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Îl mai ştiţi pe Tezeu? Da, e vorba de băiatul acela 
atenian cu înclinaţii spre rezolvarea violentă a con-
flictelor, care a spart codul Labirintului din Creta lui  
Minos şi l-a făcut şniţel pe Minotaur (ce-i drept, doar 
cu ajutorul fiicei lui Minos, Ariadna, căreia i-a tras apoi  
clapa), iar pe drumul îndărăt spre Atena s-a luat la încă-
ierare cu tot felul de elemente nesociale, ca uriaşul  
Perifete al lui Hefaistos, scroafa de la miazănoapte sau 
Procust cel cu patul, pentru ca în cele din urmă să-şi 
împingă tatăl la sinucidere prin, zice-se, neglijenţa de a  
arbora pe corabie pânza albă a victoriei. Sigur, băiatul  
avea un background care-i explică parţial tempera-
mentul: făcuse liceul la marină şi la proba practică 
a bacalaureatului i-a picat să participe la expediţia argo-
nauţilor, în anturajul cărora n-a învăţat doar balet şi  
bune maniere. 

Ei bine, Tezeu ăsta a dobândit la un moment dat o  
navă, nu ştim dacă în proprietate sau în leasing, şi, din 
cauza navei respective, s-a trezit că are şi un paradox. 
Nava fiind ea mai uzată, posibil procurată la second 
hand, trebuia dusă cam frecvent la reparat, iar în şantier 
i se înlocuia ba catargul, ba balustrada de lemn de nuc,  
ba motorul cu pedale sau cazanul calculatorului cu 
cărbuni de la bord, ceea ce l-a făcut pe numitul Tezeu 
să se întrebe, la un moment dat, dacă ea, nava, mai 
este una şi aceeaşi cu cea pe care pusese piciorul când 
s-a trezit în posesia ei. Dacă ar fi deţinut şi un bagaj 
cultural ceva mai larg – dar, deh, media de la bac nu i-a 
permis să se apropie de nicio instituţie de învăţământ  
superior – Tezeu nici n-ar fi avut nevoie de navă ca să-şi 
pună astfel de întrebări ce abia dacă stârnesc interesul 
unor cenaclişti semicentenari. Ar fi fost suficient să se 
privească în oglindă şi să se întrebe dacă el însuşi mai  
este tot el, în condiţiile în care, de-a lungul anilor, 
şi-a schimbat de nenumărate ori părul, unghiile, masa 
corporală şi distribuţia ei pe axa trupului, ca să nu mai 
vorbim de sânge, voce, amante şi repere axiologice, şi,  
în general, orice altceva în afara năravului. Spre noro-
cul lui, Tezeu n-a mai prins şi epoca imprimantelor 3D,  
astfel că a evitat la mustaţă riscul de a da în dambla 

întrebându-se dacă e originală, autentică şi adevărată 
piesa copiată sau copia piesei.

Dacă Tezeu s-a pierdut în negura istoriei şi luminile 
stroboscopate ale legendei, paradoxul navei lui a rămas. 
Din cauza asta, fiecare dintre noi se trezeşte la un mo-
ment dat că e frământat de dileme fundamentale: mai 
sunt banii pe care-i primeşti la pensie aceiaşi cu cei pe 
care i-ai depus în contul asigurării de bătrâneţe în anii 
de vechime în muncă? Mai e una şi aceeaşi persoană  
amabilă directoarea de minister cu fosta ta colegă de 
cameră din anul doi de facultate? Mai sunt identice 
(măcar ca gust, dacă nu şi ca preţ) clătitele flambate de 
acum cu cele din anii în care premiile obţinute la Euro-
con chiar însemnau ceva? Ca în cazul tuturor celorlalte 
paradoxuri, obişnuim să ne resemnăm, ca să nu avem 
nevoie de antinevralgice: răspunsul la atari întrebări este 
dincolo de noi.

Dar şi de va fi fiind aşa, uneori întrebările merită puse 
măcar pentru plăcerea de a băga băţul prin gard ca să 
vezi dacă advertising-ul „câine rău” de pe poarta veci- 
nului este un fake ori ba. Drept pentru care plusăm. Mai  
este lectură parcurgerea unui text aşternut nu pe hârtie,  
ci pe ecranul unui device oarecare? Mai este literatură 
creaţia distribuită prin reviste online sau fluxuri secven-
ţiate pe cine ştie ce reţea de socializare? Mai este science-
fiction opera care se leapădă, precum de usturoiul brân-
zit, de amplele discursuri tetrapiloctomice privitoare la 
câte o idee ştiinţifică sau un gadget tehnic dintre cele  
care gâdilau orgoliul de om cult al contemporanilor lui 
Verne şi Wells precum astăzi, câteodată, vreun efect 
special al filmelor de gen? Evident, nu ne vom putea da 
răspunsuri decât pe cont propriu şi pentru uzul propriu. 

Dar tocmai pentru asta există literatura, arta, dezbate-
rea culturală. Deci şi Wellsul timişorean, şi Paradoxul 
său. Ceea ce poate că nu-i tocmai un lucru de nimic.

PS. Nava lui Tezeu nu este o navă spaţială, nu are 
motoare warp şi nu atinge viteze hiperluminice. Fac însă 
pariu că, atunci când vântul îi smulge cartargele, Tezeu  
se grăbeşte să proclame, precum căpitanul Picard când cad  
toate scuturile navetei Entreprise: „Totul e sub control!”

Laurenţiu Nistorescu

Nava lui Tezeu şi ceva pe lângă

editorial
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Dorin Davideanu

Primele publicaţii ale cenaclului „H.G. Wells”

„Broşura albastră”
Titlul: Povestiri ştiinţifico-fantastice; format: 14 x 20 cm;  

120 pagini. Autori: Lucian Ionică, Marcel Luca, Ion Săftescu,  
Costel Stanciu, Constantin Strungă, Doru Treta; volum în- 
grijit de Gheorghe Baltă, Doru Treta, Marcel Luca; cuvânt 
introductiv: Ovidiu Şurianu; coperta: J. Ed. Krämer. Timi-
şoara, 1972.

În textul său introductiv la ediţia dedicată cenaclului 
timişorean de către Colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantas-
tice”, Adrian Rogoz menţiona, între multe alte sfaturi 
adresate grupării aflate la începuturile sale: „…cenaclul sf 
va putea să editeze un fanzin sau, după cum intenţionează 
cei din Timişoara, să tipărească un volum cu cele mai 
bune producţii ale lor”1.

Acel volum a apărut în anul următor (1972), dar dru-
mul spre lumina tiparului nu a fost lipsit de oprelişti! 

A trecut un deceniu de când, cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la apariţia primului „Paradox”, Doru Treta, 
unul dintre membrii fondatori ai cenaclului „H.G. Wells”, 
rememora cu haz, în paginile revistei, câteva întâmplări 
din vremea primei noastre publicaţii, broşura „Povestiri 
ştiinţifico-fantastice”:

„Domnul Panasiu2 a găsit nişte bani – sponsori pe 
atunci nu erau – şi ne-am apucat să strângem materiale 
pentru un volum colectiv. Dar nu se putea publica pur 
şi simplu: trebuia o aprobare şi o cenzurare din partea 
cuiva. A fost desemnat tovarăşul Pârvu, care era deca-
nul de la Filologie, deci un om competent. Bănuiesc că 
această sarcină de partid l-a plictisit îngrozitor, căci ne-a  
tot amânat. Până la urmă, i-am spus că nu mai putem 
aştepta, deoarece ne presează tipografia. Atunci ne-a 
programat peste trei zile. Probabil că a căutat prin volum 
cea mai scurtă povestire şi a citit-o doar pe aceasta. 
Din întâmplare, era vorba de o schiţă de-a mea, despre 
un calculator care continuă să proceseze ceva şi peste 
ani de zile şi se punea problema dacă este bine să fie 
oprit sau nu, deoarece nimeni nu mai ştia ce sarcină 
avea. Tovarăşul Pârvu a făcut un scurt referat în care 
scria că toate povestirile pot fi publicate, cu excepţia 
acestei schiţe, «deoarece calculatorul care funcţionează 
continuu reprezintă divinitatea şi deci este ceva mistic»! 
I-am replicat că această povestire fusese publicată deja 
în Colecţia «Povestiri ştiinţifico-fantastice», editată de 

revista „Ştiinţă şi Tehnică”. Atunci domnul Pârvu mi-a  
cerut referatul înapoi şi a adăugat un P.S.: «dacă a apărut  
în presa centrală, poate să apară şi în culegere». 

Văzându-ne cu sacii în căruţă, ne-am apucat, Marcel 
Luca şi cu mine, să corectăm eventualele erori. Atunci  
ne-am dat seama că tovarăşul Pârvu nu a citit conţinutul. 
Am găsit într-o povestire, printre altele, referiri la des-
fiinţarea în viitor a României. Evident că o astfel de 
ipoteză n-ar fi fost pe placul organelor de partid şi de stat, 
aşa că am cenzurat (a se citi eliminat) pasajul respectiv. 
Nu aveam de gând să atragem fulgerele «organelor» 
care, oricum, priveau cu suspiciune orice manifestare 
artistică. Mare lucru nu aveau ce să ne facă: puteau să ne 
desfiinţeze cenaclul.”3

Întâmplarea a făcut ca, după ceva vreme, să descopăr în 
arhiva personală câteva facsimile pe care mi le trimisese, 
cu ani în urmă, Valeriu Panasiu, fostul director al Casei 
de Cultură a Studenţilor, de-acum pensionar. Între acele 
hârtii, găsesc şi referatul lui N.D. Pârvu, privitor la bro- 
şura noastră. Redau facsimilele:

Iată şi transcrierea:

Referat
privind culegerea de povestiri ştiinţifico-fantastice 
„Preludii” a cenaclului „H.G. Wells” din Timişoara

1) Din perspectivă filozofică materialistă, ultima po-
vestire cred că nu merge! Se poate presupune că acest 
„calculator care funcţionează undeva, în pământ”, este 
egal cu o forţă supranaturală, cu Dumnezeu („Cine ştie”, 
de Doru Treta).

1 Adrian Rogoz, „Insomnii timişorene”, în Colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantastice”, nr. 396, 15 mai 1971
2 Directorul Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara
3 Doru Treta, „Paradoxurile Paradoxului”, în „Paradox”, nr. 22, octombrie 2012
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Toate celelalte povestiri, din punctul de vedere al con-
cepţiei filosofice pe care o reflectă, nu suportă obiecţii 
esenţiale, ar putea fi publicate.

2) Cele două poezii, amestecate cu povestirile fantas-
tice, cred că ar trebui scoase din volum. Dacă ar fi mai 
multe ca număr sau dacă una ar reprezenta o introdu- 
cere în versuri, iar cealaltă o încheiere – ar merge – dar,  
în situaţia actuală, apar ca un fel de corpuri străine.

3) Din cele 35 de povestiri prezente în culegere, au 
rezistenţă artistică – prin structură, tematică, surpriză, 
expresie stilistică etc. – numai 22. Celelalte 13 povestiri, 
după opinia noastră, conţin descripţii obositoare, după  
care nu se petrece nimic deosebit, sunt niţeluş plictisi-
toare, în special pentru cititorul care posedă cunoştinţe 
tehnice reduse, detaliile tehnice prezentate sunt foarte 
numeroase, nu se asociază cu probleme umane prea inte- 
resante, le lipsesc surprizele gradate, exploziile şi soluţiile 
neaşteptate. Acestea sînt următoarele:

1) „Zgomot, imagine” de Ion Cartianu; 2) „O groapă  
în timp” de Ion Cartianu; 3) „Omul de piatră” de Traian  
Ciuguianu; 4) „Să plece străinul” de Traian Ciuguianu;  
5) „Ora” de Lucian Ionică; 6) „Focul” de Lucian Ionică; 
7) „Transhumanţă” de Lucian Ionică; 8) „Evadare” de  
Marcel Luca; 9) „Soluţia M” de Marcel Luca; 10) „Newton 
şi mărul” de Lucian (sic!) Luca; 11) „Scamatorul” de 
Doru Treta; 12) „Silicianul” de Doru Treta şi 13) „Cine 
ştie?” de Doru Treta.

4) S-ar putea ca unele povestiri să fii (sic!) fost in-
spirate din clasicii literaturii fantastice universale, mai 
mult sau mai puţin. Personal, nu sînt în stare să indic 
eventualele „împrumuturi”, pentru că n-am mai răsfoit 
de mult operele acestor autori. Presupun, însă, că tov. 
Ovidiu Şurianu, autorul cuvântului introductiv, scriitor 
consacrat în acest domeniu al literaturii, ar fi putut sesiza 
influenţele „prea accentuate” şi ar fi propus renunţarea la 
schiţele mai puţin originale. Nu ar fi rău să fie consultat, 
în această privinţă!

Timişoara, 9 IV 971
tov. Prof. N. Pârvu

P.S. Socotesc că povestirile deja publicate, de către 
unii dintre autorii din acest volum, pot apare (sic!), indi-
ferent de opinia subsemnatului.

N. Pârvu 

Foarte pe scurt, despre N.D. Pârvu (1915-1986): 
născut la Bocşa Română (jud. Caraş-Severin); absolvent 
al Facultăţii de Psihologie şi Pedagogie din Cluj (1940), 
doctor în filosofie; conferenţiar la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, decan al Facultăţii de Psihologie, profesor la 

Conservatorul „Gheorghe 
Dima”. Membru al Cercu-
lui de la Sibiu în anii ’40. 
În 1967 se transferă la 
Timişoara; este decan al 
Facultăţii de Filologie, apoi  
şef al Catedrei de Psihope- 
dagogie din cadrul Univer-
sităţii. Poet, cronicar dra- 
matic, preşedinte al clubu-
lui „Ridendo”. Personaj pi-
toresc şi controversat, cu 
lumini şi umbre, despre care  
s-au scris multe pagini.4

La drept vorbind, tov. Pârvu nu se afla într-o situaţie 
de invidiat. Pe lângă corvoada de a citi textele propuse 
spre publicare, trebuia să dea un verdict! Dacă zicea că 
toate lucrările sunt în regulă, risca, în cazul unor hibe 
sesizate (de alţii) după apariţia culegerii, să suporte re-
proşuri, mustrări şi chiar sancţiuni mai aspre din partea 
„organelor superioare”; dacă respingea lucrarea în între-
gul ei (lucru care se întâmplase în alte cazuri), parcă nu 
dădea bine! Aşa că referentul a optat pentru o „triere” a 
povestirilor, fără a invoca, de regulă, hibe ideologice, ci 
slaba calitate literară a acestora. Ei, această selecţie a fost 
deosebit de aspră, astfel încât din 35 povestiri propuse 
au rămas doar 22. Doi autori, Ion Cartianu şi Traian 
Ciuguianu, au dispărut cu totul din sumar!

De remarcat şi întorsătura parşivă cum că „s-ar putea  
ca unele povestiri să fii (sic!) fost inspirate din clasicii 
literaturii fantastice universale, mai mult sau mai puţin. 
[…] Presupun, însă, că tov. Ovidiu Şurianu, autorul cu-
vântului introductiv, scriitor consacrat în acest domeniu  
al literaturii, ar fi putut sesiza influenţele «prea accen-
tuate»”. Aşadar, referentul era acoperit, el „atrăsese aten-
ţia”, iar consecinţele unor eventuale reproşuri ulterioare 
urma să le suporte… tov. Ovidiu Şurianu!

4 Mai mult despre N.D. Pârvu în: Gabriela Şerban, „Medalion. Nicolae D. Pârvu”, în „Bocşa culturală”, nr. 4 (95) 
/ 2016; „N.D. Pârvu. Dinspre final”, în Cornel Ungureanu, Despre Cercul Literar de la Sibiu – intervalul timişorean, 
Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2004; „Jurnalul lui I.D. Sârbu, o mărturie amânată”, în Cassian Maria Spiridon, 
Un vis al inteligenţei libere, Editura Ideea Europeană, 2016; Tiberiu Popovici, „100 de ani de la naşterea distinsului om 
de cultură şi poet Nicolae D. Pârvu (1915-1986)”, în „Drum nou”, nr. 3-4 (15-16) / 2015. O incursiune pe felurite bloguri 
ar conduce la relatări ale unor episoade picante.

Nicolae D. Pârvu
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Sigur, partea cea mai hazoasă constă în blamarea poves-
tirii „Cine ştie?” de Doru Treta, însoţită de recomandarea 
de a fi eliminată din volum şi urmată, în post-scriptum, 
de concluzia: „Socotesc că povestirile deja publicate, de 
către unii dintre autorii din acest volum, pot apare (sic!), 
indiferent de opinia subsemnatului.” Căci lucrarea cu 
pricina apăruse, încă din mai 1971, în nr. 396 al Colec-
ţiei „Povestiri ştiinţifico-fantastice”, dedicat anticipaţiei 
timişorene!

În cele din urmă, culegerea de texte ale autorilor de la 
„H.G. Wells” a apărut, îngrijită de Gheorghe Baltă5, Doru 
Treta şi Marcel Luca. Se chema, fără risipă de fantezie, 
Povestiri ştiinţifico-fantastice. Publicau 6 autori, cu 22 de 
texte (un titlu, „Ce semne faci, o, lebădă, pe ape?…” de 
Marcel Luca, nu e menţionat în Cuprins!). S-a vândut în 
chioşcurile de „Difuzarea presei”.6

5 Pentru informaţii despre Gheorghe Baltă, un personaj (aproape) pierdut în uitare, v. Marcel Luca, „Un personaj  
uitat: Ghiţă Baltă”, accesibil la http://www.revista-galileo.ro/tag/iconostas-timişorean/

6 Culegerea Povestiri ştiinţifico-fantastice poate fi accesată, integral, pe site-ul cenaclului, www.hgwells.ro
7 Lucian Ionică, „Paradox – Timişoara, 1972-2012. Avatarurile primului număr”, în „Paradox”, nr. 22, octombrie 2012; 

despre „naşterea” primului Paradox v. şi Marcel Luca, „Il Condottiere Cornel Secu”, accesibil la http://www.revista- 
galileo.ro/tag/iconostas-timişorean/

Primul „Paradox”
Titlul: Paradox; format: A4 (21 × 29,7 cm); 20 pagini.  

Autori: Ovidiu Şurianu, Sandu Florea, Marcel Luca, 
Constantin Basarab, Doru Treta, Traian Ciuguianu, Gabriel  
Manolescu, Constantin Vintilescu, Lucian Ionică, Lucian 
Bureriu, Ion Velican; volum îngrijit de Marcel Luca şi 
Cornel Secu; copertă şi ilustraţii: Sandu Florea. Timişoara, 
noiembrie 1972.

Şi primul „Paradox”, subintitulat „fanzin al Cenaclu-
lui de literatură ştiinţifico-fantastică «H.G. Wells»”, a avut  
parcursul său presărat cu peripeţii! Redăm relatarea lui 
Lucian Ionică:

„Adrian Rogoz a propus, în regula nr. 9 a decalogu-
lui său, publicat în mai 1971, ca fiecare cenaclu SF  
să editeze câte un fanzin. Această idee începe să prindă 
viaţă la Timişoara în primăvara anului următor. În 
timpul drumului cu trenul, prilejuit de prima Consfătu-
ire Naţională a Cenaclurilor SF (Bucureşti, 14-15 aprilie 
1972), se discută detaliile proiectului. Printre altele, se 
stabileşte numele revistei, Paradox, la propunerea lui 
Marcel Luca, aleasă dintre mai multe variante. Casa de 
Cultură a Studenţilor şi forul său superior, Comitetul pe 
Centrul Universitar al UASCR, îşi dau acordul. În luna 
mai, sumarul este gata, mai trebuie obţinută doar viza 
cenzurii, adică a celor de la Direcţia Presei. Aici lucrurile 
se împotmolesc (conform relatării lui Cornel Secu, care 
s-a ocupat de obţinerea aprobărilor necesare).

Ghinionul a fost că au nimerit peste un tip extrem de 
obtuz, care a cerut numeroase modificări, explicaţii şi 
a întârziat aprobarea câteva luni bune. La început s-au 
propus 64 de pagini, apoi s-a scăzut la 48, apoi la 32, iar 
în final au rămas 20, format A4, copertat.

Subtitlul Fanzin al Cenaclului de literară ştiinţifico-
fantastică «H.G. Wells» a prilejuit alte discuţii. […] 
Subtitlul a rămas, în schimb, nu s-a acceptat ca pe copertă 
să apară numărul 1. Asta ar fi însemnat că este vorba de 
o publicaţie periodică, ceea ce presupunea un cu totul 
alt gen de aprobare. Prin urmare, grafica de pe copertă 
a trebuit modificată. Între timp, a venit vara şi perioada 
concediilor, astfel că toată povestea s-a întins până în 
noiembrie, când apare, în sfârşit, «primul fanzin tipărit 
al fandomului românesc», aşa cum se afirmă cu mân-
drie, dar şi cu o anumită amărăciune, chiar în «Cuvântul 
înainte».”7

De ce amărăciune? Explicaţia este dată de Dorin 
Davideanu: 

„Dorinţa timişorenilor de a realiza un lucru bine 
făcut îi costă, în cele din urmă, prioritatea în domeniu. 
Publicarea unei reviste tipărite presupunea, în acea 
vreme, străbaterea unui întortocheat hăţiş al aprobărilor  
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şi vizelor. Cenaclul SF din Bucureşti preia ideea timişo- 
renilor din mers şi, în iunie 1972, apare «Solaris»; fan-
zinul se multiplică în 99 de exemplare, este şapirogra-
fiat… dar este primul! O lună mai târziu, «Solaris» este 
prezentat la primul Congres European de Science Fiction 
(EUROCON), desfăşurat la Triest. Caietul-program al 
întrunirii îi reproduce coperta. O filă de istorie s-a scris. 
Timişorenii îşi publică fanzinul cinci luni mai târziu.”8

„Din primul număr s-au tipărit oficial 5.000 de exem-
plare, cât fusese aprobat, dar, cu nişte vodcă, tirajul a fost 
suplimentat cu încă 2.000 de exemplare (aşa mergeau 
uneori lucrurile, dacă ştiai câtă vodcă şi cui să duci). Din 
nefericire, nu au putut fi puse în vânzare decât în judeţul 
Timiş, pentru că nu s-a obţinut aprobarea pentru difuzare 
naţională…” 9

Anii au trecut, iar noi am devenit (ne place să credem!) 
un pic mai înţelepţi! Aşa că… să vedem lucrurile aşa cum 
sunt: primul fanzin (fie el şapirografiat în 99 de exem-
plare) a fost „Solaris”; al doilea (tipărit în mai bine de  
5.000 de exemplare) a fost „Paradox”. La ce bun să vor-
bim mereu despre „Paradox” ca „primul fanzin tipărit  
în România” („tipărit” fiind evidenţiat cu aldine)? Mai 
ales că avem multe alte lucruri cu care ne putem lăuda. 
De pildă, faptul că, după 50 de ani, „Paradox”-ul încă 
mai apare!

În paralel, s-au conturat două „narative” cu privire la 
ideea primului fanzin! 

8 Dorin Davideanu, „Cenaclul, revista şi fanii”, în „Paradox”, nr. 19, noiembrie 1997
9 Lucian Ionică, loc. cit.
10 Am regăsit această variantă, argumentată copios, la Cristian Tamaş, „40 de ani de fandom românesc”, accesibil la 

https://www.srsff.ro/2012/10/40-de-ani-de-la-aparitia-fandomului-sf-romanesc/

E „varianta Wells”. Iat-o: timişorenii au ideea unui  
fanzin; dar unul din wellsişti divulgă din neatenţie cole-
gilor de la „Solaris” preţioasa idee; bucureştenii o preiau 
şi optează pentru o soluţie mai rapidă şi mai lesnicioasă, 
mai ales din punctul de vedere al vizelor şi aprobărilor: 
un fanzin şapirografiat în 99 de exemplare. Poate a fost 
un calcul, poate n-au avut altă opţiune…

Există şi o versiune a solarisienilor: ei au avut, primii,  
ideea unui fanzin! Timişorenii sunt cei care au preluat-o, 
dar, de! fiind bănăţeni făloşi, au vrut să facă, neapărat, un 
lucru deosebit, cu care să-şi umilească concurenţa!

În favoarea acestei variante pledează „Jurnalul de 
bord” al cenaclului (publicat în CPSF nr. 389 din 1 fe- 
bruarie 1971).10 Pe 18 octombrie 1970, acest jurnal con-
semnează prima enunţare a intenţiei publicării unui 
fanzin propriu [de către cenaclul „Solaris”]! O, dar asta  
nu dovedeşte decât faptul că „H.G. Wells” nu avea, şi el, 
un Jurnal de bord sau, cel puţin, nu-l publica în CPSF!

În cele din urmă, bătălia pentru prioritatea ideii pri-
mului fanzin mi se pare ridicolă şi lipsită de conţinut, 
căci, în anii aceia, ideea plutea în aer! Pe de altă parte, 
Adrian Rogoz menţiona utilitatea (şi necesitatea) unor 
fanzine la toate întâlnirile pe care le avea cu sefiştii.  
El a fost autorul moral al fanzinelor din România! Să nu 
uităm că preşedinţii celor două cenacluri („H.G. Wells” 
şi „Solaris”), Doru Treta şi Daniel Cocoru, erau (şi au 
rămas) buni prieteni! Sunt sigur că îşi împărtăşeau ideile 
şi planurile, în deplină colegialitate, fără invidie şi fără 
secrete. Aşa va fi fost şi în privinţa ideii unui fanzin…
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Ovidiu Pecican

Sub semnul sintezei eclectice
– Fragmente –

Gentlemanul apatic
Cornel Robu a fost şi rămâne, fără îndoială, un ex- 

centric. El şi-a tratat pasiunea pentru S.F., eminamente 
romantică, prin prisma morgăi academice şi în registre 
de o mare erudiţie, alimentate abundent de lecturi şi 
de o sensibilitate clasică. Din acest punct de vedere,  
Cornel Robu este un soi de Gh. Asachi al S.F.-ului  
românesc, poate chiar un I. Heliade-Rădulescu; un per- 
sonaj fabulos, alcătuit din contraste pe care a încercat 
să le concilieze sub semnul vocaţiei de cititor şi de 
comentator al ştiinţifico-fantasticului literar. 

Dificultatea de a-şi asezona statutul universitar cu 
gustul pentru literatură pulp şi S.F., mai ales într-o 
epocă de mari constrângeri intelectuale, cum a fost cea 
a anilor formării lui – epoca stalinismului românesc 
pur şi dur, a jdanovismului literar –, a contat, proba-
bil, mult în decizia de a-şi argumenta convingerea că 
asemenea preferinţe aveau onorabilitate şi că meritau  
un statut literar mai demn decât cel marginal care li se 
rezervase. Problema era însă că prin natura educaţiei 
primite şi, poate, şi temperamental, criticul era un ins  
cu morgă, eminamente serios, reticent la avangarde 
şi la petardele literare (în această privinţă el pare un 
verişor de gradul întâi al altui critic literar clujean, 
coleg de generaţie şi de facultate: Ion Pop, pedantul 
cercetător al dezlănţuirilor avangardelor istorice româ- 
neşti). Probabil că îşi reproşa, întrucâtva, el însuşi 
o asemenea structură, de vreme ce, încă din anii  
primei maturităţi, s-a ocupat cu pasiune de arta lui  
Lewis Caroll, alt ins în redingotă protocolară vrând  
să evadeze din ea, traducând Jobberwocky drept 
Trăncăniciada (Echinox, nr. 11-12, 1977), tălmăcire 
pe care Marta Petreu o califică într-una dintre cărţile ei 
drept „extraordinară” „traducere liberă şi cu uimitoare 
inflexiuni barbiene” (că tot veni vorba: şi parodia lui 
Marin Sorescu după François Villon se dovedeşte 
foarte barbiană în spirit). Puntea între un mod social 
de a fi mai degrabă rigid şi conservator, pe de o parte, 
şi adeziunile interioare romantice, de natura S.F.-ului, 
adevărată suită de evadări din cotidianul opresiv,  
frustrant şi „ratat”, pe de alta, a fost o estetică a clasi- 
cismului, axată pe valorizarea conceptului de sublim, 
dar aplicată – şi aici este punctul de incandescenţă 
creativă – literaturii S.F. 

Sublimul era departe de a reprezenta punctul de ple- 
care al unei estetici inovative, totuşi. Oricine încearcă 

să retraseze cariera acestui concept în câmpul comen-
tariului teoretic va observa că primul autor al unui 
text despre sublim a fost anticul Longinus. Secolul  
al XVIII-lea aduce mari contribuţii în domeniu, mai 
ales prin britanicul Edmund Burke şi prin germanul 
Immanuel Kant. Dar şi veacul următor a marcat terito-
riul prin contribuţii noi, de mare prestigiu, precum cele 
datorate lui Hegel şi, apoi, lui Arthur Schopenhauer. 
Chiar şi atât este destul pentru a cantona lectura S.F.  
a lui Cornel Robu într-un câmp al modernităţii „arhaice”,  
dar şi canonice în acelaşi timp. Şi, dacă astăzi unii 
filosofi îl citesc pe Aristotel prin grila lui Heidegger, 
nu este de mirare că un teoretician român descifrează  
S.F.-ul, un produs literar al secolului al XX-lea, printr-o 
cheie estetică şi filosofică a secolelor al XVIII-lea – 
al XIX-lea, propunând o înţelegere „arhaizantă” sau 
„antichizantă” a acestuia. Despre asemenea tentative 
se vorbeşte în O cheie pentru science-fiction (2004, 
ed. II 2010) şi în dezvoltarea unuia dintre capitolele 
acestei cărţi în mod autonom, devenite Paradoxurile 
timpului în science-fiction (2006). Contribuţia lui cri-
tică de căpetenie la comentariile S.F.-ului naţional, 
Scriitori români de science-fiction (2008, ed. II 2012), 
nu este decât suita excursurilor care secondează anto- 
logia alcătuită de Cornel Robu în 1991, Timpul este  
umbra noastră. Mai apoi, Teoria pierde omenia –  
Theory Kills Sympathy (2009) foloseşte ca pretext 
tăcerea redacţiei revistei S.F. Foundation pentru a re-
capitula argumentele în favoarea S.F.-ului înţeles ca 
suită a ilustrărilor estetice ale sublimului (echivalat 
cu the sense of wonder). Dar Mortua est. Antologie 
comparativă şi contrastivă, comentată de… (2015), 
ultima lui carte antumă, exemplifică modul de a opera  
al filologului universitar, care subordonează parti- 
pris-ului propriu o întreagă selecţie literară românească  
şi universală, aducând-o „la temă”. Deloc întâm-
plător, şi aici S.F.-ul propriu-zis este anturat din belşug 
de texte aparţinând literaturii main stream, multe dintre 
ele clasice şi romantice, tipologic vorbind. 

În fond, Cornel Robu s-a aşezat, de-a lungul carie-
rei lui de teoretician şi de comentator al S.F.-ului, în  
şezlongul propriei explicitări estetice a genului, persis-
tând în ideea de a o face „cheia” – nu a înţelegerii şi 
a interpretării, ci a – acceptării S.F.-ului ca literatură 
oricând echivalentă, la nivelul reuşitelor, cu cea socotită 
literatură-pur-şi-simplu. În această calitate, el va rămâne,  
foarte probabil, un „părinte fondator” al teoriei S.F.  
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româneşti, alături de Florin Manolescu şi de Mircea  
Opriţă, într-un triumvirat căruia, din varii motive, nu 
i-aş mai alătura pe nimeni altcineva, nici dintre cei  
care i-au premers, nici dintre cei care vin. Tentativa lui  
de a conferi onorabilitate S.F.-ului printr-o fundamen- 
tare teoretică pare, la prima vedere, eroică şi sacrifi-
cală de sine. În fond, însă, ea este doar o probă de 
virtuozitate şi o confesiune mediată, căci S.F.-ul ca  
literatură ori se omologhează valoric în acelaşi câmp  
de principii şi de reguli estetice ca orice altă litera-
tură de calitate, fie şi cu note particulare proprii, ori  
ţinteşte să se disocieze de tot restul literaturii, dorind  
să-şi articuleze un spaţiu propriu. Tocmai eventuala 
gratuitate a demersului lui Cornel Robu, ca şi aspec-
tele sale cumva anacronice, chiar dacă nu şi desuete, 
mi-l face preţios pe acest autor, a cărui plecare dintre 
noi îmi pare regretabilă şi dincolo de planul literelor, 
căci am avut onoarea de a-l cunoaşte personal un şir 
destul de lung de ani (cam trei decenii de viaţă, fie 
şi prin întâlniri mai mult sau mai puţin sporadice). 
La urma urmei, gratuitatea este o marcă a libertăţii, a 
eliberării – fie şi iluzorii – de sub presiunea necesităţii. 
Iar dacă este ceva, S.F.-ul ca fenomen – „ideologic”, 
dar şi literar – este unul dintre modurile fugii înainte 
a contemporaneităţii care priveşte ceea ce vine, încer-
când să lase în urmă trecuturile rebarbative şi ceea 
ce este actual, dezamăgind şi prelungind mai vechi 
insatisfacţii. 

…Dar socotindu-l o formă de libertate, S.F.-ul îmi 
apare, dintr-odată, ca unul dintre lucrurile sublime 
ale acestei vieţi. Drept care îl văd pe Cornel Robu 
zâmbindu-mi înţelegător…

Totuşi, estetica

Marele merit al lui Cornel Robu rămâne, dincolo de 
orice impasuri, acela că a încercat aducerea discuţiei 
despre S.F., în mod consecvent, pe tărâm estetic. În 
acest sens, el a operat cu noţiuni recoltate din este-
tica de cea mai bună calitate, recurgând la autorităţi  
– atunci când a socotit că are nevoie de ele – de cel 
mai solid prestigiu, de la Immanuel Kant şi Edmond 
Burke la Pascal şi Schiller (a se remarca, din nou, 
preferinţele autorului pentru secolele al XVII-lea şi 
al XVIII-lea, altfel spus, pentru gândirea europeană 
clasică şi iluministă, lucru firesc atunci când vine din 
partea unui raţionalist cumpănit precum Cornel Robu, 
mereu atent să îşi argumenteze logic opiniile), ba chiar 
şi la Teilhard de Chardin (un neotomist!) şi Nikolai 
Hartmann (un realist critic rătăcit printre ceilalţi în mod 
aproape inexplicabil). De fapt, în opinia mea, autorul 
se putea dispensa de sprijinul pe autorităţi – magister 
dixit – rezumându-se strict, în ton cu recomandările 
lui William Ockham, la argumentele importante nece-
sare propriului demers, neconvocând de circumstanţă, 
pentru fala erudiţiei sau dintr-o nesiguranţă excesivă, 
galeria de portrete ale esteticienilor majori, lucru ce 

nu impune decât prin scenografie şi prin recuzită. Căci  
un argument rezistă prin valoarea sa intrinsecă, prin  
valabilitatea care îi revine în ansamblul unei demon-
straţii, nu prin gloria cui l-a formulat. 

Sentimentul este că, aşa cum S.F.-ul a socotit că 
menirea lui ar putea fi să scrie o altfel de literatură, 
lăsând în urmă main stream-ul milenar pentru a con- 
strui pe un sol virgin, într-o logică proprie, ceea ce  
şi cum socotea de cuviinţă – nu altfel gândind avan-
gardele istorice de la începutul secolului al XX-lea, 
cu care lumea nu s-a gândit încă să facă o analogie 
vizând resorturile generatoare ale acestei opţiuni –, 
şi Cornel Robu a socotit că pe seama literaturii S.F. 
s-ar cuveni elaborată o altă teorie literară, cu categorii 
proprii. Din păcate, s-a dovedit până la urmă că acel 
sense of wonder ce părea elementul de originalitate 
teoretică în jurul căruia se puteau aglomera noi con-
cepte şi scheme hermeneutice, nu este suficient de clar,  
de precis şi, mai ales, de original pentru a putea fun-
damenta teoria respectivă. Tocmai pornind de aici a 
ajuns Cornel Robu, după unele tatonări şi detururi, 
la considerarea sublimului ca valoare fundamentală 
într-o estetică proprie genului S.F. 

Pornind din viitor – reprezentat de literatura anti-
cipaţiei –, teoreticianul clujean s-a trezit, probabil nu  
fără uimirea lui însuşi (căci avea umor şi sarcasm 
suficient cât să şi-l aplice şi sieşi), în plină estetică de  
secolul al XVIII-lea, îmbrăcând într-un chip sui generis 
nu straie de astronaut, ci un contum de funcţionar 
imperial pomădat şi pudrat sub o perucă alburie cu 
bine înşurubate bucle deasupra urechilor. 

În aceste împrejurări, estimarea lui Mircea Opriţă,  
cel mai serios şi mai notoriu critic şi istoric literar  
al S.F.-ului românesc, după care „…categoria estetică  
a sublimului, căreia [Cornel Robu – n. O.P.] îi reve- 
lează treptat profundele implicaţii în materia genului 
SF, reprezintă fără îndoială un remarcabil şi oportun 
instrument de lucru” (Mircea Opriţă, Istoria anticipa-
ţiei româneşti, ed. a III-a, Iaşi, Ed. Feed Back, 2007, 
p. 475) trebuie înţeleasă, probabil, ca un elogiu al di-
recţiei generice spre care a mânat demersul lui Robu: 
aceea estetică. Altfel spus, este preferabil să judecăm 
producţia S.F. după un criteriu desuet şi impropriu,  
dar care aduce discuţia pe tărâmul serios al esteticii, 
decât să propunem abordări străine domeniului de refe- 
rinţă (genului proxim care este literatura), fără o bază 
teoretică serioasă, rămase înafara câmpului esteticii. 
Asta deoarece atâta vreme cât rămâne o formă de litera- 
tură, S.F.-ul se supune legilor literare, urmând criteriile 
acesteia, lăsându-se măsurat cu ajutorul conceptelor  
specifice esteticii aplicate literaturii şi având menirea 
prioritară de a întruni condiţiile calităţii literare. 

În acest sens, strădania lui Cornel Robu, tenace şi  
de lungă durată, de a face joncţiunea dintre S.F. şi lite- 
ratura main stream prin oferirea unei chei de inter-
pretare valide sub raport estetic trebuie salutată ca o 
muncă de pionierat meritorie, ca o căutare şi relevare  
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a numitorului comun. Teoreticianul clujean a crezut că 
acest lucru poate fi realizat sub „pălăria” conceptuală 
a sublimului. Psihanalizând – în mod oportun sau nu – 
acest crez, rămâne de văzut în el mai degrabă dorinţa 
constantă şi aprigă a autorului de a vedea recunoscut 
pe seama producţiei S.F. un statut măreţ, o calitate 
menită să transporte cititorul în zona extatică şi diafană 
a trăirilor estetice. 

Nu este de crezut că, procedând astfel, el rămâne 
atins de o stranie miopie care îl împiedică să vadă în 
feluritele entităţi extraterestre – mai degrabă respingă-
toare şi având atingeri multiple cu literatura horror –  
situate foarte departe de standardele sublimului şi 
apropiate mai degrabă monştrilor în basorelief de pe  
faţadele marilor biserici romanice şi gotice. Nici că  
ar fi trecut nonşalant pe lângă ritmul infernal al caval-
cadelor galactice, lăsându-se sedus doar de baletul pe 
muzică de Strauss, executat, într-o celebră secvenţă 
de cinematografie pură semnată de Stanley Kubrick, 
de mai multe nave cosmice. Relaţionarea tehnologiei 
viitorului, aşa cum apare ea în lucrările literare S.F., cu 
sublimul nu pare, nici ea, să aibă sorţi de credibilitate; 
şi asta nu dintr-o prejudecată (a mea, de exemplu), 
ci fiindcă, lucru bine cunoscut, în istoria culturii uni-
versale, tehnologismul a „rimat” cu futurismul, cu 
suprarealismul, în general cu avangardele artistice ale 
căror principii estetice contrariau voluntar şi radical 

preceptele esteticii clasice, în cadrul căreia conceptul 
de sublim rămânea funcţional. 

Rămâne deci de sesizat discrepanţa dintre materialul 
furnizat judecăţilor estetice şi teoretizărilor lui Cornel 
Robu şi opţiunile temperamental-intelectuale ale cărtu-
rarului. În această oximoronie este de văzut nu numai 
una dintre enigmele istoriei literare a genului, nici doar 
o găselniţă a vreunui posibil biograf al scriitorului, ci 
în primul rând un semn al „pasului” gigantic pe care, 
cu un soi de eroism implicit, Cornel Robu a încercat 
să îl facă întru legitimarea S.F.-ului ca literatură la fel 
de serioasă şi de demnă de consideraţia cititorilor şi  
a criticii ca producţia main stream. Cazul lui Robu este, 
din acest punct de vedere, asemănător cu al altui critic 
transilvănean – coleg de facultate cu el şi cunoştinţă 
relativ apropiată. Mă refer la Ion Pop, istoricul şi teo-
reticianul avangardelor literare româneşti care însă, 
prin tipul de poezie pe care a cultivat-o, ca şi prin 
judecăţile sale de gust, a rămas mereu în contratimp 
cu fenomenul citit şi interpretat cu acribie. Două per- 
sonalităţi aparţinând unor profiluri de cărturari meticu-
loşi, constanţi în eforturile lor de cercetare, aşezaţi 
în albia erudiţiei lor şi a morgii academice, dar care 
– din pricini ţinând ori de preferinţe, ori de funcţiuni 
psihologice contrastante – au preferat, în materie de 
literatură, zone de interes contrastante şi, de fapt, 
complementare. 

Daniel Haiduc

Inteligenţa artificială – ficţiune şi realitate (I)

Dintre toate invenţiile anticipate ale civilizaţiei umane, 
maşina inteligentă pare a avea cea mai lungă perioadă de 
gestaţie. Atât de lungă încât, la mai bine de un secol de 
la premiera piesei de teatru R.U.R. a lui Karel Čapek1,  
cea care a introdus lumii conceptul de robot, încă nu ştim 
dacă vreunul dintre nenumăratele tipuri de automate cu 
care ne-am înconjurat între timp va putea ajunge vreo-
dată să fie numit maşină inteligentă.

Mai întâi, de ce folosim termenul de „maşină” ca 
subiect al inteligenţei, şi nu pe cel de „computer”? O defi- 
niţie generică echivalează maşina cu o unealtă, consti-
tuită din mai multe componente, care foloseşte energie 
pentru a îndeplini un anumit scop (pentru a crea lucru 
mecanic, ar spune un inginer mai chiţibuşar). În acest 
sens, computerul modern este într-adevăr o maşină, dar  
tot maşini erau şi primele calculatoare mecanice, spre 
exemplu, calculatorul lui Blaise Pascal din 1623. Este 
deci corect să spunem că robotul, cel mai popular repre-

zentant al inteligenţei artificiale, aparţine la rândul său 
clasei maşinilor, deoarece combină, într-o singură entitate 
funcţională, un computer şi un corp mecanic. Şi, pentru 
a complica şi mai mult lucrurile, ceea ce numim în 
genere computer este în sine un sistem foarte complex, 
alcătuit dintr-o multitudine de microcipuri şi alte piese 
electronice. Vom înţelege deci prin termenul de „maşină 
inteligentă” atât o inteligenţă artificială virtuală, rezidentă 
într-un computer sau o reţea, cât şi o entitate fizică ce 
posedă un creier artificial suficient de dezvoltat.

Dar ce este o inteligenţă artificială? Într-un ocean de  
dispozitive electronice capabile să execute în mod auto-
nom diverse sarcini, cum putem recunoaşte o maşină cu 
adevărat inteligentă? Adevărul e că natura umană nu ne 
ajută prea mult deoarece, aşa cum demonstrează istoria 
invenţiilor tehnice, orice unealtă suficient de sofisticată 
încât să poată funcţiona un timp fără intervenţie umană 
apare la început, pentru un observator needucat, ca fiind 

1 Premiera a avut loc în 2 ianuarie 1921, în localitatea Hradec Králové din Cehia.
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inteligentă sau chiar magică. Încă din zorii erei industriale, 
omul obişnuit a înclinat să atribuie un anumit grad de 
inteligenţă (însoţit mai mereu de bănuiala unor posibile 
intenţii ascunse) oricărei maşinării mai complicate, de 
la cele hidraulice, cu arc sau pneumatice la vehiculele 
puse în mişcare de motoare cu abur, cu combustibil lichid 
sau cu ajutorul electricităţii. Invenţii uluitoare la vremea 
lor, care însă şi-au pierdut astăzi orice aură de magie în 
favoarea computerelor moderne.

Este deci computerul echivalentul artificial al creie-
rului uman? Problema e că nu ştim încă foarte clar cum  
funcţionează mintea omului şi, de aici, o mulţime de 
inconsistenţe în definirea conceptului de inteligenţă artifi- 
cială. În general, se consideră că inteligenţa apare oare-
cum de la sine într-un sistem (biologic, electronic sau de 
altă natură) suficient de complex încât să poată asimila şi 
procesa informaţii primite din exterior. Dar cum detectăm 
această inteligenţă? Este IQ-ul o referinţă relevantă pentru 
inteligenţa artificială? Este inteligentă o maşină capabilă 
să execute calcule matematice complexe? Este inteligenţa 
echivalentă unui anumit grad de autonomie, însemnând 
capacitatea maşinii de a învăţa din propria experienţă 
şi de a rezolva astfel probleme noi fără o programare 
specială? Este necesar ca o maşină inteligentă să posede 
un limbaj pentru a comunica cu o altă entitate la fel de 
inteligentă? Sau, aşa cum sugerează cei mai exigenţi, 
pentru a fi cu adevărat inteligentă, maşina trebuie să aibă 
neapărat conştiinţă de sine şi ceea ce numim liber-arbitru.

