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2013 ŞI S.F.-UL ROMÂNESC
A fost mai bun 2013 decât 2012 ?
Cu toate că un răspuns ar putea fi deranjant pentru unii, răspunsul 

meu este unul mai puţin optimist. Cu câteva excepţii, bineînţeles, anul 2013 
nu a fost mai bun decât 2012.

Evenimentele majore ale anului au fost, după părerea mea, 
următoarele:

Revelionul SF-2014 (organizat an de an, în ultima vineri a lui ianuarie, 
de către HELION); Târgul de carte de la Paris (Salon du Livre); Final Frontier 
(martie); Sesiunea Helion (mai); Otaku Festival (mai); Târgul de carte Book-
fest (mai – iunie); Tabăra de la Răşnov (iulie); Atlantykron (august); Concur-
sul de proză scurtă Helion (octombrie); Concursul de roman organizat de 
Gazeta S.F.; Colocviul Ion Hobana (noiembrie); Târgul de carte Gaudeamus 
(noiembrie); Romcon-ul de la Iaşi (decembrie).

La acestea se adaugă activitatea tipografică prin editarea de carte şi 
reviste sf. Apoi site-urile specializate. Apoi blogurile specializate. Emisiunile 
de radio şi televiziune.

S-o luăm pe rând:
Revelionul S.F., una dintre cele mai bune ediţii din 2005 încoace. Si-

gur se încadrează la o rubrică de divertisment, dar unicitatea evenimentu-
lui este asigurată nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional.

Târgul de carte (Salon du livre) de la Paris, al doilea mare târg de 
carte european, după Buchmesse (Frankfurt am Main), a avut anul acesta 
ca invitat de onoare România. Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român 
şi Uniunea Scriitorilor şi-au dat mâna, reuşind printr-o bună organizare 
o participare bună şi cu aplomb. Din numeroasa delegaţie de scriitori, 
traducători şi istorici români au făcut parte şi Lucian Boia, Dănuţ Ungure-
anu şi Bogdan Suceavă.

Final Frontier – în scădere serioasă, la toate capitolele (vezi și 
amânarea “sine die” manifestării din luna aprilie de anul acesta).

Sesiunea Helion, o ediţie foarte bună, după părerea majorităţii 
participanţilor, minus o excepţie, ridicolă şi nesemnificativă.

Bookfest-ul o ediţie bună, dar cu o scădere a participării editurilor 
româneşti cu colecţii de SF şi F.

Tabăra de la Râşnov, botezată Fantastic Festival, a fost o reuşită, 
deşi organizarea ei la începutul lunii iulie nu arăta nimic pozitiv, fiind făcută 
tot după modelul balcano-bucureştean. Asemănări vizibile cu Romcon-ul 
ieşean, din acest punct de vedere.

Atlantykron, o prezenţă ceva mai bună decât în 2012 la secţiunea 
s.f., dar încă nu suficient de convingătoare.

Concursul de proză scurtă, organizat de Helion, prin prisma lucrărilor 
premiate, eu unul îl socotesc mai slab decât cel anterior. Calitatea literară 
bună, însă tematica a înclinat masiv spre fantastic.

Concursul de roman organizat de Gazeta SF şi editura Tracus Arte, 
aflat la prima ediţie – bun, datorită unor participanţi valoroşi.

Colocviul şi Premiile Ion Hobana, organizat în pripă, mult mai slab 
decât ediţiile anterioare.

Târgul de carte Gaudeamus, bun, deşi a înregistrat o diminuare a 
prezenţei unor edituri de gen sau cu colecţii specializate. Vânzari mai bune 
de carte, dar nu şi la Almanahul Anticipaţia, cu toate că ediţia îngrijită de 
Flavius Ardelean a fost mult mai bună decât cea din 2012.

Romcon-ul, organizat de către clubul Quasar (Iaşi) a fost salvat cu 
greu pe ultima sută de metri, graţie experienţei de organizator a lui George 
Ceauşu şi a echipei sale, dar şi participării substanţiale a lui Mircea Opriţă, 
Cristian Tudor Popescu, Sorin Antohi, Alexandru Mironov, Lucian Merişca, 
Cornel Secu, Ovidiu Petcu, Cătălin Badea Gheracostea, Ştefana Cristina 
Czeller, Mircea Nanu Munteanu, Beatrice Badea, Nicolae Creţu, George 
Lazăr, Vlad Frânghiu şi a altora.

După opinia mea cărţile anului 2013 sunt:
CUADRATURA CERCULUI de Gheorghe Săsărman, ediţie nouă de la 

editura Nemira;
ECUAŢIA FAUST de Ovidiu Petcu, editura Tracus Arte;
ZBOR DEASUPRA UNOR FILE DE HÂRTIE de Mircea Opriţă, editura 

Limes;
THE FACTS IN THE CASE OF E.A. POE de Lucian-Vasile Szabo, editura 

Lambert, Saarbrücken;
OZZ de Ştefana Cristina Czeller, editura Tracus Arte;
NAŞTEREA LITERATURII SCIENCE – FICTION şi IDENTITATEA LITERA-

TURII SCIENCE-FICTION, ambele de Mircea Naidin, editura Millennium Books;
BEST OF (antologie în care sunt prezenţi şi câţiva sefişti) de Marius 

Chivu, editura Polirom.
O altă “antologie” la Tracus Arte , ”Ferestrele Timpului“ realizată 

de Ştefan Ghidoveanu, este şubredă din construcţie şi concept. Atâta 
vreme cât îi va avea în sumar pe Eugen Lenghel, Ciprian Mitoceanu, Cristina 
Ghidoveanu şi Antuza Genescu nu va putea conta niciodată ca o reuşită. 
Dimpotrivă.

Dintre cluburi şi cenacluri ordinea ar fi cam aşa: Helion, apoi la mare 
distanţă Quasar, Prospectart şi Cygnus. Apoi Victor Anestin şi H.G.Wells. 
Urmează iar o pauză mare şi vin nou înfiinţatele şi firavele Andromeda 
(Constanţa) şi SFVL (Râmnicu Vâlcea).

Plastica fantastică s-a ilustrat mai ales în revistele tipărite şi în grafica 
de carte. Trei expoziţii de plastică fantastică au fost organizate în întregul 
an: una la Timişoara, de către clubul Helion, luna ianuarie, una la Drubeta 
Turnu Severin (bandă desenată), una la Iaşi, de către Quasar în decembrie.

Filme de scurt metraj nu avem ştire să se fi făcut vreunul în 2013.
Emisiuni radiofonice există la Bucureşti, Printre Stele (România 

Actualităţi, realizată de Alexandru Mironov) şi Exploratorii Lumii de Mâine, 
realizator Ştefan Ghidoveanu. La Reşiţa Daniel Botgros realizează o emisi-
une radio şi una de televiziune unde abordează şi subiecte de sf şi ştiinţe 
de frontieră. La Suceava Mircea Nanu Munteanu realizează o emisiune de 
mulţi ani la televiziunea locală. Personal nu am ştire de altele.

Reviste tipărite : HELION cu două numere duble (1-2, mai 2013) şi 
(3-4, nov. 2013), PARADOX, două numere, primul fiind foarte bun, al doilea 
slab. Colecţia CPSF - o constantă la un nivel de plutire bun, dar ca şi la Alma-
nahul Anticipaţia, este un bun debuşeu pentru autori publicaţi de Nemira 
în colecţiile de carte. O bună prezenţă: revista ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ. O notă 
specială pentru revista BIBLIOTECA NOVA, seria nouă, numărul 9 din mai 
2013, buletinul de teorie, critică şi istorie a literaturii science-fiction, editat 
de către Asociaţia Helion.

BDC - Banda Desenată Craioveană a fost o surpriză excepţională 
prin calitatea materialelor. Un merit esenţial revine celor doi “grei” ai 
fenomenului: MARIAN MIRESCU și VIOREL PÎRLIGRAS. 

Revistele online în nota obişnuită, cu unele desincronizări la apariţie 
la SRSFF şi Gazeta SF.

Reviste de cultură care au acordat atenţie genului: ORIZONT 
(Timişoara) nr. 9, 10, 12, JUNIMEA STUDENŢEASCĂ (Iaşi), VATRA, OBSER-
VATORUL CULTURAL, CULTURA, CURTEA DE ARGEŞ (cu rubrici permanen-
te semnate de Mircea Opriţă şi Dan D. Farcaş).

Dintre bloguri merită a fi pomenite: VIOREL PÂRLIGRAS (LUMI 
PARALELE), GHEORGHE SĂSĂRMAN, ŢESĂTORUL (FLORIN PÎTEA), DARK 
WOLF’S FANTASY REVIEWS, BLOGUL ŞTEFANIEI CZELLER, GHEOLAND, 
CAPRICORN, BLOGUL VINDECĂTORULUI.

Scăderea vânzării de carte, inclusiv S.F., este evidentă, ca şi scăderea 
puternică a unor edituri, cum ar fi Paladin, Millennium Books, Tracus Arte 
(inexistentă ca şi Millennium Books în librării), Corint, Rao. O bună prezenţă 
editura Trei.

Anul 2013 a fost şi anul care a marcat împlinirea a 70 de ani de către 
Mircea Opriţă (25 oct.) şi a 75 de ani de către Cornel Robu. Aniversări 
glorioase, care au fost puţin menţionate în publicaţiile de gen (excepţie, 
bineînţeles, Helion).

Tot 2013 a marcat o prezenţă românească pitorească şi paradoxală 
la Eurocon-ul de la Kiev, dar şi absenţa organizării EUROCONFERINŢEI, 
asumată la Zagreb de către SRSFF prin Eugen Lenghel. „Om uitător, ire-
versibil...”.

După mine cele mai bune prezenţe tinere sau cvasitinere în proza 
s.f. a anului 2013 sunt EUGEN CADARU din Bucureşti, CRISTIAN VICOL din 
Timişoara şi FLORIN PURLUCA din Focşani.

Dintre graficieni ar merita remarcaţi Mircea Popescu (Craiova), Diana 
Daminescu, Corina Comarniţchi, Sergiu Zegrean, Paul Mitrică  (Timişoara), 
Cristian Florescu (Bucureşti).

Sunt nume de care sper să auzim cât mai des şi să confrime cât mai 
repede.

Anul 2013 a fost un an bun. Sub nivelul anului 2012, datorită celor 
arătate mai sus.

Cornel Secu
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Lucrari premiate La 
concursuL nationaL de 

proza scurta HeLion 2013

Câştigător în doi ani succesivi al premiilor Helion – 2012, premiul al iii-lea; 2013, premiul 
al ii-lea, ambele ex aequo, euGen Cadaru (n. în București, 1973) este unul dintre cei mai 
prezenţi tineri prozatori în publicaţiile on-line şi printate din s.f.-ul românesc actual.

are o hărnicie, cuplată foarte bine cu o capacitate narativă în creştere.
Cred că eugen Cadaru poate progresa în anii ce vin, având o bună şansă să se aşeze 

într-o garnitură de prozatori tineri, care îl au ca purtător de drapel pe adrian Buzdugan.
este licenţiat în știinţe juridice (Facultatea de drept a universităţii București, promoţia 

1997), s-a specializat în legislaţia dreptului de autor și în legislaţia comunicării, iar în anul 
2009 a obţinut doctoratul în Cinematografie și Media la universitatea naţională de artă 
teatrală și Cinematografică i.l. Caragiale București, cu o teză intitulată “realismul Magic 
în arta cinematografică”.

În decursul timpului a lucrat ca jurnalist de televiziune, precum și în cadrul unor 
autorităţi publice și ale administraţiei publice, în cadrul unor organizaţii neguvernamen-
tale și a predat legislaţia comunicării.

Vă propunem o întâlnire cu două dintre prozele prezentate la concursurile Helion: 
transformarea, 2012, şi În gară, 2013, ambele distinse cu premii.

L A B O R A T O R  S . F .

TRANSFORMAREA 
- LEGENDĂ URBANĂ DIN ORAŞUL BĂLAN -

L A B O R A T O R  S . F .

euGen cadaru

,

C.s.
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Oraşul Bălan este ascuns între munţi. Pentru a 
ajunge acolo, venind dinspre Miercurea-Ciuc, trebuie să 
mergi pe drumul naţional 12 până în dreptul localităţii 
Sândominic, destul de aproape de Izvorul Mureşului, 
şi apoi, la o intersecţie unde de obicei se află o patrulă 
de poliţie care supraveghează traficul, trebuie să faci 
dreapta pe un drum care te poartă vreo unsprezece 
kilometri, până la marginea localităţii. După ce ai intrat 
în oraş, drumul continuă în linie aproape dreaptă şi 
te plimbă prin interiorul zonei urbane până la un mic 
baraj, dincolo de care muntele începe destul de abrupt. 
Acolo este punctul terminus unde drumul asfaltat se 
sfârşeşte.

Oraşul este mic, asemănător unui fir de aţă întins 
pe una din văile Munţilor Hăşmaş, care îl împresoară 
din toate părţile. Traversarea lui cu maşina, de la un 
capăt la altul, nu îţi va lua mai mult de cinci minute. În 
timp ce îl străbaţi, privind de jur-împrejur, în mod cert 
te va încerca gândul că treci printr-un oraş-fantomă.

La originile lui, oraşul Bălan a fost un sat, o mică 
colonie minieră, ale cărei case se mai zăresc încă şi acum, 
ici-şi-colo. În anii şaizeci-şaptezeci ai secolului trecut, 
exploatarea minieră din apropiere, veche de cel puţin 
două sute de ani, sub presiunea planurilor socialiste 
de dezvoltare, a cunoscut o perioadă de avânt. Au fost 
aduşi oameni de pe tot cuprinsul ţării pentru a lucra la 
mină şi, pentru ei, s-au construit, oarecum peste noapte, 
blocuri de locuinţe, magazine, restaurante şi şcoli. Astfel, 
vechea localitate s-a dezvoltat accelerat şi, în 1968, a fost 
ridicată la rangul de oraş. În fapt, însă, aşezarea a rămas 
tot ceea ce a fost dintotdeauna: o colonie muncitorească, 
adiacentă exploatării miniere de cupru din apropiere.

La câţiva ani după 1990, când statul a decis 
să închidă activităţile nerentabile, mina a intrat în 
restructurare, activitatea a încetat şi mulţi dintre cei 
care veniseră acolo, aduşi de conjunctura politico-
economică, au plecat, lăsând în urma lor străzi întregi 
de blocuri nelocuite prin care acum şuieră vântul.

Blocuri fantomatice. Geamuri sparte, ziduri 
scorojite, holuri întunecoase şi apartamente goale în 
care mai există doar câte o mobilă abandonată, ici şi 
colo. De jur-împrejurul acestor blocuri nu vezi nici 
ţipenie de om. Doar câinii vagabonzi mai patrulează pe 
lângă ele, din când în când, în căutarea, poate, a vreunui 
os rătăcit.

Ceva mai sus, în partea de nord, oraşul pare ceva 
mai populat. La intrarea unuia dintre blocurile în care 
încă mai există câţiva locatari, nişte bătrânei stau pe 
scaunele lor de lemn şi sporovăiesc. Uneori discută 
despre cei care au plecat. Sau despre poveştile lăsate de 
ei. Sau, poate, numai despre una dintre acestea.

Coloniştii care au părăsit oraşul după 1990 n-au 
lăsat în urma lor numai blocuri pustii ci şi o mulţime de 
poveşti, din perioada de maximă înflorire a localităţii. 

Una dintre aceste poveşti care circulă în Bălan este o 
legendă despre un tânăr care s-a transformat în înger.

 
*

 
Potrivit folclorului local, tânărul se numea 

Gheorghe Ion şi era miner, la fel ca aproape toţi bărbaţii 
din oraşul Bălan. Intra în mină dimineaţa şi ieşea seara, 
odată cu ceilalţi ortaci. Avea treizeci de ani şi nu era 
însurat. Locuia singur într-o garsonieră confort 2, în 
cartierul de sud al oraşului, numit “Texas”. Venise în 
Bălan, de undeva, din zona Bărăganului.

Într-o bună zi, în timp ce lucra în mină, minerul 
Gheorghe Ion a atras atenţia celorlalţi ortaci că unul 
dintre pereţii galeriei în care lucrau nu este suficient 
de solid protejat şi risca să se prăbuşească. Cei mai în 
vârstă din echipă au examinat zona indicată de Ionel şi 
au constatat că, într-adevăr, băiatul avea dreptate. Pe o 
porţiune a tronsonului, stâlpii de susţinere erau numeric 
mai puţini decât ar fi trebuit să fie în mod normal. A 
fost chemat inginerul tehnic care coordona galeria, însă 
acesta, în loc să ia măsuri de îndreptare, i-a repezit pe 
ortaci cerându-le să-şi vadă de treabă şi să nu-şi bage 
nasul în lucruri la care nu se pricep. Mai mult, le-a pus 
în vedere că, dacă se ţin de vorbe în loc să muncească, 
înseamnă că sabotează procesul de producţie. Aceasta 
era o acuzaţie destul de gravă în vremurile acelea şi 
putea cauza foarte multe neplăceri. Toată lumea ştia că 
inginerul acela era cumnat cu directorul întreprinderii 
de exploatare minieră şi că, în plus, era şi adjunctul 
secretarului de partid din oraş. Aşa că oamenii au 
tăcut şi s-au întors la lucru, chiar dacă cei mai mulţi 
gândeau că o parte din materialele ce trebuiau folosite la 
consolidarea pereţilor fuseseră probabil utilizate pentru 
a umple buzunarele anumitor persoane din conducerea 
întreprinderii.

După două zile, toată echipa a fost mutată pe altă 
galerie şi nimeni n-a mai pomenit nimic despre discuţia 
aceea.

Trei săptămâni mai târziu, însă, pe la ora prânzului, 
Ionel şi colegii lui de echipă au auzit un zgomot, ca o 
explozie, urmat de un vuiet puternic. Imediat s-a dat 
alarma şi toate echipele, în mare grabă, au evacuat 
mina. Ajunşi la suprafaţă, Ionel şi camarazii lui au aflat 
ce se întâmplase: se prăbuşise o porţiune a peretelui din 
galeria în care munciseră în urmă cu aproape o lună. 
Şapte oameni rămăseseră prinşi în interiorul muntelui.

Operaţiunea de salvare a durat două zile, timp în 
care mina a fost închisă şi nimeni nu a mai lucrat. După 
patruzeci şi opt de ore de săpături îndârjite, realizate 
contra cronometru, echipa de salvare a reuşit să străbată 
peretele de granit format prin prăbuşire în interiorul 
galeriei şi să ajungă la cei prinşi în interior. Toţi erau 
vii. Epuizaţi, deshidrataţi, aproape sufocaţi din cauza 

L A B O R A T O R  S . F .
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lipsei de aer, dar vii. Oraşul a răsuflat uşurat. În ziua 
următoare activitatea a fost reluată în celelalte galerii şi 
lucrurile păreau să reintre în normal.

Surpriza a venit, însă, o săptămână mai târziu 
când, într-o duminică, conducerea întreprinderii a 
convocat o şedinţă cu toţi cei care lucrau la exploatarea 
minieră. Scopul întrunirii era “prelucrarea” în comun 
a normelor de protecţie a muncii. Ortacii au fost aduşi 
cu două ore înainte de începerea şedinţei în sala mare a 
căminului cultural din oraş, pe care au umplut-o până la 
refuz. Pentru că nu erau suficiente locuri, unii, nu foarte 
mulţi, au rămas pe afară şi au ascultat la megafoane ce 
se petrecea înăuntru.

La prezidiu se adunaseră toţi cei care făceau 
parte din conducerea întreprinderii şi câţiva tovarăşi 
importanţi, veniţi de la Bucureşti, de la Ministerul 
Industriei.

Şi a început şedinţa.
Primul a luat cuvântul directorul întreprinderii, 

care a făcut o prezentare a evenimentului dramatic 
ce se petrecuse cu o săptămână în urmă, arătând că 
acesta s-a datorat unor factori de risc naturali. Apoi a 
lăudat “mobilizarea exemplară” a echipei de intervenţie 
şi faptul că aceasta reuşise să-i salveze pe toţi cei şapte 
oameni care rămăseseră prinşi în subteran, iar în final 
a anunţat nişte recompense materiale pe care urmau 
să le primească atât membrii grupului de intervenţie, 
cât şi cei care rezistaseră două zile în inima muntelui, 
aşteptându-şi salvatorii.

După aceasta, a venit la microfon secretarul de 
partid al oraşului, care a lăudat “dăruirea, dârzenia, 
spiritul de sacrificiu şi înalta conştiinţă patriotică” a 
tuturor celor care lucrau în mina din oraşul Bălan.

Momentul solemn fiind epuizat, directorul 
întreprinderii l-a invitat pe inginerul tehnic al minei să 
citească de la microfon normele de protecţie a muncii în 
subteran, cerându-le tuturor celor prezenţi să fie foarte 
atenţi, dată fiind “importanţa extraordinară a acelor 
reguli pentru buna derulare a activităţii”.

Inginerul tehnic a început să citească. După o 
jumătate de oră însă, ortacii deja începuseră să moţăie. 
Fiecare din ei ştia toate acele norme foarte bine pentru 
că le fuseseră prelucrate şi explicate de foarte multe ori 
înainte.

În cele din urmă, după vreo două ore, când inginerul 
tehnic a terminat de citit regulamentul, trecuse deja ora 
prânzului. Pentru că oamenii trebuiau să se odihnească, 
ca în ziua următoare să poată intra din nou în mină, 
directorul le-a mulţumit oaspeţilor de la Bucureşti 
pentru prezenţă şi, înainte de a declara şedinţa închisă, 
a întrebat într-o doară dacă mai are cineva ceva de spus. 
Gest formal. În toate cazurile, după ce directorul trăgea 
concluziile, nimeni nu mai spunea nimic.

Şi atunci s-a produs imposibilul. Din mulţimea 
de ortaci prezenţi în sala mare a căminului cultural, 

s-a ridicat o mână. Era Gheorghe Ionel, care vroia să 
vorbească.

Directorul întreprinderii s-a încruntat, surprins 
de neobişnuitul situaţiei dar, pentru că aparenţele 
democraţiei socialiste trebuiau păstrate, n-a avut încotro 
şi a zis:

— Spune, tovarăşe. Ce ai de adăugat ?
Gheorghe Ionel s-a ridicat în picioare şi incredibilul 

a devenit realitate. Fără să se grăbească, el a început să 
povestească în amănunt tot ceea ce se întâmplase cu o 
lună în urmă, redând toată discuţia pe care echipa lui 
o avusese cu inginerul tehnic. După ce a terminat de 
relatat, în sală s-a lăsat o tăcere totală. După câteva 
secunde, în care nu s-a auzit nici musca, directorul 
întreprinderii, revenindu-şi parcă brusc, a declarat că 
este foarte contrariat de cele relatate de “tovarăşul care 
a vorbit mai devreme”, dar că va da dispoziţie ca toate 
aceste aspecte să fie verificate şi, în final, îi asigură pe 
tovarăşii de la Bucureşti că “se vor lua toate măsurile 
care se vor impune”.

Aceştia, „tovarăşii de la Bucureşti”, nu s-au arătat 
foarte impresionaţi de cele relatate de Gheorghe Ion şi nu 
au adăugat nimic când, imediat, directorul întreprinderii 
a declarat întrunirea închisă. Ca urmare, toţi ortacii au 
părăsit sala mare a căminului cultural orăşenesc şi au 
plecat spre casele lor, ca să se odihnească. Era necesar să 
îşi refacă forţele pentru că, peste numai câteva ore, avea 
să înceapă o nouă zi de lucru.

Din momentul acela, însă, pentru minerul 
Gheorghe Ionel a început o perioadă specială.

 
*

A doua zi, luni, Gheorghe Ionel s-a prezentat la 
serviciu ca de obicei şi, împreună cu ceilalţi colegi de 
echipă, a intrat în mină. Se aştepta ca cel puţin unii 
dintre cei cu care lucra să zică ceva privitor la şedinţa 
din ziua precedentă dar, spre surprinderea lui, nici unul 
dintre colegi nu a deschis subiectul acela.

Cu o zi înainte, după şedinţa din căminul cultural, 
în drum spre blocul lui din cartierul “Texas”, Ionel fusese 
oprit de câţiva ortaci de la alte echipe care îi strânseseră 
mâna, încântaţi că „în sfârşit, cineva le-a zis-o jigodiilor 
ălora din birouri”. Luni însă, toată lumea şi-a văzut în 
linişte de treabă. Colegii lui de echipă păreau chiar mai 
tăcuţi decât de obicei. Apoi, la sfârşitul programului, 
Ionel a avut o altă surpriză.

După ce s-au spălat la duşuri, s-au dus cu toţii la 
cantină să mănânce, Acolo, din cauza înghesuielii, Ionel 
a prins loc la masă lângă o altă grupă. Între ciorbă şi 
felul doi, ortacul care stătea lângă el i-a povestit şoptit 
despre o bârfă care deja circula prin oraş. Potrivit acestui 
zvon, cu o seară în urmă, trei oameni din echipa în care 
lucra Ionel fuseseră chemaţi, pe rând, la conducerea 
întreprinderii pentru discuţii.
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Cei chemaţi aveau neveste şi, datorită lor, 
informa-ţiile neoficiale circulaseră foarte repede în mica 
comunitate a minerilor din Bălan. Aşa se împrăştiase 
ştirea că, la acele întâlniri, fuseseră prezenţi şeful miliţiei 
locale, directorul întreprinderii, secretarul de partid 
al oraşului, “tovarăşul cu ordinea” (cum i se spunea 
reprezentantului local al Departamentului Securităţii 
Statului) şi inginerul tehnic.

Ionel fu foarte mirat în sinea lui de 
faptul că nici unul dintre cei trei colegi 
de echipă nu-i spusese absolut 
nimic despre aceste discuţii. De 
asemenea, îl puse pe gânduri şi 
un alt fapt, căruia dimineaţa 
nu-i dăduse mare atenţie, şi 
anume că alţi trei membrii 
ai echipei nu intraseră 
deloc în mină în ziua 
aceea.

După ce a terminat 
de mâncat, minerul 
Gheorghe Ionel a 
plecat spre garsoniera 
lui confort 2 din 
cartierul “Texas” şi, în 
după-amiaza aceea, nu a 
mai vorbit cu nimeni.

În ziua următoare 
a constatat, tot mai 
surprins, că cei trei colegi 
care lipsiseră cu o zi înainte, 
au venit la lucru, ca de obicei, 
dar alţi trei au rămas la 
suprafaţă. Nu întrebă 
nimic pe nimeni, 
dar nu putu să nu 
observe atmosfera din 
ce în ce mai apăsătoare 
care se lăsase peste echipă. 
Oamenii erau mai scurţi 
la vorbă şi nimeni nu mai 
făcea glume, ca de obicei. Toţi parcă amuţiseră brusc.

În cea de a treia zi de la şedinţa din căminul 
cultural, toţi cei zece membri ai echipei din care făcea 
parte şi Ionel coborâră în subteran şi, pe tot parcursul 
programului, nici unul dintre ortaci nu a mai scos nici 
un cuvânt. Ionel se gândi de câteva ori să întrebe ce se 
întâmplă, dar, de fiecare dată, se lăsă demobilizat de 
atitudinea distantă şi preocupată a celorlalţi care, ca 
niciodată, păreau concentraţi numai asupra muncii.

Pe seară, însă, totuşi, ceva s-a produs. Când ieşeau 
de la duşuri, unul din colegii de echipă s-a apropiat de el 
şi i-a spus şoptit:

— Ai grijă ce faci că treaba e nasoală rău de tot.
Ionel s-a încruntat şi l-a privit întrebător. Înainte 

de a se îndepărta, ortacul i-a mai spus:
— Or să te cheme şi pe tine probabil, într-o zi, două. 

Fii atent ce mai spui că o încurci rău şi îi bagi şi pe alţii la 
apă. Mergi pe burtă, e cel mai bine aşa pentru toţi.

Ionel n-a apucat să răspundă sau să mai întrebe 
ceva căci colegul s-a îndepărtat de el imediat. Nu ştia 
ce înseamnă „să meargă pe burtă”, dar se gândea că 

trebuie să fie ceva nu foarte normal, de vreme 
ce, din câte ştia el, picioarele erau destinate 

mersului, şi nu burta.
La cantină, Ionel s-a aşezat 

lângă tovarăşii lui de grupă, dar 
nimeni n-a scos nici un cuvânt 

pe toată durata mesei. Toţi 
erau foarte preocupaţi de 

ciorba caldă, mâncarea 
fierbinte şi prăjitura dulce 
pe care le primeau gratuit 
de la întreprindere.

După ce au mâncat, 
Gheorghe Ionel s-a 
întors în garsoniera lui. 
Nu prea ştia ce să creadă. 
El ştia că nu făcuse 
nimic rău, ci încercase să 
prevină repetarea unei 

situaţii care ar fi putut 
avea efecte dramatice 

pentru alţi oameni.
În după-amiaza aceea 

nu a făcut nimic special. 
Şi-a curăţat la bătătorul din 

faţa blocului singurul 
covor pe care îl avea 
şi apoi s-a întins în 
pat. Ascultând nişte 

muzică la radio, după 
un timp, a aţipit.

 
          *

 
A fost mai mult un fel de picoteală, despre care 

n-ar fi putut spune cât a durat. S-a trezit la fel de brusc 
precum aţipise, datorită unor zgomote înfundate. A 
tresărit şi a ridicat capul. Cineva bătea la uşă. S-a uitat la 
ceas: era deja ora opt seara. S-a uitat pe fereastră: afară 
era aproape beznă. Se gândi că probabil era vreun vecin 
de palier care-l căuta ca să împrumute ceva sau poate că 
era Bilă, un alt vecin, de la alt etaj, care mai venea din 
când în când la el, să mai joace câte o tablă împreună.

Se ridică şi deschise uşa. Tresări din nou.
În faţa uşii erau doi bărbaţi: primul era îmbrăcat 

în civil, iar celălalt era unul din miliţienii care lucrau 
la secţia din oraş. Bărbatul în civil, îmbrăcat într-un 
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costum bleumarin închis, îl privi încruntat şi îl întrebă:
— Tovarăşul Gheorghe Ionel ?
— Da.
— Te rog să ne urmezi.
— Unde ?
— O să vezi. Pune-ţi ceva pe dumneata şi vino cu 

noi!
Ionel mai stătu câteva momente nemişcat, 

gândindu-se ce să facă, dar, apoi, după câteva clipe, îşi 
puse pantofii în picioare, îşi luă haina din cuier şi îi urmă 
pe cei doi.

Afară, în faţa blocului, îi aştepta o Dacie albă. Cei 
trei se urcară şi maşina demară.

Câţiva copii care se jucau cu o minge lângă bătătorul 
de covoare, la lumina unui bec chior, priviră plecarea 
maşinii cu gura căscată şi, în câteva minute, tot blocul 
află că pe Ionel l-a luat miliţia.

După ce a străbătut o bună parte a oraşului, 
Dacia albă a oprit în faţa clădirii în care erau birourile 
întreprinderii miniere. Cei doi „însoţitori” îl duseră 
pe Ionel până la etajul doi, în anticamera biroului 
directorului general, unde se aflau secretara şi un alt 
lucrător de la miliţie, îmbrăcat şi el în uniformă. Bărbatul 
în civil deschise uşa de la biroul directorului şi îi făcu 
semn lui Ionel să intre.

Ionel intră. Era pentru prima dată în viaţa lui 
când se afla într-un loc atât de important. Încăperea 
era spaţioasă. Un birou de lucru, o masă de şedinţe 
din lemn masiv în centru, două fotolii, câteva scaune, 
un fişet impunător şi un cuier. În cameră, aşezaţi pe 
scaune, în diverse locuri, oarecum haotic, erau directorul 
adjunct, secretarul de partid al oraşului, şeful miliţiei 
locale, “tovarăşul cu ordinea”, şi inginerul tehnic. 
Directorul general stătea la biroul lui.

Bărbatul în civil îi făcu semn lui Ionel să se aşeze 
pe unul din scaunele aflate lângă masa de şedinţe şi ieşi. 
Ionel se aşeză şi i se păru ciudat că stă numai el la o masă 
atât de mare.

După câteva secunde, directorul întreprinderii se 
ridică, luă un teanc de hârtii de pe birou şi se apropie de 
masa de şedinţe la care stătea Ionel. Rămase în picioare, 
îl privii câteva clipe şi apoi îi spuse:

— Măi, băiatule, mă uit la tine ca la copilul meu...
Ionel îl privea fără să spună nimic. Directorul 

continuă:
— Uite ce e, noi ştim că tu ai nişte probleme şi vrem 

să te ajutăm… Să ştii că au mai fost şi alţii în situaţia 
ta şi s-au salvat până la urmă. Au înţeles la timp ce-au 
făcut, s-au căit şi s-au îndreptat… Acum sunt oameni de 
nădejde, aproape toţi.

Ionel se încruntă uşor şi întrebă:
— Dar ce probleme am ?
Directorul zâmbi:
— Păi eşti beţiv, măi băiatule, asta e problema ta…

Umbli beat mai tot timpul şi din cauza asta nu ştii nici ce 

faci şi nici ce spui…
— Nu înţeleg…
Directorul se încruntă şi el şi se răsti:
— Nu înţelegi pentru că şi acum eşti beat ca 

porcu’…
Ionel tresări.
— Îmi pare rău, dar n-am băut nici un fel de alcool 

azi, nici măcar o bere… Şi eu, în general, nu beau alcool, 
pentru că nu îmi place…

Directorul ridică vocea şi trânti teancul de hârtii 
pe masă:

— Nu bei pe dracu’! Uite aici declaraţiile colegilor 
tăi, ale celor care lucrează cu tine. Ştii ce scrie aici ?

Ionel privi încruntat maldărul de hârtii mâzgălite 
din faţa lui.

— …Ei bine, scrie că eşti un beţiv ordinar, că vii tot 
timpul pilit la serviciu şi că din cauza asta pui permanent 
în pericol echipa în care lucrezi. Şi mai scrie că la şedinţa 
de duminica trecută puţeai a alcool ca o cârciumă. Au 
scris toate astea cei care erau atunci lângă tine, colegii 
din echipa ta, vecinii tăi de bloc şi de palier, n-am scris 
io…

Făcu o scurtă pauză şi continuă ceva mai domol:
— …Dar eu trebuie să iau în considerare lucrurile 

astea şi să iau măsuri… Că aşa mă obligă legea şi eu nu 
vreau să încalc legea... Înţelegi cum stă treaba ?

Ionel tăcu câteva clipe apoi spuse:
— Da, înţeleg.
Directorul păru că se relaxează. Zâmbi uşor:
— Deci, se pare că îţi revii din aburii beţiei. Văd că 

pricepi repede. Bun, mai e o speranţă pentru tine. Mi-
era teamă că eşti irecuperabil.

Făcu din nou o scurtă pauză, apoi separă teancul 
de hârtii în două grămezi şi continuă:

— Am aici două tipuri de declaraţii…
Puse mâna pe una din ele.
— Dacă le iau în considerare pe astea ar trebui să le 

cer tovarăşilor de la miliţie să te aresteze pe loc şi să te 
trimită la judecată pentru că eşti un pericol social şi, beat 
cum umbli tot timpul, ai comis multe fapte împotriva 
procesului de producţie. Asta înseamnă că vreo cinci ani 
nu ieşi de la bulău, măi băiatule! Garantat.

Făcu o scurtă pauză şi puse mâna pe celălalt 
teanc:

— Dacă însă le iau în considerare pe astelalte, 
reiese că ai comis nişte greşeli, datorită alcoolului, dar 
nu aşa de grave ca să te băgăm la puşcărie. Pe baza lor 
am putea să-ţi dăm doar o sancţiune disciplinară la locul 
de muncă, te punem la gazeta de perete ca să ia şi alţii 
aminte să nu mai umble beţi la serviciu, dar scapi de 
bulău şi de tot ce urmează după asta… Ai înţeles până 
aici ?

După câteva momente de tăcere, Ionel spuse:
— Da, am înţeles.
Directorul continuă:
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— Ei bine, dacă ai înţeles, trebuie să ne şi dovedeşti 
lucru ăsta. Pentru asta, ca să vedem că regreţi ce ai făcut 
şi că eşti hotărât să nu mai greşeşti de acum încolo, 
trebuie să scrii cu mâna ta şi să semnezi declaraţia asta.

Directorul general întinse o hârtie spre Ionel. 
Acesta o luă şi se uită la ea.

— Acolo scrie că recunoşti faptul că obişnuieşti să 
consumi foarte mult alcool şi că îţi dai seama că băutura 
ţi-a afectat în mod grav gândirea şi comportamentul şi 
te angajezi că nu o să-ţi 
mai bei minţile pe viitor, 
cum ai făcut până acum.

Ionel citi declaraţia. 
Totul i se părea incredibil. 
După câteva momente, 
directorul reluă:

— Şi, chiar şi aşa, să 
ştii că hârtiile celelalte nu 
dispar…

Ionel tresări. 
Directorul general îşi 
mută mâna, din nou, pe 
celălalt teanc de hârtii.

— Pe astea, le punem 
în fişet şi, dacă vreodată 
tu vei mai umbla beat şi 
vei mai face ce-ai făcut 
până acum, le vom scoate 
de acolo şi te vom trimite 
pe tine direct la bulău, ca 
să scăpăm societatea de 
un pericol...

Ionel îl privi tăcut 
şi, după câteva momente, 
întrebă scurt:

— Şi dacă nu vreau 
să scriu şi să semnez 
declaraţia asta ?

Directorul ridică din 
umeri.

— E treaba ta. Eu am 
făcut tot ce am putut ca să 
te ajut... Ţi-am spus, m-am 
gândit la tine ca la copilul 
meu. Da’ să nu vii la mine peste cinci ani când ieşi de la 
bulău să te plângi că nu te mai angajează nimeni şi că nu 
vrea nimeni să stea de vorbă cu tine...

