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PPRREEFFAAŢŢĂĂ  
  

  
  

Adonis, Hedonia şi (i)aezii lor corupţi 
 

sau 
 

Despre ipostazele trecerii duhului psihopomp peste 

vieţi şi plăceri, peste oameni 
 
   O carte despre hedonism, despre hedonici şi hetaire, despre 
cultul plăcerii? Nu chiar. 
   Aş fi vrut să spun câte ceva despre ovidiu, despre cartea 
aceasta, despre noi. Despre Frăţia de ciocolată şi jocurile ce au 
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dat naştere atâtor texte literare, despre Castalia, nimfa şi stăpâna 
izvoarelor inspiraţiei, despre mica masă rotundă în jurul căreia 
am reuşit să ne odihnim de apăsările lumii, aş fi vrut să vorbesc 
despre plăcerea prieteniei. 
   În loc de toate acestea, voi vorbi despre admiraţia reciprocă 
dintre Socratele dement şi Câinele regal; apoi voi avea un 
cuvânt despre bietul Epicur. 

   
    Diogenis din Sinope, supranumit în epocă Cinicul datorită 
sarcasmului şi spiritului său neconvenţional, a fost supranumit a 
două oară „Un Socrate dement” de către Platon, deoarece 
considera Academia o pierdere de timp şi o aflare în treabă. El a 
ajuns notoriu datorită modului său auster de-a trăi, caracterului 
său imprevizibil, precum şi datorită respingerii prejudecăţilor 
unei societăţi degenerate fiinţial şi moral. Mergând ziua-n 
amiaza mare cu un felinar aprins în mână, el căuta un om şi nu îl 
găsea. Nici pe atunci nu prea existau oameni adevăraţi, iar 
numărul lor a scăzut de-a lungul mileniilor în regresie 
geometrică. Şi atunci, unde să-ţi odihneşti fericita demenţă? 
   Prin Diogenis gândirea cinică îşi stabileşte ca ideal autarhia 
sau suficienţa de sine, ce poate fi atinsă numai printr-o viaţă 
simplă şi printr-o autodisciplină riguroasă. Gândirea cinică e 
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deci o filozofie a stăpânirii de sine. Nu poate exista plăcere 
adevărată, deplină, fără disciplinarea dorinţei. Plăcerea 
simţurilor este menită să contribuie la plenitudinea conştiinţei, 
aceasta din urmă fiind lăsată să fie stăpână pe ea însăşi şi 
capabilă de a-şi păstra intact discernământul. 
   Diogenis se uita cu admiraţie la Aristippos din Cirene şi îl 
numea Câinele regal deoarece acesta ştia să se bucure de clipa 
prezentă: el avea puterea de a extrage nectarul clipei. Nu era 
preocupat de plăceri viitoare, nu se lăsa mistuit de dorinţă, ci 
trăia plăcerea veşnicului azi. 
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   Aristippos din Cirene a rămas în istorie ca întemeietor al 
Şcolii de gândire ultra-hedoniste şi oamenii au rămas cu gândul 
la el ca la un promotor al senzualismului pur, cu toate că şcoala 
cirenaică a crezut cu tărie în valoarea hedonistă a 
comportamentului altruist, precum şi în cea a obligaţiei sociale. 
Plăcerea de a face bine altuia e apreciată de gândirea cirenaică la 
fel cum sunt apreciate desfătările senzuale. Prietenia, spiritul de 
dreptate, la rândul lor, sunt folositoare mai ales datorită plăcerii 
pe care-o procură. Am făcut un gest altruist? Am zidit o 
prietenie? Am împlinit o bună dreptate? Mi-am făcut plăcerea. 

 
   Epicur avea ulcer. De aceea a 
apreciat plăcerile „sustenabile” 
fizic. El considera că cea mai 
mare plăcere pe care şi-o poate 
procura un om e starea de 
linişte şi eliberarea de teamă 
(ataraxia), precum şi absenţa 
durerii fizice (aponia). În 
perspectiva epicurienilor, cea 
mai mare plăcere (pacea 
interioară) se poate obţine pe 
calea cunoaşterii, pe calea 
prieteniei, precum şi prin 
asumarea unui mod de viaţă 
virtuos şi cumpătat. Ce se mai 

ştie despre epicurieni? Mai nimic sau, în cel mai bun caz, câteva 
anecdote. Cine vrea să-i cunoască, să afle că epicurienii – ei şi 
plăcerile lor – au locuit în anticamera ascetismului! 
   Cu ceea ce-am spus pân-acum nu am făcut decât să înlătur (în 
mod uşor documentat) nişte prejudecăţi. Ce aş putea însă spune 
despre hedoniştii de-acum, despre mine şi despre ovidiu, despre 
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toţi cei grupaţi în jurul Castaliei, fără ca vorbirea aceasta să se 
transforme în spovedanie publică generală? 
   Nimic altceva decât aceea că într-o lume în care totul este 
deşertăciune, o deşertăciune sleită, noi am reuşit să aflăm 
împreună o oarecare odihnă.  

* 

 
 

   Acum ceva despre carte: ovidiu mi-a spus că e un breviar. Fie. 
Nu am intenţia să-i fac analiza, nici critica literară. Îmi fac doar 
plăcerile. 
   Prozele scurte din Hedonis sunt luate din diverse timpuri. 
Totul pare un caleidoscop sau un mozaic al plăcerii. Dar nu e. 
Mie mi s-a părut că ordinea prozelor nu este deloc 
întâmplătoare. Fără să am pretenţia de a fi descoperit raţiunea 
acestei naraţiuni, paradigma ce face underground-ul scriiturii, 
am observat că personajul lui ovidiu este generic: era o vreme 
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când sufletele se lăsau în voia unui duh tutelar care le conducea 
în locuri îndepărtate şi enigmatice, în lumi fără întoarcere. 
Duhul psihopomp al lui ovidiu e ludic şi hedonist, e pe rând 
jucăuş şi serios, grav şi flegmatic, statornic şi infidel. El preia 
ipostaze şi suflete, deznădejdi şi regrete, candori şi sclipiri de 
moment, spre a le duce într-un necunoscut absolut – undeva în 
spatele cărţii, undeva înapoia Planetei. 
   Ceea ce-nseamnă că aceasta este doar una din perspectivele 
citirii acestei proze delphice a lui ovidiu copyright stanomir. 
 

 
 

   1. [Din ţânţar, armăsar…] 
 

   Adonis nu-i acasă. Şi nu se mai întoarce aici. 
   Aici nu mai sunt decât rămăşiţe, doar resturi din fosta iubire, 
din fosta lui viaţă. Ele încearcă o vreme să se adune şi să se facă 
la loc, să se reconstituie, de data aceasta fără de el, să se anime 
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iarăşi – ca sub plăceri trecute. Ele sunt ca nişte păpuşi de cârpă 
peste care a trecut sufletul. 
   Armăsarul s-a pierdut în plăcerea netă (plăcere minus durere) 
şi fiinţa lui nu-şi mai ia consistenţă decât din geamătul mut al 
celor abandonaţi. Dar n-ar fi putut rămâne aici la nesfârşit. Calea 
plăcerii îl soarbe cu toate-ale lui. Şi pe urmele lui copilul – 
trăindu-şi metamorfoza din ţânţar în armăsar ca mulţi alţii, în 
rândul cetei sale. 
 

   2. [Lakonia] 
 

   Dincolo de gând şi cuvinte, în fieful plăcerii pure – Lakonia – 
tânărul se lasă sorbit de aventura iniţiatică ce îi transcende 
raţiunea şi-i reconfigurează spirala dublă genetică. Cunoaşterea 
plenară şi accesul deplin la fiinţă, cu plăcerile lor negrăite, nu 
pot fi dobândite decât într-un univers paralel în care, odată 
intrat, ţi se schimbă structura genetică, firea însăşi, nu numai 
gândurile, într-o transmutaţie alchimică stranie, înfricoşată, 
personală, nemainumită. 
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   3. [Toate la vremea lor] 
 

   Anima trebuie să aştepte. 
Cel ce pare a coborî din 
stirpea străvechilor alchimişti 
e demn de a fi iubit, dar 
trebuie multă răbdare. El e 
preocupat acum să caute 
oameni susceptibili a fi 
transmutaţi în adevăruri pure, 
paradigmatice. Dioge
secondează. Anima e cuminte, 
aşteaptă şi speră. 
 

 

   4. [Patrula timpului regăsit] 
 
 

   Poliţia minţii, menită să 
identifice şi să anihileze 
amintirile „zvăpăiate”, 
amintirile ce săvârşesc 
„infracţiunea” consumării 
energiei cerebrale în nostalgii 
inutile, are rolul de a reface 
prezentul din timpul pur 
regăsit. Crearea prezentului 
din timpii în prealabil 
purificaţi e o activitate la 

rândul ei epuizantă, fapt pentru care şi agenţii minţii au nevoie 
de o relaxare binemeritată, de preferinţă în braţele unei năluciri 
brunete „delicioase”. 
 

