus că-i prea
devreme şi să las copilu' să se joace cât mai mult p-afară, până nu-l prinde microbul, că dup-aia
şi să vreau să-l desprind din faţa ecranului n-o să mai reuşesc. Că şi-aşa stă prea mult la
televizor; noroc că lui George (Ortansa nu-i spune Giorgică, ca noi, zice că mai târziu o să-i fie
ruşine cu numele ăsta de alint ca pe la periferie...); ei, şi cum ziceam, norocul lui că-i place să
bată mingea cu băieţii.
Tanti Hortensia zice că încă-s prea mic să-mi ia mama calculator. Mi-e ciudă pe ele, că toţi
colegii mei au calculator acasă, ba au şi celular, şi râd de mine că-s un luzăr, şi că degeaba-i
plecat Adonis (ăsta-i taică-miu) în Italia, dacă nu ne trimite bani, că-i toacă cu curvele, şi io
atuncea sar la bătaie, numa' că ei îs prea mulţi şi oricum nu-i pot bate pe toţi.

Tanti Hortensia-n sus, tanti Hortensia-n jos, tanti Hortensia a zis aia, tanti Hortensia a zis
ailaltă, luau-ar zbenga pe nepoată-mea asta cu nume de floare din grădină, de l-a zăpăcit pe
Giorgică - ea-i zice George, că sună mai... domneşte, că de, noi suntem mahalagii! A şi uitat
paţachina că tac-su era cârciumar la noi, în mahala! Da, da, l-a zăpăcit de cap pe bietu' Giorgicăa' nostru, de nu mai poţi face o poantă cu el, că se uită cruciş la tine şi te ia pă englezeşte, că nu
pricepi o iotă din ce-ţi zice; poa' să te facă-n fel şi chip.
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Nu-i chip să-l mai potoleşti pe tataie. E gelos pe Ortansa - şi ce dacă Giorgică-i zice „tanti
Hortensia“; eu de Ortansa o ştiu, şi n-o ştiu de ieri-alaltăieri... -, e gelos pe ea tataie, că Giorgică
numai de ea mai ascultă şi toată ziua bună ziua numai de ea vorbeşte, ba a început şi să ne ia
peste picior; orice i-ai spune, el îţi răspunde pe englezeşte, iar dacă-l plezneşti te ameninţă că se
duce să se plângă la Protecţia Copilului că-l abuzăm sistematic!
De-abia aştept să merg la liceu, să mă facă ăia olimpic şi io să câştig concurs după concurs, să
prind o bursă-n America şi să scap de pisălogeala lu' mama şi de reproşurile lu' tataie...
Giorgică nu mai vorbeşte cu mine de când m-am luat de Ortansa. Nici la televizor nu se mai
uită; merge cu băieţii „la sală”, la Hedonis, de vine seara tot mai târziu, trăznind a fum de ţigară.
Dacă era al meu, şi dacă încă mai eram în putere, îl puneam io la punct! Da aşa, n-ai ce-i face,
c-odată te face pe păsăreşte, de-ţi vine să-ţi iei lumea-n cap!

Pe de o parte mi se frânge inima că Giorgică al meu pleacă la Bucureşti, la liceu, căci l-au
selecţionat în lotul naţional de matematică (şi asta după numai 2 ani de meditaţii! bravos,
Hortence!), pe de altă parte, mă bucur că n-or să se mai ciorovăiască el şi cu tataie, c-am ajuns să
nu-i mai suport.
Tanti Hortensia mi-a spus că depinde numai de mine cât de sus vreau să ajung. Deocamdată,
vreau să ajung în Castalia...
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Vlad I. T. Popa
Textele întâlnirilor şi neîntâlnirilor

Călătorul orb de pe Planeta Dorinţelor
Deşertul roşiatic împânzea jumătate de planetă. 3 luni, 3 sateliţi naturali din cei 16, pe
care îi avea planeta, colorau cerul neobişnuit de senin.
Expediţia trebuia să fie una simplă, de recunoaştere... făcea parte din rutina mea. Înainte
de a începe de povestit, trebuie să vă spun diferenţa dintre lumea voastră, a celor din trecut
cărora mă adresez, şi lumea mea, un posibil viitor al vostru.
Viitorul este precum un copac care se ramifică, fiecare crenguţă a acestuia fiind o
posibilitate de viitor pe care trecutul (adică rădăcina copacului) şi un anumit prezent (trunchiul
copacului) o pot urma; de exemplu, lumea mea este pentru voi o simplă crenguţă, mult prea
departe de trunchiul copacului vostru, dar pentru mine este însuşi trunchiul prezentului în care
trăiesc.
Lumea mea este una singuratică, universul este prea mare, iar noi prea puţini, aşa că
fiecare om deţine câte o planetă, este a lui, trăieşte singur şi izolat pe ea. Nu cunoaştem pe
nimeni. Este ciudat să vorbesc la plural de vreme ce nu am văzut niciodată pe cineva în afară de
mine. Nu am văzut nimeni şi nimic, nici măcar nu ştiu cum arătaţi voi, cititori ai trecutului, când
scriu, mă gândesc la un chip asemănător mie. De mic am fost lăsat pe planeta aceasta străină şi
stearpă. Am fost crescut şi am fost educat de un calculator. Trăiesc viaţa jucând rolul Micului
Prinţ, diferenţa fiind aceea că pe planeta mea nu creştea nici o floare. De fapt, nu creştea nimic.
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Eram doar eu şi globul de piatră, un glob prea mare pentru a-l cuprinde şi cunoaşte, un glob al
unui dor a ceva necunoscut, o speranţă rotundă ce nu se mai arăta.
După cum spuneam, trebuia să fie o simplă patrulare, doar atât...
Am pătruns în Zona de patrulare, un labirint roşiatic de stânci şi anomalii ce îţi
împânzeau mintea. Nu pot descrie această zonă considerată pericol, dar pe care o apreciam ca
singurul loc viu al planetei, un loc în care nu eram singur. Labirintul nu este niciodată acelaşi,
atunci era un labirint de stânci, alteori o mare nesfârşită, alteori o pădure. De fiecare dată era
altceva, dar totuşi acelaşi, căci tocmai acest neaşteptat definea zona. Odată intrat, nu mai puteai
ieşi decât prin Camera Dorinţelor unde, atunci când ajungeai, rosteai dorinţa de a ieşi din zonă
înapoi pe planeta pustie. Aceasta era una dintre regulile învăţate de calculatorul-profesor, să nu
îţi doreşti decât ceea ce trebuie.
Am străbătut zile întregi pustiul fără să se întâmple nimic, sau poate aşa credeam eu,
poate fusese numai o clipă, o anomalie de câteva zile, dar totuşi o clipă. Un gând mă fulgeră: de
ce trebuia să patrulez, de ce nu puteam să îmi doresc altceva atunci când intram în cameră?
fiindcă eram doar eu, nu cunoscusem pe nimeni în afară de acel calculator, poate restul lumii nici
nu mai exista, sau poate nimănui nu îi păsa de planeta mea.
***
Pustiul dispăru. În locul munţilor roşii mă împrejmuiau nişte copaci de metal. Lacrimi de
rugină le împresurau obrajii. Totul părea o scenă de teatru cu decoruri de carton, o simplă
anomalie în care copacii erau subţiri precum hârtia.
Un iepure înalt, negru, cu urechile ciopârţite şi ochi bătrâni mă privea din spatele unor
lentile groase de ochelari. Creatura începu să fugă, iar eu după ea. Ştiam că urmăream o
fantasmă, o umbră oglindită din ochi în interiorul minţii mele înceţoşate. Rozătorul se opri şi
bătu cu piciorul într-o formă de rugină. Soldatul de plumb se răsuci şi zbură înspre mine.
Iepurele mă privea, iar eu priveam soldatul. Plumbul era modelat după forma chipului meu. Cu
toate că nu îmi văzusem nici odată chipul oglindit, ştiam că soldatul era modelat după înfăţişarea
mea.
În faţă îmi apăru un câine. Mă privea, dar totuşi nu mă putea vedea, nici pe mine nici pe
iepure, ci continuă să meargă pe lângă noi nepăsător. Nu auzea nimic, nu vedea nimic, era orb,
mut, surd, nu simţea lumea în care trăia. Toată viaţa lui părea un mers continuu în gol şi beznă.
L-am privit, semăna cu mine, la fel de singur pe întinsul planetei, la fel de orb, mut şi surd altor
planete, altor oameni care mă priveau printre stele.
Am continuat să fug în urma iepurelui, niciodată reuşind să îl prind, dar totuşi nici să îl
pierd din priviri, pur şi simplu între noi era una şi aceeaşi distanţă.
Îmbătrânisem, aşa se întâmpla de fiecare dată într-o patrulă. Mă năşteam şi trăiam în
Zonă în fiecare zi, iar seara muream, renăscându-mă prin Camera Dorinţelor înapoi în căbănuţa
mea de la marginea deşertului.
Iepurele dispăru. Două coloane mari de piatră... intrarea în cameră. Un sfinx uriaş mă
privi, îmi luă forma, ultima anomalie ce lua forma chipului meu.
Buzele de piatră îmi puseră întrebarea, dar răspunsul nu era acelaşi:
- Îmi doresc ca patrula să nu mai fie patrulă, pustiul pustiu, iar planeta să nu mai fie
singură. Îmi doresc ca eu să nu mai fiu un câine orb.
Am simţit cum dispar, Zona se sfărâmă, iar crenguţa pe care trăisem până atunci începu
să ardă. Viitorul se modificase, dar încă nu ştiam dacă mă îndreptam înspre noi crengi sau înspre
rădăcinile care într-un fel sunt destul de asemănătoare între ele... (Tocmai de aceea am scris totul
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la trecut, căci pentru mine este un trecut, dar pentru voi încă este neclar, momentul scrierii
acestei poveşti din Zonă fiind undeva după ieşirea din Camera Dorinţelor.)
Dau poate că totul este o simplă anomalie, un vis; poate sunt un câine orb care visează că
îşi doreşte să vadă...