Directorul se întoarse la biroul lui, luă de acolo o 
pereche de cătuşe, se apropie din nou de masa pătrată 
de şedinţă şi le aruncă în faţa lui Ionel.

— Dacă nu vrei să faci hârtia aia, hai, pune-ţi astea 
la mâini şi îi chem pe băieţi să te ia, că aşteaptă de mult 
timp afară. N-am timp de tine toată seara, mai am şi alte 
lucruri de făcut.

Ionel tresări şi privi cătuşele.

— Păi,... mă arestaţi acum ?
Directorul râse:
— Păi, da’ tu ce crezi ? Crezi că te mai las să te duci 

tu prin oraş şi, beat cum eşti, să mai vorbeşti cine ştie 
ce ? Abia peste vreo cinci ani o să mai ajungi să umbli 
liber... Ai înţeles, mă, alcoolistule ?

Directorul se întoarse spre ceilalţi:
— E irecuperabil. Îmi pare rău, am făcut tot ce am 

putut… Păcat de el, că e băiat tânăr…
Ionel rămase 

nemişcat. Simţea cum 
tremură din tot corpul. 
Privea perechea de cătuşe 
din faţa lui fără să-şi 
poată lua ochii de la ea. 
Directorul continuă, 
scoţându-şi o ţigară:

— S-a stricat rău 
tineretu’ ăsta, nu mai e ca 
pe vremea noastră. Le-a 
luat minţile filmele astea 
cu cowboy…

Îşi aprinse ţigara şi 
pufăi din ea.

Brusc, Ionel spuse:
— O să scriu 

declaraţia. Daţi-mi un 
pix.

Directorul tresări şi 
se apropie de el. Îl privi 
dispreţuitor:

— Nu aşa se spune, 
mă prostovanule! Se 
spune, “tovarăşe director, 
vă rog să-mi daţi un pix”. 
Un pic de recunoştinţă 
că ţi-am salvat pielea, ce 
dracu’ !

Ionel repetă 
mecanic:

— Tovarăşe director, 
vă rog să-mi daţi un pix...

Directorul se 
încruntă:

— Mai cu suflet, mă ! Mai cu suflet!
Ionel spuse din nou, apăsat:
— Tovarăşe director, vă rog să-mi daţi un pix !
Directorul râse:
— Aşa, mă, vezi că se poate ?
Directorul luă un pix de pe biroul lui şi îl puse în 

faţa lui Ionel.
— Ai grijă să scrii exact cum e acolo, cuvânt cu 

cuvânt. Să nu schimbi şi să nu omiţi nimic, că doar e 
declaraţia ta şi trebuie să iasă bine, ca să te pot ajuta…
Şi ai grijă cum te porţi de acum încolo că, ai băgat de 
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seamă, clasa muncitoare e cu ochii pe tine. Ai văzut ce 
de mai declaraţii au dat ortacii tăi despre tine… Şi să nu 
te mai atingi de băutură... Dacă nu mai greşeşti, poate te 
şi medaliem într-o bună zi...

 
*

 Din ziua aceea Ionel n-a mai vorbit cu nimeni. 
După ce a scris şi a semnat declaraţia, a plecat pe jos 
spre garsoniera lui confort 2 din cartierul “Texas”. A 
ajuns, a mâncat ce avea prin frigider şi s-a culcat.

A doua zi, s-a dus la lucru, ca de obicei, dar pe toată 
durata programului n-a scos niciun cuvânt, nici măcar 
cât să zică “bună ziua” cuiva.

În ziua următoare, la panoul de perete a fost afişată 
o decizie a Directorului general care spunea că “datorită 
unor abateri recunoscute de la conduita morală şi 
profesională, cauzate de consumul excesiv de băuturi 
alcoolice, tovarăşul Gheorghe Ionel este sancţionat cu 
reţinere de 10% din salariu pe trei luni şi retrogradarea 
la o categorie profesională inferioară”. Alături de 
decizie fusese pus şi un îndemn mobilizator, scris cu 
litere mari şi roşii: “Să luăm aminte la consecinţele 
nefaste ale consumului nesăbuit de alcool !!!”

Timp de câteva zile toată lumea l-a lăsat în pace. 
Colegii de echipă, vecinii, toţi cu care se întâlnea păreau 
că, într-un fel, îi respectă tăcerea.

După vreo trei zile, printr-un ordin al Directorului 
general, echipa în care lucra Ionel a fost dizolvată şi 
oamenii au fost împrăştiaţi, câte unul, în alte grupuri de 
lucru.

Ionel a fost şi el repartizat într-o altă echipă, dar 
nici acolo nu 
a scos nici un 
cuvânt. Asculta 
ce i se cerea să 
facă, muncea, 
se spăla, mânca, 
fără să spună 
absolut nimic 
nimănui. Deşi 
tăcerea lui deja 
devenise subiect 
de bârfă în toată 
mina — unele 
zvonuri spuneau 
că i-ar fi fost 
tăiată limba şi, 
de aceea, nu mai 
scoate nici un 
cuvânt — nimeni 
nu îl provocă să 
iasă din starea 
de muţenie auto-
impusă.

Totuşi, la vreo săptămână după ce fuseseră 
repartizaţi în alte echipe, când ieşeau de la cantină, unul 
dintre foştii ortaci s-a apropiat de el şi i-a spus:

— Mă, Ionele, nu mai pune atâta la inimă. Înţelege 
şi tu că oamenii nu puteau face nimic ca să te ajute sau 
să te susţină. Dacă nu scriau ce vroiau ăia, praful se 
alegea de ei… Ţie ţi-o fi fost uşor să faci pe luptătorul, 
da’ gândeşte-te că ei au copii… Nimeni nu riscă când e 
vorba de familie şi copii…

Ionel nu i-a răspuns şi a mers mai departe. Acelea 
au fost ultimele cuvinte pe care i le-a adresat cineva 
pentru că, după câteva zile, Ionel a dispărut. N-a mai 
apărut la muncă, n-a mai apărut la duşuri, nu a mai fost 
văzut la cantină şi nici în blocul confort 2 în care locuia.

 
*

 
După două zile, alertaţi de dispariţia lui, lucrătorii 

de la miliţie au spart uşa garsonierei, dar, spre 
surprinderea lor, nu au găsit acolo nimic neobişnuit. 
Nici un bilet sau vreun alt semn care să explice în vreun 
fel dispariţia lui. Absolut nimic.

După şase luni, timp în care autorităţile l-au căutat 
pe Ionel de vreo două ori şi prin munţii din apropiere, 
dosarul lui a fost închis şi lumea ar fi putut să înceapă să-l 
uite atât pe el, cât şi incidentul în care fusese implicat. 
Şi probabil chiar aşa s-ar fi şi întâmplat dacă, după un 
timp, nu ar fi început să circule prin oraş nişte zvonuri.

Se zicea că unul din ciobanii care îşi plimba turmele 
prin munţii din apropiere ar fi văzut de mai multe ori un 
om care semăna din descrieri cu Gheorghe Ionel intrând 

şi ieşind dintr-o 
peşteră aşezată 
pe un versant 
al muntelui, 

cam la vreo opt 
kilometri de oraş. 
Din curiozitate, 
câţiva puşti din 
oraş s-au dus 
până la peştera 
respectivă şi 
au cercetat-o 
la intrare, fără 
însă să găsească 
nimic care să 
indice că acolo 
ar fi trăit un om. 
Este adevărat 
că peştera era 
adâncă şi băieţii 
aceia nu se 
aventuraseră în 
interior, prin 
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galerii, mai mult de vreo douăzeci de metri.
O vreme zvonurile au încetat, dar, după un timp, 

ele şi-au făcut din nou apariţia în oraş. De data asta se 
spunea că la intrarea în peştera aceea, pe unul din pereţi, 
apăruse un desen care reprezenta un înger şi că seara, 
din interior, se puteau vedea ieşind raze de lumină şi se 
auzeau cântece. După încă un timp, un alt zvon spunea 
că nişte copii dintr-un sat învecinat, care umblau cu 
caprele pe acolo, l-au văzut pe Ionel care, între timp, se 
transformase în Înger. Copiii ar fi povestit că au vorbit 
cu el exact în gura peşterii, că avea aripi mari, albe şi 
luminoase şi că îi sfătuise să fie cuminţi şi să asculte de 
părinţi.

Agasaţi de aceste zvonuri, câţiva din mai marii 
oraşului au urcat până la peşteră şi, într-adevăr, au 
văzut că pe unul din pereţii de la intrare exista un desen 
reprezentând o fiinţă asemănătoare unui om, dar care 
avea aripi. Probabil un înger. Primarul oraşului a dat 
dispoziţie ca desenul acela “obscurantist” să fie acoperit 
imediat cu vopsea şi toţi s-au întors mulţumiţi în oraş, 
crezând că problema este rezolvată.

După un timp, însă, un nou zvon se auzi prin oraş. 
Se părea că desenul reapăruse pe peretele peşterii şi 
toată vopseaua groasă cu care fusese acoperit dispăruse 
cu desăvârşire. Primarul n-a mai urcat personal, dar a 
trimis o echipă să verifice. La întoarcere, cei trimişi i-au 
confirmat că aşa era. Furios, primarul a dat ordin să se 
acopere din nou desenul cu vopsea şi chiar a pus câţiva 
oameni să stea lângă gura peşterii câteva zile ca să nu 
mai îndrăznească cineva să cureţe locul şi să deseneze 
din nou îngerul.

Nu mică a fost însă mirarea primarului când, după 
câteva zile, oamenii trimişi de el s-au întors destul de 
înspăimântaţi. Aceştia i-au povestit că deşi acoperiseră 
în fiecare seară cu vopsea groasă desenul şi deşi făcuseră 
de gardă pe timpul nopţii, ca nimeni să nu se poată 
apropia de peretele respectiv, în fiecare dimineaţă 
găsiseră peretele curat şi desenul la locul lui de parcă ei 
nici nu l-ar fi atins.

Exasperat şi depăşit de situaţie, primarul a lăsat 
lucrurile aşa cum erau, sperând că toată această rumoare 
cu privire la peştera aceea o sa dispară cu timpul. Numai 
că lucrurile nu au stat aşa. După ce un timp oamenii şi-
au văzut de alte lucruri, bârfele au reînceput să circule 
din nou prin oraş.

Astfel, primarul a auzit că la gura peşterii, numită 
de acum “Peştera Îngerului”, în fiecare duminică, 
începuseră să se adune oameni. Devenise un fel de loc 
de pelerinaj. Atât oameni din satele învecinate, cât şi 
din oraş, se duceau acolo şi stăteau la gura peşterii în 
dorinţa de a-l vedea pe Înger şi de a vorbi cu el. Zvonurile 
spuneau chiar că unii dintre cei care ajungeau acolo, 
probabil cei mai drepţi, mai ales dacă erau singuri, dar 
uneori şi de faţă cu alţii care nu percepeau nimic, puteau 

să-l vadă pe Înger la gura peşterii şi să vorbească cu el. 
Îngerul îi asculta şi le dădea sfaturi. Unii povesteau că 
mulţi dintre copiii care stăteau în preajma peşterii, cu 
părinţii lor, îl vedeau pe Înger fără să facă nici un efort, 
în timp ce adulţii care erau acolo se holbau degeaba la 
aerul gol.

Primarului începu să i se facă frică. Ştia că dacă 
ajungea la Bucureşti vestea că în raza autorităţii lui se 
petrecea ceva inexplicabil şi că el nu reuşeşte să ţină 
lucrurile sub control, putea să o păţească urât. Aşa că 
se hotărî să treacă la măsuri ceva mai drastice. Dădu 
dispoziţie ca zona respectivă să fie interzisă pentru 
accesul publicului, sub motivul că prezintă pericol de 
prăbuşiri de stânci de pe creasta muntelui. Stabili şi ca 
o brigadă de control, formată din doi lucrători ai miliţiei 
orăşeneşti, să verifice de două ori pe zi respectarea 
interdicţiei.

Ca de obicei în asemenea situaţii, însă, curiozitatea 
oamenilor, în loc să fie eliminată, deveni şi mai puternică. 
Curând, primarul află că un număr din ce în ce mai mare 
de oameni se duceau pe ascuns la gura peşterii, între 
turele de verificare ale miliţienilor. Situaţia devenea 
pentru el critică aşa că, după câteva zile şi nopţi de 
nesomn şi frământări, se hotărî să isprăvească o dată 
pentru totdeauna cu peştera respectivă, printr-o măsură 
radicală.

Organiză o nouă cercetare a interiorului peşterii 
şi cum, evident, pe porţiunea cercetată nu se descoperi 
nimic, dispuse ca intrarea acesteia să fie detonată. Deşi 
peştera se afla într-o zonă naturală protejată şi ea însăşi 
constituia un monument al naturii neexplorat, primarul 
aranjă cu autorităţile de resort locale să închidă ochii la 
detonare şi să treacă în acte că accesul în peşteră a fost 
blocat definitiv din cauza prăbuşirii naturale a tavanului 
de la intrare.

Aşa că, la aproximativ zece luni de la dispariţia lui 
Gheorghe Ionel, intrarea în peşteră fu astupată printr-
un zid natural de stâncă, gros de câţiva metri, format in 
urma detonării tavanului.

Primarul îşi frecă palmele. Rezolvase problema. 
Acum nu se mai vedea nici un desen pe nici un perete şi 
oamenii nu mai aveau de ce să vină acolo. Îngerul, dacă 
existase vreodată, era închis înăuntru.

Şi aşa a trecut timpul. Previziunea primarului s-a 
adeverit, oamenii şi-au pierdut obiceiul de a mai urca la 
fosta gură a peşterii, s-au luat cu altele şi şi-au văzut de 
viaţă in continuare.

Cu toate astea însă, bătrânii din oraşul Bălan 
povestesc că unii dintre copiii care pasc oile şi caprele 
prin munţii de prin împrejurimile oraşului mai văd, din 
când în când, în faţa peretelui de stâncă de la intrarea 
în peşteră, Îngerul, care mai apare uneori ca să stea de 
vorbă cu ei şi să le dea sfaturi.

Asta povestesc bătrânii din oraşul Bălan.
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ÎN GARĂ
Gara era mică și ascunsă printre munţi. De mică ce era, 

nici nu prea opreau trenuri la peronul ei, doar vreo două per-
sonale de navetiști — unul dimineaţă, pe la ora 09.00, și unul 
seara, pe la ora 19.00 — trenuri din acelea vechi și cu gea-
muri sparte, care asigurau deplasarea localnicilor în zonă, 
dintr-o localitate în alta. În rest, toate celelalte — trenurile 
rapid și cele intercity — doar tranzitau pe lângă peronul ei 
impresionant, trecând în viteză, cu șuier mare și dispăreau 
la fel de repede precum apăreau. Nici măcar de la vechea 
șosea auto, care acum era plină de gropi și de bolovani 
căzuţi de pe povârnișurile aflate pe marginea ei — cea aflată 
în spatele gării, cu două benzi, care ducea spre staţiune — și 
a celor două mici clădiri — biroul șefului de gară și sala de 
așteptare — ce constituiau edificiul feroviar, nu răzbătea, 
mai niciodată, niciun zgomot. De aceea, în cea mai mare 
parte a zilei, de jur-împrejurul micuţei gări de munte era o 
liniște aproape perfectă, singurele zgomote care se puteau 
auzi fiind cele venite din pădurea ce o împresura din toate 
părţile. Dar nu fusese întotdeauna așa. 

Cu mulţi ani înainte, între cele două războaie mondiale, 
în gara aceea micuţă și pierdută între munţi oprea chiar și 
Orient Expresul… Ehee, pe vremurile acelea, staţiunea con-
telui, cea din vârful muntelui, era renumită pentru vacanţele 
pe care le oferea și, de aceea, pe tot parcursul anului, ve-
neau să petreacă acolo oameni din toată lumea, care mai de 
care mai bogaţi și mai importanţi. Între timp însă, lucrurile 
se schimbaseră. După ultimul mare război, domnul conte și 
familia sa fuseseră prigoniţi și arestaţi, iar staţiunea, adică 
cele aproximativ cinci vile, Castelul din mijloc și clădirile a-
nexe fuseseră confiscate. O vreme au fost folosite ca sana-
toriu pentru oamenii muncii, dar, după vreo câteva zeci de 
ani, autorităţile le-au închis complet și, așa, au fost lăsate 
în paragină. Și cum satul aflat la câţiva kilometri de gară nu 
dădea decât călători navetiști, era absolut normal ca acum, 
în mica gară, să nu mai oprească decât cele două trenuri 
personale. Din strălucirea ei de odinioară doar peronul mai 
rămăsese, oarecum ciudat, aproape intact, de parcă n-ar fi 
trecut atâţia zeci de ani peste el.

Era un peron placat cu plăci de marmură rugoasă, 
lung de vreo douăzeci de metri și lat cam de cinci. Probabil 
că starea lui atât de bună se datora și faptului că, din lipsă 
de activitate, Vasile, impiegatul gării, un bărbat deșirat și 
slăbănog, care purta tot timpul șapca de ceferist lăsată în-
tr-o parte, îl curăţa aproape zilnic. Sau, de fapt, chiar zilnic. 
După ce personalul de ora 09:00 pleca din gară, nea Vasile 
mai asculta o vreme poveștile colegului său, nea Grigore, 
care era acolo șef de gară din tată-n fiu, și apoi lua teul mare 
de lemn, uda bine o cârpă groasă și, în intervalul dintre cele 
câteva trenuri care tranzitau pe acolo în timpul zilei, se 
pornea să spele tot peronul de la un capăt la altul. Și, în timp 

ce împingea cu forţă teul pe plăcile de marmură, se gândea 
la tot felul de lucruri, la multe lucruri, la familia lui aflată în 
cealaltă parte a ţării sau la poveștile șefului de gară despre 
cum fusese prigonită familia contelui și cum pieriseră toţi 
prin închisori, cu excepţia mezinului, care plecase din ţară 
înainte de 1945 și nu se mai întorsese acolo niciodată. Șeful 
de gară știa toate istoriile astea pentru că bunicul lui, care 
condusese gara până la începutul anilor șaizeci, fusese 
foarte apropiat de familia contelui. Era cumva o tradiţie de 
familie, căci străbunicul lui, tatăl bunicului, fusese cel care 
construise gara la dorinţa contelui cel bătrân și, totodată, 
fusese chiar și primul ei șef.

Uneori, în zilele de vară toridă, când, în ciuda căldurii, 
nea Vasile se încăpăţâna să cureţe totuși peronul — care era 
oricum foarte curat, căci nu prea avea cine să-l murdărească 
— se mai întâmpla să vadă, pe lângă liziera pădurii de lângă 
gară, o bătrână care tot culegea din fragii, zmeura și murele 
ce creșteau din abundenţă în tufele de pe-acolo. Femeia era 
uneori singură, alteori o însoţeau niște copii, dar niciodată 
nu ieșea din umbrișul copacilor. Odată, mai demult, intrigat 
de ce-i spusese șeful de gară, cum că lumea din sat zicea 
că Sfânta Vineri umblă prin pădure după fructe și vreascuri, 
nea Vasile încercase să meargă spre ea și spre copii, dar 
până să ajungă la ei, aceștia dispăruseră deja în interiorul 
pădurii. „De, le-o fi fost teamă că mă iau de ei și îi arestez”, 
se gândi el.

Și, iac-așa, între cele două trenuri care opreau acolo, 
zilele treceau lin și la fel în mica gară de munte, fără ca nimic 
să tulbure liniștea și pacea acelor locuri. Șeful de gară com-
pleta condici, făcea rapoarte, vorbea la telefon cu regionala 
de transport și asculta radioul, iar impiegatul spăla peronul, 
chiar și de două ori pe zi.

Într-una dintre zile însă, să tot fi fost ora cinci după-
amiaza, în timp ce împingea alene teul de lemn pe peronul 
de marmură, nea Vasile auzi un șuierat prelung, ca și cum 
un tren de gabarit mare se apropia să intre în gară. Tresări și 
ridică privirea spre direcţia din care venea zgomotul. La ora 
aceea nu tranzita nici un tren pe acolo, rapidul trecuse pe la 
12:00, iar intercity-ul trecea seara, după ora 20:00. Cu toate 
astea, zgomotul se auzea din ce în ce mai puternic, de parcă, 
din clipă în clipă, o garnitură foarte lungă urma să apară de 
după colţul împădurit, de unde veneau toate trenurile care 
intrau în gara aceea. Nea Vasile se încruntă și o clipă se gândi 
că poate i s-a părut sau că poate-a făcut insolaţie în ciuda 
șepcii grele de ceferist, pe care-o purta tot timpul pe cap. 
Ridică șapca și își șterse fruntea transpirată cu batista, con-
tinuând să privească spre locul de unde venea zgomotul ce 
tot creștea în intensitate. Roţile locomotivei se auzeau tot 
mai tare, iar apoi șuieratul acesteia, extrem de puternic și 
venind de mult mai de-aproape, răsună din nou pe tot pe-
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ronul. Nea Vasile se încruntă și în momentul următor auzi lim-
pede scrâșnetul atât de binecunoscut al roţilor de tren, care 
încetineau rotindu-se pe șinele de fier. Rămase nemișcat, 
neștiind ce să creadă. După alte câteva secunde, în aer se 
propagă foarte clar zgomotul final al trenului oprit în staţie. 
Impiegatul privi de jur-împrejur, complet buimac, dar totul 
era neschimbat, gara întreagă dormita în lumina intensă a 
soarelui de vară. Apoi, auzi ușile trenului cum se deschid și, 
imediat, o mulţime de zgomote de pași, de voci și de frânturi 
de conversaţie care treceau pe lângă el îl învăluiră complet. 
Nea Vasile se uită în sus. Soarele încă ardea cu putere, dar 
el se simţea totuși foarte bine. Nu-i era rău și nu se simţea 
deloc obosit.

— Domnule conte, ce bine îmi pare că vă văd! Sunteţi 
neschimbat!

— Oh, distinsă doamnă marchiză Carianopol, sunteţi 
o bucurie a ochiului și o încântare a inimii. Bine aţi revenit la 
noi! Vă rog să-mi daţi voie să vă conduc la mașina ce ne va 
duce la Castel.

— Vă mulţumesc, domnule conte, sunteţi un gentilom 
desăvârșit.

— Prea minunată marchiză, sunt doar un om sim-
plu, fericit că soarta îi oferă șansa de a fi la dispoziţia 
dumneavoastră… Aș putea să vă întreb cum aţi călătorit?

— Oh, domnule conte, călătoria a fost ea însăși un 
adevărat vis. Acest Orient Expres este o minune a timpurilor 
noastre, să străbaţi toată Europa cu el face cât o viaţă 
întreagă…

— Mă bucur să aud acest lucru, doamnă marchiză. Sunt 
nespus de fericit că aţi avut o experienţă atât de plăcută… 
Vă rog, să mergem. Șeful nostru de gară se ocupă deja de 
bagajele dumneavoastră, fiţi fără grijă.

— Dar am foarte multe bagaje, să știţi, domnule con-
te…

— Nu vă faceţi griji, prea minunată doamnă marchiză, 
odată ce sunteţi aici, ne ocupăm noi de absolut fiecare deta-
liu. Îmi permiteţi să vă ofer braţul meu?

— Cât de galant sunteţi, domnule conte! Voi abuza cu 
bucurie de politeţea dumneavoastră...

Impiegatul stătea, cumva blocat, în mijlocul peronului, 
fără să se miște și fără să scoată vreun sunet. Auzea în con-
tinuare o mulţime de pași care treceau pe lângă el, dar el nu 
îndrăznea să schiţeze nici cel mai mic gest.

— Gata, Adela, încetează! Am ajuns, înţelegi? Șoferul 
și mașina ne așteaptă în spatele gării, într-o jumătate de oră 
vom fi la Castel, te rog să te stăpânești.

— Dar te iubesc, Armand, cum să mă stăpânesc? Te 
iubesc, înţelegi?

— Da, Adela, și eu te iubesc, știi foarte bine acest lu-
cru, dar de acum încolo, timp de două luni, trebuie să arăţi 
tuturor că mă iubești ca o verișoară ce-mi ești. Te rog pentru 
ultima oară, stăpânește-te. Soţia mea este deja acolo și ne 
așteaptă, toată familia va fi împrejurul nostru, iar preten-
dentul tău va sosi peste câteva zile…

— Christophe? Dar îl detest, ţi-am mai spus, nu mă voi 
căsători cu el niciodată!

— Nu asta contează acum, ci faptul de a nu da de 
bănuit cuiva despre noi, despre relaţia noastră… Ce vom 
face mai târziu, vom vedea… Înţelegi asta, Adela?

Impiegatul auzi un scâncet, așa cum face o femeie care 
își înăbușă plânsul. Pașii se îndepărtară. Nea Vasile continua 
să stea încremenit în mijlocul peronului. Alţi pași și alte frân-
turi de conversaţie îi trecură pe la urechi, până când, după 
o vreme, auzi din nou șuierul puternic al locomotivei și zgo-
motul roţilor de tren care se puneau în mișcare. După câteva 
minute, liniștea deplină se reașeză peste tot locul.

Nea Vasile rămase o vreme încremenit în mijlocul per-
onului, cu teul în mână. Mintea nu-i dădea voie să facă nicio 
mișcare. Apoi, ușor, își scoase din nou șapca și își șterse cu 
batista fruntea transpirată. După un timp, mai privi o dată în 
direcţia în care se disipaseră ultimele zgomote ale trenului 
și apoi o luă încet spre biroul șefului de gară. Odată ajuns 
acolo, deschise ușa și intră.

Șeful de gară, nea Grigore, un bărbat trecut de cin-
cizeci de ani, solid și rotofei, rezolva cuvinte încrucișate și 
asculta un program de romanţe la radio. Când impiegatul 
intră în birou, ridică ochii spre el și tresări. Nea Vasile nu-i 
observă însă tresărirea, ci se duse direct spre frigider, îl de-
schise, luă o sticlă de apă rece, își turnă într-un pahar și îl bău 
tot, până la fund. Nea Grigore îi urmări cu atenţie mișcarea 
cumva neobișnuită și, după ce colegul lui termină de băut, 
îl întrebă:

— Ai păţit ceva, ţi-e rău?
Impiegatul nu răspunse nimic, ci doar se așeză pe un 

scaun. Îl privi câteva clipe în tăcere pe nea Grigore, după 
care începu, încet, să-i povestească tot ce auzise.

Șeful de gară îl ascultă cu atenţie, fără să comen-
teze absolut nimic. După ce impiegatul termină de relatat, 
rămase o vreme tăcut. Apoi, ridicând ochii spre nea Vasile, 
îl întrebă scurt:

— Mă, tu ai băut gaz?
Impiegatul îl privi în ochi și îi răspunse sec:
— Nu, n-am băut gaz.
— Dar altceva ai băut?
— Nu, nici altceva n-am băut, în afară de paharul ăsta 

de apă…
Șeful de gară privi la paharul gol aflat în faţa impie-

gatului.
—  Ţi-e rău, ai ameţeli sau vreo fierbinţeală?
— Nu, mă simt foarte bine. Doar că mi-a fost sete, 

atâta tot…
Cei doi mai tăcură câteva momente.
— Ce zi este azi?
— Marţi, toată ziua, până la noapte la doișpe…
— Și la ce oră te-a apucat năzbâtia?
Impiegatul se încruntă.
— Adică la ce oră au apărut zgomotele?
— Da, mă, așa, la ce oră…?
— Păi, să tot fie vreo patruzeci de minute de atunci…
Șeful de gară se uită la ceas, apoi brusc se ridică de 

la masă, se duse spre un dulap vechi de lemn și îl deschise. 
După ce se opinti un pic, extrase din dulap un catastif mare, 
gros și plin de praf. Îl puse pe birou și se aplecă după o 
cârpă. Impiegatul privi curios. Pe coperta groasă, de carton 
presat, scria „Jurnalul gării. 1931—1940”. Nea Grigore șterse 
de praf catastiful și îl deschise cu grijă. Începu să-l răsfoiască 
și, după câteva secunde, scăpă o înjurătură:

— Așa e, futu-i mă-sa lui!
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Impiegatul făcu ochii mari.
— Ce e așa?
Șeful de gară ridică ochii spre el:
— Între 1930 și 1939, Orient Expresul oprea în gară 

marţea, la ora 17:00…
Cei doi se priviră în ochi câteva momente, fără ca 

vreunul dintre ei să spună ceva. Apoi, după ce ezită câte-
va secunde, șeful de gară istorisi ceva, cu vocea ușor 
tremurândă:

— Când eram de-o șchioapă, bunicul mi-a povestit că, 
la un moment dat, a avut de cărat o mulţime de bagaje ale 
unei cucoane mari și că a trebuit să facă două drumuri cu 
mașina până la Castel, ca să i le ducă pe toate…

Impiegatul tăcea.
— Și mi-a zis că asta se întâmpla exact în anul când a 

început războiul, în ultimul an când a mai trecut Orient Ex-
presul pe aici…

Impiegatul tăcea în continuare. Șeful de gară îl privi 
fix.

— În ce an a început războiul?
Nea Vasile se încruntă, gândi câteva clipe, apoi zise:
— Păi, dacă s-a terminat în ‘45 și a durat șase ani…, să 

tot fi început prin ‘39, nu?
— Da, așa e, în ‘39 a început, zise șeful de gară, în-

cepând să răsfoiască febril catastiful cel gros. Asta înseamnă 
că Orient Expresul a trecut pe aici ultima dată în 1939, nu?

Impiegatul răspunse ridicând din umeri:
— Păi așa o fi, ce știu eu…
Șeful de gară dădu repede paginile catastifului.
— Uite c-am găsit, …anul 1939, e aici. Dacă îmi amin-

tesc bine din istoriile bunicului, sezonul de vacanţă începea 
la Castel în iunie… Ia să vedem, luna aprilie, luna mai, luna 
iunie… aici e, am găsit. Ia să vedem, marţi 7 iunie, marţi 14 
iunie…

Nea Grigore rămase tăcut pentru câteva clipe, par-
curgând în viteză cele scrise în registru de însuși bunicul său, 
și apoi strigă cât îl ţinu gura:

— Ah, futu-i! Futu-i!!!
Impiegatul făcu ochii mari.
— Ce s-a întâmplat?
Șeful de gară puse degetul pe pagina de catastif 

deschisă în faţa lui.
— Uite ce scrie aici: 14 iunie 1939. Orient Expresul a 

ajuns la orele 5 după-amiaza fix. Pentru că începe sezonul, 
la Castel au venit o serie de persoane importante, cum-
natul domnului conte, domnul Armand Florescu însoţit de 
verișoara dânsului, domnișoara Adela Proptescu, doamna 
marchiză Constanţa Carianopol, domnul avocat Stănișoară 
cu soţia și cei doi copii, profesorul Constantinescu, recto-
rul Universităţii, domnul notar Negruzzi Calistrat cu familia 
sa.... Săptămâna viitoare sunt așteptaţi să vină de la Paris și 
cei patru băieţi ai domnului conte.

Nea Grigore ridică privirea și se uită spre impiegat. 
Acesta îl privea cu o faţă total inexpresivă. După câteva se-
cunde, tot șeful de gară tresări:

— Auzi, în ce lună și ce zi suntem azi?
Impiegatul se încruntă un pic confuz.
— Păi nu mai știu asta, să tot fie…
Într-o fracţiune de secundă, șeful de gară își aruncă 

o privire pe calendarul care trona pe peretele de deasupra 
biroului. Pătrăţelul care indica ziua curentă era fixat asupra 
zilei de 14 iunie.

Cei doi rămaseră tăcuţi o bună perioadă de timp. Apoi, 
șeful de gară se ridică și ieși pe peron. Nea Vasile îl urmă. 
Dogoarea soarelui se mai risipise un pic. Nea Grigore se a-
propie de calea ferată.

— Pe unde erai, când ai auzit zgomotul de tren?
— Cam pe-aicea, unde suntem acum…
— Și zici că ai auzit cum intră trenul în gară, apoi vocile 

și apoi cum pleacă trenul?
— Da, exact așa am auzit.
— Și nu te-ai mișcat de pe loc în tot acest timp? Ai stat 

doar într-un singur loc?
— Da, unde era să mă mișc? Cred că n-aveam curaj nici 

să respir măcar…
Șeful de gară mai făcu câţiva pași în susul și în josul 

peronului, privind în dreapta și în stânga spre locurile de 
unde veneau și pe unde plecau trenurile. Parcă totuși nu-i 
venea să creadă că cele spuse de impiegat erau adevărate. 
Prima umbră a înserării începea să-și facă simţită prezenţa. 
Impiegatul se apropie de el.

— Și acum ce-o să fac, mai spun la cineva de toată 
tărășenia asta?

Nea Grigore se întoarse spre el și îl privi încruntat.
— Doar dacă vrei să te lege și să te ducă la casa de 

nebuni… Dacă nu vrei asta, mucles! Ai înţeles?
Impiegatul arătă că a înţeles printr-o înclinare a capu-

lui.
Zilele următoare trecură liniștit, fără ca nimic să 

mai tulbure mersul obișnuit al lucrurilor în micuţa gară de 
munte, iar cei doi aproape că nu mai vorbiră deloc despre 
întâmplarea aceea ciudată. Nea Grigore continuă să dezlege 
cuvinte încrucișate și să asculte muzică la radioul cel mare, 
înnegrit de ani, iar nea Vasile continuă să spele peronul gării 
de două ori pe zi. Este adevărat însă că, în timp ce împingea 
teul pe dalele de marmură rugoasă, impiegatul tresărea la 
fiecare zgomot neobișnuit, care se întâmpla să se audă prin 
preajmă, și ridica privea spre a se uita încruntat în direcţia 
din care veneau trenurile. Dar nimic neobișnuit nu se mai 
întâmplă, iar șeful de gară, deși tresărea și el ori de câte ori 
nea Vasile îi intra în birou, nu mai avu parte de nicio surpriză. 
Și așa trecu săptămâna și veni din nou ziua de marţi.

Era în jur de ora 16:45, când nea Vasile, aflat pe per-
onul gării, cu teul în mână tresări. Simţea că cineva era în 
spatele lui. Se întoarse și, când dădu cu ochii de șeful de 
gară, răsuflă ușurat.

— Na, că m-am speriat un pic…
Nea Grigore își privi un pic nervos ceasul de la mâna 

stângă.
— Zici că săptămâna trecută pe la ora cinci s-a auzit 

zgomotul trenului, nu?
— Păi da, cam așa, pe la cinci.
Șeful de gară începu să se plimbe ușor agitat dintr-o 

parte în alta. Apoi se opri brusc.
— Mă, și dacă ai avut halucinaţii?
Impiegatul se strâmbă.
— N-au fost halucinaţii, domn’ șef. Am auzit zgomo-

tele și vocile cum ne auzim noi acum…
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Șeful de gară își privi din nou ceasul. Mai erau cinci 
minute până la ora cinci. Privi în direcţia din care veneau tre-
nurile. Se simţea foarte tensionat.

— Parcă știi tu că n-ai avut halucinaţii… Când cineva 
are halucinaţii, nu-și dă seama de asta, i se pare că e perfect 
normal și că…

Brusc, vorba îi fu curmată de șuieratul prelung al unei 
locomotive și, după câteva clipe, se auzi și zgomotul unui 
tren care se apropia de gară. Șeful de gară și impiegatul 
priviră ţintă spre direcţia de unde venea zgomotul, dar acolo 
nu se vedea nimic deosebit. Zgomotul roţilor de tren era însă 
din ce în ce mai puternic și, timp de câteva zeci de secunde, 
cei doi ascultară cum trenul se apropie, cum încetinește și, 
în cele din urmă, se oprește. Câţiva pași răsunară lângă ei și 
un glas vorbi în preajma celor doi:

— Pascule dragă, nici nu știi ce dor îmi e de ei… Parcă 
au trecut secole de când nu i-am mai văzut și nu doar trei 
luni amărâte… Nu știu dacă poţi să înţelegi.

— Cum să nu vă înţeleg, domnule conte? N-am și eu un 
băiet dus la școli? Mi-i un dor de el, că nu știu cum de mai pot 
trăi până l-oi vedea întors acasă…

Șeful de gară încremeni și, brusc, deveni palid. Re-
cunoscuse fără niciun fel de dubiu vocea bunicului său, al 
cărui timbru vocal și inflexiune a pronunţiei îi erau perfect 
întipărite în minte. Aceeași voce exclamă chiar lângă el:

— Dar iată-i pe băieţii dumneavoastră, domnule con-
te, coboară pe la ușa aceea!

— Da, Pascule, uite-i, bine că-i văd acasă pe toţi, în 
sfârșit…

Atât impiegatul cât și șeful de gară ascultau, stând 
nemișcaţi și neîndrăznind nici măcar să miște. Auziră zgo-
motul unor pași care se apropiau în viteză.

— Bine te-am găsit, tată!
— Oho, feciori, bine aţi venit la tatăl vostru cel 

bătrân!
Se auziră zgomote care sugerau că tatăl își îmbrăţi-

șează pe rând cei patru băieţi.
— Nea Pascule, și matale ești neschimbat, tot mai 

tânăr de la un an la altul!
Șeful de gară tresări din nou la auzul vocii bunicului 

său:
— Mulţumesc, conașule, sunteţi dumneavoastră 

drăguţ, dar nu-i așa. Eu îmbătrânesc de la an la an, în timp 
ce dumneavoastră și fraţii dumneavoastră înfloriţi de la an 
la an…

Brusc, o altă voce, a unei femei în vârstă, răsună lângă 
ei:

— Nu vreţi niște fructe de pădure, conașilor? Am aici 
în coș și fragi, și zmeură, și mure…

Glasul contelui o repezi însă:
— Lasă-ne, femeie, nu ne încurca, că n-avem nevoie 

de fructele tale. Avem tot ce ne trebuie.
Se părea că totuși femeia insistă:
— Haideţi, boieri dumneavoastră, daţi-mi și mie un 

bănuţ pe fructele astea, că nu e degeaba, să am și eu ce să 
duc la nepoţeii mei…

Vocea contelui răsună din nou, ceva mai aspră ca pri-
ma dată:

— Măi, femeie, tu chiar nu înţelegi de vorbă bună? Hai, 

du-te de aici și nu mă fă să chem jandarmul… Pascule, ce 
caută bătrâna asta aici, pe peron?