Anima trebuie să aştepte. 
Cel ce pare a coborî din 
stirpea străvechilor alchimişti 
e demn de a fi iubit, dar 
trebuie multă răbdare. El e 
preocupat acum să caute 
oameni susceptibili a fi 
transmutaţi în adevăruri pure, 
paradigmatice. Diogene îl 
secondează. Anima e cuminte, 

 

Poliţia minţii, menită să 
identifice şi să anihileze 
amintirile „zvăpăiate”, 
amintirile ce săvârşesc 
„infracţiunea” consumării 
energiei cerebrale în nostalgii 
inutile, are rolul de a reface 
prezentul din timpul pur 
regăsit. Crearea prezentului 

i în prealabil 
purificaţi e o activitate la 

rândul ei epuizantă, fapt pentru care şi agenţii minţii au nevoie 
de o relaxare binemeritată, de preferinţă în braţele unei năluciri 
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   5. [Cei 7 contra Spartei] 
 

   Pe coordonatele spaţio-
cranio-temporale ale 
AERGISTAL-ului, junele 
hedonist şi aliaţii săi de 
conjunctură se luptă acum 
cu gândurile spartane ale 
austerităţii, însă Marele 
Mistificator translatează 
întreg câmpul de luptă 
într-o lume străină înainte 
ca bătălia să fie decisă în 

favoarea uneia dintre părţi. 
 

   6. [Descensiune la Peştera Muierii] 
 

   Această catabasă totală i-ar fi putut fi fatală junelui hedonist 
dacă un „unchieş” tutelar nu l-ar fi recuperat la timp din 
întunericul înfricoşat al imensităţii plăcerii. Afară, junele 
Hedonis va fi cugetând la cum şi-ar fi scris Mann Muntele vrăjit 
al Venerei. 
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   7. [Psalm în pustie] 
 

   La Şcoala vieţii uşoare, 
după ce-nveţi pe de rost 
dezamăgirea şi amărăciunea, 
mai ales pe cele din dragoste 
şi trădare, pustiirile sunt cele 
ce-ţi cântă psalmii. 
Dezamăgirea gândeşte de la 
sine acum, fără tine, şi nimic 
şi nimeni nu-i poate opri 
scurgerea aceasta. 
 

 
 

   8. [Iliana] 
 

   Dar tot ea îţi va găsi 
leacul. Fiindcă din tot 
ceea ce gândeşti, ţi se 
restaurează trecutul. Ea îţi 
dăruieşte încă o dată 
timpul uitat, prezentul 
dintotdeauna. Prezentul 
dintotdeauna este al 
mitului şi mitul se-
ntâmplă şi se întâmplă, 

iarăşi şi iarăşi, până ce te ajunge, te poartă, până ce te pătrunde. 
Instaurarea mitului Ilianei în sufletul tânărului se petrece suav, 
peste gânduri sfioase, asemeni celui al florii albastre, al florilor 
de cireş, asemeni candorii. 
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   9. [Libelungiada] 
 

 

   Întoarcerea pe Muntele vrăjit 
al Venerei se soldează cu 
acelaşi fel de prăbuşire 
controlată în prăpastia uitării 
umede, fără sfârşit. 
 
 

   10. [Muppets talk show] 
 

   Urmează acum ca de la sine 
incursiunea în Zonă – în acel 
teritoriu extrem în care se află 
sau ar trebui să se afle Camera 
dorinţelor. Camera aceea 
împlineşte însă numai pe cea 
mai adâncă dintre smintelile 
inimii şi, cu toate acestea, 

lucrează din plin, fiindcă Zona e plină de nesăbuiţi. 
   Împlinirea dorinţei acum şi aici e pedeapsă, deoarece junii 
hedonişti conduşi de Stalker călătoresc fără să meargă, vorbesc 
fără să spună, voiesc fără să vrea. 
 

   11. [Portretul narcisistului spre cărunteţe] 
 

   Chiar netrăind nimic, tot îmbătrâneşti. Ca mulţi acei ce n-au 
trăit, ci au stat doar în viaţă, artistul, un Narcis aplecat deasupra 
oglinzii fântânilor cărţii, se vede acum singur şi ignorat. Lângă 
el, la o oarecare distanţă, nu se mai află familiile de confraţi şi 
de concurenţi, ci doar o biată familie de cuvinte pe care „o 
neglijase”. Acum plăcerea pervertirii cuvintelor e tot ceea ce i-a 
mai rămas. 
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   12. [Surpriza] 
 

   Anima îşi pierde răbdarea, dar tocmai când e pe punctul de a 
ceda nervos, aşteptarea îi e răsplătită. Premiul nu este însă pe 
măsura aşteptării. Femeia este făcută să fie admirată şi adulată şi 
primeşte orice compliment cu naturaleţe, în orice condiţii, din 
partea oricui. Nu mai contează chipurile de lut ale admiratorilor 
sau ochii morţi, decrepitudinea şi retardul, atâta vreme cât 
concupiscenţa e vie şi aşteptarea moartă! 
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   13. [Lunetistul] 
 

   Maestrul Hedonis s-a 
odihnit o clipă în 
braţele Animei. Acum 
se-ntoarce la vânătoare. 
O luptă egală, în care 
cuceritorul poate 
deveni victimă. Ţinta 
lui de Sniper e un 
Stalker dintr-o altă 

dimensiune, pe care-l vânează îndârjit, cu ajutorul unui Mentat. 
Vânătorul chiar devine vânat: Sniperul e cucerit de Stalker după 
ce ani de zile l-a studiat ca adversar şi l-a admirat; iar Mentatul 
cade victimă propriilor fluxuri magnetice, transformându-se în 
final într-un văl al Aurorei Boreale. Aici e o greşeală: ar fi fost 
mai corect să se spună că Mentatul a devenit una cu 
HEDONEEA BOREALĂ, dar ce să-i faci? nici un scriitor nu-i 
perfect. 
   Cuceritorul devine deci cucerit, iar sufletul său Zonă imperială 
de vânătoare; Stalkerul din lumea cealaltă îşi păstrează până la 
capăt misterul. E ceva ca în minus-cunoaşterea lui Blaga, în care 
Sniperul, Stalkerul şi Mentatul sunt în aceeaşi măsură luceferi şi 
oameni şi zone. 
 

   14. [Cassandru şi fraţii săi] 
 

   Din toată această poveste a vulpii-vânător şi a pădurii plăcerii 
apare ideea de carte: însă e vorba de cartea aceea specială, care 
nu va fi nicicând scrisă. Ştim toţi despre ea – ne bântuie – nu 
mai insist. Bine însă că e consemnată măcar hotărârea ca ea să 
nu fie, că e o plăcere şi-n asta. 
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   15. [Cream Dream] 
 

   În partea aceasta, Stalkerul dispare cu tot cu Zonă, în locul 
acesteia apărând o Grădină a desfătărilor cu aromă de Irish 
Cream. Aici am fost şi eu martor şi pot să spun cu mâna pe 
inimă că a fost cu adevărat Irish Cream. 
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   16. [Noiembrie, penultimul bal] 
 

   Acum, dacă Sniperul ar fi un 
miliardar rus, iar Stalkerul un 
magnat al zăcămintelor de petrol din 
Siberia (Cyberia!) dispărut de 
curând în Insulele Baleare în urma 
unui exces hetairic, şi dacă Sniperul 
şi-a manifestat încântarea pentru 
această dispariţie a adversarului 
printr-o orgie carnavalescă în 
străvechiul Canterbury, minciunile 
şi farsa unei plăceri 
preschimbă în groază şi adevăr, aşa 

încât asistăm la festivalul ciocnirii imperiilor (de Est şi de Vest). 
Totul este spectacol dacă ştii să te uiţi şi, după cum spunea 
confratele Hitchcock, orice om apreciază o crimă drăguţă, cu 
condiţia să nu fie el victima. O Apocalipsă drăguţă? 
ceva! 
 

   17. [Ciorchine de ochi] 
 

   Cine e personaj şi cine e autor? Cine e spectator şi
spectacol? Fiindcă cel care vede şi cel ce este văzut sunt în 
eternă dispută. Acum – cel ce fusese văzut şi studiat, judecat şi 
condamnat în toate perspectivele de „un ciorchine de ochi”, 
reuşeşte să se eschiveze, să se retragă din scenă. Perfec
necunoscut, nu-i ştim nici numele, nici faţa. Nenumitul e liber.
 