Vlad I. T. Popa,
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Clasa a IX-a
Stalker Game
5. 01. 2015

Castelul Alb
Un tunel cenuşiu... imaginea clară,
imaginea unei şosele. Maşina tuşea pe asfaltul
uscat. Pedala acceleraţiei atinse podeaua. Era şi
ea lângă mine, împreună în călătoria noastră spre
nicăieri. Oraşele erau toate goale, pustiite. Doar
noi doi şi aceea pustiiciune. Toată planeta era a
noastră. Nu aveam nici un ţel, în afară de acela
de a călători cu mica noastră maşină. Îmi
amintesc că avea o culoare frumoasă, un alb
nisipiu ce se confunda uşor în marile dune de
nisip ce acoperiseră întreg pământul în ultimii lui
ani. La început a fost un taxi ce lua oameni şi îi
ducea dintr-un loc în altul. A cunoscut mulţi
oameni, le-a cunoscut dorinţele şi durerile înspre
care le ducea, a cunoscut bogaţi şi săraci, a
umblat în toate ungherele oraşelor şi le-a văzut
adevăratele chipuri. Acum nu mai cunoaşte decât
doi oameni, pe mine şi pe Lucy, acum nu mai are
nici o adresă la care să se oprească, nu mai are
nici un ţel, doar o şosea spre nicăieri, o şosea ce
nu se termină niciodată.
***
Totul a început în acea dimineaţă; nu pot uita ziua aceea… Niciodată nu fusese librăria
aşa de goală şi totuşi când intrase ea parcă nu mai era loc pentru altcineva.
Încă nu era amiază, când ea intră. Avea o tunsoare băieţească şi nişte ochi jucăuşi.
Pelerina roşie şi şifonată foşnea în liniştea eterică.
- Caut o carte, îmi spuse repezit.
- Ce carte?
- O carte de copii, o carte despre Alice.
- Te cheamă Alice, căci ai semăna cu o Alice.
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- Nu, eu sunt Lucy.
- Semeni cu o Lucy, numele îmi aduce aminte de o fetiţă şi multă zăpadă.
- Dar tu, tu de cine aduci aminte?
- Tu de cine crezi?
- De un Bastian, sau Garcia.
- Nu, sunt Viggo.
- Nu cred, nu semeni cu unul.
- Uite cartea...
- Mulţumesc, dar nu pentru asta am venit...
- Dar pentru ce?
- Nu mai e nimeni, doar noi doi.
- Da ştiu.
- Nu, nu în librărie, ci pe întreg pământul.
- Cum? te ţii de glume, copilă?!
- Nu mai sunt o copilă. Strada e goală, oraşul e
gol, exact cum a spus corbul.
- Ce corb?
- Când am fost mică am avut un corb, era alb şi
cu un cioc negru şi trist.
- Nu există corbi albi.
- Ba da... al meu a existat.
- Şi ce s-a întâmplat cu el?
- A plecat... dar înainte să îşi ia zborul de pe
pervazul camerei mele, o voce nefirească îmi
răspunse în locul croncănitului său obişnuit. Mi-a
spus că trebuie să aştept, că doar noi doi vom mai
rămâne dintre oameni, că trebuie să te găsesc şi că
trebuie să gustăm din ultimele roade ale pomului.
- Ce pom, ce roade? Te simţi bine?
- Nu mă crezi, foarte bine, dar urmează-mă!
Oricum, nu ai altceva mai bun de făcut. Nu vei
pierde nici un muşteriu.