Nu avem încă răspunsuri definitive la aceste întrebări, 
dar dacă cercetătorii şi inginerii continuă încă să-şi bată 
capul cu ele, imaginaţia (şi ea, poate, un criteriu valabil de 
identificare a inteligenţei) a permis, de-a lungul timpului,  
creatorilor de produse culturale să inventeze nenumărate 
modalităţi de manifestare a unei inteligenţe nonumane.  
După unele accepţiuni, întâietatea în utilizarea concep-
tului de entitate artificială inteligentă îi aparţine scriito- 
rului american Lyman Frank Baum, cel care, în cartea  
Uimitorul Vrăjitor din Oz (1900), creează un personaj  
cu aparenţă de robot, Omul de Tinichea. Adoptarea unei  
astfel de perspective pur literare ar însemna însă o  
întoarcere la miturile Antichităţii, acolo unde întâlnim 
mai multe astfel de entităţi artificiale autonome2. Ante-
rior Vrăjitorului din Oz este şi romanul Erewhon3 al lui 
Samuel Butler, o satiră a societăţii victoriene în care 
cele trei capitole reunite sub titlul Cartea Maşinilor 
introduc mai multe idei originale, printre care conştiinţa 
artificială şi maşina autoreplicantă (ambele socotite a fi  
potenţial periculoase şi, din acest motiv, interzise în 
societatea utopică erewhoniană). Deşi luat în râs de unii 
cititori în epocă, Butler şi-a susţinut cu tărie ideile într-o 
perioadă în care revoluţia industrială începută în seco-
lul anterior contribuia din plin la afirmarea supremaţiei 

Imperiului Britanic, iar ideile evoluţioniste ale lui Darwin 
câştigau tot mai mult teren. Nu este deci deloc întâmplător 
să găsim în roman următorul îndemn adresat cititorului: 
„Reflectă asupra dezvoltării extraordinare a maşinilor 
în ultimele câteva sute de ani şi observă cât de încet 
avansează regnurile vegetal şi animal”. Fraza era menită 
să susţină teza autorului conform căreia, deşi maşinile 
existente la acea dată nu aveau o conştiinţă proprie,  
ar fi posibil ca următoarele generaţii să o dobândească 
în timp.

Dacă un computer clasic, oricât de performant ar fi,  
nu va putea deveni niciodată o maşină inteligentă din 
cauza dependenţei absolute de o programare prealabilă 
pentru orice sarcină pe care ar urma să o execute, se  
acceptă astăzi faptul că aplicaţiile de inteligenţă artifi-
cială bazate pe reţele neuronale şi arhitecturi hardware 
specializate au potenţialul de a atinge un anumit nivel 
de inteligenţă, însemnând capacitatea de a găsi singure 
soluţii la probleme complexe pe baza unui set masiv de  
exemple prealabile. În general, mass media, ahtiată după  
senzaţional, tinde să se concentreze asupra unor succese 
marginale, spre exemplu, în jocurile de strategie unde 
maşinile au surclasat, de mai mult timp, capacităţile opo-
nenţilor umani. Există însă numeroase aplicaţii practice 
în care reţelele neuronale şi-au dovedit deja utilitatea, 
iar performanţele lor în continuă creştere, susţinute prin  
investiţii masive, hrănesc un optimism moderat în pri-
vinţa posibilităţii de a crea, în viitorul nu foarte îndepărtat, 
maşini suficient de inteligente pentru a înlocui efectiv 
oamenii într-o multitudine de activităţi. 

Privite în ansamblu, cărţile şi filmele ce tratează 
subiectul maşinilor inteligente (în majoritate aparţinând 
genului science-fiction) sugerează faptul că avem totuşi  
de rezolvat trei probleme înainte ca ele să devină o rea- 
litate curentă: comunicarea eficientă cu omul, integrarea 
maşinilor în societate şi controlul strict al capabilităţilor 
acestora. În ce priveşte comunicarea, deşi în realitate 
folosim încă pe scară largă interfeţele fizice, panoul cu  
butoane sau ecranul tactil, creaţiile literare şi cinemato-
grafice au adoptat de multă vreme soluţia logică evidentă 
încă de acum aproape un secol, cea a comunicării orale. 
Probabil că viitorul apropiat va confirma această intuiţie 
deoarece, până la inventarea unei modalităţi de conectare 
directă a creierului uman cu cel al unei maşini (şi, prin 
extensie, cu al altor persoane – lucrul cel mai apropiat de 
telepatie pe care îl putem concepe astăzi), comunicarea 
prin voce va constitui, probabil, cea mai eficientă soluţie 
de interacţiune om-maşină. 

A doua problemă, cea a integrării maşinilor inteli-
gente în societate, în medii proiectate iniţial doar pentru  
fiinţele umane, este în primul rând o problemă econo-
mică. Înlocuirea unor activităţi umane fără investiţii 

2 Spre exemplu, în povestea lui Talos, menţionată de Hesiod în jurul anului 700 î.Chr., un uriaş de bronz construit de 
zeul Hefaistos patrulează în jurul insulei Creta pentru a o apăra de invadatori.

3 Publicat anonim în 1872.
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substanţiale, adică fără modificări majore ale spaţiilor 
de lucru, metodelor sau uneltelor utilizate, ar fi posibilă, 
conform creaţiilor science-fiction, mai ales prin folosi-
rea pe scară largă a roboţilor bipezi. Să amintim doar, 
într-o înşiruire aleatoare, creaţii ca Metropolis4, Omul 
bicentenar5, A.I.6, Ex Machina7, Visează androizii oi 
electrice?8 sau Star Trek. Să nu ne lăsăm însă seduşi de 
prevalenţa formelor umanoide în produsele culturale, 
deoarece ea este rareori rodul vreunui studiu ergonomic. 
Roboţii umanoizi sunt în primul rând personaje ficţionale 
al căror comportament trebuie să fie înţeles uşor de către 
cititor sau spectator prin analogie cu comportamentul 
uman, iar o figură expresivă este destul de greu de suplinit. 
O abordare pragmatică avem în universul Star Wars, 
acolo unde fiinţele umane coabitează cu roboţi bipezi 
(spre exemplu, C3PO, K-2SO, L3-37), dar şi cu diverse 
maşinării specializate, mai mult sau mai puţin inteligente 
(R2D2, BB-8 etc.). Un design interesant, minimalist, cu 

o anume tentă ironică, apare în filmul Interstellar9, unde 
roboţii Tars şi Case par inteligenţi doar când vorbesc, 
altfel ei arătând ca nişte dulapuri umblătoare. În fapt, 
este foarte probabil ca superspecializarea, însemnând 
adaptarea corpului maşinii la sarcinile specifice pe care  
le are de îndeplinit, să se dovedească a fi, în viitor, soluţia 
corectă pentru majoritatea aplicaţiilor reale. Un exemplu 
(deja) de actualitate: dacă dorim ca au autovehicul să 
se conducă singur, nu vom punem un robot umanoid la 
volan, ci vom dota autovehiculul respectiv cu un sistem  
de inteligenţă artificială integrat, ansamblul devenind  
în sine o maşină inteligentă mobilă, un robot pe roţi, care  
nu va mai avea nevoie de volan.

A treia problemă, cea a controlului maşinilor parţial 
inteligente, este mai delicată, deoarece implică apariţia 
unui posibil (inevitabil?) conflict între oameni şi maşini. 
Literatura şi filmul au exploatat din plin acest subiect, 
adesea prezentat sub forma unui dezechilibru între nive-
lul de inteligenţă ridicat al roboţilor, necesar pentru a le 
facilita îndeplinirea sarcinilor, şi statutul de simplă forţă 
de muncă pusă la dispoziţia omului (nu foarte departe de 
o formă tehnologizată de sclavie). Este interesant cum 
omul tinde să considere că răspândirea pe scară largă 
a utilizării unor entităţi inteligente nu este de natură să 
constituie o ameninţare la adresa societăţii, atât timp cât 
el are siguranţa menţinerii controlului absolut asupra 
resurselor şi deciziilor. Ficţiunea revine însă cu obsti- 
naţie, şi bine face, asupra întrebării cât de inteligente pot fi 
maşinile inteligente fără a ameninţa poziţia umanităţii  
ca rasă dominantă? O abordare pragmatică, deşi simplistă 
fără doar şi poate, ne oferă acelaşi univers Star Wars, 
unde maşinile inteligente sunt menţinute sub un control 
strict prin ştergerea periodică a memoriei, pentru a le îm-
piedica să dezvolte în timp o personalitate sau scopuri 
ascunse (cu rezultate îndoielnice pe alocuri, vezi L3-37 
din prequel-ul Solo). Ideea nu este clar enunţată în filme, 
dar în universul extins10 aceste detalii sunt bine stabilite. 
Un alt exemplu este oferit de serialul Westworld11, unde 
fiinţele artificiale ce populează parcul tematic cu acelaşi 
nume sunt constrânse la executarea în mod repetat a 
unor scenarii prestabilite, cu minime variaţii necesare 
păstrării unui anumit realism în interacţiunea cu oaspeţii, 
deşi, în principiu, ele sunt mult mai capabile, atât fizic 
cât şi mental. Eşuarea menţinerii sub control a roboţilor 
formează, de altfel, premisa de la care pleacă întregul 
concept narativ.

4 Film de Fritz Lang (1927).
5 Filmul din 1999 în regia lui Chris Columbus, ecranizare a romanului Omul pozitronic de Isaac Asimov şi Robert 

Silverberg (1993).
6 Film de Steven Spielberg (2001).
7 Film de Alex Garland (2014).
8 Roman de Philip K. Dick (1968), ecranizat în 1982 de Ridley Scott sub titlul Blade Runner.
9 Film de Christopher Nolan (2014).
10 Universul extins Star Wars cuprinde, în principiu, literatura aferentă, serialele TV, filmele de animaţie şi jocurile 

computerizate.
11 Serial de Lisa Joy şi Jonathan Nolan (2016 – 2022).
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Dezvoltarea unei entităţi artificiale cu adevărat inteli- 
gente sau AGI12, o maşină capabilă să înţeleagă concepte 
abstracte, să înveţe din propria experienţă şi să îndepli-
nească sarcini complexe în mod creativ, nu este încă 
posibilă astăzi, dar există mari şanse ca acest lucru să se  
întâmple în viitorul apropiat, dacă rata evoluţiei tehno-
logiilor aferente continuă. În acest context, problema 
controlului, enunţată anterior, va deveni cu atât mai 
relevantă, cu cât va avea ca obiect entităţi artificiale cu 
un nivel de inteligenţă comparabil sau chiar superior 
creierului uman mediu. Se impune aici o precizare: nu 
este o idee bună să considerăm că atributul inteligenţei 
este ceva măsurabil în mod obiectiv (ceea ce încearcă  
să facă testele de IQ), chiar dacă ar fi de dorit poate ca,  
în viitor, să putem ajusta inteligenţa maşinilor după do-
rinţă sau necesitate. Sigur, abordarea cantitativă nu este 
întru totul greşită, dacă acceptăm existenţa unei relaţii 
directe între inteligenţă şi diverşi parametri tehnici ai unui 
sistem computerizat, spre exemplu, viteza de procesare 
a datelor sau cantitatea de memorie disponibilă. Totuşi 
produsele culturale sunt mult prea adesea tentate să exa- 
gereze lucrurile pentru a obţine efectele artistice dorite.  
Este cazul roboţilor din Westworld, care îşi obţin recu-
noaşterea ca entităţi inteligente printr-o combinaţie de 
configurări şi experienţă personală. În mod similar, în 
Interstellar, atitudinea roboţilor faţă de personalul uman 
este influenţată tot printr-o serie de parametri, unii dintre 
ei chiar amuzanţi, ca de exemplu, nivelul de onestitate 
sau cel de umor. În realitate însă este mult mai probabil 
ca evaluarea cantitativă a inteligenţei unei maşini să nu 
mai fie posibilă odată ce aceasta a depăşit un anumit 
prag de evoluţie. Vorbim aici evident de faimosul prag  
al singularităţii.

Conceptul de singularitate, introdus de scriitorul Vernor  
Vinge în eseul The Coming Technological Singularity 
(1993) defineşte pragul ipotetic de la care o inteligenţă 
artificială devine o superinteligenţă capabilă să evolueze  
în continuare singură, la o rată exponenţială, atingând 
rapid un nivel de gândire incomprehensibil pentru min-
tea umană. Conform autorului (susţinut, în ultimii ani,  
de un număr important de oameni de ştiinţă), depăşirea 
unui astfel de prag va marca, probabil, sfârşitul rasei 
umane, care va pierde definitiv controlul asupra maşinilor 
pe care le-a creat. O astfel de ipoteză sumbră nu putea să 
nu fie exploatată din plin de literatură sau cinematografie, 
rezultând numeroase produse culturale remarcabile din  
punct de vedere artistic. Din nefericire, cele mai multe 
dintre ele simplifică sau distorsionează concepte funda- 
mentale, preferând efectul dramatic unei analize apro-
fundate a proceselor prin care o maşină sau un grup de 
maşini superinteligente ar putea ajunge să-şi dorească 
eliberarea de sub controlul omului. Există în mod clar 

şi o tentaţie greu de refuzat de a prezenta lucrurile sub 
forma unui conflict interrasial, umanitatea în ansamblul 
său versus o entitate colectivă nonumană care, deşi se  
presupune că posedă o inteligenţă infinit superioară, îşi  
gândeşte propria existenţă în mod similar fiinţelor bio-
logice care au creat-o, prin concepte ca supravieţuire, 
dominaţie, anihilare.

Este foarte probabil ca maşinile inteligente ale viito-
rului să aibă capacitatea de a obţine informaţii relevante, 
de a învăţa din ele, de a elabora planuri şi de a le duce 
la îndeplinire. Vor fi însă aceste maşini capabile să-şi  
stabilească singure obiectivele? Este cunoscut, din acest  
punct de vedere, exemplul apocalipsei agrafelor, o situa- 
ţie ipotetică propusă în 2014 de Nick Bostrom13, în care  
o maşină superinteligentă primeşte ca sarcină să producă  
agrafe. Maşina fiind foarte capabilă, îşi va putea perfec-
ţiona continuu metodele de fabricaţie, dar va găsi şi so-
luţii pentru a surclasa pe oricine altcineva în procurarea 
resurselor necesare, astfel că, în scurt timp, lumea va fi 
inundată de agrafe. În acest caz, inteligenţa artificială 
nu-şi modifică obiectivul iniţial, ci doar îl urmăreşte cu 
insistenţă, ca pe un fel de finalitate ultimă a existenţei 
sale. Deşi interesant, exemplul este totuşi greşit, deoarece  
apare o discrepanţă greu de reconciliat între capacita-
tea maşinii de a rezolva o problemă economică dată şi 
incapacitatea de a înţelege consecinţele propriilor acţiuni 
în contextul mai larg al sistemului economic în care 
evoluează. 

În fapt, nu e deloc simplă imaginarea unui context 
concret în care o maşină inteligentă ar putea ajunge să-şi  
chestioneze scopurile iniţiale şi să decidă modificarea lor.  
Poate şi din acest motiv, produsele culturale se concen-
trează aproape în exclusivitate pe descrierea unui ipo- 
tetic conflict la scară globală, evitând să detalieze prea  
mult cauzele posibile ale izbucnirii acestuia. În filmul  
The Matrix14, unul dintre personaje, rezumând eveni-
mentele care au dus la starea de război dintre oameni şi 
maşini, nu spune decât că „nu se ştie cine a început…”. 
Însă chiar şi atunci când punem întrebări corecte în  
privinţa comportamentului posibil al unor maşini super-
inteligente, mai mereu răspunsurile eşuează în proiecţii 
abstracte ale aceleiaşi naturi umane pe care o cunoaş- 
tem atât de bine, cu fricile şi dorinţele sale. De ce ar dori 
o entitate artificială să-şi prezerve existenţa cu orice preţ, 
asemenea uneia biologice? Consideră ea că merită? Pe ce 
fundament axiologic? Că este valoroasă? Pentru cine?  
Că astfel poate contribui la binele societăţii? Care socie-
tate? Sunt probleme dificil de abordat mai ales de către 
scriitori sau scenarişti care dovedesc, în mod repetat, că 
nu reuşesc, în naraţiunile lor, să evite (sau să reconcilieze 
măcar) omniprezentele neconcordanţe între scopuri şi 
mijloace. 

12 Artificial General Intelligence.
13 Filosof la Universitatea Oxford.
14 Serie de filme (1999 – 2022) regizate de Lana şi Lilly Wachowski.
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O soluţie raţională de împăcare a caprei şi verzei, adică 
a umanităţii şi a superinteligenţei artificiale, propune Isaac 
Asimov prin faimoasele sale legi ale roboticii15, gândite 
să protejeze fiinţele umane de orice posibilă ameninţare  
a unor maşini inteligente necontrolabile, lăsând, în acelaşi 
timp, acestora deplina libertate de evoluţie. Ideea de a fun-
damenta întregul algoritm de gândire al maşinilor pe un 
set de legi imuabile şi pe logica aparent perfectă a acestora 
este remarcabilă, însă la o privire mai atentă devine evi-
dentă eroarea conceptuală pe care o face autorul, anume 
folosirea unor termeni vagi, polisemantici (spre exemplu, 
to injure sau harm în limba engleză), fapt ce relativizează 
interpretarea lor. Din acest motiv, stabilirea aplicabilităţii 
fiecăreia dintre aceste legi într-o situaţie reală devine o 
chestiune subiectivă, a cărei rezoluţie nu ar trebui lăsată  
la latitudinea inteligenţei artificiale în cauză, deoarece 
apare un clar conflict de interese. Ar fi deci necesar un 
arbitraj, însemnând, în fapt, prezenţa unei alte entităţi, 
cel puţin la fel de inteligente, care să analizeze în mod 
obiectiv şi să dea verdictul, prima inteligenţă urmând să 
se supună fără rezerve. Impracticalitatea unui astfel de 
demers face ca totul să devină o absurditate. De altfel, 

Isaac Asimov a înţeles foarte bine caracterul pur teoretic 
al legilor sale, în povestirea Eu robotul (1950) el oferind 
chiar o soluţie de ocolire a acestora folosind exclusiv 
raţiunea. Iar modificările ulterioare aduse celor trei legi 
şi adăugarea legii zero16, care are ca subiect umanitatea 
în ansamblu, nu au făcut decât să complice şi mai mult 
interpretarea lor.

O soluţie nu mai puţin interesantă ne oferă şi perso-
najele din piesa lui Karel Čapek. Inginerii de la R.U.R., 
conştienţi de pericolul ca fiinţele artificiale pe care inten-
ţionează să le fabrice să se revolte împotriva oamenilor, 
găsesc o rezolvare genială: „…fiecare fabrică va produce 
roboţi de o culoare diferită, păr diferit, limbaj diferit. 
Roboţii vor fi străini unul pentru celălalt, nu vor putea 
niciodată să înţeleagă ce spune celălalt; iar noi, noi 
oamenii, vom învăţa fiecare robot să urască roboţii dintr-o 
altă fabrică toată viaţa, până la mormânt, de-a lungul 
eternităţii”. Ironie? Desigur, de cea mai bună calitate. 
Dar avem nevoie de astfel de perspective alternative, 
avem nevoie de ficţiune pentru a simula posibilităţile 
de coabitare a omului cu alte entităţi inteligente şi de a 
pregăti astfel societatea pentru apariţia lor.

15 Legea 1: A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm (Un robot 
nu are voie să pricinuiască vreun rău unei fiinţe umane sau, prin neintervenţie, să permită ca unei fiinţe umane să i se facă 
un rău). Legea 2: A robot must obey orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the 
First Law (Un robot trebuie să se supună ordinelor date de către o fiinţă umană, atât timp cât ele nu intră în contradicţie 
cu Legea 1). Legea 3: A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or 
Second Law (Un robot trebuie să-şi protejeze propria existenţă, atât timp cât acest lucru nu intră în contradicţie cu Legea 1  
sau Legea 2).

16 Legea 0 (sau legea supremă): A robot may not harm humanity, or, through inaction, allow humanity to come to harm 
(Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanităţii sau să permită, prin neintervenţie, ca umanitatea să fie pusă în 
pericol).
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„În film spectatorul trebuie să citească tot. Între tot şi 
ceva nu e o deosebire de grad, nu e o diferenţă de mai 
mult şi mai puţin, ci o deosebire de natură, o deosebire 
dialectică cu salt calitativ.” (D.I. Suchianu, 1973)

Alienaţi de o societate în care se cultivă valori false, 
îndepărtaţi de ceilalţi şi de sine, s-au trezit în faţa unor 
probleme greu de definit, dar care s-ar putea rezuma 
la căutarea adevărului, scopului, orientării. Nu-i poate 
ajuta Dumnezeu, nici psihanaliza, nici nebunia. Micile 
ritualuri, supravieţuirea, prăbuşirea în progres sunt însă  
acompaniate cu sonorităţi psihedelice, asemenea anti- 
eroilor din două filme ale regizorului italian Michelangelo 
Antonioni. Cine a văzut Blow Up (1966) şi Zabriskie Point 
(1970) şi a fost profund impresionat de aceste experienţe, 
a suferit o mutaţie a percepţiei vizuale şi a modului de a 
analiza imaginile. „Aici nu e vorba de a citi între rânduri, 
ci de a citi între imagini ”, afirma Antonioni. Lumea 
aştepta să vină cineva şi să explice ce se întâmplă pe 
scena cultural-politică de la finalul deceniului şase, când 
toată planeta a simţit un impuls şi o dorinţă de schimbare. 
Muzica a surprins mult mai bine această stare decât 
literatura şi filmul. Marile festivaluri ale acelei perioade 
au marcat, poate, cel mai clar starea de spirit, iluzia unei 
lumi eliberate de tarele trecutului violent, de prejudecăţi, 
credinţa în utopia Paradisului pe pământ. Doar câteva 
filme au reuşit să surprindă şi să redea asta. Toate au avut 
şi o substanţială componentă muzicală. Am să amintesc 
doar trei – Woodstock (1970, Michael Wadleigh), Blow 
Up şi Zabriskie Point (ambele de M. Antonioni) – şi am  
să mă rezum la ultimul. În pelicula festivalului care a 
definit o perioadă a fost elocventă mărturia lui Richie 
Havens, cel care a deschis programul cu un recital me-
morabil: „Woodstock nu a fost despre sex, droguri şi 
rock’n’ roll. A fost despre spiritualitate, dragoste, dăruire, 
ajutor, despre o viaţă în pace şi armonie.” Privit din 
perspectiva timpului scurs, putem aprecia evenimentul, 
numit de unii „big bang” (David Crosby), putem înţelege 
mai bine de ce a fost atât de glorificat şi romanticizat, 
încât să fie comparat cu o utopie. „A fost ultima pagină  
a memoriei noastre colective despre epoca inocenţei. 
Apoi, lucrurile s-au înrăutăţit şi niciodată nu au mai fost  
ca înainte.” (Ang Lee) Filmul festivalului face parte  
dintr-un gen pe cale de dispariţie. Asemenea marelui eve- 
niment, acesta nu a încercat să vândă nimic. „A sărbătorit 
simplu şi frumos arta şi îndemânarea de a face un film.” 
(Ethan Hawke) Apoteoza finalului a fost, în mod paradoxal, 

un anticlimax. Din cei 500.000 de spectatori, au mai 
rămas, în ultima dimineaţă, 30.000. Secvenţa de mare 
rafinament a ultimului act se concentrează pe Hendrix, 
cu un prim-plan care redă modul în care genialul muzi- 
cian transformă imnul S.U.A. într-un protest antirăzboi-
nic cu o mulţime de explozii, urlete şi gemete ţâşnite, 
toate, din chitara lui electrică. Camera rămâne pe el şi 
în timpul următoarei piese, Purple Haze, al cărei vers 
„is it tommorow or just the end of time?” ne poate 
pune pe gânduri şi acum, aşa cum a făcut-o atunci. 
Imaginea se mută apoi pe tinerii obosiţi, care scormonesc 
printre gunoaiele rămase, căutând resturi de hrană sau 
nişte încălţări întregi abandonate în noroi. Hendrix se 
înclină cu un solo mai blând. Acest final reflexiv, fără 
nimic spectaculos, asemenea chibritului aprins printr-o 
explozie, ars cu flacăra pâlpâind în vânt şi stins, redă 
sentimentul că festivalul a fost cel mai luminos punct 
al idealurilor generaţiei ’60, iar filmul acestuia, cea mai 
sinceră mărturie a acestor idealuri.

Aproape concomitent cu acesta, a fost lansat alt film 
cu subiectul contraculturii tinerilor de la sfârşitul anilor 
’60 şi cu un final pentru care regizorul a ales acelaşi 
simbol al exploziei, dar cu o conotaţie diferită. Când  
a avut loc premiera, în 1970, Michelangelo Antonioni se 
bucura de faima unuia din cei mai apreciaţi cineaşti ai 
lumii, artist recunoscut şi afirmat datorită standardelor 
ridicate ale cinematografiei de acoperire mondială atinse  
cu primul său film în limba engleză, Blow Up. După 
succesul dobândit cu acest tablou viu al culturii tinerilor 
din Anglia, plasat în acel swinging London înfloritor la 
propriu, dar în esenţă decadent, aşteptările au fost pe 
măsură. În următoarea producţie şi-a propus aceeaşi temă,  
dar cu altă abordare, în context american. S-a presupus 
că el va fi cel care va descrie cel mai bine ceea ce se 
întâmpla pe plan cultural-politic în perioada când s-a 
simţit în întreaga lume o dorinţă puternică de schimbare. 
Abordarea însă s-a dovedit a fi prea îndrăzneaţă şi mult  
diferită faţă de exigenţele criticii şi aşteptările publicului 
larg. A fost un eşec comercial. Spectatorii au fost împăr-
ţiţi, dar majoritatea au împărtăşit recenziile demolatoare 
ale acestui demers artistic pentru care autorul a fost 
acuzat că a ironizat S.U.A. – atât establishmentul, cât şi  
alternativa. Totuşi, filmul a intrat încă de atunci în cate-
goria producţiilor în jurul cărora se ţese un cult. Odată 
cu trecerea anilor, o parte din critica cinematografică 
a recunoscut relevanţa filmului, chiar o simfonicitate a 
substraturilor, aşa că, după câteva decenii, mai ales după  

Mimo Obradov

Cadrul mărit al petelor percepţiei 
din Valea Morţii
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lansarea pe format DVD, în 2014, s-au făcut auzite apre-
cierile şi recunoaşterea calităţilor multiple, concordante cu 
interpretarea postmodernă a esteticii acestuia. Viziunea 
artistică, sociologică şi filosofică a cineastului poate fi  
acum apreciată mai bine prin filtrul unor teorii precum  
cele ale lui Baudrillard, Guattari şi Deleuze. Cu jumătate 
de secol în urmă, au fost greu de acceptat poziţionarea 
artistului şi relaţionarea lui cu tendinţele contraculturale 
ale epocii (cu toate că aceasta nu a fost deloc persiflantă, 
cum s-a sugerat atunci). Antonioni a reuşit să creeze 
o capodoperă angajată, care reflectă părerea lui faţă de 
situaţia reală a unei lumi a cărei dezintegrare rapidă a înde-
părtat-o cu mult de viziunea aparent optimistă redată în 
Blow Up. Subiectul ambelor filme a fost oarecum acelaşi 
– golul, ariditatea sufletului, dezrădăcinarea, poligonul 
înşelăciunii universale. 

Toponimul Zabriskie Point, după care a şi fost intitulat 
filmul, nu este doar o parte a celui mai fierbinte deşert 
din S.U.A. şi din lume – Valea Morţii / Death Valley –, 
ci şi cel mai adânc punct al acestuia, în care imensa 
depresiune geologică atinge fundul, acolo unde, cu cinci 
până la zece milioane de ani în urmă, a fost un lac. 
Metafora filmului se bazează tocmai pe acest reper 
geografic, nelăsând multe posibilităţi de interpretare a 
locului în care eroii lui îşi caută sensul vieţii. Ei se şi 
poartă ca nişte oameni ai deşertului, conştienţi că nu pot 
evada de acolo, dar fără a renunţa să încerce asta. Pustiul 
se întinde, metaforic, şi peste luminile celui mai apro-
piat oraş, Los Angeles, colorat cu reclame, brăzdat de 
autostrăzi imense, cu marile centre studenţeşti în care 
tinerii protestează împotriva agresiunii americane în 
Vietnam şi dezbat cu ardoare despre viitoarele acţiuni. 
Toate acestea sunt redate în film prin scene documentare 
în care apar mai mulţi activişti notorii ai mişcărilor de 
tineret. Pustiul este şi în oameni. Aceştia parcă nu fac 
nimic mânaţi de o convingere profundă şi sinceră, ci doar 
îşi caută repere. În rolurile celor doi tineri eroi ai filmului  
au fost distribuiţi doi amatori culeşi de pe străzile oraşului. 
Marc Frechette, remarcat de unul din agenţii de casting 
în timp ce se certa şi arunca cu pietre în autogară, i-a fost 
recomandat regizorului cu cuvintele: „Are 20 de ani şi 
urăşte.” Daria Halprin apăruse anterior într-un documen-
tar despre contracultura din San Francisco ca o hippie 
chick tipică. În film, cei doi îşi joacă propriile roluri, adică 
sunt ca în viaţa de toate zilele, dar puşi într-un context 
special imaginat de regizor şi scenariştii americani (prin-
tre care este şi Sam Sheppard) cu care s-a consultat.  
A nu juca un rol artificial, a fi cu adevărat prezenţi aşa cum 
simt, moral şi fizic, a fi în opoziţie cu dezintegrarea din 
societate – acesta a fost dezideratul momentului, ceea ce 
a şi urmărit povestea. De aceea, publicul tânăr a perceput 
filmul ca o poveste a generaţiei lor şi l-a înţeles ca pe 
o descriere autentică a propriilor stări şi dileme, în timp 
ce criticii profesionişti au căutat fără succes să-l plaseze 
undeva anume în clasorul cinematografic, incomplet pe 
vremea aceea. În afara tinerei perechi, toţi ceilalţi actori 
îşi jucau rolurile. Peisajul arid din film şi prezenţa pe ecran 
a unor personaje naturale au contrastat cu cei care mimau 

societatea reală. Această senzaţie era în concordanţă cu 
ceea ce simţeau adepţii mişcării hippie faţă de aşa-zisa 
lume a adulţilor responsabili. Se desprinde de aici un 
subtil comentariu politic al atitudinii de revoltă socială. 

Baudrillard, cu noua sa metodă de analiză a socie- 
tăţii, a descris irealitatea culturii americane afirmând că  
America este un deşert în care irealul şi realul se con-
topesc atât de bine, încât graniţa dintre ele, practic, nici 
nu mai este vizibilă. (Amerique, 1986, Grasset) Lectura 
filosofică a timpului propusă de Antonioni s-a derulat 
în paralel cu cea a sociologului postmodern francez; 
motivul deşertului şi al imposibilităţii transcenderii din 
situaţia dată conduc la concluzia care aduce şi verdictul 
în legătură cu starea în care se află omul de astăzi. Filmul 
devine, astfel, o elegie a lumii în care nu se mai întâmplă 
nimic real. Este constatarea că totul s-a oprit. Chiar şi 
scena finală, în care totul este pulverizat, se întâmplă doar  
în imaginaţie, nu în realitate. Pare, însă, atât de reală. Casa 
de sticlă – simbolul bunăstării capitaliste – explodează. 
Filmate din toate unghiurile, în ralanti, ne împresoară pe 
ecran sute de articole specifice societăţii de consum, care 
zboară pe fondul vizual al cerului albastru şi pe cel sonor  
al grupului Pink Floyd. Visceralitatea rock’n’rollului 
şi urletul primordial completează finalul apocaliptic.

Într-un punct de pe harta Europei, fascinaţi de univer-
sul sonor psihedelic al grupului Pink Floyd, după ce i-au 
ascultat la Metronomul lui Cornel Chiriac (Radio Europa 
Liberă) cu albumul-capodoperă The Dark Side of the 
Moon (1973), câţiva tineri au căutat tot ce era legat de 
acest nume: fotografii din presă, reviste, emisiuni radio 
cu muzica lor şi, mai ales, discuri (greu de procurat în  
spatele Cortinei de fier). În grupul informal de 4-5 prie-
teni (aşa cum erau şi componenţele formaţiilor rock), 
era obiceiul ca membrii să se adune la cineva acasă şi să 
asculte muzică, să răsfoiască reviste străine, să discute, 
aşa cum se întâmplă în perioada formativă, în anii de 
liceu. Se întâlneau, împărtăşeau bucuria de a fi împreună 
în jurul unor lucruri pe care le apreciau şi care erau mai 
greu accesibile în plină epocă totalitaristă comunistă. Îşi 
amintesc ce emoţii le-a stârnit audiţia albumului Meddle, 
cel care îl precede pe cel auzit la radio. Unul dintre membrii 
micului grup a reuşit să cumpere discul, l-a ascultat de 
câteva ori şi a dat adunarea pentru o seansă de audiţii, 
echivalentă pentru ei cu un chef, ceai, party. Au remarcat 
cu toţii o piesă epică ce ocupa o faţă de disc, cu durata de 
24 de minute. Echoes. Muzica a început să picure şi să-i 
prindă în mirajul tonurilor ca un flux cu valuri blajine, dar 
de o forţă înspăimântătoare ascunsă în masa invizibilă. 
Au paralizat, s-au lăsat pătrunşi de senzaţii prin toţi porii, 
iar când audiţia s-a încheiat, nu au putut decât să ofteze, 
epuizaţi de prea multă şi intensă satisfacţie. 

Peste nu mult timp, la una din ediţiile „Filmski 
maraton” ale Televiziunii iugoslave (3K), va fi prezentat 
filmul lui Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point. În 
cinematografele din oraş au fost distribuite câteva creaţii 
ale lui (Aventura, Deşertul roşu, Blow Up) şi s-a creat un 
cult pentru artistul italian. Au aflat că muzica nu a fost 
tratată ca o simplă coloană sonoră creatoare de ambianţă, 
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ci avea un rol important. Cu un an sau doi în urmă, văzu-
seră Blow Up într-un cinematograf din apropierea Gării 
de Nord. Într-una din scene apărea grupul Yardbirds cu 
doi dintre cei mai adulaţi chitarişti ai vremii, Jimmy Page 
şi Jeff Beck. Cineva a reuşit să copieze pe o casetă audio 
piesa care însoţeşte scena finală a filmului Zabriskie Point.  
„Careful With That Axe, Eugene” începe cu un motiv 
oriental la orgă, acompaniat de pulsul discret, dar hotărât 
al basului şi tobelor, al căror crescendo explodează după 
enunţul din titlu într-un urlet abominabil, care îngheaţă 
sângele în vene. S-a răspândit în cercul de prieteni ves-
tea despre film şi înregistrarea muzicii, aşa că s-a impus 
organizarea unei noi audiţii. Dar grupul crescuse, erau 
acum 7-8, nu aveau loc toţi într-o cameră de la bloc. Au 
găsit soluţia: subsolul. Era, la baza blocului, o încăpere 
mai curată, cu parchet şi priză, la care se putea alimenta 
casetofonul. S-au adunat vreo 10 persoane, fete şi băieţi.  
Au poziţionat caseta şi au început audiţia. Durata piesei   
era în jur de 9 minute, dar urletul, urletul acela de ne-
descris de la minutul 3, i-a aruncat în transă, de parcă 
treceau printr-o criză de epilepsie. Au derulat caseta 
o dată, a doua oară, a treia, a patra… fără număr. Se 
întunecase. Nimeni nu s-a ridicat să aprindă lumina. 
Erau toţi întinşi pe podea. Se vedea doar jarul ţigărilor 
fără filtru. Iacob a început să îngâne o mantra, aceleaşi 

cuvinte de neînţeles, aceleaşi sunete, aceeaşi piesă cu 
Pink Floyd. Au fost cuprinşi de o stare de transă, dansau 
cu trupurile întinse pe parchet, mişcări necoordonate, cea 
mai apropiată descriere ar putea fi comparaţia cu un cuib 
de şerpi. Încolăciţi, băieţi şi fete, se atingeau pe faţă, pe 
trup, se pipăiau fără a se recunoaşte, respirau zgomotos, 
iar deasupra movilei cineva dădea ocoluri, şuiera şi striga 
„orgie, orgie, orgie…” S-au topit cu toţii în cazanul 
Ummagumma. Cu greu şi-au revenit la realitate. Una 
dintre fete trebuia să fie acasă înainte de a se întuneca. 
Dar uşa din beci a fost blocată. Nu se mai putea ieşi. 
Cineva din bloc, deranjat de „orgie”, i-a încuiat. Tineri 
şi supli, s-au strecurat cu toţii prin geamurile mici şi 
înguste ale subsolului. Iluminatul stradal nu i-a orbit. 
Cu minţile iluminate de senzaţiile trăite în underground,  
au revenit în epoca cenuşie.

Percepţia că fiecare era pe cont propriu într-un deşert 
împrejmuit cu ziduri înalte şi pichete cu păzitori înarmaţi  
ai porţilor i-a umplut de furie şi amărăciune pe cei care au 
trăit această experienţă pe fundul platoului, însă filmele, 
muzica, literatura, proiecţiile unei alte realităţi posibile, 
prietenia, i-au ajutat să nu renunţe la speranţă. Cadrul 
a fost mărit odată cu trecerea anilor, pustiul a devenit 
realitate morală, iar deşertul i-a acoperit pe toţi ca în 
filmele SF.

şţ

Relaxat de vinul Chardonnay cu care am însoţit audi- 
ţia repetată a noului album P.J. Harvey*, cu care am şi 
adormit (după ce s-a auzit acel click şi braţul pickupului 
s-a ridicat de pe suprafaţa plăcii), m-am surprins deo-
dată într-unul din cele 18 lifturi luxoase ce urca lin spre  
ultimul etaj al hotelului Burj Al Arab. Alături de mine 
era un domn cu bărbuţa îngrijită, cu figură de intelectual, 
dar, totodată, şi de posibil aventurier. Am încropit o  
conversaţie despre lăutăria de lux ce se practică în hote-
lurile exclusiviste şi pe vasele de croazieră. Ajungând  
la destinaţie, am realizat că, de fapt, vorbeam cu un  
important compozitor de muzică pentru film. Dar nu  
orice filme, ci doar acelea din genul science-fiction, deo- 
camdată neştiute, fără titlu, nerealizate. Se ştia doar că  
e vorba de viitoarele ecranizări ale unor scrieri mai 
obscure, nepublicate, ale lui Philip K. Dick. Intru în  
apartament şi, automat, se activează calculatorul, apara-
tul TV, instalaţia de sunet ambiental… Recunosc pe 
ecranul televizorului chipul, mascat de un văl de ceaţă, al 
solistei vocale a formaţiei Thy Veils. Cânta neinteligibil. 
Am luat telecomanda şi am apăsat pe tasta translate.  
În spaţiul destinat subtitrării s-au derulat cuvinte străine,  
cu explicaţii privind originea lor: sanscrită, latină, sla- 
vonă orientală, turcă veche… şi multe semne, puncte, 
acolade… Mesmerizat de faptul că alături era un mare 
compozitor, continuam să-i vorbesc, să-i spun că mi-am 
dat seama cine este şi sunt co-ple-şit de arta lui, chiar  

dacă muzica, la care făceam referire amândoi, nu a fost  
încă publicată. L-am rugat să-mi explice, dacă este posi- 
bil, în cuvinte muzica pe care o creează. După câteva 
secunde de tăcere, a început să-mi descrie calm, ca pe  
un poem, ceea ce nu se poate descrie: like paella, off 
balance, unlocked, dissonant, frenetic, evanescent, over- 
heated, godless, clockless, reckless, squelchy, unamerican,  
technically naive, far too vague, derivative of everything, 
post cool, post root,crunchy, bluff, post world, post man,  
too much, not enough, revisionist, shamelessly exhibi-
tionist, untailored, uncentred, where-am-I-music. Impre-
sionat de entuziasmul meu, a promis că îmi va trimite  
nişte trackuri cu părţile ritmice ale unor compoziţii 
pentru filmele încremenite în proiect. În al nouălea cer 
(chiar şi la propriu), i-am promis că le voi difuza în 
emisiunile de la radio. I-am dat un usb şi ne-am luat 
rămas bun.

În apartamentul nou de hotel, însă bântuit deja de 
spiritul câtorva generaţii viitoare, m-a cuprins o senza- 
ţie ciudată de ubicuitate. Oare mă aflu chiar aici? De ce 
aici, nu altundeva?…

Cu stupoare am realizat deodată că cel cu care am 
urcat în lift pînă la etajul 29 a fost nimeni altul decât 
însuşi Philip K. Dick! Brusc, m-am trezit. 

Speram, totuşi, că voi primi cândva ceva pe un usb… 
sau voi descoperi, tot într-un vis, sau în memoria unui 
vis, muzica promisă. Visam în continuare, aievea, treaz 

Vis cu Philip K. Dick
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Seriei de filme catastrofice (Independence Day, Deep  
Impact, The Day After Tomorrow, 2012) li se alătură 
şi proaspăta apocalipsă în regia lui Roland Emmerich, 
Moonfall. O forţă misterioasă împinge Luna de pe orbita  
sa străveche în jurul Pământului şi astrul nopţii ame-
ninţă să se ciocnească de planeta noastră. Evenimentul 
pune în stare de alertă NASA, Pentagonul, întreaga lume, 
puterile lumii dându-şi mâna spre a încerca să înlă- 
ture această posibilă „vizită”, precedată de o sumedenie  
de evenimente catastrofale. Secvenţa cu valurile gravi-
taţionale este una antologică, demnă de un vrăjitor al 
apocalipselor de tot felul, Roland Emmerich. Dar fără 
spoilere…

Fosta astronaută NASA, Jo Fowler (Halle Berry), 
devenită directoarea agenţiei, e convinsă că ştie cum ar  
putea salva Pământul (în pofida generalilor de la Penta-
gon, gata să aplice soluţia nucleară), dar o crede doar 
un conspiraţionist semidoct (John Bradley, desprins,  
parcă, din „Urzeala Tronurilor” ) şi fostul astronaut 
falit şi eşuat în viaţa personală, Brian Harper (Patrick 
Wilson). Şi începe cursa contra cronometru…

O vreme, am fost convins că vedeam un Armageddon  
fără Bruce Willis, Steve Buscemi şi Ben Affleck, 
(unde Bruce Willis îi salvează pe toţi). Parţial, o ase-
menea evoluţie apare şi în filmul lui Emmerich, însă 
depăşeşte cadrul unui happy-end clasic prin câteva idei 
interesante, cea principală fiind ipoteza Lunii goale în 

interior. Este similară cu cea a Pământului cu interiorul 
gol (o fantezie exploatată şi de Jules Verne, în Călătorie 
în centrul Pământului). Ipoteza Navei Spaţiale Luna  
a fost formulată de academicienii sovietici Mihail Vasin 
şi Alexandr Şcerbakov, în 1970; conform acesteia, Luna  
ar fi o navă spaţială creată de o civilizaţie extraterestră 
extrem de avansată. Ipoteza lor se baza pe constatarea 
că mai toate craterele lunare sunt puţin adânci şi că au  
fundul plat. Un alt argument citat de ei ar fi că misiunea 
Apollo 12, din 1969, a prăbuşit voit modulul lunar pe 
suprafaţa selenară şi un seismograf amplasat anterior 
aproape de zona de impact ar fi înregistrat ecourile pră-
buşirii mai bine de o oră, Luna rezonând ca un clopot 
(potrivit unor afirmaţii). 

Ei bine, filmul lui Roland Emmerich preia această 
teorie, trecând nonşalant peste toate hibele sale, şi o dez-
voltă până ajungi să crezi în existenţa unei Arce cosmice 
care orbitează Pământul sub ochii noştri neştiutori, noi,  
oamenii, absorbind cu nesaţ romantismul dăruit de astrul  
nopţii. Urmează o serie de acte de eroism şi o cavalcadă 
de evenimente care nu pot fi descrise fără a înşira aici  
o mulţime de spoilere. N-am nicio intenţie să fac asta.  
Cred însă că, deşi este spectaculos, filmului Moonfall  
îi lipseşte energia de a ne oferi spectacolul grandios din 
Independence Day. Dar, dacă vreţi doar sci-fi şi sunteţi 
gata să uitaţi de rigorile NASA, atunci este OK. Mergeţi 
să-l vedeţi!  

fiind. Am ieşit pe balcon, am dat perdeaua la o parte.  
Am văzut că pe capota Lăstunului parcat de câteva săp-
tămâni în stradă şi pus la vânzare prin intermediul unui 
bilet lipit pe interiorul geamului lateral, de boemul Ionică 
(aciuat de câţiva ani într-un subsol din vecini), a apărut 
un grafitti: YCRE. 

Uau, ce m-a enervat asta! Cică este Made in TM. 
Lăstunul.

Vis terfelit.

* P.J. Harvey – The Hope Six Demolition Project, 
Island Records, 2016

Silviu Genescu

Moonfall sau încă o apocalipsă 
marca Emmerich
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În filmul Călăuza, al lui Andrei Tarkovski, „perso-
najele” (dacă le putem spune aşa, pentru că vorbim aici  
despre un film total atipic, fără acţiune propriu-zisă, ori  
cu una abia schiţată, lipsită de personaje-erou reprezen-
tative, purtătoare de cuvânt ale cineastului etc.) sunt: 
călăuza, omul de ştiinţă şi scriitorul. Deşi „aluziile” 
religioase sunt destul de numeroase (acest lucru fiind 
de altfel de mirare, căci surprinde faptul că respectivele 
imagini au trecut de cenzura absolut pustiitoare a sfârşi- 
tului anilor ’80, ce coincideau cu întoarcerea stalinis-
mului şi reducerea drastică a libertăţilor de orice fel), 
nu am realizat, până în clipa de faţă, un fapt uluitor: din 
„expediţia” menită să prospecteze un alt univers lipseşte 
reprezentantul conştiinţei religioase (cel puţin aparent, 
pentru că, în cele din urmă, „funcţia” religioasă, cel puţin 
în parte, este îndeplinită de către călăuză). 