   18. [Maşina timpului regăsit] 
 

   Dacă te retragi din prezent, sau mai bine zis, anticipezi 
prezentul astfel încât să reuşeşti să trăieşti cu o fracţiune de 
secundă înaintea secundei sale, ai putea să trăieşti simultan două 

Acum, dacă Sniperul ar fi un 
miliardar rus, iar Stalkerul un 
magnat al zăcămintelor de petrol din 
Siberia (Cyberia!) dispărut de 
curând în Insulele Baleare în urma 
unui exces hetairic, şi dacă Sniperul 

a manifestat încântarea pentru 
eastă dispariţie a adversarului 

o orgie carnavalescă în 
străvechiul Canterbury, minciunile 
şi farsa unei plăceri vinovate se 
preschimbă în groază şi adevăr, aşa 

(de Est şi de Vest). 
ol dacă ştii să te uiţi şi, după cum spunea 

orice om apreciază o crimă drăguţă, cu 
. O Apocalipsă drăguţă? – e mai 

Cine e personaj şi cine e autor? Cine e spectator şi cine este 
spectacol? Fiindcă cel care vede şi cel ce este văzut sunt în 

cel ce fusese văzut şi studiat, judecat şi 
condamnat în toate perspectivele de „un ciorchine de ochi”, 
reuşeşte să se eschiveze, să se retragă din scenă. Perfect 

i ştim nici numele, nici faţa. Nenumitul e liber. 

Dacă te retragi din prezent, sau mai bine zis, anticipezi 
prezentul astfel încât să reuşeşti să trăieşti cu o fracţiune de 

le, ai putea să trăieşti simultan două 
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timpuri – să îţi configurezi mintal propriul spirit, astfel încât să 
îţi anticipezi şi să-ţi schimbi propria viaţă. Ai fi cu un pas 
înaintea destinului tău, cu un gând înaintea gândului ce ţi se 
desprinde din minte şi-ţi cade în viaţă. Acum ai şi n-ai nume, 
Cassian Necşulescu, pentru că eşti şi nu eşti personajul şi 
autorul gândirii ce naşte timpul şi care se naşte sub el. 
 

   19. [Mă mai gândesc la titlu…] 
 

   Într-o atare anticipaţie, a fi spectatorul viitoarei tale vieţi 
înseamnă să ai plăcerea de dinainte de plăcere, să ai pregătirea şi 
aşteptarea mai mari ca triumful. Şi totuşi, imprevizibilul te va 
cere… 
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  20. [Anti-iepurele] 
 

   În răspăr cu lumea şi în acord cu setea, scriitorul se răsfaţă 
evitând Cenaclul (şi gustul comun) pentru a-i ceda în final, după 
o serie de accese uşoare de aventură. 
 

   21. [Aşa s-o fi născut legenda] 
 

   Cel ce îşi scrie legenda – să fie sigur c-o să dureze – şi-ar vrea 
asigurată posteritatea. Plăcerea falsificării momentului şi 
falsitatea în sine sunt justificate, îşi spune, fiindcă minciuna 
mănâncă totul – chiar şi nonviaţa. Dacă Byron-ul faustic era 
împins de la spate de autor şi se-arunca peste-un gard, Hedonis e 
incontrolabil: iese din carte când vrea şi unde vrea el, şi ea se-
ncheie aici. 
   Acesta a fost spiritul casei cărţii. Acum s-a dus. Spiritul casei 
nu mai locuieşte aici.      
     Mihai M. S. Maxim 
     30. 12. 2014 
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DDiinn  ţţâânnţţaarr,,  aarrmmăăssaarr......  
 

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-l 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 c-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 
nepotă-su, da' orişicât, mi-e străin. Pe tata meu adevărat nici nu-l 
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 
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. 
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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-
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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 găzar 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 bine-ncuiată uşa, dacă am stins gazele, 
dac-am închis robineţii la ghivetă, şi grămădeşte tot felul de 
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.  
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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 
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bine decât el pe jucătorii Stelei şi că-i povesteşte fel de fel de 
întâmplări de pe vremea când echipa roş-albastră a jucat două 
finale de Cupa Campionilor Europeni, iar pe una a şi câştigat-o, 
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. 

 

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 
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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 (asta-i polecra lu’ 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 
mitocani! A şi uitat paţachina că tac-su era cârciumar la noi, în 
mahala, în Mitoc! Da, da, l-a zăpăcit de cap pe bietu' Giorgică-a' 
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. 

 

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... 
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Giorgică nu mai vorbeşte cu mine de când m-am luat de 
Ortansa. Nici la televizor nu se mai uită; merge cu băieţii la club, 
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 doi ani de meditaţii; chapeau bas, 
Hortance!), 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  

 

Sibiu, 17 mai 2007; 2 noiembrie 2014 
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Antibasme 
 

LLaakkoonniiaa   
 
A deprins de la maestrul Proteus să fie concis. Cu timpul, au 
ajuns să se înţeleagă din priviri. Comunicau telepatic, în rarele 
ocazii când unul dintre ei trebuia să plece din micul fief, căruia, 
de altfel, îi dăduseră numele secret de Lakonia. 
 

   Nu mică i-a fost mirarea când, 
rămânând singur acasă, într-o 
seară în care gândurile păreau 
că şi-au luat o recreaţie, s-a 
pomenit contactat de o entitate 
misterioasă. A ezitat la început, 
după care a dat frâu liber 
curiozităţii. A pus o sumedenie 
de întrebări necunoscutului, iar 
acesta i-a dat de înţeles că o să 
afle răspunsurile pe când vor 
ajunge. Unde? O să vezi 
curând. Alarmat, magistrul 
Proteus i-a transmis să nu se 

arunce în gol. Tânărul a ignorat avertismentul.  
Zborul mental a fost lung şi dificil, deşi a durat doar o clipită. 

Deschizând ochii, n-a priceput nimic. Nu avea nici un reper şi 
nici unul dintre simţurile lui nu părea a fi în stare să 
recepţioneze vreun stimul. Ca atare, raţiunea i se gripase. 
Confuz, a dat să se întoarcă. Însă nu ştia cum. S-a panicat. 
Celălalt i-a transmis o stare de încredere. I se dăduse un răgaz 
pentru acomodare. 
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Încetul cu încetul, au început să se lege informaţiile, într-o 
dublă spirală. Nu cumva ceilalţi încercau să-i reconfigureze 
informaţia generică? L-au liniştit. Da, ceilalţi îi descifrau codul 
genetic, oferindu-i în schimb informaţii despre ei. A crezut că 
fusese transbordat în viitor. Numai că nu recunoştea nimic din 
ceea ce era lumea pentru el. I s-a dat de înţeles că se află într-un 
univers paralel, în care accentul s-a pus de la bun început pe 
cunoaştere şi fiinţă şi nu pe acumulări de bunuri şi realizări 
tehnologice. A intrat la bănuieli. Nu cumva, dubla spirală erau 
chiar şerpii, care-l vor înlăţui şi sugruma, aidoma ca pe Lakoon 
şi fiii săi?  
 

 

   S-a desmeticit brusc. 
Prea era totul bine pus 
la punct, ca într-o 
călătorie iniţiatică. 
Maestrul Proteus îi 
mai dăduse o lecţie. I-
a transmis că-l admiră 
şi că-i mulţumeşte. 
Proteus i-a răspuns că 
bine. Bine că ce? 
Bine că m-ai 
recunoscut la timp. Şi 

ce s-ar fi întâmplat dacă?... Mai nimic. Ai fi rătăcit o vreme 
prin... Şi apoi? Şi-nco vreme... Bine bine, şi dup-aia? Prea vrei 
să le ştii pe toate. Da, da, curiozitatea strică la frumuseţe... Mda. 
Prin urmare, o să afli răspunsul şi singur. 
 

17 iulie 2011 
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ttooaattee  llaa  vvrreemmeeaa  lloorr  
 

zeci şi sute de clienţi vin zilnic în mica grădină  
a restaurantului e vară şi vin să se răcorească 

să-şi clătească privirile urmărind spectacolul străzii 
mulţi vin cu nevestele fiicele iubitele sau gagicile 

dar şi mai mulţi bărbaţi vin în mici grupuri 
de doi sau trei cel mult cinci sau şase 

puţini sunt cei care vin singuri 
se aşază la mesele de sub umbrelele uriaşe 

comandă bere sau limonadă 
privesc lacom femeile ce trec pe stradă îmbrăcate lejer 

şi pe mine mă pipăie îndelung şi obscen privirile lor 
m-am învăţat cu asta le zâmbesc profesional 

aşa îi aţâţ şi atunci comandă şi de mâncare 
apoi cafea sau salată de fructe 

prelungindu-şi şederea 
îmi fac cu ochiul îmi bat apropouri îmi cer  

numărul de telefon eu zâmbesc în continuare  
ei îmi lasă bacşişuri consistente 

pe care le împart cu şeful 
el ar vrea să împărţim şi aşternutul 

i-am retezat-o de la început el m-a ameninţat 
că mă dă afară i-am răspuns că nu-mi pasă 

am mai fost dată afară pe chestia asta 
nu mi-e frică de muncă oricând  

pot găsi un loc în altă parte 
frumoasă sunt tânără sunt nu vreau să depind 

de răul plac al nimănui 
mulţi alţii mi-au făcut propuneri  

mai mult decât măgulitoare 
puteam să mă căsătoresc de enşpe ori până acum 
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ce n-am spus la nimeni 
decât celor foarte apropiaţi puţini dar buni 
e că-l iubesc pe Alexandru o iubire aparte 

el nu pare a fi din lumea asta 
nu e nici demon dar nici chiar înger 

nu e nici alien nici nălucă e o făptură a nemărginirii  
cred că descinde din stirpea vechilor alchimişti 

numai că el nu caută piatra filosofală nici nu e dedicat  
transmutaţiei metalelor grele în aur 

el caută... oameni în adevăratul sens al cuvântului 
în noianul tentativelor mai mult sau mai puţin reuşite 