— Nu știu, domnule conte, o fi de prin satul din ap-
ropiere… Hai, dadă, fii bună și nu sta în drumul conașilor. 
Du-te și vinde-ţi marfa în altă parte…

Șeful de gară și impiegatul auziră zgomotul pașilor 
care se îndepărtau și vocea femeii rămasă în urma lor.

— Vai, conașilor, un bănuţ nu puteaţi să-mi daţi și 
mie…?

După câteva zeci de secunde, zgomotul unor pași, 
care se apropiau în grabă răsună pe plăcile de marmură ale 
peronului.

— Ia de-aici, mamaie, să duci la nepoţeii matale…
— Vai conașule, ce tânăr sunteţi și ce bun la suflet. Eu 

v-am cerut un bănuţ, iar dumneavoastră îmi daţi cinci…
— Lasă, mamaie, să fii matale sănătoasă și să ai grijă 

de nepoţei…
— Mulţumesc, sărut mâna, conașule. Să vă ajute Cel 

de Sus!
— Și pe matale, mamaie, dar acum iartă-mă, trebuie să 

mă întorc și să-i prind din urmă pe tatăl și pe fraţii mei…
— Bine, conașule, dar, înainte să plecaţi, ascultaţi la 

baba ceva…
— Zi, mătușă, dar repede, te rog!
— Conașule, peste șase ani să nu vă mai întoarceţi 

aici, cu niciun chip. Să vă duceţi oriunde oţi vedea cu ochii în 
lumea mare, dar aici să nu vă întoarceţi…

Din depărtare se auzi glasul contelui:
— Prâslea, hai odată, lasă bătrâna și hai să mergem, 

că e târziu…
— Mătușă, nu înţeleg ce tot spui matale acolo, dar 

acum trebuie să fug la ai mei. Rămâi sănătoasă!
Zgomotul pașilor care se îndepărtau răsună pe cal-

darâm. În urma lui, se auzi vocea femeii:
— Și dumneavoastră să fiţi sănătos, conașule, că bună 

inimă mai aveţi...
După câteva momente, cei doi, Grigore și Vasile, auziră 

șuierul puternic al locomotivei și zgomotul roţilor de tren 
care se puneau în mișcare. Apoi, liniștea deplină se reașeză 
peste întreaga gară.

În ziua următoare, șeful de gară s-a uitat în Jurnalul 
cel vechi și a văzut că 14 iunie 1939 fusese ultima dată la 
care Orient Expresul trecuse prin micuţa gară de munte. Cu 
toate acestea, luni bune după aceea, în fiecare marţi la ora 
cinci, atât el, cât și nea Vasile, impiegatul, se aflau pe peron, 
cu urechile ciulite, sperând să mai audă, încă o dată măcar, 
zgomotele trenului-fantomă. Dar timpul trecu și sunetele 
acelea n-au mai revenit niciodată, nici în zilele de marţi și 
nici în vreo altă zi, așa că, odată cu trecerea anilor, amin-
tirea ciudatei întâmplări se estompă tot mai mult, până ce 
deveni complet difuză și tot mai neverosimilă pentru amân-
doi. Doar nea Vasile, impiegatul, își mai amintea, din când 
în când, de Orient Expresul care, cu mulţi ani în urmă, tre-
cea pe acolo, atunci când, uneori, la marginea pădurii o mai 
vedea pe bătrânica aceea care culegea, aproape neobosită, 
vreascuri, și fragi, și zmeură, și mure...
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londra; septembrie 2010
Albul ce mă înconjura la tot pasul începuse să mă 

calce pe nervi. Trecuse, ce-i drept, mai bine de o lună de la 
data spitalizării și, dacă nu m-ar fi deranjat, tot ar fi fost o 
problemă. Asta nu mă încălzea totuși cu nimic. Eram internat 
și devenise plictisitor ca naiba! Singura vizită primită a fost 
o binecuvântare, însă destul de scurtă, încât să fie aproape 
complet uitată. M-a vizitat un văr, care trecea prin Londra 
în interes de serviciu, cinci minute în cap după ceasul fixat 
pe unul din pereţii salonului. Alb și el! Nu-l condamn sub 
nicio formă, căci era patronul unei companii la fel de bine 
cotate precum fosta mea afacere, “Pavelesco”, moștenire 
de familie, vîndută cu ceva ani buni în urmă pe o sumă 
generoasă din considerente personale. Nimic mai simplu! 
Compania înfiinţată de tatăl meu, răposatul Pavelescu 
Gheorghe, avusese perioada ei de glorie, acum vremurile 
și cerinţele erau altele. Trebuia vândută cât încă mai valora 
ceva, atât timp cât niciunul dintre copii nu prezentaseră un 
interes vădit pentru cârmuirea acesteia.

Soţiei i-am dus dorul vreme de trei sau poate chiar 
patru ani, apoi în următorii cinci m-am împăcat cu dispariţia 
ei. Toţi ajungem mai devreme sau mai târziu la finalul cursei. 
Rupem panglica și uităm tot ce lăsăm în urmă, cel puţin așa 
pare pentru noi, cei rămași aici. Cei vii! Vii, dar totuși seci pe 
interior. Oricum ar fi, sec sau nu, atât cât încă îţi mai târâi un 
picior, viu te numești.

Copiii au primit vestea spitalizării mele în plină 
pregătire a examenului de doctorat, deci, cu siguranţă, nu 
aveau să apară prea curând nici ei. Una peste alta, am devenit 
asemeni oricărui alt bătrânel putred de bogat, singurel cuc 
pe patul de spital. O condiţie greu de acceptat, dar care mă 
face să mă gândesc cu un mare semn de întrebare, într-o 
manieră cât se poate de comică, de-aș fi avut o amoreză 
jună, oare ea m-ar fi vizitat?

Gândul meu comic a venit însoţit de-o stare de neliniște 
generalizată, urmată la foarte scurt timp de-o durere 
imposibil de localizat. Demonul durerii s-a jucat cu centrii 

mei nervoși preţ de câteva minute, apoi și-a înfit ghearele 
adânc în carnea sărmanului meu cord. Aș fi vrut să mă zbat, 
însă nu puteam! Aș fi vrut să fug, însă nu puteam! Aș fi vrut 
să ţip, dar din fericire aparatura la care eram conectat făcea 
asta în locul meu!

Ușa salonului s-a izbit violent de perete, lăsând 
loc liber unei armate în halate albe. Nenorocita asta de 
culoare mă face să cred că nici moartea nu intră în spital 
până nu îmbracă straie albe. Haosul din jurul meu a devenit 
în doar câteva secunde armonie, fiecare dintre cadre 
ocupându-și locul bine stabilit, căutând în cea mai mare 
grabă soluţii pentru starea mea critică. Norocul sau poate 
profesionalismul cadrelor mi-a alungat durerea din carnea 
lăsată ofrandă timpului vreme de șaptezeci de ani încheiaţi. 
Aparatura de monitorizare, încheindu-și misiunea de alertă, 
a intrat în starea de veghe, îmbrăţișând iarăși tăcerea. Am 
privit ușurat în jurul meu, stupefiat de chipurile zugrăvite cu 
teamă ale personalului. Fusese vorba de un alt atac de cord, 
al treilea ce-i drept într-un interval de douăzeci și patru 
de ore, nefiind motiv de îngrijorare, atât timp cât încă le 
zâmbeam. Punctul meu strict de vedere, din moment ce ei 
insistă să mă privească îngroziţi. Îi asigur că totul a revenit 
la normal și doar doctorul se pare că înţelege rugămintea 
mea tacită. Le face semn tuturor să părăsească rezerva, 
mă salută cu un zâmbet forţat, apoi părăsește, la rându-i, 
încăprea. Mutrele lor supărate mă asigură că ei trăiesc cu 
senzaţia c-aș fi înconjurat de-o mare de neștiinţă. Cu toate 
astea știu, la fel de bine ca și ei, că cel mai probabil vor urma 
și alte atacuri de cord, pericolul nefiind nicidecum alungat.

Privesc pierdut tavanul și nu știu dacă ar trebui să 
fiu voios sau mâhnit, starea de incertitudine fiindu-mi 
spulberată de zgomotul aproape insesizabil al balamalelor 
ușii de salon. Lent, ușa se deschide, lăsându-mă să descopăr 
în cadrul ei un individ înalt și foarte slab. Purta un costum 
de haine negru cu cămașă albă, peste a cărui nasturi 
se așeza cu grijă o cravată subţire din mătase neagră. 
Părul lins peste creștetul capului, în comparaţie cu tenul 
albicios, părea de abanos. Doi ochi căprui priveau liniștiţi 
din orbitele înfundate, încununaţi totodată de căutături 
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pline de curiozitate. Își scutură cu delicateţe haina în zona 
buzunarului drept, deși din postura mea nu părea să fie 
nimic în neregulă cu ea, după care pășește agale, nesfiindu-
se că nu-mi ceruse permisiunea în prealabil. În definitiv nu-l 
cunoșteam, deci aveam tot dreptul de accept sau refuz al 
vizitei. Imediat am revenit asupra gândului meu, acceptând 
cu amărăciune ideea, căci la cât de posomorât eram, m-aș 
fi bucurat de m-ar fi vizitat până și doamna cu coasa! Puţin 
exagerat gândul meu, doar că uneori singurătatea aduce în 
minţile ostenite de tăcere, ideii ușor deplasate.  

Contrariat, în timp ce el se așează cu lejeritate la 
marginea patului, răsfoiesc în mare viteză file din albumele 
memoriei mele prăfuite. Nu găsesc nimic notabil, nici măcar 
un indiciu care să-l lege pe individ de trecutul meu. Nu-
mi rămâne să cred decât că tipul greșise salonul, ceea ce 
părea destul de logic într-un final. Aștept tăcut, urmărind 
totodată fiece mișcare a sa, uimit de zâmbetul larg afișat. 
Din buzunarul interior al sacoului scoate un carneţel ale 
cărui coperţi erau îmbrăcate în piele neagră. Colţurile 
erau ușor tocite, trădând astfel uzura lui frecventă. Trece 

cu degetele printre foi cu o dexteritate 
uimitoare și se oprește brusc spre 
jumătatea carnetului. Privește atent, 
consemnează ceva scurt folosindu-se de 
un stilou metalic, apărut și el din același 
buzunar interior al sacoului, după care 
continuă să zâmbească, la fel de jovial.

- David? mă întreabă el.
- Da! îi răspund puţin luat pe 

nepregătite.
Vocea sa îmi trezește un amalgam 

de memorii, care erup în mintea mea 
aidoma unui vulcan. Brusc, îl leg de 
trecutul meu atât de îndepărtat. 
Prezenţa lui aici, acum, provocându-mi 
un sentiment inexplicabil, un amestec 
ciudat de uimire și spaimă. Simt cum 
raţiunea își pierde firul ei firesc și mă 
scufund, ca prin vis, în amintiri vechi de 
peste șaizeci de ani.

BuCureȘti; septembrie 1950
Copilul aștepta cuminte la marginea 

trecerii de pietoni. Din depărtare, pe 
partea lui de sens, se apropia în mare 
grabă o minifurgonetă, a cărei caucicuri 
mușcau cu sete din bitumul șoselei. Își 
fixă curios privirea în direcţia vehiculului, 
intrigat de mugetul bonlăvicios al 
motorului. O perdea neagră de fum 
îi acoperea urma, amplificând parcă 
senzaţia de viteză. Ajunsă în dreptul 
trecerii, îl determină pe puști să-și miște 
capul în avans, căutând să o urmeze 
anticipat cu privirea. Spre uimirea lui, 
fierul bătrân al plăcuţelor de frână dovedi 
să oprească mașina, exact pe marcajul 
trecerii de pietoni. Firișoare subţiri de 
vopsea albă arsă erau imprimate pe 

cauciucurile încinse. Ușa trosni în urma impulsului violent 
survenit la deschidere, un tip cu figura mascată se ivindu-se 
în cadrul îngust și întunecat. Înhăţă copilul cu o smucitură 
puternică de-i tăie pentru câteva momente respiraţia.

După ce blocurile din împrejurimi au înghiţit 
minifurgoneta, strada a rămas cufundată în liniște si 
monocromie aproape absolută, ghiozdanul copilului, de 
un roșu aprins, fiind singura pată de culoare ce încerca din 
răsputeri să fărâme tabloul acela dezolant.

Telefonul familiei Pavelescu îndrăzni să rupă tăcerea 
în apropierea cinei. Ţârâia obraznic, răzvrătindu-se oarecum 
faţă de reacţia întârziată a doamnei. Atmosfera din casă era 
puţin tensionată. Unicul fiu întârzia iarăși la masa de seara. 
Avea supărătorul obicei de a petrece câteva ore bune, după 
terminarea cursurilor, în compania colegilor de școală. 
Obicei ce părea că se repetă din ce în ce mai des în ultimul 
timp, predicile ţinute de tatăl său părând fără efect.

Pavelescu Gheorghe, unicul fiu al unei familii simple 
și fără situaţie materială, prin muncă multă și ceva noroc 
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a reușit să pună pe picioare o mică cizmărie la periferia 
Bucureștilor vechi. Dăruirea faţă de meserie și delicateţea cu 
care lucra încălţările l-au recomandat celor mai pretenţioși 
mușterii, croindu-și în scurt timp renume. Chibzuinţa banilor 
câștigaţi i-a permis încropirea unei mici fabricuţe. Încălţările 
“Pavelesco” au făcut imediat deliciul târgului, asigurându-
și, astfel, drumul către un succes garantat. Astăzi, familia 
Pavelescu devenise una dintre cele mai înstărite familii 
din București, bucurându-se de un confort financiar de 
invidiat.

Doamna Pavelescu a ridicat mecanic receptorul și 
a ascultat fără prea mare atenţie, la început, ca mai apoi 
atenţia să se accentueze până la un grad insuportabil de 
neliniște. Perluţe mici ca de mărgăritar i-au încununat obrajii 
catifelaţi, croindu-și iute drum spre bărbie. O voce gravă o 
înștiinţase că unicul fiu al familiei, Pavelescu David, fusese 
răpit, conform unei cereri anonime de răscumpărare sosită 
la sediul Miliţiei București. Doamna a simţit cum genunchii 
se încăpăţânau să o mai asculte, trupul greoi încărcat de 
durere prăbușindu-se în inconștienţă totală.

Nu fusese necesar să-l lege, căci copilul speriat peste 
măsură se cuibărise într-un colţ al mașinii și stătuse în 
liniște deplină până la destinaţie. Motorul muri în parcarea 
unui motel la câteva ore distanţă de mers faţă de capitală. 
Întunericul pusese deja stăpânire peste peisaj, intensificând 
dramatismul situaţiei în mintea puștiului răpit. Clădirea avea 
un aspect neîngrijit, conferit de multitudinea de elemente 
deteriorate: găuri mari în tencuiala exterioară - din marginea 
cărora radiau crăpături aidoma unor cursuri demografice 
pe o hartă, neconcordanţe vizibile până și cu ochiul liber în 
stratul de var aplicat. Majoritatea ferestrelor aveau stoleria 
îmbrăcată în vopsea albă scorojită, pe alocuri găsindu-se 
câte un geam crăpat sau chiar lipsind în totalitate. Comfortul 
se pare că trebuia eliminat cu desăvârșire din broșura de 
vizită, dacă fusese cumva sugerat în debutul îndepărtat al 
acestui locaș.  

Singura sursă de iluminat din parcare era sigla 
construcţiei, “MOTEL”, ce împrăștia o perdea difuză 
de culoare roz. Litera M fila la intervale neregulate de 
timp, lăsând impresia unui joc de lumini minor, abia 
perceptibil. Până la intrarea clădirii copilul a ajuns mai 
mult târât, călcâiele pantofilor frecându-se potrivnic de 
pavajul parcării. Ușa din lemn de brad a scârţâit ascuţit la 
deschidere, confirmând astfel vechimea etalată. Prin holul 
îngust, cei doi răpitori l-au purtat pe băiat în grabă până la 
una dintre camerele etajului doi. 9, atât a putut să observe 
copilul, apoi a fost tras violent și înghiţit de cameră. Ușa s-a 
izbit puternic de cadrul din lemn, clănţănitul metalic al yalei 
răsunând triumfător. Unul dintre răpitori a rămas împreună 
cu puștiul, celălalt coborând în mare grabă scările. Dispăru 
la volanul minifurgonetei, înghiţit de aburul nopţii, lumina 
stopurilor fiind mult prea slabă ca să poată trăda direcţia în 
care pornise cu grabă.

Camera de motel, modest mobilată cu un pat dublu, 
un dulap pentru haine și o comodă cu veioză, era generoasă 
în privinţa spaţiului, cumulând mai bine de douăzeci și cinci 
de metri pătraţi. Abajurul veiozei, lucrat în forma unei 
lalele și ciobit în mai multe locuri, ardea cu lumină mocnită. 

Băiatul a fost condus în grabă spre baie, încăpere ce avea 
să-l găzduiască pe termen indeterminat. Cada îngustă urma 
să ţină locul unui pat, cuibărindu-se astfel într-o pătură 
veche din lână aspră, capul rezemându-se de o pernă care 
ai fi jurat că-i umplută cu paie. Ușa băii, din fericire, nu era 
sub cheie, însă răpitorul își trăda prezenţa ameninţătoare 
în camera alaturată, împiedicându-l să încerce orice 
tentativă de scăpare. Lemnul parchetului zgâria insistent 
timpanul urechii, impunându-se la fiecare dintre pașii 
bărbatului. Singurul companion al copilului era un gândac 
negru de bucătarie, împreună ocupând câte o parte a căzii. 
Iluminatul lipsea cu desăvârșire în baie, întrerupătorul fiind 
vizibil avariat, excluzând frânturile de lumină provenite de 
la farurile automobilelor, care se strecurau prin fereastra 
îngustă. Muza tăcerii era stăpâna absolută a încăperii, 
copilul descoperind zeci de bestii întunecate înfiripate din 
carnea umbrelor. Prefera să își acopere faţa cu pătura, deși 
firele aspre de lână îi zgâriau pielea fragedă. Chipurile celor 
dragi invadau mintea puștiului, furându-i sporadic câteva 
lacrimi. Chinul așteptării, căci de somn nici nu se punea 
vorba, i-a fost curmat odată cu apariţia unui joc de lumini 
constant. Un amestec zglobiu de lumini roșii și albastre ce 
mângâia pereţii. În cele câteva ore trecute miliţia reușise 
să prindă urma răpitorilor. Atunci a îndrăznit să părăsească 
baia!

A pășit cu grijă peste marginea căzii de fontă, fixând-o 
temător cu ambele mâini spre siguranţa sa. Puţinii pași până 
în dreptul ușii s-au conturat greoi. Mâna firavă a cuprins 
muchia ușii întredeschise, impunând o presiune modestă 
spre a fi deschisă. Priveliștea descoperită i-a cristalizat până 
și sufletul, darămite suflarea. Bărbatul ce-l răpise ședea în 
marginea ferestrei, în dosul perdelei groase, urmărind cu 
mare interes mașina miliţiei sosită în parcarea motelului. La 
capătul opus al camerei, chiar lângă intrare, cufundată în 
umbră, se creiona abia perceptibil o siluetă. În clipa când 
copilul îi descoperi complet linia conturului, un bărbat 
înalt și slab, acesta se urni din loc. Porni încordat aidoma 
unui hoţ prin noapte, cântărindu-și cu atenţie crescută 
pașii. Uimitoare era prezenţa sa fantomatică, dar mult 
mai apăsător pentru mintea fragedă a puștiului era mersul 
acestuia. Sub greutatea fiecărui pas, parchetul vechi  refuza 
să scoată și cel mai mic sunet, de-ai fi jurat că-i fulg și nu un 
trup de om. Fix la jumătatea camerei acesta, se opri în loc!

Suflarea puștiului îngheţă iarăși, căci din haină 
bărbatul misterios scoase un pumnal. Lama cuţitului capta 
chiar și cele mai discrete urme de lumină, reflectându-le 
ameninţător în cristalul ochilor băiatului. Își reluă mersul 
tăcut spre omul din marginea ferestrei. Speriat și totodată 
contrariat, băiatul nu reușea să înţeleagă cum răpitorul 
nu-i simţea prezenţa. Ajuns în dreptul lui, arcui braţul 
ameninţător în aer și lovi izbitor de iute. Un ignet înfundat 
cuprinse încăperea, bărbatul lovit prăbușindu-se pe podea. 
Se zvârcoli preţ de câteva secunde, scrâncetele de durere 
însoţindu-i fiecare mișcare spasmotică. Silueta fantomatică 
privea impasibilă cum bărbatul ce-l lovise își încheia ultimele 
socoteli cu viaţa. Corpul îndurerat renunţă să se mai zbată, 
fiind cuprins de o calmitate deplină.

Ucigașul, devenit totodată salvator, privea acum 
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fix către copil, lumina girofarului ce dovedea să cuprindă 
cadrul ferestrei, lăsând să se descopere un zâmbet 
scăldat în scântei roșii și albastre. Făcu semn puștiului să 
se apropie, micuţul suflet căutând cu instinct mânat de 
frică, pumnalul. Pumnii ucigașului nu mai găzduiau acum 
unealta morţii. Se lăsă greu convins, dar în cele din urmă 
părăsi cadrul ușii, așezându-se temător pe un colţ de pat. 
Imaginea salvatorului necunoscut îi era acum descoperită 
în totalitate, așezat la rându-i pe marginea patului. Purta un 
costum de haine negru cu cămașă albă, peste a cărui nasturi 
se așeza cu grijă o cravată subţire din mătase neagră. Părul 
lins peste creștetul capului, în comparaţie cu tenul albicios, 
părea de abanos. Doi ochi căprui priveau liniștiţi din 
orbitele înfundate, încununaţi totodată de căutături pline 
de curiozitate.

Un carneţel a cărui coperţi erau îmbrăcate în piele 
neagră a fost scos din buzunarul sacoului, a notat scurt în 
el, apoi a dispărut sub protecţia tercotului negru al hăinii. 
Și-a împreunat mâinile peste genunchi și i-a vorbit cu glas 
cald puștiului.

- Nu te teme, nu-ţi voi face nici un rău!
Băiatul l-a ţintuit cu ochii împăienjeniţi de lacrimi, 

fiindu-i aproape egal cu imposibilul să-i raspundă.
- Totul o să se termine curând și vei ajunge numaidecât 

acasă lângă cei dragi. Pentru omul care te-a răpit, își întoarce 
privirea către trupul inert de pe podea, nu-ţi fă griji. A primit 
ce a meritat. A fost un om rău!

- Da! a cutezat băiatul să vorbească. A fost foarte rău, 
m-a îmbrâncit și mi-a vorbit urât, domnule.

- Cu siguranţă a meritat ce a primit! a spus bărbatul.
- Domnule, mama mea a fost cea care v-a trimis după 

mine?
A zâmbit larg, aproape cât să izbucnească în râs, 

stăpânindu-se din răsputeri să nu facă asta.
- Nu! Pun totuși rămășag că și-ar fi dorit enorm în orice 

clipă.
- Atunci de ce aţi venit după mine? a întrebat contrariat 

băiatul.
- Nu am venit după tine, ci după el!
S-a ridicat brusc de pe pat, și-a luat rămas bun, rotind 

încet încheietura mâinii, apoi a ieșit pe ușă fără să mai 
scoată o vorbă.

- Domnule, domnule... a strigat puștiul după el.
Când s-a hotărât să îl urmeze, și a ajuns în pragul ușii, 

bărbatul părăsise deja holul. Doi agenţi de miliţie urcau 
în grabă scările. Unul s-a oprit lângă copil, iar celălalt a 
examinat cu repeziciune cadavrul. În câteva minute toată 
zona era împânzită de mașini de miliţie și salvări, încununând 
parcarea vechiului motel cu luminile lor stridente.

Doamna Pavelescu își ţinea strâns în braţe copilul, 
bucurându-se cu toată puterea inimii de mamă, că totul se 
sfârșise și unicul ei fiu scăpase nevătămat. Ședeau împreună 
pe terasa din spatele casei, cufundaţi în pernele moi ale 
canapelei mari din ratan. Aburul fierbinte al ceștilor de ceai 
îngâna aerul rece al serii, înălţându-se ușor, șerpuind spre 
norii încoronaţi de farmecul apusului. Răzleţ, fâșii lungi și 
subţiri se împleteau în culori pastelate de roșu, galben și 
portocaliu, etalând un fermecător amurg de septembrie 

aproape finit. Radioul portabil, fixat într-un suport metalic 
pe unul din stâlpii terasei, anunţa ultimul buletin de știri al 
zilei.

“... cazul răpirii în care a fost implicat unicul fiu al 
familiei Pavelescu, a fost încheiat oficial, purtătorul de 
cuvânt a Miliţiei București făcând astăzi publică soluţionarea 
acestuia. Răpirea a fost pusă la cale din considerente pur 
financiare, cunoscându-se foarte bine situaţia financiară 
a familiei victime. În urma descinderii în forţă, în incinta 
motelului unde băiatul a fost ţinut captiv preţ de câteva ore, 
a fost găsit decedat unul dintre răpitori. Raportul medico-
legal a subliniat că decesul a survenit în urma unui violent 
atac de cord. Cercetările continuă în vederea arestării 
complicelui secund. În prezent, copilul familiei victime este 
în afara oricărui pericol... “

“Moartea este un fenomen simplu în natură. Doar 
oamenii îl fac înspăimântător” - Marin Preda

Florin Văcaru - Fiction character
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1. Tetris mnemonic

Eram vântul ce necăjea adeseori deşertul bătând 
dinspre ţinuturile azere.

Jucăuş, deşi cam fără vârstă. De fapt, copilandru, 
judecând după apetitul pentru joacă şi după vacuumul de 
amintiri.

Da, mă înfoiam frecvent în garnitura de tren ce 
părea abandonată pe şina de cale-ferată şi mă-ndârjeam 
să o şfichiuiesc cu fuioare de nisip, dar apoi repede uitam 
de ea. Nici ea nu insista să mi se fixeze ca amintire. 
Mă lăsam apoi stârnit curios de obiectele îngropate 
pe jumate în nisip. De-aş fi avut memorie le-aş fi putut 
uneori recunoaşte: capete de obuz, afeturi, baterii trezvite 
de katiuşe, rezervoare goale de combustibil, caroserii 
de transportoare. Altele se iveau doar când deranjam 
mai aprig nisipul, intrigat fiind de vreun colţ ceva mai 
nenatural: marmite, cauciucuri, şenile, rafturi. O joacă 
mnemonică ce mă reţinea mult în zona aceea: mă provocau 
obiectele ce nu-şi aveau rostul în deşert, mă stârneau 
să-mi imaginez fel-de-fel de poveşti, în ciuda regretului 
sincron de a nu-mi aminti ele de nimic...

Uneori îmi spuneam că poate există o memorie 
a generaţiilor, a confraţilor. Sau poate o bortă a 
vânturilor cumulându-ne tuturor cuvinte, gânduri, 
simţăminte. Însă aşa de puternic îmi era suflul, aşa 
de bine controlam zborul, încât astfel de gânduri se 
pierdeau ca firul de nisip în deşertul cel mare. Doar când 
obiectele ivite din nisip se dezgoleau prea puţin pentru a 
fi identificate mă surprindeam zvâcnind spre conexiunea 
cu acea bortă. Însă ceva parcă se opunea tentaţiei de 
branşare mnemonică: teama că acolo aş descoperi 
şi ceva greu, care-mi va tulbura jocul, îmi va anula 

juvenilitatea... ducându-mă la blazajul de care tot fug prin 
pustiuri.

Mângâi duios smocul de iarbă mică şi aspră crescut 
la umbra nordică a obiectului abandonat în deşert (obiect 
afundat vârtos în nisip din joaca mea, din joaca timpului, 
din joaca altor titani).

Cuvintele trec pe lângă mine mai repede decât îmi 
trec eu fuioarele printre obiectele însele. Şi cel mai limpede 
mi-e când nu există sensuri. Uneori, în clipe de acalmie 
verticală a jocului meu orizontal, dau eu semnificaţii 
obiectelor, le asamblez în poveşti, şi mă amuz, atât de 
nostimul lor, cât şi că-mi imaginez cât de hilare ar părea 
ele celor care au adus aici acele obiecte.

În preajma lacurilor mă cuminţeam, iar uneori mă 
opream să privesc acele ochiuri limpezi de apă ca să-mi 
dau seama ce mă inhibă, ce-mi taie acolo pofta de joacă: 
să fie nefirescul retenţiei apei la suprafaţa deşertului? 
să fie stranietatea limpezimii acelor ape? să fie prea-
albastrul reflectat deasupra? să fie lipsa vegetaţiei pe 
margini sau în apă? Sau e ceva ascuns în memoria mea, 
ca o piedică nerevelată încă?

Plecam zburând uşor de lângă bălţi, spre a mă înfoia 
vesel înspre lunga garnitură de tren, care se afla acolo, nu 
departe de lacuri, foarte convenabil refulării mele.

Uneori aveam şansa să mă amuz urmărind creaturi 
deşertice – din cele neadaptate vipiei solare, desigur – 
cum îndrăzneau să străbată zona doar mergând pe sub 
şirul de vagoane compunând acel lung tren abandonat. 
Îmi amintesc (sau poate îmi doar imaginez?) chiar şi 
oameni furişându-se printre şine, la umbră (prin singura 
umbră!), în căutare de hrană sau de alte trebuinţe, ceea 
ce mă intriga nespus. Vedeam cum temperatura aerului 
în bătaia soarelui era mult peste cea a sângelui lor şi mă-
ntrebam ce oare e atât de important de nu-şi fac treburile 
după căderea nopţii. Mă simţeam ca un copil neştiutor, şi 
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căruia îi lipseşte bunicul-sfătos să-i explice cu vorbă rară 
că noaptea acele fiinţe ar muri de frigul deşertului.

Garnitura de tren mă provocase printr-un paradox 
pe care-mi propusesem să-l dezleg (şi apoi să-l înving) cu 
fiecare trecere jucăuşă: de parcă formele drepte, colţurile 
riguroase, nenaturale, luciul metalului, toate acestea mă 
umiliseră cu perfecţiunea unei lumi eterne.

O lume ce mă învinsese atunci, la primele noastre 
jocuri, prin sfidarea materialului indestructibil, 
inoxidabil. Doar că, revenind zilnic pe acolo am început 
a dibui mici semne. Am văzut cum pânzele, pieile şi 
vopselurile acoperind pe alocuri exterioare şi interioare 
de vagoane se scorojeau şi-şi pierdeau din culoare. 
Aşa mi-a venit ideea să ajut timpul împotriva acestei 
maşinării infernale: înfoindu-mă zilnic în nisipul de lângă 
terasamentul căii-ferate, folosindu-mă de rambleu ca de 
trambulină, dezlănţuiam astfel o submicronică sablare a 
monstrului mecanic.

În primele luni nu mi-a păsat de rezultate (care 
probabil că ar fi fost descurajante): doar mă jucam. 
Apoi, adunându-se mai multă curiozitate, mi-am propus 
răgazul să observ, să-mi contemplu opera, să-i prind 
inspiraţia. Când am văzut că pereţii de lemn ai vagoanelor 
arătau pe alocuri culoarea fibrei lemnoase, mi-am trimis 
fuioarele să simtă acele fibre şi le-am stimulat în mici 
dăltuiri longitudinale. Doar că, rătăcit în jocul de-a 
timpul, după câţiva ani de sablare, din acei pereţi laterali 
mai rămăseseră doar cadrele de oţel. Iar fostul luciu 
metalic, acum decrepit, îmi revela deopotrivă slăbiciunile 
esenţelor şi aleatoriul inspiraţiei artistice: în metalele mai 
dure reuşisem fractalice filigrane de suprafaţă, pe când în 
cele moi cam pierdusem controlul în pori dizgraţioşi.

După alt timp – revenind nu cu joaca zilnică de 
clepsidră orizontală, ci cu temătoarea măsură de a fi 
stricat jocul – am observat că nu doar pereţii vagoanelor 
se lăsaseră măcinaţi, dar chiar şi podelele erau pe cale de 
dispariţie: acolo unde fuseseră traverse de lemn, acestea 
deja se dizolvaseră până spre capete (doar îmbinarea cu 
metalul le mai ferise de eroziunea nisipului), iar în podelele 
de tablă rugina decupase ferestre zimţate neregulat.

Într-o zi, mai distanţat un pic de joaca mea, am 
realizat că din ceea ce fusese odinioară tunelul de 
umbră pentru vieţuitoarele neadaptate zilei rămăsese 
doar amintire. O amintire de care deja mă îndoiam, cu 
toată strădania de a păstra în gânduri acele imagini. Am 
pornit şuierând pe sub garnitură, deşi calea-mi fusese 
aici întotdeauna transversală. Neliniştit de dispariţia 
părelnicului tunel, am revenit longitudinal şi nedumerit. 
Cum vor mai trece creaturile de la un lac la altul fără 
să moară cu sângele fierbând? Ce le făcusem? Cum de 
joaca n-a ştiut de vină? De-acum teama cea nouă îmi va 
submina orice joacă?

Şi, în fuga longitudinală, mă tot furişam jos, sub 
garnitură, printre şine, căutând poate o contrazicere, 
ori ceva care să compenseze vina. Şi spre capăt chiar am 
zărit ceva mai altfel, de care m-am apropiat cu speranţă 
şi cu teamă. Cu speranţă, pentru că din fuga mea vâjâită 
printre osii şi boghiuri mi-a părut o fiinţă: animal sau om. 
Cu teamă, pentru că ceva îmi părea în neregulă cu poziţia 
mogâldeţei. Şi cu cât mă apropiam, cu cât mă adunam 

lângă ea, cu atât teama mă înfrigura mai tare: mogâldeaţa 
era lungită pe traversele de beton, iar o extremitate îi era 
înălţată pe o roată de tren. Apoi, ajuns cu totul acolo, 
detaliile mi s-au dovedit şi mai clare: între şine era un 
schelet lunguieţ, învelit în resturi de îmbrăcăminte. 
Probabil osemintele unui om. Craniul îi era cel rezemat 
de roata metalică. Sablarea mea zilnică – arma mea de 
jucărie împotriva garniturii – îi dezgolise oasele de carne, 
iar din haine dizolvase mai tot ce era degradabil.

Probabil că nu eu, ci foamea ori setea îl omorâseră. 
Ori vreo boala de neadaptare la deşert. Dar starea aceea 
secătuită a resturilor, amintind cu greu (dar cu atât mai 
insuportabil) de o fostă fiinţă, m-a lovit în interiorul 
adunat atunci acolo. Cu o vină mai copleşitoare decât 
puteam duce. Îmi venea să mă zmulg din mine. Să renasc, 
spre a uita totul. Să uit iarăşi totul!

Necăjit copilăreşte, îndârjit şi de teama de a pierde 
(din nou?) amintirile pe care atât mă străduisem să le 
colectez, m-am opintit cu suflul în scheletul acela. Oasele 
s-au rostogolit cu sunete de rune seci, dezvăluind, în locul 
unde stătuseră, ceva ce corpul însuşi protejase dincolo 
de moarte. Un fel de veşmânt pentru obiecte mici. Am 
fluierat cumva mai special şi din buzunarul acela textil 
s-a ivit o foaie de hârtie. Veche, mototolită, mâzgălită 
şi remâzgălită. Dar totuşi salvată mult peste timpul 
purtătorului căruia se pare că-i însoţise destinul. Cu 
greu am ţintuit-o pe o traversă, cu greu am întors-o, cu 
greu am descifrat-o. Din memorii trecute mi-au revenit 
înţelesurile slovelor. Ale singurelor slove rămase intacte 
pe acea foaie: „Să fie!”.

2. Basmul compromis

Eram tânăr pe-atunci, şi-n mersul omenesc al 
lucrurilor simţeam nevoia să-mi găsesc un suflet pereche 
cu care să-mpart expansiunea acelei tinereţi. Un suflet 
alături de care să parcurg axa timpului de la îndrăzneala 
şi aventura prezentului până la înţelepciunea şi calmul 
senectuţii. Din ce în ce mai des, şi tot mai obsesiv, ca sub 
influenţa unei febre autoimune, îmi construiam în gânduri 
imaginea purtătoarei acelui suflet companion.

Crescând această nerăbdare a mea peste ce puteau 
suporta supapele minţii (deşi nutrită de chiar gândurile 
acelei minţi, plus alte adaosuri din biochimia trupului 
meu tânăr), mi-am dat seama că trebuie să plec în lume 
să-mi caut femeia visurilor.

Şi pentru că, dinspre copilărie spre maturitate, cu cât 
devine mintea mai acoperitoare cu atât proiectele trebuie 
să aibă un plan, un algoritm (eventual cu reprezentări 
Gantt ori PERT), n-am pornit la drum până ce nu mi-
am întocmit o listă, cu o duzină de articole, despre cum 
trebuie să fie acea femeie, din cap (inclusiv interiorul 
acestuia) până în picioare.

Am consumat multe ciorne să definitivez redactarea 
„celor 12 legi”. A fost ceva efort, ceva angajament până acolo 
– de gândire, de imaginaţie, de antropologie, de artă 
şi cultură, de corectitudine politică, de management. 
Plus câteva sesiuni de compromisuri şi negocieri între 
antagonice gânduri proprii. Altfel nu puteam ajunge la 
acea chintesenţă a femeii perfecte. Lista începea aşa:
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1. Să fie ea frumoasă la chip şi la corp. Preferabil 
subţire, blondă, cu ochi albaştri.