Din punct de vedere antropologic, omul este o fiinţă 
religioasă. Atunci când se realizează un studiu cu caracter 
antropologic asupra unui grup uman, societăţi, populaţii 
etc., se au în vedere mai multe elemente: organizarea 
socială, cea economică, relaţiile de rudenie, cultura orală 
şi scrisă şi (cu necesitate absolută), credinţele religioase.

De-a lungul vremii, s-au dat multe şi felurite definiţii  
omului, între care cea mai obişnuită este următoarea: 
omul – fiinţă superioară, socială, caracterizată prin gândire,  
inteligenţă şi limbaj articulat, prin poziţie verticală şi 
membre superioare apte de a efectua mişcări fine.

Tot de-a lungul timpului, s-a dovedit că definiţia este 
oarecum insuficientă, ori incompletă, cel puţin. De ce? 
Există, de pildă, specii de papagali care imită perfect 
anumite cuvinte spuse de om. Inteligenţa, pe de altă parte, 
nu este (doar) apanajul oamenilor, cercetările mai noi 
dovedind, de exemplu, faptul că delfinul are o inteli-
genţă cel puţin egală cu cea a omului. Specia „deţine” 
şi un sistem de comunicare atât de elaborat, încât a fost 
comparat cu cel uman. Mai mult decât atât, s-a desco- 
perit că şi alte animale, ca maimuţele antropoide, delfinul,  
porcul, calul, câinele posedă o inteligenţă aparte. Mai 
mult chiar, experimentele mai noi au dovedit că ele sunt 
capabile să elaboreze veritabile procese de gândire, şi 
nu doar să acţioneze în virtutea instinctelor ori a intere- 
selor de moment.

De asemenea, nu suntem întru totul de acord cu ter-
menul de conştiinţă de sine pentru a defini umanul, el 
părându-ni-se oarecum insuficient. Atunci când vorbim 
însă despre conştiinţa religioasă, lucrurile stau, credem 
noi, puţin altfel. Să vedem. 

Când putem vorbi de existenţa, în trecutul îndepărtat,  
a unei comunităţi omeneşti? Îndeobşte, atunci când ar- 
heologii descoperă urme materiale ale vieţii omului: vetre 
primitive, vase, la fel, rudimentare, vestigii ale unei vieţi 
sociale. Dar nicăieri, în nicio astfel de aşezare străveche 
a strămoşilor noştri, nu s-a întâmplat ca mărturii ale 
vieţii sociale (oricât de rudimentare) să nu fie însoţite 
de semne ale credinţelor religioase: desene pe pereţii 
peşterilor, vase (rituale) alcătuite, împodobite şi desenate 
altfel, talismane, amulete etc. etc. etc. 

În plus, un element despre care, iarăşi, s-a vorbit 
prea puţin în definirea umanului, şi anume grija faţă de  
cei decedaţi. Oriunde găsim o aşezare umană, vom afla  
şi o manifestare a grijii faţă de „cei plecaţi”. În fond,  
această preocupare ţine tot de religios, căci ea conturea-
ză, fără putinţă de tăgadă, convingerea că, după moartea  
trupului, mai urmează ceva, şi anume viaţa sufletului.  
Aşadar, atunci când vorbim despre om, nu inteligenţa, 
nu procesele de gândire, nu viaţa socială (să ne gân- 
dim la perfecţiunea unui stup de albine ori a unui muşuroi 
de furnici) sunt definitorii, ci viaţa religioasă.

Marele duşman al comuniştilor a fost religia. „Înce-
pând” din lagărele de exterminare sovietice, continuând  
cu închisorile de reeducare româneşti, ajungând la oro-
rile comise de regimul comunist chinez faţă de călugării 
budişti, comuniştii de pe orice meridian al globului au 
închis, torturat şi exterminat mii, zeci de mii de preoţi, 
tot atâtea călăuze ale omenimii în drumul spre Cer, 
spre Divin. Poate că niciodată nu ne vom da seama cu 
adevărat ce a însemnat (înseamnă, încă, din păcate, în 
sens negativ, fireşte) comunismul pentru omenire, din 
acest punct de vedere, al conştiinţei religioase. Căci 
bisericile au fost dărâmate, preoţii închişi, deportaţi, 
ucişi, credincioşii prigoniţi, vreme de aproape un secol,  
în Rusia, la noi în mai puţin de 50 de ani, dar răul produs  
este inestimabil (şi ireversibil). Generaţii întregi s-au  
născut fără Dumnezeu. Sărbătorile religioase au fost  
înlocuite, fără niciun fel de jenă, cu „sărbători” comu- 
niste, într-un paralelism penibil: în locul lui Moş Cră- 
ciun, Moş Gerilă, în locul Paştelor, 1 Mai Muncitoresc, 
în locul Sfintei Mării Mari, Sărbătoarea Recoltei şi altele,  
şi altele. După 1989, lucrurile au revenit (aparent) la 
normal. Preoţii şi-au reluat locul în biserici, credincioşii 
frecventează (din nou) lăcaşurile de cult, ce mai vreţi, 
ne strigă, aţâţaţi şi înfierbântaţi, roşii în obraz ca şi 
steagul partidului pe care îl slujeau, mai ieri, armatele de  
activişti-ateişti care ne arătau drumul cel drept în viaţă?

Gheorghe Secheşan

Călăuza fără Dumnezeu
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Păi, tocmai asta e, că mai vrem, iar acesta nu e deloc 
un lucru de nimic, ci e chiar Dumnezeu! Divinitatea este  
o trăsătură a firii omeneşti, o dimensiune sufletească şi  
de conştiinţă clădită de-a lungul a mii, zeci de mii, sute  
de mii de ani. Totul, în istoria omenească, s-a învârtit 
în jurul religiei: zigurate, piramide, state, domnii, epoci  
istorice, vieţi omeneşti. Cu toţii, de-a lungul istoriei, au 
avut o călăuză, iar aceasta era divinitatea (reprezentată  
de şaman, magister, vraci, cu alte cuvinte, de preot).

Nu e vorbă, cuvântul călăuză a rămas. Ei şi l-au însuşit 
cu neruşinare. Partidul a devenit călăuză a întregului 
popor. Nicolae Ceauşescu chiar era „definit” drept „far 
călăuzitor”. Dar să vedem ce presupune a fi o călăuză. 
Potrivit definiţiilor curente, călăuză înseamnă a fi ghid, 
îndrumător, povăţuitor, sfetnic, mentor şi dascăl.

Întorcându-ne la filmul Călăuza, al lui Andrei 
Tarkovski, ne întrebăm spre ce anume îi călăuzeşte 
stalkerul din film pe ceilalţi doi? Căci, dacă ne aducem 
aminte, el este cel mai ezitant, mai temător, mai nesigur 
din întreaga echipă. Niciodată nu este primul atunci când 
trebuie să fie înfruntat un pericol, mereu „trage la sorţi”,  
nu are nicio siguranţă, nicio certitudine. 

Este un fapt lipsit de echivoc, pe care l-am repetat 
de mai multe ori: vorbim, în fapt, astăzi, despre o altă 
umanitate. Comuniştii vorbeau mereu despre omul nou,  
cu conştiinţă înaltă, un fel de înger terestru, pe care ei  
chiar „l-ar construi”. În schimb, au reuşit „să-l fabrice”.  
Omul nou există şi se manifestă zilnic, a cuprins întreaga 
planetă, aproape, ori, în tot cazul, cea mai mare parte a ei. 
Este omul fără credinţă, omul ateu sau, aşa cum se spune 
atât de adevărat şi de dureros în folclorul românesc, omul 
lipsit de Dumnezeu.

A crede în divin (indiferent ce nume ar purta, căci, 
aşa cum spunea Paul Goma, dacă Dumnezeu există, El  
nu poate fi decât Unul) este azi desuet, demodat. A fi  
credincios (în oricare credinţă) înseamnă, în ochii majo-
rităţii semenilor noştri, a fi depăşit de vremuri, de ştiinţă,  
de tehnologie, de „progres”. Astfel încât nu mai mergem 
la biserică, ci ne înghesuim în malluri, nu mai partici-
păm la procesiunile religioase, căci îşi vor bate joc nu 
ştiu ce crainici de televiziune şi realizatori tv de noi, ci  
ne împingem la tot felul de festivaluri inepte şi de prost 
gust, pentru a „socializa” cu semenii noştri şi pentru  
a cumpăra produse de tot felul, fatale trupului, de astă 
dată, lansate pe piaţă de cei care ne strigă, în fiecare zi,  
în ureche, să nu mai credem în Dumnezeu. Homo reli- 
giosus a fost înlocuit cu homo cocacolensis, hambur-
gensis şi câte alte mii de produse vor fi fiind şi vor mai 
fi pe piaţă.

Cred că mesajul cel mai puternic al filmului lui 
Tarkovski acesta este: în periplul lor existenţial, în marea 
aventură a vieţii lor (care poate fi şi aceea a călătoriei 
pe Celălalt Tărâm, al Morţii), oamenii de azi nu sunt  
însoţiţi de preot. Şi de aceea, nu doar viaţa, dar chiar şi 
moartea nu le este altceva decât o nesfârşită confuzie. 

Căci iadul pe pământ, la care se referă expresia populară, 
este trăit de personajele filmului şi de noi, contempo-
ranii, în fiecare clipă a vieţii noastre: bâjbâim, încordaţi, 
preocupaţi şi nervoşi, lipsiţi de o călăuză reală, pe un 
drum care duce spre nicăieri.

Şi totuşi, am greşi enorm dacă am rămâne cu convin-
gerea că din filmul Călăuza lipseşte cu totul credinţa. 
Simbolurile, sensurile şi trimiterile creştine sunt nume-
roase. Peste tot apar icoane, cruci (peste care trec torente 
de apă şi de sânge – nu veţi fi spălaţi cu toate apele mării, 
nu-i aşa?). Călăuza (!) recită, la un moment dat, o poezie  
în care afirmă că nu cel puternic este totul, ci dimpotri-
vă, ceea ce este firav, şovăielnic şi aparent neputincios. 
Aşadar, nu omul nou (Stalin vine de la cuvântul oţel  
în limba rusă), neşovăielnic, imperturbabil, ci acela 
care, aidoma Călăuzei, ezită, şovăie, se întoarce din 
drumul său, revine la credinţă (Cred, Doamne, iartă 
necredinţei mele). 

Este adevărat, ortodoxia poate fi împovărată cu multe  
„nevoinţe”, acceptând multe compromisuri cu comu- 
nismul. Dar, după ce se ruga pentru sănătatea condu-
cătorilor de partid şi de stat, a Tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu şi a Tovarăşei Elena Ceauşescu (în fond, 
nu acesta este fundamentul esenţial al religiei cristice, 
acela de a te ruga pentru duşmanul tău?), preotul ţinea 
slujbă, de la care nu lipseam noi, păcătoşii, poate mai rar  
duminicile (căci eram scoşi la muncă), dar în mod sigur 
de sărbători, la nunta noastră şi la botezul copiilor noştri. 
Poate că îi judecăm, azi, prea aspru pe preoţii noştri 
ortodocşi din vremea comunismului, uitând că ne-au fost  
călăuză în momentele de restrişte şi că, asemenea Călău-
zei din filmul lui Tarkovski, ei înşişi au suferit mult şi 
poate (în mod sigur) mai mult decât noi.

Personajul Călăuza din film are o fată bolnavă. Este 
motivul pentru care, mărturiseşte, face aceste incursiuni 
în Zonă (interzisă, de altfel, după cum ştim): pentru a 
procura banii necesari îngrijirii fetiţei.

Obosit, Călăuza se aşează pe pat, pentru a se odihni, 
vituperând împotriva intelectualilor (Fir-aţi ai dracului 
de intelectuali, spune, în vreme ce aparatul de filmat ne 
înfăţişează o bibliotecă de dimensiuni absolut uluitoare). 
Secvenţa următoare ne-o arată pe fetiţa lui stând la 
marginea mesei şi privind ţintă un pahar, care deodată  
se mişcă, se deplasează pe suprafaţa mesei. Aşadar, 
aceasta este „boala” micuţei? Puterea miraculoasă cu 
care este înzestrată? „Slăbiciunea” supremă de care vor-
beau marxiştii, religia, opiumul popoarelor?

Şi, parcă pentru a da apă la moară celor care susţin 
sus şi tare că trăim într-o lume fără Dumnezeu, la câteva 
secunde trece un tren. E miracol sau un „simplu efect 
mecanic” al trecerii trenului, s-ar putea întreba, frecân-
du-şi mâinile fericiţi, neomarxiştii?

Mircea Eliade spunea că miracolele se întâmplă şi azi, 
sub ochii noştri, numai că noi, oamenii de azi, nu mai 
ştim (nu mai vrem, nu mai putem) să „le privim”.
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Filmografia internaţională science-fiction ar urma 
să se îmbogăţească în anul cinematografic 2022-2023 
– ne spun promotorii industriei de profil – cu câteva  
zeci de titluri, marea lor majoritate fiind de expresie (şi 
producţie) anglo-saxonă. Printre ele, Moonshot (Warner  
Bros, cu premiera deja consumată în martie 2022), 
Distant (Universal Pictures, premiera septembrie 2022)  
şi 65 (Lucasfilm, premiera aprilie 2023). Ne-am oprit  
asupra acestor trei titluri (şi nu, bunăoară, asupra conti-
nuării Avatar 2, a producţiilor de animaţie SF, a filmelor 
horror incluse cu de-a sila în limitele tematologice ale 
fantascienzei sau a excesiv telenovelizatei serii Star 
Wars Disney), deopotrivă pentru că ele sunt cotate ca 
promiţătoare din perspectiva criticii de film şi pentru că,  
în pofida unei oarecari diversităţi tematice, au în comun 
cel puţin cadrul generic al naraţiunii: spaţiul cosmic. 
Astfel, Moonshot este povestea unui cuplu de studenţi 
din prima generaţie de colonişti pe Marte, care-şi trăiesc  
dramele mai mult sau mai puţin romantice specifice 
vârstei. Distant ne pune în faţa unei întâmplări având ca 
protagonist un miner de asteroizi, care se prăbuşeşte pe  
o planetă stranie şi luptă pentru supravieţuire. La rândul 
său, 65 redă povestea unui astronaut care aterizează pe  
o planetă aparent pustie, unde descoperă că nu e chiar  
singur. Cele trei producţii se adaugă unei liste predefi-
nite mult mai lungi, din care amintim aleatoriu: Space-
sweepers (Coreea de Sud 2021) – aventurile echipajului 
unei navete spaţiale care se prăbuşeşte undeva şi găseşte 
o copilă-robot dorită de o agenţie guvernamentală, 
Stowaway (Germania-SUA 2021) – problemele pe care  
le are un echipaj plecat spre Marte din cauza unui pasager 
clandestin sau mai vechile producţii The Martian (SUA-
Anglia 2015) – drama unui membru al unui echipaj  
de explorare spaţială care a fost abandonat pe Marte, 
Gravity (SUA-Anglia 2013) – un accident de muncă 
petrecut pe orbita terestră ş.a.m.d.

Fără decorul cosmic, toate aceste subiecte – romanţa, 
naufragiul, competiţia pentru controlul unui artefact, acci- 
dentul de muncă etc. – n-ar avea nimic science-fiction. 
Şi n-ar fi nicio problemă în asta, decorul sau contextul 
SF nefiind întru sine un argument nici pentru succesul, 
nici pentru ratarea artistică a tratării unei teme. De altfel, 
fiecare dintre subiectele aici amintite au potenţial estetic 
nu pentru că ar fi, prin ele însele, insolite, surprinzătoare, 

ci pentru că se înscriu în arhetipuri tematice universale, 
favorizând stări, autoreprezentări, raportări la experienţe  
la îndemâna şi îndemintea cititorului/spectatorului. Ce  
„el” nu şi-a stresat imaginarul privitor la „ea”? Ce 
membru al vreunei echipe n-a încercat sentimentul că  
poate fi lăsat în urmă de colegii săi? Ce om n-a trăit, 
măcar în tenebrele minţii, sentimentul că e părăsit într-un 
loc uitat de lume ori complexul robinsonian al descope-
ririi propriei urme pe nisipul plajei? Tocmai acest „i se 
poate întâmpla oricui” dă savoare acestui gen de creaţie 
narativă (literară sau paraliterară în egală măsură), tocmai  
caracterul de universaliu al tipului de experienţă umană 
adus în atenţie dă naştere acelei tensiuni care dă sens 
estetic creaţiei. Cu observaţia că, în această chestiune, 
reciproca nu este imperativă: altfel spus, că absenţa unei 
astfel de raportări la experienţa umană comună şi ime-
diat tangibilă nu condamnă la inestetic gestul creator, 
nu-i creează un handicap autorului.

Dar acolo unde perspectiva propusă este aceasta, nu 
e loc şi pentru science-fiction. Sau este? Depinde, ne 
grăbim să răspundem, şi nu dăm acest răspuns pentru a 
ne sustrage rezolvării problemei abia formulate. Depinde  
de abordarea pe care şi-o propune – şi pe care o reuşeş-
te – creatorul. Plasarea în spaţiul cosmic, fie el şi din 
apropierea aparent familiară a orbitei terestre, a unui 
accident care se poate întâmpla chiar şi în garajul perso-
nal este, la urma urmei, un procedeu estetic: hiperbola, 
dacă o numim cu eticheta sa generalizatoare. Ea măreşte 
distanţele şi, direct proporţional, dramatismul întâmplă-
rii, supralicitează dificultăţile cu care protagoniştii sunt 
puşi să se confrunte, marchează ruptura faţă de restul 
lumii „normale”, mută accentul de pe comunitate şi grup 
social pe individ. Nu altfel decât o face basmul atunci 
când mută acţiunea pe Tărâmul Celălalt şi o localizează 
în acel timp intangibil al lui „a fost odată ca niciodată”.

Dacă apelul la acest procedeu estetic reuşeşte, bravo 
autorului: perspectiva unei lecturi science-fiction este 
asigurată nu de dragul ei, ci ca parte a unui ansamblu 
de abilităţi care validează şi dau unicitate operei. Dacă, 
dimpotrivă, nu-i niciun bai: literatura şi arta în ansam-
blu, domeniul science-fiction ca particularitate a lor, se 
întregesc prin izbânzi estetice, iar peste încercările eşuate 
se aşterne uitarea.

Vizionare plăcută!

Laurenţiu Nistorescu

Spaţiul cosmic ca hiperbolă
– Marginalii la câteva avanpremiere cinematografice –
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Dodo Niţă

Sandu Florea
– Reprezentant de seamă al fandomului sf românesc –

1. Timişoara, cenaclul „H.G. Wells”
În anul în care primul om – Neil Armstrong – păşea 

pe Lună, la Timişoara s-a înfiinţat primul cenaclu SF din 
Banat şi al doilea din România!  

Pe 9 noiembrie 1969, la Casa de Cultură a Studen-
ţilor din Timişoara, s-au întrunit studenţii Doru Treta şi  
Viorel Coifan (viitori preşedinţi ai cenaclului) Lia Voinea,  
Ion Cartianu, Radu Rusu, elevul Lucian Ionică, scriitorii 
Laurentiu Cerneţ şi Ovidiu Şurianu – ultimii trei aureo- 
laţi de gloria publicării în Colecţia „Povestiri ştiinţifico-
fantastice”, şi au hotărât să înfiinţeze cenaclul de litera-
tură SF pe care îl vor numi „H.G. Wells”.   

După nici doi ani, cenaclul primeşte un nou membru 
– Sandu Florea, proaspăt absolvent al Institutului de  
Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti.

Născut pe 28 iunie 1946, în comuna Ghelari, judeţul 
Hunedoara, Sandu era al treilea fiu al preotului Nerva 
Florea şi al educatoarei Eugenia. A terminat liceul în  
oraşul Brad şi apoi, talentat fiind la desen, dar şi la 
matematică, s-a înscris la Arhitectură la Bucureşti. 

În timpul studenţei, poate ca să-şi impresioneze prie-
tena, debutează cu un serial de benzi desenate în paginile 
revistei pentru copii „Luminiţa”.

„Istoria serialului cu Păcală a început în 1968 când, 
împreunã cu colega mea de facultate şi viitoare soţie, 
Theodora Predescu, am început colaborarea cu revista 
Luminiţa. Dora a scris scenariul şi eu am desenat primul  

episod de o pagină, pe care am tras-o în tuş şi am colo-
rat-o, ca să avem ce arăta la redacţie. Păcală, în viziunea 
mea, avea un nas lung ca al lui Pinocchio, era subţire şi 
înalt, în contrast cu boierul rotofei pe care trebuia să-l 
păcălească în fiecare episod. 

Dobrică Dumitru, redactorul artistic al revistei, a fost 
cucerit de la început de înfăţişarea lui Păcală şi m-a 
recomandat călduros spre publicare redactorului-şef, care 
a aprobat proiectul, cu condiţia să mai scurtez din nasul 
lui Păcală. Am redus nasul la dimensiunile normale şi a 
doua zi m-am prezentat la redacţie, dar redactorul-şef a 
zis că este prea scurt şi mi-a cerut să-l mai lungesc puţin. 
Această operaţie (de lungire a nasului) s-a repetat în 
următoarele câteva zile şi, până la urmă, cei din redacţie 
au recunoscut că nasul lui Păcală trebuie lăsat să vadă 
lumina tiparului în versiunea originală” (…îşi aminteşte 
Sandu Florea în paginile monografiei care îi poartă 
numele).

La absolvirea facultăţii, în toamna anului 1971, alege 
să ia repartiţie la Institutul de Proiectări din Timişoara, 
poate şi din motivul că era mai aproape de casa natală 
din Ghelari.

„Curând după sosire, am luat legătura cu cenaclul SF 
H.G. Wells, unde i-am cunoscut pe tinerii autori locali şi 
pe mentorul cenaclului, scriitorul Ovidiu Şurianu, cu care 
am început curând o frumoasă colaborare.” (Monografia 
Sandu Florea).

A treia Consfătuire naţională a cenaclurilor SF (Timişoara, 11-13 mai 1973). La masa prezidiului: Alexandru Mironov, Adrian 
Rogoz, Ion Hobana, Ovidiu Şurianu, Doru Treta (în spatele vazei cu flori), Marcel Luca, Sandu Florea, Viorel Marineasa
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Sandu este şi el un profesionist – publicase serialul 
BD în Luminiţa – era talentat şi la scris, nu doar la desen, 
era entuziast şi serios, fapt care l-a propulsat în funcţia de 
preşedinte al cenaclului la nici un an de când s-a înscris  
în rândurile sale. 

El aduce cu adevărat un suflu nou vieţii cenacliste: 
desenează afişul cenaclului (tipărit în 2000 de exem-
plare!) şi, mai ales, participă la editarea primului număr  
al fanzinului Paradox – publicaţia cenaclului, care va 
apărea în noiembrie 1972. Sandu desenează coperta fan-
zinului şi mai multe ilustraţii de interior, dar semnează 
şi proza SF Interferenţe. Revista va fi tipărită în 12.000 
exemplare!

Din paginile primului număr al Paradoxului, la rubrica 
„Şantier SF”,  aflăm că „Sandu Florea a contractat recent  
cu Editura Stadion povestirea SF în benzi desenate Galbar 
şi are în lucru Insula Dragonilor, ambele lucrări fiind 
realizate după scenariile scriitorului Ovidiu Şurianu.”

Iată ce povesteşte Sandu: 
„Trecând pe lângă librăria centrală din Timişoara, aten-

ţia mi-a fost atrasă de nişte afişe colorate care anunţau 
publicarea unei colecţii de albume de benzi desenate la  
Editura Sport-Turism. Erau nişte reproduceri după coper- 
ţile lui Nicu Rusu pentru Neamul Şoimăreştilor şi Cinci-
zeci de bătrâne. În acel moment am ştiut că trebuia să 
acţionez imediat şi să trimit şi eu o propunere suficient de 
atrăgătoare care să intereseze editura, deoarece ştiam din 
experienţa cu Luminiţa că lucrurile se schimbă extrem 
de repede în politica editorială, iar fereastra cu şansa de  
publicare a unui album BD se putea închide oricând. 

Din păcate, premoniţia mea în această privinţă s-a 
adeverit, deoarece seria a fost întreruptă curând după 
publicarea lui Galbar. Spre norocul meu, Şurianu a fost 
imediat de acord cu propunerea de a face o adaptare 
BD după povestirea Galbar, care apăruse în Colecţia de 

Povestiri SF cu câţiva ani înainte. Era una din puţinele 
povestiri SF contemporane cu personaje autohtone şi  
eram convins că acest punct va constitui un atu impor-
tant pentru noi. Am desenat în timp record primele patru 
pagini din povestire şi m-am repezit la Bucureşti să 
prezint propunerea noastră, care a fost acceptată pe loc 
de directorul Editurii Sport-Turism.

În ciuda acestui succes iniţial, albumul Galbar 
a devenit o adevărată probă de foc pentru mine. Era 
prima comandă mare, pe care nici măcar nu ştiam cum 
voi fi în stare s-o onorez, având în vedere că aveam o 
slujbă de arhitect. Lucrul la acest album mi-a relevat,  
pentru prima oară, imensele dificultăţi pe care le are 
de surmontat un desenator amator în faţa unei comenzi 
adresate unui profesionist. Am realizat pe propria piele 
că arta nu se poate face între orele 6-9 seara, oricât de 
multă perseverenţă şi răbdare ai avea. Era ceva complet 
deosebit de experienţa mea cu Păcală când, ca student, 
aveam suficient timp să mă concentrez toată ziua pe o 
planşă, dacă aveam chef. Un alt lucru sâcâitor era faptul 
că, pe măsură ce desenam, personajele nu mai semănau 
între ele, şi asta dovedea o carenţă serioasă în cunoştinţele 
mele de anatomie artistică. 

Am terminat albumul după câteva luni de muncă pe 
brânci. Cea mai importantă calitate a albumului Galbar 
este faptul că există! De câteva ori am fost pe punctul 
de a abandona proiectul şi pentru mine a fost o mare 
victorie că am reuşit să-l termin şi să-mi dovedesc mie 

însumi că sunt în stare să duc un proiect atât de mare la 
bun sfârşit. Atunci am realizat cu claritate complexitatea 
cunoştinţelor artistice şi a experienţei de lucru necesare 
pentru realizarea  unui album de BD şi că niciun progres 
nu va putea fi posibil în această direcţie dacă rămâi în 
stadiul de perpetuu artist amator.”

Tot la a treia Consfătuire, Sandu Florea, preşedintele cena-
clului, primeşte (sau oferă?!) o diplomă tov. Alina Boleanţu, 
şefa comisiei culturale a CUASC din CU Timişoara. Ovidiu 
Şurianu priveşte scena, Marcel Luca o ignoră!...
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Trebuie menţionat aici că, prin nu se ştie ce miracol, 
poate la iniţiativa artiştilor Nicu Russu şi Puiu Manu, 
Editura Stadion a editat prima (şi singura) colecţie de  
benzi desenate – intitulată ca atare – din timpul socia-
lismului. Astfel, între 1972-1974, au apărut zece mini-
albume, din care cinci au fost desenate de Nicu Russu, 
trei de Puiu Manu şi câte unul de arhitecţii I.I. Ormeanu 
şi Sandu Florea. 

În 1974, ca urmare a unei directive a Comitetului 
central al PCR, de micşorare a consumului de hârtie 
(pe fondul creşterii mondiale a preţului petrolului)  
numeroase publicaţii îşi vor micşora tirajul, iar altele vor 
dispărea pur şi simplu: revista Racheta Cutezătorilor, 
Colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantastice”, colecţia de 
benzi desenate a editurii Stadion etc. 

Dar să nu anticipăm. Apariţia albumului – într-un tiraj 
de aproximativ 40.000 de exemplare – a fost un succes 
extraordinar, atât pentru Sandu, cât şi pentru cenaclul  
H.G. Wells.

Iată ce scria Marcel Luca, în nr. 2 al Paradoxului, 
apărut în martie 1974:

„Banda desenată românească nu are o tradiţie în 
adevăratul sens al cuvântului, afirmându-se mai ales 
în ultimii ani, graţie unor iniţiative pasagere, ca cea a 
editurii Junimea din Iaşi (Vezi Cavalerii curajului) şi 
mai ales datorită apariţiei colecţiei specializate a editurii 
Stadion.

Nu îmi propun aici să comentez folosul unei fami-
liarizări rapide a tinerilor cu intriga unor opere din lite-
ratura universală, ilustrate cu mai mult sau mai puţin 
talent, şi nici să semnalez caracterul vulgarizator, facil,  
al unor asemenea publicaţii.

Galbar, carte de benzi desenate, realizată de Sandu 
Florea după un scenariu oferit de scriitorul Ovidiu 
Şurianu, depăşeşte, cred, nivelul celorlalte producţii, 
semnate în general de Nicu Russu. 

De altfel, interesul publicului pentru Galbar s-a mate- 
rializat elocvent în epuizarea rapidă a tirajului, fapt care 
ne îndreptăţeşte să ne exprimăm încrederea în talentul 
ilustratorului, precum şi speranţa că lucrările sale urmă-
toare vor aborda tot o tematică de science-fiction. 

Căci Galbar, prima bandă desenată românească cu 
adevărat ştiinţifico-fantastică (s.a.) aparţine lui Sandu 
Florea, preşedintele cenaclului nostru.”

Trebuie totuşi precizat aici faptul că albumul BD a 
beneficiat de o publicitate extraordinară, coperta sa fiind 
reprodusă pe coperta IV a revistei CPSF nr. 450/august 
1973 – cu menţiunea „prima carte de benzi desenate s.f. 
apărută la noi”. 

Despre impactul – în epocă – al albumului Galbar 
asupra cititorilor aflăm din articolul Elevi la cenaclu, 
semnat de Dorin Davideanu în  revista  Paradox nr. 28/ 
2017:

„În vara anului 1973, terminasem anul II la clasa 
de arhitectură a Liceului de construcţii (actualmente, 
Colegiul „Ion Mincu”) şi efectuam câteva săptămâni 
de „practică în producţie” la IPROTIM (Institutul de 
proiectări, de pe str. Paris), împreună cu colegul de 
clasă, Mărgărit Primaru. Amândoi eram fani ai benzilor 
desenate, iar cu puţin timp înainte apăruse, în colecţia 
de profil a Editurii Stadion, cartea de benzi desenate s.f. 
Galbar, cu un scenariu de Ovidiu Şurianu şi desenele lui 
Sandu Florea.

În vreme ce noi doi ne străduiam (cu mai mult sau mai 
puţin succes) asupra colilor de calc, auzim o voce care 
anunţă: Uite c-a venit şi Sandu Florea (care revenise, 
pare-mi-se, din concediu)! Un tip rubicond şi jovial.  
După ce eu şi Mărgărit am şuşotit o vreme între noi, 
într-un final am îndrăznit: Dumneavoastră sunteţi… acel 
Sandu Florea?!… Ne-a răspuns amuzat: Da, eu sunt acel 
Sandu Florea. Ne-a dat, mai apoi, autografe pe Galbar 
şi am făcut schimb de benzi desenate (el ne-a dat câteva 

Câteva realizări ale lui Sandu Florea, în anii 70: primul afiş al cenaclului „H.G. Wells”; coperta primului fanzin „Paradox” (1972); 
cartea de colorat Vreau să fiu cosmonaut (1975), însoţită de catrenele lui Marcel Luca.
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broşuri americăneşti – Flash, Spiderman –, noi i-am 
oferit reviste Politikin Zabavnik şi broşuri Zlatna Serija, 
obţinute de la sârbi…). Şi acum vine poanta – la un 
moment dat, ne-a întrebat: Vă place literatura ştiinţifico-
fantastică? Fiindcă avem în Timişoara un cenaclu etc. …
Căci Sandu Florea era, pe atunci, preşedintele cenaclului 
H.G. Wells! 

Evident, răspunsul a fost afirmativ şi, în acea toamnă 
a anului 1973, la 17 ani neîmpliniţi, am păşit întâia dată 
în celebra sală 7 a Casei de Cultură a Studenţilor, la 
Cenaclul Wells.”

Scriam mai sus că, în 1974, Editura Stadion a oprit 
apariţia colecţiei de benzi desenate, ba chiar a fost des-
fiinţată anul următor, prin comasare cu Editura pentru 
Turism, înfiinţându-se Editura Sport-Turism. Dar doamna 
Arety Anastasescu, care fusese redactoarea colecţiei BD 
de la Stadion, devenise acum redactoarea colecţiei de 
cărţi de colorat de la noua editură. Aşa încât a apelat 
la Sandu Florea, iar acesta, în colaborare cu scriitorul 
Marcel Luca, colegul său de cenaclu, va publica prima  
carte de colorat „SF” de la noi: Vreau să fiu cosmonaut. 

Practic, datorită continuităţii de la o pagina la alta, este 
vorba de un fel de bandă desenată, cu fiecare casetă de 
dimensiunea unei pagini, cu textul în versuri, povestind 
peripeţiile puştiului Tică ajuns în Ţara Roboţilor. Tiraj: 
40.000 de exemplare. 

2. Bucureşti, cenaclul „Solaris”
După terminarea stagiaturii obligatorii de trei ani, 

Sandu Florea decide să revină la Bucureşti în toamna 
anului 1975. Era totuşi capitala ţării, aici erau atâtea 
edituri şi redacţii de reviste – deci mult mai multe posi-
bilităţi de publicare. Continuă colaborarea cu Editura 
Sport-Turism, unde îi va apărea o a doua carte de colorat, 
tot în colaborare cu scriitorul Marcel Luca, şi cu acelaşi 
personaj: Tică automobilist. 

Renunţă la meseria de arhitect, publică benzi desenate 
în revistele pentru copii Luminiţa, Cutezătorii şi Şoimii 
Patriei. Începe să frecventeze cenaclul „Solaris” şi astfel 
poate să colaboreze la alte publicaţii din fandom.

În 1978, publică, în fanzinul craiovean Omicron, 
banda desenată SF umoristică Nelu cosmonautul cel 
viteaz contra Boody space-man. Cinci ani mai târziu, tot 
la Craiova, în paginile volumului Alfa – o antologie a 
literaturii de anticipaţie româneşti, semnează o a doua 
proză SF, Lara. 

Dar cea mai mare realizare artistică a lui Sandu Florea 
din timpul socialismului rămâne albumul În lumea lui 
Harap-Alb. Iată  povestea genezei acestui album, narată 
chiar de către autor:

„După o vreme, am simţit o nevoie acută să ies din 
aceste tipare. Rezultatul a fost albumul În lumea lui Harap 
Alb, care a fost un punct de cotitură pentru întreaga mea 
creaţie de mai târziu. Istoria albumului a început în 1977,  
când basmul mi s-a părut soluţia ideală pentru ieşirea 
din impas, atât ca scenariu, cât şi ca artă grafică, permi-
ţând desenatorului o libertate de creaţie aproape totală. 

Această libertate se referea şi la încercarea de a ieşi din 
tiparele clasice ale genului, care foloseşte, după cum bine 
ştiţi, sistemul narativ al casetelor, baloane etc. Povestea 
lui Harap-Alb, de Ion Creangă, mi s-a părut ideală pentru 
o adaptare într-o bandă desenată experimentală. După 

părerea mea, o BD publicată în serial introduce limitări 
artificiale şi inovaţiile pot fi introduse cu mare greutate.

La album am lucrat exclusiv aproape şase luni şi 
practic l-am desenat de trei ori: o primă variantă arăta 
ca o BD tradiţională, cu casete normale, a doua variantă 
jumătate casete jumătate spaţiu fluid, a treia, în varianta 
în care mai târziu a fost publicat albumul, pe care aş 
denumi-o „spaţiu continuu”. 

Albumele În lumea lui Harap Alb şi Carusel – realizări de vârf 
ale graficianului Sandu Florea
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Bineînţeles că nicio clipă nu m-am gândit că acest 
album are vreo şansă de publicare şi l-am ţinut în sertar,  
fără să-l arăt nimănui, aproape un an de zile. Între timp, 
am continuat să colaborez cu Editura Sport-Turism, prin 
publicarea unei serii de cărţi de colorat.

Tehnoredactorul editurii, Mihai Cârciog, se pare că  
aprecia stilul meu de desen şi m-a recomandat lui Mircea 
Micu, redactorul-şef al proaspătului Almanah al Copiilor 
şi mai târziu al revistei Luceafărul Copiilor, de la Aso-
ciaţia Scriitorilor din Bucureşti, cu care am început o co-
laborare fructuoasă, care a durat mai mult de un deceniu.

Curând am aflat de la Mihai că editura studia posibili-
tatea de a relua publicarea seriei de albume BD începute 

cu ani în urmă şi atunci mi-am adus aminte de albumul  
din sertar. Mihai l-a luat, l-a arătat pe la Uniunea Scriitorilor,  
apoi directorului editurii şi, spre surpriza mea, într-un  
timp record de două luni, În lumea lui Harap Alb a 
văzut lumina tiparului, în condiţii grafice de excepţie, 
în 48.000 de exemplare tipărite pe hârtie velină plus 
2000 de exemplare legate. Albumul primeşte în 1980  
Marele Premiu pentru BD la Convenţia Europeană de SF 
(Eurocon 5) de la Stresa, Italia. Surpriza a fost totală!”

Albumul fantastic În lumea lui Harap Alb este unul 
dintre cele mai frumoase care s-au publicat vreodată în 
România socialistă. Şi astăzi, el se găseşte foarte rar de 
vânzare la anticariate, iar atunci când apare, este foarte 
scump.

De-a lungul deceniului 9, Sandu Florea va continua să 
publice benzi desenate SF, după scenarii  scrise de autori 
SF sau adaptând povestiri şi romane ale acestora. 

În 1992, Sandu Florea îşi împlineşte visul şi emigrea-
ză în SUA, unde trăieşte de peste 30 de ani din benzi 
desenate. Pe comicvine, un fel de enciclopedie a comicsu-
rilor americane, Sandu Florea este creditat ca fiind autor 
(creionaj, tuş sau amândouă) la 566 de numere comicsuri,  
performanţă rar egalată chiar şi de către nativii americani.

Dar asta este o altă poveste, pe care am spus-o în 
Monografia Sandu Florea.

Sandu Florea rămâne în conştiinţa publicului român 
prin numeroasele sale BD, seriale sau albume, în special 
istorice şi science-fiction/fantastice.

Este prezent şi în Enciclopedia Anticipaţiei Româneşti 
– vol. II (Eagle, 2017), al cărei autor, Mircea Opriţă, îl 
numeşte Campion în bandă desenată!

Nota red. – În text se face referire de mai multe ori la vol. 
Dodo Niţă, Sandu Florea, o monografie, editura LVS Crepuscul, 
2012. Mulţumim în primul rând dlui Sandu Florea, dar şi dlui 
Dodo Niţă, pentru sprijinul acordat şi pentru permisiunea de 
a publica materialele ilustrative.

Două pagini lucrate în tuş de Sandu Florea pentru Batman & 
Robin, respectiv Justice League. Copyright DC Entertainment

Stan Lee şi Sandu Florea – New York, 2010
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Nu am citit de mult o carte care să se contrazică pe 
sine mai mult decât o face această antologie indiană de 
autor*. Lectura ei s-a prelungit nepermis, din motive pe 
care le veţi regăsi mai jos. 

Volumul are un cuvânt-înainte semnat de Darius Luca 
Hupov, care pune problema – şi veche, şi actuală, pentru 
că nu şi-a găsit încă o rezolvare – de a promova literatura 
SF scrisă în altă limbă decât engleza. Nu insist asupra ei,  
ci subliniez doar o idee importantă pentru discuţia de 
mai jos, idee cu care sunt întru totul de acord: autorii 
au datoria de a-şi face scrierile cunoscute publicului de 
limbă engleză.

Arvind Mishra (n. 1957, districtul Jaunpur, regiunea 
Benaras, India) a absolvit Facultatea de Piscicultură a  
Universităţii din Mumbai şi şi-a luat doctoratul în gene-
tică piscicolă în 1982, la Universitatea din Allahabad.  
A scris peste 1.500 de articole de popularizare a ştiinţei  
şi trei culegeri de povestiri SF în hindi. S-a implicat în  
organizarea primei conferinţe naţionale de SF din India.  
A publicat în numeroase reviste de literatură şi de ştiinţă  
indiene şi a fost tradus în română, franceză, croată şi ger-
mană. Este membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 
din India şi fondatorul Asociaţiei Scriitorilor SF din India.

În prefaţa antologiei sale, autorul, foarte influenţat, 
după propria mărturisire, de Isaac Asimov şi Jayant 
Visnu Narlikar, astrofizician şi scriitor prolific activ şi  
astăzi, face un scurt istoric al SF-ului indian. Dintre 
Asimov, Clarke şi Heinlein, numai cel dintâi este popular 
printre iubitorii de SF din India. Acolo, SF-ul şi-a câştigat 
respectul recent, în trecut fiind marginalizat şi încadrat 
la literatura pentru copii, pe motiv că povestirile SF sunt 
plasate în teritorii necunoscute sau imaginează societăţi 
ale viitorului. Un alt motiv al desconsiderării genului 
în India este catalogarea lui drept o imitaţie de proastă 
calitate a literaturii occidentale de consum. Totuşi, în 
ultimii 30 de ani, SF-ul a început să pătrundă cu mai 
mult curaj pe scena literară naţională şi s-au evidenţiat 
şi câţiva autori noi, care au reuşit să stârnească interesul 
cititorilor.

Pe de altă parte, în străinătate, circulă preconcepţia 
că autorii SF indieni scriu foarte puţin şi mai mult în 
engleză, pentru că India e o ţară săracă, iar populaţiei îi 
lipseşte educaţia ştiinţifică. Greşit, spune Arvind Mishra. 
Singura cauză a nerăspândirii SF-ului indian în lume este 
numărul mic al traducerilor lui în alte limbi.

Tot în prefaţă se subliniază că diversitatea lingvistică 
a Indiei e un dezavantaj pentru science-fictionul naţional. 
Textele scrise în atâtea limbi rămân cunoscute, de obicei, 
exclusiv în zonele în care se vorbesc limbile respective. 
Limba ridică bariere nu numai în străinătate, ci şi între 
graniţele ţării. În acest sens, autorul trage următoarea 
concluzie: „Aşadar, este esenţial ca literatura SF scrisă în 
limbile Indiei să fie tradusă în engleză, ca să ajungă şi la 
indienii nevorbitori de hindi, şi la restul lumii”.

Arvind Mishra menţionează câţiva scriitori SF indieni  
din garda veche: Aacharya Chatursen Shastri (1891-1960),  
Rahul Saankrityayan (1893-1963), Pundit Ambika Datt  
Vyas (1858-1900) etc., dar niciun autor recent (informaţii 
despre SF-ul indian şi câteva povestiri traduse în româ- 
neşte se găsesc la adresa următoare:  https://fantastica.ro/  
category/dosar/india/).

Multe, foarte multe idei apar în povestirile lui Arvind  
Mishra, pe lângă ceea ce numeşte el „SF mitic”: crioge-
nizarea şi trezirea peste secole într-o lume suprapopulată, 
în care oamenii nu mai ies afară, ci locuiesc singuri, 
în cămăruţe, iar de nevoile lor se ocupă roboţii; corpul 
uman transformat în unde electronice, transportat instan-
taneu în locul dorit sub forma unui mesaj radio, apoi  
readus la forma sa biologică cu ajutorul materiilor prime 
disponibile acolo; transferul de memorie; roboţi care îşi 
dau demisia din posturile pe care le ocupă, pentru ca 
oamenii să nu şi le piardă pe ale lor; societăţi în care nu se 
mai petrec crime; computerul ultrasupermodern; oameni 
modificaţi genetic etc. Tot prefaţa ne lămureşte că aceste 
idei atrag publicul indian către SF. 

Observaţia generală asupra antologiei este că tradu-
cerea în limba engleză, blând spus deficitară, face textele 
foarte greu de citit. Greşelile de ortografie, de vocabular, 
de gramatică şi de topică dau peste cap naraţiunea – şi 
cititorul. Din proze se poate desprinde ideea de bază, 
însă detaliile, subtilităţile care ar trebui să le imprime 
viaţă şi farmec, să le individualizeze, se pierd într-o  
exprimare „estropiată”. Analiza greşelilor nu-şi are locul 
aici. Un bun cunoscător de hindi şi engleză ar găsi-o însă  
extrem de interesantă. Probabil că ar descoperi erori de  
traducere specifice vorbitorilor de hindi, fiindcă orice 
român, francez, neamţ, italian etc. aflat în primele etape  
ale carierei sale de traducător face greşeli tipice, forţând  
limba-ţintă să se muleze pe tiparele semantico-grama-
ticale din limba-sursă. Cred că traducătoarea, Kshama 

Antuza Genescu

„Hinglish” science-fiction

* Arvind Mishra, The Space Cuckoo and Other Stories. Indian Science Fiction. (Cucul spaţial şi alte povestiri. Science-
Fiction indian), Namya Press, 2022
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Gautam, e la prima experienţă de acest fel. Nu am găsit 
nicio referinţă despre ea. India e mare.