 

pe când eu? 
eu nu mă consider demnă de o asemenea onoare 

e drept el nu a încercat să mă amăgească 
nu mi-a făcut complimente cu care să mă zăpăcească 

nici cadouri scumpe nici promisiuni deşarte 
Alexandru mă priveşte senin 

iubirea celestă din ochii lui mă înalţă în azur 
acolo plutim nestingheriţi de nimeni şi de nimic 

ore dulci ne par ca veacuri 
clipele tind către infinit  

n-aş vrea să se mai sfârşească zborul 
atâta doar că eu nu sunt în stare 

– încă nu, mă linişteşte el – 
să mă desprind de lumea pământească 

omul de lut mă trage înapoi 
n-am ce face nu mă pot împotrivi firii 

nu încă îmi spune Alexandru zâmbind angelic  
eu mă întristez el mă încurajează ai răbdare cu tine 

încă nu a sosit clipa desprinderii 
toate la vremea lor 

22 iulie 2011 
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Descensor  

Patrula timpului regăsit 
 

Motto: 
 

Plecăm de pretutindeni  
ca să ajungem nicăieri. 

 

Ar mai fi rămas la Conac, să mai adulmece un strop de cognac, 
la ceaşca de cafea aburindă. Însă datoria e, nu-i aşa că-i aşa?, 
înainte de toate celelalte. Şi-a făcut datoria faţă de prostată, după 
care a încălecat pe-o şa (de bicicletă) şi-a plecat în patrulare. 
Împreună cu Bouffonne alcătuiau patrula timpului regăsit. Cum 
regăseau o amintire mai zvăpăiată, cum o adăugau la colecţie. 
Care colecţie era fala regimentului de puşcaşi submarini. În 
fiordul Malvedere nu mişca nimeni şi nimic fără aprobarea 
Comenduirii. 
   Ajunse la punctul stabilit. Aşteptă, în noaptea umedă şi rece ca 
un pântec de sirenă. Aştepta, afurisindu-l pe Bouffonne care se 
făcea că plouă. Şi chiar ploua, mărunt şi enervant. I-a trimis un 
SMS, la care acesta n-a răspuns. Regulamentul interzicea 
folosirea gadgeturilor, ca să nu fie interceptaţi. Nu ştiau de cine 
trebuia să se ferească. Asta pentru siguranţa misiunii. Păi bine, 
veţi zice, dar şi SMS-ul putea fi interceptat. Desigur. Însă SMS-
urile erau codate, spre derutarea adversarului. Care adversar? 
Nici asta nu tre’ s-o ştie altcineva. 
   Aşadar, Bouffonne i-a tras clapa. Tot spre derutarea 
adversarului. Aşa că i-a urmat exemplul şi a pornit într-o 
pseudo-patrulare, ocolind intenţionat punctele strategice, deci 
nevralgice. Bineînţeles, n-a regăsit nicio amintire semnificativă. 
Prin urmare, adversarul se afla în ceaţă. 
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   Satisfăcut, şi-a parcat bicicleta în spatele Palatului de 
Injustiţie. A urcat apoi pe scara de incendiu până la fereastra 
subofiţerului de serviciu şi i-a ciocănit în geam. Aceasta, o 
brunetă delicioasă, nu se aştepta la o aplicare atât de flagrantă a 
regulamentului. Întâlnirea a fost cu atât mai picantă.  
 

   În zori, s-a regrupat la Conac, pentru un strop de cognac şi-o 
cafea fierbinte. Misiunea fiind deturnată cu succes, adversarul, 
derutat, rămăsese pe poziţii. În ceaţă. Până la noi ordine... 
 

 
 

27 noiembre 2011 
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Celtics 21 
 

CCeeii  77  ccoonnttrraa  SSppaarrtteeii  
 

Pe câmpul de luptă era o tăcere mormântală. Combatanţii se 
priveau chiorâş, aşteptând declanşarea ostilităţilor. Hedonis şi 
cei şase 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, aşa că lăsase porumbelul 
să zboare în voia lui şi slobozise ditamai cioropina din gură, 
lăudându-se că el şi cei mai buni prieteni ai săi – nişte 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 înverşunat al sparţilor, a hotărât să 
evacueze stabilimentul. Apucaseră deja să pună pariul, 
continuând altercaţia în stradă. 

– Şi cum ziceai? se burzului Genaios 
– întocmai, întări Hedonis 
– ziceai că nu numai că sunteţi în stare, tu şi gaşca ta, să 
declaraţi război Spartei... 
– la orice oră din zi sau 
– nu schimba vorba 
– precizam 
– deci, nu doar să declaraţi război Spartei 
– ci să-i spargem mărunt-mărunt 
– tu şi gaşca ta! ptiu! nişte... nişte... bondoci 
– rezon: costoboci 
– tot un drac! 
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Iată-i pe câmpul de luptă. Hedonis, costobocii şi ai lor, pe de 

o parte – „nişte nifilişti, nişte coate goale, fie vorba între noi“ – , 
iar de cealaltă parte, maşina 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 
                                                 
* v. Gerard Klein, Seniorii războiului.  
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înarmată colonie terrană din partea aceea a Galaxiei şi că 
Hedonis şi ai săi costoboci sunt veterani ai celui de-al şaselea 
val de colonizare. Dar sparţii? – Ce-i cu ei? – Ei al câtulea val îl 
reprezintă? – Ei sunt antepenultimul val. – Şi celelalte? – 
Tsunami-uri, după cum bine se ştie... Dar să nu ne pierdem în 
amănunte şi să revenim la sparţii, costobocii şi hedoniştii noştri: 

Sparţii au declanşat ostilităţile. Aergistal a înregistrat o nouă 
victorie, încă un conflict fiind extrapolat în spaţiul virtual. 
Hedonis, costobocii şi familia lor de cuvinte au cunoscut un 
inexplicabil reviriment, cu toată îndârjita ofensivă spartă. 
Încleştarea s-ar fi încheiat nedecis, dacă penaţii ar fi stat strâmb 
şi ar fi judecat drept. Dar penaţii au luat poziţia de drepţi în faţa 
Marelui Mistificator care a decis ca tărăşenia să fie reluată pe 
alte coordonate spaţio-cranio-temporale.  

10 august 2014 
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Descensor 
 

11 decembre 2011 
 

 
Era o seară blândă ca zâmbetul unei copile visătoare. Semn bun, 
îşi spuse Hedonis. Închise uşa, urcă în maşină şi porni la drum. 
Ajuns la poalele muntelui, opri la cabană, schimbă câteva 
cuvinte cu nea Matei, îi lăsă în grijă automobilul şi „celularul“, 
nu înainte de a-l suna pe Eugen. Acesta îi răspunse că-l aşteaptă 
la intrarea în peşteră. Se grăbi într-acolo. 
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Eugen se ridică de lângă foc. Îşi strânseră mâinile. Ştiau că n-
or să se mai revadă. Eugen trebuia să se întoarcă în Cyberia.  

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

Întuneric. Linişte. Cald. O căldură plăcută, învăluitoare. Se 
simţea ca în pântecele matern.Şi se afla în pântecele muntelui. 
Vrăjit. El sau muntele?... 

Dintr-o dată îl înşfăcară ghearele unul monstru, a cărui 
duhoare de pucioasă îl năuci. Dădu să-şi facă izbăvitoarea cruce. 



45 
 

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

Când se deşteptă, era la gura peşterii, lângă foc. Nea Matei îi 
întinse o cană de tablă. Sorbi din ceaiul fierbinte, în care 
cabanierul turnase rom din belşug. „Ar fi fost prea de tot să te 
pierd şi pe tine!“ spuse acesta, după care stinse focul, îl luă în 
spinare pe Hedonis şi începu să coboare spre cabană. 