2. Să fie ea cuminte, dar şi cu un dram de spirit.
3. Să fie ea finuţă în gesturi şi mişcări. În vorbă şi în 

idei/gânduri.
4. Să fie ea inteligentă, însă fără acea ţâfnă a prea-

multei-încrederi-în-sine.
5. Să fie ea... Ş.a.m.d. Până la 12.
6.
Dacă eram îndreptăţit să fiu atât de pretenţios pe 

cât dovedea dodecalogul acela? Întrebarea nu exista 
atunci, iar acum ea nu mai are rost. Cum să-l judec acum 
pe cel care eram atunci?! Acum, când lucrurile sunt 
aproape inversate?! Când fostele încreţituri interioare 
ale tinereţii (ca striaţii ale cordului) mi se văd acum pe 
faţă, şi când netezimea tenului de odinioară îmi acoperă 
acum inima?! Nu, cuvinte, orice cuvinte, sunt deja inutile. 
Sentinţe caduce.

Pot – în cel mai bun caz – să-mi aduc aminte secvenţe 
de atunci, gânduri, decizii şi fapte. Sau întâmplări din-
afara mea.

Iar amintirea îmi spune că, de cumva întrebarea s-ar 
fi iţit atunci, m-aş fi considerat îndreptăţit la o aşa fată 
perfectă. Cum mai toţi ne-am considerat la un moment 
dat...

Eram chipeş pe atunci: unu-opt-zeci pe o verticală 
bine proporţionată; brunet; ochii albaştrii corect 
poziţionaţi. (Sau ochi negri şi păr albastru? deh! cine 
mai ştie...) Dar nu mă vedeam doar voinic, frumuşel şi 
dinamic, ci şi pe atât de inteligent pe cam cât era maximul 
obişnuit pentru tinerii acelor vremi.

Aşa că fireşti au fost deciziile de a porni astfel în 
lume pentru a o căuta.

Primele luni de peregrinări şi căutări s-au derulat 

mai degrabă ca o aventură pregătitoare, când nepotrivirile 
de confruntare dintre domniţele întâlnite şi dodecalog 
doar mă amuzau. Mai apoi, anotimpurile trecânde m-au 
pus într-un ritm mai calm, mai sistematic.

Am contorizat destul de precar primii ani scurşi 
de la plecare. Însă, încet-încet, m-am aflat mai grijului 
cu trecerea timpului. Uneori apăreau îndoieli, sau chiar 
judecăţi autoironice, de genul “oare îmi caut cu adevărat 
femeie, sau doar mă atrage acest joc al confruntării real 
versus ideal?”.

Dar nu acuza de prea-lungire a jocului a fost cea 
care mi-a dat cu adevărat de gândit. Şi nici observaţia că 
părul şi ochii mi se decoloraseră de-atâta mers, de ani-
de-zile, prin soare şi ploi. Ori că pierdusem semnificativ 
din falnica-mi înălţime (atât prin tasarea articulaţiilor, 
cât şi prin regenerarea celulară mai înghesuită de-alungul 
femurului). Nu, deşi (judec acum) tare ar fi fost de 
preferat...

Cu totul altceva a declanşat acea subminare a 
idealului prin renunţări la cuvinte... Altceva m-a făcut să-
ncep a folosi pixul pentru a tăia, pe hârtia dodecalogului, 
porţiuni din lege...

Un vis, avut într-o noapte de iarnă ploioasă. 
Calm, dar covârşitor. Un vis din care ulterior, la câteva 
săptămâni ori luni, îmi tot reveneau în minte secvenţe 
distincte. Fiecare secvenţă de un calm şi de o intensitate 
strivitoare, ca un paradox somatic. Şi fiecare făcându-mă 
să mai scrijelesc, a renunţare, câte ceva din listă.

Se făcea că eram vântul din deşertul Tenga. Eram 
vântul, gol şi totuşi plin; vedeam, prin mine, pustiul de 
sub mine, lumea dinaintea şi dinapoia mea. Şi eram cam 
nărod, dar totodată năstruşnic...

(iulie 2013)
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Am auzit de nenumerate ori povestea bunicii despre 
„acasă” – locul unde se născuse și unde a sperat neîncetat că 
se va întoarce sau mai bine zis, că ne vom întoarce. „Trebuie 
să știi cine ești”, îmi spunea, „iar când vei ajunge acasă și vei 
vedea semnul încrustat în stâncă, vei ști că acolo este locul 
tău”. Chiar dacă eu aș fi uitat cumva cine sunt, era suficient 
să o privesc pe bunica și mi-aș fi adus aminte – era o femeie 
de statură potrivită, slabă, cu părul încă negru, pe care și-l 
purta împletit într-o coadă petrecută peste cap, iar de pe faţa 
ovală te priveau ochii negri și blânzi care deveneau cărbuni 
aprinși ori de câte ori vorbea despre trecut. Încă de la vârsta 
la care am început să înţeleg îmi depăna amintiri, mai ales 
când rămâneam singure. În timp ce povestea, făcea pauze de 
tăceri apăsătoare și ofta privind undeva dincolo de orizont ca 
și când privirea ei ar fi străbătut spaţiul și timpul, frământând 
cu degetele pandativul, un trifoi cu patru foi prins între două 
plăcuţe de cristal, pe care mi l-a dăruit când a considerat că 
sunt suficient de mare să nu-l pierd.

Despre acea ultimă noapte bunica mi-a povestit 
prima dată când eram adolescentă, unele părţi ale poveștii 
spunându-mi-le de mai multe ori de-a lungul anilor, lăsându-
mi astfel durerea ei ca moștenire prin ecoul cuvintelor care 
îmi răsună și acum în minte...

Într-o zi, când eram tânără așa ca tine, tata s-a întors 
de la pădurea care se afla nu foarte departe în spatele casei, 
ţinând în mână un boţ de carne cu păr. Mi l-a pus în braţe și 
mi-a zis:

– Vezi ce faci cu ăsta, nu te atașa prea mult de el, nu știu 
dacă o să trăiască! Norocul lui că l-am auzit plângând într-un 
tufiș, probabil l-a aruncat cineva, mare minune că mai e viu 
după ploaia de azi-noapte.

Era octombrie, începuseră ploile și vremea se răcise. Ori 
pentru un pui de câine, că asta era, o noapte petrecută în frig 
și umezeală putea fi fatală. Avea blana complet neagră, doar 

pe piept se vedea o pată albă ca o cruce. De-abia îi dăduseră 
ochii ce-i luceau prin adunătura aia de păr ca niște biluţe de 
mărgean negru, iar o limbă mică, roz și uscată, tot ieșea afară 
încercând să lingă nasul uscat și el. L-am îndrăgit imediat. 
Era ud, deshidratat, înfometat, așa că l-am înfășurat într-un 
prosop și i-am pus sub bot un bol cu lapte cald și pâine.

– Acum să te văd ce faci, i-am zis, gândindu-mă că 
trebuie să găsesc altă soluţie pentru cazul în care n-ar fi știut 
să mănânce. Dar foamea s-a dovedit a fi cel mai bun profesor, 
întrucât din bol a început să se audă un fel de lăpăit, numai el 
știe cum a mâncat tot. Apoi, l-am pus la căldură sub o veioză 
așezată pe podea, unde a adormit imediat, scâncind din când 
în când după mama și fraţii lui. L-am chemat Blackie, știu, nu 
este un nume prea inspirat, dar atunci mi s-a părut cel mai 
potrivit. Din ziua aceea am fost nedespărţiţi.

Mi-a plăcut să hoinăreasc pe afară de când mă știu și 
nu cred că m-am săturat vreodată. Găseam locurile din jurul 
casei fascinante, le cercetam curioasă, mă minunam de tot 
și toate, mi se părea că în fiecare zi descopăr ceva nou, iar 
lucrurile pe care le vedeam ieri, astăzi îmi păreau diferite. 
De la noi din grădină se vedea pădurea, iar, ca să ajungi la 
ea traversai câmpul de cereale abandonat de vreun an, locul 
culturilor fiind luat de buruieni ce creșteau în smocuri, iar pe 
margine, din loc în loc, erau presăraţi boscheţi de măceș și 
porumbar-1. Pădurea era o rămășiţă din codrul, unde, cândva, 
trăiau animale și păsări – vârstnicii povesteau despre mugetele 
cerbilor care se auzeau până în sat, iar iepurii și vulpile se 
aventurau uneori până în gospodării – mărginită pe o latură 
de un pârău al cărui curs repede se scurgea printre pietre, 
clipocind vesel să poată fi auzit de la câţiva metri și pe care îmi 
plăcea să-l traversez sărind din piatră în piatră, imaginându-
mi cioturile de pe spinarea unui dragon, ca să ajung pe dealul 
Vlașcăi, unde iarba creștea în voie, amestecată cu plante de 

1  poruMBÁr - Arbust sălbatic din familia rozaceelor, cu 
ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe sferice de culoare 
neagră-vineţie, cu gust acru, astringent;

ULTIMUL WEEKEND CU TERRA*

* Lucrare distinsă cu mențiune la Concursul național de proză 
scurtă Helion 2013
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convingătoare.
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leac, trifoi și flori de câmp colorate, ce răspândeau în jur de 
primăvara până toamna un parfum înţepător, sălbatic.

Acum că îl aveam pe Blackie, aceste hoinăreli deveniseră 
și mai plăcute. Lui îi plăcea să mă însoţească, ba era chiar 
nerăbdător și de multe ori îl găseam șezând pe aleea de la 
poartă, unde mă aștepta să vin de la școală, apoi se ducea 
cuminte la tufa înaltă de trandafiri ce crescuse ca un străjer la 
intrarea în grădină și privea neîncetat spre câmp. Își întorcea 
urechile din când în când ca pe niște antene menite să prindă, 
înainte de a fi luat de vânt, „hai să mergem”-ul pe care i-l 
ziceam în trecere.

La fel am făcut și în sâmbăta aceea, doar că atunci 
nu era zi de școală, eram în vacanţă, așa că dormisem până 
târziu. Am trecut pe lângă câine cu mingea sub braţ – de 
vreo doi ani încercam să-l învăţ să se joace – și el m-a urmat 
până am ajuns în câmp, apoi a început să alerge bucuros 
în jurul meu. Când ne-am apropiat de pădure, am aruncat
mingea care a căzut rostogolindu-se la câţiva metri în faţa 
noastră.

– Hai, adu-o, adu mingea! îi zic lovindu-l cu palma ușor 
pe spate.

Blackie se duce până lângă ea, o miroase, apoi vine 
spre mine fără minge, bineînţeles, cu mersul lui săltăreţ, 
care-i face urechile să fluture și se oprește în faţa mea dând 
din coadă voios nevoie mare. Îmi atinge piciorul cu nasul 
umed așteptând să-l mângâi pe cap pentru bravura pe care 
a făcut-o.

– Câine prostuţ! îi zic mângâindu-l, apoi îi prind capul 
între mâini și-l privesc drept în ochi: cum să te fac să înţelegi 
că trebuie să aduci mingea? Hmm? stă cu ochii pe jumătate 
închiși, abandonându-se total mâinilor mele. Și el poate se 
întreba în mintea lui de câine, de ce nu renunţam odată la 
această idee cu adusul mingii dacă vedeam că nu dă roade 
după atâţia ani.

Un sunet de creangă ruptă ne întrerupe acest moment 
de tandreţe. Câinele s-a întors spre pădure, a început să 
adulmece aerul, ridicând ușor botul și scoţând un mârâit scurt 
de avertizare. Sunete de crengi rupte mai auzisem și știam 
că pot fi veveriţe sau chiar păsări care se așezau pe crengi 
uscate sau fragile. De data aceasta sunetul fusese ciudat, 
apăsat. Așa că mi-am ridicat privirea, uitându-mă atent în 
direcţia din care venise, încercând să deslușesc ceva prin 
lăstărișul de la intrarea în pădure, căruia toamna începuse să-i 
coloreze timid frunzele în auriu și aramă topită. Dar, oricât 
m-am străduit, nu am văzut nimic, poate doar câte un trunchi 
albicios de mesteacăn, ce sărea în ochi prin toată forfota 
aceea de culoare.

– Era vreo veveriţă? îl întreb – aveam această obișnuinţă 
de a vorbi cu Blackie ca și când ar fi fost o persoană; doar nu 
m-am așteptat niciodată să-mi răspundă, ha, ha, în schimb 
eram convinsă că înţelegea ce-i spun. Știi că nu ai voie să le 
alergi! Hai, să mergem acasă!

Am întors spatele pădurii și am pornit spre casă, eu 
mergând pe cărare, în timp ce Blackie se aventura în jurul 
meu gonind insectele așezate pe câte o floare de câmp ca 
o pată de culoare lila sau albastră, rătăcită prin smocurile de 
iarbă care începuse să se usuce, răspândind în aer un miros de 
fân copt. Calmul acela, străbătut doar câte o adiere de vânt, 
este tulburat de cântecul unui greier, la început mai încet, 
apoi din ce în ce mai tare, lucru pe care îl găseam minunat. 

Blackie începe să sondeze frenetic iarba cu botul său mare în 
căutarea sursei sunetului. Până la urmă strănută și renunţă 
dându-și seama că este un efort inutil.

În timp ce mergeam, priveam cerul care la asfinţit 
căpătase o splendidă nuanţă de roșu-violet. Parcă mai 
văzusem aceste culori pe cer, dar nu atât de aprinse ca 
acum. Cu cât mă apropiam de casă, cu atât deslușeam mai 
bine cuvintele melodiei ce se revarsa din radioul așezat pe 
marginea terasei:

Vino, vino, vino
Te aştept la Zino
Poluării să-i spui nu
Vino şi tu!
Produsele noastre sunt confecţionate integral din 

materiale reciclabile. Zi no poluării!
“Materiale reciclabile făcute cu tehnologii poluabile” 

m-am trezit gândind rimat. Poluarea devenise o problemă 
gravă, îmi explică bunica, se semnau tot felul de pacte de 
mediu, dar marile concerne nu erau pregătite să renunţe la 
diverse exploatări și tehnologii poluante. Apoi, zise reluând 
firul poveștii, am auzit vocea mamei ca un făcut după ce 
spotul publicitar a luat sfârșit:

– Vino să mă ajuţi! Adu faţa de masă și tacâmurile. Vreau 
să mâncăm afară cât mai este timpul frumos.

Ne-am așezat la masa aranjată ca de sărbătoare. Era 
un obicei al mamei – așa își lua la revedere de la ultimele zile 
călduroase din an. Tata mă privea fix și aveam senzaţia că-
mi va spune ceva ce n-o să-mi placă, în ultimul timp ceva din 
comportamenul meu îl nemulţumea foarte mult.

– Fetele de vârsta ta au alte preocupări în afară de a 
plimba câinele prin pădure. Tu nu ai nicio prietenă, nu mai zic 
de un prieten...

– Se va duce la facultate și va avea destui prieteni, îl 
întrerupe mama.

– Voiam să spun că este foarte singură și asta nu e 
bine.

– Dar mie mi-e bine așa! mă revolt ușor iritată de aceste 
discuţii, care de la un timp începuseră să fie din ce în ce mai 
dese. Vrei să-mi găsesc un prieten doar ca să fii mulţumit? 
chiar mă gândeam unde l-aș fi putut găsi, pentru că la școală 
nu aveam relaţii strânse cu colegii mei, lucru ce-mi atrăgea 
întotdeauna poreclele cele mai ciudate, iar între vecini nu 
erau persoane de vârsta mea. În afară de asta, îmi venea să-i 
spun tatei că dacă celelalte fete se aruncă de pe un pod, să 
mă arunc și eu? Dar nu-mi permiteam și ar fi fost o greșeală 
majoră din partea mea să-i pun la îndoială judecata.

– Toma și-a luat o pisică-papagal pe care o învaţă să 
vorbească. Poate se reușește o încrucișare câine-bărbat și o 
să aibă cu cine să se mărite și Eva, se trezește vorbind Ilian, 
fratele meu mai mic.

Pe vremea aceea ingineria genetică se dezvoltase 
foarte mult. Se făceau tot felul de încrucișări cu scopul de a 
îmbunătăţi, chipurile, anumite specii. Se presupunea că pe 
parcurs și omul va suferi astfel de îmbunătăţiri. Se clonau 
animale, chiar și oameni, se putea clona orice de la organe 
la părţi din corp: un mușchi, un braţ, un trup. Nu se replicase 
însă o celulă vie din care să se dezvolte o fiinţă, inginerii pur 
și simplu nu reușeau să reproducă acea scânteie de viaţă pe 
care o crease natura.

– Știu că ai spart vitrina laboratorului de biologie și 
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maică-ta a plătit-o, l-a repezit tata pe Ilian. Credeai că n-o să 
aflu?

Instantaneu la masă s-a făcut liniște, fiecare uitându-
se în propria farfurie ca și când acolo ar fi fost ceva foarte 
interesant. Am zâmbit, apoi mi-am lăsat privirea să colinde 
liberă împreună cu gândurile ce mă îndemnau să-mi imaginez 
noua viaţă la facultate. Atunci am realizat faptul că urma să-l 
văd mai rar pe Blackie și, mai mult ca sigur, nu voi putea să 
mă plimb cu el atât de mult ca până acum. Înserarea cobora 
trimiţându-și umbrele să se ascundă pe la colţuri, iar luna se 
arătă timidă numai trei sferturi. De unde-mi aveam locul la 
masă, surprindeam cu coada ochiului tufa de trandafiri și o 
parte din intrarea în grădină. La un moment dat, îmi distrage 
atenţia ceva ca o pată neagră ce se mișca lângă tufă. Îmi 
concentrez privirea în direcţia respectivă, dar nu văd decât o 
floare grena care se mișca prin aer ca bătută de vânt. Nimeni 
nu părea să observe nimic, numai Blackie care stătea lungit 
lângă picioarele mele și-a ridicat capul și a mârâit o dată scurt. 
M-am gândit că poate vreo umbră mi-a creat impresia aceea 
de mișcare, iar Blackie a reacţionat la tresărirea mea, așa 
că l-am liniștit atingându-i capul cu degetele. Până când am 
terminat de mâncat, noaptea s-a lăsat de-a binelea purtându-
și trena violetă și înstelată peste sat. După cină, tata și-a scos 
chitara, i-a mângâiat corzile și aerul s-a umplut de notele 
unei melodii vesele. Muzica m-a acaparat și am uitat complet 
întâmplarea.

Duminică dimineaţa m-a întâmpinat cu cerul înveș-
mântat în nuanţe de un albastru foarte deschis, aproape 
alb, roz și turcoaz mai spre orizont – acesta era un lucru nou. 
În bucătărie mama pregătea cafeaua care umplea aerul cu 
aroma sa puternică dulce-amăruie.

– Nu ţi se pare ciudată culoarea aceea turcoaz la orizont? 
o întreb. Vine lângă mine și aruncă o privire pe geam.

– Nu! Ei, s-au mai schimbat culorile pe cer, acum a 
apărut una nouă, și?

Ridic din umeri drept răspuns, îmi pun cartea electornică 
la subraţ, renunţ la minge de data aceasta, apuc în trecere un 
sandviș și ies afară unde mă așteaptă Blackie. Pornesc spre 
pădure și el mă urmează conștiincios. Traversăm grădina, ne 
oprim câteva secunde lângă trandafiri, apoi ni se deschide 
în faţă câmpul peste care păsările coboară din când în când 
să caute câte o sămânţă printre cioturile de spice rămase 
de anul trecut, spre bucuria lui Blackie, căruia îi place să le 
alerge. Dintr-un boschet de măceș își ia zborul o prigorie 
rotindu-se ușor în aer, atât cât să-mi arate frumosul penaj 
verde de pe burtă. Cum traversăm câmpul și ne apropiem de 
lizieră, Blackie devine din ce în ce mai nervos. Îmi trece înainte 
și din când în când se oprește, se proptește în cele patru labe 
și începe să adulmece aerul ridicând botul. Mă gândesc, de 
fapt sper să fie vreo căprioară rătăcită după mâncare. În sat 
se vorbea că în pădure ar mai fi căprioare, deși nimeni nu 
văzuse vreuna dinainte de a mă naște eu. Îndată ce trecem 
de primii copaci, Blackie se calmează și ne continuăm drumul 
netulburaţi prin pădure, peste pârâu, până pe deal.

Aici, m-am întins pe burtă, îmi plăcea să simt pământul 
și nu o dată mi s-a întâmplat să adorm învelită doar cu 
aerul cald, mi-am plimbat degetele prin iarba înaltă ce mai 
păstra încă parfumul acela amărui, înţepător, am urmărit 
preţ de câteva secunde munca anevoioasă a unor furnici 
înaripate ce cărau niște seminţe, apoi m-am adâncit în lectura 

romanului „Chemarea străbunilor”. Blackie s-a agitat puţin 
în jurul meu căutând ca de obicei insecte, apoi a venit și s-a 
culcat lângă mine plictisit. După un timp, mi-am ridicat ochii 
și am văzut că soarele roșiatic era în dreptul nostru pe cer 
aruncându-și razele cu destulă putere încă. Se făcuse miezul 
zilei și trebuia să ne întoarcem acasă, mai ales că foamea 
începea să-mi dea târcoale pe la stomac. Culoarea aceea 
turcoaz, frumoasă de altfel, urcase mai mult pe boltă și 
începuse să se amestece în roz și albastru ca și cum un pictor 
nevăzut încerca să vadă ce nuanţă obţine din amalgamul 
acestor culori.

La masa de prânz ne-a făcut companie domnul Lăzărin, 
vecinul, un bătrânel durduliu și simpatic, care venise să joace 
o partidă de table cu tata. Gălăgia zarurilor și a pieselor 
de lemn este întreruptă de vocea crainicei de la radio care 
prezintă buletinul de știri:

Calitatea aerului este în continuă scădere, iar Beijingul 
anunţă încheierea unui nou Pact de mediu, anunţă agenţia 
de presă Interfax ProMedia. Statele aderente vor prezenta 
proiecte de activităţi în vederea stopării poluării şi metode de 
neutralizare a efectelor acesteia...

– Pactele de la Kyoto, Bonn și Calcutta n-au dat rezultate, 
acum China, după ce a mai pierdut un oraș, s-a trezit că vrea și 
ea pactul ei, zice tata dând din mâna dreaptă a lehamite.

Domnul Lăzărin dă să spună ceva, dar discuţia despre 
pacte se încheie când pe terasă își face apariţia mama 
aducând faimoasa ei plăcintă cu carne. Acesta își freacă 
mâinile nerăbdător, ia o îmbucătură și închide ochii de 
plăcere. Așteptam să ne spună o poveste din copilărie, cum 
făcea deseori când rămânea la masă.

– Bună plăcintă mai faci, Dina, îi spune mamei. Știţi, 
când eram eu mic, nu era carne crescută așa cum o găsiţi voi 
acum la magazin bucăţi, încă se mai sacrificau animale pentru 
obţinerea ei. Am vagi amintiri despre asta, dar încă se mai 
făceau sacrificii.

Se aude un „îîhh” scos de fratele meu.
– Da, da, își continuă domnul Lăzărin discuţia pe 

subiectul cărnii, iar chinezii mâncau cândva carne de câine. 
Domnii ăștia care semnează acum pactul la Beijing, ce supă ar 
fi făcut ei din Blackie, ha,ha!

Din piepturile noastre pornește un val de revoltă 
referitor la consumul cărnii de câine și, în mod special, la cea 
a câinelui nostru – devenise dintr-o dată „al familiei”.

Blackie, de unde stătea culcat lângă peretele casei, 
ridică dintr-o dată capul spre domnul Lăzărin, ca și cum ar fi 
știut ce spune despre el.

– Stai liniștit, că n-o să te mânânce nimeni, îi strig, dar 
observ că nu se uita spre vecin așa cum am crezut iniţial, ci 
spre tufa de trandafiri. Hai să vedem ce este acolo!

Mă urmează cu capul plecat de parcă s-ar gândi ce 
ar face în situaţia în care după tufă ar fi ceva. Ajungem, ne 
învârtim în jurul trandafirilor, Blackie miroase peste tot, 
adulmecă aerul dinspre grădină, apoi se întoarce spre mine și 
scoate un scheunat ca un fel de „habar n-am ce se întâmplă”. 
Îl mângâi pe cap și ne întoarcem la ceilalţi pe terasă.

După prânz m-am retras în camera mea, unde am aţipit 
cu televizorul deschis. Când m-am trezit, înserarea se furișa 
în cameră prin fereastră. Am ignorat-o complet aprinzând 
lumina și am coborât la bucătărie. Mi-am dat seama că nu 
se auzea nici un zgomot în toată casa, ceilalţi probabil se 
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odihneau și ei, așa că aveam bucătăria la dispoziţie și tot ceea 
ce doream era să-mi prepar o cană mare de ciocolată, peste 
care să pun un munte de frișcă și să o mânânc cu lingura de 
ciorbă.

Când să mă apuc de treabă, Blackie sare cu labele din 
faţă pe pervaz și scoate un fel de pufăit pe nas să-mi atragă 
atenţia. Era foarte concentrat, iar coada, care de obicei 
pendula neîntrerupt, acum era lăsată în jos, ţeapănă, semn de 
încordare. M-am apropiat de fereastră să văd ce era atât de 
interesant afară. Mi-a atras atenţia culoarea aprinsă a cerului, 
un albastru-intens-turcoaz, la care rămân cu ochii lipiţi, parcă 
în așteptarea a unei explicaţii – era ceva nefiresc mai ales că 
se înserase de-a binelea și în afară de asta, nu se vedea nici o 
stea.

Curentul s-a întrerupt, iar în camera a fost inundată de 
un întuneric bleumarin. Am simţit mișcare în spate și, fără să 
mă întorc, mi-am dat seama că întreaga familie s-a strâns în 
bucătărie.

– Ce... ce se întâmplă? întreabă tata.
– Nu știu, cerul are o culoare ciudată, îi răspund.
Au venit toţi la fereastră, dar nu au apucat să se mire 

prea mult pentru că pe cer și-au făcut apariţia două corpuri 
rotunde ca niște mingii, unul mai mare și altul mai mic; ambele 
de culoare albastră, care au traversat bolta cerului de la est 
spre vest, rotindu-se cumva în jurul propriilor axe. Probabil că 
le vedeam albastre datorită culorii cerului, habar n-am. Din 
senin a început să cadă un fel de ninsoare cu fulgi albi ca de 
cenușă – mintea mea așa i-a asociat, deși eram la începutul 
toamnei, dar ce era mai straniu, temperatura nu scăzuse, 
ba chiar aveam senzaţia că începe să crească. Totul părea 
încremenit în așteptare. Apoi, liniștea aceea grea fu spartă 
de un sunet puternic, un dddrrrmmm asemeni unui tunet, 
urmat de un fel de scârţâit metalic și sinistru, apoi din nou 
acel dddrrrmmm, dddrrrmmm străbătea aerul cu o frecvenţă 
pe care o simţeam în capul pieptului. Noi stăteam nemișcaţi, 
doar capetele ne căutau curioase pe cer sursa sunetului. 
Curiozitatea ne-a fost satisfăcută foarte repede, deoarece 
așa cum am văzut corpurile zburând, tot la fel acum vedeam 
ceea ce păreau a fi nave negre cu forme ciudate, colţuroase, 
care asemeni unor păsări de pradă – așa le-am numit – au 
prinse într-un fel de cârlige ca niște gheare, case întregi pe 
care le duc tot către vest.

– Staţi în casă și veţi fi salvaţi! Staţi în casă, nu mai este 
timp! În aer plutește o voce plată, fără inflexiuni, inumană. 
Haosul pune stăpânire peste sat, pe tot ce era suflare. Auzim 
ţipete, vedem păsări care zboară dezorientate, iar sunetele 
scoase de animale nu se pot descrie în cuvinte. Un grup de 
vreo patru persoane trece alergând prin faţa casei noastre, 
unii dintre ei cară genţi cu lucruri pe care le-au luat în grabă – 
tata deschide ușa și le strigă să vină la noi. Inutil! În schimb au 
intrat doi porumbei care s-au aciuat înspăimântaţi pe cel mai 
înalt dulap. Blackie scoate un urlet terminat cu un scâncet 
dureros și mă privește zgâriind pervazul într-un mod cum nu 
a făcut-o până acum, de parcă ar vrea să-mi spună „uite, uite 
ce se întâmplă”. Nici mângâierile mele nu-l mai calmează, iar 
noi eram îngroziţi de-a dreptul.

– Să stăm liniștiţi în casă, zice tata cuprinzându-mă 
după umeri, și-i simt tremurul mâinilor. O să fie bine, repeta 
întruna, nu știa nici el de ce.

Casa era singurul adăpost pe care îl aveam și nici nu se 

punea problema să ne aventurăm pe afară.
O „pasăre” trece foarte aproape de sol și în casa pe 

care o ţinea în „ghiare” deslușesc silueta ca o umbră neagră 
a unui bărbat ce stătea în dreptul ferestrei. O căprioară albă 
trece prin curte, se oprește câteva clipe și privește spre casă, 
îi simt privirea prin geam până la noi, apoi dispare topindu-se 
ca o nălucă în vacarmul acela de oameni, animale și sunete 
metalice. Mai târziu, cineva care mai ţinea la vechile credinţe 
mi-a spus că acela ar fi fost vreun spirit al pădurii.

– Aţi văzut și voi? întreb, dar nu-mi răspunde nimeni.
Deodată simţim că ceva foarte greu cade pe acoperiș. 

Speriaţi ne strângem toţi laolaltă primindu-l în îmbrăţișarea 
noastră și pe Blackie, care tremură ca varga. Un scârţâit ca 
un plânset se aude când este smulsă casa, clătinatul ei ne 
face să ne pierdem echilibrul și simţim cum suntem ridicaţi în 
aer. Venise rândul nostru. Ne ţineam strâns de mâini, până la 
durere care părea că ne dă siguranţă, forţă, iar eu îmi simţeam 
sufletul cum se strângea în mijlocul pieptului și pulsa în locul 
inimii. Deși ne era teamă, priveam în jos pe fereastră la gropile 
caselor smulse, trupuri fără viaţă de oameni și animale cum 
erau încet-încet acoperite de ninsoare care deja așternuse 
la nivelul solului un strat subţire de cenușă. Apoi viteza s-a 
mărit și imaginile se derulau cu repeziciune. Mi s-a părut 
poate, că eram purtaţi cu grijă, chiar dacă uneori curenţii de 
aer ne legănau ceva mai puternic. Este o senzaţie destul de 
ciudată să zbori cu propria casă. Nu aș putea să spun exact 
cât a durat zborul acela, dacă îl pot numi așa. Mi s-a părut un 
timp extrem de lung – ani întregi petrecuţi în această beznă 
bleumarin, pentru că ciudat, cerul era aprins, dar în jur totul 
era cufundat într-un întuneric de cerneală, prin care coborau 
fulgi mari, albi. Suntem duși în munţi deasupra cărora aștepta 
o navă mult mai mare faţă de „păsări”, părea un oraș plutitor, 
poate chiar mai mare. Ulterior am aflat că nu era singura care 
venise pe planetă.

Am zărit vârful Omu – și el privea împietrit acel spectacol 
trist și înfricoșător, iar cenușa aceea ciudată i se prelingea 
pe lângă ochi ca o lacrimă luată de vânt. I-am aruncat o 
ultimă privire, un fel de rămas bun, căci „pasărea” care ne 
transporta și-a schimbat direcţia pentru a intra în nava-oraș, 
îndreptându-se spre o zonă unde se vedeau alte case așezate 
în rânduri. Simţim o zdruncinătură ușoară și înţelegem că am 
fost lăsaţi pe sol, iar zgomotul de pe acoperiș ne spune că am 
fost eliberaţi din cârlige.

Locul în care ne aflam era învăluit într-un fel de lumină 
gălbuie, așa încât ochilor le-a trebuit puţin timp să se 
obișnuiască. Se auzeau plânsete de adulţi și copii, rugăciuni 
disperate, chiar blesteme, iar din nava propriu-zisă, ca 
un sunet de fond, se auzea o „voce”, de data aceasta mai 
flexibilă, mai modulată, ce dădea impresia unei cântări lălăite 
pe tonuri când înalte, când joase. Cineva încerca să transmită 
un mesaj într-o limbă necunoscută. Mai târziu am aflat că 
acest mesaj avea scopul de a ne calma. Altă voce, plată de 
data aceasta, ne spune în limba noastră că putem ieși din 
case dacă dorim. Mai curioasă din fire, decid să mă aventurez 
în spaţiul acela străin, chemându-l pe Blackie, care deși nu-mi 
împartășește curiozitatea, mă urmează.

Casele fuseseră depozitate într-o sală imensă ca o 
cupolă neagră, iar podeaua semăna cu argintul înnegrit, 
pe care se vedeau încrustate semne asemănătoare unor 
desene geometrice. Mi-am rotit privirea prin cupola care 
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dădea impresia că a fost făcută dintr-o singură bucată de 
material, pentru că oricât m-am uitat n-am văzut nicio urmă 
de îmbinare, niciun nit sau ceva asemănător, doar o suprafaţă 
neagră și netedă, iar lumina aceea gălbuie pătrundea din 
tavan prin niște hublouri. Cum casa noastră fusese așezată 
lângă perete, m-am apropiat să-l studiez mai bine.

Atingeam curioasă bordura care ieșea în relief și se 
desfășura de-a lungul peretelui, gândindu-mă cât este de fină, 
când Blackie m-a avertizat că nu eram singuri. M-am întors și 
în faţa mea stătea o... fiinţă, după cum arăta am bănuit că era 
un „el”. M-a lăsat preţ de câteva secunde să-l cercetez în voie 
cu privirea. Era cât mine de înalt, dar mai slab, mi s-a părut 
chiar firav, îmbrăcat într-un costum la fel de negru ca și pereţii 
sălii, posibil să fi fost din același material, iar pe cap avea o... 
cască subţire, cum sunt cele de înot, neagră și ea, peste care 
se vedeau niște ochelari cu rame groase. Din toată înfăţișarea 
sa, ochii m-au surprins cel mai mult: deosebit de mari, verzi, 
cu formă migdalată, așezaţi pe o faţă mică, triunghiulară cu 
nas mic și o gură subţire aproape ca o linie. Pielea foarte albă 
contrasta mult cu negrul costumului, iar de sub cască am zărit 
ivindu-se câteva șuviţe de păr blond-alb-auriu.

– Eu sunt Smek, mi se adresă cu un zâmbet care a lăsat 
să se vadă dinţii foarte mici și egali.

– Eu sunt Eva. Involuntar i-am întins mâna, iar el s-a 
retras. Atunci am observat că poartă mânuși ca o parte 
integrantă a costumului terminate la închieturi cu niște 
brăţări late. Oare încearca să se protejeze pe el, pe mine, sau 
nu știa ce vreau să fac? Câinele îmi stătea lipit de picior, așa că 
m-am aplecat și l-am mângâiat pe cap, mai mult cred, să mă 
liniștesc pe mine.

– Am observat la voi acest obicei de crea legături cu 
alte forme de viaţă.

– Unora dintre noi le place compania unui animal, ba 
chiar o preferă mai mult decât pe cea a altor oameni.

– Înţeleg, Ee va! are o încercare stângace de a-și 
modela vocea și mă face să zâmbesc. Dar el nu vrea să aducă 
mingea.

Rămân cu privirea fixă preţ de câteva secunde în care 
prin minte mi se desfășoară filmul întâmplărilor ciudate din 
ultimele zile.

– Tu erai? Toate umbrele acelea și crengile rupte...
Dă din cap aprobator.
– Vă urmăresc de mult timp. El te protejează foarte 

bine, îmi spuse arătând spre câine. Am greșit. Nu trebuia să 
mă apropii, nu am vrut să vă sperii.

– Dar cum făceai să dispari așa de repede? Nu înţeleg...
– Mimetizare. Apăsă un buton invizibil de pe o brăţară 

și întregul braţ deveni una cu mediul în care eram. Și el, câine 
era confuz. Eu sunt altfel decât un uman, vezi?

Se referea la miros, Blackie nu contenea să adulmece 
aerul care venea dinspre el.

– Cum de vorbești limba mea? (am observat că nu o 
vorbea foarte corect).

– Noi știm multe limbi terestre pentru că vizităm Terra 
de foarte mult timp. Suntem exploratori.

Deși ne vizitau destul de des, nu interacţionau niciodată 
cu populaţia, nu doreau să influenţeze evoluţia naturală 
a planetei, a fiinţelor care o populau, așa că aveau această 
lege a non intervenţiei, pe care o respectau cu sfinţenie. 
Veneau doar pentru studiu, observare, dar, ca în orice situaţie 

prestabilită, atunci când se schimbă un element, lucrurile iau 
o întorsătură diferită. De data aceasta elementul declanșator 
al evenimentelor ce au urmat a fost curiozitatea lui Smek. Îl 
fascina legătura mea cu câinele, s-a atașat de noi și a început 
să ne urmărească din ce în ce mai mult, ajungând chiar să se 
apropie de casă. L-am întrebat ce s-a întâmplat și unde ne 
aflam.

– Planeta moare, mi-a spus. Se schimbă atmosfera, 
devine otravă. A trebuit să salvăm cât am putut viaţa. Nu este 
prima dată când se întâmplă, dar atunci, mult, mult în trecut, 
strămoșii mei nu au putut salva nimic. Foarte trist! Planeta 
aceasta este unică. După ce moare, renaște creând din nou 
viaţă. Mereu alta și de fiecare dată diversă. Am crezut că voi 
fiinţe inteligente, de aceasta dată veţi evita acest dezastru, 
această moarte. Poluarea și exploatarea resurselor au făcut 
mult rău. Natura nu a fost lăsată să se vindece și asta a dus 
la declanșarea procesului-reacţie de apărare, iar când acesta 
s-a accelerat a trebuit să intervenim repede. Noi l-am numit 
iarnă vulcanică, iar cutremurele și modificările de climă ce vor 
urma, vor schimba înfăţișarea Terrei.