- Dar abia de te-am întâlnit.
- Ştiu, nici eu nu te cunosc prea bine, dar corbul a zis că trebuie să te găsesc, iar apoi tu
mă vei urma, aşa că vino!
Am urmat-o afară. O tăcere nefirească îngreuna acea dimineaţă. Paşii noştri se auzeau pe
caldarâm precum în interiorul unei săli uriaşe. Lucy se urcă într-unul dintre taxiurile ce aşteptau
în staţie. Înăuntru nici un om, dar uşa era deschisă. O culoare de nisip acoperea portiera şi restul
maşinii. Am ascultat-o şi am început să conduc. Am condus la nesfârşit. Locurile prin care
mergeam erau goale şi tăcute. Fiecare loc amintea de prezenţa oamenilor, dar nici un om nu ne
întâmpina. Lumea părea un mormânt ofilit ce continua să existe precum un trup neînsufleţit dat
uitării.
Dar tot acest drum ce la început părea infinit, se sfârşi la fel de brusc precum începuse.
- Opreşte, îmi ţipă Lucy în ureche.
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Mica fetiţă de basm deschise grăbită portiera şi fugi pe asfaltul gol. Sări bariera şi se făcu
nevăzută.
- Stai!
Am urmat-o grăbit.
- Ce te-a apucat?
- Nu am văzut niciodată marea...
Îmi zâmbi şi mă sărută pe obraz. O plajă albă creştea printre rădăcinile unei păduri de
stejari. Marea acoperea cu sare crengile moarte.
- Ce ai de gând să facem?
- Nimic... doar stăm, vreau să dorm lângă mare. Mi se pare că e singurul lucru care încă
nu a murit, singurul lucru care nu tace. Nu vreau să trăiesc în tăcere, uneori tăcerea e mai
dureroasă decât zgomotul. În scurt timp îşi dezlegă şireturile bocancilor şi se lăsă cuprinsă de apa
mării. Am văzut cum se pierde printre valuri, o lucire precum un fluture alb între dunele lente de
apă.
Zile întregi am rămas pe plajă,
era nespus de caldă şi
primitoare. În scurt timp am
uitat micul nostru taxi. În
fiecare dimineaţă Lucy se trezea
şi se lăsa învăluită de mare.
Toată marea era a ei, o cadă în
care să se poată scălda. Ne-am
construit
un
sanctuar
al
basmelor, un univers pentru cei
doi copii din noi. Am adunat
ultimele frunze uscate ale
stejarilor şi am început să scriu
basmul ultimilor doi oameni de
pe pământ. Nu vroiam să fim
uitaţi; chiar dacă nu mai avea cine să mai citească ce scriam eu acolo, măcar ştiam că acum era
scris şi, într-un anume fel dăinuia, împreună cu pământul şi cu acel cimitir uscat .
Zilele au trecut neobservate, până într-o zi când m-am trezit din acea letargie ce pătrunsese
ţărmul şi pădurea de stejari. Văzusem ceva minunat... ceva ce trebuia să îi spun doar ei. Am dat
fuga şi am găsit-o sprijinită de unul dintre stejari.
- Ce tăcut şi neschimbat este totul, începu ea să îmi vorbească. Avea privirea aţintită la o frunză
de stejar: Iată... un cimitir uitat. Când mă gândesc la noi, simple furnici ce vor muri şi vor
dispărea! Pe când acest loc ce va rămâne acelaşi, la nesfârşit. Pentru aceşti stejari nu mai există
vară sau iarnă, ei nu mai înfloresc şi nici nu mai mor, sunt tot timpul aceiaşi, la fel ca lumea asta
fără oameni, o scenă imensă cu statui tremurătoare, întruchipând vremuri apuse, vremuri fără
renaştere.
- Nu mai plânge... Vino, vino să îţi arăt ceva, i-am spus şi am ridicat-o în picioare.
- Ce îmi mai poţi arăta în această neschimbare tristă? Şi numele meu mi se pare ciudat. Îi
duc lipsa, dar atunci când mi-l spun în minte mi se pare că este precum mâncarea ce am gustat-o
de prea multe ori şi nici nu îi mai simt gustul.
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Am reuşit să o conving să mă urmeze. Am coborât în mare, apa se mişca, era vie. Mă
simţeam curat. Era ceva nepotrivit la acea mare, o lume din spatele unei perdele, o lume opusă
acelei plaje de stejari.
Piatra se apropia, castelul alb pe care îl străvăzusem prin ape era în faţă. Dar când am
ajuns pe stâncile de lapte nu era nimic special, totul era la fel.
- Uite..un om.
Lucy mă smuci brusc de mână şi mă trase prin labirintul de pietre ascuţite pe o mică
cărăruie de nisip.
Omul părea real, însă era ceva rece: părea una dintre statuile acelei planete morbide,
necunoscute nouă. Avea chipul şi pielea cenuşii transparente, dar hainele erau vii şi colorate, o
cămaşă roşie şi pantaloni cadrilaţi, papuci lucioşi şi murdari.
- Cine eşti? îl întrebă Lucy.
- Sunt un sentiment. Multe am supravieţuit în urma oamenilor, amintiri şi fericiri pe care
oamenii au vrut să le uite.
- Unde mergi?
- Pe drum, mai departe. Fără om, sentimentul este un rătăcitor fără ţel, aşa… ca mine.
Toţi mergem pe un oarecare drum, ne simţim chemaţi. La început am văzut un castel, o fantasmă
albă ce lucea peste valuri, apoi fantasma a dispărut, iar în faţa ei am descoperit drumul acesta.
Umbra începu să se îndepărteze. Lucy încercă să îl prindă de mânecă, dar nu atinse
nimic...
- Stai, unde pleci? ţipă în urma lui.
- Nu e după voia mea, fiecare păşeşte diferit pe acest drum. Eu am mersul meu, voi pe al
vostru. Această întâlnire simplă nu se va repeta, căci drumul de nisip o ia diferit de aici încolo.
- Rămas bun, atunci...
„Sentimentul” dispăru. Ne-am continuat drumul la fel de singuri.
M-am uitat la ea; ştia că o priveam. Ne-am continuat drumul în căutarea acelui gând
despre castel.
***
Eram amândoi obosiţi. Ne-am aşezat la marginea drumului. Era dimineaţă, o dimineaţă
cenuşie. Toată imensitatea aceea părea să ne conducă la o pajişte decolorată.
- Uite, drumul se sfârşeşte! Se vede castelul, mi-a spus Lucy.
Am început să fug în urma ei. Eram surprins să văd că de fapt castelul era un luminiş: un
luminiş format din doisprezece copaci înalţi. Meterezele din crengi încolăcite, bătrâne, încercau
să rupă disperate ceva din cerul de deasupra. O iarbă înaltă, nespus de verde îmi mângâia
genunchii. O minune de luminiş: tot ce era între cei doisprezece copaci era viu şi treaz.
Un smochin scund creştea în mijlocul luminişului, în curtea castelului. Un bărbat înalt
stătea sprijinit de lemnul tânăr al copacului; părea că doarme.
Lucy răsufla încet în spatele meu.
- Ce facem? mă întrebă ea.
- Veniţi, ce aşteptaţi?
Ochii bărbatului se deschiseră dintr-odată. Ne-a privit insistent. Nu mai văzusem
niciodată aşa ochi. Părea că nu ne vede, dar ne privea, privea în interiorul nostru, într-un interior
ascuns pe care nici noi nu ni-l cunoşteam. Ne-am apropiat. Eram din nou obosit şi fiecare pas pe
care îl făceam mă obosea tot mai mult.
- Aşezaţi-vă!
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L-am ascultat şi ne-am întins în iarbă rezemaţi de trunchiul copacului, în stânga şi în
dreapta lui.
- Cine sunteţi? întrebă Lucy.
- Semăn într-un fel cu voi: precum seamănă
pictorul cu pictura sa. Voi semănaţi cu mine
căci proveniţi din mine, iar eu mă regăsesc în
voi, o parte din mine este în voi. Eu sunt
Poetul, eu sunt cel care a creat cântecul
acestei lumi şi l-a lăsat să fie cântat de către
voi… Toţi oamenii au plecat, mai puţin voi
doi. Au venit, au gustat din smochin; şi au
fost iertaţi.
- Acesta este sfârşitul lumii? l-am întrebat
cu tremur în glas.
- Nu există sfârşitul lumii. Lumea sunteţi
voi, iar voi, odată ce gustaţi din smochin
deveniţi nesfârşiţi, nu va mai putea exista un
sfârşit.
- Dar de ce a mai fost nevoie de lumea
aceasta dacă toţi oamenii gustă din smochin?
- Nu toţi oamenii gustă din smochin.
Oamenii sunt precum nişte viermişori: ori vă
lepădaţi de învelişul ce vă acoperă ca de o
crisalidă şi deveniţi fluturi în grădina mea, ori
vă limitaţi la a fi simple omizi.
- Dar unde e restul omizilor?
- Am mai spus, pe pământul acesta mai
sunteţi doar voi doi. Dar, înainte de a gusta
din smochinele de dinainte de timp ale
miracolului, vreau ca voi să deveniţi la rândul vostru creatori. Vreau să vă întoarceţi pe plaja de
lângă pădurea de stejari, să o modelaţi şi să o înviaţi. Să scrieţi apoi povestea voastră pe frunze
de stejar şi să nu o uitaţi.
- Dar de ce să o scriem dacă nu va mai fi nimeni dincolo de noi ca să o citească?
- Nu o va citi nimeni, dar marea o va lua şi o va purta, frunzele de aur o vor şopti şi atunci
smochinul minunilor va înflori.
- Şi când vom şti că vom putea gusta din fructe?
Bărbatul se uită la Lucy. Acum el îmi părea şi mai bătrân: nespus de bătrân, mai vechi
decât timpul.
- Nu uita, corbul tău alb nu a plecat pentru totdeauna! Aşteaptă-l, şi el va veni. Când va fi
aceasta, el vă va spune totul.