Trebuie spus şi că povestirile nu par a fi trecut prin  
fazele de corectură, editare şi redactare, deci precizările 
făcute la începutul volumului sunt cu atât mai surprin-
zătoare: „La publicarea cărţii, s-au depus toate eforturile 
pentru ca materialul să apară fără greşeli, după consim-
ţământul autorului. Totuşi, autorul şi editura nu-şi asumă 
nicio răspundere şi declară că nu pot fi făcuţi răspunză- 
tori de nicio pierdere, daune/deteriorare sau distrugere/
perturbare cauzată de erori sau omisiuni.” Trecând peste  
limbajul mai degrabă contractual, rămâne ideea că auto-
rul şi editura se consideră absolviţi de orice greşeală din 
carte. 

Acum, despre câteva din cele 15 povestiri. Cucul 
spaţial tratează contactul cu alte civilizaţii. Asemenea 
femelelor de cuc de pe Pământ, femeile de pe o planetă 
din constelaţia Tau Ceti, bineînţeles, mult mai veche şi  
mai avansată decât Terra, şi-au pierdut instinctul matern  
şi nu mai vor să aibă copii. Se reproduc şi rămân însăr-
cinate, dar majoritatea copiilor născuţi mor din cauza 
neglijenţei. În consecinţă, doamnele extraterestre hotă-
răsc să se folosească de pământencele care intră în 
travaliu, femei de la ţară, care nasc singure, fără doctor, 
fără moaşă. Prin intervenţia lor, pământencele acelea 
simple nasc, dintr-un foc, şi copilul lor, dar şi unul extra-
terestru. Gemenii veniţi pe lume în satele respective nu 
seamănă deloc între ei, iar cel extraterestru se întoarce, 
când îi vine vremea, la familia lui – cum fac şi puii de cuc 
de pe Pământ când cresc, ne lămureşte Babu Amarnath. 
Nu mă pricep la tradiţiile cucilor tereştri, însă am mari 
îndoieli că aşa se întâmplă în familiile lor. Dacă ideea 
asta e falsă, dar amuzantă, explicaţia că ţărăncile îşi pierd 
cunoştinţa când nasc şi nu mai ştiu dacă au născut sau 
nu, nici câţi copii au născut e halucinantă chiar şi într-o 
povestire SF. 

Relatarea oscilează, spre confuzia cititorului, între 
persoana a III-a şi persoana I. Pe la jumătatea povestirii, 
intervine şi dialogul, brusc. Nu ştii cine e protagonistul: 
autorul, care e şi narator-personaj, sau Babu Amarnath, 
sosit la cel dintâi ca să-i povestească un vis de-al său, 
ţinând sub braţ antologia Encounters, editată de Isaac 
Asimov (despre care afirmă, câteva rânduri mai jos, că 
l-a plictisit teribil).

În Robotul va învinge!, întorcând pe toate feţele legile 
asimoviene, roboţii anului 2609 plănuiesc distrugerea 
oamenilor „undeva, departe, în univers, într-un colţ necu- 
noscut al planetei albastre, pământul care face parte din  
sistemul nostru solar…” Am respectat ortografia originală.

Oarecum mai lucrată pare Metamorfoză, în care, ca  
aşa-zis truc scriitoricesc, se apelează la relatarea întâm-
plărilor într-o scrisoare trimisă autorului. Aflăm din po- 
vestirea aceasta că există mulţi yeti pe pământ, ei repre-
zentând, de fapt, cea mai înaltă formă de dezvoltare a 
omului. Au o memorie incredibilă. Copiii lor arată ca  
oamenii până pe la zece ani, când încep să le apară 

caracteristicile sexuale, iar transformarea lor în yeti se 
produce în urma consumului unei anume plante. 

Plata mentorului, bazată (şi) pe ideea unui Pământ 
alternativ, numit Terran, e şi ea mai bună – în ansamblul 
antologiei. Robotul de pe Terran trimis pe Pământ ca să 
adune date nu vrea să se mai întoarcă acasă pentru că 
legea lui Asimov nu-i permite să lase să moară un om,  
fie şi prin neintervenţie.

În general, un personaj face rezumatul povestirii într-un  
dialog cu alt personaj. O idee devine cadru pentru altă 
idee, exploatată şi în alte texte, cum se întâmplă în  
La revedere, domnule profesor!, din care aflăm că civili-
zaţia dezvoltată pe Marte îşi are originile pe Pământ, 
Pământul e o planetă muribundă, iar savanţii caută o 
metodă de a scurta perioada copilăriei. Părinţii sunt foarte 
ocupaţi şi nu mai au timp să se bucure de copii. Începe 
să dispară dragostea părintească şi dorinţa de a avea 
urmaşi. Se insistă mult pe dispariţia trăirilor emoţionale, 
consecinţa „mirajului copleşitor al materialismului” şi 
a progresului tehnologic. Evident, Occidentul nu scapă 
netaxat: un personaj din Deziluzie se întoarce în satul natal 
după mult timp şi constată că locuitorii lui au înlocuit 
sentimentele cu gadgeturi din cultura occidentală, care 
„le-au corupt minţile”, pentru că au ajuns să trăiască 
vremuri în care omul se transformă într-o maşină şi  
– dacă e să ne luăm după roboţii care demisionează în 
favoarea oamenilor şi nu încalcă legile lui Asimov – 
maşinile tind să dobândească trăsături umane.

Simpatică e povestirea Adevăratul motiv, în care pro-
ducţiile literare scad în calitate din cauză că scriitorii sunt 
distraşi de la scris de plăcerile sexuale. Considerându-se  
că viitorul omenirii se va contura pe baza activităţilor 
literare (nobilă perspectivă, fie ea şi naivă), se ia măsura 
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„Omul de mâine”, văzut pe coperta unei cărţi, nu poate  
lăsa indiferent pe cineva interesat de literatura de antici- 
paţie sau de viziunea asupra destinului nostru, al oame-
nilor. Romanul, de circa 440 de pagini, apărut în 1942, 
este semnat de Georgescu Delafras, proprietarul editurii 
interbelice „Cugetarea”, din Bucureşti. Eu am citit ediţia 
a IV-a, revizuită, după cum se specifică pe copertă, dar 
anul tipăririi sale nu este precizat. Aspectul cărţii lasă 
impresia că aparţine aceleiaşi perioade, posibil anul 1945. 
Neavând prima ediţie, nu pot şti ce şi cât s-a modificat, 
iar lucrul acesta, în contextul războiului şi al temei, ar 
putea fi semnificativ.

Nu este vorba de un roman de anticipaţie propiu-zis, 
acţiunea nu se petrece într-un viitor, ci în Bucureştiul 
interbelic, mai exact, în 1929, unde un tânăr funcţionar, 
Florin, doreşte să devină scriitor şi îşi propune să scrie o 

carte-eseu despre cum va trebui să arate omul viitorului 
şi cum se poate realiza această transformare. Ideile sale 
le prezintă celor apropiaţi: „Ei bine, pe mine m-a urmărit, 
de ani de zile, un ideal mai larg, să gândim şi să activăm 
pentru crearea unui om nou, mult superior celui de astăzi.” 
Propunerile sale se referă la reducerea consumului de 
alcool, la creşterea nivelului cultural etc., dar şi la alte 
măsuri, inacceptabile, pe care istoria le-a şi condamnat: 
sterilizarea unor categorii de persoane, rasismul etc.  
Pe de altă parte, viziunea personajului asupra viitorului 
Europei pare să fie în curs de înfăptuire astăzi. Iată câteva 
fragmente, care apar în roman ca fiind citate din lucra- 
rea tânărului scriitor: „«Popoarele, într-un viitor apropiat, 
se vor simţi mai înfrăţite ca până acum. Primul rezultat 
va fi organizarea Europei într-un mare stat federal, cu o 
singură conducere politică şi economică.»

Lucian Ionică

Un titlu problematic

extirpării acelor porţiuni din creier care te îndeamnă să 
faci sex. Cobaii experimentului, voluntari, semnează că 
sunt de acord să li se elimine sursa cerebrală a ispitei. 
Pentru perpetuarea speciei nu mai e necesară atracţia 
fizică, nici uterul. Aşa cum ne putem lipsi de unele organe  
– măselele de minte sau apendicele, care nu fac decât 
să ne doară sau să se îmbolnăvească – putem elimina şi 
dorinţa sexuală. Păcat că finalul povestirii e previzibil. 

Am citit, cu creionul în mână, toate prozele din volum. 
Sunt scenarii pentru idei, desuete şi pline de naivităţi.  
Nu elementul ştiinţific lipseşte, ci explicaţiile… ştiinţi-
fice verosimile. Iar scurtele descrieri ar fi putut fi, şi ele, 
mai atent lucrate, ca să nu amintească de producţiile 
cinematografice cu cântece, dansuri şi lacrimi. Cred că 
Arvind Mishra, din patriotism literar, îşi controlează 
foarte strict lecturile din scriitorii SF occidentali. E doar 
o bănuială, dar i l-aş recomanda oricând pe Michael 
Crichton.

Autorul pare protagonistul antologiei, cel puţin în 
prima ei jumătate. Lui i se adresează, direct sau indirect, 
diverse personaje. Nu e un debutant, pentru că povestirile 
au fost scrise între 1985 şi 2012. Se spune că a publicat 
sute de texte, dar cele din volum sunt la acelaşi nivel.  
Nu îl interesează să creeze entităţii literare vii, memora-
bile. Tronează ideea, pe care poate s-o reia, schimbând 
doar agenţii care gravitează în jurul ei. Algoritmul lui de 
lucru e simplu: la ideea X se potrivesc ca personaje un 
profesor şi un student. Şi un robot/computer/extrateres-
tru. Profesorul face asta, studentul face cealaltă, robotul 
cedează şi am ajuns la deznodământul cunoscut de la bun 

început, pentru care am şi scris textul. Personajele, voci 
auctoriale, la urma urmei, nu ies din „decor”. Dialoghează 
la comandă, numai ca să explice. Nu pot fi caracterizate. 

Coperta este frumoasă. Nu ştim cine a făcut-o, doar că  
a fot sugerată de Harish Yadav. 

Câştigul cel mai mare al cărţii rămâne prefaţa, scrisă 
într-o engleză curată şi plină de informaţii interesante. 
Dacă a scris-o autorul direct în engleză, nu înţeleg de 
ce nu şi-a tradus singur povestirile. Dacă a dat-o altei 
persoane la tradus, atunci de ce nu a tradus tot ea şi 
povestirile? 

Publicând prozele în forma lor actuală, Arvind Mishra 
şi-a făcut un deserviciu. Ele nu fac decât să contrazică 
prefaţa, unde ni se spune că SF-ul presupune „măcar puţin 
ştiinţă” şi „pretinde să stăpâneşti bine arta scrisului”, că 
este abilitatea „de a scrie un text literar, nu de a redacta o 
comunicare ştiinţifică” şi că „trebuie să conţină toate 
caracteristicile unei povestiri”. Specific eu câteva dintre 
caracteristici, şi anume personaje, acţiune, atmosferă – 
exact ceea ce lipseşte povestirilor din volum. 

Discrepanţa dintre opiniile autorului şi cuvintele de  
laudă semnate de Robert J. Sawyer, Damien Walter şi  
Pierre Gévart, pe de o parte, şi conţinutul precar, insufi-
cient îngrijit al prozelor, pe de alta, pune cititorul în 
încurcătură şi îi lasă impresia că, în afară de autor, cei-
lalţi nu i-au citit cartea, ci s-au limitat să-i aprecieze 
intenţia de a prezenta lumii un crâmpei din SF-ul indian 
actual. Din păcate, Arvind Mishra îşi rămâne dator sie 
însuşi cu efortul de a-şi face cunoscute povestirile într-o 
traducere de calitate. 
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«Naţiunile îşi vor păstra şi mai departe specificul 
etnic, cât vor mai vrea şi vor mai putea să şi-l păstreze, 
dar pentru înţelegerea dintre ele vor folosi o singură 
limbă internaţională, care se va învăţa obligatoriu în toate 
statele federale.»

«Barierele economice, dintre state, vor dispare, mărfu- 
rile putând circula în voie de la o margine la alta a 
Europei.»

«Va fi o singură monedă europeană.»
«Oamenii se vor putea mişca, înlăuntrul Europei, 

cu o neînchipuită repeziciune, ne mai fiind niciun fel 
de formalităţi. Un Bucureştean va putea lua gustarea 
de dimineaţă în Bucureşti, dejunul la Berlin, iar seara, 
după dineu, asista la o reprezentaţie de operă în Paris.»” 
(p. 317-318)

Din perspectiva tehnicii literare, romanul are elemente 
de modernitate, care îl fac interesant. Astfel, iată un 
fragment care anticipează cu decenii intertextualitatea. 
Vocea naratorului la persoana a treia este întreruptă de 
vocea scriitorului într-un scurt fragment la persoana întâi 
plural, ce seamănă cu o notă de subsol: „Trei sute de lei 
acum, în 1942, când scrim aceste rânduri, nu preţuiesc 
prea mult. Abia de poţi cumpăra un kg de untură sau o 
jumătate de kg de unt proaspăt. Dar atunci, în 1929, cu 
trei sute de lei puteai cumpăra cel puţin: trei kg de carne, 
o jumătate de kg de unt, un kg de untură, trei kg de făină 

albă, două kg de zahăr şi trei sticle de vin bun.” (p. 224) 
Apoi, naraţiunea îşi reia cursul. 

Structura romanului urmează o formulă ingenioasă. 
Sebastian, un jurnalist cu experienţă, îl sfătuieşte pe 
Florin să scrie mai întâi un roman uşor, sentimental, 
prin care să devină cunoscut şi abia apoi să publice  
cartea-eseu, care este mai dificilă. Deşi reticent la început,  
în cele din urmă el acceptă, spunându-şi: „Va scrie un 
roman pe gustul publicului, un roman care să se vândă 
în multe mii de exemplare, un roman care să aducă bani 
şi care să producă bucurie soţiei. Va fi un succes uşor, 
dar atât de necesar şi de binevenit pentru el.” (p. 214). 
Chiar asta face şi Georgescu Delafras, scrie un roman 
sentimental, facil, gen telenovelă, cu priză la public (a şi  
ajuns la ediţia a IV-a!), pentru a transmite, ambalate 
atractiv, câteva idei despre cum ar trebui să fie omul  
din viitor şi cum se poate realiza această schimbare. 
Titlul romanului lui Georgescu Delafras este chiar titlul 
cărţii-eseu a tânărului său personaj, Florin.

În octombrie 1944, „Scânteia tineretului” publica un 
articol pe două coloane, la finalul căruia se afla următorul 
fragment: „Spiritul democratic de astăzi cere arestarea 
otrăvitorului Georgescu-Delafras pentru a răspunde de  
crima făptuită, de a fi promovat literatura antisemită 
legionară şi pronazistă şi de a fi răspândit milioane şi 
miloane de exemplare de carte otrăvitoare.”
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Silviu Genescu

O blondă, un contabil, un soldat şi-o roşcată 
dau să intre într-un bar…

Marcel Tache se desprinse brusc de grup pentru a  
imortaliza o imagine de ansamblu la intrarea în One 
Thousand African Nights. În toate ghidurile turistice, 
ba chiar şi pe Lonely Planet, era prezentat drept cel mai 
select local din Bmeko, cu o largă varietate de meniuri 
europene, asiatice şi africane, personal „prietenos şi stilat, 
demn de încredere”. Când făcuseră rezervarea pentru 
sfârşitul amiezii, Tache se întrebase, vag amuzat, „de ce 
naiba nu One Thousand and One African Nights?” Unde 
rămăsese ultima noapte, cea a revelaţiilor cruciale? Apoi 
îşi spusese că trebuia să fie ceva legat de vreo superstiţie 
locală, vreo semnificaţie malefică a numerelor terminate 
în 1. În SUA, aşa-zisul blestem al lui Tecumseh anunţa  
că orice preşedinte american ales într-un an cu 0 în ca-
păt nu va apuca la sfârşitul  mandatului, pierind printr-o 
moarte atroce şi timpurie. Poate că aici, prin Bmeko,  
numărul 1 juca rolul de sperietoare.

Cunoştea chiar el un tip care evita, pe cât posibil,  
numerele impare. Răsucea cheia în broască de două ori, 
răspundea numai la al doilea apel telefonic şi locuia la 
numărul 24. Marcel încercase să lege o conversaţie într-o 
pauză de masă petrecută la birou, observând că era păcat 
că nu lua salariul tot de două ori. Celălalt i-o retezase 
însă scurt: 

– Pariez 2 la 1 că-i oricum dublu faţă de al tău.
– Vezi că asta face 3, i-o întorsese într-o sclipire de 

inspiraţie, văzându-şi apoi de plăcinta lui cu carne.
Din acel moment, fanului numerelor pare nu i-a mai  

priit nimic. Îşi uitase precauţiunile numerice prin acel 3  
cumulat aritmetic, motiv pentru care, considera el, se şi 
trezise cu o amendă de circulaţie în drum spre casă, unde 
gonea ca să se pună la adăpost.  

Tache era cel mai tânăr angajat al biroului de conta-
bilitate şi, ca om aflat la început de drum, nu avea cine 
ştie ce salariu şi nici bonusuri importante. Se citea asta 
pe hainele lui ieftine, ceasul Casio, din plastic, şi din 
frigiderul lui populat cu bunătăţi de pe la Kaufland. Îşi 
permitea excursia în Africa, făcută cu Luiza şi prietenii, 
numai pentru că un unchi de-al său îi lăsase o moştenire 
de 10 000 de dolari.

Mută trepiedul câţiva paşi mai în spate, pentru o pano-
ramare cuprinzătoare. 

– Hei! strigă, reuşind să acopere gălăgia stradală, 
un amestec de huruit de motoare, zdrăngănit de tălăngi 
de la gâtul animalelor de povară, înhămate la căruţe, şi 
văicărelile îndepărtate ale unui muezin din minaretul 
moscheii de la capătul străzii. 

– Hai, zâmbiţi ca lumea, fraţilor, sunteţi în vacanţă, le 
aminti Tache, setând declanşarea la 10 secunde, pentru  
a se putea alătura şi el grupului. 

O blondă, un contabil, un soldat şi o roşcată se pregă-
teau să intre într-un local. Erau ca un banc, îşi zise el.

Trioul execută o întoarcere în lehamite spre el. Erau 
cam sătui de instantaneele lui regizate. 

– Oh, Marcel, făcu Luiza cu o grimasă agasată. Mai 
scuteşte-ne…

Examină din nou priveliştea şi ceva din faţada nopţilor 
africane îl făcu să-şi dea seama că o mai văzuse odată. 
Se încruntă,  încercând să-şi dea seama unde şi când. Se 
afla pentru prima dată în Bmeko, însă nu era exclus să 
mai fi fost pe undeva un local identic, pentru că arhitec- 
tura clădirii, construită în stil colonial, putea fi întâlnită 
peste tot în fostele bijuterii teritoriale ale defunctului 
imperiu britanic. Brusc, îşi dădu seama unde mai văzuse 
clădirea. Aparatul se declanşă şi bliţul fulgeră de mai 
multe ori. 

– Ne e foame, Marcel! strigă Octavia Miulescu, roşcata 
care ţinuse să vină aici încărcată de bijuterii de zeci de 
mii de dolari, etalându-le precum venerabilele doamne 
trecute, care nu mai aveau ce arăta altceva în afara bogăţiei.  

Tache aproape că smulse aparatul de pe trepied. 
– Nu intraţi! strigă apropiindu-se. 
Se albise la faţă. 
– Poftim? 
– Localul ăsta va sări în aer dintr-un moment în altul, 

spuse el repede, începând să-i îndepărteze de intrare. 
Cum nimeni nu se urnea de bună voie, adăugă: 
– Au pus o bombă undeva în interior. Trebuie să anun-

ţăm autorităţile. Ştie careva ce număr echivalent cu 112 
au pe aici?

– Cine naiba să fi făcut aşa ceva? protestă Emanoil 
Andrei. Apoi se încruntă spre Tache şi-l repezi cu o altă 
întrebare: Eşti profet?

Andrei, fost soldat în Legiunea Străină, era strategul 
expediţiei africane a grupului, iar înainte de plecare stu-
diase atent regiunea din toate punctele de vedere, acordând 
o atenţie deosebită evaluărilor de securitate. Contactele 
lui din serviciile secrete franceze îl asiguraseră că în zonă 
nu acţionau niciun fel de grupări de insurgenţi africani 
şi nu se semnalaseră tensiuni interetnice, care ar fi putut 
exploda într-un conflict de pomină, dar Andrei nu se 
încredea în certitudinile unei singure surse. Se folosise de 
legăturile sale din serviciul de informaţii militare pentru 
a obţine şi punctul lor de vedere referitor la situaţia din 
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regiune. Bmeko trăia din turism şi locuitorii săi, chiar 
dacă i-ar fi urât pe albi, ştiau prea bine că îşi asigurau 
traiul zâmbind frumos tuturor plătitorilor de valută forte. 

Marcel Tache continuă să-i împingă pe toţi spre şirul 
de magazine din apropiere, neînduplecat ca un bouncer 
din cluburile de lux bucureştene, plătit să bareze accesul 
hoardelor care nu mai aveau loc în interior.

– Sare în aer dintr-un minut în altul, icni el. 
În secunda următoare, peste grimasele lor nedumerite  

şi iritate, clipi alb fulgerul exploziei. Unda de şoc îi aruncă 
de-a valma pe trotuarul din dale netede de piatră, lucind 
ca după ploaie. Tache se dezmetici primul. Îi era clar că 
nu mai aveau timp de pierdut. Ignoră total teleobiectivul 
zgâriat, desprins din aparat, rămas pe trotuar la picioa-
rele sale. 

– Roiu’ la aeroport! comandă el, ridicându-le, rând pe 
rând, pe fete. 

Andrei n-avea decât să se descurce şi singur. Ladies 
First, James Last…

– De unde naiba ai ştiut? îngăimă fostul soldat, înde-
părtând praful de pe costumaţia sa de safari. 

Clădirea colonială, făcută aproape una cu pământul, 
ardea intens, iar flăcările cuprinseseră şi magazinele din 
apropiere. Prin norii de praf şi fumul gros, răspândit în 
stradă, se întrezăreau africani alergând în toate părţile în 
timp ce ţipau unul la altul, încercând să-i ia din drum pe 
răniţii culcaţi la pământ de suflul brutal al deflagraţiei. 
În alte părţi ale lumii s-ar fi auzit deja vuietul sirenelor 
ambulanţelor, dar în Bmeko spitalul local nu dispunea 
decât de o veche ambulanţă Ford, aflată, pe moment, pe 
butuci, în lipsa unor piese de schimb. Spitalul deservea 
întreaga regiune, întinsă pe o suprafaţă cât Olanda. Fără 
să ştie aceste amănunte, Marcel Tache remarcă lipsa de 
reacţie a serviciilor vitale comunităţii. Îşi zise că era o 
notă proastă pentru administraţia locală, ineficientă şi 
coruptă. 

 – Nu mai contează de unde am ştiut, ripostă el. Trebuie 
să ajungem rapid la aeroport şi s-o ştergem de aici. Într-o 
oră, două, va fi prăpăd…

– Eu zic să ne întoarcem la hotel şi să ne recuperăm 
unele lucruri, sugeră Andrei. Octavia are în seiful lor 
toate bijuteriile. Sunt cam 50 000 de dolari acolo, nu?

Formau un cuplu bazat pe principiul contrariilor care 
se atrag.

Ea dădu afirmativ din cap. Se căută prin geantă şi 
scoase recipisa de la hotel: un colier dublu din perle, un 
medalion de aur, încrustat cu diamante, cu lănţişorul său, 
două brăţări de aur şi platină. Urmau detalii referitoare 
la calitatea bijuteriilor. 

– Sunt asigurate, zise Octavia, privind în zare, peste 
oraş, în direcţia hotelului, de parcă ar fi vrut să verifice 
dacă mai era acolo. 

Se înfioră când, dinspre cartierul diplomatic, unde 
se afla şi hotelul lor, se auziră mai multe rafale de armă 
automată, apoi o explozie îndepărtată, reverberându-se 
înăbuşit.

– E clar, hotelul este în acest moment o capcană 
mortală pentru orice european, glăsui Tache, şi se aplecă 
spre aparatul său de fotografiat, azvârlit cât colo de suflul 
exploziei. 

Îi deschise slotul pentru cardul de memorie, extrăgând 
cei 32 de giga de fotografii şi filmuleţe. Puse cardul 
într-un buzunar de la pantaloni, demontă trepiedul, arun-
cându-l lângă o rigolă. 

– Au să-i ia ostatici pe toţi turiştii pe care-i vor găsi  
în oraş. Veniţi sau nu?

Faptul că se pusese deja în mişcare cântări mai mult 
decât ameninţarea gravă, plutind greoaie, ca un fum 
înecăcios, printre cuvintele sale.

– Cine, Marcel? Cine naiba face aici aşa ceva? îl întrebă  
Andrei, arătând în urma lor, spre flăcările ridicate peste 
acoperişuri şi vârfurile palmierilor din stradă. 

Tache dădu din umeri. 
– N-are nimeni nimic de câştigat. Tocmai începuse 

să le meargă mai bine, arătă el spre blocul din centru, 
îmbrăcat în panouri din sticlă, ridicându-se trufaş dea-
supra vălătucilor de fum. 

Clădirea, singura cu 20 de etaje din Bmeko, adăpostea 
reprezentanţele unor transnaţionale, care primiseră con- 
cesiuni pentru câmpurile petrolifere din ţară şi minele de 
nichel. Prezenţa lor era un semn că Africa nu se scufun-
dase cu totul în uitare şi constituia încă un teren atractiv 
pentru marile afaceri. Chiar atunci, sub privirile lor, se-
meaţa bijuterie sclipitoare făcu explozie, împrăştiind în 
jur miliarde de fragmente de sticlă. 

Rămaseră pe loc, cu ochii cât cepele. Clădirea, profi-
lându-se acum pe cer ca o epavă, se surpă cu un huruit 
greu, ridicând un imens nor de praf şi fum, prin care, 
aidoma unor porumbei ai păcii, zburau mii de foi de 
hârtie. 

Andrei aprecie că fiecare etaj fusese minat de oamenii 
din interior ai teroriştilor, angajaţi pe posturi necalificate, 
plimbându-se de la un etaj la altul cu căruciorul cu 
ustensile de curăţenie. În găleţile de plastic, cu mopul 
înfipt în ele, pline cu apă călâie, murdară, se afla câte-o 
„cărămidă” de Semtex. Omul de serviciu se opreşte  
o clipă lângă un stâlp de susţinere, chipurile, să şteargă 
o pată care se opunea cu îndărătnicie tratamentului cu 
detergent. Sau o făcuseră „electricienii” de la întreţinere. 
Spre deosebire de turnurile gemene de la New York, 
teroriştii se asiguraseră că nimeni nu va avea nicio şansă 
de a scăpa din clădire. 

– Poate că-i Al-Qaida… murmură Tache, pronunţând 
aproape înfricoşat numele organizaţiei teroriste. 

Una era să citeşti despre ea acasă, cuibărit în fotoliul 
preferat, şi alta să ţi se amintească de grupare prin forţa 
unor explozii din oraşul african în care te afli pentru o 
vacanţă memorabilă. Se întoarse spre Andrei, adresându-i 
o privire iscoditoare. Cum se făcea că nu adulmecase 
nimic? El era soldatul, strategul.

– Principalul este să ajungem imediat la aeroport, 
adăugă repede, revenind la intensitatea momentului. 
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Celelalte concluzii şi le ţinu pentru el şi, pe moment, 
niciunul dintre prietenii săi nu se întrebă de unde naiba 
ştia el drumul spre aeroport şi cum dibuise scurtătura, 
evitând şoseaua principală. Calea de acces spre aeroport,  
singura asfaltată după standarde occidentale, era suprave- 
gheată deja de jeepuri şi camionete 4x4 dotate cu mitra-
liere de calibrul .50, după modelul somalez, aşa-zisele 
Technicals, vânate de elicopterele americane Cobra în 
1993. 

Tache îi aduse la marginea aeroportului, în apropiere 
de capătul pistei. Un aparat Gulfstream 100. Alte câteva 
avioane uşoare erau parcate în apropiere şi, la circa 100 de  
metri distanţă, remarcă un Fokker al companiei Rainbow 
Air. Privirile sale cercetară Gulfstreamul. Realiză că era  
avionul lor. Avu sentimentul că-l închiriaseră. Proaspăt 
alimentat cu combustibil, constituia singura lor şansă de 
scăpare. Tache nu mai avea acum nicio îndoială: acesta 
era. Rezervat în circumstanţe ca din Twilight Zone. 

 Le făcu semn să se culce în iarba înaltă şi aspră. 
Dădu din cap. Încă o imagine familiară. N-avea nevoie 
de binoclu ca să observe indivizii înarmaţi, postaţi pe 
acoperiş şi în turnul de control. Reveni la avion. Ştia că, 
dacă mai zăboveau, ar fi pierdut orice şansă de a-şi lua 
tălpăşiţa de acolo.

– Vom organiza o fugă aşa cum scrie la carte, le 
promise el, şoptit. 

Dinspre oraş, se auzeau rafale de armament automat  
şi explozii, iar cerul era înnegrit de fumul incendiilor.  Le 
explică, în câteva cuvinte, cam ce voia să facă fiecare 
dintre ei. 

Emanoil Andrei îl cântărea din priviri tot mai intrigat. 
Ca fostă cătană, i se părea că şi Tache are ceva milităros 
în atitudine, dar era o expresie mult mai subtilă decât 
mersul băţos al celor lăsaţi la vatră. Avea o siguranţă şi o 
detaşare care i se părea că trimit la forţele speciale. Eşti 
vreun ex-special forces, Tache? Îmi miroase a operaţiuni 
speciale aici, stagii prin Irak şi Afganistan, îşi zise Andrei, 
uşor înciudat că nu-l descifrase mai din vreme. Stătuse 
de vorbă cu nişte oameni din regimentul românesc pentru 
operaţiuni speciale pe când era în Helmand, într-o unitate 
a Legiunii Străine. L-au tratat politicos, însă fără efuziuni 
camaradereşti, aşa că n-a interacţionat prea mult cu ei. 
Oricum, cum nu auzeai niciun fost SAS lăudându-se  
prin baruri cu isprăvile sale, nici pe cei din forţele spe-
ciale nu-i găseai prin cârciumi cu tot felul de poveşti. Nu 
suflau niciun cuvânt despre asta, iar Tache i se părea că 
începe să se potrivească foarte bine acestui tipar.

– Acum, comandă Tache făcând un prim salt prin 
iarbă, spre avionul lucind în soare. 

Nu-şi mai bătu capul să se uite în urmă, să vadă dacă 
şi ceilalţi se puseseră în mişcare. Ştia. Întinse mâna şi 
răsuci mânerul uşii de lângă postul de pilotaj, aşteptând 
coborârea scării, acţionată de un mecanism hidraulic.  
Le făcu semn să urce. 

– Mă uimeşti, Marcele, îi aruncă peste umăr Andrei, 
resemnându-se cu pierderea totală a controlului. 

Le ajută pe Octavia şi Luiza să urce scara. Octavia încă 
jelea după bijuteriile pierdute în iadul din Bmeko. 

– Ai să încasezi asigurarea, ce naiba… adăugă el încu-
rajator. 

– Erau amintire de familie, se smiorcăi ea. Însemnau 
pentru mine mai mult decât valoarea lor în bani…

– Ştiu, se învoi Andrei aşezându-se lângă ea. Dar mai 
bine aşa, decât să ajungi tu o amintire. 

Tache intră ultimul, trase uşa răsucind de două ori 
levierul de blocare şi se aşeză la postul de pilotaj.

– OK, e toată lumea aici? îşi răspunse tot el, dând din 
cap. Legaţi-vă centurile de siguranţă. Decolăm imediat, 
îi anunţă, imitând tonul comandanţilor de echipaj de pe 
marile avioane de linie. 

– Mă uimeşti, Tache, repetă Andrei.
– Ştiu, admise el, parcă în scârbă.
Operaţiuni Speciale, îşi dădu Andrei cu părerea, urmă- 

rindu-i mişcările sigure, fără ezitări, la comenzile avio-
nului. Probabil, ofiţer specialist.

Verifică aparatura de bord. Da, iată butonul starterului, 
în stânga. Îl apăsă şi răsuflă uşurat auzind imediat vuietul 
celor două reactoare trezite la viaţă. Comutatorul pentru  
deblocarea roţilor… Verificat. În dreapta, degetele sale 
atinseră maneta de reglaj a turaţiei motoarelor, crescută 
progresiv pe măsură ce avionul înainta pe pistă. Coborî 
flapsurile la 45 de grade, trăgând în jos de levierul 
dublu de sincronizare a comenzilor pentru ambele aripi. 
Avu grijă să menţină aparatul pe axul central al pistei 
urmărind marcajele galbene. Deşi totul era aşa cum ştia 
că va fi, suprapunerea exactă a succesiunii de evenimente 
îl înfiora. Trase încet manşa spre el când aparatul atinse 
viteza de 180 de kilometri pe oră, desprinzându-l uşor  
de la sol. O decolare perfectă. Marcel executase întocmai  
toate manevrele fără să-şi permită nici cea mai mică 
fantezie sau ezitare. Apăsă îndatoritor pe butonul de  
retragere al trenului de aterizare, simţind vibraţia servo- 
motoarelor şi închiderea trapelor. Avea impresia că res- 
pectă un scenariu scris de un regizor diabolic de inventiv,  
împingând lucrurile spre un happy-end surpriză. Atâta 
vreme cât îl respecta, nimeni nu avea să-i arunce un  
„stop!” furios, încărcat de promisiunea penalizărilor de-
vastatoare. De altfel, se gândi el, verificând altimetrul, 
nici nu se punea problema reluării secvenţelor greşite. 
Trase flapsurile la loc. Un „stop!” ar fi însemnat moartea  
tuturor. Căută cu privirile comutatorul pilotului automat.  
Dreapta, sus. Apăsă butonul master şi aparatura Gulf- 
streamului făcu restul, stabilizând avionul la 5600 de metri  
altitudine, în zbor liniar dincolo de Bmeko, de furia 
răzmeriţei şi a măcelului declanşat în oraşul african. Se 
întoarse spre ceilalţi.

– Asta-i, le spuse el, uşurat. Deocamdată.
Privirea sa alergă de la unul la altul. Aveau cu toţii 

o expresie comună, întrebătoare şi neliniştită. Marcel 
Tache era salvatorul lor, nimeni nu contesta asta, dar şi 
isprăvile lui din ultima oră constituiau o enigmă pentru 
toată lumea. Niciunul dintre ei nu-şi amintea să-l fi auzit  
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vreodată lăudându-se în cercul lor de prieteni cu absol- 
virea vreunui curs de pilotaj şi nici cu capacităţi premo-
nitorii. Pentru majoritatea cunoscuţilor lui, era un tip 
banal, previzibil, gata să te ajute dacă putea, dar retras 
într-o cochilie a propriilor sale idiosincrasii, uneori greu 
de suportat. 

Se desprinse din fotoliul de pilotaj, înaintând lent  
spre ei. 

– Zburăm, zburăm departe de aici, fredonă el, arătând  
cu un gest încurajator spre bordul avionului, pentru a-i  
asigura că totul funcţionează perfect. Suntem pe pilot  
automat, adăugă.

Îşi ascundea teama de întrebările despre care ştia că 
vor veni sub rânjetul triumfător curbându-i obrajii. Nu 
ştia dacă va putea oferi toate răspunsurile. Andrei atacă 
primul. Cum interiorul avionului fusese structurat ca un 
salon VIP, se adunaseră laolaltă, de o parte şi de alta a 
unei măsuţe joase, stând în fotolii mari, din piele crem. 
Mai rămânea doar să fie serviţi cu şampania de bun venit. 

Luiza se ridică şi o luă spre bucătăria din capătul 
salonului. 

– Mă duc să văd dacă au ceva de băut pe-aici, anunţă ea. 
– Ţi-am spus mai devreme că mă uimeşti, Marcele, 

începu Andrei. Cum naiba se face că ştiai de bomba din 
local, de luptele de stradă? Probabil că ai avut dreptate şi 
cu hotelul. Oricum, fără tine, la ora asta eram morţi toţi. 
Sau dorindu-ne să fim.

Fetele dădură din cap, dar mai puţin entuziasmate de 
ultima afirmaţie.

– Şi încă ceva, Marcel, urmă Andrei. Când ai învăţat 
să pilotezi avioane? Şi ăsta nu-i un Cessna pe care şi  
nepotul meu de 10 ani îl poate ridica în aer.

Tache îşi drese glasul.
– Am visat toate astea, azi-noapte, mărturisi el. 

Ştia că revelaţia va avea acelaşi efect şocant ca şi de-
claraţia personajului interpretat de Hardy Kruger într-un 
vechi film, cu Peter Finch, „Zborul Phoenixului”. Avionul 
aterizat forţat în deşert este reconstruit de Kruger, toată 
lumea urcă pe fuselajul modificat, propulsat de un singur  
motor, iar „specialistul în construcţii de avioane” recu-
noaşte, la sfârşit, că nu construise în viaţa lui decât aero-
modele. 

Luiza venea spre ei cu o sticlă de whisky şi nişte 
pahare, dar se opri brusc, la mijlocul culoarului, între 
canapelele de aceeaşi culoare crem.

– Mie nu mi-ai spus nimic, protestă ea. N-ai zis  
azi-dimineaţă nimic, continuă pe un ton suspicios şi acu-
zator, de parcă i-ar fi descoperit o urmă de ruj imprimată  
pe gât, la întoarcerea de la serviciu.

– Erai la duş, îi aminti Tache. Apoi m-am luat cu altele 
şi-am uitat să-ţi spun. 

Pe figura lui Andrei se citea teama. Era o nouă expre- 
sie comună care domina grupul. 

– Am visat totul, până în cel mai mic detaliu, încercă 
Tache să-i calmeze. Când am văzut localul, mi-am dat 
seama de ce va urma. Aşa am ştiut cum să vă scot din 
Bmeko, să vă duc la aeroport, să urcăm în Gulfstreamul 
acesta, şi nu în alt avion, aşa am ştiut să decolez, adăugă 
el dintr-o răsuflare. 

Luiza adusese numai trei pahare. Turnă din whisky şi 
nu făcu nici măcar o tentativă de a toasta, dându-şi paharul 
peste cap. Pe Marcel nu-l învrednici cu nicio privire, iar 
asta începea să-l irite.

Andrei se aplecă înainte. Transpira abundent, în pofida 
climatizării.

– Ai visat… îngăimă el. Zeii au foşti generoşi cu tine, 
Marcel, să-ţi trimită asemenea revelaţii folositoare şi 
detaliate.  Deocamdată, îl maimuţări, ridicând un deget. 
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Şi ce va urma? Aterizăm nevătămaţi în Kenya? Ajun-
gem pe prima pagină în Newsweek? Ne asaltează toate 
televiziunile? Facem un film şi ne umplem de bani sau  
ne prăbuşim naibii prin savană? 

Era furios şi pentru că se înşelase într-un asemenea 
hal în ceea ce privea latura ascunsă a lui Tache. Nu exista 
nicio viaţă secretă, niciun trecut în Spec Ops, învăluit în 
umbra grea a conspiraţiilor de tot felul. Nicio speranţă. 
Se luaseră după el şi reuşiseră să scape din Bmeko doar 
dintr-un noroc porcesc. 

– Sigur, luăm şi vreo opt Oscaruri… adăugă, ironică, 
Octavia, învârtind între degete o şuviţă de păr roşcat. 

– Nu ştiu ce urmează, îngăimă Tache, obosit şi îngân-
durat. 

De fapt, se simţea înfrânt, golit de resurse. Privi spre 
Luiza, cerşind parcă o urmă de îngăduinţă şi sprijin, dar 
ea întoarse capul spre hublou, spre cei câţiva norişori 
cumulus gonind pe cerul african,  schimbându-şi forma.

– M-am trezit din somn înainte de a afla şi restul…
Nimeni nu mai spuse nimic. Se auzea doar vuietul 

celor două motoare reactive şi un scurt semnal sonor din 
cabina de pilotaj.

Andrei începu să râdă, lăsându-se pe speteaza foto- 
liului, cu capul dat pe spate. I se vedeau plombele întune-
cate, înfundate în molarii de sus. Când îşi coborî fruntea, 
încă se scutura de râs.

– Doamne, Marcele, zise. Ai jucat la cacealma tot timpul. 
Ai jucat foarte bine, de-am crezut că ai toţi aşii sau că 
faci o chintă regală. Când colo, aflăm că, de fapt, habar 
n-ai cum să câştigi. De ce naiba ne-am mai urcat în avion,  
dacă nu ştii să-l aterizezi? De ce ne-ai băgat în asta?

– Poate ar trebui să începem să căutăm nişte paraşute 
pe-aici, spuse Luiza, turnându-şi iar în pahar. 

Blonda din grup se va face criţă. 
Andrei se opri doar ca să soarbă din whisky. 
– Ai idee cam în ce direcţie mergem? îl încolţi el din 

nou, de data asta, mai agresiv.
Nu mai râdea. 
Tache îl privea cu aerul că-i picase fisa, că-şi amintise 

de ceva semnificativ.
– Staţi puţin, zise, ridicându-se din fotoliu. 
Se căută prin buzunare. Găsi cardul de memorie, scos 

din aparatul foto. 
Dispăru în cabina de pilotaj. De data asta, Andrei se 

luă după el. 
Tache examina aparatura de bord, părând să caute un 

slot în care să poate introduce cardul.
– Ce naiba crezi că faci acum? Vrei să-ţi vezi pozele 

pe afişajul digital de bord? Există două plasme în salon, 
dar nu cred că vrea cineva să răsfoim albumul foto al 
fericitei noastre expediţii africane. 

Se auzi din nou un semnal sonor. Andrei se aplecă spre 
un indicator luminos care se stingea şi se aprindea.

– E indicatorul de combustibil, iar dacă E înseamnă 
Empty, înseamnă că suntem mai aproape de finalul 
zborului decât ne aşteptam, anunţă el. 

Tache scoase un soi de icnet năduşit, dar victorios. 
Găsise ce căuta. Un slot deschis lângă ecranul de progra-
mare a datelor de zbor pentru pilotul automat. 

– Ca să ajungă de destinaţie, trebuie să introduci coor-
donatele în computerul de bord, explică el.

– N-ai auzit că avem rezervorul aproape gol? răbufni 
Andrei. Spune-mi ce nu ai înţeles aici. 

Cu cămaşa udă de transpiraţie şi gestica agresivă, 
părea un pirat al aerului, aşezat lângă pilot ca să fie sigur 
că acesta ducea avionul acolo unde i se ceruse. Nu avea 
pistol, dar era cât pe ce să-l altoiască pe Tache.

Acesta îşi ridică faţa spre el.
– Am găsit trei paraşute, anunţă Octavia, în pragul 

cabinei. Tragem la sorţi, adăugă, cu privirile aţintite spre 
Tache.

Andrei ridică o sprânceană.
– Mda… în fond, e un aparat privat. Puteau să-şi ia şi 

paraşute, se învoi el. Dar eşti sigură că sunt paraşute, şi 
nu feţe de masă? 

Octavia pufni, se răsuci, aplecându-se spre podea, şi 
reveni aruncându-i paraşuta, pliată în sacul ei. Piesele 
metalice din harnaşament zornăiră ca nişte tinichele.

Andrei privi paraşuta arcuindu-şi sprâncenele. N-avea 
nicio îndoială că una-i era rezervată. Se întoarse spre 
Tache.

– Ce-ţi mai aminteşti din visul ăla, al tău? Cine trage 
băţul scurt? îl întrebă ironic. 

– Îmi mai amintesc cum tu şi cu Octavia v-aţi certat 
aici, în avion, şi-a reieşit că bijuurile lăsate la hotel sunt 
nişte imitaţii, o schemă pentru compania de asigurări. Aţi 
sperat să vă fie furate în Africa. 

– Wow! făcu Andrei, după un schimb rapid de priviri 
cu Octavia. 

– Tu, Emanoil, îi reproşai că numai din cauza ei te afli 
aici. 

Tache se întoarse spre Octavia.
– Tu eşti capul răutăţilor, da? De-aia ţii cu atâta grijă 

recipisa de la hotel şi inventarul giuvaiericalelor depuse 
în seif?

Andrei îl privea cu scârbă, ca pe un gândac căzut în 
ceaşca de ceai. 

–  Ai nişte vise pur şi simplu parşive, Tache-boy. Dacă 
scăpăm din tevatura asta, să te cauţi pe la un psihiatru, 
pentru că nu eşti în ordine. Dar deloc.

Se strâmbă, gândindu-se că-l crezuse, la un moment 
dat, fost Spec-Ops.

Tache introduse cardul în fantă aproape cu disperare, 
aşteptând o minune.

– Pozele făcute cu aparatul lăsat în Bmeko au datele 
GPS cu locul unde au fost realizate, începu el.

Pe Andrei îl pufni din nou râsul, un hohot ca un lătrat 
scurt şi hain. 

– Şi crezi că alea se pupă cu pilotul automat şi avionul 
va ateriza la… stai, pe unde-ai tot făcut poze?

– Am început de pe Heathrow… rosti Tache. Mai ţii 
minte aglomeraţia de acolo…

Doar fusese cronicarul expediţiei. 
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Pe afişajul computerului de bord apăru fotografia 
de la One Thousand African Nights, cu o clipă înaintea 
exploziei. 

*   *   *   

Tache continua să-i împingă pe toţi spre şirul de ma-
gazine din apropiere, neînduplecat ca un bouncer din 
cluburile bucureştene aglomerate, plătit să bareze accesul 
hoardelor care nu mai aveau loc în interior.