Un adevăr crud mi se revela acolo pe nava aceea în 
drum spre o lume necunoscută: ne distrusesem planeta din 
ignoranţă și lăcomie.

– V-a fost mai simplu să ne luaţi cu tot cu case?
– Am vrut să nu simţiti dorul de casă. Eu am adus casa 

ta aici.
Zâmbesc larg, dar este un zâmbet dureros – nu 

înţeleseseră pe deplin seminficaţia expresiei. I-am explicat că 
pentru mine „casă” înseamnă chiar Terra și, vorbind, simt în 
piept o gheară cum îmi strânge inima.

– Și animalele?
– Am salvat și animale. Dorim să vă aducem înapoi când 

planeta va fi din nou vie.
O rază de speranţă îmi aprinde ochii.
– Vrei să spui că ne vom întoarce peste câţiva ani?
– Nu, peste mulţi, mulţi ani și multe generaţii.
– Dar eu, noi, nu vom mai trăi cu siguranţă până atunci, 

cum poţi să spui că ne veţi aduce înapoi? glasul mi se subţiase 
și cred că devenisem puţin isterică, ceea ce era de înţeles.

– Prin urmașii voștri.
Întristarea mi-a răvășit fiinţa, iar greutatea ei 

copleșitoare îmi apăsa umerii împingându-i spre podea. Nu 
reușeam să plâng, iar nodul care mi s-a pus în gât nu-mi dădea 
voie să respir. Aveam să scap greu de el, ca și când nu aș fi 
putut să înghit situaţia în care ne aflam.

– Pare rău!... s-a întors și a plecat. Aceasta a fost prima 
conversaţie cu cel care avea să devină prietenul meu cel mai 
bun. L-ai cunoscut ca Prim Explorator dat de orașul Arakaan, 
planeta-grădină Vaaden, în a cărei colonie umană te-ai născut 
tu, Eva-trei. Tot el avea să-l înveţe pe Blackie să prindă în 
aer un disc zburător în sala de relaxare a navei cu gravitaţie 
redusă.

Apoi bunica tăcea. Tăcea și privea de pe veranda 
suspendată arbuștii de amcardan, pe care până la sfârșitul 
vieţii i-a numit „tufe de trandafiri”, iar eu când vreau să 
văd „acasă” mă duc în parcul astronomic și privesc prin 
telescop spre galaxia cu două braţe, unde la trei pași de o 
stea anume, se vede o planetă turcoaz... și știu că nu a venit 
timpul...

27
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INTERVIU

proze aLe memBriLor 
HeLion, prezentate În 

CADRUL ŞEDINTELOR 
de cLuB din anuL 2013

Festivalul Recoltei din ziua de 27 octombrie 
marcase, la fel ca în fiecare an, venirea iernii. Fulgi mari 
de zăpadă începuseră chiar din timpul nopţii să acopere 
fără discriminare casele şi străzile satului. Toamna fusese 
doar o treabă de câteva săptămâni cu temperaturi care 
deseori coborâseră sub limita îngheţului. Pe o asemenea 
vreme, bătrânii priviseră îngrijoraţi către recoltele 
acoperite de chiciură ce se rugau în bătaia vântului să fie 
strânse degrabă. „Din ̀ 67, de la foamete, nu s-a mai grăbit 
aşa timpul”,  îşi ziceau şi ştiau toţi că dacă nu vor umple 
hambarele la timp, frigul va distruge grânele, iar anul 
următor va fi unul sărac. Aşa că în ultimele zile dinaintea 
instalării iernii, înainte ca omătul să acopere lumea cu 
o pătură groasă, locuitorii satului, cu mic cu mare, se 
adunaseră să strângă roadele câmpului. Fusese un efort 
colectiv uriaş, dar, la sfârşit, toată lumea se declarase 
mulţumită. 

- Chiar la timp, zise plin de încântare primarul 
Robinson în timp ce fuma din pipă şi privea ogorul 
curăţat. Am fi trişat la Festival, dacă nu strângeam cum 
trebuie, zâmbi pişicher, dar aşa declar că sărbătoarea va 
începe în trei zile! Toată lumea chiuise şi primise vestea 
cu fluierături de fericire. 

Autorităţile nu se dăduseră înapoi de la nicio 
cheltuială. Un ţarc mare, cu un podium la mijloc şi 
cu căsuţe din lemn în care se vindea vin fiert, mâncare 
şi tot soiul de nimicuri fascinante, fusese amenajat la 

ieşirea din sat. VENIŢI LA CEA DE-A 10-A SERBARE 
A RECOLTEOR, scria cu litere de-o şchioapă pe un afiş 
mare aflat la intrare. „Distracţie, mâncare, speranţă!” se 
continua mai jos declarativ. „Sărbătoriţi cu noi datina 
venirii iernii!” 

Copiii sosiră primii. La început timizi, stăteau 
şi priveau cu jind la bunătăţile înşirate pe tarabele de 
lemn. Apoi au început să se bată cu zăpadă, împrăştiind 
grămezile de omăt strânse la marginea ţarcului, râsetele 
lor zglobii înălţându-se nevinovat către cerul din care 
ningea necontenit de o zi şi o noapte. În timp ce aruncau 
bulgări unii spre alţii, cântau un vechi cântec popular :

Iarnă, iarnă fără foc/ N-o să-ţi poarte nici noroc/De 
te ascunzi chiar sub pământ/O să stai ca în mormânt!

- Măi copii, liniştiţi-vă! le spuse un bătrân care 
se lupta în zadar să strângă zăpada aruncată în joacă, 
folosind o lopată mare de lemn ce văzuse zile mai bune. 

În curând au venit şi adulţii. Îşi priveau cu severitate 
copiii, în timp ce discutau despre vreme, agricultură 
şi politică. În ochii lor se putea citi speranţa. Acum că 
munca se terminase, puteau să se destindă, să glumească 
şi să aştepte cuminţi venirea noului an. Cu fiecare oră care 
trecea, tot mai mulţi soseau, îmbrăcaţi de sărbătoare, cu 
nasul şi obrajii roşii din cauza gerului muşcător, îmbiaţi 
de promisiunea unei petreceri pe cinste. Vocile lor erau 
duse de vânt departe, peste câmpurile goale. 

Conducerea tocmise şi un grup de cântăreţi 
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ambulanţi, care îşi câştigau traiul tocmai din astfel de 
evenimente. Cântarea se porni voioasă, de petrecere, 
îmbiind lumea la dans. Nimeni nu stătu pe gânduri. 
Câte doi, câte trei, sau în hore, oamenii se înlănţuiră pe 
ritmurile vesele, călcând cu rapiditate pământul îngheţat. 
Era o bună modalitate să mai scapi de frigul din picioare.

- Primarul s-a depăşit pe sine anul acesta, îi spunea 
un bărbat înalt şi ciolănos altuia mic, chel şi acoperit cu o 
haină de blană. Anul trecut nu a fost atât de… bine.

- Păi da, confirmă celălalt cu o mişcare scurtă din 
cap, dar atunci am avut probleme cu dăunătorii. Acum 
e altceva! Ne-am scăpat de ei. Se feri în ultima secundă 
de o femeie, care dansa cu mişcări lăbărţate şi care trecu 
vâjâind pe lângă el. Nu păru supărat, ci izbucni în râs şi 
aplauze:

- Marjorie, tot nebună ai rămas! Cum se descurcă 
John? 

Femeia râse şi înainte să fie înghiţită de mulţime îi 
spuse:

- Face foarte bine, o să fie diseară parte din 
spectacol.

Chelul se întoarse către interlocutorul său şi îşi duse 
degetul spre tâmplă, ciocănindu-se de câteva ori:

- Chiar e nebună!
Muzica răsună ore întregi, amestecându-se cu fulgii 

care nu conteneau să cadă. Pe când umbrele începuseră să 
se lungească, focuri mari fură aprinse în butoaie de metal. 
Flăcările luminau petrecăreţii, brăzdându-le chipurile 
destinse.

Fix la ora 7 trubadurii îşi puseră deoparte 
instrumentele şi pe podium urcă primarul. Era îmbrăcat 
în hainele sale cele mai bune. La gât purta un fular gros, 
ce dădea impresia că ar fi avut capul lipit direct pe umeri. 

- Dragii mei, spuse el pompos, apoi se opri pentru 
o clipă emoţionat. Atâtea feţe bucuroase… Trase aer în 
piept şi continuă. Îmi încălzeşte inima să vă văd pe toţi 
adunaţi aici. A mai trecut un an şi iată-ne sănătoşi şi 
lipsiţi de griji. 

- Nu glumi cu noi, domn Primar, se auzi o voce din 
mulţime urmată de un val de râsete. 

- Ai dreptate, Johnson, continuă Primarul, nu 
suntem lipsiţi de griji, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
stăm mohorâţi de dimineaţă până seara! Nu-i aşa oameni 
buni? 

Ai fi putut să crezi că turuiala sa era discursul unui 
politician, care încearcă să îşi atragă simpatia alegătorilor, 
dar chipurile celor prezenţi contraziceau o asemenea idee. 
Toţi îl adorau şi îl respectau ca pe un lider de încredere.

- Am băut şi am sporovăit. Am şi dansat, iar pentru 
asta trebuie să le mulţumim lor, făcu un semn larg către 
muzicieni. Aplauze furtunoase îi acompaniară gestul. 
Datorită efortului din ultimele zile, anul care vine va 
fi unul îmbelşugat. Şi pentru a încheia cum se cade 
evenimentul, la fel ca în fiecare an, vom sărbători în mod 
tradiţional venirea Iernii! Am căutat în sânul nostru doi 
tineri. Unul venit pe lume vara sub căldura soarelui, pe 
obrajii căruia a poposit lumina vieţii, celălalt zămislit 
iarna, luptător cu marele îngheţ, chiar de la prima sa 
răsuflare aburită. Aceştia sunt John, fiul lui Martin şi al 

lui Marjorie şi Daniel, fiul lui Oskar şi al Ameliei. Haideţi 
aici în faţă, băieţi!

Cei chemaţi ieşiră din mulţime şi se căţărară cu 
agilitate pe podium. Erau frumoşi şi puternici. Primul 
purta peste îmbrăcămintea din lână bucăţi de rafie 
împletită ce aveau aspectul unei armuri. Într-o mână 
strângea cu fermitate un toiag lung şi verde. În părul de 
culoarea grâului copt, cineva, poate mama sau iubita, 
îi împletise cu grijă flori. Daniel, cel născut iarna era 
acoperit de blănuri. Mâinile sale puternice erau goale. 
Privea încrezător în mulţime, căutându-şi părinţii. Lumea 
îi aplaudă îndelung pe amândoi. 

- Ce frumos s-au costumat, constată şi primarul. Cei 
doi se vor înfrunta, se vor lupta pentru a aduce omagiul 
nostru iernii ce tocmai a sosit. Flăcăi, aşezaţi-vă în poziţiile 
de start.

În mijlocul mulţimii se formă un cerc larg. Toţi 
aşteptau încântaţi spectacolul. John şi Daniel se plasară 
războinic unul în faţa celuilalt. Unul din muzicieni începu 
să lovească în ritm lent o tobă. Sunetul înfundat făcu 
înconjurul ţarcului. Tam-tam-tam-tam.

- Frigul vine de peste tot şi nu se pleacă în faţa 
nimănui. Dar vara ne dă viaţa, ne dă puterea şi răbdarea 
să numim iarna prieten, şi nu duşman, bubui vocea 
primarului. 

Ca la un semnal cei doi tineri făcură un pas unul 
spre celălalt. 

- În Cosmos, materia dintre stele e suspendată în 
eternitate la cele 270 de grade cu minus! Focul nu arde, 
lumina se pierde, iar viaţa dispare. Dar unde e căldură, 
acolo sângele nu se transformă în cristale de gheaţă.

John lovi cu toiagul înainte. Celălalt se feri cu 
agilitate. Mişcarea fu una spectaculoasă, iar mulţimea 
scoase un oftat de surpriză. 

- De la începutul timpurilor, din vremea bătrânilor, 
anotimpurile au fost întotdeauna în echilibru. Vara şi iarna 
nu se întâlneau, fiind despărţite de surorile lor, primăvara 
şi toamna. Era un ciclu al vieţii şi al morţii. Doar oamenii, 
florile şi animalele munceau şi trăiau împreună.

Din cauza efortului, cei doi tineri suflau pe nări 
jeturi groase de aburi, ca o pereche de dragoni înfuriaţi ce 
aşteaptă ca furnalele interioare să ajungă la temperatura 
maximă. Cu un zvâcnet, Daniel sări pe sub toiagul lui 
John într-o încercare de a-l dezarma, dar mâinile îi 
alunecară de pe lemnul lucios şi rată momentul. Aproape 
se dezechilibră, dar reuşi, în ultima secundă, să rămână 
în picioare. Cu coada ochiului, zări o mişcare scurtă, şi 
se feri înainte să fie trântit la pământ. Mulţimea aplauda 
încântată. Copiii chiuiau subţire, în timp ce se uitau cu feţe 
nevinovate la mişcările de luptă executate cu măiestrie.

- Apoi totul s-a schimbat. Faţa primarului deveni 
de piatră, iar vocea i se înălţă ca o furtună. Pentru că 
fusesem păcătoşi şi ne-am îndepărtat unii de alţii, unii 
au devenit bogaţi, alţii mureau în mizerie. De aceea 
El s-a ridicat cu mare putere din Est şi a slobozit peste 
Sodoma şi Gomora ploaie de pucioasă şi foc din cer şi a 
stricat cetăţile acestora, toate împrejurimile lor, pe toţi 
locuitorii cetăţilor şi toate plantele ţinutului acestuia. Iar 
ani de zile noaptea s-a coborât, orbindu-i pe cei care mai 
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aveau ochi să vadă. Apoi a venit frigul. Speriaţi, am stat 
sub povara pământului, până când El s-a îndurat de noi 
şi a deschis cerurile şi cu voce de tunet ne-a spus… puteţi 
ieşi la lumină pentru că radiaţiile s-au împuţinat. Şi într-
adevăr, norii s-au dat la o parte, iar lumina a venit din nou 
de la răsărit.

Daniel se împinse din picioare şi se izbi cu umărul 
în pieptul lui John, trântindu-l la pământ. Toiagul sări cât 
colo. Acesta încercă să se zbată, să scape de greutatea ce 
îl apăsa, dar fără niciun folos. Cel de deasupra sa era prea 
greu şi reuşise să îl prindă într-o încleştare de fier.

- Ieşiţi şi înmulţiţi-vă, căci războiul s-a terminat şi 
Noi am câştigat, ne-a mai zis El. Şi de acum să munciţi 
împreună ca să supravieţuiţi şi să aduceţi sacrificiu 
la fiecare început de iarnă, ca să ţineţi minte pentru ce 
am adus iarna de 10 ani. Şi să ţineţi minte numele Meu, 
pentru că e numele furiei, ce se va abate împotriva tuturor 
celor care nu se supun. Şi numele Meu este  Reaktivnyi 
Dvigatel Spetsialnyi.

John se zbătea cu furie. Se împinse din mâini, 
încercând să se ridice. Reuşi pentru o clipă să se scuture 
de greutatea adversarului său şi îi fu suficient cât să sară 
în picioare. De nicăieri scoase un cuţit şi, cu o mişcare 
fulgerătoare, înfipse lama lungă şi ascuţită în pieptul lui 
Daniel. Acesta se opri surprins. Nu anticipase că cel cu 

care lupta avea o armă ascunsă. Se clătină doi paşi şi apoi 
se prăbuşi cu faţa spre cerul zăvorât în întuneric. Sângele 
îi gâlgâia din piept în râuleţe ce se uneau formând un 
contur stacojiu în jurul său. Fulgii de zăpadă îngheţaţi, 
ce aterizau în băltoacă, se topeau fără zgomot. Lumea 
din jur amuţi. Copiii duseră mâinile la gură încercând 
să îşi ascundă uimirea. Primarul vorbea în continuare 
neabătut.

- Trebuie să ne amintim că El ne-a învăţat cum să 
fim iarăşi o comunitate. Uniţi ne-am reclădit viaţa la 
suprafaţă, uniţi muncim vara, uniţi i-am ucis anul trecut 
pe tâlharii care au încercat să ne fure din recoltă. Şi uniţi 
trebuie să aducem acest sacrificiu ca să ţinem minte cum 
am trăit sub pământ şi să ne bucurăm că El ne-a redat 
libertatea.

Din pieptul fiecărui bărbat, femeie şi copil prezent 
izbucni fioros un urlet ca de victorie, ce se izbea şi 
reverbera din trupul celui mort. Din ochii lor dispăruse 
orice urmă de veselie şi bucurie şi apăruse o lumină a 
nebuniei. Sute de mâini prinseră cadavrul ce începuse sa 
dispară sub povara zăpezii, trăgând de el şi încercând să-l 
sfâşie în bucăţi.

- Şi acum să mâncăm! mai zise primarul repezindu-
se să apuce şi el o bucată.

LASERSHARP KID vs. 
MEGASTRIKE SHAOLIN

 Hei, revino-ţi! Bă, Gigi, nu-i momentu’ să visezi!
Khoba nu pricepea mare lucru din ceea ce se petrecea 

în jurul lui. Lumini, umbre, zgomote. Se simţea aruncat 
dintr-o parte într-alta, trântit, luat pe sus.

- Ce sula mea îi ia așa de mult să-și facă efectul… spuse 
o voce , de undeva de sus.

Unele zgomote începeau să prindă contur, să devină 
mai clare, transformându-se în împușcături, miniexplozii, 
răcnete. Khoba se afla scufundat într-o apă neagră, cleioasă, 
iar de sus ajungeau la el semnele unei lumi extrem de active și 
violente. Brusc simţi că se afla în imponderabilitate, îl inundă 
ataraxia, începu să râdă, ceva dur îl plezni peste frunte.

- Băga-mi-aș! Trezește-te odată! Nu mai râde ca 
dementu’, că te las în caru’ meu aici! Șterge-ţi sângele, că-ţi 
curge șiroaie și murdărești bunătate de trotuar!

Dintr-o dată Khoba ateriză forţat în lumea reală. Se 
afla în mijlocul unui câmp de bătălie. Parcă era sărbătoare: 
artificii exlodau de jur împrejur, șuierături, păcănituri îi asaltau 

timpanele, urme fierbinţi ale pachetelor energetice ţeseau 
un năvod multicolor de-a lungul și de-a latul universului 
imediat.

- Unde…
- Ahaaa! Ţi-ai revenit! Hai, ridică-te în picioare și începe 

să fugi!
Khoba era târât pe jos peste pietre, beton nefinisat, 

borduri, trepte.
- Revino-ţi astăzi, că dacă ne prind ăștia o să ne 

tortureze până o să murim de bătrâneţe înaintată, iar, după 
aceea, o să ne invoce sufletele și o să ne mai tortureze încă 
pe atâta.

- Nu-ţi tace gura aia… Khoba încercă să-și deschidă 
ochii, dar, parcă, trebuia să-și crească alţii noi.

- Aaaa, facem pe duru’, foarte bine, uite, ţine asta și 
începe să-l folosești în mod productiv.

Khoba se uită la arma ce i se conectă instantaneu la 
câmpul său bioenergetic. Făcu legătura cu o dronă ce plana 
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undeva la 2 kilometri deasupra lor. În câteva microsecunde 
informaţii tactice în timp real i se downloadară. Șaptezeci de 
puncte roșii și două albastre ce se mișcau în zig-zag.

- Futu-i!
- Nu, pe bune!
- Dromichete…
Vorbeau deja prin intralink.
- Da, așa mă cheamă, încântat de cunoștinţă.
Vatican. Se aflau în Vatican. Gărzile helvetice îi urmăreau 

și, după cum arăta situaţia, încercau să-i ţină acolo.
-Ce caut aici? Khoba fugea deșirat, nesigur încă pe 

picioare. Și de ce dracu’, mă simt de parcă mi-a tras-o unu’ în 
găoază, cât timp eram inconștient?

- Stai calm, n-ai cum să-ţi amintești. Jumătate din creier 
ţi-a ieșit pe nas, iar cealaltă jumătate avea mai multe găuri 
ca o sită.

- De ce?
Dromichete râse. Se aflau într-o continuă fugă, se 

aruncau pe după colţuri de clădiri, stâlpi, orice le putea 
oferi o pavăză pentru o scurtă perioadă de timp. Trăgeau 
încontinuu. Ploua torenţial.

- Păi, frate, l-ai babardit pe Papa-Imam, de aia! Ai 
redecorat capela cu el. S-au chinuit trei luni să-ţi extragă 
informaţii din cap, să vadă cine te-a programat…Până acum 
n-au reușit și așa am apărut eu pe scenă, să fie sigur că n-o să 
reușească niciodată.

Gărzile se apropiau tot mai mult.
- Și de ce nu m-ai omorât?
- Tipii, care m-au angajat, vroiau iniţial doar părţi din 

tine, diverse implanturi autonome, care au intrat în baza de 
date secretă a Vaticanului, atunci când tu erai pe post de 
cobai în laboratoarele ecleziastice. Dar le-am spus că n-o să 
am vreme de experimente anatomice, așa că încerc să te 
scot întreg, până una-alta. De altfel s-au răzgândit și ei, mai 
la urmă.

- Ce vrea să însemne: până una-alta?
- Adică până te predau mai departe.
Khoba tresări.
- Fii blând. M-am asigurat că n-o să-mi iei gâtu’, când 

nu-s atent. Doar să-ţi imaginezi că-mi faci felul și o să ai o 
surpriză interesantă, bine, sunt ele mai multe…

- Morţii mă…
Khoba se prăbuși în genunchi în mijlocul străzii și 

începu să-și care pumni între picioare. Dromichete îl lasă așa 
două secunde, apoi îl trase repede lângă zid.

- Gata cu joaca.
- Ce mi-ai făcut?
- Îţi place? Te-am condiţionat. Sunt mai plin de surprize 

ca Moș Crăciun sau cum îi spune. Ce-ţi propun eu acum e să 
lași prostiile de-o parte și să te concentrezi să rămâi în viaţă. 
Băieţii ăștia, care ne urmăresc, sunt mortal de serioși. Ce zici, 
batem palma?

- Suntem singuri, cum naiba o să…Khoba simţea că 
devine tot mai isteric.

- Nu-ţi bate capu’, e drept că deocamdată suntem doar 
noi doi, dar nu suntem singuri, ai răbdare.

Gărzile îi încercuiseră, chiar dacă numărul lor scăzuse 
simţitor încă erau destui ca să le facă viaţa amară. Se aruncară 
într-un gang, doborâră o ușă și se lipiră cu spatele de-un zid. 

În încăpere era întuneric. Ceva se mișcă, ceva metalic.
- Heeei… făcu Khoba pregătind arma.
- Fă cunoștinţă cu Panseluţa…zise Dromichete.
Se aprinseră patru reflectoare. Khoba duse mâna la 

ochi, orbit pe moment. În faţa lui stătea un exoschelet roz, 
cu flori și fluturași desenaţi artistic. Din el cobora cineva.

- Bună seara, nătăfleţilor!
O femeie.
- Mama, doamne! făcu Khoba, privind-o cu cu ochii 

mari pe Panseluţa.
- Șșșșșș! Să nu te audă.
Dromichete rânjea cu gura până la urechi. Femeia, ce 

se dăduse jos din exoschelet, avea constituţia unei gorile.
- Să știi că se bărbierește zilnic, zise Dromichete prin 

intralink. Ultima oară când am lucrat cu ea în echipă a fost în 
Africa. Nu s-a ras două luni. Când ne-am întors în civilizaţie, 
fugeau oamenii, urlând ca apucaţii, când o vedeau, mulţi au 
rămas așa… cu o privire fixă, sticloasă.

- Da, și tu ai puţa ca o boabă de strugure uscat.
- Ups!
- Da, normal că eram conectată la voi! zise Panseluţa 

apropiindu-se legănat.
- Aia nu-i o stafidă? făcu Khoba.
- Ce? Dromichete se întoarse spre el.
- Stafidele nu-s de fapt struguri uscaţi?
- Acum că am făcut prezentările ce-ar fi să ne apucăm 

în sfârșit de treabă? Panseluţa le întinse niște pușcoace. Uite 
aici ceva serios, nu praștiile alea ce le aveţi voi.

- Cum naiba ai băgat măgăoaia asta în Vatican? Khoba 
făcea turul exoscheletului, ciocănind în el.

- Piesă cu piesă, piesă cu piesă. În două luni. Angajată 
ca mecanic la garajul papal.

- Tu ai fost casnică vreodată?
- Ce-ţi veni?
- Nimic, întrebam și eu așa…
- Crezi sau nu, dar a fost și însurată, na, măritată, 

înţelegi. Dromichete îi făcu cu ochiul.
- Cu cine? Cu King Kong?
Panseluţa se apropie de Khoba și îl ridică la înălţimea 

ochilor ei, vreo doi metri și ceva.
- Bă, labă tristă, lasă miștourile, că-ţi fut una de-ţi sună 

telefonul ocupat o lună întreagă, ai auzit?
Brusc faţada clădirii în care se adăposteau se hotărî 

să plece la plimbare, structura de rezistenţă n-avu încotro 
și cedă.

- Mamă, doamne, cu ce aruncă în noi? Khoba scăpă din 
strânsoarea Panseluţei și se piti sub exoschelet.

- Ăștia-s chitiţi să nu lase piatra pe piatră în Vatican, 
numai să nu le scapi. Dromichete era ascuns în spatele 
Panseluţei.

- Gata băieţași! Hai, urcaţi-vă în nacele că pierdem 
timpul de pomană pe acilea. Panseluţa se sui în harnașament 
și-și strânse chingile.

Modulele de luptă ale mașinăriei se activară. Prin 
intralink vocea ruginită a Panseluţei le răsună în cap

- Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…
- Tipa asta are infiltraţii mari la mansardă… zise 

Khoba.
- Acum se comportă cât se poate de normal, zise 
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Dromichete.
- Tous en rond…Fixaţi-vă căștile, copilași! Până să 

termine de vorbit, activă sirenele pe frecvenţe înalte. 
Asurziţi, își puseră căștile spasmodic.

- Mamaie, ne omori! Mai încet cu lăutarii! strigă Khoba.
Exoscheletul își făcu loc printre dărâmături și se 

îndreptă în salturi spre graniţa Vaticanului. Fixaţi în chingi, 
Dromichete și Khoba erau aruncaţi în toate direcţiile, 
lovindu-se de interiorul blindajului.

- Știi ce? Eu cred că o să cobor și o iau pe jos, e mai 
sigur! Khoba își frecă bărbia, învineţită brusc.

Gloanţe și unde sonice loveau ca grindina exoscheletul.
- Ţineţi-vă bine! urlă Panseluţa.
Exoscheletul rozaliu sări douăzeci de metri în înălţime 

peste o clădire, purtat parcă de fluturii zâmbitori de pe el. 
Trăgeau prin fantele blindajului fără o ţintă anume. Aterizară 
în Piaţa San Pietro. La nici o sută de metri în faţă o poartă 
imensă era ieșirea din teritoriul Vaticanului.

- Am belit-o, făcu Khoba. Fă, tu nu te uiţi pe harta 
tactică?

- Taci, șopti Dromichete. Exact aici trebuia să 
ajungem.

- Unde aici? În viesparul ăsta?
Erau înconjuraţi de vreo zece levitancuri de mare tonaj, 

câteva mai mici și ceea ce părea a fi armata Chinei.
- Ăștia se calcă unii pe alţii în picioare. Când o să înceapă 

să tragă o să rămână doar ăia din ultimul rând. Khoba se 
înfundă mai bine în scaun.

Un megafon antic pârâi.
- Alo! Merge porcăria asta? Alooo!? Eu zic, hmmm, să 

să vă predaţi sau na, cum credeţi. Și închideţi afurisita aia de 
sirenă că-mi dă sângele pe nas! Alooo…

Panseluţa reduse sonorul.
- Așa mai merge… mersi. Acum în altă ordine de idei: 

lăsaţi-vă de prostii și predaţi-vă. E târziu, sunt obosit și n-am 
chef să ajung iar noaptea acasă. Alo! M-auziţi?

- Amice, făcu Dromichete prin difuzoarele 
exoscheletului, uite cum stă treaba: ce-ar fi să-ţi iei soldăţeii 
ăștia pricăjiţi și să te duci să te joci în altă parte, că noi ăștia, 
adulţii, avem lucruri serioase de făcut… Ce spui de asta? 
Aloooo. M-auzi?

- Ăăămmm… un singur soldăţel d-ăsta te învineţește 
tot, numai dacă se uită la tine, și aici sunt vreo două sute. 
Așa că fă un calcul...

- Te exprimi foarte confuz.
- Lasă că ai înţeles ce-am vrut să zic, nu suntem aici la 

ora de geometrie. Deci cum rămâne?
- Așteaptă încă douăzeci de secunde și vei afla.
- Ce, ai sunat-o pe mămica să vină să te scoată din 

rahat?
- Mai degrabă pe taticuţu’, nu că ar fi vreun grad de 

rudenie între mine și el.
- Hmmmm, tăticuţu’… n-am timp pentru reuniuni de 

familie, deci…
- Mai șapte secunde..
- Aaaaa, hmmm…
Vocea se întrerupse, prin speaker se auzi mai departe:
- Ce? Cine? Acum? Îi nebun? Hai că-i tare…bine, dispari. 

Alo! Alo, da! Cum? Vă rog să repetaţi. Cum? Da de unde! 

Aveţi idee despre ce-i vorba aici? Tot nu cred. Nu, îmi pare 
rău, dar nu-mi sunteţi direct superior. Uite domnule, mă 
confrunt cu o situaţie extrem de delicată… Da’ poţi să te 
dai cu curu’ de pământ cât vrei, până nu primesc ordin direct 
de la Înălţimea sa nici pomeneală, clar? Ce? Na bine, aștept 
atunci. Și repede.

Pauză.
- Hmmmm… Se pare că avem o problemă…
- Am auzit tot așa că nu te mai obosi.
- Ce? Ah… mai bine.
- Deci?
- Deci ce?
- Cum facem?
- Deocamdată o să-mi beau liniștit cafeaua de… miezul 

nopţii.
- E decafeinizată?
- Habar n-am, e de la automat, așa că tot aia e. E cafea 

de toată jena, dar măcar e caldă.
- Tehnologia asta…
- Mda… Da? Alo! Bună.. noapte…Înălţimea voastră. 

Da…da…da…da, am înţeles. Întocmai. Să trăiţi!
- Tu-i spui “să trăiţi” la Papa-Imam.
- Dar cum să-i spun: ciao? Gata. Sunteţi liberi să 

plecaţi.
- Așa, pur și simplu?
- Exact. Hai, valea! Până n-o să se întâmple un accident 

neașteptat, care să ducă la moartea vostra bruscă.
- Vă mulţumim.
- Zât!
Panseluţa porni tacticoasă spre poartă. Pășea direct 

spre ieșire, făcând soldaţii și levitancurile să se dea la o 
parte, înghesuindu-se. Din nacela deschisă Dromichete le 
făcea semne cu mâna. Khoba stătea chircit, cu o durere 
de cap cumplită. După ce ieșiră, mai merseră câteva străzi 
și se opriră în dreptul unui blocaj. Războiul din Vatican 
atrăsese atenţia tuturor. Care de reportaj, elicoptere, gură-
cască, poliţia, șuţi, vânzători ambulanţi, traficanţi. Luminile 
reflectoarelor fixate pe bariere ce erau îndreptate spre ei se 
stinseră. Cineva se apropie.

- Totu-i în regulă? Khoba văzu o tipă înaltă, slabă, 
îmbrăcată într-o haină de ploaie până la genunchi.

- Cine-i asta?
- Camilla, îi spuse Dromichete, care se dădu jos și dădu 

mâna cu ea.
- Unde-i băiatul?
- E aici. Întreg, cât se poate.
- Îl iau cu mine.
- Înţelegerea a fost să-l predau personal…
- Noua înţelegere este să mi-l predai mie.
- Nu înainte de a discuta asta cu ei.
- N-ai decât.
Dromichete accesă reţeaua.
- Mie de ce nu mi s-au transmis ultimele hotărâri? 

Dromichete vorbea prin laringofon.
- Le ai acum.
- Unde-i Martin?
- Nu mai este?
- Cum nu mai este? E șeful vostru!
- Nu mai e.
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- Nu înţeleg.
- Nu te forţează nimeni. Ai banii viraţi în cont. Camilla 

este omul nostru acolo. Lasă-i copilul și vezi-ţi de treabă. La 
revedere.

Dromichete se deconectă și verifică imediat contul 
bancar.

- Nu știu ce s-a întâmplat la voi, dar nici nu mă 
interesează. Poţi să-l iei pe puști. Panseluţa! Încarcă 
exoscheletul în transportor că plecăm. Ne-am luat banii. 
Dromichete se îndepărtă cu un semn de adio.

Khoba era deja jos. Camilla îi întinse mâna.
- Hai copilaș, să mergem.
Khoba o cântări din priviri.
- Nu încerca să fugi. Camilla îl mângâie pe cap cu 

tandreţe.
- Unde mă duci? Khoba se smuci, lovind-o peste mână.
- La niște nenea, să-ţi spună ceva.
- Lasă dulcegăriile, că nu-s chiar așa de mic. Abţine-te.
- Oooo, micuţul este isteric. Prin ce ai trecut, sărăcuţu’ 

de tine!
- Ce ai femeie? Hai să mergem în carul meu, unde-o fi să 

mergem, că dau în diabet cu tine.
Urcară într-un Saab Conglomerate și porniră încet, 

făcându-și loc prin mulţime.
- Mă bucur nespus că ești întreg, aș fi fost foarte 

supărată dacă ai fi păţit ceva, să știi!
- Doamne apără și păzește! izbucni Khoba. Lasă-mă în 

durerea mea și vezi-ţi de condus!
- Scuză-mă, te rog, tot uit că ai pătimit atâtea. Ai 

sechele…
Khoba simţi că nu mai rezistă. Începu să lovească cu 

picioarele în bordul mașinii și cu pumnii în geamul de lângă 
el.

- Na-na, nu fi rău…
Khoba începu să urle. O palmă se abătu peste cap. 

Leșină.
 

*
 
Se trezi într-

un scaun. Dădu 
să se miște, dar 
realiză că are 
legături la mâini și 
la picioare. Pufni:

- Așa trataţi 
un copil de zece 
ani? Las că-i sun 
eu pe aia de la 
protecţia copilului!

În încăpere 
mai era un birou 
multimedia și 
patru difuzoare 
baghetă fixate de 
tavan.

- Mă bucur 
că ţi-ai revenit. 
Nu prea avem 

timp la dispoziţie. Am aflat locaţia din informaţiile extrase 
din implanturile tale. O să fiu succint…

Vocea bărbătească venea din difuzoare. Evident 
artificială.

- Mama dumneavostra nu v-a învăţat de mic să vă 
prezentaţi, când vorbiţi pentru prima oară cu cineva? Doar 
întreţineaţi relaţii de acuplare cu ea și atât? Khoba simţea că 
nu mai avea nervi.

- Cine sunt eu nu este relevant pentru tine, nici acum și 
nici altădată, așa că am sărit peste această fază. Ai o misiune 
de îndeplinit în următoarele 12 ore. Hai să ne concentrăm 
asupra acestei probleme și să lăsăm deoparte relaţiile 
interumane.

Restul discuţiei pentru Khoba fu ca un vis. Doar asculta, 
realizând că era încetul cu încetul condiţionat fără să poată 
să se împotrivească.

 
*

Transportorul automat din carboglas plana cu mach 5 
la douăzeci de kilometri deasupra Asiei. În el, întins pe burtă, 
Khoba contempla Pământul prin intermediul senzorilor. Linii 
de câmp magnetic, traiectoriile probabile ale miilor de aparate 
de zbor, direcţii ale maselor de aer, radiaţii infraroșii, noduri 
informaţionale, presiunea atmosferică, umiditate. Mai avea 
zece minute până la punctul de desant. Khoba își întoarse 
atenţia spre interior. Verifică implanturile, subrutinele ce-i 
curgeau prin axoni, firewall-urile redundante, acceleratorii 
ADN. Nouă piramida de luptă ce-i fusese instalată era 
rezultatul a mai bine de două decenii de înregistrări video 
3D și compozite a diferitelor sisteme de arte marţiale: Wing 
Chun, Silat, Tai Chi Chuan și Systema. Milioane de terabiţi de 
informaţie fuseseră procesate și adaptate pentru a forma 
un nou sistem de luptă, infailibil. Simplu, bazat pe principii 
și nu pe răspunsuri presetate la anumite situaţii conflictuale. 

Atașat modulului 
mai era și o 
enciclopedie a 
artelor marţiale. 
“ Bruce Lee nu 
a fost karatist. 
Fiind chinez, iar 
karate fiind suma 
sistemelor de lup-
tă japoneze. În 
China denumirea 
este de Kung Fu, 
sau, mai exact, 
Gong Fu. Bruce 
Lee a învăţat prima 
dată Wing Chun 
de la maestrul 
Ip Man, iar apoi 
a dezvoltat și 
adăugat elemente 
noi, formând Jeet 
Kun Do“. Apoi 
Khoba descoperi 
cu surprindere 
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că știa să picteze în stilul școlii rusești moscovite a anilor 
1870, știa să valseze și putea recita întreaga operă a lui 
Shakespeare fără greșeală. Și, în plus, la secţiunea BONUS, 
instalaţia de susţinere a vieţii monolevului putea să-i inducă 
o stare de animaţie suspendată cu o durată indefinită.