 

DDeesscceennssiiuunnee  llaa  PPeeşştteerraa  MMuuiieerriiii  
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Descensor 
 

      PPssaa llmm   îînn  ppuuss tt ii ee   
  
Ce poate fi mai îmbătător decât să-ţi faci de cap, ţinând cont 
numai de bunul plac, şi asta în compania unui prieten ca 
Hedonis, ce-i devenise mai apropiat ca un frate, căci n-aveau 
nimic de-mpărţit, doar de risipit: timp, bani, glume sau idei 
trăznite. Erau tineri şi ferice, sfidau constrângerile de orice fel, 
părinţii îi credeau la studii, ceea ce şi făceau, însă nu în primul 
rând la universitate, şcoala vieţii uşoare şi fără de griji era mult 
mai interesantă şi chiar mai instructivă, odată ce-şi pierduseră 
minţile nu şi instinctele. Cine ştie cât ar fi durat plonjonul în 
fântâna uitării de sine şi cât de adânc s-ar fi afundat în aceasta, 
dacă..., inevitabil, desigur, dacă nu şi-ar fi făcut apariţia pe 
ringul de dans Vanda. Din momentul în care aceasta s-a desprins 
din braţele lui Cassandru, la sfârşitul unui vals, spre a se bâţâi cu 
Hedonis, pe ritmul unui rock dezlănţuit, totul s-a dat peste cap. 

N-avea ce să le reproşeze: erau făcuţi unul pentru celălalt. O 
vreme au insistat să iasă împreună, toţi trei, la un club sau la 
câte un picnic. Cassandru a renunţat, invocând motive dintre 
cele mai plauzibile. 

Ce să fi făcut? S-a apucat de învăţat. S-a retras de la 
facultatea de drept, pentru care n-avea nicio înclinare – se 
înscrisese aici la insistenţele părinţilor, mai ales că era coleg cu 
Hedonis –, şi s-a îndreptat spre cea de teatru. N-a ales actoria, 
căci avea un insuportabil simţ al ridicolului, nici regia, din cauza 
concurenţei atroce. Urma teatrologia. Asta oficial. De fapt, 
studia trucurile semenilor şi ale destinului, încercând să 
desluşească o noimă în ceea ce se petrece în jur. Trăind în umbra 
succesului celorlalţi, se putea detaşa de patimi şi de melancolie, 
de ambiţii şi de regrete. Când se va putea detaşa de sine însuşi 
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viaţa lui va căpăta conţinut. Pentru asta însă avea nevoie de un 
sprijin din afară. Ba nu, de unul dinlăuntrul tău, i-a şoptit 
îngerul. În mine e pustiu, dădu el să răspundă, pre când îngerul 
zâmbea şi-l luă de mână, începând să cânte un psalm. 

 
8 ianuar 2012 
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   II ll iiaannaa  
 
Se spune că Iliana înfloreşte doar în anii foarte secetoşi. E o 
floare de câmp mitutică, are petalele dispuse în formă de cruce 
dublă, de culoare liliachie, cu reflexe albăstrii pe lună plină. 
Iliana nu-şi închide corola noaptea, iar la lumina stelelor 
sclipeşte stins, melodios. 

Se mai spune că acela care o aude pe Iliana cântând va avea 
parte de întâmplări neobişnuite. Triste sau fericite, după cum îi e 
norocul. De aceea o şi caută doar cei foarte singuri, Iliana fiind 
floare de leac. Vindecă de singurătate. 

 

   Pe Iliana o pot afla doar 
copiii. Câte unii o rup, o 
adulmecă, pofticioşi, şi... o 
mănâncă, deoarece Iliana are 
aromă de cozonac, cald şi 
pufos. Copilul care a mâncat 
o Iliană va fi isteţ, sfătos şi 
mulţi cunoscuţi va avea, dar 
când va creşte mare nu-şi va 
găsi locul nicăieri şi 

nicicând. De aceea, însinguraţii care momesc pe câte un ţânc să-
i însoţească în căutarea Ilianei au la îndemână un cozonac 
proaspăt. 

 
Doar o dată în viaţă îţi este îngăduit s-o auzi pe Iliana. Dacă 

n-ai aflat-o atunci, sau dacă nu vrea să vină cu tine, oricât ai 
încerca s-o cauţi mai apoi, te străduieşti în zadar. Dacă te 
încăpăţânezi, ai parte de vedenii înfricoşate, de ghinioane şi dai 
în boala trufiei deşănţate, când nimic nu-ţi mai e pe plac, 
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sfârşind prin a te-mbogăţi, însă nu mai ştii ce să faci cu banii. 
Cumperi tot felul de lucruri nefolositoare, îngrămădeşti 
sumedenie de fleacuri zornăitoare până nu mai ai loc în casă de 
ele. Clădeşti atunci o altă casă, mai mare, mai înzorzonată, care 
şi ea se umple în curând, deci mai ridici o casă şi apoi alta şi tot 
aşa până când ţi se face lehamite şi-ţi iei lumea-n cap. 

 

 
 

 

Ce se-ntâmplă însă dacă o găseşti pe Iliana, iar ea vrea să te 
urmeze? Caut-o şi vei afla. 

(1997) 
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Descensor 

 

Libelungiada 

 

Ajuns la marginea prăpastiei, se trase instinctiv înapoi. 

Adoratorii lui Mamon îl întâmpinară cu protofelele pline de cărţi 

de credit, pe care le agitau ostentativ. Ce să fi făcut? Îşi desfăcu 

aripile străvezii de libelung, primite în leasing de la Cassandru. 

Avea oarecari îndoieli în ce priveşte fiabilitatea acestora dară se 

afla într-o situaţie fără alternativă. Îşi făcu o cruce mare şi se 

avântă spre cealaltă margine a genunii. Aripile se pliară cu 

voluptate pe curentul ascendent ce țâșnea din adânc. În câteva 

secunde, trecu de la agonie la extaz. Şi retur. Căci şuvoiul de aer 

descendent, complementar primului, îl sorbi spre abis. Pe când 

îşi făcea cruci cu nemiluita, se înclină spre dreapta, coborând 

într-o spirală din ce în ce mai strânsă. Îşi zise că s-a sfârşit cu el, 

când îşi dădu seama că pe fundul prăpastiei e o mlaştină. Căzu, 

molatec. Smârcul se grăbi să-l înghită, însă aripile imense îl 

ţineau la suprafaţă. Lopătă, instinctiv, către peretele de stâncă. 

Se trase cu mari eforturi spre baza lui. Abandonă aripile 

fleşcăite. Intenţiona să le întindă la uscat pe tăpșanul pe care se 

căţărase, iar între timp să caute curentul de aer ascendent. 

Aripile, ciuruite, aveau găuri prea mari ca să le mai poată folosi. 

Se îndreptă spre imensul perete de stâncă. Era cumplit de abrupt. 

Nu s-ar fi putut căţăra pe el nici dacă ar fi avut echipamentul 



51 
 

necesar, cât şi deprinderile şi condiţia fizică ale unui alpinist. 

Acolo şezu şi plânse. De sus, de pe buza cealaltă a prăpastiei, 

adoratorii lui Mamon îl ocărau, aruncând spre el teancuri de 

carduri fără acoperire. Îi binecuvântă şi începu să se roage...  
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La un moment dat, un şuşotit îi distrase atenţia. Era ceva... 

ceva înviorător, ca o undă de apă proaspătă. Da, da. Era 

clipocitul unui pârâu. Pârâul ce trecea pe fundul prăpastiei se 

bălăcea în mlaştină, apoi o părăsea, coborând în adâncurile unei 

mici grote, mascată de smocuri de iarbă înaltă. O luă pe urma 

pârâului, coborând în grotă, târându-se orbeşte prin şuvoiul rece 

ca gheaţa, ieşind, în cele din urmă la lumină, de partea cealaltă a 

muntelui. Se târî pe mal în sus, până pe un mic platou acoperit 

de iarbă şi flori. Iată-mă la loc cu verdeaţă... Era vânât de frig, 

cu trupul zdrelit, cu hainele rupte, dar întreg.  

 

Se lungi în iarbă, abandonându-se razelor binefăcătoare ale 

luminătorului ceresc. Îşi aduna puterile, căci îl aştepta drum 

lung şi întortocheat până la Strunga Doamnei. Nădăjduia să 

ajungă acolo înainte de amurg.  
 

30 noiembre 2014 
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Stalker Dream 
 

MMuuppppeettss  ttaallkk  sshhooww  
 
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 zvârli 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 
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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 d
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?! 