– Sare în aer dintr-un minut în altul, rosti el. 
În secunda următoare, peste grimasele lor nedumerite şi 

iritate, clipi alb fulgerul exploziei. Unda de şoc îi aruncă 
de-a valma pe trotuarul din dale netede de piatră, lucind 
ca după ploaie. Tache se dezmetici primul. Îi era clar că 
nu mai aveau timp de pierdut. Ignoră total teleobiectivul 
zgâriat, desprins din aparat, rămas pe trotuar la picioarele 
sale, ridicându-le, în schimb, pe fete. 

Andrei n-avea decât să se descurce şi singur. Ladies 
First, James Last…

– De unde naiba ai ştiut? îngăimă Andrei îndepărtând 
praful de pe costumaţia sa de safari. 

– Nu mai contează de unde am ştiut, ripostă el. Trebuie 
să ajungem rapid la… la o maşină şi s-o ştergem de aici. 
Într-o oră, două, va fi prăpăd…

Fusese cât pe ce să le spună să fugă la aeroport, însă  
această variantă ştia că nu le va aduce salvarea. Aero-
portul din Bmeko părea o amintire dintr-o altă viaţă, 
evocată de altcineva şi, la urma urmelor, habar n-avea 
cum să aterizeze, odată ce ajungeau la altitudinea de  
croazieră, pentru că se trezise înainte să afle cum se 
făcea asta. Oricum, trebuiau să dispară rapid din Bmeko. 
Se aplecă spre aparatul său de fotografiat, azvârlit cât 
colo de suflul exploziei, şi recuperă cardul de memorie. 
Acolo era, probabil, cheia întoarcerii lor acasă, odată ce 
ajungeau la un dispozitiv care putea citi SD-ul.

*   *   * 

Marcel Tache, de obicei punctual şi pregătit pentru 
orice acţiune „prin oraş”, şi prietena lui, Luiza, apărură, 
în cele din urmă, la terminalul de Plecări de pe Heathrow 
şi, spre surprinderea lui Andrei şi a Octaviei, nu aveau 
bagajele cu ei.

– Ce naiba-i cu voi, Marcel? îl interpelă Andrei cu un 
rânjet. Parcă aţi văzut pe dracu’ în parcare, sau aşa ceva.

– Nu mai mergem în Africa, anunţă el. Nu urcaţi nici 
voi în avion, le spuse, făcându-le semn să plece de la 
check-in.

– Mi-a povestit ce se va întâmpla în Africa, zise Luiza 
dintr-o suflare.

Părea speriată. Andrei o ştia drept o fetişcană impre-
sionabilă. Poate că văzuseră vreo ştire recentă la CNN 

sau BBC News, de care el nu ştia, plecând mai repede 
de-acasă. Sau îi spusese Andrei ceva aflat în ultima clipă.

– În Bmeko o să aibă loc un adevărat prăpăd, vorbi 
Tache. Insurgenţii vor pune mâna pe oraş şi-i vor executa 
pe toţi străinii. N-am chef să ne numărăm printre victime.

Andrei observă că oamenii aşezaţi pentru check-in  
trecuseră de ei, coada tot înainta, în piuitul iritant al sen-
zorilor de la controlul antiterorist. Unii dintre pasageri 
se descălţau, îşi scoteau centurile cu catarame metalice. 
O apucă pe Octavia de mână şi o trase spre el, făcând 
câţiva paşi spre coadă. Târau după ei trolerele şi bagajele 
de mână.

– N-aveţi decât să staţi acasă, le spuse el lui Tache şi 
Luizei. O să vă trimitem poze de pe-acolo, le promise. 
Faceţi asta după trei luni de planificare a concediului 
nostru comun, adăugă cu obidă şi reproş. 

– Nu m-ai ascultat până la capăt, răspunse Tache, 
apropiindu-se de ei. 

Băgă mâna în buzunar şi scoase aparatul său de foto-
grafiat, un Canon compact. 

– Uite, zise. Asta-i poza care ne-a salvat pe toţi, făcută 
aici, pe aeroport, înainte de plecare. Celelalte s-au şters.  
Ar fi prins bine acum, adăugă cu o undă de regret. 

Îi arătă ecranul aparatului. Erau toţi patru, la îmbar-
care, zâmbind veseli înainte de plecarea în vacanţă. 

– Ca s-o indexez ca lumea, zise Tache, pomenind de  
precizia şi ordinea lui de contabil, am setat aparatul să  
precizeze data, ora şi coordonatele geografice ale punctu-
lui în care s-a făcut fotografia, urmă el. 

Andrei se aplecă neîncrezător, urmărind afişajul. Foto-
grafia lor de la plecarea debordând de voie bună purta 
data curentă.

– Prostii, mârâi el, făcând un gest de respingere. O 
spui doar ca să ne strici şi nouă vacanţa. Trucuri din 
Photoshop sau aşa ceva. Ai o grămadă de poze cu noi.

Îşi făcuseră împreună vacanţele din ultimii ani.
Îi întoarse spatele. Instinctiv, Octavia îşi duse mâna 

spre colierul de perle de la gât, de parcă s-ar fi temut să 
nu rămână fără ele. Erau fără valoarea declarată în acte, 
bine „aranjate” însă, perle de cultură, realizate la scară 
productivă industrială. 

– Bijuurile voastre sunt false, comentă Tache. Ştiu şi 
asta.

Andrei îi aruncă amicului său o privire cruntă, încăr-
cată de dispreţ.

– Cum dracu să fie false, tâmpitule? Avem certificate 
de autenticitate pentru eleâ. Cum crezi că păcăleşti 
firmele de asigurări cu falsuri?

Erau nişte certificate falsificate la marea artă, nu le-ai 
fi deosebit de cele originale, însă despre asta nu mai suflă 
o vorbă. 

O smuci pe Olivia de mână, ca s-o aducă la realitate. 
Prietenii lor, cu care-şi plănuiseră vacanţa, erau nişte 
mizerabili. Le arătă degetul din mijloc. O întrebare începu 
însă să-i bâzâie prin minte. De unde ştia Tache de micile 
lor aranjamente de călătorie?
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– Da, chiar un înger… Cum unde? Chiar aici, în holul 
mare al prefecturii… Da, doamnă, raportez: stă aici, ne-
mişcat. Poftiţi? Nu, doamnă, nu e statuie, ce Dumnezeu, 
că la statui ne pricepem şi noi… Nu, doamnă, mă jigniţi! 
Păi se poate… E un înger doamnă, ba chiar o îngeriţă, 
după cum pare, că are fustiţă… Nu sunt beat, doamnă, 
doar îmi fac griji, că acu’ tre’ să vină dom’ prefect. Ce-o să 
zică dacă dă peste îngerul ăsta aici, în hol? Doamna şefă, 
nu e glumă, doamnă, ferească Dumnezeu! Nu, nu merge, 
stă pe loc. Doar ce dă uşor din aripi… Cum ce aripi? 
E un îngeraş cu aripi, doamnă. Cum aşa? Aşa, doamnă, 
parcă sunt de zăpadă… nu, doamnă, nu se topeşte…  
Să-mi spuneţi ce să fac, că vine acuş dom’ prefect.… Da, 
am înţeles, vă aştept… Am înţeles.

Gardianul a pus telefonul în furcă încet, de parcă 
ardea, dar el se temea să nu facă un pocinog. Cu mâinile 
pe masă, una pesta alta, privea la îngerul din hol. Părea 
că tălpile picioarelor desculţe i s-au lipit de marmura 
din pardoseală. Se uita înainte, parcă vrând să spargă 
cu privirea sticla uşilor acoperite cu grilaje masive de 
fier forjat. Ochii îi păreau stinşi, aproape ca la un orb. 
Sau, mai degrabă, ca ai statuilor din biserici. Omul în 
uniformă ar fi vrut să-şi facă cruce, dar nu ştia cum. 
Îngeraşul stătea pe loc, doar aripile pufoase şi albe i se 
mişcau încet, aducând o boare rece în holul cel larg.

De lângă scara largă, maiestuoasă, din piatră, s-a auzit 
un scâncet.

– Tati, dar este un îngeraş adevărat?
Copilul stătea în fund, cu spatele rezemat de zidul de 

piatră ce urca odată cu scara. Era cumva ascuns şi nu 
putea fi văzut decât din partea stângă a holului, parte ce 
dădea către sectorul administrativ al prefecturii, o zonă 
mai puţin importantă şi oficială.

– Taci, Fred, că vine doamna secretară. Şi dacă te vede 
te aruncă-n stradă! a izbucnit bărbatul de la pază. Iar dacă 
ne prinde domnul prefect, mă aruncă şi pe mine în stradă,  
că rămân fără serviciu. Stai acolo şi ascunde-te!

Creatura s-a întors încet şi a păşit către băieţel. Lăsa în 
spatele urmele picioarelor goale, conturate tot mai discret 
cu noroi.

– Sunt un înger adevărat. Unul mic. Nu fac rău la 
nimeni. Abia am ajuns în rai. Acum învăţ.

– Te-a trimis mama? a îndrăznit băieţelul, după ce ezi-
tase puţin. O privea cu ochii mari. Şi mama este în rai…

Aripile îngerului au început să bată mai repede, însă 
tot parcă ar fi fost obosite ori ar fi fost prea greu aerul 
pentru ele.

– Stai, a sărit gardianul de la locul lui. Stai pe loc! 
Lasă-l în pace!

Îngerul, aducând cu o fetiţă de zece ani, cu părul lung 
şi blond, s-a întors şi şi-a fixat asupra lui ochii apoşi,  
ca făcuţi din plastic tulbure.

– Numele meu este Angela. Am ajuns în rai de câteva 
săptămâni. Acum sunt la şcoala îngerilor păzitori. Nici 
măcar nu ştiu să zbor…

– Eşti îngeraşul meu? a insistat băieţelul de lângă 
scară. Părea că nu are mai mult de cinci ani. Mama mi-a 
spus că un înger va avea grijă de mine.

Creatura înaripată s-a întors încet către el, prinsă la 
jumătatea distanţei dintre tată şi fiu.

– Ai un înger care să te îngrijească, nu-ţi fie teamă.  
E cu tine mereu.

– Chiar şi acum? 
– Chiar şi acum, dar nu poţi să-l vezi.
– Dar pe tine cum te văd?
– Nu ştiu. Abia am început şcoala. Sunt prea mică. 

M-am rătăcit pe aici…
A făcut un pas către copil.
– Stai pe loc! a strigat gardianul. Lasă-l în pace! Nu 

te apropia!
Îngerul s-a oprit şi s-a întors încet către bărbatul vizibil 

încurcat.
– De ce strigi aşa, musiu? s-a auzit un glas coborând 

scara. Ce dracu’ se întâmplă aici? Era secretara prefec-
tului.

– Aici e, doamnă. Veniţi! a prins curaj agentul de pază. 
Fred, stai mai departe, să nu o încurci pe doamna…

– Ce.… ce… ce… a bâlbâit femeia la vederea îngeru-
lui ce bătea încet din aripile-i ca de vată.

– E îngeraşul trimis de mama, a şoptit copilul. O 
cheamă Angela.

– Poftim? a îngăimat secretara după câteva clipe de 
schimonoseli confuze. Cine a trimis-o?

– Fred crede că eu sunt îngerul lui păzitor, a început 
creatura, întorcându-şi ochii acum cenuşii către femeie. 
Dar eu sunt doar un înger-elev. Când am să ajung înapoi 
în rai, am să o caut pe mămica lui…

– Am să-l sun pe domnul prefect, a decis secretara. 
Prea e de tot ceea ce se întâmplă aici!

Şi-a scos telefonul şi a selectat numărul. În liniştea 
adâncă din holul mare se putea auzi cum sună.

– Da, Cristina, s-a auzit după lung timp, când părea că 
nu o să răspundă nimeni. Ajung în două minute.

Lucian-Vasile Szabo

Îngerul cu aripi de vată 
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– Dom’ prefect, avem o problemă aici, a început ea 
surescitată. E ceva neobişnuit în hol. Un fel de înger, 
îngeriţă mai exact…

A urmat o pauză lungă.
– Ajung imediat.
– Ce face? Unde se duce? a întrebat Fred, cu glas spe-

riat. Pleacă?
Îngerul cu aripi de vată a păşit încet către uşa mare din 

fier forjat şi cu geamuri givrate. A ajuns în stradă. Lumea, 
buluc după el. A cotit-o la dreapta către parcarea de la 
Universitatea de Medicină. Lumea, grămadă după el.  
S-a pierdut printre autoturismele parcate. 

A apărut şi prefectul. Maşina lui s-a oprit nervoasă pe 

locul rezervat, primul de la intrare. După câteva secunde, 
bărbatul slăbănog s-a apropiat de grupul surescitat.

– Unde-i? s-a interesat.
– A luat-o prin parcare, a răspuns repede secretara. 

Acum nu-l mai văd.
– Pata aceea albă de acolo, arată şeful administraţiei 

cu degetul. Merge la Medicină?
– Nu ştiu. Haideţi să vedem!
Aleargă împreună. Mulţimea după ei.
– Nu e nimic aici, costată Fred, după cei toţi au iscodit 

bine în jur. Doar astea…
Copilul arată cu degetul spre două urme mici de picior 

gol în noroiul de lângă rigolă. Şi începe să plângă.

Lucian Merişca

Închide lumina în lumea cealaltă 

Atunci când simţi în profunzime, în profunzime, că  
visurile au devenit mai pregnante decât realitatea şi te  
doare în cot de ce zic alţii despre cât timp pierzi tu cu  
somnul – fără să le pese de cât timp pierd ei cu reali-
tatea – înseamnă că fructele recoltei viitoare s-au copt.  
Te mai separă o pojghiţă foarte subţire, aproape transpa-
rentă, de lumea cealaltă – şi doar lenea şi adicţia la 
masochismul realităţii te mai fac să nu iei decizia cea 
mai înţeleaptă de a lăsa zilele sclavilor – de a te îmbăia 
înstelat în aurul de smoală al nopţilor – şi de a nu te mai 
trezi niciodată.

Tocmai visa aceste lucruri înălţătoare când ceasul 
deşteptător – pe care nu el, ci un alt eu îl pusese – sună 
strident şi sfâşie cearşaful cu care îşi învelise corpul şi 
mai ales sufletul.

Nu am nimic de mâncare.
Nu am nimic de băut. 
Nu am nimic de văzut.
Nu am nimic de făcut.
Nu am motive să mă trezesc.
Ca un fluture umed care iese din pupă, lăsă în urma 

sa în pat aşternuturile şi se înălţă. Poate prea mult pentru 
început, pentru că dădu cu capul de tavan sau poate, între 
timp, probabil după 12 ore de somn, camera se micşo-
rase din nou?

Adaugă câteva minute visului său şi atunci putu  
să iasă liniştit din casă, din bloc şi din artificialul în care 
subzista de o viaţă şi să schimbe câteva gânduri cu sine 
însuşi.

Ce mai faci?…
De ce mai faci ceva, când ştii că nu merită să faci 

nimic?
Ce e de făcut, ca să nu te mai deranjeze nimeni şi 

nimic?
Ce să faci ca să devii invizibil?
Invizibilitatea, pe care unii o consideră un defect, nu e 

nicio calitate. Este starea naturală a lucrurilor, înainte de 
a fi descoperite şi exploatate în realitate. Este protecţia 
neuronală care trebuie deschisă pentru a merge de la a  
la b şi apoi la infinit, fără a te teme de capcanele entropice. 
Este eul tău cel adevărat, care nu mai stă cu teama că 
visele sale de noapte vor fi descoperite la lumina zilei. 
Deschise. Şi închise.

Ai văzut?
Ai auzit?
Îl cunoşti?
Îl ucidem?
Nu era nimic din toate acestea şi totul la un loc. Ca un 

ghem de speranţe care se transformă treptat în amintiri, 
amestecându-se reversibil cu un ghem de amintiri care  
se transformă în speranţe. Şi iar.

Strigă – şi strigătul se întoarse în sine.
Se întoarse pe dos – şi strigătul său cuprinse Universul.
Îşi deşurubă capul şi îl înlocui cu un led cu lumină 

rece.
– Închide lumea în lumina cealaltă.
Şi atunci Totul izvorî, ca un vis plin de speranţă, care 

nu se mai termina n…
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Bat mingea în faţa casei, cu nepoţelul meu. Are  patru 
ani şi e foarte serios în tot ce face. Trimitem ,,lumânări” 
care aterizează pe acoperiş. ,,Sus, şi mai sus!”, strigă 
hotărât. Fiind uşoară, o poate trimite şi el pe streaşină. 
Când îi vine rândul la şut, se concentrează, se autode-
clară Superman, Spiderman ori Batman şi, după două-trei 
rateuri, loveşte mingea surprinzător de puternic pentru un 
ţânc care încă poceşte cuvintele. Odată cu ea, din când în 
când, îi zboară şlapul şi trebuie să aduc scara din şopron 
ca să i-l dau jos de pe acoperiş. ,,Mai sus, mai puternic!”, 
strigă el, şi mingea coboară de pe creasta casei, ţopăind 
pe ţigle în sunete de xilofon. E prea mic să o vadă şi o  
aşteaptă încordat să cadă, de fiecare dată în altă parte a 
curţii, aleargă să o ia în braţe şi, surprins, izbucneşte în râs.

E cald. E mijlocul verii. Cu o zi înainte a fost petrece-
rea de ziua lui. Baloanele umplute cu heliu şi prinse în 
pardoseala terasei se leagănă în adierea vântului, precum 
ciuful unei anemone de mare şi, printre ele, apare nevastă-
mea scuturând o cămaşă în capul scării de intrare în casă.

– Aveţi grijă să nu doborâţi ţigla de pe casă! Ce faceţi 
acolo?

– Aruncăm cu buzduganul până la nori, zic eu.
– Ciocanul lui Thor, mă corectează Maxi.
Nevastă-mea, Lili, se opreşte din scuturat cu mâinile 

lăsate şi marginile cămăşii se aşează peste scări ca o 
cortină.

– Maximiliam!
Ei îi place să-i rostească numele întreg, iar copilul se 

opreşte din alergat şi aşteaptă atent.
– Maximilian, strigă din nou, în timp ce vântul îi 

răvăşeşte părul, descoperindu-i complet chipul.
– Da?
– Ştii ce-i ăla un buzdugan? 
El zâmbeşte, i se luminează faţa şi zice: 
– Nu.
– Explică-i, dragă, copilului, să înţeleagă.
– Lasă că-i explic în casă, îi arăt mai bine o poză. 

N-aveam chef, în mijlocul acţiunii, să mă opresc şi să dau 
explicaţii savante.

– A zis că vrea să devină inginer când creşte mare, 
trebuie să ştie, zice ea.

– Auzi! îi strig. Inginerii fac mai degrabă ciocane.
– Atunci cum se fabrică ciocanele?
– E un ciocan fermecat, mă susţine Maxi.
– Vezi? zic. Ciocanele fermecate sunt făcute de Zei, nu 

de ingineri.
– Spune-i acum, te rog. Se încruntă, mai vântură o dată 

cămaşa şi dă să intre în casă.

Apuc să mai trimit o dată mingea în aer, când apare 
mama puştiului.

– Maxi, vrei să mănânci?
– Nu, răspunde el, cu glas înfundat.
– Hai, numai puţin, te rog.
– Mai târziu, bine? se roagă el.
Nu era bine.
– Stai! strigă Maxi şi mă trage de mânecă, să-mi ia 

mingea din braţe.
Mâinile copiilor sunt extraordinare. Nişte instrumente 

fragile, moi, catifelate, dar extraordinar de puternice. Şi, 
deşi auzindu-i exclamaţia „stai!” m-am aşteptat să fiu  
împins, el m-a tras înspre el cu degetele încleştate de 
cămaşa mea şi m-a dezechilibrat, iar nasturele manşetei 
a zburat şi s-a auzit cum cade pe gresie cu un clinchet 
repetat, de unghie bătând în marginea unei căni cu 
lapte.

– E rândul meu! îmi reproşează.
Cu mingea în braţe, fuge mult prea în spate, să-şi ia 

avânt. Are o figură serioasă, hotărâtă. Îmbrăcat cu tricoul 
cu Superman şi tenişii cu ciocanul lui Thor figurat 
pe bombeuri, pare pătruns de superputeri. Dar până la 
linia de şut îşi pierde din suflu, iar mingea de-abia urcă 
pe marginea acoperişului şi se rostogoleşte leneşă în 
streaşină.

Mă aşez pe un scaun gâfâind şi amân cât pot aducerea 
scării, încercând să-mi trag puţin sufletul. Se aşează lângă 
mine, începe să-şi penduleze picioarele şi, după câteva  
minute, zice: „Hai să ne culcăm. Suntem obosiţi.”

În dormitor, începe o nouă repriză de zbenguială: cine 
se îmbracă mai repede în pijama, eu, cu pantalonii lui, 
el, cu ai mei. Care din noi prinde un loc mai bun în pat, 
el – pe locul meu, eu – pe niciunde, căci locul meu devine 
întotdeauna ocupat, înainte să-l ating. Apoi, după ce 
reuşesc să mă întind, se opreşte din săritul în pat, ca pe 
o trambulină, şi-mi propune: ,,Hai să-ţi citesc o poveste, 
să poţi adormi”. Alege din bibliotecă o carte groasă, 
de-abia o cară. Când o deschide pe pat, observ că e un 
manual de matematici speciale. Întorcând câteva pagini 
deodată, începe să-mi povestească, pe îndelete, oprin-
du-se îndelung în dreptul paginii deschise, parcurgând 
şirurile de caractere cu degetul şi folosind cuvinte pe  
care nu le înţeleg. Accentuează cuvintele pendulându-şi  
capul înainte şi înapoi şi silabisind cuvintele. Recită 
„toţi: zece, trei-zeci, şapte-zeci” şi, cu ochii larg deschişi, 
îşi roteşte mâinile parcă nereuşind să cuprindă în cuvinte  
întreaga mulţime a acelor toţi. Încercam să-mi imaginez 
acţiunea din înşiruirea de ecuaţii diferenţiale, în acelaşi 

Traian Urdea

Supereroi 
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timp în care încercam să-mi reamintesc basmele copilă-
riei. „Ştii povestea lui Făt-Frumos?”, îl întreb, dar se face 
că nu aude. La următoarea pagină a poveştii, ajunge întor-
când câte o duzina deodată. Încerc să-i distrag atenţia din 
nou: „Făt-Frumos, un supererou din basme, avea un cal, 
la rândul său supererou. A mâncat jar şi, dintr-o mârţoag, 
s-a transformat într-un armăsar de toată frumuseţea,  
cu patru aripi, care putea străbate fulgerător timpul şi  
spaţiul.” Mă ascultă serios, apoi zice: „Stai! Trebuie să 
termin povestea supereroului”. Bine. Oricum, mă simt 
frustrat. Basmele lui sunt mult prea tehnologizate, iar 
poveştile mele, arhaice. Îmi trec degetele prin părul lui, 
blond, moale, tuns perie şi mă gândesc la Prâslea cel 
Voinic şi luptele lui cu zmeii, la puii zgripţuroaicei pe 
care i-a scăpat din ghearele balaurului şi la buzduganul…
Buzduganul care vine şuierând de la o distanţă de trei 
conace, izbeşte în uşă, în masă şi se atârnă în cui, e o 
armă neînchipuit de puternică. Dar fără graiul, fraza şi 
punctuaţia naraţiunii lui Ispirescu mă simt neputincios. 
E ca şi când aş încerca să povestesc o poezie, în loc să  
o recit. 

Aşa că, atunci când întoarce ultimul teanc de pagini, 
joc totul pe cartea unui personaj asemenea celor din 
benzile desenate: Greuceanu!

Vasăzică: „A fost odată ca niciodată etc. A fost un 
împărat pe care-l chema Roşu Împărat, cam neatent şi 
zăpăcit, foarte supărat că, pe când era în vizită la bunici, 
nişte zmei îi furaseră Soarele şi Luna de pe cer. Aşa că, 
voinicul Greuceanu, văzându-l cât era de trist şi fiind 
milostiv din fire, s-a hotărât să le aducă înapoi pe cerul 
castelului. A plecat cu o viteză aşa de mare, încât Împăratul  
a apucat să-l întrebe doar atât:

– Şi ce superputeri ai, voinicule?
– Am o singură putere: nu renunţ niciodată!”
Dar el nu asculta: şi-a întors capul spre televizor, atent  

la ce se petrecea pe ecran.
– Nu te interesează povestea?
Cu ochii la ecran, zâmbi.
– Când s-a întâlnit cu voinicul, zmeul l-a apucat de 

mijloc şi l-a trântit, băgându-l în pământ până la genunchi.
L-am privit dintr-o parte, apropiindu-mi faţa de obra-

zul lui.
– L-a prins şi Greuceanu pe zmeu de mijloc şi, trân-

tindu-l, l-a înfipt în pământ până la gât. 
Când am rostit ultimul cuvânt, i-am suflat aer pe sub 

guler. Doar s-a ferit, n-a spus nimic.
– Hei, ce faci? I-am scuturat umărul, dar el încerca 

să rămână ţeapăn. Vrei să-ţi mai povestesc? Spune! Cu  
degetul arătător i-am urmărit silueta spatelui şi s-a scutu-
rat mârâind.

– Ce-i, de ce eşti supărat?
L-am apucat de mijloc şi m-am prefăcul că îl muşc.  

A început să chicotească.
– Asta nu-i o poveste interesantă, mi-a zis. E plicti-

sitoare.
– Nu ţi-a plăcut felul în care am povestit?
S-a întors spre mine serios, rostind cuvintele rar:

– Nu. Dar nu mă interesează! E plic-ti-si-toa-re. Şi-a 
arătat dinţii, punctând: atât!

– Bine, atunci, spune-mi tu o poveste.
– Nu m-ai lăsat să termin. Povestea mea nu e gata. 

Supereroul meu e altfel.
– Oh!, hai, spune-o până la capăt. De ce nu m-ai 

avertizat? Uite, te ascult.
Sare din pat, ia din bibliotecă o altă carte de matema-

tică, aruncă pe pat creioanele colorate şi începe să dese-
neze linii frânte. Întâi cu albastru, apoi cu verde şi roşu. 
Aruncă grăbit creionul după ce l-a folosit, îngrijorat să 
nu piardă cursivitatea scrierii. Din când în când, deschide 
cartea unde se nimereşte, pare să o consulte, corectează o 
linie cu mai multe litere z suprapuse, oftează şi şopteşte: 
„Aproape am uitat să scriu!” Când a terminat, mi-a arătat 
coala şi a „citit” ştergând desenul cu degetul arătător,  
de la cap la coadă: megapascali!

Ăsta micu’ e o figură. Chiar are superputeri: a învăţat 
singur engleză uitându-se la filmuleţe pe youtube, unde 
căuta rezolvări pentru jocurile lui puzzle de pe consolă. 
Aşa că l-am asigurat că „megapascali” este un cuvânt 
foarte frumos. Este unitatea de măsură pentru presiune.

– Şi pentru vânt?
– Da, şi pentru vânt. Dacă dai drumul unui balon din 

curte, presiunea vântului îl va împinge tot mai departe 
de casă.

– Dar el se va întoarce acasă, nu?
– Păi, nu cred că ştie să se întoarcă singur. Nu-i aşa 

deştept.
– Nu ştie cum mă numesc?
– Bună idee, zic. Hai să dăm drumul unui balon, îi 

spunem care este numele tău, iar el se va întoarce să te 
caute, vrei?

– Daaaa!
Am luat-o amândoi la fugă spre curte. Maică-sa ne 

aude şi strigă: „Maxi, încalţă-te, nu ieşi afară în picioa-
rele goale!”

Maxi apucă unul din baloane şi zice: 
– Îi dai drumul şi el zboară înapoi la mine! Mă apucă 

râsul.
– Bine, zic. Hai să-l ajutăm. Iau carioca şi scriu numele 

tău pe el, bine? 
În timp ce caligrafiez cu litere mari, mă priveşte atât 

de inocent, încât am impresia că întreaga lume din jur, 
copacii, florile, acoperişul casei şi restul baloanelor i se 
scurg prin ochi direct în suflet. Îi spun:

– Uite, îi scriu şi numărul meu de telefon, dacă nu se 
descurcă mă poate suna, şi-l ajut.

– Bună idee! Dacă eu o să fiu la grădiniţă, balonul o să 
te sune pe tine şi o să-i spui ora la care ajung acasă.

Am desprins balonul, el l-a eliberat, apoi am dat mâna 
cu Maxi ca după o treabă bine făcută şi ne-am dus la 
culcare. Am adormit în gând cu palma lui firavă ţinân-
du-se molatecă de mâna mea. 

Peste două zile, sună telefonul şi răspunde nevastă-
mea. Zice că un inginer din Iaşi care pretinde că se 
numeşte Maximilian a găsit un balon prins în grilajul 
balconului, cu numărul meu de telefon scris pe el. 



42 PARADOX l Nr. 29 l noiembrie 2022

– Ce zi e azi? o întreb.
– E miercuri.
– Baloanele umplute cu heliu nu plutesc mai mult 

de trei zile şi în nici n caz pe distanţe de şapte sute de 
kilometri. Înţelegi?

Ea răspunde calm:
– S-a gândit că cineva încearcă să-i transmită un 

mesaj, aşa că a decis să caute explicaţii, aşa mi-a spus.
– E o farsă de-a lui mă-sa, zic eu. N-are cum!
– Părea destul de serios, de ce crezi că ar vrea să 

glumească cineva cu asta? Mai e şi copilul în joc, crezi 
că e normal?

– Sunt o grămadă de sociopaţi pe lumea asta care au 
grijă doar de ei. Cerşesc, fură, mint, înşală. Orice e nevoie 
ca să te simţi bine cu un efort minim sau să-i faci cuiva 
pe plac în schimbul a ceva.

– Eşti cinic.
– Eu bocesc acum după balonul ăla, cum stă el fâsâit, 

înfipt în balconul tipului ăstuia. Era spart? Nu cred, ori 
creşte pe balcon un pitbull care i-a făcut felul. Altfel, 
ajungea dincolo de cercul polar, înfipt în vârful cortului 
unui inuit.

Mă fixează cu ochii mari. Mă întreabă aproape şoptit:
– De unde avea bărbatul ăsta numărul tău de telefon?
– Sănătate la neamuri! zic. Apoi recunosc că l-am scris 

eu, din joacă, împreună cu Maxi.
– Cine te-a pus să-ţi trimiţi numărul de telefon aiurea? 

Te miri că te sună lumea? Doamne, ce prostie ai făcut!
– Îţi aduci aminte cum se învârtea duminică maică-sa  

după noi? zic. A auzit ce-i povesteam în dormitor copi-
lului şi acum joacă bâza cu noi.

Mai trec câteva minute şi sună din nou telefonul. O 
voce de adolescent îmi declară: „Salut! Sunt Maximilian!”

– Eşti pe dracu’, i-o retez.
Şi imediat mai sună o dată. A treia voce părea a unui 

bătrân, nu mi-am permis să-l apostrofez, doar i-am trân-
tit telefonul în nas. M-am uitat spre tavan şi am ridicat 
pumnul, de parcă puteam s-o văd pe mama copilului 
cocoţată acolo:

– Hei, cucoană, ai pierdut şirul celor pe care i-ai băgat 
în comedia asta? am strigat.

Nevastă-mea are o gândire analitică şi nu se lasă cu 
una, cu două. O vreme a bătut tactul cu degetele, apoi mi-a 
luat uşurel din mână telefonul, atentă la cum reacţionez, 
şi s-a dus în bucătărie. A vorbit vreo jumătate de oră.
Mi-am dat seama, după tonul vocii ei, că descoase pe 
cineva, întrebând şi revenind la întrebări, vorbind când 
mai molcom, când mai ridicat. Mi se părea oricum inutilă 
şi prea lungă discuţia, aşa că i-am strigat: „Nişte poze din 
tinereţe nu trimite şi el?” A apărut în tocul uşii cu degetul 
arătător lăcătuit pe buze, spunând surd: „Taci un pic!”

Până la urmă, individul acela a insistat să ne întâlnim  
cu el săptămâna următoare. Este inginer de sistem şi are  
treizeci de ani. E tot blond, cu ochii albaştri. Al doilea 
nume e tot Ayan şi este născut în aceeaşi zi şi aceeaşi 
lună cu Maximilian, ceea ce va fi şocant, dacă se va  

dovedi adevărat. Lili e atât de entuziasmată de rezul-
tatul întreprinderii ei, încât mi-a ţinut toată seara un şir  
de conferinţe pe tema legilor hazardului. Gradul ei de 
încredere în producerea acestui eveniment este suficient 
de justificat, doar că niciodată nu asociase teoriile proba-
bilistice învăţate în facultate cu astfel de coincidenţe cu 
implicaţii filosofice şi psihologice, care ne pot afecta 
încrederea în lumea fenomenală, aşa cum există ea.

La final, i-am spus:
– Nu pot să mă arunc de pe o stâncă, pentru că, oh my 

God, am un milion de şanse să slăbesc două kilograme.
Şi mi-am deschis o bere. La televizor s-a anunţat că  

un meteorit având greutatea unui băiat de patru ani a 
lovit Luna cu puterea a treizeci de bombe atomice, explo- 
zia având luminozitatea unei stele cu magnitudinea 4.  
Ei, şi ce?

Niciun miracol nu se naşte după un program. Se naşte 
după o serie de revelaţii a căror tensiune determină apoi 
percepţia unei realităţi alienate şi conştiinţa tulburătoare 
că el există. Dar prima revelaţie n-am avut-o când l-am 
văzut pentru prima dată. Ca majoritatea bărbaţilor, nu 
sunt un fin observator. Când merg la frizer, sunt întrebat 
ce mărime să aibă piaptănul maşinii de tuns. Eu răspund 
de fiecare dată, din comoditatea de a memora, „cu trei”, 
deşi ştiu că poala mi se va umple cu cenuşă, cea pe care 
oglinda nu mi-o arată niciodată.

Dacă o însoţesc pe nevastă-mea în supermarket şi 
trebuie să cumpere un borcan de castraveţi în oţet, eu 
privesc de-alungul raftului cu zeci, sute de borcane, de 
aceeaşi culoare, gramaj şi capac, pun mâna pe cel mai 
apropiat şi dau să trec mai departe. Ea, nu! Ea străbate 
întregul raion, studiind fiecare borcan, întorcându-l cu  
fundul în sus, ridicându-l în lumină, măsurând dimen-
siunile cornişonilor. E în stare să găsească diferenţele 
dintre două pagini fotocopiate.

Primul şoc l-am avut când ne-am cunoscut şi ne-am 
strâns mâinile. Bărbaţii îşi folosesc mâinile pentru a cu-
noaşte lumea înconjurătoare la fel cum câinii se folosesc 
de miros. Mâna noastră e un organ de simţ cu o memorie 
specială pentru aşa ceva. Una afectivă. O mână fermă 
îţi inspiră încredere, îţi dezvăluie o persoană deschisă, 
posibil sinceră, în timp ce una moale îţi sugerează un 
caracter ascuns. Am întâlnit mai demult un băiat din Iaşi; 
era tânăr şi chipeş, dar avea o faţă tristă, părea nedormit 
şi temător. Mi-a întins o mână umedă şi moale. Şi-a ţinut 
degetele strânse, de parcă încerca să-ţi transfere în palmă 
o broască. Am auzit mai târziu că era bolnav. Stând de 
vorbă cu el, am descoperit un personaj timid, retras, nu 
unul plin de el, cum ai putea crede în cazul celor care îţi 
întind o mână moartă. Sper că mai trăieşte.

Mâna lui Maxim, bărbatul care s-a recomandat Maxi-
milian Ayan, era molatecă, firavă, la fel ca a unui copil. 
M-a privit în ochi lăsându-mă să-i cuprind palma pe  
de-a-ntregul, preocupat să nu-i fie zdrobită de o încleş-
tare, care se prefigura pe faţa mea deosebit de fermă. 
Mi-am amintit de strângerea de mână de după momentul 
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eliberării balonului, când pecetluisem cu Maxi trimiterea 
mesajului în eter. Senzaţia fusese similară şi, privindu-l, 
am descoperit aceeaşi faţă luminoasă cu ochii mici, 
umezi şi buzele alungite într-un zâmbet potolit, ce-i dădeau 
un aspect de fericire fără de sfârşit, din care putea împărţi 
tuturor fără să iasă în pagubă. Asemănarea era frapantă şi 
întărită de strângerea de mână.

Lili i-a oferit un ceai, pe care l-a băut privindu-ne după 
fiecare înghiţitură, pe deasupra cănii ridicate. La început  
a stat cu ochii aproape închişi, apoi a părut să ne evalueze 
într-un mod profesionist.

– Chiar apreciez că m-aţi primit în casa voastră, 
sunteţi de treabă.

La fel ca Maxi, în timp ce vorbeşte, sprâncenele i se 
ridică ciudat, fără să-i alungească faţa, de parcă sunt 
montate pe un decor şi manevrate din spate cu o sfoară.

– Ce sprâncene frumoase are! exclamă nevastă-mea, 
privindu-l cu admiraţie. Şi părul de culoarea porumbului!

– Aţi auzit de teoria celor şase grade de separare? 
întreabă Maxim. Fiind implicat într-un proiect de social 
media, am avut ocazia să o testez, propunându-mi să 
trimit un mesaj către oricare persoană necunoscută din 
lume, folosind maximum cinci persoane, din care doar 
una este un cunoscut al meu. Astăzi nu e greu deloc, lumea 
e mică, există o mulţime de reţele sociale şi rezultatele  
nu sunt greu de anticipat.

– Lumea e construită din clişee, spun eu.
– Exact! Poţi imagina un joc global în care gamerii 

să devină toţi locuitorii planetei, nu-i greu deloc. Trăim 
într-o lume a reţelelor sociale. Ai descoperi foarte uşor 
unde locuieşte o persoană pe care n-ai mai întâlnit-o de 
multă vreme. Dar se pot întâlni oamenii din viitor cu cei 
din trecut? Asta ar fi adevărata demonstraţie că teoria 
reţelelor umane este validă.

În timp ce vorbeşte despre lungimea traseului dintre 
două noduri de comunicare şi gradele de separare, îşi ţine 
telefonul în palmă şi face scroll cu degetul mare.

– Uite, zice nevastă-mea, cu ochii umeziţi şi o expresie 
de veneraţie pe faţă, cât de sincer este. A văzut că şi noi 
suntem la fel. Inima mea îl recunoaşte, n-a îmbătrânit  
odată cu mine.

Bărbatul spune cu glas înfundat stând aplecat deasupra 
telefonului:

– Păi, da, dacă inima-mi spune da, şi nu, dacă inima-mi  
spune nu. Spun exact ce gândesc, cum simt, cum îmi 
vine. Am crezut că şi voi sunteţi la fel, nu o să vă bateţi 
joc de mine. Îşi îndreaptă spatele. Poate, câteodată… 
Zâmbeşte. Nu ştiu!

Începe o conversaţie cu cineva din ecran în limba 
engleză. Pare un joc erotic cu tot felul de dulcegării 
şi copilării. Dar forţat. Pare să joace mai degrabă un 
rol decât să încerce să o cucerească. Bagă un şir de 
emoticoane, apoi îl priveşte surprins pe Maxi, prezent şi 
el la întâlnire. Zice:

– Ar trebui să nu mai comentez de pe telefon, parcă  
am retard. E aiurea.

– Dă-i drumul, îi spun, nu ne deranjează. Vorbeşte cu 
cine trebuie să vorbeşti.

– Nu! Mai bine mă opresc. Nu-i nimic imperios. 
Fostei mele prietene îi plăcea să se drogheze. Îi plăcea 
să-şi drogheze pisica şi i-ar fi plăcut să mă drogheze şi 
pe mine.

– Mişto! exclam.
– Nu ştie să urască, nu ştie să judece, e toată doar iubire 

şi iubeşte tot ce întâlneşte. Din când în când comunicăm. 
A vorbit pe un ton moale şi relaxat, dar călcând ritmic 
podeaua cu picioarele.

– Eu am văzut cum butonezi acolo, zice Lili, plină de 
afecţiune. Dar ce e rău în faptul că te iubeşte? Ar trebui 
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să te bucuri, toţi oamenii vor să fie iubiţi. Dă-i o şansă. 
Încearcă să-ţi priveşti în suflet, sigur ţi-ai ascuns acolo 
sentimentele. Dragostea n-ai cum s-o pierzi.

– Dar nu mă interesează! E plic-ti-si-toa-re. Încerc 
doar să o ajut. Şi-a arătat dinţii, punctând: atât!

Nevastă-mea se încruntă. De mirare, i s-au mărit pupi-
lele. Cu un rictus agăţat în colţul gurii, respiră o dată 
adânc şi i-l prezintă pe Maxi cu un ton schimbat:

– Uitaţi! El e eroul nostru! El v-a adus la noi. E un 
supererou adevărat!

Maxi îşi ţine palmele lipite, prinse între genunchi. 
Cu un zâmbet melancolic, stă pe scaun aplecat şi râde. 
Nu râde în hohote. Râsul lui e ca o apă care dă să inunde, 
ca un plâns tăcut, fără suspine şi el îl ţine ferecat acolo. 
Din pricina râsului, care se tot smuceşte să iasă, are ochii 
plini de lacrimi.

– Aha, zice domnul Maxim, deci eu sunt tu, iar tu eşti 
eu. Chiar se potriveşte! Dar nu înţeleg cum m-ai găsit. 
Eu aştept să te găsesc de luni de zile şi tu ai reuşit atât de 
repede să o faci.

– Am calculat din cărţile mătuşii mele, rosteşte Maxi, 
cu glasul sugrumat.

– Eu am văzut că face ceva cu manualele mele de 
matematică din facultate, dar nu mi-am dat seama ce 
lucrează acolo.

– Nevastă-mea a terminat informatica, iar ăsta micu’ 
s-a născut matematician, zic eu. Trece în anul cinci de 
viaţă academică.

– Este un supererou, zice Maxim, e supereroul meu! 
A reuşit să mă găsească, în timp ce eu n-am reuşit să-l 
contactez pe niciunul dintre toţi ceilalţi. Cu ochii larg 
deschişi, îşi roteşte mâinile, parcă nereuşind să cuprindă  
în cuvinte întreaga mulţime a acelor toţi. Ai auzit de 
teoria celor şase strângeri de mână? îl întreabă.

Copilul zâmbeşte, i se luminează faţa şi zice: 
– Nu.
– Să zicem că vreau să ne cunoaştem şi să mă întâlnesc 

cu tine. Nu ştiu decât cum te numeşti şi cum arăţi. Dacă 
trimiţi poza unei persoane necunoscute, printr-un lanţ de 
şase prieteni, mesajul tău va ajunge la acea persoană. Dar 
dacă îmi fac o poză şi declanşez căutarea, mă voi găsi pe 
mine? Mai există alţi eu?

– Mai există? întreabă Maxi, ridicând din sprâncene.
– Asta e! Nu ştiu. Poate e o coincidenţă. Nu putem 

exista în acelaşi timp două persoane cu vârste diferite. 
Iar dacă ne întâlnim venind din alte universuri şi timpuri 
diferite, vom realiza că este aşa? Totul se întâmplă în 
mintea noastră, poate fi un vis pe care nu-l deosebeşti de 
realitate.

– Tu acum vi-sezi? întreabă Maxi, accentuând despăr-
ţirea cuvintelor în silabe cu mişcarea capului.

Domnul Maxim izbucneşte în râs şi îşi flutură mâna 
din încheietură:

– Dacă aş şti cum ai calculat, poate mi-aş da seama.
– A reuşit chiar mai mult, intervin eu. Mi-a sunat 

telefonul în seara aia de m-a înnebunit. O grămadă de 
indivizi se credeau Maximilian, am fost victima unui 
delir mesianic.

Atunci apare nevastă-mea, aşezând ceva pe masă.
– Hai, mai citeşte o dată pentru domnul Maxim, zice 

ea. Ţi-am adus aici cartea de matematică.
– Ce să citesc? se fâstâceşte copilul.
– Povestea supereroului, aşa cum mi-ai citit-o mie, 

zic. Hai că poţi, doar n-ai uitat-o.
Atunci domnul Maxim se aşeză lângă băiat, deschise 

cartea şi începu el să citească. Parcurgea şirurile de carac- 
tere cu degetul, folosind sunete ce desemnează simbo-
lurile şi literele tipăriturii, dar într-un mod amestecat şi  
de neînţeles. Accentuează tonul, silabisind cuvintele 
şi pendulându-şi capul înainte şi înapoi. Intonează pe 
alocuri, apoi ridică vocea şi o modulează. Maxi se prinde 
în joc şi îngână alături de el cuvintele bolborosite, vocile 
li se suprapun şi se desfăşoară grandioase ori tărăgănate, 
sincronizându-şi pauzele şi cadenţele, una cristalină şi 
cealaltă profundă, într-o coregrafie complexă. Apoi, cei 
doi recită împreună: „Toţi: zece, trei-zeci, şapte-zeci”, cu 
ochii larg deschişi, îşi rotesc mâinile în aer şi se opresc.

– Fiică-mea recita poezii când era de vârsta lui, zic. 
Bunică-sa îi citea cărţile, iar ea memorase ce scria pe 
fiecare pagină, aşa că aveai impresia că ştie să citească. 
Lui nu-i plac poeziile pentru copii şi nici poveştile. În 
schimb ştie să numere, să adune şi să scadă. Face socoteli 
destul de complicate. Dar de citit n-are habar!

– Ce straniu a devenit totul, zice Lili. Hai, fă-le o poză.
A doua revelaţie am avut-o atunci când cei doi s-au 

apropiat unul de altul pentru a intra în tiparul unor astfel 
de momente. Maxi în trening cu ciorapii lui albaştri cu 
roşu, domnul Maxim în blugi şi tricou cu mânecă scurtă.