La 20 de kilometri de ţintă avionetul încetini până la o 
viteză subsonică și se deschise în jurul său. Khoba își începu 
picajul balistic spre întunericul de sub el.

“ - Intrarea în buncăr se află într-o mănăstire budistă 
la trei kilometri altitudine pe versantul nordic al Everestului. 
Buncărul în sine este la cinci mii de metri adâncime și se 
ajunge la el cu un lift. Vom crea o diversiune la suprafaţă, 
iar tu va trebui să distrugi casa liftului construită deasupra 
puţului și să cobori.

- Și cum urc înapoi? Chem ascensorul?” Vorbea cu o IA 
de clasă inferioară instalată într-un implant.

- “ Oarecum. Liftul se deplasează pe sistem maglev. În 
pereţii puţului sunt fixate pastile magnetice. Costumul tău 
acţionează asemenea unui electromagnet, la urcare o să 
parcurgi cei cinci kilometri în mai puţin de zece secunde. O 
să ieși ca din tun până la nouă kilometri înălţime, de unde o 
să te preia monolevul.

- Și de acolo?
- Ești liber să pleci unde vrei. Monolevul nu poate fi 

depistat și e pe pila atomică ce ţine mai mult de două mii de 
ani. Așa că poţi să mergi unde vrei.”

Khoba se întrebă dacă îl condiţionaseră să creadă 
toate bazaconiile pe care i le înșiraseră.

Sub el începu petrecerea. Explozii albastre, orbitoare, 
înfloriră pe munte. Pachete energetice se mișcau cu viteza 
luminii, lăsând în urma lor panglici fosforescente ce vibrau 
și pâlâpiau verzui. Mări imaginea și văzu că mănăstirea 
era luată cu asalt de zeci de oameni și mașini blindate. În 
cădere trecu pe lângă un roi de drone ce își duceau lupta lor 
aeriană. La o sută de metri înălţime Khoba își deplie parașuta 
transparentă și se ghidă cât mai aproape de intrarea liftului, 
aflată chiar în mijlocul curţii mănăstirii. Ateriză razant și, 
din câţiva pași, fu lângă ușile masive. Turele automate îl 
luară în vizor și începură să-l împroaște cu alice încălzite la 
4.000 de grade celsius. Mușchii lui Khoba erau acţionaţi 
deja de senzorii ce calculau la microsecundă traiectoriile 
tuturor obiectelor aflate în mișcare și îi ghidau în consecinţă. 
Plantă explozibilul și sări într-un crater de explozie. La două 
secunde după aceea pământul se zgudui violent și bucăţi 
de plastoceramică își luară zborul prin noapte, aterizând 
dincolo de zidurile mănăstirii. Pe moment se făcu liniște, 
zgomotul apocaliptic, urmat de unda de șoc, aruncă în aer 
combatanţii și neutraliză pe moment senzorii turelelor. 
Khoba ieși din adăpost și se aruncă cu capul înainte în negura 
puţului. Cădea din nou liber. Își păstră gluga integrală, iar 
costumul se rigidiză pe el. Sistemele antiefracţie ale casei 
liftului, intrară în acţiune: plase din microfibră de carbon, 
laseri gigawatt, unde sonice, gaze de toate felurile îl asaltau. 
“Mare mirare că n-au instalat și niște praștii cu pietre” își 
spuse Khoba, în timp ce costumul își schimba instantaneu 
proprietăţile. Când mai avu cincizeci de metri până la capăt 
trimise înaintea lui o rachetă ce explodă și expandă un strat 
de aerogel. Se afundă în el cu două sute de kilometri pe oră. 
O parte din aerogel se lichefie în jurul său, iar o parte dizolvă 

ușile ce dădeau într-un coridor. Aruncă o minge metalică, ce 
începu să împrăștie un fum gros și negru îmbibat cu particule 
metalice, făcând imposibilă utilizarea laserilor și a pachetelor 
energetice. Zece milioane de nanoboţi i se scurseră din 
costum, fiecare în parte dedicat unui anumit scop: de la 
distrugerea senzorilor și anihilarea turelelor la slăbirea 
structurii de rezistenţă și neutralizarea inamicilor biologici de 
orice fel. Interfaţa îi afișă planurile buncărului: laboratoare, 
dormitoare, bucătarii și marea sală de conferinţe, scopul său 
final.

“Grupul Bilderberg se întâlnește în fiecare an în locaţii 
diferite, închise publicului. Grupul este format din oameni 
de afaceri și politicieni din toată lumea. Toate răsturnările 
de guvern, războaie internaţionale și în general tot ce se 
întâmplă pe Pământ este dictat de acet grup. După 2034, 
când în hotelul în care s-au întâlnit a fost găsită o geantă 
cu explozibil, grupul și-a schimbat tactica. Se întâlnește în 
locuri secrete. Îi urmărim de 10 ani și în sfârșit acum am aflat 
locaţia lor de anul ăsta”.

- Înseamnă că toată șmecheria cu Papa-Imam a fost 
doar de faţadă, se adresă Khoba IA-ului implantat.

- Da. Speram, și chiar așa s-a și întâmplat, să fii luat și 
dus undeva de unde să putem intra în reţeaua lor de date și 
să ne plantăm spionii.

- Păi, și de ce nu aţi trimis pe altcineva în locul meu?
- N-am fost pregătiţi de un succes așa de rapid. Tu erai 

singurul disponibil și în măsură să faci faţă misiunii și încă 
nu există o IA dezvoltată îndeajuns să se descurce destul de 
bine. Nu-i loc nici de cea mai mică eroare.

- Bănuiesc că trebuie să-i omor. Nu?
- Da.
- Are rost să întreb care-i motivul?
- Da, dar nu înseamnă că o să primești un răspuns.
- Faci mișto de mine?
- Nu sunt capabil de asemenea subtilităţi.
Khoba măsura timpul în zecimi de secundă, mișcându-

se fulgerător, trecut pe automat. Plantă calupurile de 
explozibil, ajungând la locaţii pe drumul cel mai scurt, prin 
găuri făcute în pereţi de nanoboţi.

“O mare parte a bazei lor de date este împrăștiată prin 
serverele din laboratoare. Laboratoarele în sine sunt baza 
unui proiect ultrasecret de dezvoltare a unui motor spaţial 
cu impulsuri barionice. Noi oricum le-am furat tehnologia 
acum câteva săptămâni, așa că nu ne mai este de folos. De 
altfel, un motor experimental de acest gen este instalat 
pe monolevul, care te așteaptă sus. Laboratoarele sunt în 
drumul tău spre sala de conferinţe, așa că fă-ţi de cap. Ai la 
dispoziţie o grămadă de modalităţi, așa că ori folosești una, 
ori pe toate.”

O parte din nanoboţi ajunseseră deja în marea sală 
de întrunire și transmiteau imagini live. În jur de 150 de 
oameni, femei și bărbaţi, încercau să iasă pe ușile sălii, unii 
plângând, alţii înjurând. Erau prinși în capcană, dar încă nu 
știau. Nanoboţii blocaseră sistemele de urgenţă ale ușilor și 
așteptau cuminţi sosirea lui. Bodyguarzii celor aflaţi în sală 
încercau la suprafaţă din răsputeri să găsească o modalitate 
rapidă și eficientă să coboare cei cinci kilometri ai casei 
liftului. Se aflau încă sub tirul asediatorilor, așa că o mare 
parte a efortului îl canalizau spre a rămâne în viaţă. Khoba 

L A B O R A T O R  S . F .



|   2014   |  #1-2  H E L I O N

Se ridică și fugi spre sala de conferinţe. Nanoboţii 
făcură o gaură mică în ușa principală, prin care el se strecură 
pregătit de ripostă.

În interior era fum, și aproape toţi oamenii aveau 
cârpe la nas și respirau spasmodic. Se duse spre podium și 
se urcă. Luă un microfon și începu să vorbească. Dar nu el 
comanda vocea.

- Bună seara! Vă rog să vă calmaţi!
Ca sub o vrajă se așternu liniștea.
- Aș vrea să spun că sunt vocea celor pe care i-aţi asuprit 

de veacuri, în timp ce voi vă urmăreaţi interesele proprii și 
egoiste. Dar nu-i așa. Sincer, mă doare-n cot de ce aţi făcut 
voi până acum. Eu reprezint un alt grup, care vrea puterea 
supremă. Chiar în acest moment familiile voastre, de la 
străbunici la strănepoţi, sunt decimate. Asta ca nu cumva să 
vă faceti griji prea multe.

În sală se iscă isteria.
- Prea târziu. O să muriţi în următoarele secunde și vă 

promit, dacă mai are vreun rost, că lumea o să vă uite rapid și 
pe voi și corporaţiile pe care le conduceaţi. Cu bine!

“ Ai la dispoziţie 15 secunde pentru a ieși afară și să fii 
preluat de monolev. Vezi? Ne ţinem de cuvânt.”

Ceilalţi erau pradă nebuniei. Se călcau în picoare, se 
loveau în încercarea de a ieși din capcană.

Khoba se puse în mișcare. Ajunse în trei secunde 
în casa liftului și activă costumul care se transformă într-
un electromagnet. Ţâșni cu 3.000 de kilometri pe oră prin 
gura liftului. Privi în urmă și se cutremură. Cu încetinitorul, 
în lumina roșie a răsăritului, muntele Everest se năruia. Îi 
trebuiseră milioane de ani să ajungă cel mai înalt vârf de pe 
Pământ și doar câteva minute să se transforme în cea mai 
mare cariera de piatră la care putea visa cineva. Monolevul 
se apropie silenţios de el și în apexul traiectoriei lui se închise 
în jurul său. Khoba răsuflă ușurat poate pentru prima dată în 
viaţa lui.

“- Chiar sunt o clonă?
- Informaţia aceasta nu o deţin. Dar pot să-ţi spun că 

ești liber. Îţi mulţumesc în numele celor care te-au angajat.
- Mda… Ce să zic.
- Eu voi rămâne cu tine”, spuse IA-ul”. Unde ai de gând 

să ne duci?
- Cu ce viteză spui că poate să meargă avionașul ăsta?
- 25 la sută din viteza luminii, după o perioadă de o lună 

de accelerare.
- Poţi să te conectezi la sistemele de navigaţie?
- Nu m-am deconectat niciodată.
- Asta-i bine. Hmmm, ia să vedem…Păi mi-a cam ajuns 

să tot umblu prin lumea asta. Același rahat împuţit peste tot. 
Mă gândesc să mă plimb un timp, să mă relaxez.

- Unde?
- Ce zici de un tur al Sistemului Solar?
- Vrei să vezi și Norul Oort?
- Tot ce-o fi pe acolo, prin spaţiu.
- Nu am nimic împotrivă. Poţi să te odihnești acum. Trei 

săptămâni n-o să ai ce să vezi. Somn ușor.
- Ne vedem sub altă lumină”, mai spuse Khoba și 

adormi.
Deasupra lumii, dincolo de troposferă, monolevul 

execută un looping de adio Pământului și se îndreptă spre 
stele.
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se afla pe coridorul mare și înalt ce ducea spre sală, când se 
văzu în oglindă. Și oglinda vorbi cu el.

- Salutare fraiere!
Khoba se blocă pe moment, apoi realiză că cel reflectat 

nu avea același costum și nici nu era plin de praf ca el.
- O clonă!
- Aia s-o crezi tu! Spuse celalat adoptând o poziţie de 

luptă.
Khoba se lansă în atac.
- Dacă ai crezut chiar și pentru o secundă că lucrurile 

stau, așa cum știi tu, înseamnă că ești cam naiv, ceea ce nu-i 
de mirare, ţinând cont că ești o copie de-a mea. Celălalt Khoba 
sări într-o parte și-i puse piedică, lovindu-l în același timp cu 
cotul în tâmplă. Costumul absorbi în totalitate lovitura, dar 
inerţia era independentă de sistemele de apărare.

- Copie ești tu, cu tot neamul tău! Khoba se ridică și 
așteptă atacul celuilalt.

- Hai să-ţi spun cum stă treaba, că doar ești sânge din 
sângele meu. Khoba 2 râse.

- Nu mă interesează decât să te fac arșice.
Vorbeau rapid, cu douăzeci cuvinte pe secundă.
- Ba o să-ţi spun chiar dacă nu vrei. Khoba 2 atacă 

fulgerător cu o lovitură de picior destinată plexului. Khoba 
se roti, călcă pe piciorul de sprijin al celuilalt și-i trimise un 
genunchi în spate.

- Îţi repet că nu mă pasionează povestiri de adormit 
copii.

Se luptau scurt, cu încleștări de o secundă. Apoi se 
cântăreau din priviri ajustându-și tactica.

- Cum dorești, dar să știi că pierzi un episod important 
al vieţii tale. De exemplu, ești o clonă special concepută ca 
să afle cine te-a angajat să-l ucizi pe Papa-Imam. E drept că 
ne-am trezit cam târziu și nu știam că aţi aflat locaţia, dar 
pentru a rectifica această omisiune sunt eu aici.

- Lasă că te rectific eu imediat.
- Bine. Dacă așa stă treaba.
Khoba simţi cum îl lasă puterile. Se prăbuși. Celălat se 

apropie de el și îl privi de sus.
- Sincer, îmi pare rău că trebuie să te distrug. Se pregăti 

de lovitura finală.
DETECTARE INTRUZIUNE EXTERIOARĂ. ACTIVARE 

SISTEME AUXILIARE DE SUSŢINERE A VIEŢII. ACTIVARE 
PIRAMIDA TACTICĂ ULTIMUL NIVEL.

“- Ce s-a întâmplat?” Khoba își reveni instantaneu și se 
rotogoli într-o parte.

“- Ai avut implantat un întrerupător pe care se pare că 
l-am trecut cu vederea și care a fost activat de la distanţă. 
Acum ești din nou la parametrii optimi.

- Vai de mama voastră!”
- Ahhh, mă gândeam eu că e prea ușor să te omor 

așa. Khoba 2 execută un high-kick. Khoba își ajustă poziţia, 
rotindu-se pe călcâie, îi lua pe umăr piciorul și făcu un pas 
spre atacator, aruncându-l în cap. Se aruncă pe el și începu 
să-l lovescă cu pumnii, cu genunchii, strângându-i mâinile 
pe lângă corp. Frecvenţa pumnilor-lanţ era uriașă și nu se 
opri, decât atunci când capul celuilalt plezni în fragmente 
însângerate.

- Na de-aici, fraiere, povestește-mi acum istoria vieţii 
mele!
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MEDALION MARCEL LUCA

Benjamin rosenbaum este unul dintre autorii ti-
neri, care au adus viziuni noi în s.f.-ul american.

Benjamin rosenbaum s-a născut la new York în 
1969. a crescut în arlington, Virginia. a studiat la uni-
versitatea Brown și are diplome în studii religioase și 
informatică. de profesie este programator. În prezent 
trăiește în elveţia, la Basel, cu soţia sa, esther, și copiii 
aviva și noah. 

rosenbaum este scriitor de science-fiction, fantasy 
și ficţiune, iar povestirile sale au fost finaliste în selecţiile pentru pre-
miile Hugo, Nebula, Theodore Sturgeon, BSFA și World Fantasy. 

prima povestire pe care a publicat-o a fost The Ant King: a California 
Fairy Tale, în 2001, după care a mai publicat în Asimov’s Science Fiction, 
Harper’s, Nature și în numeroase antologii. a publicat și o colecţie de 
povestiri scurte de ficţiune, numită The Ant King and Other Stories. 

selecţia de povestiri scurte (schiţe) pe care o prezentăm mai jos 
face parte din volumul Other Cities, care cuprinde 12 piese. primele 
șase au fost prezentate în nr. 3-4/2013 al revistei Helion.

BenJamin rosenBaum
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Jouiselle-aux-Chantes este un oraş al uitării erotice. 
Sporii unui anumit fel de ciuperci produc demenţă 

celor care se află în Jouiselle-aux-Chantes în timpul 
primăverii. Cei care au crescut în oraş au căpătat o 
oarecare imunitate: în timpul primăverii sunt foarte atenţi 
la afacerile pe care le fac, e o perioadă când toată lumea e 
puţin ameţită, ca de la alcool. Dar cei care doar vizitează 
Jouiselle-aux-Chantes primăvara au toate simptomele 
senilităţii: nu îşi recunosc propriile soţii sau soţi; uită cum 
îi cheamă, unde lucrează, cine sunt. 

Bătrânii înţelepţi ai oraşului Jouiselle-aux-Chantes 
nu tratează sporii ca pe o calamitate, ci s-au folosit de 
prezenţa lor, pentru a-şi promova oraşul ca pe un paradis 
erotic. Cuplurile care vin în Jouiselle-aux-Chantes îşi 
uită resentimentele şi conflictele, sunt puse pe şotii, 

dezmierzându-se şi alintându-se, de parcă abia s-ar fi 
întâlnit. Femeile de afaceri se simt ca nişte şcolăriţe din 
nou; marinarii se înroşesc de emoţie; săruturile sunt 
stângace, dar pline de promisiuni. Dacă o tânără debutantă 
îi face avansuri grădinarului care lucrează pentru părinţii 
ei, nu se produce niciun scandal; dacă un preot îşi uită 
jurămintele, nu e un păcat. 

Toamna, ciupercile mor şi aerul răcoros limpezeşte 
minţile tuturor. Majoritatea turiştilor pleacă acasă – 
confuzi, dar preţuind bucăţile de amintiri din viaţa trăită 
în Jouiselle-aux-Chantes. Dar mai sunt întotdeauna câţiva, 
pentru care sezonul uitării se dovedeşte o lovitură, pentru 
care revenirea memoriei se dovedeşte prea brutală.

Toamna, săpătorii de morminte sunt întotdeauna 
ocupaţi. 

Inteligenţa călăuzitoare a oraşului Noul Pernch e 
prietenă cu fiecare cetăţean, e consilierul lui, mediază 
disputele, îl ajută în alegerea unei cariere şi îi adoarme copiii 
cu cântece de leagăn.

Dacă apar conflicte şi dispute, filosofice sau politice, 
care nu pot fi rezolvate, sau dacă o tragedie îngrozitoare îi 
face pe cetăţeni să nu mai vrea să trăiască în oraş, pentru că 
îşi amintesc constant de lucrurile îngrozitoare pe care le-au 
trăit, inteligenţa călăuzitoare îi va sfătui să emigreze şi să 
înfiinţeze Noul(n) Pernch pe o altă planetă. 

Călătoria e lungă şi plină de aventuri cumplite prin 
întinderi vaste de spaţiu gol. Fondatorii Noului Pernch devin 
mai puternici şi mai înţelepţi în urma călătoriilor. Se sprijină 
unul pe altul.

Într-un sfârşit, dau peste o nouă lume, plină de 
resurse, locaţia este aleasă şi oraşul e construit. Cu ajutorul 
maşinăriilor de care dispun fondatorii, acest lucru durează 
doar câteva zile. 

Un singur lucru nu pot construi maşinăriile, şi acela e 
inteligenţa călăuzitoare. Ea trebuie să fie blândă şi înţeleaptă 
şi umană. Trebuie să iubească Noul(n)  Pernch şi pe cetăţenii 
lui. Iar înţelepciunea şi iubirea nu pot fi fabricate; ele se 
câştigă. Nici un robot static şi prudent nu le poate câştiga, 
oricât de perceptiv ar fi el, doar o fiinţă vulnerabilă în propriul 
său trup o poate face, o fiinţă care are propriile speranţe şi 
dorinţe şi remuşcări, propriile eşecuri şi reabilitări. 

Călătorii aleg cea mai înţeleaptă şi apreciată persoană 
din rândul lor, iar aceasta este anesteziată, iar corpul ei este 
dat maşinăriilor, care îl vor devora.

Ani mai târziu, copiii fondatorilor Noului(n)  Pernch se 

vor baza pe înţelepciunea şi modestia inteligenţei călăuzitoare 
a oraşului. Îi vor cere sfatul, şi serviciile, şi se vor plânge că 
e limitată, cu aroganţa celor obişnuiţi ca cineva să aibă grijă 
de ei. O vor privi ca pe un sentimentalism senil, atunci când 
părinţii lor vor petrece nopţile vorbind cu spiritul oraşului; 
atunci când, dimineţile, ochii părinţilor vor fi plini de lacrimi. 

NOUL PERNCH

Vlad Alex - The Machine

JOUISELLE-AUx-CHANTES
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Înainte ca podul să fie construit, 
Penelar era foarte greu de găsit. Corăbiile 
care se apropiau din partea de vest vedeau 
un zid de piatră, festonat cu pescăruşi 
Booby, rândunici de mare şi albatroşi, şi cu 
scheletele golaşe ale unor nave naufragiate, 
părăsite la baza zidului. Corăbiile care 
veneau din sud observau doar un nor de 
spumă albă, înalt cât un munte. Numai 
venind din nord-est puteai să ai norocul de 
a naviga prin bariera de corali spre Penelar, 
şi doar cu o navă mică, uşoară, dar numai 
dacă cineva de la bord avea instinctul de a 
ignora hărţile făcute de alţi exploratori şi 
să urmărească un banc de delfini care se 
întorceau de la vânătoare. 

Penelar  a fost fondat de refugiaţii 
care fugeau din calea războaielor, atât ale 
trupului , cât şi ale minţii. Practicanţii unor 
profesii interzise şi-au găsit şi ei locul aici, 
iar căutătorii artelor pierdute i-au urmat. 
Ereticii, piraţii şi alchimiştii din Penelar 
trăiau într-o armonie născută din toleranţă, 
din recunoştinţă faţă de şansa improbabilă 
care îi adusese aici, printre recife. Când 
ultimii vânători de balene au găsit Penelar 
– curajul lor fiind răpus într-un final nu de 
vreun leviatan, ci de cererea scăzută pentru 
grăsimea de balenă şi ambră cenuşie – şi ei 
au fost primiţi cu braţele deschise. 

Dacă era greu să găseşti Penelar, era 
şi mai dificil să-l părăseşti, iar scrierile de-a 
lungul anilor, însemnări ale unor călători, 
care văzuseră Penelar, şi care se întorseseră 
acasă, variau între opinii extrem de ciudate 
şi absurde. Unii descriau un sat de colibe 
rudimentare, alţii un oraş strălucitor cu 
coloane făcute din alabastru. Pete cel Negru 
nu a găsit pe nimeni în oraş, în afara unor 
bătrâni, care abia se ţineau pe picioare; 
Flavius Inconoscenti îl descria ca fiind 
„un furnicar cu oameni binedispuşi”. Apoi 
mai sunt poveştile despre sirene, despre 
ritualuri ciudate făcute la miezul nopţii, 

despre personalităţi eminente despre 
care se credea că muriseră – fabricaţiile 
obişnuite ale celor care au văzut într-un loc 
atât de izolat un oraş de legendă. 

Podul a schimbat totul. Acum 
Penelar e la jumătate de oră cu maşina 
de I-15, şi norul de spumă de mare şi 
albatroşii, care se rotesc pe cer, sunt destul 
de impresionante cât să vezi întotdeauna 
turişti, care se opresc pentru a-i fotografia. 
Descendenţii echipajului răzvrătit al navei 
Esmeralda lucrează în magazine de tricouri 
şi la benzinărie. Jargonul de polineziană, 
îmbinată cu sanscrită, care odată îl uluise 
pe Lordul Faunce, încă mai e auzit (de 
exemplu atunci când Hohaia Pandavi îşi 
strigă soţia, pentru a o întreba dacă mai 
sunt camere de unică folosinţă sub tejghea, 
lângă teancul de Playboy şi cartuşele de 
ţigări), dar nu mai miră pe nimeni. Tradiţiile 
alchimiştilor trăiesc şi ele, poate, într-un 
magazin de cristale şi uleiuri aromatice – 
deşi produsele în sine sunt livrate de la o 
fabrică de lângă Detroit. 

S-a deschis şi un Starbucks în Penelar. 
În fundal, de pe un CD, se aude vocea lui 
Billie Holiday, în timp ce maşina de făcut 
cappuccino sâsâie şi grohăie. Localul se 
închide la ora unsprezece, iar managerul şi 
asistenta lui închid uşa. El are cioc şi poartă 
cămaşă de mătase; ea are un piercing în nas 
şi un tricou care-i expune buricul. Nu şi-au 
luat cina, au ronţăit doar nişte biscotti şi 
nişte brioşe şi le e foame. Se grăbesc spre 
plajă. Acolo, lângă valurile care se izbesc de 
mal, văd alte cupluri şi grupuri de oameni, 
în lumina care păleşte. El aşteaptă ca ea să-
şi stingă ţigara, apoi îşi dau jos hainele şi 
dispar în spuma valurilor, ţinându-se de 
mână. Sar în apă, înoată pe sub valuri şi prin 
recifele ca nişte labirinturi, grăbindu-se să-
şi ajungă din urmă bancul, nerăbdători să 
vâneze.   

PENELAR, ORAșUL 
RECIFELOR

M E R I D I A N  S . F .



|   2014   |  #1-2  H E L I O N

39

Pe câmpia din Myrkhyr, în primul an 
al ciclului, un milion de nomazi traversează 
mlaştinile sărate. Se mişcă cât de repede 
pot, deşi nu sunt obişnuiţi să călătorească pe 
ponei. Fiecare a luat prea multe lucruri cu 
el, şi, în curând, mlaştinile sărate sunt pline, 
pe o întindere de câteva mile, de obiecte 
abandonate. 

Puţini ajung la crevasele muntoase 
înainte ca umbrele uriaşe să treacă pe deasupra 
lor. Fiecare colos care  ţipă deasupra capetelor 
lor are o lăţime de aproape o milă, blocând 
cerul în toate direcţiile. Vântul, pe care îl pune 
în mişcare înaintea lui, cutremură pământul şi 
crează furtuni de nisip. Tentaculele sale, la fel 
de lungi şi late ca un râu, au ca terminaţii guri 
căscate, care mătură pământul, devorându-i pe 
nomazi şi pe ponei, câte o sută dintr-odată. 

Următoarele săptămâni sunt grele. Nu e 
nimic de mâncat în crevasele muntelui. Coloşii 
dau târcoale cerului, iar ţipetele lor ascuţite 
umplu aerul. Unii înnebunesc din pricina 
foamei şi a durerii şi a sunetelor asurzitoare. 
Alţii ies afară din crevase, predându-se gurilor 
enorme. 

După aceea, coloşii se îndepărtează din 
ce în ce mai mult de munţi şi oamenii ies afară 
să vâneze. În al zecelea an al ciclului, coloşii 
nu mai sunt văzuţi; în al treizecilea sunt 
doar o amintire. Oamenii construiesc colibe 
rudimentare din noroi şi fac mărgele; plantea-
ză pe platourile de deasupra crevaselor; turma 
lor se înmulţeşte. În nopţi senine, adunaţi în 
jurul focului, îşi readuc aminte de zilele lor de 
bunăstare. 

În jurul celui de-al cincizecilea an, 
coloşii se întorc. În curând nu mai există zi, 
doar o noapte continuă, urlătoare – cerul e 
plin de corpuri uriaşe, chircite. Apoi coloşii 
zboară spre mlaştinile sărate pentru a muri, 
îngropându-se adânc în pământ, fiecare 
purtând cu el o progenitură care va devora 
corpul părintelui pe măsură ce creşte.

În curând oamenii se vor arma şi vor 

ieşi din munţi. Sunt zvelţi şi duri şi călăresc 
graţioşi. Coborând din munţi, pot să vadă 
marea întindere a mlaştinilor sărate, acolo 
unde o sută de oraşe strălucesc, albe şi curate. 

La început oraşele sunt simple: câteva 
săli mari, de fildeş, cu multe camere, un 
părculeţ, poate cu un iaz, şi întotdeauna o 
fântână săpată adânc în pământ. Primii sosiţi 
în fiecare oraş îşi aleg camerele; ceilalţi îşi fac 
tabăra în apropiere, iurtele lor înconjurând 
zidurile oraşului. 

În al  şaptezecilea an al ciclului,  oraşele 
din Myrkhyr sunt echipate cu turele, parape-
turi, metereze; mari domuri şi amfiteatre; 
fântâni şi felinare. Oamenii descoperă din 
nou cum să folosească topitoriile, berăriile, 
legătoriile şi clădirile guvernanţilor, care 
ies încet din pământ. Sarea dispare de pe 
pământul din jurul zidurilor oraşului şi solul 
le oferă o recoltă îmbelşugată. 

După o sută de ani, sau o sută treizeci, 
semnele încep să apară. Acoperişurile încep 
să aibă solzi pe ele. Camerele încep deodată 
să respire. Un miros de animal umple străzile. 
Apa are gust de sânge. 

Oamenii îşi iubesc oraşele – concertele 
din parc, vara, spectacolele de operă, canalele 
care împrejmuiesc promenada şi pe care copiii 
se întrec cu bărcuţele lor colorate. Numai 
câţiva pornesc spre munţi când primele semne 
apar. Nu anul acesta, spun cei mai mulţi. Anul 
acesta voi fi numit director al mandatului. 
Anul acesta el mă va iubi. Oricum, va fi toamnă 
imediat. Vreau doar să mă bucur de vară. 

Într-un final, când e prea târziu, oamenii 
îşi strâng lucrurile şi pleacă spre munţi – fără 
a se uita înapoi, sau uitându-se cu lacrimi în 
ochi. 

Întotdeauna există câţiva care refuză să 
plece. Ei se urcă pe turnurile de la marginea 
oraşului. Când coloşii oraşului explodează din 
pământ şi ies cu viteză, ţipând, spre mlaştinile 
sărate, călăreţii lor se ţin cât de bine pot. 

ORAșELE DIN MyRKHyR
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Stin e oraşul pentru cei care nu 
mai suportă alte oraşe, sate, case, 
corturi, drumuri, copaci, orice. Cei 
pentru care mănăstirile din deşert 
nu mai reprezintă un loc de refugiu, 
megalopolisurile, ca nişte furnicare, nu 
mai sunt distractive, oraşele-baloane 
diafane nu le mai oferă mângâiere, 
acelora le spun: veniţi în Stin! 

Dacă, dormind în tren, te trezeşti 
brusc, şi, pentru o clipă, nu-ţi dai 

seama unde eşti, te uiţi pe geamul 
din stânga ta, şi, pe fundalul nopţii 
întunecate, care trece pe lângă tine, 
îţi vezi jumătate de reflexie privindu-
te; recunoşti chipul, ochii întunecaţi şi 
holbaţi, dar, ţi se pare, că eşti o glumă, 
un blestem absurd; îţi aduci aminte că 
ai să mori, inima îţi bate cu putere, şi 
simţi disperarea de a te agăţa de trupul 
tău, de carne, dar, şi mai disperat, să 
nu uiţi din nou această teamă, să nu 
cazi iarăşi în monotonia calmă a celor 

care cred că existenţa li se cuvine, şi te 
lupţi să păstrezi această bruscă, stranie 
teroare în viaţă. Atunci ar fi bine să iei 
în calcul oraşul Stin. 

O strălucire albastră; o formă 
geometrică prea complexă pentru 
a fi înţeleasă, văzută doar pentru o 
fracţiune de secundă; o nemişcare în 
aer, la fel ca înaintea unei puternice şi 
violente întâmplări; nu moarte (care 
nu e mai interesantă decât noroiul sau 

mucegaiul), dar realizarea faptului 
că vei muri…Călătorilor care tânjesc 
cu adevărat, care sunt nemulţumiţi 
de măgulelile primite în bordeluri, de 
indignarea orgolioasă a barierelor, de 
răspunsurile facile ale ashram-urilor 
şi de monotonia din kibbutz,  le spun  
veniţi în Stin!

Acceptăm aplicaţii pentru 
permise de rezidenţă. Vă rugăm 
completaţi formularul ataşat. Cineva 
vă va contacta.

STIN

Paul Mitrică - Oraș 
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La graniţa dintre secole, pe măsură ce 
toate fabricile angajau din ce în ce mai mulţi 
muncitori din zona rurală şi populaţia era în 
continuă creştere, oraşul Zvlotsk suferea de 
multe boli urbane specifice acelui timp: maha-
lale, bordeluri şi crime de îngrozitoare violenţă 
şi brutalitate care rămâneau nerezolvate. Zvlotsk 
ar fi fost şi acum bântuit de aceste năpaste, în 
lipsa geniului unui legist, doctorul Herr Oswald 
Lügenmetzger.

Lügenmetzger a lovit din plin cercurile 
de crimă organizată, descoperind care le 
erau furnizorii şi clienţii, a specificat de 
asemenea ce tip specific de aliaj trebuie folosit 
pentru fabricarea insignelor de poliţie şi a 
salvat multe tinere din sclavia prostituţiei, 
utilizând metafizica kantiană, dar adevărata sa 
specializare era rezolvarea cazurilor de crimă. 
Deseori afla cine era criminalul, înainte chiar ca 
acesta să fi înfăptuit crima, moment în care mai 
era nevoie doar de prezenţa unui ofiţer, trimis 
în locul cu pricina, care aştepta doar înfăptuirea 
crimei, după care îl aresta pe infractor.

Efectul pe care Lügenmetzger l-a avut 
asupra lumii interlope criminale nu a scăpat 
neobservat. În curând o întreagă industrie de 
jurnale tabloide, de literatură de consum şi de 
autobiografii ale victimelor, de reconstituiri 
teatrale ale crimelor, a început să se dezvolte pe 
baza reuşitelor sale. Mii de oameni care vroiau 
să devină detectivi au cumpărat Trusa de Bază, 
care conţinea o lupă, echipament de citire a 
amprentelor şi o copie a volumului Prolegomene 
la orice metafizică viitoare. În 1912, o treime 
din economia oraşului Zvlotsk era susţinută de 
detectivi. 

Ca răspuns la tot acest circ de prost gust, 
Lügenmetzger a înfiinţat Şcoala de Medicină-
Legală din Zvlotsk, stârnind senzaţie. Dar, după 
Primul Război Mondial, stilul său cerebral a 
devenit din ce în ce mai demodat. Spre deosebire 
de instituţia înfiinţată de el, Academia Modernă 
a Detectivilor oferea o abordare cu dublu tăiş, 
a implicării emoţionale, care evita raţionarea 
antiseptică. 

Până la sfârşitul anilor ’20, ambele şcoli 
reuşiseră în scopul propus, după orice standard. 
Ratele de detectare a crimelor deveniseră 
stratosferice, iar criminalii părăseau în masă 

oraşul Zvlotsk pentru alte localităţi mai puţin 
exigente. Rata scăzută a crimelor a afectat grav 
industria detectivistă a oraşului, punând în 
pericol economia locală. Ziarele criticau aspru 
laşitatea criminalilor care părăseau oraşul, iar 
trustul Gridnovsky s-a folosit de influenţa sa 
pentru a promova o varietate de remedii: Truse 
de Bază pentru Criminali, oferte de sponsorizare 
pentru inamici eleganţi, şi reviste pentru femei 
care prezentau articole de genul:  10 feluri în care 
poţi afla dacă te înşeală (şi merită să moară). 

În anii ’30, privaţiunile economice şi starea 
tensionată a lucrurilor au adus rata criminalităţii 
din nou în vârf şi oraşul Zvlotsk prospera. Pe 
măsură ce imigranţi violenţi şi entuziasmaţi de 
sistemul de detecţie umpleau oraşul, s-a creat 
o ierarhie a snobilor. Pungaşii nemulţumiţi şi 
încornoraţii furioşi erau dispreţuiţi în branşă; 
adevăraţii artişti ai crimei veneau cu scheme mult 
mai elaborate. Atât criminalii, cât şi detectivii 
au început să poarte costumaţii extravagante şi 
şi-au ales porecle exotice, în încercarea de a se 
diferenţia de turma neinteresantă. 

Al Doilea Război Mondial a venit ca o 
lovitură pentru detectivismul amatoricesc, şi, 
pe timpul regimului comunist acesta a fost 
interzis, pe motiv că e o formă de burghezie 
sentimentalistă. Munca de detectiv, la fel ca 
şi activitatea de criminal, deveniseră la fel de 
mohorâte, ca şi nesfârşitele coloane de blocuri 
de beton care crescuseră în jurul furnalelor din 
Zvlotsk. Disidenţii aprindeau lumânări pentru 
sufletul lui Lügenmetzger şi distribuiau copii 
ilegale cu adevăratele povestiri despre crime, în 
stilul grisnovskian. 

După Revoluţia din ’89, oamenii sperau ca 
Zvlotsk să revină la cultura unică a crimei şi a 
detecţiei de dinainte de război. Dar, pe măsură ce 
tinerii din Zvlotsk au abordat stilul american de 
crime în serie, împreună cu cultura McDonalds 
şi MTV, s-au plictisit de rezolvarea de crime. 
Intelectualii de la Universitatea din Zvlotsk au 
declarat detecţia ca fiind o încercare învechită 
de a impune o naraţiune atotcuprinzătoare la 
primul semn de crimă. În prezent, Zvlotsk e un 
oraş cu mulţi criminali şi foarte puţini detectivi. 