 

      
 

Cassandru, ivit din spatele copacului dorinţelor amare, unde se 
refugiase din motive... personale. Hedonis luă chipul lui 

ar fi înfulecat de viu pe Cassandru dacă acesta nu l-
năuc din boschetul 

de ambrozie înflorită. Ciudat, îşi zicea el, în Zonă, deşi continuă 
au pierdut mirosul. 

i dădu cap în cap. 
şi înfăţişările de Predator şi Terminator, cei doi arătau 

Vă dau banii înapoi pe loc, le spuse Stalker, minus o sumă 

o crezi tu, răspunse Cassandru, zâmbind triumfător. 
am pus în gând că voi salva Omenirea şi nu cred că vrei să-

O vei salva data viitoare, îi replică Hedonis. Au nu vezi cum 
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Domnilor, vă ordon, treceţi Chyxul! rosti solemn Stalker şi-i 
transformă în stane de gheaţă, aşteptând o conjunctură 
favorabilă –  

5 octombre 2014 
 

Celtic 21 
  

  

PPoorrttrreettuull  nnaarrcciissiissttuulluuii  sspprree  ccăărruunntteeţţee  
 
 
    Mergea arareori la 
biserică, dar şi atunci 
nu zăbovea, îi 
repugnau înghesuiala 
şi forfota, ca mulţi 
dintre noi îşi 
confecţionase un fel 
de credinţă de uz 
propriu, încerca să-şi 
adoarmă conştiinţa, 
ba chiar spera că va 
reuşi la o adică să 
încheie un târg cu Cel 
de Sus, se declara 

supusul Acestuia, cerând în schimb oarecare clemenţă, el nu era 
ca toţi ceilalţi, n-a fost niciodată, bineînţeles că se iubea mai 
mult chiar decât îndrăgea viaţa dulce de burlac, nu-şi refuza nici 
o plăcere ori escapadă, îşi permitea totuşi să se dezlănţuie doar 
în cercul artiştilor dispăruţi în ceaţa fumului de pipă şi 
alcoolurilor meşteşugit rafinate, aprindea fără şovăire pipa păcii 
după câte o dispută avută cu vreun confrate, în vreme ce pe cei 
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inferiori îi trata cu îngăduinţă, pe superiori îi invidia platonic, 
însă n-ar fi schimbat rolurile cu nimeni, era atât de mulţumit de 
sine însuşi, încât nici nu-şi punea problema că ar fi putut fi în 
vreun alt fel ; 

toate bune şi frumoase, până în ziua în care şi-a amintit 
că are o familie de cuvinte pe care o neglijase atâţia amari de 
ani, oftă el ce oftă, până ce nostalgia îl aduse la poalele 
disperării, pe culmile căreia n-au decât să se smintească 
fanaticii, la ce bun să-ţi pierzi uzul raţiunii pentru nişte iluzii – 
libertatea, fraternitatea şi, în primul rând, egalitatea sunt nişte 
cuvinte pe seama cărora se practică mai toate perversiunile 
posibile, cele imposibile fiind rezervate marilor iniţiaţi ; la 
sfârşitul unei confruntări rămân pe câmpul de bătălie doar 
cadavrele ghinioniştilor, cei mai mulţi, în definitiv, pe când el 
reuşea să rămână cu orice preţ în tabăra celor norocoşi, nu-şi 
făcea scrupule, ştia că nu are stofă de erou, şi ce dacă, în 
definitiv hainele de stofă sunt desuete, ori el, chiar dacă nu era 
cu adevărat un dandy, avea ambiţia să fie mereu trendy ; 
 

19 august 2012 
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   ssuurrpprr ii zzaa  

 

De ce nu mă sună? Să fie atât de meschin încât să facă economie 
la impulsuri? Sau, mai degrabă, nu-i pasă de mine. Ştiu, suntem 
amândoi la strâmtoare. Dar pe vremea asta frumoasă nici nu 
avem nevoie de bani. Ne vom plimba, vom povesti, vom fi 
împreună. Apoi, mă va conduce acasă. Iar eu, într-o doară, îl voi 
invita la un ceai. Vom sta de vorbă până târziu, când îi voi spune 
să rămână. N-o să-l las să mai plece de lângă mine. 

Şi uite că nu mă sună. 
 

Privesc pe fereastră; încă mai sper că... Da, da, el e 
imprevizibil. S-ar putea să vină fără să-mi dea un telefon în 
prealabil. Poate că l-a şi vândut, aşa cum intenţiona; sau i s-a 
epuizat creditul şi n-are bani să...  

La ultima noastră întâlnire... Nu! nuu!! nuuu!!! N-am voie 
să spun aşa ceva. Deci: la cea mai recentă întâlnire a noastră... 
Sună cam aiurea, dar e mai importantă gândirea pozitivă, decât... 

Şi nu vine. 
 

În salcia din faţa ferestrei sunt două turturele. Prin frunziş, 
se distinge destul de bine cuibul pe care şi l-au înjghebat – 
superficial, ca de obicei, de parcă îndeplinesc o formalitate. De 
data asta, printre paie şi firele de iarbă, în ţesătura rară a cuibului 
se zăresc şi nişte firişoare colorate; probabil sunt sârmuliţe 
rămase de la cabliștii ce-şi fac de lucru în ultima vreme la un fel 
de cutie de-a lor aflată în spatele blocului. 

Privind la nesfârşit salcia plângătoare – ca inima mea –, îmi 
amintesc versurile pe care mi le-a şoptit el data trecută: 

 

Destăinuieşte-i salciei 
tot dorul, toată obida 
inimii tale... 
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Am fost încântată şi l-am felicitat pentru inspiraţie. El a 
surâs stingherit şi mi-a spus că versurile nu-i aparţin, ci l-a 
parafrazat pe un poet japonez; nu mai ştiu cum i-a zis, că 
niciodată nu am putut reţine numele japoneze, care-mi sună  ca 
o melodie în falset. 

 

Tăcerea asta e insuportabilă. Poartă în ea o ameninţare vagă, 
tocmai de aceea cu atât mai greu de acceptat. Dar dacă i s-a 
întâmplat ceva? 

Formez numărul său de telefon. Şi nu răspunde. Nu imediat. 
Cât pe-aci să închid, însă îi aud vocea morocănoasă.  

– Alo! 
– Te-am trezit din somn, nu-i aşa? 
– Nu-i aşa, mă îngână el, tandru.  
– Te-am deranjat? 
– Dimpotrivă. 
Cât poate fi de crud!  
– Atunci, de ce nu m-ai sunat? 
Tăcere.  
– Álo! 
– Da, da, sunt tot aici. 
– Păi, de ce nu vorbeşti? 
– Ca să te aud mai bine. 
Se joacă. Ia totul în glumă. Lumea se prăbuşeşte în jurul 

nostru, iar el se joacă.  
– Înseamnă că dacă nu ne întâlnim, mă poţi iubi mai bine?! 

Îmi vine să..., nu ştiu ce să-i fac. (Ba ştiu, da' nu vă spui.)  
– Exagerezi, iubito. 
– Ia spune, aşa am rămas înţeleşi, ca doar eu să te sun? 
Râde.  
– Noi am rămas... ne -înţeleşi. 
 După care tace din nou. Când să-mi iau avânt şi să-l..., el 

râde, iarăşi.  
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– O să te ruinezi, tot tăcând împreună cu mine la telefon.  
Închid, furioasă. Să nu-l mai văd! Să nu-l mai aud? Nici 

măcar atât?! Dar dacă o să renunţe la telefon..., cum mai dau de 
el? Nici măcar nu-i ştiu adresa! Când îl întrebam unde locuieşte, 
surâdea enigmatic. 

Cu ce i-am greşit? De ce-i aşa un ticălos? 
 

 
 

Sună telefonul. El e, precis. Nu! Trebuie să curm acest chin! 
N-o să-i mai răspund. Ba nu: o să-l pedepsesc acceptând apelul 
său, dar n-o să scot un sunet măcar.  
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– Am crezut că ai plecat... 
Tac. 
– Ai avea dreptate să fii supărată, dacă...  
Închid. Câtă impertinenţă! 
Sună din nou. Las' să sune, să vadă că nu-mi mai pasă de el. 

Şi mă hotărăsc ca într-adevăr să închid telefonul şi să plec de-
acasă. Dar unde să mă duc? Fără el, nimic nu mai poate fi... 

Trebuie să fiu tare. 
Telefonul sună cu insistenţă. Răspund, totuși... Se aude o 

rumoare ce mă deranjează. Cine ştie pe unde-o fi... Îi voi spune 
câteva de la obraz. Şi mi-o ia înainte:  

– Ce e cu tine, puişor, nu mai ştii de glumă? 
Da' ce, asta e glumă?! Totuşi, trebuie să recunosc că mă 

topesc când îmi spune: puişor... În gura altcuiva, acest dezmierd 
mi s-ar părea stupid. Dar când îl rosteşte el,... mă pierd cu totul. 

– Uite, am o surpriză pentru tine... 
Tac.  
– Te rog, puişor,  să nu închizi. 
(Ar trebui interzise prin lege asemenea şmecherii!) 
– ...fiindcă, altfel, surpriza mea nu mai are nici un haz. 
– Când ne întâlnim? rostesc eu impacientată, spre... surpriza 

amândurora.  
– Când vrei tu, răspunde el cu nonşalanţă. 
– Acum. 
– O.K, atunci deschide-mi uşa. 
Nu-l cred. Iarăşi se joacă. Da' dacă-i pe bune? 
Privesc pe vizor. Într-adevăr, e în pragul uşii, zâmbind, cu 

celularul la ureche. Deschid, emoţionată. Îmi pune în braţe un 
imens buchet de liliac.  