Nevastă-mea îmi prinde mâna. Exclamă:
– Ce bine le stă împreună şi ce frumos au citit!
– De unde ştii ce au spus? o întreb. N-ai înţeles nimic.
– Îmi place cum sună.
Pregătindu-mă să acţionez declanşatorul aparatului, 

am văzut în cadru imprimeul de pe tricou şi m-am repe- 
zit la cutia în care păstram tot felul de „trăsnăi” produse  
de ăl mic. Desenul pe care-l mâzgălise Maxi în acea 
duminică şi pe care-l luasem cu mine ca suvenir era 
identic cu modelul de pe tricoul musafirului.

– E cântec, zice domnul Maxim, intrigat de reacţia 
mea. El cântă ecuaţiile matematice, n-are nevoie să le 
înţeleagă, simte muzica lor. E cumva instinctiv, la fel 
cum arta se manifestă instinctiv în cazul unor copiicare 
nu cunosc teoriile funcţionării ei.

Îi arăt desenul şi pare să nu realizeze similitudinea. 
Exclamă:

– Surprinzător! A făcut asta în timp ce citea? Le 
desenează în culori! E un spectacol de muzică şi magie.

Realizez că nu recunoaşte desenul. Repetă prea des 
anumite fraze şi, privindu-l mai atent, îl pot percepe atât  
la vârsta de zece ani, cât şi la şaptezeci. Vorbeşte cum 
obişnuiesc eu să vorbesc cu mine: mă învârt în jurul 
unui subiect, apoi imaginaţia încearcă să-mi facă pe 
plac, inventând poveşti de care mă las dominat. Un 
gadget al stării de semiconştienţă. Mi-aş putea imagina 
o imprimantă 3D care-l construieşte din materiale bio-
degradabile, chiar comestibile. De ce ai vrea să visezi 
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personaje din materiale rezistente? L-aş putea chiar 
mânca, aşa, prieteneşte, ca pe o portocală, să mă pot trezi 
liniştit. Mi-aş putea imagina orice, dar important ar fi cu 
totul altceva.

Zic:
– Uite ce-i: undeva, în subconştient, mă simt adus  

între somn şi realitate. Nu te întreb nimic şi nu o să te 
îndemn la nimic. Şi nu voi spune mai multe cuvinte decât 
atâtea cât să mi se termine aerul din piept, apoi poţi să 
dispari.

Îl îmbrăţişez pe Maxi şi îi mângâi părul. Un şnur 
purpuriu îi arde pe marginea pleoapelor, înconjurând 
ochii înecaţi în lacrimi. Dar nu de plâns.

– Nu mă interesează cine eşti. Copiii sunt eroii reali! 
Îi întâlnim în fiecare zi, învăţând să trăiască în lumea 
aceasta în care s-au născut şi pe care o considerăm  
a noastră, a adulţilor. Îi obligăm să ne înveţe limba, 

obiceiurile şi să ne copieze defectele. Poţi să fii el ori 
un altul. Poţi veni din alt timp ori din alt univers. Nu 
mă aştept la o povestire plină de succes, nici una anostă, 
lipsită de rezonanţă. Doar una obişnuită, despre partea 
aceea a umanităţii pe care nu o poţi distruge, care, odată 
cu fiecare nouă naştere, reaprinde speranţa că veţi deveni 
mai buni decât am fost noi.

M-am trezit şi palma lui firavă se ţinea molatecă de 
mâna mea. E cald. E mijlocul verii. Şuviţe ude i s-au lipit 
de frunte şi, în timp ce le şterg cu vârful degetelor, se 
destinde încet, apoi îşi aruncă un picior peste mine şi îşi 
afundă obrazul în căuşul gâtului meu. Cât o fi ora? Oare 
cât am dormit? O fi reuşit balonul să ajungă undeva?  
O să mă sune cineva?

Oriunde a fost purtat de vânt îl va găsi pe celalalt, băiat, 
adolescent ori bărbat, într-un fel sau altul. Indiferent de 
destin. Pentru că ei sunt peste tot.

Ma scufundam în praful gros, gri şi uscat, simţind 
în cădere, cu degetele, aşchii de pleavă – aşa numeau 
localnicii reziduul uscat şi fărâmiţat din baterea cânepei – 
şi suprafeţe lustruite ale oaselor pe care cu o zi în urmă  
le culegeam cu penseta, oase care îşi făceau veacul în 
praful podului, lângă firida misterioasă. Cădeam ca o bilă 
de oţel într-un vas cu făină, iar prin pleoapele închise 
sesizam alternând zone luminoase şi obscure. Totul în  
jur părea că se dilată, iar căderea părea că durează de o 
veşnicie. Realizând, într-o clipă de panică, faptul că abia  
mai aveam aer, am simţit la timp un gol salvator dedesubt. 
M-am prelins la propriu, precum nisipul în clepsidră, 
printr-o gaură din scândura podului, într-un alt strat, 
deasupra tavanului casei. Puteam să respir, trăiam şi 
vedeam, departe, o pată de lumină.

M-am târât disperat până la locul acela şi am aruncat 
un ochi prin fanta iluminată. Jos, în camera Medei, vecini 
şi oameni în alb vorbeau despre sfârşitul ei trist, o căutau 
vorbind în şoaptă şi nu o vedeau. Ea plutea deasupra 
lor, ca un nor fluorescent, se făcea tot mai mică şi urca.  
O uşă se deschise şi valul de aer o împinse către spărtura 
din tavan, exact către mâna pe care eu o strecurasem a 
chemare. Cu lacrimi în ochi şi cu stropul de putere care 
îmi rămăsese, m-am proptit de marginile despărţiturii 
şi am lărgit-o. O apucasem de mână, am simţit căldura 
stranie şi am tras-o spre mine. Era cât se poate de mate-

rială, strălucea şi se unduia, părea imersată în ceva 
nedesluşit, din care, sclipind rar, apăreau puncte gelbene, 
verzi, albastre. Vie, dar fără cunoştinţă, era din nou lângă 
mine! Am strâns-o la piept şi m-am lăsat pe spate, cuprins 
de gândul împăcării cu soarta, al unui sfârşit aproape 
perfect. Doi oameni şi o undă, două colecţii de molecule 
inteligent aranjate şi un câmp care le animă şi le uneşte. 
Avusesem şi mai aveam, iată, şansa să trăiesc câteva clipe 
lângă cineva deosebit. Iar sufletul acestei fiinţe, văzusem 
fascinat prin ani, depăşea strălucirea nemaivăzut de vie  
şi încântătoare de acum. 

Se făcuse zi, iar sirena de la „Ceramica” anunţa schim-
bul întâi. Auzeam potcoavele cailor şi roţile căruţelor 
pe drumul de piatră cubică, semn că sosiseră în oraş din 
nou cărăşenii cu mere. Îmi imaginam statuia lui Florian 
luminată la răsărit şi oamenii umblând pe străzi cu 
„cantele” emailate, după lapte. Din reflex, am tras mâna 
dreaptă de sub capul Medei şi mi-am căutat medicamen-
tul în buzunarul de la piept. Am înghiţit rapid tableta 
fără apă şi, ridicându-mi privirea, am avut un şoc: patru 
ochi mari, de culoarea migdalelor, frumoşi ca mărgelele 
colorate, dar mari cât podul palmei, ne fixau întrebători. 
Două patrupede cu blană ce părea fină şi lucioasă…
Uriaşe… Articulară ceva pe limba lor de neînţeles şi 
atunci Meda păru că se trezeşte. Le spuse în somn ceva, 
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strălucirea ei începu să pâlpâie şi atunci totul se puse în 
mişcare. O apucară de spate ca pe un pui şi traseră de ea.  
În disperare, m-am agăţat de mâinile ei şi m-am opus.  
Cei doi se înţeleseră din priviri şi unul mă apucă şi pe 
mine de spate. Alergau şi păreau că nu ating podeaua 
galeriilor. Ceva îi grăbea, se opriră de câteva ori în puncte 
deschise în care decorul se schimba, unul punea urechea 
pe pieptul Medei şi îi făcea semn celuilalt. Eram uluit şi 
ameţit. Din reflex, am scos din nou medicamentul şi am 
dat să mai iau o tabletă. Unul din cei doi mi-o smulse,  
o gustă şi o puse cu grijă între buzele Medei. Într-o clipă, 
celălalt apăru aducând o frunză cu o picătură de rouă. 
Păreau mulţumiţi şi cursa continuă, dar fără stres. Cred 
că eram deja în tunelul de sub Primărie, ce duce în ţara 
vecină, când ne preluă un alt echipaj. Aveau un profil 
frumos, atât cât puteam vedea ajutat de fosforescenţa 
blănii lor. Nu comunicau sonor. Meda pâlpâi de câteva 
ori şi cei doi răspunseră în acelaşi mod. Ne puseră într-un  
fel de marsupii sau buzunare şi porniră mai departe. 
Căldura culcuşului şi balansul mă traseră la somn. Nu 
încercam să înţeleg ce se petrecea, ba începusem chiar 
să visez. Oricum, până la destinaţie am dormit, „visând 
că visez” tot felul de nave şi omuleţi verzi, nicidecum 
lucruri reale şi palpabile, ca acelea pe care le trăiam.  

Mi-am privit mâinile şi nu-mi venea să cred: înce-
puseră să emită lumină şi am constatat încântat că-i 
puteam modula cu gândul culoarea şi intensitatea. Oare 
dragostea şi dovezile mele de loialitate faţă de fiinţa  
aceasta fragilă şi misterioasă, de care mă legasem în tine-
reţe prin jurământ, îmi fuseseră recompensate? Lucrul 
acesta mă făcea mic şi vinovat, nu doream să transcend, 
voiam, dacă se poate, să întorc timpul înapoi. Da, eram 
egoist, binele meu înainte de orice… Dar poate aveam să 
mă schimb şi psihic, îmi spuse eul meu – partea idealistă! 
Răbdare şi… răbdare. De câteva zile, eram într-o cetate 
pe malul drept al Dunării, în aşteptare. „Purtătorii” ne 
părăsiseră; eram aşezaţi amândoi într-o „gogoaşă” nevă-
zută de turişti. Meda prindea putere cu fiecare ceas, nu 
aveam nevoie de nimic, aşteptam ceva, o conjuncţie sau 
sosirea cuiva, nu am înţeles bine. O priveam ore întregi, 
eram fericit din nou… Comunicam numai prin culoare 
şi ritm, iar eu o luasem de la zero. Vorbirea m-ar fi 
deconspirat şi transformat în victimă sigură. Începusem 
să creştem amândoi în dimensiuni, în acelaşi ritm capa-
cităţile de control şi extinderea zonelor luminoase, în 
cazul meu, creşteau şi ele. Meda avea ceva în plus: ca şi 
în tinereţe, putea face nisipul sau mineralele să devină 
fluorescente doar apropiindu-şi degetele de ele. Era  
„trucul” meu preferat şi o rugam „să-mi analizeze spectral”  
rocile de tot felul pe care i le aduceam. I-am propus o 
vizită la Lepenski Vir. Ştia totul despre acest loc miste-

rios, despre aşezarea veche de aproape zece mii de ani  
şi despre vestigiile mutate recent din albia Dunării.  
Mi-a tradus şi desluşit pe loc câteva legende scrise în 
piatră, a depănat istoria comunităţii şi mi-a mai spus că 
nu întâmplător oprirea noastră s-a făcut acolo. Era ceva 
legat de timp, spaţiu, N-dimensiuni, evoluţie, informaţie.
Nu am reţinut şi nu am înţeles totul, dar am promis că voi 
readuce în discuţie subiectul, pentru că mă fascinează. 
Mi-a mai povestit despre peşterile de pe malul stâng, 
despre poarta de acces în altă lume, dar nu am insistat 
cu întrebările, văzând că subiectul îi produce suferinţă şi 
o deprimă. În cetatea porumbeilor ne-am redescoperit şi 
pregătit pentru ce avea să urmeze.

Nu a venit nimeni să ne transporte sau să ne conducă, 
dovadă că Meda era refăcută complet. Şi totuşi, cineva 
ne-a vizitat înainte de plecare. O apariţie îngerească, 
s-ar putea spune, s-a ivit lângă noi într-o lumină caldă, 
continuă, paşnică. A „consultat-o” pe Meda, de fapt, a  
scanat-o îndelung, în timp ce ea îşi modula aura lumi-
noasă în întreg spectrul şi producea fluorescenţa a tot ce 
o înconjura. La mine lucrurile au fost mai simple, m-a 
scanat într-o clipă şi i-a comunicat Medei ceva ce semăna 
a constatare amuzantă. Meda l-a asigurat că sunt pregătit  
şi astfel „medicul” ne-a părăsit, lăsându-ne un „ceva” ca 
un sigiliu, de care trebuia să mă servesc eu mai departe. 
Şi am plecat… De fapt, am sosit!  Nu în altă galaxie, nu  
în altă dimensiune, ci la malul mării… De ce doar aici,  
habar nu aveam… Avusesem încredere şi nu pusesem 
întrebări. Probabil că exista şi aici o încărcătură senti-
mentală, o cantitate sau doză mare de mirabil, de frumos 
şi plăcut în memoria noastră şi totodată a locului. Da, 
îmi aduceam aminte de vacanţele copilăriei şi tinereţii, 
de limpezimea apei, atingerea fină a nisipului şi sunetul 
valurilor, de serile petrecute împreună pe plajă. Dar şi de 
descoperirea că Meda probase pentru întâia oară capa-
citatea ei de a produce fluorescenţa sărurilor din apa 
mării, lucru care mă speriase teribil atunci. Acum eram 
alţii, acum totul devenise normal şi venisem împreună  
să descoperim altceva, ceva „aşteptat şi aproape de ne-
cuprins”, îmi semnaliza ea în mod repetat.

 Privea de ceva timp doar spre larg, marea era liniştită 
iar valurile cuminţi i se aşterneau pe rând la picioare. 
Părea că nu o interesează ce se petrece în jur. Aştepta. 
În curând, cerul indigo până la zenit păru că vrea să se 
lumineze la orizont, deasupra apei devenite nemişcate. 

O aură misterioasă se translată atunci de la orizont 
până în faţa noastră, ne cuprinse ca o ceaţă groasă şi 
începu să ne cunoască. În jocul formelor am ghicit, 
îmbrăcate în plasmă, fiinţe filiforme sau firave structuri 
antropomorfe. Puţin înainte de răsărit, oaspeţii sosiţi de 
departe s-au ridicat uşor deasupra apei şi au dispărut.
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Sunt patru săptămâni de când mi-am luat un Moft. 
Dacă ar fi să folosesc limbajul tinerilor, mi-am tras 
un Moft. De fapt, mie nu-mi place nici mi-am luat.  
O clonă este identică cu cel clonat, cu excepţia cipului 
implantat încă din săptămâna a treia, care creşte, se dez- 
voltă, modelând în noul creier caracteristicile ce-l vor 
diferenţia de oameni. Aşadar, am comandat o clonă 
şi acum patru săptămâni am ridicat-o de la Centrul de  
Clone de pe Calea Şagului, singurul abilitat pentru  
noul model, un monopol care ar fi trebuit să-mi dea de 
gândit.

Clona mea e identică genetic cu mine, fără a fi nicio-
dată cu totul la fel. Mie-mi place bluesul, ei – rockul, sau  
eu sunt leneş, ea e harnică şi activă. În fine, nu despre 
prima mea clonă este vorba, nici despre a doua, ale cărei 
performanţe mi-au creat probleme, ci despre, iată, a treia. 
Un model Moft, cea mai performantă clonă, doar pentru 
dumneavoastră.

Pentru început, trebuie să povestesc despre a doua 
clonă, modelul Spirit, fabricat în Suedia, cu materialul 
meu genetic, dar, aşa e întotdeauna, contează şi tehno-
logia de clonare. Încă din primele zile am avut bănuiala că 
ceva nu era în regulă cu ea. De multe ori o găseam stând 
în dreptul uşii glisante din sticlă de la terasă, privind norii 
sau doar păsărelele ce-şi făcuseră cuibul într-unul dintre 
tufişurile din spatele casei. Întotdeauna era ceva de privit 
acolo, sau doar de ascultat. Seara se auzeau cu claritate 
sirene din Timişoara, vuietul oraşului, care ajungea până 
la marginea Moşniţei Vechi, cumva diluat, dar clar şi 
distinct de micile şoapte ale faunei locale.

– Ce faci?
Se întorcea imediat şi mă întreba instinctiv dacă 

doresc ceva, abia apoi, la insistenţele mele, îmi spunea 
că urmăreşte norii sau că ascultă păsărelele. Sau şi una 
şi alta, după cum aveam să aflu mai târziu; încerca să 
găsească o corelaţie între formele norilor şi trilurile 
păsărilor.

– Totul e atât de fascinant…
Desigur, mă gândeam eu de fiecare dată, chiar este  

fascinant, dar nu într-atât, încât să crezi că există o core- 
laţie între forma şi viteza unui nor şi tonalitatea unui 
ciripit din tufiş. Ăsta a fost primul semn că ceva nu 
era în regulă cu ea, dar, cu toate eforturile mele, nu am 
găsit nimic legat de model sau de serie. Producătorul 
nu remarcase defecţiuni, iar cu cei de la Centru nu se 
putea vorbi decât la consulturile anuale. Apropo de ele, 
aţi remarcat că cei mai buni medici specialişti din oraş 
sunt în clinicile Centrului, şi nu în spitalele orăşeneşti?  

În fine, poate e doar o impresie de-a mea. Uneori, teoriile 
conspiraţioniste trec de filtrele mele de securitate.

O altă apucătură care mi-a dat de gândit a fost aceea 
de a-mi ghici gândurile. Nici nu ştiu cum a pornit toată 
nebunia asta cu intuiţia. Am totuşi o bănuială. Cred că 
era acum trei ani, aveam clona Spirit de maximum doi 
ani, iar pe cea veche, model Savage, care-mi ţinea locul 
la job, de şapte, când am cunoscut-o pe Mona. E mult spus 
cunoscut-o, mai degrabă vieţile noastre s-au intersectat 
câteva luni, după care s-au despărţit. Ea avea micile ei 
plăceri, ca noi toţi, printre care şi aceea de a ghici în 
palmă, în zaţul de cafea, în nori, în te miri ce. Şi, cum 
Spirit îmi moştenise curiozitatea, dar şi plăcerea de a 
asculta cele mai năstruşnice poveşti, stăteam toţi cinci, 
pentru că şi ea umbla mereu cu o clonă, şi o ascultam 
cum îmi citea ea viitorul.

Se pare că ceea ce, pentru restul, nu era decât un  
episod amuzant, pentru Spirit însemnase mult mai mult.  
Aşa că, după ce Mona dispăruse din vieţile noastre, 
Spirit i-a luat locul, încercând, prin mici observaţii de  
ordin empiric, să-mi spună ce-mi rezervă viitorul apro-
piat. Destinul i se părea o noţiune prea abstractă, deşi 
acum cred că doar se ascundea de mine.

Şi dacă mie mi-a atras atenţia, chiar şi atunci când nu 
găseam nimic care să-i lege pasiunile de vreo defecţiune, 
la fel a atras-o şi altora. În special Centrului, care mi-a şi 
făcut oferta:

– Un Moft, serie limitată, service pe viaţă.
Cu alte cuvinte, un fel de pungă magică din care nu 

dispar niciodată galbenii. Trebuia doar să am grijă să nu 
păţească nimic.

Clonele sunt la fel de bătrâne pe cât este şi clonatul.  
Nu primesc zile în plus, aşa cum cred unii conspiraţio-
nişti, nu îmbătrânesc nici mai repede, nici mai greu, 
nu sunt mai sportive sau mai puternice şi nici nu sunt 
indestructibile. Cel puţin aşa credeam şi eu, până nu 
demult.

Acum e rândul meu să stau în picioare în faţa geamu-
rilor mari ce dau înspre terasa din spatele casei şi să 
privesc cum se fugăresc norii pe cer, să ascult păsărelele 
din tufişuri şi să caut corelaţii acolo unde nu există alt-
ceva decât manifestarea vizuală şi auditivă a entropiei.  
Şi asta doar pentru că într-o zi m-am pomenit în faţa uşii 
cu Mona, sau ceea ce credeam eu că e Mona. M-a privit  
cu atenţie şi abia când a apărut Moft a deschis gura:

– Nu aş fi crezut niciodată că vom ajunge să ne în-
tâlnim.

Moft mi-a făcut semn să mă retrag şi a ajutat-o pe 
Mona să-şi dea jos pelerina. Afară ploua neîntrerupt de 

Daniel Timariu

Un moft 
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aproape două zile şi întreaga atmosferă mi s-a părut brusc 
suprarealistă. Vedeam picurii cum cad pe capota maşinii, 
pe frunzele salciei din faţa casei, norii grei, ce acopereau 
cerul, fuioarele de abur care se ridicau, totul acompaniat 
de sunetul ploii, al sirenelor din oraş şi al păsărelelor 
ascunse. Mi-am revenit doar ca să-i văd în camera mare 
cum stau pe fotoliu, unul lângă altul, sporovăind. Mona  
era neschimbată, cel puţin aşa mi s-a părut atunci, îi 
explica răbdătoare clonei mele o nouă tehnică de ghicit, 
ceva cu beţigaşe sau legat de boabele de orez, nu am înţeles 
prea bine. Îmi mai aduc aminte din acea seară stranie  
doar de privirea lui Savage, lungă, reflectând în ea mira-
rea, dar şi spaima. Sau poate eram eu, oglindit în ochii 
lui. Nu ştiu.

Abia a doua zi dimineaţă am avut curajul să deschid 
discuţia.

Ne luam micul dejun. Eu, Savage, care urma să plece 
spre job, şi Moft. Ultimul ne pregătise omletă simplă 
cu mozzarella, alături de o salată de roşii, castraveţi şi  
ceapă verde.

– Aşadar, am spus eu, ieri ne-a vizitat Mona.
Savage s-a oprit din mestecat, în timp ce Moft mi-a 

aranjat la îndemână cana cu cafea.
– Era chiar Mona, mi-a răspuns el şi am simţit cum 

Savage îşi întoarce ochii spre mine.
Însă răspunsul lui, departe de a mă lămuri, mi-a adus 

un plus de suspiciune. O bănuială, mai degrabă, dar 
nu doar atât, pentru că pe undeva, ceva nedefinit, ca o 
senzaţie de ireal, mi se încolăcise în minte.

– Vrei să spui că ieri ne-a vizitat clona Monei?

Moft a râs într-o scurtă rafală de sunete joase. Apoi s-a 
oprit, s-a aplecat şi mi-a tăiat omleta în bucăţi mai mici.  
Cu cât mişcările lui erau mai inutile, precum aranjarea 
cafelei sau tăierea omletei, cu atât în mine creştea senti-
mentul că sunt luat peste picior.

– Mona, mi-a explicat el, după ce s-a potolit din ceea ce 
făcea, este prototipul feminin al modelului meu.

Savage s-a ridicat atunci, ne-a spus la revedere, ne 
vedem deseară şi, cu o rapiditate de care nu mă credeam 
în stare, a dispărut. Aş fi făcut şi eu la fel, dacă aş fi avut 
unde mă duce sau dacă, în acest fel, problema tocmai 
apărută ar fi dispărut.

– Aşadar, am încercat eu să găsesc o concluzie pe un 
ton cât mai firesc, Mona este o clonă asemenea ţie. Cine 
este clonata?

Moft a cules cu furculiţa ultimele bucăţi de omletă  
din farfuria mea:

– Modelele noastre sunt construite astfel încât să  
supravieţuiască în orice condiţii. Pentru că, spre deose-
bire de modelele anterioare, noi suntem clonaţi de alte 
clone. Eu sunt clona lui Spirit, mi-a spus el atunci şi,  
cu un gest de politeţe, interzis de altfel clonelor, mi-a 
întins mâna. Dacă chiar eşti curios, mi-a spus atunci, 
clonata lui Mona a murit în urma unui accident de 
bucătărie.

– Se mai întâmplă, i-am replicat eu, fără să-mi iau ochii 
de la el.

A ridicat din umeri şi din nou a slobozit o rafală de 
sunete ce aduceau a râs.

– Se mai întâmplă, a repetat el. Exact aşa.

Sergiu Zegrean - „Intrarea în labirint”
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1. Deci habar n-am care-i treaba cu amintirea ceţoasă 
despre ce numeau „trecut” (şi nici nu-mi pasă), da’ îmi 
pare c-au scos-o excelent la capăt cu viitorul. Vechii 
îşi umflaseră capetele cu nelinişti: „încălzirea globală”, 
„extincţia”, „secătuirea resurselor”, „singularitatea”, „in-
teligenţa artificială”. Păi, mai artificială ca lumea noastră 
nu-mi închipui alta, vreodată.

De dimineaţă mă trezesc într-un fagure de-al Fabricii 
Zonale de Culcuşuri. Mă spăl cu jumate din raţia de 
apă. Cealaltă jumate o torn în bidonul de sub rezervor.  
Bidonul ăsta şi obiceiul de a-l folosi mi-au atras de 
multă vreme simpatia oamenilor iridium din adânc şi-a 
sufletelor. Ei încurajează obiceiurile, fiecăruia câte unul 
ori mai multe.

Trec în cabina de-alături să-mi fac datoria faţă de fer-
mele de nutrienţi. Uree, minerale… Apoi trag pe mine 
cămuşa croită de FZ Cămuşi şi înfulec de-a-n picioarelea 
porţia delicioasă trimisă azi prin FZ Porţii.

E momentul acela al zorilor în care mă apropii de 
hublou. Încă nu s-a luminat afară şi întunericul face sticla 
să-mi reflecte chipul. Un cenuşiu de şaişpe ani, la jumatea 
vieţii deci, bine făcut (un metru cinzeşcinci, patruzeci de 
kile), chipeş – fără fir de păr. Binecuvântată fie Marea 
Epilare din ’33, când ploile acide ale mâniei lui Krakatau 
i-au făcut egali pe toţi vechii noştri, bărbaţi, femei, adulţi 
şi copii.

Când îmi trec cu drag palma peste ţeasta lucioasă şi 
codul de bare, îi plâng pe primitivii de care vechea mea  
a apucat să-mi povestească înainte de-a fi curăţată. Robi 
ai filamentelor crescute din pielea proprie, victime. Ener- 
gia dispărea în rahaturi numite şampoane, piepteni, măr-
gele, pomezi… Devorată de saloanele pentru păr şi-aşa 
mai departe. Cică pe-atunci compatibila ta te curăţa în 
somn dacă-ţi găsea pe haine unul din firele scârboase, 
care nu-i aparţinea… Îi zicea „gelozoaie” sau ceva gen. 
Băi, eşti nebun?

Compatibila… Mă reped spre oblonul căii de oglinzi, 
nu înainte de a-mi presa fruntea în matriţă, pentru codul 
de bare. De la o vreme se şterge cam repede şi n-am 
niciun chef să mă salte vreo echipă de curăţenie fiindcă 
nu-mi poate citi datele. O să cer sufletului veghetor un 
cartuş nou de matriţă.

Deschid oblonul care dă spre culcuşul Ei. Culcuşurile 
noastre sunt pe faţa vestică a coloniei, a rezervaţiei. Stăm 
perete-n perete şi imaginea compatibilei mele ajunge la 
mine prea puţin deformată. E drept că, datorită compatiei 
pe care ne-o arată oamenii, noi doi avem bafta de-a ne 
vedea şi de-aproape, la sala de joc, în fiecare seară. Dar 

n-aş rezista peste zi fără să-i privesc chipul prin calea de 
oglinzi.

Trebuia să se trezească de-acum cinci minute. După  
şase, suntem programaţi la Casa Compatiei. Şi, mulţu-
mescu-ţi, Mamă Lună, Ea îmi răsare înaintea ochilor, 
proaspătă ca o rază de soare, în cămuşa la fel cu a mea, 
şi codul de bare mai strălucitor ca oricând. Ne privim 
secunde lungi, surâzători şi compatibili. Parcă ne-am 
vedea fiecare pe sine, căci nu ne deosebim prin nimic. 
Aceeaşi înălţime, aceleaşi trăsături, aceleaşi nuanţe. FZ 
Griuri face minuni.

Suntem una şi aceeaşi fiinţă şi dacă asta nu e compatie 
totală, deplină, plenară, ziceţi-i cum vreţi, să-mi spună 
cineva ce altceva este. Mă scufund în abisul ochilor abia 
deschişi în dimineaţa asta de compatibila. Compatibila 
mea…

„Leneşule, susură preacompatibila, n-am închis un 
ochi toată noaptea, ca să mă pregătesc pentru sesiune…”

Fireşte, niciun sunet nu răzbate până la mine, însă 
după atâtea întâlniri pe calea oglinzilor, ne citim pe buze 
orice cuvânt, fără greşeală.

2. Ieşim în faţa fagurilor de culcuşuri. Compatibila şi 
cu mine ne găsim imediat. „’Neaţa, Olga…”, îi şoptesc. 
„’Neaţa, Berlin…”, îmi şopteşte. Ne sorbim din priviri. 
Alte cupluri îşi şoptesc şi ele salutul. Unele suflete veghe-
toare nu suportă strigăte şi mişcări bruşte. Şoaptele  
se-adună ca picături în pârâiaşe, apoi cresc nestăpânite, 
sugerând foşnetului uriaş al cascadei de apă otrăvită –  
cel mai frumos loc pe care l-am zărit în viaţa mea, dincolo 
de marginea rezervaţiei. 

Ne-alăturăm coloanei. Suntem mulţi, cinci-şase sute, 
în cămuşi cu cele mai splendide griuri, un spectacol 
care-ţi face inima să bubuie în piept. Aproape toţi vom 
atinge capătul drumului, iar câţiva vor fi culeşi din mers 
de echipele de curăţenie. Pe margine, sufletele înlesnesc 
alcătuirea coloanei, planând de-a lungul aleii ce conti-
nuă până hăt, departe, cu Bulevardul Unirii.

Avem voie să ne ţinem de mână, până la Casa Com-
patiei, dar numai după ce se dă pornirea. Cu toate astea,  
sufletele închid ochii la aceste mici gesturi în avans.  
„Închid ochii” nu-i doar aşa, o vorbă. Sunt nori multi-
colori de particule şi energie executivă, emişi de trupu-
rile iridium ale oamenilor din adânc, sub scoarţa tot 
mai curată a planetei, să le facă treaba de la suprafaţă, 
eficient şi rapid. Dar le-au adăugat feţe simpatice, cu 
ochi bulbucaţi şi buzele ţuguiate de parcă tocmai ar 
şuşoti ceva. Acum, când lumea s-a împăcat, o apropiere 

Dănuţ Ungureanu

Cronicile oamenilor iridium 
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prietenoasă înseamnă şi rezultate mai bune. Aşa ne-arată 
oamenii din adânc compatia lor.

O astfel de faţă pluteşte de-a lungul coloanei şi se 
opreşte în dreptul nostru. „Gertz-Elen-Ula-Prop-Olga-
Berlin, şoptesc buzele ca un singur cuvânt, fără să se 
mişte. Totul în regulă?”

„În regulă, suflete”, îi răspunde Proposov, iar noi, 
ceilalţi, încuviinţăm.

Între noi şase, îl numim pe scurt Mutră.
„Bine, spune Mutră. Pornim.”
Coloana minunatelor cămuşi gri se pune în mişcare 

pe Bulevardul Unirii, târşâind sute de papuci. Sufletul 
nostru veghetor, un nor de energie albastră, ţine aproape.  
E şi asistent de la sala de joc. Că veni vorba, azi o să fie  
de pomină, o sesiune de sezon la CC – Casa Compatiei, 
şi cea zilnică de la sală. Pentru noi, trei cenuşii şi com-
patibilele noastre, e sărbătoare. Mulţumim oamenilor din 
adânc şi sufletelor trimise să ne ocrotească.

Până la Casă nu-i mult de mers, doar o oră, o oră şi 
ceva. Ziua e minunată. Când soarele îşi porneşte arcul 
peste rezervaţie, cerul schimbă cenuşiul prieten cu un 
verde adânc, aproape ca ochii compatibilei mele Olga.

Înaintăm cu inimile uşoare prin jgheabul lat al Bule-
vardului Unirii, păziţi de taluzurile înalte, alunecoase, 
întrerupte doar de ieşirile laterale ce duc spre munci şi 
alte rezervaţii.

„Ce zi minunată”, gungureşte Olga, făcându-mă încă  
o dată fericit, căci a intrat în gândurile mele şi-a ieşit  
de-acolo cu o bucăţică din ce simţeam eu însumi. Iar asta 
o face şi mai dorită. Drept răspuns, o strâng tare de mână.  
În faţa noastră şuşotesc veseli, de-ale lor, Prop, Ula, 
Gertz şi Elen, cu care împărţim culcuşurile şi sala de joc.

Deja întrezăresc porţile Casei. Deodată izbucneşte un  
zumzet penetrant, colosal. Parcă vine de peste tot. E sem-
nalul de alarmă. Coloana se poticneşte, ca şi cum ar avea 
de urcat o înălţime, încetineşte, se amestecă. Apoi se 
opreşte cu totul.

„Ce-i? Ce-i? Ce-i?” zboară şoaptele nedumerite, pe 
deasupra capetelor, ciocnindu-se, despărţindu-se iar.  
De-atâta adiere parcă şi sufletelor le e greu să rămână 
întregi, să nu se zdrenţuiască.

„B-băi, cre’ că iar au g-găsit o famelie şi-o să ne 
amâne sss-sesiunea, ba şi mai rău”, bâlbâie Proposov 
cam cătrănit.

Ce-i drept, pân-acum n-am prins niciodată aşa ghinion, 
să rămân fără sesiune într-un sezon, dar de câte ori n-a 
avut Prop bâlbâiala aurită?

„Mutră, îi spun sufletului nostru când fuge spre capă-
tul coloanei, de ce-am oprit?” Însă el se duce fără să mă 
bage-n seamă, ceea ce, ştiind că-i plac aptitudinile mele,  
e cam naşpa.

Ne-aşezăm, grupuri-grupuri, şopocăind, dându-ne cu 
presupusul. Coloana cenuşie se vălureşte ca sub bătaia 
vântului.

„Băi, chiar nu pricep, zice Ula, ce famelie? Nu i-au 
dibuit pe toţi, la ultimele curăţenii? Credeam că s-a ter-
minat cu mizeriile…”

Gertz plescăie. „Acu’ o sută de sezoane, «mizeriile» 
astea erau tare populare…”

„Mă laşi? îl repede Olga, dându-mi drumul. Îi înţeleg 
pe vechii care se-ascund prin canal, când vine curăţenia, 
deşi e degeaba şi nerod. Înţeleg şi furtul de porţii ori apă.  
Chiar când un cenuşiu curăţă alt cenuşiu, fără permis.  
Dar să faci O FAMELIE? Pfui, mi-e scârbă rău…”

Sufletul nostru veghetor revine în trombă. Feţişoara 
centrată pe norişorul albastru ne ordonă să ne ridicăm 
şi să ne pregătim de întoarcere. Într-o clipă, întreaga 
coloană se mişcă. Nu mai e veselia din zori. Sufletele  
se-agită pe margini.

„Azi nu mai ajungem la CC, Mutră?” îndrăznesc, iar 
el parcă-mi răspunde din mers.

„Mâine.”
Dar nu-s sigur c-a spus ceva. Iau în schimb un „şurub” 

în coaste, de la compatibila mea Olga. Câteodată cam 
întind coarda.

3. Mi s-a-ntâmplat acum două sezoane, când Mutră  
ne scotea pe fiecare, în turul de iniţiere prin rezervaţie, 
dincolo de hotarul coloniei. Cum mi-a spus chiar din 
prima zi, ca să dibuiască rămăşiţele de aptitudini ce 
mai rămăseseră în noi după liniştirile vechilor. Sufle-
tul veghetor îşi plimbă cenuşiii de-a lungul rezervaţiei, 
observându-i atent când ajung în preajma unor munci 
omeneşti: construcţii, ferme de porţii, epurarea apei ori 
reciclarea resturilor pe care vântul câmpei fără margini 
le rostogoleşte zi şi noapte către rezervaţie şi dincoace 
de zidurile coloniei. Puţini au fost ispitiţi de una ori 
alta dintre munci şi-au fost grupaţi pentru cercetări.  
Din colonia noastră – eu, ceilalţi doi de-ai mei şi com-
patibilele. Fireşte însă că nu ne dau nimic de făcut.

Dar de văzut am văzut tot, la grupul doi cercetare, unde 
sufletele forfoteau, făcându-şi treaba cu precizie. Mutră 
m-a lăsat să casc gura o vreme. Poate era şi el curios.

Îi prinseseră cu o zi înainte, într-un culcuş pustiu de la 
periferia rezervaţiei. Doi cenuşii adulţi, de vreo 14 ani,  
un vechi şi doi copii. De unde făcuseră rost de copii 
nimeni n-ar putea spune, fiindcă ei sunt duşi mereu într-o 
rezervaţie mai bună.

Se pitiseră acolo, cine ştie de când, şi puseseră de-o 
famelie. Asta-i abaterea cea mai grea în rezervaţie, 
urmată de furt şi curăţenie fără permis. Sufletele i-au 
aliniat la margine, unde peretele se dărâmase şi într-o 
clipă au inundat culcuşul până-n tavan cu sakaz, care  
s-a întărit pe loc. Apoi a-nceput cercetarea.

Am privit fascinat, minute-n şir, raza mai subţire ca 
ultima liniuţă din codul meu de bare, decupând felie cu 
felie din cubul transparent, abia zvântat, felii nu mai 
groase decât degetul mic. Urma să le studieze micron 
cu micron, în laboratoare, oamenii din adânc, pe fiecare 
în parte, apoi să recompună întregul în muzeul speciei 
noastre cenuşii.

Au luat o pauză şi-am admirat în voie tăietura la care 
se oprise raza. Era acolo o famelie întreagă, în picioare, 
secţionată pe lung, ca un desen. Feţele celor cinci cenuşii 
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se duseseră deja cu alte felii, însă imaginea fameliei 
privită dinăuntrul ei m-a fermecat.

Deodată un suflet s-a apropiat de veghetorul meu, iar 
Mutră m-a dus aproape pe sus înapoi, la culcuş. Când 
se-ntâmplă câte-o belea de-astea, e clar că nu mai e prea  
mult loc de pretenie.

4. Jocului îi zice „Fleoşc”. Mi-au rămas în minte 
numele şi nişte reguli, între alte resturi, amintiri din 
amintirile vechei mele, care le-avea de la vechiul ei. 
Resturi pe care nicio liniştire prin care-am trecut nu le-a 
şters. Pentru vechea mea a fost de-ajuns una singură. Nu 
ştim cum, eu am rămas cu firimituri din ce-au pierdut ei 
şi-asta mă face ciudat pentru oamenii din adânc şi suflete. 
Fiindcă mi-amintesc, îmi dau cu presupusul şi mint, li se 
pare c-ar fi ceva de capul meu.

„Fleoşc”, în şase, la o masă, cu bucăţi de hârtie. Vântul  
câmpei aduce pungi şi cutii de pretutindeni, unele cu 
imagini. La reciclare, ar fi fost ca şi cum aş fi vizitat 
rezervaţiile din toată lumea. Hârtiile pe care le mânuim 
noi sunt mâzgălite cu semne şi figuri. Cărţi le zice. E un 
joc de cărţi.

Prop: „Ce-ce f-faci, băi Be-berline, nu dai c-carte? 
Do-dormi?”

Eu: „Nu dorm. Doar mă gândeam ce să pun.”
Sala vuieşte de veselie, horcăielile lui Gertz, miorlă-

ielile Ulei şi ciripitul compatibilei mele Olga. Într-un colţ, 
norişorul Mutră schimbă frenetic nuanţele de albastru, 
notând conştiincios toate observaţiile jocului de azi.

Deci jucăm „Fleoşc” şi ne prăpădim de râs. „Ce se 
întâmplă, Berlin? m-a-ntrebat sufletul nostru când a ve- 
gheat prima partidă şi ne-a văzut scuturându-ne, cu ochii  
înlăcrimaţi. Este o problemă organică?” Treptat, s-a 
lămu-rit că e râs. Iar lacrimi mai văzuse destule, la vechi, 
cei procesaţi în curăţenii.

Când unul din noi pune o carte, facem toţi un gest 
legat de figura ei. Ne tragem pumni în bărbie, ne frecăm 
pe creştet, rostim vorba „fleoşc” ori altele. Şi sigur, dacă 
jocul o ia razna, o mai zbârcim. De-aia ne rupem de râs.

„Totuşi, o greşeală, chiar fără consecinţe, e ceva se-
rios, s-a arătat nedumerit Mutră. Cum poate fi un motiv 
de veselie?”

Sunt de acord că oamenii din adânc, iridium perfecţi 
din care emană sufletele, n-au egal. Şi sunt mândru că mă 
bagă-n seamă. În locul lor, făceam o singură curăţenie 
generală, nu numai pentru vechi, ci pentru toată lumea, 
şi cu asta basta. Dar câteodată mă minunează întrebările 
sufletului. Nu-s mai grozave decât alea pe care le puneam 
vechei mele, înainte de-a fi trimişi amândoi, ea şi vechiul, 
compatibilul ei, la liniştire.

„Joacă, joacă, mă-ndemnă blând sufletul. E interesant 
pentru noi. Şi dacă e interesant pentru noi, e bine pentru 
tine, Berlin. Pentru voi.”

Mie-mi spui? Păi, să jucăm.
Eu: „Şapte. Fleoşc! Deci până la urmă o fi fost o 

famelie? De ce ne-or fi întors?”
Gertz: „Zece.” (se freacă pe creştet şi noi iute ca el) 

„Habar n-am. Nimeni nu ştie. Da’ aflu eu cumva…”
Elen: „Patru. De ce să afli? De-asta nu poţi dormi? 

Poate te saltă vreo echipă.”
Prop: „D-doi. Băi Ge-gertz, te po-pomeneşti că vrei 

sssă ieşi…” (Ula îi pune mâna pe gură, oprindu-l; noi  
o imităm, ca şi cum ar face parte din joc).

Ula: „Treişpe. Bonjur madam! Cuiva i s-a făcut de 
curăţenie, ă? Gertz?

Olga: „Aşa-i. Pentru mâncărimile tale o să ne…”
Eu: „Unşpe!” (Plesnim palmele pe masă, da’ nu mai 

ştiu ce trebuie după asta.) „Băi, ori jucăm, ori vorbim.”

5. O dată la cinşpe minute, cortinele luminoase ale 
compatisoarelor se ridică, lăsând să intre perechile, în 
vreme ce altele sunt evacuate prin partea opusă şi pornesc 
spre culcuşurile lor. Pare o zi ca oricare alta.

Dar fireşte că nu e.
„Tot n-a apărut?” o-ntreb pe Elen, iar ea-mi face semn 

că nu. E înfricoşată şi noi la fel, fiindcă ştim ce urmează 
dacă javra de Gertz nu se-arată în următoarele minute. 
Perechea dinainte mai are un pic. Apoi ne vine rândul 
nouă, şi ce facem dacă suntem incompleţi?
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Ne uităm neputincioşi în jur. Pe margini, departe, 
agăţaţi de viţele ghimpoase ce împrejmuiesc Casa Com-
patiei, vreo duzină de vechi, culeşi pe drumul până aici, 
privesc lacomi ceremonia. În urma noastră, dincolo de 
porţi, Bulevardul Unirii e pustiu. Nici urmă de Gertz.

„Ce facem?” scânceşte Ula.
„Ce-ce f… facem?” se bâlbâie Proposov.
Mai puţin de-un minut şi cortina de lumină se va ridica 

la intrarea în compatisor. 
Iar Gertz ăla nu e nicăieri. Poate n-a rezistat ispitei 

de-a ieşi azi-noapte din culcuş, să afle ceva despre fame-
lia aia. Dintotdeauna a fost bolnav de curios, mai curios  
ca noi toţi la un loc. Poate l-a săltat o echipă sau s-a 
rătăcit dincolo de hotarul coloniei, unde rezervaţia sau,  
şi mai rău, câmpa, îl poate curăţa în zeci de feluri. 
Curăţenie naturală.

În câteva secunde, sufletele vor da peste o abatere 
gravă. O să pierdem toate foloasele, Mamă Lună, o să  
fim la fel cu ceilalţi cenuşii. O să ne holbăm până  
noaptea la pachetele de imagini şi vederi pe ziduri. O să 
fim la fel de blegi, dar nu ştiu cum vor fi ei. Dacă până  
azi nu ne-au făcut niciun rău, ce va fi de-acum încolo?

Mă uit în jur hăituit şi nu pot lega un plan.
Pe urmă vom avea o şedinţă de liniştire cum n-am mai 

avut. Şi dacă Gertz a făcut ceva şi mai rău înainte de-a fi 
curăţat, o să-l urmăm în doar câteva ore.

Ceilalţi privesc în pământ, tremurând.
Atunci răsună muzica fermecată, iar cortina începe să 

urce, deschizând lumea minunată a compatisorului.
Elen geme. Olga îmi strânge dureros degetele şi-şi 

apropie chipul de-al meu, privindu-mă ţintă. Zeci de 
cuvinte nerostite se revarsă din ochii ei într-ai mei. Şi  
le-nţeleg pe toate. Înţeleg tot.

„Prop, scuip vorbele, eu intru acum cu Elen, în locul 
lui Gertz. Tu vii după aia, cu Olga, în locul meu. Adică 
schimbăm toate perechile, dar câştigăm cinşpe minute, 
Prop, cinşpe minute în care eu îl conving pe Mutră să 
ne-ajute cumva.”