Traducerea schițelor -
 Anca Merce și Cristian Vicol

ZvLOTSK
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Un om cam trecut, pe numele său Daniel 
Baker, care locuia în apropiere de Lebanon, în Iowa, 
era bănuit de vecinii săi că l-ar fi ucis pe un negus-
tor ambulant. Venise la casa lui ca să-şi petreacă 
acolo noaptea. Această întâmplare a avut loc în 
1853, într-o vreme când activitatea comis-voiajorilor 
în  Vestul Sălbatic era mult mai intensă decât acum, 
iar pericolele pândeau la fiecare pas. Ambulanţii cu 
desăgile lor în spate traversau ţara pe drumuri sin-
guratice, fiind obligaţi să ceară găzduire pe la ferme. 
Intrau astfel în relaţie cu tot felul de persoane du-
bioase, unele ce nu se dădeau în lături de la nimic 
pentru a câştiga ceva în viaţă, crima fiind acceptată 
ca o procedură obişnuită. Se întâmpla uneori ca un 
comis voiajor cu desăgile golite şi cu portofelul dol-
dora să fie văzut luând-o către o fermă singuratică 
deţinută de un om cu fire aspră, iar apoi să nu mai 
fie zărit trecând mai departe. Ceva asemănător s-a 
întâmplat şi în cazul „bătrânului” Backer, după cum 
era cunoscut (acest apelativ este folosit în Vest 
doar pentru locuitorii în vârstă nu prea respectaţi. 
Reputaţia rea se fixează, iar suspiciunile durează 
toată viaţa). Negustorul ambulant a sosit la ferma 
lui şi nimeni nu l-a mai văzut de atunci, iar acestea 
sunt faptele ştiute de toată lumea.

Şapte ani mai târziu, într-o noapte, reveren-
dul Cummings, un pastor baptist foarte cunoscut 
în acea parte de ţară, era în trecere în apropiere de 
ferma lui Baker. Nu era foarte întuneric, căci un colţ 
de lună se iţea de undeva, făcând ca un văl subţire 
de lumină să acopere pământul. Domnul Cummings, 
mai  tot timpul o persoană jovială, fluiera uşor pe 
capra trăsurii. Se întrerupea din când în când pentru 
a îndemna calul la drum cu câte un cuvânt priete-
nesc. Când a ajuns la un podeţ ce trecea peste o al-
bie seacă, a zărit figura unui bărbat acolo. Conturul i 
se distingea clar pe fondul gri al pădurii ceţoase din 
spate. Căra în spate ceva legat în curele, iar în mână 
avea un baston puternic, deci era, fără îndoială, 
un comis voiajor. Înfăţişarea lui părea destul de 
aeriană, sugerând a fi unul dintre cei ce umblă în 

somn. Domnul Cummings a tras de hăţuri când a 
ajuns faţă în faţă cu el, l-a salutat cu căldură şi l-a 
invitat să ia loc în trăsură, „ dacă mergi în drumul 
meu”, a adăugat el. Bărbatul şi-a înălţat capul şi l-a 
privit drept în faţă, dar, de pe buzele lui nu s-a de-
sprins niciun răspuns. Pastorul s-a simţit dator să 
insiste şi a repetat invitaţia. La aceasta, bărbatul a 
ridicat mâna dreaptă către marginea în care se afla, 
indicând ceva aflat jos, în latura îndepărtată a podu-
lui.  Domnul Cummings s-a uitat într-acolo, pe fun-
dul ogaşului, dar nu a văzut nimic demn de atenţie, 
aşa că şi-a întors privirea către bărbat. Acesta însă 
dispăruse. Calul, care în acest timp profitase de opri-
rea neaşteptată pentru a se odihni puţin,  brusc a 
fornăit speriat şi a luat-o la goană. Înainte ca pasto-
rul să recapete controlul asupra lui, erau deja în vâr-
ful dealului, la o distanţă destul de mare de podeţ. 
Şi-a întors privirea şi a văzut omul din nou, în acelaşi 
loc şi în aceeaşi poziţie, ca și atunci când l-a obser-
vat prima dată. Atunci şi-a dat seama de caracterul 
ieşit din comun al celor petrecute şi a condus către 
casă pe cât de repede putea calul să alerge. 

Ajuns la domiciliu, a relatat întâmplarea celor 
din familie, iar dimineaţă devreme, întovărăşit de 
doi vecini, John White Corwell şi Abner Raiser, s-a 
întors în acel loc.  Au găsit trupul bătrânului Baker 
cu gâtul frânt, spânzurând de una dintre traversele 
podului, chiar sub punctul unde stătuse apariţia. 
Un strat subţire de praf, uşor umezit de rouă, aco-
perea scândurile podului, în afară de urmele lăsate 
de calul domnului Cummings. Pe când luau jos tru-
pul omului, pământul reavăn şi subţire de dedesubt 
s-a surpat, descoperind trupul aproape neatins de 
efectele apei şi gerului, trupul celui despre care se 
vorbea. A fost identificat ca fiind al negustorului 
ambulant dispărut. În această dublă anchetă, deci-
zia juraţilor a fost că Daniel Baker şi-a pus laţul de 
gât cu mâna lui, suferind de un moment de nebunie 
temporară, iar Samuel Morritz a fost omorât de o 
persoană sau mai multe, dar pe care juraţii nu le-au 
aflat.

DEZvĂLUIRE DESPRE
 O SPÂNZURARE

amBrose Bierce - patru proze scurte 
traduse de Lucian-VasiLe szaBo 
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Această întâmplare mi-a fost relatată în tim-
pul din urmă de Benson Folay din San Francisco.

„În vara lui 1881, am întâlnit un om numit 
Jame H. Conway, de loc din Franklin, Tennessee. 
Călătorea la San Francisco, amăgindu-se că îşi căută 
de sănătate. Mi-a adus o scrisoare de prezentare de 
la domnul Lawrence Barting. Ştiam că Barting fus-
ese căpitan în armata federală pe timpul războiului 
civil. Se stabilise cu domiciliul în Franklin, devenind, 
după cum am auzit, un avocat de frunte. Întot-
deauna Barting a fost pentru mine un om respectat 
şi cinstit, iar prietenia caldă exprimată în scrisoare 
pentru domnul Conway a fost suficientă pentru 
mine pentru a-l socoti apoi demn de încredere şi să-i 
acord respectul şi stima mea. Într-un rând, pe când 

eram la masă, Conway mi-a spus că o înţelegere 
solemnă se stabilise între el şi Barting. Cel care 
urma să moară primul trebuia să facă tot posibilul 
să comunice cu celălalt dincolo de mormânt, într-o 
modalitate lipsită de orice dubiu, modul cum a 
părăsit lumea aceasta (destul de înţelept, credeam 
eu) şi să hotărască cu privire la funeralii în funcţie 
de circumstanţele ce vor putea fi dezvăluite.

La câteva săptămâni după discuţia în care 
domnul Conway mi-a vorbit de această înţelegere, 
l-am întâlnit într-o zi, pe când se plimba încet pe stra-
da Montgomery, părând, după aerul lui abstras, cu-
fundat în gânduri. M-a salutat rece, abia înclinându-
şi capul, şi a trecut mai departe, făcându-mă să mă 
opresc din drum cu mâna pe jumătate ridicată, sur-
prins şi destul de nedumerit. A doua zi l-am întâlnit 
din nou în holul de la hotel Palace. Observând că 

încearcă să repete figura urâtă din ziua precedentă, 
cu un salut prietenesc i-am tăiat calea, pe când tre-
cea spre camera lui, solicitându-i blând o explicaţie 
pentru comportamentul lui de neînţeles. A ezitat o 
clipă, iar, apoi, privindu-mă în ochi, a spus:

- Nu mă gândesc, domnule Foley, dacă 
am avut vreodată ceva să-i reproşez prietenului 
dumneavostră, însă se pare că de un timp domnul 
Barting şi-a pierdut încrederea în mine. Vă spun 
foarte clar că nu înţeleg de ce. Dacă nu v-a informat 
deja o s-o facă în curând.

- Dar eu nu am auzit nimic despre aşa ceva de 
la domnul Barting, i-am replicat.

- Aţi auzit,  a repetat aparent surprins. Cum să 
nu, căci este aici. L-am întâlnit ieri cu zece minute 
înainte să mă întâlnesc cu dumneavoastră. V-am 
dat exact acelaşi gen de salut rece pe care mi l-a 
dat el. M-am intersectat cu el după un sfert de oră, 
iar comportamentul i-a fost exact la fel: o uşoară 
înclinare a capului şi a trecut mai departe. Nu am să 
uit prea curând modul dumneavostră prietenos de 
a vă purta. O zi bună vă doresc, ori, dacă e mai bine 
pentru dumneavostră, rămas bun.

Nu ştiam ce să cred despre acest comporta-
ment singular şi delicat al domnului Conway.

Era o situaţie încordată şi am lăsat subterfugi-
ile stilistice la o parte, în încercarea mea de a-i expli-
ca că domnul Barting era mort. Decedase în Nash-
ville, cu patru zile înainte de această conversaţie. 
L-am chemat pe domnul Conway şi l-am informat de 
moartea prietenului nostru, arătându-i şi scrisoarea 
prin care eram anunţat. Era vizibil afectat, dar într-
un fel care elimina orice îndoială prinvidu-i sinceri-
tatea.

- Mi se pare incredibil, a spus el, după ce a stat 
un pic pe gânduri. Presupun că am făcut o greşeală, 
luând  pe cineva drept Barting, iar acel salut rece al 
bărbatului era un răspuns la straniul meu comporta-
ment, ca faţă de un cunoscut. Acum îmi dau seama 
că nici nu avea mustaţă, aşa cum avea Barting.

- Fără îndoilă că era un alt bărbat, am comple-
tat. 

Subiectul nu a mai fost deschis niciodată în-
tre noi. Însă eu am în portofel o fotografie de-a lui 
Barting, care a fost inclusă în plicul cu scrisoarea de 
la văduva lui. A fost făcută cu o săptămână inainte 
ca el să moară, iar în această poză el apărea fără 
mustaţă”.

UN SALUT RECE

M E R I D I A N  S . F .

Florin Văcaru - Darth 
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În vara anului 1896, domnul William Holt, un 
fabricant înfloritor din Chicago, a locuit pentru scurt 
timp într-un orăşel din zona centrală a New York-
ului, orăşel al cărui nume nu a fost reţinut de memo-
ria scriitorului. Domnul Holt avea „necazuri cu soţia 
sa”, de care se şi separase cu un an înainte. Dacă 
era ceva mult mai serios decât această „nepotriv-
ire de caracter”, el era probabil singura persoană 
care ştia acest lucru, căci nu avea obiceiul de a face 
confidenţe. El a făcut relatări despre incidentul pe-
trecut pe când se afla în acel loc cel puţin unei per-
soane, fără a-i cere neapărat să păstreze secretul. 
Acum acea persoană trăieşte în Europa. 

Într-o după-amiază a părăsit casa fratelui său, 
la care se afla în vizită pentru a face o plimbare prin 
ţinut. Făcând legătura cu ceea ce s-a întâmplat, se 
poate aprecia că mintea îi era plină de gânduri, de 
nefericirea în căsnicie şi de schimbările neplăcute 
intervenite în viaţa sa. Oricare i-ar fi fost gândurile, 
acestea au pus stăpânire temeinic pe el, căci nu a 
observat încotro s-a îndreptat. Ştia doar că era 
departe de limitele oraşului şi a traversat o regi-
une singuratică, pe un drum fără niciun semn de 
recunoaştere pentru întoarcerea în aşezare. Pe 
scurt, se rătăcise. 

Realizând această greşeală, a zâmbit, căci zona 
centrală a New York-ului nu este una periculoasă, 
dar nici una în care să rămâi mai mult timp. S-a în-
tors din drum şi a luat-o pe unde a venit. Înainte 
să ajungă prea departe şi-a dat seama că spaţiul 
înconjurător avea ceva diferit: strălucea. Totul era 
acoperit cu o lumină difuză şi roşiatică, în care îşi 
vedea propria umbră, proiectată înainte pe drum. 
„Luna stă să răsară”, a spus pentru sine. Atunci 
şi-a amintint că este timpul pentru lună nouă, iar, 
dacă se afla într-un stadiu cu o vizibilitate atât de 
înşelătoare, umbra ar fi trebuit să fie mai lungă 
înainte. S-a oprit şi a iscodit în jur, căutând sursa lu-
minii ce izvora de niciunde. Când a făcut aceasta, 
umbra s-a întors şi s-a întins de-a lungul drumului 
în faţa sa, ca mai înainte. Lumina părea că vine din 
spatele lui. Era ceva surprinzător, iar el nu înţelegea. 
S-a răsucit din nou şi din nou, către toate punctele 
orizontului. Umbra era mereu înainte, iar lumina ve-
nea din spate, „tăcută, enervantă şi roşiatică”.

Holt rămas pe loc uluit – „prostit”, ar fi mai 

degrabă cuvântul, care ar trebui spus – reţinut de 
ceea ce părea a fi în mod cert o inteligenţă curioasă. 
A încercat să determine natura acelei lumini intense, 
dar nu a putut să o afle. Atunci şi-a scos ceasul ca să 
vadă dacă poate observa figurile de pe cadran. Erau 
perfect vizibile, iar acele indicau ora 11 şi 25 de min-
ute. În acel moment, lumina misterioasă a pâlpâit 
puternic, aproape să-l orbească cu intensitatea ei, 
rumenind cerul complet, acoperind stelele şi proi-
ectându-i monstruos umbra departe peste câmp. În 
acestă lumină bolnavă se profila figura propriei soţii, 
îmbrăcată cu cămaşa de noapte şi ţinând la piept 
trupul copilului său. Ochii ei căutau fix către el cu o 
expresie, pe care, căutând apoi cuvinte pentru a o 
descrie, a decis că „nu era din acestă existenţă”. 

Izbucnirea luminii a fost de scurtă durată, 
fiind urmată de un întuneric adânc, în care, desigur, 
apariţia s-a arătat albă şi nemişcată. Apoi, treptat, 
şi-a pierdut consistenţa şi a dispărut, cum dispare lu-
mina de pe retină, atunci când închizi ochii. Apariţia 
avea ceva straniu. A reţinut în acel moment, şi şi-a 
amintit ulterior că se vedea doar partea de sus a 
femeii şi nimic de la talie în jos. Brusc, întunericul 
nopţii a revenit la normal, nu foarte adânc, deoarece 
obiectele din jur au devenit din nou vizibile. 

Dimineaţa, devreme, Holt s-a regăsit, intrând 
în localitate în punctul aflat în celălalt capăt, faţă 
de cel prin care ieşise. Curând, a sosit la casa frate-
lui său, care tare voia să ştie ce e cu el. Holt avea 
o privire rătăcită, era tras la faţă şi avea pielea ca 
de şobolan. Destul de incoerent, el şi-a relatat 
experienţa, prin care a trecut. 

- Mergi în pat, bietul meu camarad, i-a spus 
fratele, şi lasă pe mai târziu. Atunci vom putea auzi 
mai multe despre asta. 

O oră după, sosea şi telegrama predestinată. 
Locuinţa lui Holt, aflată în una din suburbiile din 
Chicago, fusese distrusă de un incendiu. În încer-
carea de a scăpa din flăcări, soţia lui a apărut la fer-
eastra de sus, ţinînd copilul în braţe. Aici a rămas 
nemişcată, de parcă nu ar mai fi ştiut ce să facă.
Chiar când pompierii au ajuns cu scara, podeaua s-a 
surpat şi ea nu a mai fost văzută.

Punctul cuminant al acestui incident de groază 
a fost la ora 11 şi 25 de minute, timpul standard. 

MESAJUL FĂRĂ FIR

M E R I D I A N  S . F .
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După ce l-a ucis pe fratele său vitreg, Orrin 
Brower din Kentucky a fugit de justiţie. Din închi-
soarea regională, unde era deţinut în aşteptarea 
procesului a evadat, doborându-l la pământ pe 
gardian cu o o bară de fier, i-a sustras cheile şi, 
deschizând uşa spre exterior, a dispărut în no-
apte. Gardianul era înarmat, deci Brower a avut 
o armă cu care să se apere după ce şi-a redobân-
dit libertatea. Curând după ce a părăsit oraşul, a 
fost destul de naiv ca să intre în pădure. Aceasta 
se întâmpla cu mulţi ani înainte, când regiunea 
era mai sălbatică decât acum.  

Noaptea era destul de întunecată, nu se 
vedea nici luna, nici vreo stea. Cum Brower nu 
mai fusese în acest loc şi nu ştia nimic despre 
întinderea ţinutului, era convins că în scurt timp 
se va rătăci. Nu putea să se decidă dacă să se 
îndepărteze şi mai mult de oraş, ori să se întoarcă 
în el, iar aceasta era o problemă capitală pentru 
Orrin Brower. Ştia că trebuia să se decidă, căci 
locuitorii, însoţiţi de copoi antrenaţi să caute, 
vor fi curând pe urmele lui, iar şansele de a scăpa 
se subţiau. Nu dorea să simtă cum e să fii hărţuit. 
Atunci a decis să mai adauge câteva ore libertăţii 
sale dobândite atât de greu. 

A ieşit brusc din pădure pe un vechi drum, 
iar aici a văzut înainte figura neclară a unui bărbat, 
care stătea nemişcat în întuneric. Era prea târziu 
ca să se retragă. Evadatul a simţit că, la prima 
mişcare de a se întoarce către pădure, ar fi putut 
muri, aşa cum a povestit mai târziu, simţindu-se 
ca un căprior în bătaia puştii. Stăteau acolo ca 
nişte copaci, Brower aproape sufocat de bătăile 
rapide ale inimii, în timp ce la celălalt nu se trăda 
nicio emoţie.

Un moment mai târziu, dar care i s-a părut 
o oră, Luna a pătruns într-un spaţiu al cerului nea-
coperit de nori, iar urmăritul a văzut că figura ce 
întruchipa Legea a ridicat braţul indicând către 
şi dincolo de el. A înţeles. S-a întors cu spatele la 
urmăritorul său, păşind supus în direcţia arătată, 
capul şi spatele său aşteptând să vină glonţul. 
Brower era un ucigaş curajos, trăind mereu 
cu ştreangul deasupra capului. Aceasta era 
demonstrată după modul plin de mânie teribilă 
în care şi-a ucis cu sânge rece propriul frate vit-
reg. E inutil să relatăm acest lucru aici. Au ieşit de 

pe cărare, iar sesizarea tulburării în confruntar-
ea dintre ei putea să-l ajute să-şi salveze capul. 
Dar ce putea face? Când omul este învins, nu-i 
rămâne decât să se predea. 

Deci ei şi-au urmat calea către închisoare 
de-a lungul vechiului drum ce mergea direct prin 
pădure. Doar o singură dată a îndrăznit Bower 
să se uite înapoi, exact atunci când se afla într-un 
loc întunecat şi ştia că celălalt se află în lumina 
lunii. Urmăritorul său era Burton Duff, gardianul, 
palid ca moartea, purtând pe frunte urma vineţie 
a loviturii cu bara de fier. Orrin Brower nu a fost 
curios de mai mult. 

În curând au intrat în oraş, care era lumi-
nat peste tot, dar pustiu. Doar femeile şi copiii 
rămăseseră acasă, dar ei nu erau pe străzi. 
Ucigaşul a ţinut calea direct către închisoare. A 
păşit către intrare, a prins în mână mânerul de la 
uşa grea de fier, a împins-o şi a deschis-o fără să-i 
comande cineva, a intrat şi s-a aflat alături de o 
jumătate de duzină de bărbaţi înarmaţi. Atunci 
s-a întors. Nimeni altul nu a mai intrat. Pe o masă 
din hol se afla întins cadavrul lui Burton Duff.

O ARESTARE

M E R I D I A N  S . F .

Cătălin Negrea - 8

Traduceri de Lucian-Vasile Szabo
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FOTOTECA HELION • NOIEMBRIE 2013 - MARTIE 2014

Cornel Secu, referințe despre ROMCON (foto 6)

Ședința Helion din 17 ianuarie: Patricia Vanu, debut în proză (prima din stânga -foto 8)

1

Aniversare 50 de ani de la lansarea serialului Dr. Who (23 noiembrie - vezi afișul din foto 5)

2

34

5

6 7

8 9

Ședința Helion din 1 nov.: Debut în proză Daria Hupov, text scris direct în engleză (prima din dreapta - foto 1)

Cristian Vicol își prezintă povestirea Ritualul (foto 7) 

Ședința Helion din 20 decembrie
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Ședința Helion din 14 martie

Cornel Secu, citind un fragment de roman (foto 15)

Revelion SF 2015 (31 ianuarie 2014)

10 11

12 13

14

15 16

17
18

Plugușor “aproape 
feminin” (foto 10) 

Dans “greșiat” (adică 
pe gresie - foto 11)

Licitația de cărți rare 
condusă de Tudor 

Beșuan (foto 12)

Miss “Catren” - deliberări 
pentru premii (foto 13)

Vernisaj la ora 24 - Expo 
Mihai-Corneliu Donici 
(foto 14)

Ședința Helion din 28 februarie
Carmen Marinescu, citindu-și eseul despre Boris Vian (foto 16)

Ciprian Baciu, prezentându-și povestirea (foto 17) Tudor Beșuan (al doilea din stânga - foto 18), susținându-
și partea a doua din Real și imaginar în Dune
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Din fericire, am avut timp să mă întâlnesc 
de mai multe ori cu regretatul maestru Ion 
Hobana, înainte de dispariția sa fizică. Din 
păcate, nu am realizat atâtea dialoguri și 
interviuri câte mi-aș fi propus. Din fericire, 
Ion Hobana a lăsat în urmă un patrimoniu 
inestimabil și a muncit aproape până în 
ultima clipă, ducându-și până la capăt 
majoritatea proiectelor. Nu îi era frică de 
moarte, însă își dorea foarte mult să ofere 
tot ce mai are de oferit umanității. Am 
aflat, atunci, că mai avea în plan o istorie 
a anticipației românești până la 1940. 
 Oricum, chiar dacă nu a mai reușit să 
publice acest volum, a dedicat sute de pagini 

acestei idei, în  nenumăratele  sale  scrieri.  Astfel  că o asemenea 
lucrare ar putea fi compilată postum. Acesta este unul dintre ultimele 
interviuri acordate de maestru, în iulie 2010, într-o frumoasă zi de 
vară. Reascultând dialogul, maestrul pare mai viu și mai legat de 
actualitate ca oricând. Cu sinceritate, nu-mi vine să cred că nu mai este 
fizic printre noi. Dar în urma maestrului rămân cuvintele, atitudinea, 
oamenii pe care i-a influențat...

Un interviu “pierdut” și regăsit cu Ion Hobana, 
realizat în iulie 2010 de Traian Bădulescu

“am Fost Întotdeauna ÎncLinat 
mai muLt spre eXeGeza decÂt 

spre Fictiune”,

I N T E R V I U
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- Ce faceţi acum, la ce lucraţi, ce ne pregătiţi?
- Sunt în faza finală a pregătirii Istoriei literaturii 

franceze de imaginaţie știinţifică de la începuturi până 
la 1900. Mai exact, lucrez – și să nu pară ciudată această 
formulă – la bibliografia cărţii, care este amplă și destul 
de complicat de stabilit. Dar sper ca în câteva zile să-i dau 
de cap. Sunt cele trei mari capitole, cărţi, articole, prefeţe, 
studii... Nu e foarte ușor, pentru că sunt foarte multe lucruri 
care trebuie așezate la locul lor...

- ...ce pondere are Jules Verne în această carte?
- ...fără îndoială că nu se putea fără el, dar să nu uităm 

că treaba începe mult mai devreme. Primul capitol este 
consacrat Evului Mediu francez și este destul de substanţial. 
În sfârșit, nu vreau să-mi atribui toate meritele existente, dar 
am impresia că este pentru prima dată când cineva se ocupă 
special de această zonă din punctul de vedere al imaginaţiei 
știinţifice, pentru că în istoriile literaturii franceze, această 
zonă temporală figurează mai ales sub aspectele ei estetice, 
de personaje etc. Iar eu am căutat cu obstinaţie tocmai 
acele lucruri care ţin, într-adevăr, de imaginaţia știinţifică 
a oamenilor acelui timp, care au scris atunci. Sper că va fi 
o surpriză pentru cititori, pentru că sunt destule lucruri 
deosebit de interesante, care și pentru mine, la vremea 
respectivă, când le-am citit, au fost mari surprize.

- Când estimaţi că va fi gata ?
- Cred că va fi gata relativ repede. Îmi va lua o 

săptămână așezarea bibliografiei. La finele lunii iulie (n.r. – 
2010) lucrarea va ajunge la editură. Firește că va mai dura 
ceva timp, deoarece vreau ca acest volum să fie și bogat 
ilustrat cu gravuri și desene de epocă.

- Cum aţi descoperit, cândva, genul Science Fiction?
- Eheei, bineînţeles că totul a început cu Jules Verne, 

pe care l-am citit în copilărie și în adolescenţă și care a fost 
o iubire la prima lectură. Nu la prima vedere pentru că, din 
păcate, nu mai era posibil... După aceea, sigur, i-am citit 
pe Wells, pe Edgar Allan Poe și, încet-încet, m-am apropiat 
de această literatură. Scriitorii români erau foarte puţini la 
vremea respectivă. Pe cei vechi i-am descoperit foarte puţin, 
pentru că, nu-i așa, cărţile lor nu erau la îndemână. Începutul, 
într-un fel, a fost făcut cu teza mea de licenţă, care a fost 
consacrată tocmai science fiction-ului. Firește că vorbeam 
despre cei trei, pe care tocmai i-am pomenit. Ei constituiau 
elementul asupra căruia am insistat. Asta se întâmpla în 
1954, când am absolvit facultatea de filologie. Apoi, în anul 
următor am publicat prima povestire science fiction, “Glasul 
mării”, pe care am prezentat-o la concursul revistei “Știinţă 
și tehnică”, incitat fiind de neuitatul meu prieten Adrian 
Rogoz, care pregătea apariţia colecţiei de povestiri SF.

- Că tot ne-am oprit la “Glasul mării”, aceasta a fost 
prima dumneavoastră povestire, n-aţi mai avut înainte 
alte încercări?
- Prima povestire! Înainte de ficţiune, la mine a fost 

exegeza, cu teza mea de licenţă. Nu am publicat-o niciodată, 
era o lucrare de început, cu destul de puţine referiri. După 
aceea, firește că au apărut alţii. Am aprofundat literatura de 
profil, în cele câteva limbi pe care le cunosc, iar lucrurile s-au 
schimbat în ceea ce privește exegeza, pentru că am avut un 
câmp mult mai larg, pe care să-l pot exploata. Autori mult 
mai mulţi, tematici mult mai variate, și în felul acesta, încet-

încet, am ajuns la cărţile pe care le-am publicat, cu deosebire 
cărţi de exegeză.

- Domnule Hobana, vă adresez o întrebare care sper să 
nu pară dură. Sunteţi confundat cu genul SF, unul dintre 
primii autori şi promotori români ai genului. Regretaţi 
cumva că nu aţi continuat mai mult şi cu partea de 
proză, de ficţiune?
- Adevărul este că am fost întotdeauna înclinat mai 

mult spre exegeză, decât spre ficţiune. Cu toate că, iată, 
am publicat, recent, o carte care este definitivă și în care 
am reluat toate povestirile mele, unele dintre ele refăcute 
substanţial. Există una dintre ele care chiar și-a păstrat 
titlul, “Glasul trecutului”, și care este complet rescrisă. Nu 
a mai rămas decât tema. Totul este schimbat, pornind de la 
personaje...

- ...la cât timp aţi rescris-o?
- ... la foarte mult. Bine, ea a apărut de fapt, succesiv, 

în cele trei cărţi de proză, dar acestea sunt versiunile 
definitive, în cartea care a apărut la editura Bastion, “Timp 
pentru dragoste”. Povestirile mele au fost reluate, unele 
doar stilistic, altele cu schimbări mai importante, altele cu 
renunţări la o parte din structura lor, pentru a corespunde 
cu felul în care văd eu acum literatura respectivă. Dar nu 
degeaba am scris acolo 12 povestiri SF în dulcele stil clasic, 
pentru că ele, într-adevăr, rămân marcate de epocile în care 
au fost scrise prima dată. Primele lor versiuni. Și am vrut să 
rămână așa.

- ...până la urmă SF-ul este strâns legat şi de perioada 
respectivă...
- ...bineînţeles!
- ...iar genul redă, mai mult sau mai puţin subtil, chiar 
năzuinţele acelei generaţii...
- ...fără îndoială. Și modul de a înţelege și de a reda 

genul în epocile respective.
- Cum vedeţi schimbarea fanului, a iubitorului de SF? 
Pornind de la anii ‘50-‘60, când se citea foarte mult, 
până acum, în 2010?
- Ceea ce mă bucură în mod deosebit este faptul că 

există o seamă de scriitori care sunt scriitori în adevăratul 
înţeles al cuvântului.Adică oameni care duc mai departe 
ceea ce am început noi pe vremuri. Mă gândesc la Vladimir 
Colin, la Adrian Rogoz, la Victor Kernbach, și apoi la generaţia 
următoare – Horia Aramă, Mircea Opriţă... Mai bine mă 
opresc, pentru că nu vreau să omit nume, dar sunt destul de 
mulţi cei care au contribuit la așezarea genului în anumite 
tipare și care, pe rând, au mers mai departe. Așa cum era 
și firesc și așa cum se întâmplă și astăzi. Evident, nu se mai 
scrie ca pe vremea noastră, ar fi fost și cu totul de neînţeles. 
Nici nu se putea, pentru că întreaga literatură a evoluat, nu 
numai genul de care vorbim, și era firesc ca și science fiction-
ul să evolueze. Există o influenţă reciprocă între genuri. 
Părerea mea este că și mainstream-ul a împrumutat de la 
science fiction, nu numai invers. Așa încât e firesc ca azi să 
se scrie altfel, dar sunt mulţi care scriu bine!

elementul “science” continuă să existe în sF, poate 
cu o alunecare către știinţele umaniste
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- Uitaţi, chiar am cu mine revista Helion... Că tot 
vorbeam de scriitorii publicaţi, merită menţionat efortul 
domnului Cornel Secu, din Timişoara, care a făcut un 
adevărat mecenat şi a investit mulţi bani pentru a 
promova scriitorii noştri. Aşa cum mai fac câţiva editori, 
din păcate, nu foarte mulţi...
- ...știu...
- Avem în faţă un editorial scris de Cornel Secu, ceva care 
într-adevăr m-a durut. Face referire la un articol semnat 
de renumitul şi respectabilul critic Nicolae Manolescu 
despre science fiction. Anume, că după 1989 SF-ul 
românesc pare să fi dispărut. Nu comunicăm bine, ori 
acest gen nu este agreat deşi se ştie că există şi acum?
- Părerea mea este că nu trebuie să ne sperie această 

« sentinţă ». Cred că ea se datorează în bună măsură și 
faptului că eminentul critic și istoric literar nu are o apetenţă 
pentru science fiction. Este un gen cu care nu comunică.

- Dar poţi recunoaşte, obiectiv, existenţa unui gen 
literar...
- ...Eu zic la fel...
- ...poate să fii mai critic cu genul, dar să-l omiţi în 
totalitate...
- ...da. Și la urma urmei mai bine ar fi citit câteva cărţi și 

și-ar fi spus părerea despre ele. Era o atitudine mai conformă 
cu profesiunea de critic literar. Dar, în același timp, trebuie 
să recunoaștem dreptul fiecăruia de a avea sau nu o legătură 
cu o anumită zonă a literaturii. Nu toată lumea trebuie să 
iubească un anumit fel de literatură. În definitiv, fiecare 
dintre noi are preferinţe și lucruri pe care – hai să nu zicem 
că le detestă, cuvântul e prea dur – nu le agrează.

- ...poate că a vrut să spună că după ’90 nu au mai fost 
autori care să se impună la fel de mult asemeni celor 
precedenţi, din anii ‘50-‘80?
- Nu știu dacă acesta era gândul, dar, în orice caz, o 

repet, părerea mea este aceea de a nu ne aștepta ca toată 
lumea să iubească genul science fiction și ca toată lumea să 
fie deschisă către acest gen. Trebuie, probabil, și o anumită 
structură, o anumită aplecare, un mod de a privi lucrurile. 
Poate că trebuie și o anumită curiozitate care se exercită și 
în această direcţie, pe care, fără îndoială, în măsura în care 
cuvântul “science” mai are vreun sens în science fiction – și 
mai are – chiar dacă altul decât cel pe care-l avea acum 30-40 
de ani. Dar el continuă să existe, poate, cu o alunecare către 
știinţele umaniste, mai mult decât spre cele dure, și aici mă 
gândesc la hard science fiction, care continuă, de altfel, 
să existe, să fie practicat de o seamă de autori importanţi 
din străinătate și chiar și de la noi. Am să dau un nume ca 
să ilustrez totuși această zonă a science fiction-ului: Florin 
Pîtea. El cunoaște foarte bine zona aceasta, cibernetică...

- ... şi el îşi pregăteşte o lucrare de doctorat pe tema SF-
ului, mai precis a subgenului cyberpunk...
- ... da. A scris cărţi, după părerea mea, deosebit de 

interesante. Și eu, împreună cu juriul concursului Vladimir 
Colin, l-am premiat de două ori, și merita pe deplin. Juriul, 
format din oameni competenţi, care citesc și scriu science 
fiction, au considerat că și această zonă trebuie să fie 
omagiată. Și iată că am omagiat-o prin premii.

- An de an ne-am tot făcut speranţe. Ceva s-a mişcat totuşi 
în SF-ul românesc. Îmi amintesc că şi dumneavoastră aţi 

spus, mereu, că lucrurile se mişcă, să nu ne panicăm… În 
anul acesta lucrurile se mişcă şi mai mult, au început 
să se refacă grupările, cenaclurile de SF… Avem iarăşi 
ProspectArt, a revenit, din când în când, şi Cristian 
Tudor Popescu... Aţi participat şi dumneavoastră la una 
din primele lor întâlniri...
- Din păcate, am fost invitat de mai multe ori, dar nu 

am putut participa decât o dată, din motive obiective...
- ...Şi Stringul se reface, doamna Mihaela Muraru 
Mândrea trage toate « sforile » pentru a revitaliza 
gruparea...
- De asta nu știam, este o veste foarte bună! Mi-a 

părut rău că unele cenacluri din provincie și-au cam încetat 
activitatea...

- ... aşa este. În afară de Helion şi H.G. Wells din Timişoara 
şi Quasar din Iaşi, celelalte grupări s-au destrămat sau îşi 
desfăşoară activitatea ocazional... Ultima din păcate nu 
mai reuşeşte să susţină an de an reuniunile cu care ne 
obişnuise...
- Asta depinde și de condiţiile economice care, fără 

îndoială, nu pot avea o influenţă și asupra activităţii din 
domeniul nostru.

 
În momentul de faţă, pe internet se desfășoară 

o bună parte din activităţile intelectuale

- Oricum, observ o reîntoarcere spre SF, parcă după 
ce am trecut printr-un puseu de tehnologii. Suntem 
saturaţi de internet, de telefonie mobilă. Parcă a trecut 
perioada de glorie a tehnologiei, de mare curiozitate 
a întâmpinării ei. Putem vorbi de o reîntoarcere, în 
general, a SF-ului?
- Eu, dacă mă uit la  ce se întâmplă în planul editorial, 

am impresia că lucrurile nu merg rău. Văd că apar o seamă 
de cărţi. Iată că, recent, a apărut și o nouă revistă, Galileo. 
Sper să aibă viaţă lungă, să reziste. Cred că sunt semne 
bune... Sunt autori care publică cu o anumită regularitate 
cărţi, an de an... Asta arată maturizarea lor, faptul că au 
devenit – putem folosi acest termen – scriitori profesioniști 
– în domeniul nostru. Și sunt câţiva care se pot lăuda cu 
acest mod de a aborda genul nu întâmplător, ci la cel mai 
serios mod cu putinţă. Sunt o seamă de autori care, pe de 
o parte, s-au dedicat și ficţiunii, dar și criticii, ceea ce este 
foarte bine. Aceasta este o întoarcere la sursă, pentru că așa 
făceam și noi pe vremuri. Dar noi făceam așa atunci pentru 
că nu existau critici care să se ocupe de această literatură. 
Iar dacă stau bine să mă gândesc, nu prea există nici acum 
critici care să se ocupe cu o anumită regularitate cu apariţiile 
de gen. Cred că ceea ce se întâmplă pe internet este un lucru 
meritoriu, încurajant...

- Începând cu finele anilor ’90, SF-ul chiar putem spune 
că s-a refugiat pe internet...
- Exact, atunci când erau dificultăţi mai mari în ceea ce 

privește publicarea de cărţi.
- Şi cenaclurile s-au mutat pe listele de discuţii... Timpul 
trece din ce în ce mai repede...
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- La urma urmei, este un semn al timpului, pentru că, 
în momentul de faţă, pe internet se desfășoară o bună parte 
din activităţile intelectuale.

- Sunt scriitori care au publicat online romanele, au 
primit feed-back rapid..
- Am început discuţia noastră cu istoria la care 

lucrez și trebuie să spun, spre mai mult decât plăcuta mea 
surprindere, am găsit pe internet lucrări ale unor autori de 
acum peste o sută de ani.

- Au apărut proiecte online foarte importante, precum 
Google Books, cel mai important motor de căutare de 
carte... Acesta indexează din ce în ce mai multe cărţi.
- Exact! Dar sunt și cărţi vechi, pentru că eu aveam 

nevoie de lucrări de dinainte de 1900. Și iată că am găsit !
- Mai ales cele vechi sunt postate acum pe internet, 
pentru că nu mai vorbim de drepturi de autor, iar din 
cărţile noi se pun fragmente.
- Având în vedere că termenul de graţie este de 70 de 

ani, este o arie destul de întinsă. Să ne gândim că pot fi cărţi 
care au apărut până în 1940. Pentru cei interesaţi, cum sunt 
eu, mai ales de science fiction-ul clasic, pot găsi cam tot ce 
mă interesează.

- Şi sunt din ce în ce mai mulţi entuziaşti care copiază 
aceste cărţi şi le postează pe internet.
- Fără îndoială. Este un efort de benedictin să încerci să 

te duci la o mare bibliotecă sau să încerci să umbli la anticari 
sau la buchiniști... Tehnica merge apoi fără probleme, din 
acest punct de vedere.