Vlad I. T. Popa,
C. N. „Gheorghe Lazăr” Sibiu
Stalker Game
5. 01. 2015
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Baltazar
sau

Cum am cunoscut o nemărginire
M-am aşezat la o masă. Localul era aproape gol. Aşteptam, ştiam că urma să mă întâlnesc
cu cineva important...
***
M-am trezit într-o ceaţă deasă, nu îmi simţeam corpul. Părea că sunt într-un vis, căci
corpul nu îl vedeam, dar îl simţeam, mă aflam undeva în exteriorul său, părea că sunt orb în
aceea ceaţă ce mă izola de trupul meu ascuns. Dar parcă tocmai faptul că realizam că locul unde
mă aflam putea fi un vis, îmi întărea convingerea că nu era nici pe departe un vis. Priveam totul
din afară, eram precum un privitor al unei lumi de neatins, o lume izolată în spatele unui tablou.
Ceaţa dispărea treptat. Sunetul mării se auzea de undeva din faţă. Nu văzusem niciodată
marea, dar cumva ştiam că acela este chiar sunetul ei.
Am înaintat prin ceaţa tot mai vâscoasă. Îmi priveam locul unde ar fi trebuit să fie trupul
meu. Mă priveam din exterior, dar mă simţeam totuşi închis în mine, mărginit de necunoscutul
acela alb.
Înaintea mea apăru un cerc de brazi bătrâni şi uscaţi, iar între ei o cabană mică. Am simţit
nisipul de sub mine, era ciudat să îl simt, că nu aveam trup, dar îl ştiam: era acel nisip al tuturor
timpurilor, însă aşa cum nu l-am mai simţit niciodată. Cunoşteam adevăratul şi veşnicul însemn
al lucrurilor pe care le atingeam.
Pe terasa cabanei stătea rezemat de pervazul ferestrei un fotoliu vechi cu picioarele rupte.
Pete de mucigai îi acopereau pielea uzată, iar unul dintre mânere era ros de carii. O sticlă mare
de whisky stătea răsturnată pe podea. O lampă uitată aprinsă se lăsa învăluită de un nor mic de
molii. O piatră albă străpungea rădăcinile brazilor, iar de ea era rezemată o bicicletă veche.
Ghidonul era brodat în rugină, iar culoarea se lăsa să cadă în mici petale subţiri pe nisip într-un
78

joc fragil de mozaicuri. Acoperişul era construit dintr-o veche barcă de salvare, iar perdelele
erau pânze şi vele. Un catarg rupt împodobea balustrada balconului.
O formă înaltă cu umeri laţi ieşi pe
uşiţă. Se aşeză în fotoliu şi începu să
privească. O barbă mare şi ascuţită îi
împodobea chipul. Ochii obosiţi îi
sticleau vii. Inspiră adânc şi se cufundă în
pielea tare a fotoliului. Purta o uniformă
lungă de căpitan de vas, cu mânecile
rupte.
Mă privi... nu ştiam ce vedea, sau dacă
vedea ceva, dar ştia că sunt acolo.
- Mă numesc Baltazar, îmi spuse el
brusc. Vechea corabie este acum casa
mea. Trăiesc pe tărâmul pe care au
naufragiat părinţii părinţilor mei. Sunt
singur pe această insulă a ceţii. Am trăit
şi voi muri singur. Mama mea a murit
când m-am născut. Am învăţat singur să
merg; am dat nume la tot ceea ce mă
înconjoară. La început ajutat de mama de
dincolo. Nu ştiu dacă înţelegi ce zic, nici dacă exişti. Viaţa mea a fost simplă şi mută. Sunt fiu de
căpitan, port uniforma tatălui meu, dar eu nu am navigat niciodată. Am trăit şi m-am mulţumit cu
un mormânt, cu amintirea a ceva ce înaintea mea a fost viu. Ce sunt?... m-am numit om. Nu ştiu
ce ar fi trebuit să fac, nu ştiu ce ar fi trebuit să ştiu, nu ştiu nimic, iar această întâlnire nesigură
nici nu ştiu dacă se întâmplă, este doar o invenţie a speranţei mele, o utopie nesigură pentru care
am trăit. Totul în jurul meu este vechi precum mine, şi va deveni inexistent odată ce voi muri. Nu
am avut vise, căci nu m-a învăţat nimeni să visez. Trăiesc în această utopie a speranţei şi a
nimicului, sunt mărginit de acest ostrov de amintiri pe care nu le cunosc. Mintea mea e neclară şi
ciudată. Nu ştiu să plâng şi să fiu fericit. Nu am cunoscut numele lucrurilor, dar le-am simțit.
Insula mea este orice, căci nu știu nimic despre ea. Este un univers al posibilităților infinite,
pentru că este un univers nedescoperit. Nu ştiu de ce îţi spun ţie acestea. Probabil vreau ca alţii să
afle despre mine, pentru a nu mă pierde în uitare, dar nici nu ştiu dacă există aceşti „alţii”. Poate
sunt singur, poate lumea nu este mai mare decât această insulă. Nu te cunosc, dar te văd, exişti,
mă cunoşti. Eu nu vreau să te cunosc, mi-a fost mult prea greu să mă cunosc pe mine! Mai este
marea. Este frumoasă, o muză pe care nu pot decât să o admir. Îmi imaginez că o ating, dar pare
atât de fragilă aşa, transparentă cum e. Toată viaţa am privit-o fără să îmi doresc să mă scufund
în apele ei. Pentru mine este un tablou frumos, dar totuşi un simplu tablou.
Ochii i se umeziră. Am dat acum deoparte perdeaua de ceaţă ce ne separa. Am atins mâna
osoasă, cu pielea precum a melcului. L-am privit… un melc într-o cochilie străină. Părea un copil
ce s-a trezit deodată adult și singur.
- Lacrimile tale sunt la fel ca marea; sunt o parte a mării. Întinsul de apă nu este altceva
decât un nemărginit de lacrimi: de bucurie, i-am zis, îndepărtându-mă pe terasă.
Ochii marinarului mă urmăreau.
- Ce este un nemărginit? mă întrebă.
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- Nemărginitul este acel ceva inepuizabil cu care te întâlneşti, este un mister, ca o peşteră
neagră despre care nu ştii cât este de mare. Nemărginitul e o întreagă lume secretă.
- Asta înseamnă că sunt şi eu un nemărginit?
- Orice om este nemărginit, acești „alții” despre care vorbești nu sunt cum mult mai
diferiți față de tine. Dar spune-mi: de unde îţi cunoşti numele?
- Este numele epavei. Eu sunt într-însa, iar ea este lumea mea şi există cu mine. Corabia
s-a numit Baltazar, la fel şi eu. Un nume ciudat pentru o barcă, dar potrivit pentru mine.
Ochii începură să i se închidă.
- Sunt nesfârşit pentru că nu m-a cunoscut nimeni până la capăt; şi nici nu mă poate
cunoaşte. Tu ai început să mă cunoşti, dar ca să mă cunoşti complet, nu-ţi va ajunge întreg
timpul. Iar timpul e o infinitate. Am înţeles bine?
Ceaţa începu să învăluie din nou insula
- Şi marea e nesfârşită; ea e din lacrimi: e de-o fiinţă cu mine. Ştii? marea este la fel de
vie ca mine, mi-a spus la un moment dat. O ştiu şi am ştiut-o dintotdeauna, dar până acum nu am
rugat-o să-mi spună poveşti, nici n-am ascultat.