– Te iubesc, puişor... 
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Stalker Dream 

 

LLuunneettiissttuull  

  

  
  

Îl încadrase perfect. Aştepta. Nu clipea, nu gândea. O făcuse în 
timpul investigaţiilor. Îl urmărise, îl studiase, îl spionase, îi 
învăţase obiceiurile, gesturile, ticurile, gusturile, maniile, îi 
testase reacţiile, îi evaluase reflexele. Îi făcuse sute, chiar mii de 
fotografii. Desigur, folderul care le conţinea pe toate fusese 
direcţionat mai întâi spre un site obscur – baza sa de date ; o 
comoară inestimabilă. 
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   Ştia că e un privilegiat. Un Sniper 
e un om ieşit din comun. Iar când 
ţinta lui e Stalker, situaţia e cu atât 
mai stranie. 

 
La prima vedere n-ai fi dat prea 

mulţi bani pe el. Slab, mărunt de 
statură, miop, şleampăt, 
dezorientat. Un loser. Sniper fusese 
dresat să nu-şi subestimeze 
adversarii. Nu o dată, potenţiala 
victimă s-a dovedit a fi o momeală. 
Uneori, vânatul e de fapt vânător. 
Orice e posibil; câteodată. 

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

 
Stalker s-a lăsat în voia Zonei, apărută subit la convergenţa 

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

 
7 mai 2014 

Stalker 
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CCaassssaannddrruu  şşii  ffrraaţţiiii  ssăăii  
 
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 
se abţină să vorbească despre ceea ce avea de gând să facă – aşa 
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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 Mihai 
care publicase şapte 
cărţi. Hedonis le avea 
pe toate, cu autograf. 
El le făcuse corectura. 
Îl invidia pe Mihai 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, Doamne, păzeşte.... 

 
12 octombre 2014 
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Stalker Dream 
 

CCrreeaamm  DDrreeaamm  
 
Ieşise de curând din puşcărie şi nu-şi reluase încă vechile relaţii. 

Era extreme de prudent, căci fusese denunţat tocmai de către 

unul dintre potenţialii clienţi. 

Nu prea stătea pe acasă, conştient fiind că este 

supravegheat. S-a stabilit la bordel. Soţia lui ştia. Şi era liniştită. 
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Nu că el ar fi detestat femeile, însă era atât de complicat şi avea 

atâtea manii şi fobii, încât greu ar fi găsit pe lumea asta o alta 

care să-l suporte. 
 

   Bea de stingea. Avea 

acea rară calitate de a se 

însenina pe măsură ce-i 

scădea nivelul de sânge în 

alcool. Cu cât era mai 

turmentat, pe atât devenea 

mai blând şi mai duios. Le 

trata pe fetele de la 

stabiliment ca pe propriile 

surori... de la clinică şi avea 

o încredere nedesminţită în 

ele. Ştia că n-or să-l 

dispreţuiască fiindcă nu 

făcea amor cu ele nici n-or 

să-l cicălească pentru că 

bea prea mult şi nici nu vor 

profita de generozitatea lui. Fiind de formaţie medic, le trata pe 

gratis, într-un mod cam fantezist, căci nu le prescria 

medicamente nici nu încerca să le convingă să renunţe la 

ocupaţia lor. Avea un fel aparte de a le privi, de a-şi mişca 

palmele prin aer pe deasupra locurilor vătămate, de a vindeca 

bolile lumeşti cu descântece obscure... 
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Toate bune şi frumoase – vorba vine – până a dispărut. 

Se presupunea că plecase în Zonă. Problema e că şi Zona 

dispăruse. Ca şi cum n-ar fi existat vrodată. În locul ei apăruse, 

„peste noapte“, o grădină de trandafiri albaştri care te îmbătau 

cu aroma lor de Irish Cream. 
 

19 ianuarie 2014 
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Celtic Atletics 21 Century Foxtrot 
 

nnooiieemmbbrriiee,,  ppeennuullttiimmuull  bbaall  

  

   într-o seară de noiembrie, 
la Canterbury nu era pic de 
ceaţă, lucru de mirare, dar în 
schimb s-a produs o pană de 
curent care i-a îngrozit pe 
bieţii oameni, deja stresaţi 
de mass-media ce bombarda 
sistematic, de la o vreme, cu 
ştiri despre terorişti şi colete 
explozive, căderea de curent 
fiind precedată de o 
cumplită salvă de bubuituri, 
ceea ce a cauzat o serie de 
infarcturi şi naşteri 
premature, canterburghezii 
neavând habar că totul era 

premeditat de către un miliardar rus, stabilit de curând pe acele 
meleaguri, care pusese la cale un carnaval funambulesc, fiindcă 
primise nu de mult vestea trecerii în neştiinţă a celui mai atroce 
duşman al său, fost kagebist, ajuns magnat al zăcămintelor de 
petrol din Siberia, acesta pierzându-şi minţile în Insulele 
Baleare, în braţele unei mulatre bestiale, pe care i-o vârâseră în 
pat cu dibăcie vajnicii lui inamici, hetaira cea de ciocolată 
făcând exces de zel, înrobită de combinaţia de votcă şi 
barbiturice, o reţetă scornită de nişte puştani moscoviţi ce făcuse 
furori în primii ani de perestroika, aşadar miliardarul ruso-
britanic închiriase toate localurile din Canterbury, şi le luase la 
rând, împreună cu amicii săi de pahar, costumaţi în Regele 
Arthur şi Cavalerii Mesei Rotunde, dând de băut tuturor celor 
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dispuşi să-i urmeze, însă când s-au dezlănţuit focurile de 
artificii, iar apoi, cu totul neprevăzut, s-a produs pana de curent 
despre care am făcut vorbire la începutul acestor rânduri, s-a 
dezlănţuit în oraş o panică mai ceva decât la farsa lui Orson 
Wells cu invazia marţienilor, pana de curent fiind o surpriză 
chiar şi pentru rusnaci, forţele speciale, pompierii, serviciile 
secrete şi poliţiştii reuşind de-abia către dimineaţă să liniştească 
situaţia, să-i depisteze şi să-i neutralizeze pe cheflii în masa 
isterizată a localnicilor şi turiştilor, pentru care noaptea de 6 spre 
7 noiembrie fusese una de pomină, ca şi cea a revoluţiei din 
octombrie a veacului trecut, urmările dovedindu-se de o 
amploare inimaginabilă, relaţiile diplomatice dintre cele două 
foste imperii fiind la un pas de ruptură, cei doi giganţi 
dezmeticindu-se, totuşi, în faţa ameninţării islamului, ar trebui 
acum să trag o concluzie sau să vă spun morala povestioarei 
acesteia sau, dimpotrivă, să dezvolt distopia pe care am creionat-
o, numai că nu mă atrage postura autorului omniscient, aşadar o 
să vă rezerv plăcerea de a mă porcăi în voie, ştiut fiind faptul că 
rolul de paratrăznet este unul terapeutic, dacă nu maieutic, căci 
n-am nici orgoliul de a mă compara cu Socrate şi nici mania de 
a-i călca pe urmele mustind de cucută –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 novembre 2010 
 

Stalker Dream 
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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 în oglindă, 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. 
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Urcă până în Piaţa Mare. Luminile Târgului de Crăciun erau 
stinse. Merse până la bradul 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 luă 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. 

 
23 noiembre 2014 
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MMaaşşiinnaa  ttiimmppuulluuii  rreeggăăssiitt  
 
Cassian Necşulescu este vărul primar al lui Cassandru Popescu. 
Cândva, acesta i-a prezis, în glumă, lui Cassian c-o să devină 
savant, văzând cât de pasionat este de istoria marilor descoperiri 
ştiinţifice. Pe atunci, Cassandru era un adolescent turbulent, 
căruia îi plăcea să-i şocheze pe cei apropiaţi, iar Cassian, mai 
mic decât el cu trei ani, era un copil liniştit şi studios. 
 

 

   Ca mai toate prezicerile 
lui Cassandru, şi aceasta 
s-a îndeplinit şi nu prea, 
Cassian devenind 
profesor de fizică. Visul 
său de a deveni cercetător 
dormita alene, sclipirea sa 
de geniu rămânând o 
himeră. 

Trecură anii ca nori 
scămoşi peste mlaştini. 
Cassandru şi Cassian 
părea că uitaseră de 

gluma cu savantul de renume mondial. Cassian îşi pregătea 
retragerea din activitate. S-ar fi pensionat anticipat însă, pe de o 
parte vicisitudinile economice îl speriau, iar pe de altă parte, 
cam din aceleaşi motive, relativ prospera sa pasiune de apicultor 
nu-i dădea suficiente garanţii financiare. 