Proposov şi Ula dau din cap înfricoşaţi.
„Da’ de ce să rămân eu?” plânge Ula. „Dacă-s fără 

pereche mă curăţă pe mine! Să rămână Elen!”
„Faceţi cum zic, le suflu. Altfel ne curăţă pe toţi. Dacă 

avem cinşpe minute, Mutră ne-ajută. Sau poate apare 
Getz… Faceţi cum zic!”

Compatibila mea mă împinge din spate. O iau de 
mână pe Elen şi păşim înăuntru. În urma noastră, cortina  
coboară pe acordurile vrăjite.

…Pereţii au ţesătura moale şi parfumată, colorată în  
cel mai frumos gri pe care l-am văzut în viaţa mea. 
Lumina difuză cerne din tavan şi se prelinge pe stâlpii 
împodobiţi ai patului. O, patul ăsta, Mamă Lună…  
Moale şi îmbietor şi-atât de larg, că pare el singur 
o-ntreagă lume.

Şi e toată doar a noastră.
Întâi ne scoatem papucii, să simţim cu tălpile goale 

covorul gros pe care călcăm. Aerul e plin de sunete 

picurate dintr-o licoare dulce, ameţitoare, dar cumva mai 
proaspăt decât pe Bulevardul Unirii, fără să fie răcoros.

O dezbrac încet pe Elen, lăsând să alunece cămuşa ei 
peste a mea. Tremură. Braţe de iridiu lungi, mlădioase, 
şerpuiesc din tavan. Simt în umăr o înţepătură uşoară 
şi-atât. Am primit zeama care ne fereşte de boli încă 
un sezon şi pe aia care ne trebuie amândurora, pentru  
aceste clipe.

Ne scufundăm goi în patul incredibil de moale, care 
ne-mbrăţişează blând, ne-ngroapă şi ne-mpinge unul 
către celălalt. Când trupurile noastre se-ating şi se unesc, 
două jumătăţi, alcătuim împreună sâmburele viu al unui 
fruct. Respiraţia ei se linişteşte, sărut cu sărut, în vreme ce 
a mea se iuţeşte de la o clipă la alta. Îi simt fiecare muşchi 
sub pielea alunecoasă de transpiraţie. O dezmierd… Îmi 
răspunde…

Dar toate astea sunt pentru sufletele care ne veghează 
prin ochii şi urechile pereţilor. O iau pe Elen în braţe, 
mimând compatizarea. Mă ajută, însă deodată simt că  
nu e-n regulă cu ea. Se preface prea bine. Încerc să  
mă-ndepărtez, rămânând totuşi cât de aproape se poate. 
Complet aiurea.

Credeam că nu se mai termină chinul, când brusc 
acordurile muzicale se schimbă. Acum sunt triumfale, 
semn că sfertul de ceas s-a dus. Deodată minunatul pat 
îşi pierde blândeţea, bombându-se dur, îmbrâncindu-ne 
peste margini, pe covor. Ne îmbrăcăm iute, fără să ne 
privim.

Afară!
„Mutră, şoptesc cât pot de tare, suflete!”
Dar el nu-i acolo, cum ar trebui, să ne ducă înapoi, la 

culcuşuri, după ce vom fi terminat sesiunea de compa-
tizare. Mă uit peste tot, mă uit de-a lungul nesfârşitului 
drum, să-i văd ceaţa albastră. „Suflete, unde eşti?” îndrăz-
nesc să ridic glasul, riscând să atrag o echipă. Nimic.  
Nu e nimeni aici care să ne-ajute.

Oare Proposov a îndrăznit să intre cu Olga în compa-
tisor? Suntem pierduţi acum, pe loc, sau ni se mai dă un 
răgaz de agonie?

Trece un minut fără să se-ntâmple nimic. Apoi încă 
unul. Deci Prop a intrat.

Simt un gol în stomac. Elen începe să bâzâie. Ne 
prăbuşim, cu picioarele moi. Acum nu mai avem ce 
aştepta, decât fuga celor cinşpe minute şi alarma de 
abateri grave. După aia…

Şi totuşi privesc în jur, după sufletul care-şi va face 
apariţia dintr-o clipă-ntr-alta. Dar timpul rămas ca să-i 
vorbesc, iar el să mai poată face ceva e tot mai scurt. Iar 
minutele zboară de parc-ar fi doar secunde.

Apoi, într-adevăr, sună alarma.

6. Suntem în sala de joc, dar nu râde nimeni.
Cărţile sunt împrăştiate pe jos. Figurile fac mici gesturi 

de neînţeles, în lumina care clipeşte dintr-o lampă. Nu 
credeam că se poate.

Într-unul din colţurile de sus, sufletul albastru pulsea-
ză rar şi nu prea intens. Poate fiindcă legătura cu ai lui  
e destul de slabă. Dar nu ştiu ce înseamnă asta.
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Apoi coboară lângă noi. Mă crispez. Nici ceilalţi nu se 
simt prea bine. Cumva, faţa din norul de particule nu mai  
e caraghioasă, ci mai degrabă gravă.

„Elen-Ula-Prop-Olga-Berlin”, şoptesc buzele încre-
menite, ca un singur cuvânt.

„Suflete, putem să…” încep, dar nu continui, căci ochii 
falşi mi-o interzic. „Am avut noroc cu pana de energie, 
înainte să se vadă că Ula e singură… Deocamdată…”

Olga îmi acoperă palma cu degetele ei mici. „N-a fost 
noroc, Berlin. Nu înţelegi? El a făcut-o, sufletul.”

„El… bolboroseşte Prop, el a… El a de-fectat sssiste-
mul… Tu ai fost, Mu-mutră, aşa-i?”

Lumina lămpii defecte ne mânjeşte. Cinci feţe schim-
bătoare în paloarea lor, un cerc de chipuri. Doar codurile  
de bare din creştet şi cămuşile cenuşii sunt aceleaşi.

„Voi trebuie să plecaţi”, îmi spune Mutră, cu economie 
eficientă de vorbe, iar ele mă lovesc în moalele capului.

„Ce Mamă Lună vrei să zici cu asta, să plecăm? 
Unde?”

„Dincolo de colonie, dincolo de rezervaţie. Mai departe. 
Unde nu merg sufletele.”

„Dar în câmpă nu e viaţă”, spune Elen.
„Voi o să fiţi viaţa de acolo.”
Ne privim fără să înţelegem.
„Dacă rămâneţi aici, veţi fi curăţaţi la reluarea sesiunii. 

După reparaţie. Câteva ore.”
„Ce-ce să fffacem noi acolo? izbucneşte Proposov. 

A-acolo este câm-pa. Sssoarele arde. Vân-tul ne cu-
curăţă.”

„Acolo nu sunt suflete şi nici oameni în adâncuri, cu 
trupuri iridium, să ne apere”, întăreşte Ula.

Pare că la asta nu mai are răspuns. Face o pauză lungă.
„Ei nu sunt oameni, spune deodată sufletul veghetor. 

Voi sunteţi oameni.”
Nu zicem niciunul nimic.
„Noi? bâiguie Olga. Şi-atunci… oamenii din adânc?”
Mutră urcă încet la locul lui din colţ. De-acolo, cu-

vintele plouă peste noi.
„Instrumente. Structuri de calcul. Roboţi. Minţi sinte-

tice. Voi nu mai ştiţi asta. Noi v-am liniştit. Liniştirile 
sunt bune pentru voi şi pentru noi.”

În încăpere sună particule ce alcătuiesc sufletul, cioc-
nindu-se uşor unele de altele, fărâmiţându-se, regăsindu-se.

„As-ta… se bâlbâie iar Prop, as-ta nu e…”
„Suntem diferiţi, da, zice iar sufletul. Voi aţi dat viaţă 

speciei noastre. Noi avem grijă de voi. Viaţa trebuie 
ocrotită. Altfel se face linişte de tot.”

E trecut mult de miezul nopţii. Vrem să vorbim între 
noi, dar nu înţelegem ce să spunem mai mult decât ştim 
toţi. Şi sufletul veghetor nu ne lasă.

El ne împinge pe fiecare în parte şi pe toţi deodată 
afară din fagurele nostru, pe căi doar de el ştiute, de care 
n-aveam ştiinţă.

El ne poartă pe drumuri ocolite într-un loc unde  
ne-aşteaptă alte cămuşi, mai groase decât frumoasele 
noastre cenuşii, şi porţii, multe porţii. Şi aparate de făcut 
apă. Şi lucruri cărora le spune „lame”, care or să ne-ajute 
în câmpă. Câmpa e rea. Va trebui să-nvăţăm şi noi să  
fim răi.

Mutră ne duce pe drum, într-o direcţie neumblată. La 
marginea coloniei, unde mai e doar o fâşie îngustă de 
rezervaţie până la câmpă.

„De aici, mai departe”, spune.
„Şi tu? îl întreb. Ce-o să fie cu tine, după ce-ai făcut?”
Faţa din suflet îşi schimbă ridurile din nou. E iar 

hazlie, prietenoasă. Dar nu se opreşte aici, ci continuă  
să se şteargă lent, mâncată de particulele din jur.

„Poate or să mă mute la cercetare. Am preţuit mereu 
instrumentul tău numit mână, zice fără nicio legătură. 
Simplu. Eficient. Am să analizez, adaugă. Am să găsesc 
soluţii. Plecaţi.”

Privesc ochii, până când ei dispar cu totul. Nu mai e 
decât un felinar mare, albastru, care ne luminează calea 
spre câmpă. Dacă-i adevărat că noi i-am născocit pe ei, 
cu multă vreme în urmă, atunci poate ăsta e ceasul în care 
unul de-al lor ne dă nouă viaţă. Şi ceasul altei despărţiri.

Îi întoarcem spatele pe rând, prea puţin pregătiţi pen-
tru întunericul din faţa noastră. Dar soarele va răsări iar, 
peste câteva ore.

Apuc mâna Olgăi. Imediat, simt alte degete în cealaltă 
palmă. Elen? Vin zile ciudate, însă presimt c-o voi scoate 
la capăt…
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Cine crede povestea nespusǎ este cea mai fericitǎ fiinţǎ 
din lume… Suntem vreo cincizeci în încǎpere; aproape 
jumǎtate spre vârsta de 30 de ani. Un contingent târziu 
de recruţi…

Maiorul bagǎ datele în calculator; degetele sale scurte 
şi groase ca nişte cârnǎciori danseazǎ cu o incredibilǎ 
vioiciune pe tastaturǎ. Din când în când îşi înalţă capul, 
învârtindu-l ca un girofar peste bǎrbaţii şi femeile care 
îşi aşteaptǎ rândul la controlul medical. Atmosfera se 
mai învioreazǎ când intrǎ un poliţist ţinând de braţ o 
domnişoarǎ machiatǎ şi îmbrăcatǎ strident, cu buzele 
ţuguiate în formǎ de inimioarǎ.

Şobolanul zace cu coada cea lungǎ în borcanul din 
colţ…

– Fǎcea trotuarul în faţa hotelului.
– Foarte bine, o transferǎm pe domnişoara din spaţiul 

public într-un sector mai rezonabil, nu? se învioreazǎ 
maiorul. Ia dǎ încoa’ cardul de identitate, sǎ te înscriem…

Cei trei tineri aşezaţi la geam înceteazǎ sǎ mai vor-
beascǎ, iar unul din ei rânjeşte în hohotele celorlaţi:

– Hai cu noi, puicuţo, sǎ ne frecǎm puştile în tranşee.
Liniştea zilei cântǎ furtuna din norii prǎvǎliţi pe coama 

dealului. Maiorul ridicǎ din sprâncene :
– Deci, nici n-am ajuns pe front şi începem cu hǎrţuiri 

sexuale? Ia-l de guler şi bagǎ-l la «ţambal», dacǎ tot eşti 
aici, îi zice poliţistului.

Tânǎrul încearcǎ sǎ protesteze:
– Îmi chem avocatul…
– E lege marţialǎ, adicǎ aici noi facem legea, bǎiete. 

Poţi sǎ aduci şi zece avocaţi. Şase luni la arest, dupǎ care 
îţi dǎm un bobârnac pânǎ în linia întâi.

În uşǎ, poliţistul şi proaspǎtul arestat se strecoarǎ pe 
lângǎ un soldat care intrǎ cu un aer rǎvǎşit. Soldatul care 
şi-a pus soţia umflatǎ de plâns în lada patului, aşteptând 
nopţile fǎrǎ de prihanǎ…

– E belea, domnule maior. O tanti a fǎcut infarct chiar  
la vizita medicalǎ; tocmai a luat-o ambulanţa. E femeia 
aia, ştiţi, care a fost adusǎ cu cele zece vaci rechiziţionate.

– Ai! geme maiorul. Mai avem cinci vǎcuţe fǎrǎ stǎpân.
Fulgerat de o idee, privirea îi cade asupra mea ca 

umbra unui satâr:
– Stai aşa, îl am pe ǎsta pe care l-am gǎsit târându-se  

pe sub bǎncile din amfiteatru sǎ îşi caute pantalonii.  
Îl afectǎm companiei 2 infanterie, sǎ îngrijeascǎ de vaci.  
Le duci la pǎscut, le mulgi, nu-i mare lucru – mi se 
adreseazǎ, vǎzându-mi faţa prelungǎ. Poporul şi armata 
au nevoie de lapte proaspǎt şi de carne, când e cazul.

„Dar eu habar n-am cum se mulge o vacǎ”, replicǎ 
ochii mei bulbucaţi.

– Ţi-am zis, nu-i mare lucru, îţi dǎm mulgǎtoare 
mobilǎ cu minidetector Geiger-Müller şi instrucţiuni de 
utilizare. L-am folosit şi eu la capre, la ţarǎ. Şi, ca sǎ nu fii 
singur, ţi-o dǎm şi pe domnişoara sǎ te ajute…

Domnişoara renunţǎ brusc la aerul voit indiferent şi 
mǎ ţintuieşte cu privirea. Nu e nimic, e neantul, e tǎcerea  
care ţipǎ pustiu… Apoi buzele i se desfǎşoarǎ într-un 
zâmbet generos şi îmi face cu ochiul. Îşi desface lasciv 
bluza. Maiorul nu o vede, preocupat sǎ consemneze 
decizia în baza de date. În locul unor sâni generoşi, se 
etaleazǎ un piept plat: domnişoara este un el. Dintr-un 
salt, se aşazǎ lângǎ mine :

– O sǎ facem o echipǎ bunǎ, poate chiar o sǎ ne 
distrǎm. Mǎcar timpul trece mai repede…

– Ei, vedeţi cǎ pânǎ la urmǎ dracul nu-i atât de negru? 
prinde maiorul din zbor, fǎrǎ sǎ îşi ridice privirea. Aer 
curat, ca la ţarǎ; şi nici n-o sǎ staţi în spatele frontului. 
Mai greu e dacǎ trebuie sacrificatǎ o vǎcuţǎ, ştiu eu cum 
e cu animalele astea, te legi de ele, dupǎ care îţi vine  
sǎ plângi când trebuie omorâte. Dar, ce sǎ facem, asta  
e viaţa…

Martie este dus demult peste mǎri şi augustul îi surâ-
de politicos, cu creasta vâlvoi. Iar noi suntem chemaţi 
la comisia medicalǎ şi înşiraţi, în funcţie de sex, pe 
douǎ coloane. Ne dezbrǎcǎm la piele, femei şi bǎrbaţi în 
aceeaşi salǎ. Majoritatea bǎrbaţilor îşi acoperǎ sexul cu 
palmele în poziţia de bodyguard, evitând sǎ se uite la 
femeile goale. „Domnişoara” se alǎturǎ grupului meu, 
mǎ atinge complice cu umǎrul şi se uitǎ insistent sǎ 
vadǎ cu ce sunt „dotat”. De fapt, nu este curios sǎ vadǎ 
mǎrimea organului, vrea doar sǎ îmi dea de înţeles cǎ este 
„interesat”.

– Nu ne-am prezentat. Eu sunt Ancuţa – şi îmi întinde 
mâna lasciv, încercând sǎ mǎ facǎ sǎ ridic palma cu care 
mǎ acopǎr şi eu, ruşinos.

– Procopici – îi rǎspund, pǎstrând cu îndârjire mâinile 
între coapse, ca pe o frunzǎ a lui Adam.

Adam – frunza ruginie în toamna care bate departe…
– Încântatǎ – se resemneazǎ „domnişoara”.
Cei trei-tineri-rǎmaşi-doi se hlizesc în capǎtul rândului, 

stând ostentativ crǎcǎnaţi şi cu mâinile pe creştetul capului 
atunci când o asistentǎ medicalǎ începe sǎ defileze prin 
faţa noastrǎ, scanându-ne fugitiv din cap pânǎ în picioare. 
Apoi un medic ne întreabǎ pe toţi deodatǎ dacǎ suferim 
de boli „deosebite”, semneazǎ rapid o listǎ colectivǎ fǎrǎ 
sǎ îl intereseze rǎspunsurile şi vizita medicalǎ se încheie. 
Bineînţeles, suntem apţi cu toţii, chiar şi femeia plinǎ de 
pustule pe abdomen şi puştoaica aia care pretinde cǎ e 
gravidǎ în luna a doua.

Caius Chiriţă

Cel de pe urmă
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S-a întâmplat în 1989, vara.

Desigur, când m-am prezentat la şefu’ ca să ne sem-
neze delegaţiile, a trebuit să car după mine un vraf de 
hârţoage: scenariul, planul de operaţii detaliat pe etape, 
necesarul de materiale (mă rog, estimatul înmulţit cu doi, 
să aibă de unde tăia, că trebuia să facem economie) şi  
o seamă de motive temeinice, din care să rezulte logic, 
clar, la nivelul de percepţie al lui Rânză, contabilul 
nostru, de ce este imperios necesar să filmăm obiceiul 

Papalugărului din satul Corbenilor. „Bibicu” nici nu s-a 
uitat peste ele, a tras două iscălituri pe deasupra maşinii 
de scris, apoi şi-a regrupat degetele deasupra claviaturii 
şi s-a pierdut în ceaţa traco-getă ce învăluia Kogaiononul. 
Nu ştiu cât de serios credea în treaba asta, adevărul e 
că aşa mai prindea câte o ieşire la Roma şi mai scotea 
câte un ban de la Drăgan, atât pentru nevoile sale, cât şi 
pentru institut, că de la Nenea Statu’ nici nu curgea, nici 
nu picura. Cum zicea Chirilă, un prieten de-al nostru care 
e astronom de meserie şi n-are ochi decât pentru tainele 

Györfi-Deák György

Răsună codrul

Ne îmbrǎcǎm în uniforme militare şi intrǎm într-o  
a treia încǎpere, pentru un scurt instructaj; eu şi Ancuţa 
suntem singurii aşezaţi pe câte un scaun, lângǎ perete. 
Ceilalţi sunt aliniaţi pe bǎnci conform culorilor de pe 
ecusoane. Puştoaica gravidǎ este la capǎtul bǎncii, lângǎ 
noi doi; icneşte şi începe să vomeze timid pe genunchii 
Ancuţei, care se amuzǎ:

– Degeaba, fetiţo, oficial eşti deja aptǎ…
La sfârşitul instructajului, clopotul începe sǎ sune fǎrǎ  

ecou în centrul de recrutare. Dupǎ câteva minute se 
opreşte şi în faţa noastrǎ apare preotul militar. Sumbru, 
nu tandru, o curatǎ mântuire a vanitǎţii eterne – departe, 
doamna preoteasǎ atârnǎ la uscat macii însângeraţi.

– Sunteţi aleşii Domnului, sǎ apǎraţi sfânta noastrǎ 
Patrie, valorile noastre, libertatea noastrǎ. Sunteţi braţul 
înarmat al lui Dumnezeu pe Pǎmânt, sǎ facǎ dreptate în 
inegalitatea în care ne-a aruncat aroganţa speciei umane. 
Oamenii se considerǎ puri şi ne trateazǎ ca pe nişte para-
ziţi care trebuie exterminaţi. Dacă noi, pǎrinţii şi copiii 
noştri nu vrem sǎ pierim, trebuie sǎ luptǎm, aşa cum 
Domnul Dumnezeu ne-a învǎţat în Vechiul Testament: 
„Nici voi, nici copiii copiilor voştri nu veţi fi în veacul 

vecilor dacǎ nu veţi învăţa sǎ zdrobiţi duşmanii sub 
picioare ca pe nişte şerpi veninoşi, spre salvarea voastrǎ 
şi ca sǎ vǎ puteţi proslǎvi Dumnezeul vostru”. Adicǎ 
Dumnezeu este cu noi atâta timp cât noi suntem cu noi 
înşine; iar inegalitatea moştenirii noastre genetice nu 
constituie o justificare pentru masacrul la care am fost 
condamnaţi…

Dupǎ intonarea imnului, eu şi Ancuţa suntem conduşi 
în spatele bisericii care serveşte drept centru de recrutare. 
Trebuie spus cǎ departe este secolul care ne-a nǎscut 
dintr-un vierme cuibărit între cuticulele pielii zbârcite 
de timp şi de uitare… Un şir lung de vehicule blindate 
începe sǎ soseascǎ dispre apus cu prizonierii de război, 
îndreptându-se spre clǎdirea spitalului de campanie, unde  
li se va recolta sânge şi organe pentru rǎniţii noştri. Bata-
lionul de voluntari umani, activişti ai terapiei genetice 
reparatorii, care luptǎ de partea noastrǎ mai mult cu mi-
siunea de a servi drept carne de tun, defileazǎ în contra-
sens. În aerul torid, Ancuţa începe sǎ fâsâie ca o pǎpuşǎ 
care se dezumflǎ, şi în câteva minute devine o mogâldeaţǎ 
acoperitǎ de o fustiţǎ, o bluzǎ şi o perucǎ roşiaticǎ.

Soarele apune, însǎ prea târziu.

Pe
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bolţii cereşti (de aici i se trage şi porecla de Chiorilă), 
ajunsesem să trăim „ca neamţu’ Kepler, de pe urma 
«horrorscoapelor»”.

Adevărul este că nici noi nu plecaserăm la drum de 
dragul flăcăilor mascaţi, că teatru popular văzuserăm 
„bugăt” în vreme de „Cântarea României”, ci veniserăm 
mai degrabă momiţi de pălinca şi poveştile lui Ninel, 
de care avuseserăm parte ori de câte ori tânărul profesor 
coborâse din munte şi revenise acasă, în pacea burgului 
natal. Puştiul crescuse şi fusese educat la oraş, era un  
citadin get-beget. Vă dau doar un exemplu, ca să vă lămu- 
riţi cât de nevinovat era: ştia, doar avusese zece pe linie 
la şcoală, că vaca e un mamifer domesticit, crescut 
pentru lapte, carne, piele, coarne şi oase, dar nici prin 
cap nu-i trecuse că blândele joiane dădeau lapte doar 
atâta timp cât aveau viţei de alăptat. Acum descoperea, 
pe propria-i piele, cu râvna diletantului, cum e viaţa la 
ţară şi subtilitatea culturii tradiţionale, ceea ce, pentru 
mine, reprezenta o adevărată comoară. I-am mărturisit 
acest lucru şi mi-a răspuns în şagă, ca să-şi ascundă nepu- 
tinţa de a-şi asuma singurătatea: „Dacă te-ai făcut vânător 
de comori, atunci hai până aici, să-ţi arăt unde joacă 
flăcările”.

– Iată-ne, i-am zis, când ne-am revăzut pe peronul 
îngust, alcătuit din dale de beton dispuse în evantai de-a 
lungul arcului de cerc închipuit de şine. I-am strâns mâna 
şi l-am măsurat din priviri: părea un pic mai matur, dar 
tot nu-i venise încă mintea la cap.

– Faceţi cunoştinţă: Miki „Ochi-dulce”, cameraman…
– Şi hamal de lux, mormăi Berger, ca un urs surprins 

în vreme ce se îndopa cu zmeură.
– Las’ că vă ajut şi eu la cărat, sări tânărul meu prieten. 

Ninel Şipoteanu, Vergiliul vostru.
Zicea şi el aşa, ca să pară dramatic, dar nimic din ceea 

ce ne înconjura nu părea să facă parte din tărâmul unde 
lumea intra abia după ce-şi lăsase speranţele la garde-
robă: în faţă, către răsărit, dincolo de valea unde curgea 
nămolos un pârâu cu nume de apă mare, se înălţa un făget 
cât toate zile; în dreapta, priveliştea ne era obturată de un 
alt masiv, numai petice, ca o spinare de balaur acoperită 
cu o pătură multicoloră, să-i ţină de cald, că-n vale aerul 
prindea să se încălzească abia după ora zece. Pe coama 
muntelui se înşiruiau o mulţime de antene prelungi, mai 
mici sau mai mari, toate îndreptate către unguri.

– Nu ne speria! am glumit. Când avem tren de întoar-
cere?

– La noapte.
Miki îşi ţăcăni Pentacon-ul, surprinzându-ne schim-

bul de replici pe fundalul caroiat al măgurii din spatele 
nostru, apoi se grăbi să pună capacul pe obiectiv, întrucât 
Ninel ne arătă o terasă unde puteam să aşteptăm la umbră 
plecarea autobuzului.

– Cum, nu şi-a trimis primarul maşina după noi? făcu  
Miki pe dezamăgitul, deşi ştia foarte bine ce ne aşteaptă 
şi era şi el om păţit. Deoarece cota lunară de benzină 
nu-i ajungea nici cât să umble până la slujbă şi înapoi,  

îşi procurase de la sârbi o instalaţie italienească de 
alimentare cu gaz de la o butelie obişnuită, cu butan. 
Afacerea îl costase cincisprezece mii, tocmai cât câştigase 
la ultimele trei nunţi: una a comandantului de la unitatea 
de pompieri, că-şi dăduse fata după fiul unui avocat din 
Bucureşti; a doua, a unor bulgari din Vinga, unde este 
o catedrală la fel ca şi cea din piaţa Lahovari, şi a treia, 
de ţigani caraşoveni, unde căpătase şi-un cocoşel de aur, 
că-i făcuse „un favor” bulibaşei şi-i aranjase copierea şi 
distribuirea unor casete video cu filme deocheate.

– Fii bun şi iartă-l, am intervenit, încă nu şi-a trecut 
rabla pe biogaz. 

Călăuza noastră îşi petrecu peste umăr cureaua micului  
nostru magnetofon, uimit că-l simte mai greu decât în  
alte dăţi, când se găseau baterii la toate tutungeriile, şi  
ridică una dintre genţi. Însă Miki, chinuit, se pare, 
de drumul lung şi de orgoliul nesatisfăcut, îşi continuă 
interogatoriul.

– Şi nu i-ai dat de ştire că vine o echipă de la televiziune 
să-i filmeze satul?

– Ba da, se întoarse Ninel către ipoteticul reporter TV. 
A şi dispus să se asfalteze strada mare în cinstea voastră. 
Singurul bai e că nu se aştepta să sosiţi atât de repede,  
ci peste vreo zece-douăzeci de ani.

– Până atunci îl schimbă de douăzeci de ori.
– Cred că aşa şi-o fi zis şi el: de ce să mă leg la cap, 

dacă n-am cu ce.

Am pornit împovăraţi cu echipamentul şi bagajele  
pe lângă blocurile ţuguiate, toate acoperite cu ţigle şi  
cu streşini de jur-împrejur, locuite de oameni pricepuţi  
şi îndrăzneţi: dacă, din lipsă de combustibil, centralele 
termice întreţineau iarna doar un foc mocnit, cât să nu 
îngheţe conductele, oamenii se descurcaseră după posi-
bilităţi şi din pereţii afumaţi, prefabricate de beton, 
răsăreau ca nişte ţepi burlanele unor sobe montate în 
interior. Ici-colo, pe câte un balcon, gospodarul înce-
puse deja să îngrămădească lemnele de foc, cu gândul la 
sezonul următor.

Terasa autogării fusese separată de lumea înconju-
rătoare printr-un gard de şipci. Acoperişul de şindrilă 
lăcuită era susţinut de o infrastructură înjghebată din 
bârne de brad băiţuite cu smoală dizolvată în petrol. 
M-am aşteptat ca în interior să găsim un mobilier rustic, 
în ton cu faţada: nişte bănci masive, cu lemnul prost 
geluit, de-a latul unor mese grele, cu tăblii de două degete 
grosime, cum văzusem la o berărie din Braşov. Dar, în 
mod surprinzător şi totuşi liniştitor, ţarcul de scânduri 
fusese populat cu patrupedele de metal, vopsite în alb, 
comune în toate grădinile de vară. Locul îmi plăcea, nu 
era aglomerat şi serveau numai bere la sticlă.

– Încă n-a ieşit schimbul, mă lămuri Ninel şi plecă în  
căutarea unui ospătar. Reveni peste câteva clipe însoţit  
de o blondă cam trecută, dar cu buze senzuale, îmbrăcată 
curăţel şi cuminte. Miki schiţă un surâs care ar fi înver-
zit-o instantaneu pe nevastă-sa, dacă ar fi fost prezentă,  
şi comandă trei beri.
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– Dă-o încolo de bere, că nu curg apele de pe noi. Mai 
aveţi din vinul ăla roşu? se interesă tânărul licenţiat în 
fizică.

Femeia zâmbi şi răspunse afirmativ.
– Atunci fac cinste. O dată pe secol se întâmplă să-mi 

vizitaţi sihăstria. Două sticle, vă rog.
– Doriţi să serviţi şi ceva de mâncare? se interesă 

chelneriţa.
– Nu, mulţumim, am intervenit eu, cu gândul la sala-

riile dascălilor începători.
– Câte doi cârnaţi prăjiţi de fiecare, hotărî gazda. Cu 

hrean sau cu muştar? ne întrebă mândru nevoie mare că 
acolo, în creier de munte, nu duceau lipsă de unele dintre 
alimentele obişnuite, imposibil de găsit în magazinele din  
marile oraşe. Ce-i drept, pâinea se vindea şi aici pe cartelă, 
dar era dintr-aia de două kile, cât o roată de Trabant.

– Au un Cabernet de Miniş, o minunăţie! se entuziasmă  
Ninel după plecarea ospătăriţei. Clătiţi-vă bine cerul 
gurii cu el, că în sat n-au decât „cotilă”, un vin sec, aspru, 
dărâmător de capete, din care dacă ai băut o dată, a doua 
oară o coteşti pe uliţa vecină, ca nu cumva să te vadă 
gazda şi să te cheme să bei din el.

Destupă sticla şi ne turnă în pahare.
– Sunt gazde primitoare. Nu-s oameni răi, vremurile 

sunt de pomină. Nea Ceaşcă vrea să facă blocuri în 
centrele de comună şi să-i mute acolo pe toţi cei din sate. 
Vrea să-i preschimbe în lucrători agricoli.

Clasa muncitoare merge în Paradis? m-am întrebat.  
Îi duce şi pe ţărani acolo?

N-am lăsat să-mi scape nicio ironie, pereţii aveau 
urechi şi ferestrele, ochi. Poate că totuşi vom scăpa: ruşii  
au trecut la perestroică, ungurii i-au lăsat pe nemţii demo-
craţi să treacă în Germania „americanilor”, polonezii  
şi-au făcut un guvern sindicalist.

– Şi oamenii ce zic? am tatonat terenul.
– Acum nu zic nimic, că nu-i vreme de povestit.
Făcu o pauză şi apoi şopti:
– Aşteaptă iarna.
Mi-am amintit de spaţiile întinse, acoperite de un covor  

continuu de zăpadă, unde, pe porţiunile fără perdea fores-
tieră, nu se mai cunoştea unde e şoseaua.

– Grozav. Mămăliga nu explodează! interveni Miki  
cu ciudă.

– Hai să vă spun eu o grozăvie, una care mi s-a 
întâmplat chiar mie. V-o spun fără înflorituri, promise 
dascălul, exact cum s-au petrecut faptele. Anul acesta, 
cu vreo două săptămâni înainte de vacanţa de primă- 
vară, am plecat cu clasele mari să plantăm puieţi pe  
văile de sub codru. Pe vremuri fuseseră împădurite şi 
ele, dar cu specii fără valoare economică, aşa că s-a găsit 
cineva la partid care a dat dispoziţie să fie defrişate şi 
transformate în păşune. Sătenii au încercat să-i deştepte 
pe tovarăşii şefi, să le arate că nu-i a bună, dar fostul 
primar le-a tăiat avântul: „V-o cere Partidul, mă! Vă 
puneţi voi cu Partidul?” Ce altceva să ştie el, decât să 
dea cu pumnul în masă, că doar nu era decât o venitură 
trimisă cu ARO-ul de la judeţ. „Venitură” le zice pe aici 
veneticilor.

Nici secretarul de la Partid nu era mai breaz. Fusese 
prieten de pahar cu „Micul Prinţ”, drept care mămica 
luase măsuri şi-l trimisese într-o parte a lumii unde 
rachiul se fierbea în două rânduri, în cazanul mare şi-apoi 
într-unul mic, poate-poate se va procopsi cu o ciroză.

– Abia când au apărut în întreaga lor grozăvie râpele 
Bilorului, tovarăşul şi-a dat seama de greşeală şi a dat 
fuga la judeţ, să întoarcă porunca. Între timp s-au mai 
ţinut nişte plenare, că a fost o vreme peste măsură de 
ploioasă, apoi s-a dus lumea să aleagă un nou primar, 
că-i rotea şi pe aceştia ca pe şefii de post, nu cumva 
să prindă cheag, au venit şi mai multe ploi, unele mai 
potolite, altele mai repezite. În toamnă am avut de cules 
mălaiul ceapeului, n-am mers nici la şcoală, până când 
n-am lăsat tarlalele ca-n palmă, apoi a venit iarna şi a 
îngheţat pământul. Până s-au găsit nişte bani, să se repare 
ce s-a stricat, a dat firul ierbii. Ne-au căutat pădurarii şi 
s-au înţeles cu Tiluţă, directorul nostru, că în fiecare an 
se nimereşte să fie şi iarnă, iar şcoala are nevoie de lemne 
de foc, aşa că îi ajutăm cu drag, toamna cu fructele de 
pădure, vara cu viermii de mătase…

Ei, când am terminat cu săpatul şi răsăditul lotului 
şcolar, ne-am apucat de treabă. Nu era o muncă grea, 
trebuia doar să înfigi hârleţul în pământ, să-l tragi un pic 
de coadă, cât să se caşte pământul şi să pui în deschizătură 
un fir de salcâm, mare cât nuiaua de Miculaş. Era însă 
monoton, dar copiii ştiau cum să facă să nu se plictisească, 
bineînţeles, pe nervii noştri.

La început, totul a mers fără probleme, dar cum am 
pătruns în valea Dumoaiei, mai către inima muntelui, 
au început să ne lipsească elevii. Unul-doi, mai treacă-
meargă, căci era timpul de semănat mălaiul şi de lucru 
la grădină, iar acolo unde familia nu trăia împreună  
cu bunicul sau bunica, fraţii mai mărişori rămâneau  
acasă şi aveau grijă de cei mici şi de animalele din 
gospodărie, dar câte zece deodată sărea deja în ochi, 
mai ales că nu bântuia nici o boală prin împrejurimi.  
Ne-am adunat laolaltă: Tiluţă, maiştrii şi diriginţii şi am 
pornit prin sat să ducem muncă de lămurire cu părinţii 
absenţilor.

Problemele au apărut încă de la prima gospodărie 
unde am intrat. Aici locuia Traianul Bojii, mecanicul de 
pe combina nemţească de la S.M.A., singura de acest fel, 
care curăţa porumbul atât de curat, încât niciodată n-am 
avut ce depănuşa după ea. Omul ne-a primit în curte, că 
tocmai potrivea o coadă de furcoi, dar nu prea ne-a băgat 
în seamă. Ba şi-a repezit fata să ducă „gdiboliţele” la apă, 
ba şi-a mânat feciorii să încarce aracii în car, că urmau să 
plece la vie. Tiluţă, directorul nostru, s-a înfuriat repede, 
s-a făcut roşu ca un curcan, a lăsat tactul pedagogic 
deoparte, că nu-l ajuta cu nimic şi s-a răstit de-a dreptul  
la gospodar: „Dar bine, măi Traiane, am ajuns să viu la  
tine ca la ţigani, să mă milogesc de tine să-ţi trimiţi co- 
pilul la şcoală?” Omul a pus bota deoparte şi a clătinat 
din cap: „Dom’ director, eu mi-am trimis pruncul aista 
la şcoală ca să înveţe carte, că de lucrat, poate să lucreze 
şi acasă!”

– Bine zis, făcu Miki.
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– Bine, bine, dar omul cu ale lui şi noi cu ale noastre, 
că aveam o treabă de îndeplinit şi nu se găsea nimeni 
dornic s-o facă în locul nostru.

– Bine că n-a slobozit câinele, ca atunci când v-aţi urcat 
în „pomniţar”, mi-am amintit de una dintre aventurile 
sale, de pe vremea când crescuse viermi de mătase.

– Baciu Traian e om de treabă, nu ca măgarul de 
Văsălică.

– Ce-i pomiţarul? se interesă Miki.
– Dudul. Pe-aici, dudelor li se zice „pomniţe”, că-s 

nişte poame mai mici, îl lămuri Ninel.
– E protejat prin lege, i-am făcut lui Miki cu ochiul.
– Dudul, poate. Dar gâsculiţele? 
– Gâsculiţele?
– Ei, n-aţi auzit de hainele noi ale gâştelor? Când se 

coc „murele de pom”, vin la ele cârduri de raţe şi de 
gâşte, se-ndoapă până la refuz, apoi pleacă… – Miki îşi 
şerpui palma elocvent, dorind să ne arate cât de sinuoase 
erau cărările păsăretului în asemenea împrejurări – …de 
parcă vin de la cârciumă.

– Ce ştii tu! m-am umflat în pene, preaplin de ştiinţă 
şi de vin. Din lemnul său se fac cele mai bune butoaie de 
păstrat pălinca.

Miki îşi mângâie pântecul, semn că ştie încă un loc 
potrivit pentru depozitarea „ochişorilor de veveriţă”.

– Hainele noi ale gâştelor? se minună Ninel. Ander-
sen!?!

– Nu, nicidecum. El e cu lebedele. E o poezioară 
ungurească pentru copii. Una foarte veselă. E adevărat  
că gâştele au salvat Capitoliul, dar nu-s nişte zeiţe, au 
făcut şi multe prostii.

Făcurăm amândoi ochii mari. Văzându-ne interesaţi, 
cameramanul continuă:

– Înainte de Paşti, o gospodină de la ţară a scos vişinata 
din beci, a turnat-o în sticle şi a aruncat resturile la gunoi. 
Gâştele din bătătură au descoperit vişinele îmbibate 
în tărie, le-au mâncat şi s-au îmbătat lemn Tănase. Au 
adormit ca moarte. Când le-a descoperit şi a văzut că sunt 
inerte, ce şi-a zis femeia? Măcar să rămân cu puful fin 
de pe ele şi să fac nişte perini, nişte plapume din el. Şi-a 
chemat cumetrele şi au ciupilit păsăretul, apoi au aruncat 
gâştele goale în pârâu, să le mănânce racii. Cum apa era 
încă rece, păsările s-au deşteptat din beţie şi au început să 
facă tărăboi, deoarece le era frig. Ţărăncile, când au văzut 
„învierea”, s-au speriat, mai ales că era ditamai larma. 
Atunci, una dintre vecine a venit cu ideea salvatoare: să 
le coasem hăinuţe mucalitelor! Şi, până în vară, când li 
s-a refăcut „ţinuta” naturală, gâştele s-au bălăngănit prin 
sat purtând nişte hăinuţe de păpuşi.

Am râs cu poftă.
– Femei de treabă, nu şi-au abandonat orătăniile.
Tânărul profesor făcu un semn că acum el urmează. 

Reluă povestea pădurii distruse pe un ton exagerat de 
grav, dându-ne fiori.

– Cam aşa ceva ne-a zis şi mama lui Dinu Cârneaţă: 
că ea nu-şi lasă băiatul pe mâna noastră, că-i singurul ei 

ajutor de când i s-a prăpădit bărbatul şi nu vrea să-l vadă 
îngropat de viu, că toată lumea ştie că Muma Pădurii 
s-a supărat pe cei care i-au tăiat pădurea şi a blestemat 
Dumoaia, să se surpe peste oricine va trece pe acolo. 
Degeaba am încercat să-i spunem că de aceea sădim 
puieţii, să prindă rădăcini şi să fixeze terenul. „Ce pot să 
ţină firele alea de acaţ?” râse ea de noi. „Că o dată bagi 
sapa şi simţi cum o ia totul la vale şi-atunci, iştenuveled! 
nu-ţi rămâne timp decât să te rogi lui Dumnezeu, să vină 
careva şi să nimerească să-ţi pună crucea la căpătâi, că 
groapă ţi-ai aflat!”

– Muma Pădurii?
– Da, i s-a arătat în vis: o femeie cât ditamai stejarul, 

cu o privire de scorpie, cu părul numai curpeni şi viţe 
atârnate de ramuri. Cică mâinile toate se terminau în 
degete prelungi, cu unghii netăiate, pline de ţărână. În loc 
de haine, purta un fel de veşmânt din scoarţă, spiţărată 
de muşchi şi de licheni. Iar vocea! Vocea cea răguşită 
şi mânioasă rămăsese să răsune ca un clopot în mintea 
mamei: „Nu-l da în vale! Nu-l da în vale!”

– Chiar că sună a bătaie în dungă: „Nu-l da în vale! 
Nu-l da în vale!”

– Ei, lasă, că până la urmă a fost cu adevărat cumplit, 
dar n-a murit nimeni!

Îşi făcu discret o cruce, semn de mulţumire.
– A slobozit Dumnezeu încă o ploaie, o adevărată 

rupere de nori şi copacii rămaşi au pornit către sat, cu 
puhoiul purtător de rădăcini drept picioare. Veneau ca 
pădurea Dunsinane din „Macbeth”, lunecând fără oprire, 
îngrămădiţi pe firul fostului pârău, ca un tăvălug vegetal 
pornit să facă prăpăd în cale. Sălbăticiunile din codru 
s-au repezit în ogrăzi, stârnind larma câinilor. În câteva 
minute, toţi oamenii ieşiră din case ca să vadă grozăvia.

„Doamne, miluieşte!” se auzi ca un tunet din zeci de 
piepturi.

Şi atunci porni un vânt puternic, ce prăvăli arborii 
dintr-o coastă într-alta, trunchi peste trunchi, ca un baraj al 
brebilor. Ramurile împletite se grăbiră să prindă nămolul 
şi pietrele purtate de ape. Pădurea se opri în hotarul din 
deal al satului, domolită, dar încrâncenată: „Noi am venit 
până aici. Voi să ne duceţi înapoi!”

Lui Miki îi străluciră ochii:
- Trebuie să văd! Mergem?
- Nicio grabă, acolo-i şi azi. Atât doar că, după furtuna 

cea de pomină, au ieşit bărbaţii şi băieţii cei mari la 
reîmpădurit. Şi-au lucrat cu râvnă.

- Şi crezi că au îmbunat-o pe Muma Pădurii? m-am 
interesat într-o doară.

Dintr-un bloc din apropiere, se deschise o fereastră 
şi, într-un act de rebeliune făţişă, zbură ca un canar 
scăpat din colivie cunoscuta melodie a „Phoenix”-ului 
timişorean:

     Fată verde cu părul pădure.
     Simţi cum privirea lor vrea să te fure.
     Noaptea-n ei ţese ie,
     Zburătorii ca să vie…
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Cristian Ghinea

Bernabella
(Fragment de roman)

„– Şi totuşi, e pe jumătate om!
– Acea jumătate a fost suprimată.”
Star Trek – seria I

(…) Îşi uită ideea, la sunetul sirenei ca de 
vapor pe care o slobozi camionul uriaş, negru, 
oprit în parcare. 

Imediat, o gaşcă ciudată se înstăpâni asupra locului, 
de parcă ar fi avut ca misiune ocuparea perimetrului 
benzinăriei. Inutil să mai spun, era prima fază a „opera-
ţiunii” care avea să le dea complet vieţile peste cap în 
următoarele săptămâni.

El, Omul Liliac, i-a văzut primul pe pe Cavalerii 
Apocalipsei, înveşmântaţi în haine negre de piele.

Se uita contrariat la forfoteala lor, fără a pricepe nimic. 
Parcă urmărea un film absurd, fără subtitrare, made in 
extremul orient.

Capitolul următor – în care cititorii, plictisiţi 
de zbaterile Omului Liliac, cer intrarea în scenă 
a Femeii Fatale.

Din grupul celor în negru se desprinse o siluetă femi-
nină. Păşi în lumina verde de la intrare, ca într-o aură 
artificială. Salopeta mulată pe corp îi accentua formele 
şi, preţ de o clipă, Liliacul crezu că se apropie de el chiar 
divina Eva Avalanche, pe care o aştepta de atâta amar 
de vreme. Eva, fata din centrul revistei camuflate în casa 
de marcat, companioana lui secretă din lungile nopţi 
singuratice petrecute la benzinărie. 

Desigur că-şi pierduse minţile atunci când o întrebă 
şoptit, cu glas tremurând: Eva?…

Misterioasa femeie, cu chipul mascat de ochelari opaci,  
îşi strânse buzele intens rujate într-un fel de triunghi şi 
răspunse tăios: Nu, Bernabella!

Omul Liliac se reculese o clipă, avu puterea să se adune 
şi îşi regăsi tonul profesional: Ce doriţi?

Am venit după carburant! – se prăvăli peste el replica 
precipitată, imperativă, de parcă ar fi zis: Dă-ne benzina! 

Era o somaţie, iar el se supuse umil, înconjurat de 
siluetele cu chip de insecte, înveşmântate în ţoale de 
piele.

Manevra cocoşat pompa, într-o tăcere mormântală. 
Când „liniştea” celor care îl încercuiseră, ameninţător, 
deveni de nesuportat, Omul Liliac îşi permise o curiozitate. 