Vlad I. T. Popa
Întâlnirea de la marginea semiinfiniturilor
O dimineaţă frumos de mută mă trezi. M-am
ridicat şi mi-am început lunga plimbare.
Ultimele curăţătoare automate spălau vitrinele.
Am privit printr-una dintre ele în timp ce
automatul de pe masă îmi alcătuia un covrig.
Ce ciudat, aceeaşi vitrină… absolut identică,
nedefinit repetată; fiecare din acele vitrine îmi
indica un viitor de atins. Un afiş anunţa prima
descindere a astronauţilor pe o planetă din
afara sistemului solar. Nu am înţeles niciodată
de ce exista această căutare continuă a
nimicului. De ce nu putea exista lumea şi fără
cunoaşterea acelei planete? Dacă aş fi fost
astronautul, pe timpul periplului m-aş fi
surprins visând la un fantastic pe care urma să
îl întâlnesc pe aceea planetă, poate chiar aş fi
întâlnit acel fantastic al meu, dar în scurt timp
restul echipajului şi omenirea ar fi descoperit o latură nu chiar aşa fantastică ale acelei lumi, ar fi
stricat-o, ar fi transformat fantasticul într-un real şi într-un banal, „totul ar fi avut o explicaţie”.
M-am trezit brusc din visare când braţul metalic al automatului îmi împinse în mâini unul dinte
produsele de panificaţie. Covrigul era cald şi era acoperit cu o crustă subţire de brânză. Avea
douăsprezece împletituri de aluat ce se îmbinau măiestrit. În scurt timp, am ajuns în parcul de
copii. Jucăriile de metal şi leagănele zăceau tăcute împreună cu restul oraşului. Am traversat
nisipul nemişcat al parcului şi m-am îndreptat înspre pădurea sălbatică ce creştea neobişnuit şi
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neexplicat în acel oraş al metalului şi tăcerii. Copacii scorburoşi erau singurele coşciuge ale
acelui oraş plin de viaţă.
Micul luminiş din mijlocul parcului se întrezărea deja printre frunze şi ierburi. Am aşezat
covrigul pe jumătate mâncat în centrul luminişului pe masă. Am ascultat tăcerea. Cheia înspre o
lume a vorbelor era să asculţi aceea tăcere şi să îi simţi greutatea. Am închis ochii şi am aşteptat
să descind pe una dintre planetele fantastice ce nu trebuiau explicate şi care îmi vorbeau la aceea
masă a tăcerii...
***
Un cer negru mă privea. Pustiul şuiera printre
stânci şi umbre. În apropiere, printre dune, se
contura o masă de bucătărie. Albul ei decojit se
sprijinea pe patru piloni grei de marmură. Un
frigider şi un dulap cu veioză îi erau adăugate
într-un mod oarecum artificial în aceea „cameră
fără pereţi” a deşertului. Lângă masă erau două
siluete.
M-am apropiat de bucătărie. Unul din zidurile
transparente ale bucătăriei avea o fereastră ce
părea suspendată. Prin fereastră, ca şi prin zidul
întreg, nu se vedea decât un alt continuu deşert.
- Ce rost are fereastra în bucătăria aceasta? am
întrebat siluetele.
- Cum ce rost are? Ce întrebare este asta?
Fereastra aceea este obiectul special pentru care
am construit bucătăria. Am vrut să văd dacă aş
reuşi să împart acest pustiu infinit în două
pustiuri infinite; şi se pare că am reuşit.
- Cum aţi reuşit, nu e acelaşi pustiu?
- Nu, acum există un pustiu de pe partea cu
bucătăria şi un pustiu de cealaltă parte.
- Dar de unde ştiţi că e infinit? am întrebat

bărbatul ce stătea de partea dreaptă a mesei.
- Îi cunoşti capătul? mă întrebă cel din partea stângă.
- Păi nu, dar asta nu înseamnă că e infinit.
- Ba da, de vreme ce nu îi cunoşti sfârşitul, e nesfârşit. Iar nesfârşitul pentru noi e infinit.
- Nu înţeleg...
- Noi da, pentru că niciodată nu am încercat să înţelegem.
- Asta nu ajută la nimic. Dar totuşi, cum aţi împărţit un infinit în două infinituri?
- La început, îmi spuse cel din dreapta înăbuşind un strănut, a fost un infinit mare, căruia
nu îi cunoşteam capetele, apoi am construit bucătăria şi am împărţit infinitul. Apoi am privit pe
fereastră, era un infinit căci nu îi cunoaştem sfârşitul, apoi am privit în interiorul bucătăriei care
de asemenea părea nesfârşit şi împreună am ajuns la concluzia că există două infinituri.
- Dar un infinit împreună cu alt infinit nu formează un nou infinit?
- De ce încerci să îţi explici tot...
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- Nu, lasă-l, îl întrerupse cealaltă siluetă... Da, ai fi avut dreptate noule locuitor al
nesfârşitului, dacă nu ai fi cunoscut cele două pustiuri! Dar noi le cunoaştem, le-am dat și nume,
deci pentru noi sunt diferite… sunt două.
- Te rog, fă-te comod.
Îmi împinse în faţă un scaun.
- Te aşteptam.
- Pe mine?
- Da.
- Şi de cât timp mă aşteptaţi?
- De la început.
- Cum de la început?
- Cândva trebuie să fi existat un început, cum trebuie să existe un sfârşit, asta dacă nu
cumva nu e nesfârşit.
- Nu înţeleg.
- Asta e adevărat. Prea mult nesfârşit strică. Eu sunt Ivan, îmi zise bărbatul din dreapta,
iar el e Hermann.
- Acum suntem toţi trei, zise Hermann, putem scoate prăjiturile şi ceaiul din dulap.
- De ce a fost obligatoriu să ne întâlnim? i-am întrebat. Fiindcă simt asta.
- Nu știm, este o întâlnire programată de demult, nu mai cunoaște nimeni scopul
întâlnirii, poate pentru că nici nu conta, acum, ce este mai important este că ne-am întâlnit, îmi
zise Ivan turnându-și ceai în cană.
Hermann ronţăi dintr-un biscuit şi sorbi zgomotos din ceai.
- Eu am o altă întrebare, rosti Herman, de ce credeţi că a fost nevoie ca timpul să fie
creat, sau ce este mai degrabă timpul?
- Simpla unitate de măsură nu este nimic, căci „timpul ştiinţific” este diferit de „timpul
omului”. Primul timp este o simplă mască pentru a explica fantasticul, am răspuns fără a gândi.
Nu cred că secundele contează. Pentru mine o secundă poate fi lungă sau scurtă, uneori îmi pare
a fi nesfârşită, tocmai de aceea primul timp este ceva sec inventat de oameni.
- Dar ce zici de al doilea timp? rosti Hermann printre îmbucături.
- Al doilea timp nu este nici măcar timpul în sine, este momentul, este aşteptarea
momentului, este timpul lung sau scurt cum ni se pare nouă şi care este cel cu care ne-am născut.
Noi doi te aşteptăm de la începuturi, dar nu cunoaştem începutul, ştim doar că a existat. Şi tot
astfel nu cunoaştem nici anii care au trecut, dar cunoaştem că acum nu mai trebuie să aşteptăm.
Aici povestea se diluează, căci nu mai ştiu cine a vorbit, eram toţi trei, vorbeam aceleaşi
lucruri, dar toţi le simţeam ca şi cum am fi fost unul singur care vorbea în interiorul minţii sale.
- De ce a fost nevoie de trei persoane ca să aibă loc această conversaţie? întrebă unul
dintre noi.
Simţeam că deveneam pe rând Hermann şi Ivan, apoi din nou eu. Acum altul, sau poate
acelaşi, răspunse:
- Doi au trebuit să aştepte, şi cât timp au aşteptat au gândit împreună; cei care aşteaptă
sunt albul şi negrul care nu se pot îmbina, iar al treilea este cel diferit, este ca un pictor care
creează un negru luminos din două substanţe ireconciliabile.
M-am uitat mai atent la cei doi: la început chipurile păreau diferite, dar acum erau
identice, identice cu chipul meu, părea că mă uitam la o oglindă dublă, dar eu ca privitor nu mai
priveam dintr-o singură pereche de ochi, priveam prin fiecare, iar Ivan şi Hermann erau în mine,
eu eram ei, iar ei erau una cu mine.
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Ştiam că nu va mai fi nici o întâlnire. Nu mai era nevoie. Toate întâlnirile de dinainte
erau de fapt o căutare continuă a acestei întâlniri. Pustiul nu mai era pustiu. Planeta dispăru, la fel
şi restul lumii, masa tăcerii
erii era în mine,
mine, iar eu însumi făceam parte din masa tăcerii.
Aceasta este a treisprezecea întâlnire, un epilog al celor douăsprezece, ultima, a
douăsprezecea, fiind cea cu profesorul, cu ma
maestrul din prima întâlnire...