Marea descoperire a făcut-o din întâmplare, în penultimul an 
de profesorat. Într-un moment de bilanţ, profesorul Necşulescu 
s-a văzut nevoit să admită că acesta era vag pozitiv, fiindcă-i 
iubea pe copii, cu toate că prea puţini dintre foştii săi elevi îşi 
mai aminteau de el sau de ceea ce le predase. Resimţind tot mai 
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acut urmările unui accident suferit în adolescenţă, pe o pârtie de 
schi, îl îngrozea perspectiva sumbră a puţinilor ani pe care mai 
putea conta. Se căia că-şi risipise tinereţea şi energia cu fel de 
fel de fleacuri. Ce-ar fi dacă, şi-a zis el, am putea recupera 
măcar o parte din timpul pe care l-am pierdut. Dar cum? O 
întoarcere în timp nu este posibilă, conform legilor fizicii. 
Desigur, asta în cazul fizicii clasice. Dar în cazuri excepţionale? 
Fizica cuantică sau teoria relativităţii puteau oferi soluţii de 
neimaginat oamenilor normali.  
 

   Lui Cassian Necşulescu nu 
i-a căzut un măr în cap, ca 
lui Newton. În schimb, „i-a 
căzut fisa“, cum se spunea în 
adolescenţa lui. Pur şi 
simplu, sclipirea de geniu s-a 
produs pe când se aştepta 
mai puţin. A redescoperit 
calea demult bătută a 
regresiei temporale. O cale 
periculoasă, o ştia prea bine. 

A citit enorm, a discutat 
cu medici şi cu preoţi, a 
studiat şi experimentat 
câteva tehnici de meditaţie, a 
făcut unele experimente şi, 
în cele din urmă a pus la 
punct o metodă personală de 

întoarcere în trecut şi de reconfigurare mentală a propriei 
personalităţi.  

Şi, prin voia Celui de Sus?, a reuşit o mutaţie infinitezimală, 
pomenindu-se la revenirea în prezent într-una din infinitele 
realităţi posibile, în care el nu era doar profesor universitar, ci 
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rezultatele cercetărilor susţinute de echipa ştiinţifică pe care o 
coordona influenţaseră decisiv domeniul de frontieră pe care 
aceasta îl abordase: crono-etologia. 
 

 
 

De pe atunci, viitorul academician Cassian Necşulescu era 
supranumit „maşina timpului regăsit“. 
 

18 august 2011 
Atlantis 
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MMăă  mmaaii  ggâânnddeesscc  llaa  ttiittlluu......  
 

 
 

Hedonis a întârziat. Ca de obicei. S-a dus direct la casa de 
pariuri. Şi s-a răsgândit, în ultimul moment. A pariat pe 
amazoana cu zebra. Imediat, casa de pariuri s-a închis. 

Ajuns în tribună, a dat să se aşeze, dar a băgat de seamă că 
vecina lui din stânga era o gorgonă brunetă. A salutat-o, 
neglijent. Atenţia lui era îndreptată spre amazoană. Gorgona şi-a 
jurat în plete că-l va face să regrete amarnic imprudenţa... 
Hedonis şi-a ridicat privirea spre cer. Nu era înnorat; trecea un 
cârd de cioropine, care s-au uşurat în capul Meduzei. Şerpii din 
părul acesteia au năpârlit de indignare. Gorgona plecă în mare 
grabă spre anexele hipodromului ca să facă un duş.  

În dreapta lui Hedonis era o doamnă belalie ce ţinea în lesă o 
hienă. Abia acum Hedonis a tresărit. Detesta hienele. A scos din 
buzunar un pumn de bomboane. De mentă. Le-a aruncat în botul 
rânjit al jivinei. Aceasta s-a înecat şi a început să tuşească, 
sinistru... 
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S-a dat startul. Din pole position a plecat lansat fetiţa cu 
lebăda. Hedonis şi-a dat seama că acestea vor câştiga. Detaşat. 
Cursa nu mai avea nici un farmec pentru el. 

A mers la bufet. A comandat un coniac şi o cafea. Ar fi băut 
o bere, însă îşi rezervă această plăcere plebee pentru mai târziu. 

Savura din plin detaşarea de tensiunea ce învăluia 
hipodromul ca o cupolă... 
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Când întrecerea s-a încheiat, el era singurul ce-şi păstrase 
cumpătul în mulţimea surescitată. Privea cu nesaţ grupurile de 
spectatori care comentau pătimaşi cursa. La îndelungata lui 
experienţă de vampir energetic a fost o joacă de copil să-şi 
reîncarce chakrele. Giftuit, plecă într-un târziu, gata de 
confruntarea voluptuoasă a nopţii de adio. În zori, urma să plece 
la războiul cu sparţii. 

 

11 august 2013 
 

   
 

Atlantis 
 

AAnnttii--iieeppuurreellee  
 

Într-un târziu, Hedonis plecă de la hipodrom. Rătăcea fără ţintă. 
Îşi luase încă din zori rămas-bun de la concubina oficială. Omul 
lui de încredere îi pusese la punct toate daraverile. Fusese şi la 
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templu lui Marte, cu o zi înainte, şi-i adusese jertfă un taur 
negru. N-o uită nici pe Fortuna, aducându-i ofrandă o junincă 
albă.  
Un om normal ar fi încercat să se odihnească înaintea bătăliei. 
Hedonis recunoştea, cu nedisimulat orgoliu, că nici n-a fost 

normal vreodată. Prin urmare, a mers la 
Cenaclu. Aici, ca un făcut, erau doar 
poetesele. Împărţi micile bijuterii pe 
care le purta întotdeauna cu el tocmai 
pentru asemenea ocazii. Poetesele l-au 
copleşit cu linguşeli şi propuneri 
răscolitoare. S-a stabilit că el va fi 
trofeul atribuit câştigătoarei jocului 
Atlantis. Iniţial, ar fi trebuit ca el să nu 
participe la joc ci să le fie arbitru. 
Insistă, căci nu-i era pe plac ipostaza de 
asistent. Poetesele se lăsară convinse cu 
greu, chicotind şi făcându-şi semne 
obscure. Se dădu cu zarul. Lui Hedonis 
îi căzu şase. Aşadar el era primul. I se 
părea firesc. Şi i-au ieşit ochii fugind 
după iepure. Dădea cu zarul şi-i cădeau 
numai unu şi doi. Semn bun. Norocul 
la zar ar fi fost semn de ghinion în 
bătălie... 

Fu declarat anti-iepurele acelei nopţi 
fumurii. Oricum, era punctul de atracţie 
al nocturnei. Sub un pretext banal, ieşi 
din încăpere. Se sufoca. De-abia 
aştepta să iasă în stradă. În grabă, 
încurcă uşile. Nimeri într-o reuniune a 

discipolelor lui Sapho. Deloc tulburate, acestea îl înconjurară, 
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vrând să se amuze pe seama lui. Hedonis, impasibil, sări pe 
fereastră. Ştia că e la etajul doi, dar mai ştia şi că în faţa clădirii 
erau câţiva castani uriaşi. Se prinse instinctiv de o creangă, 
aceasta se încovoie pârâind sub greutatea lui. Când ramul s-a 
frânt, Hedonis sărise deja pe un altul, mai jos, apoi pe un al 
treilea şi tot aşa. Nimeri în spinarea unei mogâldeţe care se 
dovedi unul din acei şarlatani ce împânziseră cetatea de la o 
vreme încoace. Mogâldeaţa dădu drumul unui potop de măscări, 
ameninţări, vaiete şi blesteme. Ca să-l îmbuneze, Hedonis îi ceru 
să-i prezică despre bătălia de a doua zi. Şarlatanul se lăsă 
convins doar în schimbul unei sume cu care ar fi putut fi 
cumpărată o sclavă nubilă. Iar prezicerea ipochimenului era 
destul de ambiguă încât să lase loc oricărei interpretări. Hedonis 
îi zvârli câteva monede şi, confuz, intră din nou în clădirea care, 
printre mai multe alte stabilimente, găzduia şi Cenaclul. 

18.08.2013 
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AAşşaa  ss--oo  ffii  nnăăssccuutt  lleeggeennddaa......  
  
Hedonis a întârziat. Ca de obicei. Numai că, de astă dată, o cam 
făcuse de oaie. Deoarece nu reţinuse decât data şi locul bătăliei, 
nu şi ora la care era programată, a zăbovit în desmierdări cu o 
neofită a genului saphic, încă nedeprinsă cu subtilităţile acestei 
orientări literare. Când s-a descleştat din voluptoasele ei braţe, 
soarele era deja sus pe cer de vreo două suliţe. La gândul acestei 
sintagme, Hedonis a sărit din pat ca ars. În doi timp şi trei 
mişcări (cică) a şi luat-o la goană spre Câmpul lui Marte.  

 

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

fistichiu într-un peplum scurt şi străveziu pe post de tunică.  
Nice Hedonis nu era un ageamiu. Cum a început să se 

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

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

 

 
 

21 noiembre 2013 
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