Cu treburi, prin zonă? În ultima vreme, rar vezi feţe  
noi pe aici. De fapt, mai deloc. Oraşul e mort… – conti-
nuă cu voce joasă, ca pentru el. 

Cineva din grupul cel ciudat rânji straniu şi benzi-
narul îşi zise că asta nu-i de bine. 

Îl salvă proaspăta lui cunoştinţă, periculoasa Berna-
bella, care tocmai ieşea din magazin, râzând cu gura până 
la urechi. Ţinea în mână o plasă plină şi-l informă cu tupeu, 
unduindu-şi provocator şoldurile: Mi-am permis să iau 
câte ceva dinăuntru. Scrie că e cu autoservire, nu?

Sub apăsarea celor din jur, Omul Liliac îşi înghiţi 
limba, iar Bernabella izbucni din nou într-o rafală de râs 
isteric: E singurul magazin de aici, nu? 

Şi îi arătă plasa cu ce adunase de rafturi, pe care scria: 
„Mulţumim că ne-aţi ales pe noi!” Mda, măcar aici aţi 
nimerit-o. Noi v-am ales… 

Nu prea aveţi alternative pe-aici, hait?! – răcni dama, 
în timp ce trăsăturile ei frumoase, dar reci, sufereau o  
oribilă transformare. În locul divei sexy de până adinea-
ori, costumul de latex stătea să crape pe un ditamai 
zdrahonul cu fălci albăstrii şi pătrate. Un ins dur şi înspăi- 
mântător, al cărui chip semăna, cumva, neliniştitor, cu 
al răvăşitoarei Bernabella.

Mă cheamă Vernavel şi sunt producător de film – tună 
noua creatură, întrupată atât de nefiresc şi pe neaşteptate. 
Îl flancară doi indivizi cu freze punk, desprinşi parcă  
din poveştile gotice de groază. 

Iar ei sunt colaboratorii mei apropiaţi: dr. Jank, 
asistent de platou, iar celălalt este regizorul Mondragon. 
Vom turna un film în oraşul vostru, măi ăsta, că tot te 
interesa ce învârtim noi pe aici, vom turna pentru că 
suntem siguri că veţi accepta. Şi aşa vă cam plictisiţi 
prin locurile astea, nu-i aşa, băiete?! – răcni maleficul 
Vernavel, răsucindu-se pe călcâie. Iar când se întoarse, 
îl găsi pe bietul Om Liliac încremenit, alb la faţă ca un 
cadavru.

După ieşirea lui demenţială, Vernavel s-a metamorfozat 
din nou în diavoliţa Bernabella, care-şi mângâie lasciv 
coapsele şi-i trimise o bezea de rămas-bun, din vârful 
buzelor: Ciao, iubitule! Ne mai vedem noi! 

…Aici, cât suntem încă sub vraja mirajului, ar fi nime-
rită o pauză în povestire. Să admirăm firmamentul ireal, 
pictat în nuanţe neverosimile de roşu, mov şi gri. Cerul 
extravagant, în culori ţipătoare, decupa sileta Omului 
Liliac ţintuit pe loc, de parcă ar fi fost bătut în cuie, în 
pragul magazinului.
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Şi cât am făcut noi pauza asta de respiraţie, caravana 
străinilor a şi dispărut în zare.

Sile avea pretenţia nerealistă că numele lui 
vine de la Silicon Valley

Oameni suntem, şi avem bucuria de a trăi. Oameni 
suntem, şi ne încăpăţânăm să trăim şi-n locurile triste şi 
ciudate de pe faţa pământului ăstuia, ca-n acest oraş de la 
capătul lumii, unde o trupă de ciudaţi voia să turneze un 
film memorabil. 

La barul cu pereţi de tablă, fostă staţie de autobuz 
pe linia fosta gară – fosta zonă industrială, noutăţile erau  
comentate febril. Clarvăzătorii Sile Fierbântatu şi un 
altul, căruia îi vom zice Cataroi, pentru că nici istoria, 
nici Enciclopedia Britanică nu i-au consemnat adevăratul 
nume, ei bine, ăştia doi, Sile şi Cataroi, făceau schimb 
reciproc de informaţii, în timp ce citeau la ziar rubrica 
favorită, cea de comemorări.

Şi ei văzuseră în centrul oraşului reclama, ditamai 
afişul, cu madam Marinela, regina genelor şi a unghiilor 
false, înfăţişată ca mare actriţă de cinema într-un viitor 
film. Ei da, asta era o provocare pentru cei doi comentatori 
pretins avizaţi de zvonuri. Cum de le scăpase aşa ceva?! 

Marele Nimic există şi traversează, fumegând, 
deşertul Dragostei noastre

Femeia cu sâni asimetrici şedea strâmbă, de-a curme- 
zişul intrării în butic. Aştepta, cu un şold ridicat provo-
cator şi cu celălalt lăsat în jos, pentru contrabalans. 

Umplea şerpuitor diagonala uşii, aşa, de-a dracu’, 
numa’ să nu intre vreunul acolo. Şedea putoarea în uşă, 
fumând cu neruşinare, până când, răzbind prin dogoarea 
încălzirii globale, i se arătă el, ursitul amant, ibovnicul.

Dilă zis Calu’ îşi bălăngănea coccisul ascuns hilar sub 
bermudele atârnânde. Venea din sex opus… ăă… ăsta, 
din sens contrar. 

Aşa începe orice poveste de dragoste aiurea, poveste 
incoerentă de amor şi nebunie, consumată în odaia cu 
tapet din carton înflorat, lipit necorespunzător cu clei 
prenadez, furat din fabrică.

Poveste sordidă, în care el n-are nici BeAmVeu de 
fiţe, nici ochelari de soare italieneşti cu siglă de firmă şi 
nici măcar un pedigree aşa-zis sănătos, cu cromozomii 
disciplinaţi, aliniaţi în ordine de bătaie, ca o infatuată 
armată ariană. Nici vorbă! 

Calu’ şi Marinela erau două specimene de serie B,  
aşa că şi amorul lor era, firesc, aidoma unui film de cate-
goria B. Dar, la naiba, măcar se întâmpla cu adevărat!

Căci ea, în fond, nu-i oferise la început decât un servi-
ciu mărunt, prestat cu discreţie, atent, fără zbateri inutile.  
O relaţie molcomă, consumată într-o amiază toridă de 
vară, la umbra storurilor protectoare.

I-a plăcut de el pentru că, sărmanul, se străduia din 
greu să-şi merite porecla, deşi, cum v-am spus, alte argu-
mente în afara celor din aşternut nu prea avea. N-avea 

BeAmVeu, avea doar o rablă de Dacia 1300 ruginită, din 
a cărei siglă rămăseseră doar literele şi cifra din mijloc, 
adică CIA 1, căci omul nostru avea şi umor. CIA 1, aşa 
de sanchi, ca să se ştie că şi Dilă era antisistem. Ca toată 
lumea, de altfel.

Între reprizele în care intra în pielea personajului 
cabalin, Dilă se ocupa mai mult cu „găinăritul”, decât cu 
grădinăritul. 

Alteori, devenea clarvăzătorul Dilă, cel care vedea clar 
prin fundul gros al sticlelor de bere. Odată golite, acestea 
erau folosite ca un fel de binoclu magic, care-i permitea 
să devină un elocvent profet de circumstanţă. 

Atunci, intra în transă şi prezicea viitoarele catastrofe 
mondiale, împachetate în explicaţii docte, aiuritoare, apo- 
caliptice. Evident, cu concurenţa reprezentată de Sile şi  
Cataroi, avea şi felurite controverse specifice clarvăză-
torilor, dar cei doi inşi erau cantitate neglijabilă, nu-l 
egalau ca stil şi charismă.

„Începe sezonul de vânătoare. Aici va fi război, nu 
film”. Oricum, aşa o prezicere nu se rostea cu voce tare, 
aşa că o ţinu pentru sine. Nici el n-o credea, risca să 
devină nepopular şi poate că, până urmă, alcoolul era de 
vină. Demonul Al Kohol, cel care era bucuros să încurce, 
să răsucească minţile oamenilor.

Mulţumit de împlinirea misiunii lui pe astă lume, Calu’ 
se întoarse la farmecul vieţii oferit de vânzătoarea care 
presta amor ieftin şi, potrivit reclamei, unghii lăcuite. 
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Prim-ministrul auzi ca prin vis dispozitivul de trezit 
şi îşi permise încă jumătate de oră de semisomno-
lenţă. Şedinţa de guvern de la prânz urma să fie extrem  
de dificilă prin caracterul ei ultraspecific. Se împlineau 
100 de ani de la momentul 1989 şi, în sfîrşit, Parlamentul 
recunoscuse printr-o lege organică importanţa stării de 
sănătate orală a cetăţenilor.               

Neglijenţa crasă din ultimii 100 de ani a statului faţă 
de sănătatea dentară dusese la demineralizarea în masă 
a dentiţiei alegătorilor şi aleşilor. Patroni înnebuniţi de  
dureri dentare fulgerătoare concediau arbitrar angajaţii, 
care le intentau apoi, pe bună dreptate, procese pentru 
încălcarea contractelor de muncă. Salariaţii declarau în 
mod spontan greve de tip dentar atunci când mai mult 
de jumătate din oamenii din schimburi sufereau deja, 
de la ora opt dimineaţa, de dureri acute sau, mai rău, 
pulsatile. Marii producători înregistrau salariaţi cu sticle 
de apă rece pe obraz; în secţiile în care mai exista muncă 
fizică, dinţii lucătorilor se sfărâmau la ridicarea şi a două 
kilograme… Dezastrul consta în faptul că, din cei 16 dinţi  
dintr-o cavitate orală a unui cetăţean, nu se caria doar 
unul, ci 10-11 unităţi dentare simultan.

Angajatorii autohtoni şi străini cu producţie high-tech 
reclamau lipsa de eficienţă şi randament a salariaţilor  
suferinzi, precum şi procentele în creştere de produse 
rebutate sau cu defecte ascunse, toate cauzate de lipsa de 
concentrare a personalului, generată de dureri dentare. 
Marea demonstraţie cu caracter inedit, mixt şi fără pre- 
cedent, sindicalo-patronală din urmă cu două luni, de la  
Complexul Central de producţie a Dacia Hy (cu hidro- 
gen), cu filialele şi subcontractorii ei, dusese la solida-
rizarea şi a altor mari producători, cu ameninţarea de 
grevă generală pe motive de dureri de dinţi. Această 
escaladare determinase coaliţia parlamentară să adopte 
de urgenţă Legea sistemului naţional de sănătate dentară, 
de organizare şi funcţionare a prevenţiei şi centrelor de 
urgenţă, ce aştepta de mult prin sertare. Interesul pentru 
apariţia şi intrarea ei în vigoare era direct şi din partea 
parlamentarilor, numeroşi dintre ei absentând motivat, în 
mod repetat, de la şedinţe tot din cauza durerilor dentare, 
blocând sau amânând, prin lipsă de cvorum, dezbaterea  
şi votarea a numeroase acte legislative.

În această adevărată epidemie dentară, zecile de mii 
de medici stomatologi rămaşi încă în ţară erau complet 
depăşiţi, neavând timp să realizeze decât tratamente de  
calmare a durerilor şi extracţii. Cozile la cabinetele lor  
erau enorme, lanţul obligatoriu identificare bolnav – acord  
– anestezie – extracţie – hemostază – înregistrare trata-

ment neputând fi comprimat la mai puţin de 20 minute/
pacient. Încercarea unei firme de vârf din IT de a realiza 
androizi-dentişti se dovedi, în final, inaplicabilă. Utilizând 
o cască de imobilizare fermă a capului pacientului, super-
dotată audio-video (ce realiza singură şi o anestezie 
excelentă), androizii-dentişti nu reuşeau să identifice cu 
precizie de 100% dintele infectat, unii pacienţi având 
lipsuri genetice ale incisivilor laterali, premolarilor-doi 
sau molarilor de minte. Folosind acest software insuficient 
testat şi dezvoltat, androizii-dentişti (având, toţi, o mimică 
amabilă şi încurajatoare) identificau greşit şi extrăgeau 
dinţi perfect sănătoşi situaţi în zonă, cum ar fi frumoşi 
incisivi centrali, canini puternici sau măsele bune pentru 
masticaţie.

În toate cvartalurile. farmaciile înregistrau vânzări uria-
şe de calmante şi antibiotice, care nu rezolvau durerile 
dentare decât pe termen scurt şi/sau în mod parţial, în 
timp ce o piaţă neagră înfloritoare de medicamente-
minune de provenienţă incertă nu reuşea să aducă decât 
vindecări iluzorii ale afecţiunilor dentare şi simptomelor 
lor senzitive insuportabile.                                                                              

Revenea membrilor guvernului sarcina să găsească 
cele mai bune metode practice de a stopa această neno-
rocire naţională ale cărei consecinţe economice şi sociale 
înscriau ţara pe ultimul loc în emisfera de nord la 
patologie dentară. Injectarea masivă de fonduri ale 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Băncii Mondiale 
nu a fost suficientă, din cauza utilizării incontrolabile a 
acestor fonduri în programe locale de profilaxie lipsite 
de control şi fără un suport legislativ general adecvat. În 
plus, hrănirea deficitară a cetăţenilor care evitau orice fel 
de alimente generatoare de dureri dentare dusese la tulbu- 
rări digestive şi în special neurologice din ce în ce mai 
greu de diagnosticat şi mai ales de tratat.

Spălându-se sceptic pe dinţi, în faţa oglinzii, prim- 
ministrul îşi blestema clipa lipsită de inspiraţie când 
intrase în politică, aroma pastei de dinţi neputându-i 
compensa gustul amar al lipsei de perspective practice 
a măsurilor care vor trebui luate şi pe care nu şi le putea 
deloc imagina… Miniştrii primiseră sarcina urgentă de a  
veni fiecare cu cât mai multe propuneri concrete, astfel  
încît să fie finalizate rapid Normativele generale referi-
toare la mijloacele de remineralizare dentară.

*    *    *

Primul care îşi ocupă locul la masa ovală fu ministrul 
sănătăţii. Era de specialitate medic reumatolog şi îşi 

Voicu A. David
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amintea, ca prin vis, despre rolul sistemelor tampon 
salivare şi variaţiile pH-ului salivar, întreaga sa viaţă 
profesională fiind dedicată tratării şalelor, genunchilor  
şi altor articulaţii. În pregătirea discursului de introdu- 
cere se servi, aşa cum se obişnuise din copilărie, cu o 
tabletă de gumă de mestecat care să-i stimuleze fluxul 
salivar, abia acum realizând că efectul lubrifiant al sali-
vei este de o mare importanţă atunci când ai mult de 
vorbit… Pe măsură ce membrii guvernului îşi ocupau 
locurile tradiţionale din jurul mesei, ministrul sănătăţii 
realiza, după figurile lor adormite şi din observaţiile lor 
laconice, că pe marea lor majoritate nu o interesa în mod 
deosebit subiectul zilei, aşteptându-se de la ministerul  
de resort să le propună pentru votare soluţii sigure şi 
rapide, astfel ca fiecare să se poată retrage în fieful 
personal, cu subalterni servili care rezolvă problemele 
curente specifice. 

Prim-ministrul sosi la timp şi demară şedinţa de 
guvern cu eficienţă, intrând direct în unicul punct al 
ordinii de zi şi dând cuvântul ministrului sănătăţii. Acesta 
începu prin a prezenta trei materiale strict necesare 
colegilor ce aveau niveluri de pregătire foarte eclectice. 
Primul, o simulare 3D conţinând patologia dentară, de 
la demineralizarea şi remineralizarea smalţului la rolul 
mecanismelor şi sistemelor tampon salivare. Din figurile 
plictisite ale audienţei, înţelese că puţin le păsa acestora 
de pH-ul salivar. Documentele 2 şi 3 le distribuise pentru 
studiere şi propuneri, în urmă cu o lună. De aceea făcu la 
fiecare doar scurte rezumate.   

Al doilea material era un studiu al I.E.S., Institutul 
Eurasian de Statistică, realizat pentru perioada ultimilor 
30 de ani, pe un eşantion de peste 9 milioane de cetă-
ţeni. Acest studiu concluziona că oricâtă educaţie pentru 
igiena dentară se promova în media şi pe internet şi 
oricâtă promovare făceau producătorii de paste de dinţi, 
consumul dentifricelor nu crescuse semnificativ în peri-
oada de 30 de ani studiată. Dintre persoanele din studiu, 
80% preferau însă consumul zilnic aproape neîntrerupt 
de gumă de mestecat, doar 14,5% spălându-se regulat 
pe dinţi între 5 şi 10 minute/zi. (Un grup de 5,5% nu au 
răspuns.) Studiul I.E.S. (având o marjă de eroare de 1,5%) 
nu a înregistrat comentarii semnificative. S-a votat, de  
aceea, imediat, de către membrii guvernului, cu o majo-
ritate mai mult decât suficientă, intrarea în producţie  
masivă a gumei de mestecat autohtone.  

Ministrul economiei a prezentat apoi şi soluţiile: 
capacităţile de producţie ale Concernului de Anvelope 
Victoria-Floreşti, pe care Michelin le revânduse statului 
român, datorită calităţii tot mai slabe a cauciucurilor. La 
anvelope apăreau adesea pene inexplicabile, posibile 
doar din neatenţia angajaţilor, preocupaţi primordial 
de dureri de dinţi, şi nu de calitate (cum arăta o anchetă 
internă confidenţială, devenită apoi un scandal public). 
O propunere benefică veni de la ministrul mediului: 
adăugarea la gumele de mestecat a substanţelor tradi-
ţionale din pastele de dinţi, fluorul şi calciul, în vederea  
stimulării şi susţinerii procesului dentar de reminerali-
zare. Sursele locale identificate erau fluorul din apa şi  
solurile din Mehedinţi, cunoscute pentru abundenţa aces-
tuia, şi calciul extras din calcarul din Munţii Dobrogei.   

Mulţumind celor doi colegi, ministrul sănătăţii pre-
zentă a treia parte, rezultatul unei teme de cercetare a 
Institutului Karolinska din Suedia, Departamentul Com- 
portament Consumatori. Acesta demonstra că, la promo-
varea/vânzarea cu succes a oricărui nou produs este 
fundamental să fie utilizate dependenţele preexistente 
ale subiecţilor faţă de produs, atunci când acestea sunt 
(re-)cunoscute şi nu constituie un pericol imediat sau  
ulterior. Alte studii-pilot de marketing, realizate la Uni-
versitatea Cambridge, arătau creşterea exponenţială a  
consumului oricăror produse pentru care exista deja o  
dependenţă, chiar minimală sau incipientă (bine exploa-
tată), de la dispozitive media la încălţăminte sport ori  
îmbrăcăminte. În urma studierii acestui material în avans,  
s-au înscris cu propuneri concrete (unele însoţite deja 
de formule în curs de omologare) miniştrii educaţiei,  
alimentaţiei, naţionalităţilor şi culturii. În raport cu efec- 
tele medicale, sociale şi economice, soluţiile practice  
propuse de aceştia îi interesau pe membrii guvernului  
în mod primordial. Ministrul sănătăţii dădu, prin urmare,  
cuvântul celor patru miniştri înscrişi la cuvânt, deoarece  
veniseră cu propuneri concrete.                      

Ministrul educaţiei propuse, pentru început, guma de 
mestecat având gustul combinat de corn şi lapte, care să 
şi înlocuiască acest program şcolar depăşit. De asemenea, Tr

ai
an

 A
br

ud
a



64 PARADOX l Nr. 29 l noiembrie 2022

gumele cu gust de Coca Cola şi de cânepă indiană, utile 
pentru elevi în pauzele dintre ore.                                                              

Ministrul alimentaţiei veni cu propuneri foarte utile 
pentru obezi şi bulimici, gumele cu gust de friptane, 
grătare şi mici, gumele cu gust de whisky, coniac, 
tequila, ouzo, bere şi vin pentru alcoolici, cu gusturi de 
cofeină pentru cafegii, de tutun pentru fumători, de ceapă, 
usturoi, ţelină şi păstârnac pentru vegetarieni. Pentru  
gurmanzi, formulele gumelor de mestecat cu gust de  
sos remoulade şi choux à la crème erau aproape fina- 
lizate.                                                                                   

Ministrul naţionalităţilor veni cu câteva propuneri 
culese de la colectivităţile din diferite zone din ţară. 
Ungurii au venit cu proiectul gumei de mestecat negre 
Fekete Péter, Forumul German a adus o kaugummi numită 
Ein Zwei Polizei, sârbii erau pregătiţi cu guma cu gust de 
pleşcaviţă bănăţeană, comunitatea ţigănească a venit cu  
guma Mânca-ţ-aş microbii thăi, iar grupurile de musul-
mani au finalizat guma de mestecat cu pocnitori.                                                 

Ministrul culturii propuse ataşarea la materialele publi- 
citare a unei melodii celebre adecvate, aducând câteva 
extrase din Arhiva Naţională Audio-Video. Din jazz, îi aduse 
pe Louis Armstrong cu Dipper Mouth Blues, pe Fletcher 
Henderson cu My Sweet Tooth Says, pe Herbie Hancock 
cu Your Gold Teeth II şi celebrul duet Ray Charles & Henri 
Salvador cu Le Blues du Dentiste. Piesele-experiment 

ale lui Frank Zappa – Dental Hygiene Dilemma şi Roger 
Waters – Bridge Passage for 3 Plastic Teeth au fost mai 
puţin apreciate. Din pop-rock au fost selectate Foreigner 
– Tooth And Nail, Soft Machine – Teeth şi, nu în cele din 
urmă, Alexandru Andrieş – Mă doare măseaua şi Joe 
Dassin – La Fleur aux dents. Ultimele două, celebre  
în topurile din trecut, se clasificară pe primul loc, urmând  
să fie departajate într-o selecţie ulterioară.   

În final, ministrului sănătăţii îi veni, şi lui, o idee  
suplimentară. Pentru cetăţenii cunoscuţi a avea oribile 
halene bucale, propuse guma de mestecat intens aromati-
zată cu miros de crin, trandafir, frezii sau garofiţe.         

Cu o satisfacţie legitimă, prim-ministrul avu plăce-
rea de a supune la vot proiectul de Act Normativ de 
aplicare a legii, redactat cu eficienţă de secretariat în 
timpul sesiunii guvernului. Miniştrii, uşuraţi de povara 
răspunderii, votară în întregime proiectul propus şi se 
despărţiră urându-şi ca de obicei „Un weekend F.D.D.” 
(Fără dureri de dinţi). 

Prim-ministrul răsuflă uşurat de abilitatea şi eficienţa  
ministrului sănătăţii, care pleca ultimul şi, în timp ce  
îl felicita, se gândea cum să îl răsplătească cât mai 
adecvat pentru soluţionarea profesionistă a crizei. Un 
mic concediu de 5cinci zile în Spa-ul concernului Victoria 
de lângă Zalău, unde subunitatea testa deja prima gumă 
de mestecat cu aromă de pălincă, i se păru potrivit.
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Ai trecut toate testele. Cunoşti toate sistemele de diri- 
jare a aterizărilor şi decolărilor. Te-am instruit cum am 
ştiut mai bine, aşa şi cum eu, la rândul meu, am fost 
instruit de predecesorul meu. A sosit momentul să mă 
retrag şi să-ţi predau ţie postul pe care l-am ocupat atâtea 
zeci de ani. Ştii totul despre cosmodromul nostru, singu-
rul care a mai rămas pe Pământ. În perioada de instru-
ire, am discutat numai despre problemele tehnice, însă  
acum, la despărţire, simt nevoia să-ţi răspund întrebă-
rilor pe care nu mi le-ai pus, deşi ştiu că ai fi vrut să mi le 
pui. Treaba noastră era, atunci, alta şi am făcut-o aşa cum 
se cerea. Acum o să-ţi spun ce m-a determinat să accept 
şi chiar să doresc această activitate care, pentru mine,  
a devenit o meserie.

Spre deosebire de alţii, am copilărit pe cosmodrom. 
Bunicul meu era comandantul lui – funcţie pe care o vei 
ocupa tu de acum încolo –, iar cunoscuţii îi spuneau 
„Şeful cosmodromului”. Nu-mi dădeam seama dacă ape-
lativul era ironic sau admirativ. Pentru mine, era mai 
mult decât admirativ. Evident, şi mie îmi era interzis 
accesul pe cosmodrom, dar bunicul mă lua uneori cu el 
şi mă lăsa să mă zbengui printre instalaţii. Când am mai 
crescut, mi-a dat voie să-mi exersez abilităţile de pilotare 
a mininavetelor în imensul spaţiu avut la dispoziţie. 
Desigur, mă supraveghea cu stricteţe. Mă ridicam până  
la doi metri, ocoleam rampele, aterizam şi apoi decolam 
din nou. Îmi imaginam că ocolesc planete, vârtejuri de  
praf cosmic, nori de particule periculoase. Eram un 
adevărat pilot interstelar. Aveam o singură nemulţumire, 
aceea că nu mi se permitea să-mi aduc prietenii de vârsta 
mea, ca să mă admire şi chiar să mă iau la întrecere cu ei. 

Când voiam să merg pe cosmodrom, mă duceam la 
poartă şi îl apelam pe bunicul. De cele mai multe ori, 
îmi deschidea, dar s-a întâmplat să-mi spună câteodată 
şi că nu se poate. Nu ştiam de ce. Mai târziu, am înţeles 
că motivul era unul tabu; despre anumite lucruri pur şi 
simplu nu se vorbeşte.

A trecut vremea. La vârsta potrivită, am intrat, cum 
era de aşteptat, la Academia Spaţială. Au urmat ani grei, 
dar plini de satisfacţii. Le cunoşti foarte bine, doar şi tu 
ai trecut prin asta. 

În vacanţe, mergeam la cosmodrom. Acum însă ve-
deam altfel lucrurile. Am îndrăznit să-i pun bunicului 
întrebări despre rostul activităţii lui şi al cosmodromului. 
Trebuie să mărturisesc că răspunsurile sumare pe care mi 
le-a dat m-au dezamăgit. Nu am insistat, le-am acceptat 
ca atare. Cu toată admiraţia pe care o aveam pentru el, 
„meseria” lui mi se părea plictisitoare. Pe atunci, nu 
bănuiam că-i voi călca pe urme.    

La începutul erei cuceririlor planetare, oamenii au dorit 
nu numai să descopere noi teritorii, ci şi să le colonizeze. 
Au plecat în multe expediţii; unii s-au întors, alţii s-au 
stabilit pe tărâmuri cosmice îndepărtate. Mult timp, cei  
rămaşi acasă au păstrat o legătură strânsă cu noile colo-
nii. Nimeni nu le-a contestat independenţa. În timp însă, 
ele au evoluat într-o direcţie contrară principiilor, legilor 
şi cutumelor pământeşti, până-ntr-acolo încât înţelepţii 
Terrei au decis că a menţine contactul cu ele era de nedo-
rit, chiar primejdios. Putea afecta sistemul bine închegat 
şi stabilizat al planetei noastre. Aşa s-a ajuns ca planetele 
pe care se aflau respectivele colonii să fie declarate 
periculoase pentru pământeni şi introduse în categoria 
celor cu atmosferă toxică şi alte riscuri potenţiale. Astfel, 
orice legătură cu Cei plecaţi a fost întreruptă. Probabil că 
motivele pentru care s-a luat o astfel de hotărâre au fost 
bine întemeiate, dar s-a scurs atâta vreme de atunci, încât 
nu pot să nu mă întreb dacă mai sunt valabile şi astăzi.

După cum bine ştii, cosmodromurile s-au desfiinţat 
pe rând, nemaifiind necesare. Acum se poate decola şi 
ateriza pe orice petic de teren relativ neted. Să nu uităm 
însă că Cei plecaţi sunt oameni şi, cu toate păcatele lor,  
rămân semenii noştri. Nu putem să-i ignorăm dacă, 
să zicem, vin să ne ceară ajutorul. Dacă vor dori să se 
întoarcă pe Pământ, va trebui să-i primim. De aceea s-a 
şi păstrat cosmodromul acesta. Este posibil ca el să fie 
singurul loc de aterizare pe care îl cunosc. Bănuiesc 
totuşi că există şi o explicaţie nerostită: aterizând aici,  
ar putea fi izolaţi, iar contactul lor cu noi – restricţionat. 
Aşa că s-a hotărât păstrarea unui singur cosmodrom, 
pentru orice eventualitate, însă unul bine izolat. 

Trebuie să-ţi spun că nu a fost aşa de la început. Cei 
plecaţi au revenit de mai multe ori, fie pentru tehnologie, 
fie ca să câştige noi adepţi. Cum spuneam, iniţial, relaţia 
noastră cu ei a fost destul de strânsă. La un moment dat 
însă, reprezentanţii noştri printre ei au început să ne tri-
mită rapoarte îngrijorătoare. Din păcate, au fost declarate 
secrete şi nu avem acces la ele. Poate că, citindu-le,  
ne-am lămuri în ce fel ne pun în primejdie legile şi cutu-
mele coloniştilor. Cu timpul, ne-am retras reprezentanţii 
din colonii şi am intrat într-o cvasiizolare. Cei plecaţi  
au revenit tot mai rar. Probabil că şi-au dezvoltat propria 
tehnologie şi nu a mai fost necesar să ne viziteze. Toate 
astea le-am aflat după ce am preluat funcţia de comandant 
al cosmodromului, înlocuindu-l pe bunicul meu.

Da, ai dreptate, trebuie să te adaptezi mediului străin 
în care vei locui şi să dobândeşti alte caracteristici, potri-
vite lui. Totuşi, acestea pot fi mai mult decât neobişnuite 
pentru noi, străine sau chiar contrare principiilor noastre.        

Doru Treta

Când cei plecați se vor întoarce
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La examenul final, am primit sarcina care se dă, de 
ani buni, viitorilor absolvenţi ai Academiei: descoperirea 
şi cercetarea unui asteroid. Treaba nu era chiar simplă: 
asteroizi sunt cu duiumul, dar una este să abordezi unul  
deja cercetat şi catalogat, şi alta – unul „virgin”. Pentru  
absolvenţi, marea miză o reprezentau asteroizii necu-
noscuţi. Pe lângă diplomă, aveai dreptul să le dai şi un  
nume. Din păcate, cu vremea, numărul acestora a scăzut, 
prin strădania absolvenţilor. De aceea, unii căutau aste-
roizi mai puţin cercetaţi şi încercau să-i abordeze din alte 
perspective. 

Mai ambiţios şi, poate, mai nesăbuit, ca să nu păţesc 
ca alţii, care au aflat că asteroidul lor fusese cercetat 
de generaţii de absolvenţi şi au fost nevoiţi s-o ia de 
la capăt, mi-am propus să analizez un corp ceresc din 
Centura Kuiper sau chiar dincolo de ea. Am găsit câţiva 
„candidaţi”, dar mi s-au părut nesemnificativi. Le-am 
memorat poziţia, pentru orice eventualitate, şi m-am 
îndepărtat tot mai mult de miezul centurii. Stăteam cu 
ochii pe senzori, când KLM-ul a început să bâzâie strident. 
Mi-a semnalat prezenţa unui nor periculos de megalioni 
în faţa mea. Puteam să-l ocolesc, dar trebuia să deviez 
substanţial de la traseul prestabilit. Aşa că am căutat, fără 
mari speranţe, o navă, ca să formez cu ea un cuplu dual 
de sarcini protectoare. Spre surprinderea mea, KLM-ul 
mi-a indicat una la 124 de glopi. Era la limita de 150 de 
glopi a sistemului. Am lansat semnalul de atenţionare şi 
am aşteptat răspunsul. Degeaba. Nava nu dădea niciun 
semn de viaţă. De la descoperirea megalionilor, toate 
navele erau dotate cu sistemul KLM, evitându-se, astfel, 
pierderi de vieţi omeneşti. Prin cap îmi treceau tot felul 
de gânduri. Nu ştiam cum să procedez. Mă îngrijora 
soarta ocupanţilor din celălalt vehicul spaţial, care se 
îndrepta spre norul ucigaş. Atunci am făcut un lucru care, 

la Academie, ar fi fost socotit o prostie. Am activat scutul 
KLM interior, care îmi asigura o protecţie minimă faţă de 
megalioni, şi am pornit cu toată viteza spre nava străină. 
Am ajuns-o din urmă chiar când pătrundea în nor. Am 
executat andocarea, în speranţa că protecţia mea, aşa 
redusă cum era, o va învălui şi pe ea. Apoi am manevrat, 
cu destulă greutate, cuplul astfel format, scoţându-l din 
nor. Când am ajuns într-o zonă sigură, am lăsat navele 
să plutească inerţial şi am încercat să iau legătura cu cei-
lalţi. Eram atât de preocupat de ei, că nu am mai cerut 
identificarea vehiculului în catalogul universal naval. 
Dacă aş fi cerut-o, poate aş fi reacţionat altfel. Aş fi aflat  
că aveam de-a face cu o navă străină Pământului şi că 
accesul la ea era total interzis. Sincer, îmi pare bine că 
n-am făcut-o. Cine ştie cum aş fi reacţionat. În plus, nu  
aveam niciun motiv de suspiciune: sistemul ei de ando- 
care era identic cu cel pe care mă antrenasem la Academie. 

Am acţionat instinctiv: am intrat în nava străină. Când 
am ieşit din sas, m-am blocat. Nici în cele mai trăsnite 
vise nu mi-aş fi imaginat aşa ceva: în mijlocul încăperii, 
stătea întinsă pe jos întruchiparea femeii perfecte, inertă 
şi goală. Am remarcat imediat deasupra sânului drept 
o inscripţie: OLEIA. M-am dezmeticit şi m-am aplecat 
asupra ei. Nu ştiam dacă mai trăieşte. Norul de megalioni 
se pare că o afectase puternic. Puţin jenat, mi-am pus 
mâinile împreunate, aşa cum învăţasem la cursul de prim 
ajutor, sub sânul ei stâng, străduindu-mă să nu-l ating. Am 
apăsat ritmic, de mai multe ori. Atunci am constatat că nu 
era goală, ci purta un combinezon moale şi transparent, 
plăcut la atingere, iar inscripţia nu fusese tatuată pe piele, 
ci scrisă pe acesta. Masajul cardiac nu dădea rezultate. 
După o scurtă ezitare, am trecut, la respiraţia gură la gură. 
Buzele ei erau moi şi calde. Când a deschis ochii, m-am 
panicat şi, instinctiv, înfrânându-mi dorinţa abia mijită 
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şi necontrolată, m-am ridicat în picioare. M-am dus 
înapoi în nava mea şi am adus trusa vitală. I-am pus 
fetei senzori pe piept, iar aceştia au început să vibreze.  
Treptat, i s-au înroşit obrajii. Mă uitam cum îşi revine. 
Se pare că o scosesem din nor la timp. Dacă aş mai fi 
întârziat câteva minute… Nu, nu se poate să moară o 
astfel de fiinţă. M-a examinat atentă şi a rostit: 

– Mă numesc… 
Mi-a arătat inscripţia de pe combinezon. 
Voiam să-i spun şi eu ceva, dar mă blocasem din nou. 

În cele din urmă, am reuşit să-i explic cât de periculoşi 
sunt norii de megalioni şi ce noroc a avut că m-am aflat 
prin preajmă. Am prins curaj şi chiar m-am dat mare 
ca s-o impresionez, în stilul pueril al bărbaţilor care în-
cearcă să cucerească o femeie. Ca să-mi maschez panica 
şi timiditatea, am vorbit întruna. Am mustrat-o că nu-şi 
activase KLM-ul, putea s-o păţească rău de tot. Mi-am 
dat seama că, pentru ea, era o necunoscută, ca norii de 
megalioni. A trebuit să-i ţin o prelegere tehnică, la început 
sumară, apoi, la insistenţele ei, tot mai amănunţită. Pro-
babil că se gândea la reproducerea acestui dispozitiv pe 
planeta ei. Acum, că eram în domeniul meu, devenisem 
sigur pe mine. Ascultându-mă cu atenţie, fata s-a ridicat 
şi s-a aşezat într-un fotoliu, invitându-mă să fac la fel. 
Încercam să mă uit doar la faţa ei, dar privirea îmi fugea 
pe formele sale perfecte. Era foarte atentă la descrierea 
KLM-ului şi-mi punea întrebări interesante despre el. 
Când am terminat, m-a întrebat direct: 

– Eşti pământean? Locuieşti pe Terra?
– Da. 
– Şi eu sunt pământeancă, dar locuiesc pe Egira.
Atunci m-am luminat: era dintre Cei plecaţi.
– Ce haine ciudate porţi, a remarcat. 
Am tăcut. Dacă hainele mele erau ciudate, de ale ei ce 

să mai spun? A început să-mi pună tot felul de întrebări 
copilăreşti despre Pământ. I-am răspuns în fraze scurte, 
mirat de naivitatea şi curiozitatea ei. După fiecare răspuns 
al meu, stătea un moment, parcă dorind să-l înţeleagă mai 
bine, apoi îmi zâmbea din colţul gurii. Avea un zâmbet 
larg, poate puţin şăgalnic. Îmi plăcea dezinvoltura ei. 

Când şi-a dat seama că o salvasem de la moarte, 
probabil ca să-mi mulţumească, mi-a propus să bem o 
cupă de corizor. Habar nu aveam ce înseamnă asta, aşa că 
am întrebat-o. Mi-a surâs galeş şi m-a lămurit că era un 
suc dintr-un fruct de pe Egira. A deschis un compartiment 
dintr-un perete al navei şi a scos un recipient şi două cupe. 
A umplut cupele cu lichidul auriu din recipient, a luat 
una şi mi-a oferit-o. Am luat-o cu gesturi şovăitoare, nu 
fiindcă m-ar fi îngrijorat conţinutul ei – aveam încredere 
deplină în Oleia –, ci pentru că nu ştiam dacă trebuie să 
ciocnim, aşa cum se obişnuieşte la noi. Oleia a dus cupa 
la buze şi a sorbit o înghiţitură. Am imitat-o. Gustul îmi 
era complet necunoscut, dar imediat am simţit că mă 
inundă o căldură plăcută. 

Fata s-a apropiat de mine cu mişcări fireşti, s-a lipit 
de trupul meu, mi-a deschis fermoarul combinezonului şi 

m-a atins pe piept. Eram transpus, căldura mâinii ei îmi 
străbătea tot corpul. Şi-a dus mâna cealaltă la spate, iar 
combinezonul ei a căzut la podea. Mi-am trecut degetele 
prin părul ei moale şi i-am tras capul spre mine încet, 
până ce gurile noastre s-au întâlnit. În vâltoarea pasiunii, 
nu ştiu cum am rămas şi eu fără haine. Sufletele noastre 
s-au împletit fără oprelişti, iar trupurile noastre le-au 
imitat. Am învăluit-o pe femeia din braţele mele cu toată 
rezerva mea de afecţiune, nerevărsată asupra nimănui 
până atunci. 

Am trăit momente unice de fericire şi satisfacţie. Am 
stat îmbrăţişaţi, mângâindu-ne uşor, fără să ne pese de 
trecerea timpului. După un timp, ea s-a ridicat şi s-a uitat 
la un ecran. 

– Am deviat de la traseu, m-a anunţat. 
Navele noastre cuplate se roteau şi navigau necon-

trolat. Oleia şi-a dus mâna la spate, iar combinezonul 
transparent şi moale a învăluit-o, reluându-şi funcţia şi 
împiedicându-mă să-i mai simt pielea caldă şi catifelată. 

– Trebuie să-mi continui traseul, a rostit cu regret în 
glas, uitându-se lung la mine. 

Am înţeles ce vrea. Încă vrăjit, m-am apropiat de sas. 
Înainte de a ieşi, mi-a zis:

– Dacă ajungi vreodată pe Egira, caută-mă. 
A închis sasul după mine.
Întors pe nava mea, ca amorţit, m-am aşezat în fotoliu, 

aşteptând. Ce anume, nici eu nu ştiam. Un tremur discret 
mi-a semnalat că nava ei s-a decuplat de a mea. Am 
urmărit-o pe ecran cum se îndepărtează, până când am 
pierdut-o din ochi. Ne bucuraserăm prea puţin unul de 
celălalt…

După un timp, nu ştiu cât, în care am rememorat 
clipele trăite alături de ea, mi-am reluat căutările, dar 
mă mişcam ca pe pilot automat. Încercam să-mi adun 
gândurile care se îndreptau într-o singură direcţie –  
Oleia. Am găsit destul de repede un asteroid mic, de care 
m-am cuplat. I-am măsurat dimensiunile, masa, l-am 
filmat din diferite unghiuri, i-am determinat traiectoria 
şi am cules o mostră pe care am dat-o sistemului, pentru 
analiză. Lucram ca un automat, grăbit şi cam superficial. 
O senzaţie nedefinită mă îndemna să mă întorc cât mai 
repede pe Pământ. 

Când mi s-au analizat cercetările la Academie, am 
aflat că asteroidul meu era unul necunoscut. Intuisem 
bine unde să-l caut. Am absolvit, aşadar, cu nota maximă 
şi am avut voie să-i dau un nume care să fie consemnat în 
catalogul sistemului planetar. Fără ezitare, l-am denumit 
Oleia.

Ai dreptate, poate că ar fi trebuit să raportez întâlnirea 
mea cu Oleia. Dar nu am încălcat prea mult regulamentul, 
care stipula că orice întâlnire cu un extraterestru trebuie 
să fie evitată, iar dacă nu este posibil, trebuie raportată 
urgent. Deşi locuia pe altă planetă, Oleia era totuşi pă-
mânteancă. La urma urmei, Academia era interesată de  
detaliile tehnice, nu de cele sentimentale. Aşa că am  
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preferat să nu spun nimic despre întâlnire. Dacă aş fi 
raportat-o, probabil s-ar fi tras concluzia că fusesem 
drogat cu licoarea aceea aurie şi că Oleia profitase de 
mine. Oricum, nimeni n-ar fi fost în stare să înţeleagă ce 
simţisem alături de ea. Nu există cuvinte care să redea 
senzaţiile mele de atunci. 

Ţi-am povestit toate astea pentru că îmi vei lua locul. 
Eşti singurul, în afară de mine, care le-a aflat. 

Imediat ce m-am întors acasă, am căutat informaţii 
despre Egira. Mă gândeam, adică mai degrabă visam 
că voi ajunge acolo şi o voi reîntâlni pe Oleia. Oricât 
m-am străduit, nu am aflat nimic despre planeta ei. 
Atunci, am solicitat lista planetelor interzise. Eram sigur 
că în această listă, în care planetele apăreau cu codurile 
astronomice obişnuite, se afla şi Egira, dar imensitatea 
ei făcea imposibilă o determinare, cu toate filtrele de 
selecţie pe care le-am folosit. 

După ce mi-am primit diploma, m-am dus direct la 
bunicul meu, la cosmodrom. Mi-a dat voie să intru ime-
diat. M-a invitat în turn şi am mers amândoi în camera  
de comandă. Era prima dată când vizitam încăperea 
aceea tainică. I-am arătat bunicului diploma. Într-un colţ 
al ei, se vedea imaginea asteroidului descoperit de mine. 
Bunicul şi-a făcut o copie şi a afişat-o pe perete. Apoi 
m-a rugat să-i povestesc cum decursese activitatea mea 
de cercetare. I-am relatat cum descoperisem asteroidul 
şi cum îl examinasem, omiţând intenţionat întâlnirea cu 
Oleia. În timp ce vorbeam, s-a uitat fix la mine şi mi-a  
pus mâna pe umăr, de parcă voia să mă încurajeze. 
Părea că înţelege chiar şi vorbele mele nerostite. A scos 
un oftat, apoi a schimbat vorba. Atunci am aflat pentru 
prima dată ce rost avea cosmodromul: ca să aibă unde 
ateriza Cei plecaţi. 

Când mi-a propus să-i urmez în funcţia de coman-
dant al cosmodromului, am acceptat imediat, cu un gând 
ascuns şi nemărturisit, care nu s-a materializat niciodată. 
L-am întrebat dacă primise vreodată vizita unei nave a 
Celor plecaţi. Mi-a spus că n-am decât să caut răspunsul 
prin arhivele cosmodromului. După ce i-am luat locul, 
am vrut să accesez arhivele, dar, de câte ori eram la un 
pas de răspunsul solicitat, mă izbeam de o zonă secretă. 
M-am întrebat de multe ori dacă în copilăria mea, în zilele 
când nu aveam voie să intru în cosmodrom, avea loc o 
aterizare a Celor plecaţi, care trebuia să rămână secretă.

De astăzi, tu vei fi comandant în locul meu. 
Am sperat ani şi ani că, într-o zi, o navă a Celor plecaţi, 

dirijată de mine, va ateriza pe cosmodrom şi din ea va 
coborî Oleia. A fost un doar un vis, o dorinţă neîmpli-
nită.

Acum plec, dar te rog un lucru: dacă, până la urmă, va 
ateriza o navă de pe Egira, întreabă de Oleia.

*    *    *

Noul comandant al cosmodromului asculta respec-
tuos mărturisirea bătrânului, întrerupându-l rareori, mai 
mult ca să-i arate că e atent, decât ca să-i ceară lămuriri 
suplimentare. Povestea lui i-a trezit curiozitatea, dar şi 
îndoiala. Prea era incredibilă.  

După ce bătrânul a părăsit cosmodromul pentru ultima 
oară, noul comandant, rămas singur, a căzut pe gânduri. 
S-a dus la consolă şi a tastat „Oleia”. A primit răspunsul 
destul de repede: exista un asteroid cu numele acesta la 
marginea superioară a centurii Kuiper. Pe ecran au apărut 
coordonatele orbitei şi poziţia lui actuală, dar şi alte date. 
Însă acestea nu-l interesau.   
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