Vlad I. T. Popa
Ce ştim despre fericire? Sau mai bine zis ce este fericirea „adevărată”?
Fiecare om trăieşte o altă fericire. Fiecare om
îşi conturează personalitatea, eul, în jurul
fericirii, sau lipsei de fericire, de aceea fericirea
nu poate fi conturată prin nişte
nişt simple cuvinte,
cum nici omul nu poate fi închis în simple
propoziţii. Nici dacă ai scrie o infinitate de
cuvinte, bucuria tot timpul va fi ceva mai mult,
bucuria este ceva mai mult decât infinitul. Iar
momentul pentru care omul a fost făcut să
cuprindă acest infinit este momentul iubirii,
iubirea de mamă, iubirea de tată, iubirea de frate,
iubirea de soră (fiecare om are nevoie de
oameni, pentru care să fie fericit şi prin care să
fie fericit, iar aceştia sunt chiar aceşti fraţi,
surori, părinţi, care prin
in iubire sunt sau pot
deveni sânge cu noi, pot deveni fericirea noastră,
sau amintirea fericirii). Dar, pe lângă fericirea
iubirii, mai este fericirea creaţiei, a copilului şi a nebunului, fiecare complet diferită, dar totuşi
aducătoare a aceleaşi stări dee pace. Însă, totuşi ce este această fericire, acest infinit pe care tot
încercăm să îl explicăm? Ei bine, momentul fericirii este momentul în care te simţi nesfârşit,
momentul în care poţi să cuprinzi întregul şi să te joci cu timpul, căci indiferet cât d
de scurtă poate
fi trăirea stării de fericire ea ajunge să fie nesfârşită şi retrăită pr
prin
in fiecare om ce se naşte.
Pe lume există fericire, dar există şi tristeţe, sau mai bine zis lipsă de fericire, căci noi, dacă
am trăi numai în fericire nici nu am ma
mai şti că ea există, nu am mai simţi-o,
o, nu ar mai fi, deci prin
acest ciudat paradox fericirea poate fi descrisă, căci ea nu poate exista dacă absenţa ei nu ar
exista (numai un om care nu are fericirea este potrivit să vorbească despre ea)
1) Fericirea Creaţiei:
Omul a fost creat pentru a creea la rândul lui. Fiecare om deţine înlăuntrul său un univers, un
nemărginit, un eu din care se compune firea şi prin care omul creează, creează lumi, oameni,
bucurii. Omul prin creaţia sa aduce fericire, chiar dacă nu o înţe
înţelege,
lege, el o naşte. Dar cum poate
un om să creeze ceva ce el nu înţelege pe deplin? Aceasta este dovada că nu suntem singuri în
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procesul creaţiei, mai există Cineva lângă noi cu care conlucrăm în crearea de fericire, sau mai
bine zis cineva care creează prin noi. (Ca exemplu mă pot da pe mine. Ce vorbesc eu aici? Aş
putea eu să scriu aceste cuvinte fără Cineva Care să mă ghideze, Care să îmi şoptească vorbele
scrie aici? Răspunsul este NU...)
Deci, prin participarea la creare (creare prin care se naşte fericirea), omul gustă din bucuria
lucrului creat, omul este fericit.
2) Fericirea Copilăriei:
Copilul este nou, este imaculat, nu cunoaşte tristeţea, deci nu ştie ce este fericirea. Dar asta nu
înseamnă că nu o are întrânsul. Ba dimpotrivă, copilul este o sursă nemărginită de creaţie şi
fericire, el dăruieşte fericire, trăieşte în fericire, nu are nevoie să i se explice termenul de
„fericire”.
3) Fericirea Nebunului (PARRY-REGELE PESCAR)
Nebunul nu este nebunul pe care îl credem noi. Nici un om nu este nebun, este doar neînţeles.
Este neînţeles pentru că seamănă cu copiii, este neînţeles pentru că este prea fericit pentru vârsta
lui, pentru că el nu crede că „este nepoliticos” să fii sincer şi liber (este neînţeles, dar nici el la
rândul lui nu îi înţelege pe ceilalţi decât atunci când chipul lor este sincer, şi el îi consideră
nebuni, deci cine poate spune cine este cu adevărat nebun şi cine nu).
„Oamenii mari” nu pot înţelege un om care nu vrea să fie om mare, care nu a uitat să fie copil,
care va fi pe veci un „Peter Pan”. Nebunul este singur, este trist şi fericit în acelaşi timp, dar
ambele stări sunt trăite fiecare cu două personalităţi diferite, fericirea pură fiind păstrată în
personalitatea lui Parry, iar cea a suferinţei totale şi a amintirii pierderii fiind înmagazinată în
persoana profesorului de demult, care cu timpul este uitată şi ajunge să fie chiar o persoană
exterioară (dialogul în care Parry îi spune lui Jack de unde a auzit de povestea regelui pescar şi
anume de la un profesor pe care îl cunoscuse mai demult). Cu toate acestea, nebunul avea o
lume frumoasă în care trăia, în care nimicurile aparente erau cele mai profunde lucruri, iar
lumea era dusă la eseţial. El trăia fericirea oraşului, vedea prin suferinţă adevărata faţă a oraşului,
dar şi adevărata sa frumuseţe:
„Doamne, ce noapte frumoasă!” (57:54). Lumea lui, cât de complicată arăta, era simplă, tot
inexplicabilul fiind explicat prin simpla prezentă a piticilor (magia) - (Ex. Căutarea continuă şi la
prima vedere imposibilă a Sfântului Graal şi simpla mutare a munţilor cu ajutorul imaginaţiei,
credinţei că se vor muta cu adevărat), lumea lui este o lume plină de contradicţii şi paradoxuri pe
care le acceptă. Dar cea mai vizibilă diferenţă dintre Nebun (Parry) şi Omul Mare (Jack) este
atunci când nebunul i se adresează adultului:
„Nu pari un om fericit.” (60:17)
Pe scurt, nebunul este un copil care vede simplitatea din omul care încearcă să fie complicat
(„Am văzut că îţi era sete aşa că ţi-am dat să bei” - POVESTEA REGELUI PESCAR), nebunul
este un copil care poate cuprinde infinitul prin simplitatea sa.
Pentru a ajunge la fericire trebuie să fii pe rând creator, copil şi nebun....

Vlad I.T. Popa
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Mihai M. S. Maxim
Sonetele sihastre

Sângerări şi tăcere
Motto:
„Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată.”
Mihai Eminescu – Odă în metru antic

Când toată lumea-ar fi dorit să scrie
poemul geniului lui Eminescu
dar fără să fi sângerat, gândesc cum
aş sângera să simt a lui trăire.
Gândind cu drag la el m-am vrut alesul
raţiunilor din dulcile-i delire;
am ars dureri improvizate, mile,
doar ca să mă acomodez cu versul.
I-am luat întreaga viaţă în fiinţă –
în toată vremea – să îmi facă parte:
iubind, am ars şi eu de-a lui dorinţă –
deşi – nemărginirea ne desparte.
Cu el am fost pe-un prag de suferinţă,
atâta tot: sunt pregătit de moarte.
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Splendoare şi tristeţe
Mai sunt sensibil eu la frumuseţe? –
Mai pot păstra din noaptea ivorie
un crin, când slava Bunei ei Vestiri e
în neasemănare şi tandreţe?
Migdalii sfinţi te sorb în feerie,
te laşi pătruns de-a muzelor blândeţe,
dar când să te predai să te înveţe,
orice splendori se sting în acedie.
Splendori străine gându-mi cercetează,
dar el rămâne rob pustietăţii,
şi-atunci când mintea mea rămâne trează
să privegheze alburiul cărţii,
cu remuşcări de jad mă-nsângerează
gheparzii geniului singurătăţii.
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Cuvintele de argint şi noaptea
- Să vezi pictura nopţii primordiale
prin valuri de neant, scrutându-i marea,
înseamnă să porneşti în căutarea
cuvintelor de-argint existenţiale.
Răpit din trup în văzul simplu care-a
sorbit cărări de aur stihiale,
vezi plopii fără soţ din praf şi zale
ce-n flăcări asimptote umplu zarea.
- Să caut gând, am străbătut tăcere;
am căutat cuvântul pur cu anii;
am fost să văd, departe-n priveghere,
coroana boreală Eridani
şi am văzut, când luna-i doar părere,
gândirile înveşnicind metanii.
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Cuvintele de argint şi tăcerea
În miezul nopţilor mă arde luna;
sub raze funerare cenotafe
s-au arătat izvoare vii de ape
şi negre temelii şi-arată urna.
Raţiunile de-argint stând nemişcate,
a lor luciri străbat eoni şi-acuma;
şi dacă-n veac nu se supun niciuna,
sub lună-s doar lumini polarizate.
Voind, iubito, să le vezi argintul,
surprinzi geneze, nebuloase slove,
oglinda lacului din supernove,
căci fulger de fior le e alintul.
Aceasta-nseamnă, mai presus de verbe,
să ştii s-asculţi tăcerea ce te pierde.
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Frumoasa fără corp
Motto:
„Iubirea ca moartea e de tare.”
(Cântarea Cântărilor 8, 6)

Din visul de durere tu mă mântui
cu frumuseţea-n nopţile prea grave;
preschimbi întreg trecutu-n mări suave
şi pierzi întunecatele lui gânduri.
Sub paşii tăi din adieri firave
sunt fluturi, zbor în presimţiri de crânguri,
suflarea lor să mângâie descânturi,
lumini, arginturi, arhitrave.
Când stau în umbra genelor sânziană,
în şoapte de fiinţe străvezii
îmi trece vremea; toate mă îndeamnă
să-ţi cer să-mi pierzi regretele târzii.
Acum, când vis şi viaţă se destramă,
aş vrea să uit că nu mai suntem vii.
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Poetul
- Sunt preot al neantului dintâi
şi-i caut în suflet prima răsărire:
când gândul nu e gând – doar presimţire,
sfială sub al Muzei lin călcâi!
- De simţi vibraţia sufleteştii lire
nici rece, nici fierbinte, doar călâi,
sub raza-i neagră nu o să rămâi
şi n-o să afli râvnă în uimire.
- Aş vrea să-mi văd pre-gândul: al lui nimb,
acolo unde mintea e intrusă,
m-ajută noaptea-n versuri s-o preschimb!
- Când mintea, -n propriul ei neant transpusă,
străvede-n neguri taina din pretimp
şi-o spune, ea rămâne tot nespusă.
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Adolescenţă veşnică
Motto:
“Între noi şi adevăr se interpune moartea.”
Sören Kierkegaard

Din munţii translucizi ai lumii mele,
scăldaţi în transparenţe de ninsori,
mă-ntorc purtat prin veacuri înapoi,
să-ţi desluşesc misterul de femeie.
Cu glasul lin mă sângeri şi mă dori,
şi când memoria se dizolvă-n ere
răscumpăr gânduri cum au fost acele
ce ne-au vrăjit în nopţi de-atâtea ori.
Adolescenţa toată-i vis himeric,
tristeţe de dureri definitive
Şi încântări lipsite de motive.
Vom fi-mpreună toată moartea. Negri
ca două stranii denii emotive,
făpturi de noapte, raze de-ntuneric.
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† Mamei mele Elvira
25. 10. 2014

Atunci când îţi aud gândurile…
Când gând pe gând se-ngână şi se-alină,
alină,
dar teiul nu-şi mai trece galben bulb
cu-acelaşi dor de moarte de demult,
în stranii nopţi, gândirile suspină.
Alunec în adâncul lor şi-ascult
cum trece soarta, unduind felină; în visul nostru tu gândeşti lumină,
dar ochii ţi-s pierduţi în plânsul mut.
Pierdută eşti în lumi de spectre, visuri
ce se visează singure-n taluz
de trenuri, gări cu palide înscrisuri.
Priveşti absentă călători, pământuri
şi nu mă vezi, şi nu priveşti, n-auzi: doar lacrimile din străvechi abisuri.
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Fără regret
De ţi s-ar fi sfârşit în muguri existenţa
n-ar fi venit în tine anii de tristeţi;
te-ar fi pătruns regret că n-ai putut să-nveţi
din dulcele amar, cumintele, demenţa...
Trecut-au vieţi măiestre peste vieţi,
în râuri de-aur, blândă inocenţă;
şi de-om visa trei magi în reverenţă,
ne-or plăsmui, la rândul lor, înceţi.
Dar nu visăm decât poiană neagră
în miez de codru falnic nesfârşit
şi păpădii care plutesc s-aleagă
abisul cald al stelei ce-a murit.
Zăpada lor de puf aline dragă
amorul ce n-a fost îngăduit.
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Calea legendelor
Joc de creaţie literară
sau
Joc pur şi simplu
Concurenţii pornesc de la Cruce (†) în orice direcţie doresc. Ei trebuie să ajungă fix pe unul
din cercurile numerotate. Atunci când dau cu zarul, ei pot merge în orice direcţie, însă toate
punctele trebuie parcurse în acel sens. Dacă o căsuţă este ocupată de un alt concurent, acela va fi
trimis în căsuţa celui ce l-a dislocat.
Locaţiilor ce trebuie atinse le corespund câte 6 cărţi ale destinului: cel ce ajunge primul întruna din ele ia 3 cărţi, al doilea 2, iar al treilea ultima carte. Câştigă jocul cel ce acumulează
primul 12 cărţi ale destinului.
În joc sunt şi două piese de interdicţie ce pot fi mutate atunci când un concurent dă 6 oriunde
doreşte (în general spre a-i bloca pe alţii). Cel ce dă 6 poate muta piesa de interdicţie şi muta
pionul său 6 căsuţe.
În jocul de creaţie literară fiecare concurent plăsmuieşte o poveste folosindu-se de cărţile
destinului dobândite de el.
Mihai M. S. Maxim
Locaţii:
1. Tărâmul tinereţii veşnice – Casta vulturilor: █ █ █ † █ █ † █ †cărţi ale destinului;
2. Era fără timp;
3. Fortăreaţa iubirilor de pradă;
4. Cetatea gândurilor şi făpturilor nenăscute;
5. Focul plictisit;
6. Avanpostul iluziei;
7. Caruselul inimilor invizibile;
8. Casa păpuşilor – Conacul fără uşi sau ferestre;
9. Casa zânei.

Piese de interdicţie:
Cărţi ale destinului propuse de autor:
1. Privire în urmă a zânei. Ai fi dorit să fii trecutul ei. Nu eşti tu cel pe care-l aşteaptă.
2. Sublimul şi ridicolul în aceeaşi cutie craniană (Don Quijote). Admiri cu condescendenţă şi
detaşare.
3. Decrepitudine înaripată. Nu tot ce zboară e înger.
4. Fecioara războinică te apără şi pe tine. Nu o poţi cuceri decât făcând pe antieroul.
5. Muma Crivăţului îşi jeleşte fiul. Meditaţie pe seama încălzirii globale.
6. Prădătorul devine pradă şi acum vânatul, plictisit, se vânează pe sine.
7. Mama-vitregă nu se pregăteşte de petrecere, ci de petrecanie.
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8. Nu trebuie să-ţi fie frică de lup, ci de Mieluşeaua ce se ascunde în pielea lui. Rachela ia tot
ceea ce vrea.
9. Monştrii pe care-i ucizi sunt visaţi de prinţesa pe care trebuie să o salvezi de ea însăşi.
10. Prinţesa e refugiată din basmul Atlanţilor. Îi oferi azil în propriul basm.
11. Leonardo da Vinci lucrează la o maşinărie contra profitorilor pângăritori ai memoriei sale
ahtiaţi de celebritate ieftină.
12. Unele prinţese nu au atâtea pretenţii de la tine. Termină basmul mai repede şi vino de le
alină.
13. Prinţesa asta pe care o întâlneşti e uşor negativă, dar în condiţiile de faţă nu dai importanţă. O
iei şi-o educi tu pe urmă.
14. Muma Pădurii de Bugatti te lasă fără trotinetă. Totu-i o apă moartă.
15. Ego-ul tău umflat e traumatizat de Marele înghiţitor de balonaşe; de frică, balonaşul se
sinucide.
16. Copiii viitorului şi educatoarea lor ostenesc Noaptea Walpurgiei.
17. Yorick îşi ţine în mâini propriul cap şi se întreţine cu porcul Yin-Yang fermecat.
18. Împăratul are „mal-de vivre” şi toată împărăţia boleşte cu el.
19. În final Prinţul se căsătoreşte cu Văduva Neagră şi basmul e compromis.
20. Întotdeauna e cineva care se îngrijeşte de micul copil. Şi acela e Marele Corb.
21. Eriniile restabilesc dreptatea şi pacea şi învaţă că uneori mânia e sfântă.
22. Fecioara oarbă trage de coadă balaurul, el rabdă şi-i face pe plac.
23. Eşti ucenicul vrăjitor din casa metamorfozelor. Te metamorfozezi periodic până îţi pierzi
forma originară şi devii metamorf.
24. Prinţesa hopliţilor şi-a făcut în Anacronia cvadrigă dintr-un Ferrari şi dintr-un Porsche
dezafectat.
25. Nu muri mai înainte de a fi mort.
26. Ai în faţă Palatul Interzis. Dar ca să ajungi, trebuie să treci Apele Morţii.
27. Uriaşii de la poartă sunt de piatră (inofensivi). Iar în Palatul Uriaşilor sunt doar grandomani.
28. Regele e pierdut în Împărăţia lăuntrică iar paloşul său îi este toiag.
29. Animale cu două capete şi nici un fund, spre amuzamentul Mezinei şi invitaţilor ei din Tir na
nOg.
30. Unii sunt aşa de comozi că vor să viziteze Louvre-ul sau Muzeul basmelor cu tramvaiul.
31. Îngerul morţii a scos aproape complet sabia din teacă. Aşteaptă şi vezi.
32. Hoţul de suflete e pe cale să captureze inefabilul şi imponderabilul şi ceea ce face bariera nu
este nici mâna, nici alambicul, nici cuşca, ci mintea. Ca să-l învingi trebuie să te predai într-un
abis de smerenie Celui de Sus.
33. Când Omul Fără Faţă îi va smulge Copilei toate petalele margaretei, ea va rămâne fără
copilărie.
34. Repartizarea capetelor în pari e jobul exclusiv al contabilităţii.
35. Locul secret al veacurilor creşte pe zi ce trece din sinapsele minţii.
36. Toate cuvintele citite de ea i se fac lumi şi fluturi.
37. Până să vină Făt-Frumos, Ileana s-a sălbăticit complet. A uitat graiul uman. Zmeul o
distrează şi el cum poate.
38. Dorul de casă şi de părinţi te face varză. Eşti omul-plantă.
39. Unii cai au inimile în altă parte. Unii oameni n-au inimă.
40. Bătrânul mag îţi dă un diamant fermecat (cu puteri supranaturale) şi un sfat.
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41. Coroniţa de flori nu-l va scăpa pe Prinţul fermecat de vizita la magazinul de bijuterii. În plus,
trebuie să-i facă pod şi palat de argint şi livadă cu pere de aur. Doar aşa vor ajunge în casă de
piatră – cu perspectivă la toate minunăţiile astea.
42. Sora Vântului de Primăvară se plimbă cu trenul. Îţi face în ciudă.
43. Noaptea somnambulilor şi a devoratorilor de publicitate. Îţi cauţi şi tu loc şi rost.
44. Asta nu are legătură cu basmele, dar n-am rezistat: este La dolce vita. Şi dacă eşti prinţ tearunci în fântână: degrabă. Anita Ekberg nu va sta după tine.
45. Compasiunea însăşi se uită la tine. Îţi plângi de milă.
46. Fecioara Războinică te place. Ai uitat de prinţesă, de basm şi de tot.
47. O cheamă Dejah Thoris şi se joacă cu nişte marţieni. Nu ştiu nici eu ce caută aici.
48. O bunicuţă de basm (alien cu craniu prelung) spune poveşti unui nepoţel asemănător. Toate
basmele ei sunt alungite.
49. Copilă, acesta e adevărul: unele oglinzi te fac pe tine să reflectezi. Eşti pusă faţă în faţă cu
tine, cea renegată. Şi Renegata îl va ucide cu zile pe Prinţ.
50. Împărăteasa a înghiţit un bob de piper şi a făcut un copil. Împăratul n-a înghiţit povestea asta.
51. Zâmbilă trebuie puţin ajutat. E ajutat. Înghite totul în zâmbet.
52. Hopliţii ştiu să facă banchet. Dragobete sau Drăgostilă trebuie să treacă proba iubitului a 100
de fete şi a doua zi fiecare din ele să aibă un copil. Veac intensiv, noaptea cu pricina! Şi-a doua
zi tragedie.
53. E Noaptea Zebrelor şi toată lumea este profund afectată.
54. Te aşteaptă şi pe tine metamorfoza fără întoarcere, îţi spune un fost-om.
Rezerve:
55. Prinţesa trebuie eliberată înainte de căderea Marelui Întuneric peste tine şi peste ea.
56. Nu poţi îmblânzi creaturile minţii unui student eminent.
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