- Şi cărţile dumneavoastră, sigur, pas cu pas, or să apară 
pe internet din ce în ce mai mult...
- Nu știu. O să vedem. În privinţa asta nu vreau să 

anticipez.
- Că tot vorbim de anticipaţie... Este un subiect destul 
de des pomenit. Din experienţa dumneavoastră, cum 
observaţi trecerea timpului? Trece din ce în ce mai 
repede, chiar credeţi că se întâmplă ceva, se schimbă 
ceva? Mai ales că vine... misteriosul an 2012.
- Am fost dintotdeauna interesat de lucrurile 

misterioase, încă neexplicate. Am și scris cărţi, mai ales în 
ceea ce privește fenomentul OZN. Am publicat mai multe 
cărţi în acest domeniu.

- Al doilea domeniu al dumneavoastră...
- Nu chiar... Între science fiction și OZN există Jules 

Verne...
- Într-adevăr.
- Să nu-l uităm. Pentru mine este un domeniu separat, 

cu toate că unele dintre cărţile lui pot fi înglobate în science 
fiction-ul clasic. Uneori el este confundat cu science fiction-
ul, ceea ce nu corespunde realităţii, deoarece marea parte a 
cărţilor lui nu corespund genului. Sunt, într-adevăr, călătorii 
extraordinare, dar nu călătorii extraordinare care să apeleze 
la aceste elemente de SF. Sigur, unele dintre cele mai 
cunoscute romane ale lui, poate și cele mai citite, intră în 
această categorie, începând cu “20.000 de leghe sub mări”, 
care este o capodoperă incontestabilă. Apoi, numeroase 
altele. Chiar prima lui carte, “Cinci săptămâni în balon”, 
este întrucâtva, de anticipaţie. Sau “O călătorie spre centrul 
Pământului”, “Robur cuceritorul”, “De la Pământ la Lună” și 
“În jurul lunii” și așa mai departe...

- Turismul este un domeniu de care mă ocup de mult 
timp şi-l iubesc. Putem spune că Jules Verne a anticipat 
şi turismul, într-un fel.
- Fără îndoială, pentru că toate cărţile lui sunt o invitaţie 

la călătorie.
- Şi mai ales la un turism activ.
- Sigur că da. Interesant este că el considera, și a 

declarat-o în câteva rânduri, că în cărţile lui vrea să înfăţișeze 
Pământul. A și fost membru al Societăţii de Geografie.

- ...şi a şi călătorit, nu? Era o legendă că nu ar fi călătorit 
prea mult...
- ...era o legendă cu călătorul în fotoliu, care a persistat 

până recent...
- A fost şi în America, nu? Un efort foarte mare pentru 
acea vreme.
- Da. A ajuns până la bordul lui Great Eastern, cea mai 

mare ambarcaţiune a acelor vremuri. A fost până la Niagara. 
În « Stăpânul lumii », continuarea lui « Robur cuceritorul », 
redă o scenă foarte frumoasă, de groază, deprivantă. 
Aparatul multivalent al lui Robur, care ajunge și el deasupra 
Niagarei. Acolo sunt imagini pe care le-a păstrat pe retina 
memoriei și le redă așa cum știa el să facă.

- Cum vedeţi valorificarea lui Jules Verne în România? În 
2005 v-aţi concentrat şi, pot spune, ne-am concentrat 
împreună pe punerea în prim plan a imaginii lui Jules 
Verne şi a Castelului din Carpaţi. De exemplu, avem 
legenda lui Dracula, dar avem şi Castelul din Carpaţi. Se 
zice că Jules Verne a fost în România, deşi se pare că nu 
e adevărat.
- ...se zice, doar se zice. Eu am încercat, din păcate fără 

succes, să interesez forurile în drept să organizeze un fel de 
călătorie organizată către Castelul din Carpaţi. Ar fi interesaţi 
de așa ceva francezi și europeni în general, americani... Cu 
cheltuieli modice, care ar trebui să constea în amenajarea 
unui drum mai accesibil decât este acum. Ultima dată am 
fost acolo chiar în 2005, și adevărul e că este greu de ajuns 
până sus.

 

«sperie-mă » este un slogan care a avut dintotdeauna 
succes. să nu ne fie frică de 2012 și de alte speculaţii 

privind sfârșitul lumii.

- Castelul din Carpaţi ar putea fi un nou obiectiv turistic 
important, asemeni Castelului Bran...
- Bine, din păcate, rămășiţele sunt rămășiţe. Din acel 

castel mai există doar zidurile. Turiștii pot vizita oricum 
zona... Am realizat o emisiune de televiziune consacrată 
acestei călătorii, înainte de 1989. Am fost din nou, cu prilejul 
acestei comemorări a lui Jules Verne, din 2005, la Cluj, unde 
Universitatea a organizat o manifestare extraordinară, cu 
specialiști veniţi din foarte multe ţări. A fost un colocviu 
perpetuu de câteva zile, în care fiecare a prezentat o 
comunicare, iar apoi ni s-a oferit un drum până la Castelul din 
Carpaţi. Și a fost extraordinar! Eu îl vedeam a doua oară, dar 
din păcate este greu accesibil. Problema este că și turismul 
ar trebui să fie interesat de acest aspect. Castelul din Carpaţi 
ar putea să constituie un punct de maximă atracţie și cu 
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investiţii minime. Mi-e teamă că nici nu este monument 
istoric, nu m-am interesat de acest aspect. Dar cred că ar fi 
extrem de interesant de gândit, în continuare, la un traseu 
turistic, având în prim plan castelul, deoarece toată Ţara 
Haţegului este splendidă și încă puţin exploatată.

- La fel ca şi Sarmisegetuza, monument tot insuficient 
exploatat turistic...
- Sigur. În timpul acelei călătorii, din 2005, ne-am oprit 

și la Sarmisegetuza. Era oricum în drum. Cred că aceste 
obiective ar constitui un traseu foarte interesant. Doar că 
ar trebui să fie create condiţii minime de transport. Până 
la poalele Castelului din Carpaţi drumul este accesibil, de 
acolo este o problemă... În 2005, când am ajuns ultima dată 
acolo, au fost condiţii foarte vitrege. Am mers prin albia 
unui râu... A fost foarte complicat. Nu se poate ajunge acolo 
cu automobilul, nici nu cred că ar fi bine, dar ar trebui să se 
poată ajunge cu piciorul ușor, cu un efort minim, de pas de 
plimbare. E drept, am deviat un pic discuţia...

- ...da, să revenim la 2012...
- ... am fost totdeauna și am rămas pasionat de lucrurile 

care se învecinează cu misterul. Totuși, aceasta este o 
chestiune care nu mi se pare că trebuie luată în seamă...

- ... Credeţi că cineva vrea să ne înspăimânte, să caute 
motive de panică?
- ...păi « sperie-mă » este un slogan care a avut 

dintotdeauna succes…
- Am avut şi Y2K, în anul 2000, legat de ipotetica 
disfuncţionalitate a computerelor...
- ...bineînţeles. Nu s-a pus și problema cu meteoritul 

care urmează să vină și să ne lovească în 2012, în 2015? 
Calendarul Maya și așa mai departe... Bine, după părerea 
mea, nu trebuie să ne fie teamă de nimic, pentru că nu se 
va întâmpla nimic. Dar poate că nu e rău, ca din când în 
când, să mai avem și noi un frison și să ne gândim că suntem 
muritori.

- Poate că cel mai mare pericol vine în continuare nu din 
afară, ci de la noi...
- Fără îndoială, ceea ce pe mine mă preocupă. Și în 

câteva emisiuni de televiziune am vorbit despre asta. Este 
faptul că nu ne preocupă serios ceea ce se întâmplă cu 
natura și faptul că se petrec lucruri foarte grave. Pe de altă 
parte, oamenii de știinţă au spus foarte limpede că energiile 
convenţionale vor fi foarte curând epuizate. Și petrolul, și 
cărbunele, și toate celalalte sunt pe cale de epuizare. În 
sfârșit, mai este încă o problemă, despre care se vorbește, 
dar mult prea puţin: problema apei. Se pare că peste câteva 
decenii, ceea ce la scara istoriei umanităţii nu este foarte 
mult, vor fi mari probleme în legătură cu apa. Ori, iată, sunt 
lucruri la care ar trebui să se gândească de acum mai marii 
lumii. Ar trebui să mai diminueze efectele poluării. Dar e 
târziu, foarte târziu...

- Credeţi că toate aceste efecte climatice se datorează 
consumului intens de resurse ?
- Da, în mare măsură. Arderile sunt cele care 

provoacă...
- Vremea s-a schimbat un pic…
- Da. Sunt acele schimbări de la o perioadă la alta. Am 

avut acele călduri sufocante, după care a venit  perioada de 
ploi torenţiale, care ne provoacă mari dificultăţi. Sunt atâtea 

zone din ţară grav afectate. Dacă înainte erau rare, acum 
avem mai mereu astfel de fenomene. Și nu putem să le 
punem pe seama întâmplării. Este limpede că am schimbat 
ceva în ordinea naturii, în ordinea desfășurării firești a 
fenomenelor naturale. Am schimbat, e vina noastră și nu ne 
grăbim suficient să revenim, să îndreptăm ce am stricat.

- Şi aici intervine rolul SF-ului...
- Bine, SF-ul atrage de foarte multă vreme atenţia 

asupra acelor pericole. Primul pe care l-am descoperit 
eu este Edgar Allan Poe, care într-una din povestirile lui 
vorbește despre felul în care noi am contribuit la distrugerea 
naturii. Fabricile care au făcut să se chircească vegetaţia și 
așa mai departe. Și gândește-te că asta era în 1840 și ceva... 
Și după aceea sunt mulţi autori de science fiction, chiar în 
perioada căreia m-am dedicat eu, până la 1900, care prevăd 
schimbări catastrofice în ceea ce privește relaţia noastră cu 
natura.

 
aș vrea să public o carte consacrată 

autorilor români de dinainte de cel de-al doilea război 
Mondial

- Ce proiecte mai aveţi în plan?
-Deocamdată, până nu termin această carte, nici nu 

vreau să mă gândesc. Există un fel de proiect... Aș vrea 
să public o carte consacrată autorilor români de dinainte 
de cel de-al doilea Război Mondial, în care să reiau câteva 
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dintre lucrurile publicate, aducându-le la zi cu ce am mai 
aflat între timp, să adaug alte câteva nume importante ale 
literaturii noastre și să fac o carte care să se cheme, de pildă 
– e un prim gând – după titlul unuia dintre manuscrisele 
lui Macedonski – « Paradoxe și utopii știinţifice ». I-am 
consacrat lui Macedonski un studiu destul de amplu într-una 
din cărţile mele. Am vorbit și despre Victor Anestin, am un 
text despre viziunile urbanistice în secolul XIX în literatura 
română. La acest lucruri aș vrea să-l adaug pe Visarion, 
creatorul basmului știinţific românesc, pe Cezar Petrescu, 
care are o seamă de relaţii cu viitorologia și chiar cu SF-ul. Să 
ne gândim că în “Baletul mecanic” există pagini extrem de 
interesante în legătură cu un fel de viziune precibernetică a 
lui. Aș vrea să-l adaug pe autorul ardelean despre care am 
scris în cartea mea “Vârsta de aur a anticipaţiei românești”, 
Victor Papilian. Iată, să zic așa, o proiecţie îndepărtată a 
gândurilor mele. Zic îndepărtată pentru că, probabil, după 
ce voi termina istoria anticipaţiei franceze, va trebui să fac 
o pauză. Am început această lucrare acum zece ani, prin 
2000. Apoi am lăsat-o, pentru că am publicat alte cărţi, cum 
se întâmplă de obicei, dar de fapt ea a continua să existe 
ca preocupare în sensul adunării de materiale pentru ea. 
Tot timpul am căutat, am găsit. Şi acum ar mai fi lucruri pe 
care ar trebui să le mai adaug, dar am hotărât să mă opresc, 
pentru că așa nu mă opresc niciodată... Pentru că literatura 
franceză în special este atât de bogată în abordarea genului, 
încât trebuie să spui la un moment dat “halt!” și să zici: atât 
este, nu am omis niciuna dintre figurile importante care 
ilustrează această temă a imaginaţiei știinţifice ca sursă a 
literaturii. Astfel că toţi autorii importanţi sunt în carte, dar 
și alţii mai puţin importanţi, dar care sunt interesanţi, cred, 
pentru cititor, pentru că au avut câte un moment, câte o 
sclipire și câte o idee deosebită.

- Acum, de la proiectele dumneavoastră, să abordăm 
publicistica actuală. Cum aţi vedea o revistă de SF 
modernă, a prezentului, care să nu atragă doar fanul 
înfocat?
- Cred că trebuie să existe și o preocupare pentru 

zonele adiacente, colaterale. Ar fi interesant să existe și 
o seamă de știri în legătură cu acele descoperiri știinţifice 
și tehnice care ţin de acest efort al imaginaţiei – care are 
nevoie și de știinţă și tehnică.

- Avem şi partea socioumană, pe de altă parte. Putem 
vorbi şi de avangardă în domenii precum turismul, 
sociologia, politica...
- Fără îndoială. Cred că trebuie făcut în așa fel încât 

să existe un fir conducător. Să nu evadăm prea mult, prea 
departe, prea în afara preocupării esenţiale. Pentru că, 
repet, sunt foarte multe lucruri care se leagă și s-au legat 
întotdeauna de science fiction. SF-ul s-a inspirat întotdeauna 
de ceea ce se petrecea în afara lui. Să nu uităm că toţi cei 
care vor citi istoria mea, a literaturii franceze de imaginaţie 
știinţifică, vor vedea că scriitorii au fost întotdeauna deschiși 
și către această zonă, în care se petreceau toate aceste 
lucruri deosebite, și nu numai în secolul XIX, care este 
considerat secolul progresului știinţific. Unii dintre ei – asta 
sper că va fi o surpriză foarte plăcută pentru cei care vor citi 
cartea – au fost foarte interesaţi de ceea ce se petrecea în 
domeniul știinţei și tehnicii. Nu au fost străini... E o treabă 

foarte interesantă. De pildă, romantismul avea două feţe 
în funcţie de ceea ce se întâmpla în știinţă și tehnică. Era 
acea faţă care respingea toate aceste lucruri, considerând 
că ele îl îndepărtează pe om de adevărata frumuseţe a 
poeziei, a prozei artistice etc., iar pe de altă parte erau 
scriitorii entuziaști și care vedeau în toate aceste lucruri o 
nouă sursă nesecată de inspiraţie pentru literatură. Și sunt 
nume mari ale literaturii franceze care se înscriu în această 
a doua categorie. Cititorii istoriei, de pildă, vor descoperi și 
vor redescoperi poeziile lui Victor Hugo, în care vorbește 
atât de frumos despre cucerirea văzduhului, despre oamenii 
care vor ajunge departe, în alte sfere. Puţini știu, pentru 
că nu s-au preocupat de aceste aspecte ca mine. Fiind 
înfocat tocmai de aceste lucruri, firește că am descoperit 
cu încântare, cum spuneam, că o seamă din autorii clasici ai 
literaturii franceze nu au fost deloc străini de toate aceste 
lucruri care se întâmplau în jurul lor și care deschideau 
perspective nebănuite.

- Să revenim la actualitate. Deci, aveţi încredere în 
evoluţia SF-ului românesc...
- Acum am impresia că din nou, SF-ul a început să 

se arate mai viguros decât în ultima perioadă, și asta se 
datorează și unor autori foarte talentaţi și care au o activitate 
continuă în domeniu...

- Pe de altă parte, se republică multe cărţi, colecţia Jules 
Verne şi multe altele...
- Sper ca această colecţie nouă Jules Verne să respecte 

anumite norme. M-am mai pronunţat în legătură cu ea. Pe 
de o parte, să aibă respect faţă de original și să aibă grijă 
cu traducerile. Nu am putut să urmăresc colecţia, am fost 
foarte prins cu cartea mea și n-am avut timp…

- Nu sunt reluări ale celor din anii ’70?
- Asta mă întreb. Dacă sunt texte reproduse integral 

– iată un semn de întrebare. Poate că o parte dintre cei 
care vor citi interviul vor avea această curiozitate. Și mai 
este încă o problemă, ce ne facem cu acele cărţi care au 
apărut sub numele lui Jules Verne, dar așa cum s-a dovedit 
ulterior, au fost substanţial refăcute de fiul lui? Mă refer aici 
la romanele postume, firește... Asta este o problemă foarte 
serioasă, pentru că ele, de fapt, nu mai sunt ale lui Jules 
Verne, ci doar parţial. Michel Verne, fiul, a intervenit uneori 
masiv în cărţi, în personaje, în momente de acţiune și așa mai 
departe. Nu e vorba numai de modificări stilistice. Nu știu ce 
a făcut editura care publică seria călătoriilor extraordinare... 
Toată energia mea este concentrată pe finalizarea acestei 
cărţi la care ţin foarte mult, și după ce termin partea de 
bibliografie, care nu este deloc ușoară, trebuie să mă ocup 
de partea de ilustraţie, deoarece este o istorie ilustrată. 
Evident, cu gravuri și ilustraţii din epoca respectivă. Am și 
făcut investigaţii și sper să reușesc, într-adevăr, să interesez 
cititorii și prin alăturarea de texte acestor ilustraţii. Unele 
dintre cele sunt extraordinare.

- Cu siguranţă că vor ieşi cum trebuie. Până la urmă, să 
ne orientăm după deviza “triumful visătorilor”, nu?
-  Da (râde). Sper să fie așa. Acum sunt chiar mai puţin 

preocupat de reeditări și mai mult de ce aș putea să fac în 
anii care mi-au mai rămas...
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patricia Vanu

“Atunci când îmi folosesc imaginaţia, totul primește un 
sens”, spune PATRICIA VANU, tânăra de 17 ani, care este elevă 
în clasa a XI-a la Colegiul Bănăţean din Timișoara. Este membră 
a clubului Helion din 2013. Alături de Adriana Muscă și Daria 
Hupov, Patricia Vanu compune o partitură interesantă, plină 
de speranţe și de certitudini.

Proza FEBRUARIE, pe care v-o prezentăm în continuare, 
este o dovada grăitoare a potenţialului narativ cu care Patri-
cia Vanu este înzestrată.

FeBruarie
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- Sunt un nenorocit! Un om de nimic! Cum am 
putut să fac asta? Cum am putut să mă-njosesc într-atât, 
ca să obţin ceva ce nu îmi aparţine de drept?

Pe măsură ce înainta, Cezar se îndepărta tot mai 
mult de cabană. Nodul de la cravată îl simţea prea strâns 
în jurul gâtului, iar picături unsuroase de sudoare îşi 
făceau loc la baza tâmplelor sale. 

Noaptea îşi destăinuise tainele, iar cerul înnegurat 
parcă se apleca peste capota maşinii. Drumul mărginit 
cu lanuri de porumb era aproape gol, potrivindu-se de 
minune cu peisajul selenar şi sunetele ascunse ale vie-
tăţilor de noapte. Cezar deschise uşurel geamul maşinii, 
scoţând din buzunarul interior al sacoului pachetul 
neînceput de ţigări. Şi-ar fi dorit să închidă ochii pentru 
câteva clipe, ca să-şi redobândească forţa fizică. Uitase 
când dormise liniştit ultima dată. Fumul de ţigară apărea 
şi dispărea constant în aerul ce pătrundea prin fereastra 
deschisă. 

*

Decembrie, cu mult timp în urmă. Uliţele satului se 
transformaseră în labirinturi albicioase, aruncând orice 
semn de viaţă în neant. Greutatea covârşitoare a omătului 
“blăstămat”, aşa cum obişnuiau sătenii să-l numească, le 
îngreunase oamenilor munca în gospodărie, reducându-
le considerabil din proviziile de lemn la fiecare nouă 
porţie de ger şi ninsoare. 

Lena şi Gică căutaseră toate mijloacele prin care 
să economisească din lemnele pentru foc, alegând să 
gătească şi să se odihnească în aceeaşi încăpere. Aceşti doi 
muncitori înaintaţi prin viaţă se promiseseră unul altuia 
pe vremea când Lena, izgonită din căminul său de fată, 
la cei doar şaisprezece ani, nu de mult împliniţi, căutase 
să trudească pentru cele trebuincioase la gospodăria lui 
Gică, bărbat vaduvit, la puţin timp după ce trecuse pragul 
celor treizeci de ani.

Bărbat chipeş, împovărat de amintirea nevestei, 
ţinea acea pensiune tocmai în amintirea acesteia. Într-
un mod inexplicabil, tinerica Lena îi semăna izbitor 
decedatei. Lena primise adăpost şi slujbă, dar şi respectul 
meritat, până când, mai târziu, cei doi au prins drag unul 
de altul, iar Gică a luat-o de nevastă. O dragoste purtată cu 
greutate, ocărâtă şi nedesluşită, dar precisă şi reciprocă, 
i-a ţinut pe cei doi legaţi de-a lungul timpului.

Dar vremurile se înăspriseră, iar neajunsurile 
deveneau din ce în ce mai numeroase. Cei doi îşi 
pierduseră speranţa că într-o zi viaţa avea să le mai facă 
o bucurie. Lipsurile omeneşti stăruiau, dar binecuvânta-
rea Domnului le păşise pragul în ultima clipă de speranţă. 
Cezar se născuse la început de martie, sosind cu două luni 
înainte de a-i fi sorocul. 

Povara săraciei se legase de copilaş, care, cu trudă şi 
milă, fusese crescut creştineşte, devenind un tânar sănătos 
şi viguros, mândru la chipul şi portul său, dar umbrit de 
adevărul unei rădăcini uscate, pradă neajunsului. 

De multe ori Cezar căutase răspunsuri, în încercarea 
de a se lămuri pe sine însuşi de ce el şi nu altcineva. 
Ajunsese să creadă că asupra sa se abătuse un blestem 

din bătrâni şi că Dumnezeu îl folosea să răzbune păcatele 
neamurilor sale. În capul său el se socotea un martir, un 
om menit sacrificiului.  

Ce este oceanul cunoaşterii izbândei? Nu este 
norocul meu să mă ademenească... de-aş avea cugetul 
mai iscusit, portul mai înstărit. Săracii ai mei, blestemaţi 
de săracia aceasta, de o soartă rea, de un fiu aşa rău. Ah, 
de-aş putea măcar un puţin să-mi fie dat, pe care să-l 
mânuiesc cum trebuie ca să sap în piatră seacă! Dar ce 
sunt, ce suntem, ce sunt cei ce ne văd, ce ne aud, sau din 
contra, uit să fiu, uită să fie, să vadă, să audă... dar ce 
foloase am? Unul nu am... nici măcar unul!?

*

Sănătos să fii, că n-ai nevoie de căi lăturalnice. 
Frumuseţe lăuntrică, unealtă mai folositoare decât 
cealaltă, cea trupească. Dar ce va face cel sau cea care, în 
chip zeflemitor, a moştenit acest har iscoditor, ce ucide 
inima şi întunecă gândirea?  Dar care era costul amorului 
de fecioară, nestingherit şi deplin, atât să-i fi fost spus 
de cineva.

Glasurile sinelui nu mai încetaseră, graba 
lor istovitoare o copleşea pe dânsa, îngreunându-i 
respiraţia, mai ales când nopţile îi prigoneau somnul. 
Pasiunea amorului neîmpărtăşit o blestemase, îi curmase 
goliciunea gândului, îi dezbrăcase simţirea, revelându-i o 
dragoste risipitoare, prea iertătoare, prea viguroasă. 

Voluptatea propriului trup o călăuzea deseori 
spre un întuneric ispititor, ce îi ponegrise simţul firav, 
blestemându-i dragostea. Dar ce era această dragoste? 
Această dragoste nu o binecuvântase, ci o aruncase 
mai adânc în propria-i pierzanie. Căci necesitatea ei nu 
ar trebui să robească sufletul, ci să îl aline, când vântul 
bate rece. Dar pentru Ilinca nu era aşa. Pe ea o aruncase 
într-o nenorocire crâncenă, dureroasă... vai, dar atât de 
frumoasă!

Alungită în patul cu baldachin, copila închise ochii  
pentru a-şi aminti încă odată chipul celui pe care îl iubea. 
Gândul său adulmeca grăbit frânturi, în timp ce chipul 
său frumos se lumina treptat la dulcea revedere. 

Te-ai născut când? Ieri, azi... am şi uitat. Şi când 
mi te vei îngropa? Nutresc că poate mâine. Dar ce 
poruncitoare mă găsesc astăzi, şi oglinda asta ba chiar 
îmi arată rânjetul ăsta pofticios. Mi-am muşcat buza 
atât de tare... văd o sângerare, dar durerea unde-i? Cât 
de patetică sunt, acest fapt mă amuză, mă găseam astfel, 
mai precis, atât de căutătoare de nori în acele prime 
săptămâni de amorezare. Îmi vine să râd cu patos, ce-aş 
mai râde... de mine, nu de altul... nici măcar de el. Şi cine 
e acest el până la urmă? Ştiu de el doar că e iubit, amintit, 
atât de viu aici, lângâ sufleţel. Ce bătăi zvâcnite dorule, 
dar cine este el? Nu-mi spune, că nu vreau să ştiu. Eu 
sunt nimicul lui, pe când el...

Un jurnal fecioresc se scrie în dăţile pe când fata 
începe să-şi caute simţul în cuget şi invers. Intervine 
străinul, individul hărăzit tinerei într-un chip de care 
aceasta nu se poate nicicum lămuri. Frumuseţea tinerei 
fete se ponegreşte, pofta inimii pofteşte doliului, ochii 
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sclipitori devin plângători... în fine, copila se amorezează, 
se întâlneşte cu o  dragoste vrajmaşă, se lasă vrăjită şi 
uneori, iese pierzătoare...

 
*

Augustul înflăcărat. Oraşul huruia de o linişte 
secătuită, cerşind pomana cerului. Gâlceava unor glasuri 
ascuţite se poticneau pe străzile lăturalnice, a căror 
sărăcie se hrănea din mizeria şi dezgustul preaînaltei 
societăţi. O copilă desculţă îşi iscălise picioruşele pe 
treptele înflăcărate ale verandei, imitând cu stângăcie 
mişcările unei balerine ilustre, angajată la Teatrul 
Naţional. Chipul spălăcit ascundea o făptură uscăţivă, a 
cărei piele descoperea o frăgezime trupească accentuată, 
pricinuită de hrana care mai mult lipsea, dar şi drumurilor 
crâncene prin toropeală, vara, şi mocirlă în celelalte luni 
blestemate, când o însoţea pe mătuşa sa, să ceară pomană 
de la cei avuţi. 

Cezar aproape că se pierduse pe străzile acelui oraş. 
Căutase mahalaua de ceva timp, iar acum, în cele din 
urmă, găsind-o, simţise oarecum o notă de familiaritate. 
Acel loc îi amintea de acasă, de sărăcia şi tristeţea ce îi 
umbreau trecutul. Făcuse câţiva paşi, scuipând în dezgust 
pe aleea cimentată şi pătată de noroi. 

Aleea Merindelor nr. 23.
Aceasta era adresa pe care Cezar o căuta. Aspectul 

casei se diferenţia de celelalte barăci, improvizate 
din resturi de obiecte uzate şi bucăţi negricioase de 
lemn. Structura acesteia respecta un tipar clasic, fiind 
construită din cărămidă şi având ferestre largi, acoperite 
pe dinăuntru cu draperii de culoare stacojie. Acesta şi-a 
dres glasul, ciocnind potrivit în uşa de la intrare. După 
câteva clipe de aşteptare, o femeie corpolentă i-a deschis 
uşa şi, fără a-i pune vreo întrebare, l-a poftit înauntru. 

- Mama mi-a spus că ai ajutat-o mai demult. O 
cheamă Lena. Ţi-o aminteşti? Chipul său trăda o oarecare 
nervozitate, pe care Cezar încerca să o controleze prin 
tonul serios şi molcom.

- Nu vreau să-ţi ştiu numele. Presupun că ştiu de ce 
ai venit. Toţi ce-mi păşesc pragul vor asta. 

- Atunci să nu pierdem timpul, i-a răspuns Cezar 
femeii, care acum stătea aşezată chiar în faţa sa, la masa 
din sufragerie. 

- Am nevoie să-i ştiu numele şi un obiect de-al ei 
personal. Ai aşa ceva acum la tine?

În momentul următor, Cezar a scos din buzunar 
o clamă de păr, care încă păstra câteva fire din şuviţele 
posesoarei. 

- Mama mi-a zis că voi avea nevoie de asta. 
Femeia rânjise, aruncându-şi privirea în direcţia 

holului.
- A trecut atât de mult timp, dar mi-o amintesc aşa 

de bine. Era speriată, singură. Îmi era atât de milă de ea. 
Cum aş fi putut să nu o ajut? E ciudat că istoria se repetă. 
Oarecum. Mă rog, haide, spune-mi numele fetei.

- Ilinca. Acesta e numele ei.

*

Părăsise aşternuturile în grabă, învelindu-şi 
voluptatea corporală într-un veşmânt din satin, primul 
pe care îl găsise în torentul de isterie ce îi cuprinsese 
fiinţa. Un junghi nevăzut îi săgeta pieptul, tresărind în 
căutarea genţii şi a unei perechi de încălţări. Podeaua 
lucioasă se cutremura la auzul paşilor apăsaţi, care acum 
se armonizau în lumina diafană din holul casei. Ilinca 
găsise geanta, încălţase o pereche mai veche de pantofi, 
îmbrăcase pardesiul aşezat pe cuier,  iar acum mâinile 
sale ţineau strâns de mânerul uşii.

Trântise neglijent uşa, zgomotul pierdându-se în 
liniştea grea a casei.

*

Vinul fiert, friptura de vită şi tartele cu vişine încă 
erau aşezate pe masa din bucătărie. Ferestrele erau 
deschise, prin ele pătrunzând aerul îngheţat de februarie. 
Cezar aştepta tăcut în faţa şemineului. Focul scânteia, 
transformând treptat lemnele în urme de cenuşă. În 
mintea bărbatului stăruia amintirea dăţii în care călcase 
în casa acelei femei din strada Merindelor. Ochii îi 
păstra închişi, lăsându-şi capul să se sprijine de spătarul 
fotoliului. Îi era teamă. Aşteptarea nu îi făcuse plăcere 
niciodată. Şi-ar fi dorit ca ea să apară deja. Jocul trebuia 
să se termine chiar în seara aceea. 

Uşa cabanei se deschise silenţios, iar nu după mult 
timp vocea Ilincăi a umplut tăcerea. 

- Cezar? Cezar? Unde eşti? M-am speriat atât de 
tare, când am văzut mesajul de la tine.

După câteva secunde, silueta bărbatului s-a 
materializat în faţa sa, iar primul instinct al acesteia a 
fost să-i sară în braţe.

Glasul ascuţit, moliciuniea buzelor înroşite şi 
frumuseţea trupului ei îl copleşiseră imediat. Ilinca 
obişnuia să îl sărute încet, dar în acel moment gesturile 
sale căpătaseră îndârjire, curaj, pasiune. Involuntar, 
Cezar s-a lăsat pradă jocului, uitând pentru o clipă că 
acesta nu trebuia să mai aibă loc. Niciodată. 

- A durat până să ajungi. Mai mult ca de obicei. 
- Am rămas fără benzină pe drum. A trebuit să 

aştept pe cineva care să mă ajute. Un domn drăguţ s-a 
oferit să meargă cu mine până la o staţie de benzină din 
apropiere. 

- Aş fi preferat să fie un urâcios domnul acela. 
Ilinca a râs printre sărutări la auzul acestor 

cuvinte. 
- Lasă asta... spune-mi, ce s-a întâmplat? Ai spus că 

trebuie să vin aici urgent. Nu mai  înţeleg nimic. Ce cauţi 
de fapt aici? Ar fi trebui să fii în vizită la părinţii tăi. 

- Ilinca, te iubesc atât de mult.
- Ştiu asta, spuse ea râzând, dar tot nu mi-ai răspuns 

la întrebări.
- Iartă-mă că fac asta. Iartă-mă pentru tot.
Ilinca şi-ar fi dorit să pună şi mai multe întrebări. 

Sărutările şi atingerile ei îşi pierduseră din intensitate. 
Doar braţele lui Cezar o mai ţineau atât de aproape. El nu 
mai vroia să îi asculte vocea în acele ultime clipe, vroia 
doar să o simtă lângă el. Pentru o clipă, trupul împlinit 
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al Ilincăi se zbătuse, iar câteva ţipete estompate de 
săruturile lui asupritoare îşi făcuseră loc în holul rece al 
cabanei. 

La început nu înţelesese ce se întâmplă, dar când 
răceala cuţitului îi lovise spatele, înaintând spre inimă,  
ştiuse că totul s-a terminat. I-a atins chipul pe care îl 
iubise atât de mult, primind, în sfârşit, răspunsul la 
întrebările sale.

Ultima dată când o văzuse, ea îi căzuse rece în braţe. 
Transparenţa simţirilor pe care amintirea ei o trezea 
îl speria uneori. Mişcările voluptoase ale femeii din 
amintirea sa încă îşi lăsau greutatea asupra podelelor, iar 
oglinzile din dormitorul pe care cei doi obişnuiau să îl 
împartă, cumva, încă îi redau absenţa feminităţii sale, a 
machiajului rozaliu, a rochilor mulate pe coapsele bine 
conturate. 

Cezar nu îi înţelesese niciodată tabieturile, 
exprimarea covârşitoare, abundentă în teorii despre 
viaţă, dar, mai presus de orice, felul ei de a iubi. Cu toate 
acestea, îi lipsea prezenţa ei şi dragostea pe care nu o 
putea înţelege, nici simţi. Mobilierul din stejar, ferestrele 
largi, decorate cu draperii cafenii, se deschideau spre 
curtea din spate, unde leagănul ei, zdrenţuit de frig, încă 
era clatinat de bătaia slabă a vântului de Octombrie. Şi-ar 
fi dorit să aibă curajul să privească, să-şi înfrunte propria 
năpastă. Cumva, şi-ar fi dorit ca acolo să fie ea, să îi spună 
că a uitat totul, că a iertat, că îi înţelege acum motivele. 

Simţea în interiorul său cum frânturi din fiinţa Ilincăi 
încă încearcă să se potrivească, să se agaţe de bătăile 
inimii sale. 

Zâmbetul ei l-ar fi întâmpinat astăzi, buzele ei i-ar 
fi sărutat obrajii, iar mai apoi buzele. El i-ar fi întors 
sărutul, lăsând-o să se cuibărească la pieptul său. Acum 
s-ar fi întrebat din nou, cum, femeia aceasta, putea fi 
acelaşi copil din braţele sale. Zâmbea, dar ochii săi erau 
pierduţi în căutarea unor răspunsuri. La fel ca şi Ilinca în 
acea seară.

 
*

Pământul rămase umezit în urma furtunii. Peisajul 
trist al acelei dimineţi îl trăgea înapoi, în acea seară de 
februarie. Degetele sale lungi apucaseră o ţigară, iar 
în fundal se auzea radioul. Maya se trezise deja. Era la 
bucătărie, pregătind micul dejun. Era frumoasă. Dar 
nu suficient. Pentru întâia oară, acesta nu putea uita. O 
iubise. Prea mult mult şi prea târziu.

Mi-aş fi dorit să fi ales celălalt drum. Îmi este atât 
de dor de ea. Încă îmi este teamă să îi pronunţ numele. 
În fiecare seară îi visez chipul, o ascult cum îmi vorbeşte. 
Dar niciodată nu pot ajunge la ea. Sunt un om meschin, 
secătuit de orice lucru bun. Nimic din tot ce am acum nu 
poate compensa ce am pierdut în schimb.  

D E B U T  S . F

Cea de-a 29-a ediţie a Concursului naţional de proză scurtă Helion 
2014 se va desăşura în următoarea formulă :

lucrările, conţinând maximum • 30.000 de semne tipografice, vor fi 
expediate pe adresa redactiahelion@gmail.com până la 30 sep-
tembrie 2013 (data poștei sau a poștei electronice).
lucrările vor fi însoţite de un C.V. al autorului.• 

premiile vor fi următoarele :
premiul i – 800 lei1. 
premiul al ii – lea – 500 lei2. 
premiul al iii -lea - 300 lei3. 

Jurizarea va fi făcută în perioada 15 oct. - 30.oct. 2014, iar lucrările 
premiate vor fi anunţate în revista Helion on line, numărul din no-
iembrie 2014.

În ultimii ani, din cauza absenţei unor lucrări deosebite, nu s-a mai 
acordat premiul i.

lucrările premiate, ca şi menţiunile, vor fi publicate în revistele Helion 
(ediţia on line şi ediţia tipărită).
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terraFormarea, 

naŞterea unei paradiGme

cristian Koncz

1. Introducere

În articolul ştiinţific Terraforming Mars, publicat în anul 
2000, tânărul, pe atunci fizician danez, Kjetil Gjerde, deve-
nit 10 ani mai târziu un maestru al nanotehnologiilor, prezenta 
noţiunea de terraformare ca o nouă paradigmă, migrată din are-
alul ideatic science-fictional trecutului secol 20 în zona de cer-
cetare “serioasă”, science-facts de la începutul secolului 21.

Procesul complex de transformare climatică a unei planete, 
astfel încât aceasta să devină propice vieţii terestre, devenise un 
subiect science-fiction îndrăgit în zorii erei spaţiale. Nu trebuie 
să amintim decât doi mari clasici ai genului, Arthur C. Clarke şi 
Robert A. Heinlein. Primul cu romanul The sands of Mars – 1951, 
iar cel de-al doilea cu capodopera Stranger in the strangeland - 
1962. Primul autor, însă, din arealul science-fiction anglo-saxon, 
care propune ca idee centrală terraformarea, se pare că este Olaf 
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Stapledon, cu al său roman Last and First Men - 1930. 
Oceanul, ce se presupunea a acoperi planeta Venus, era 
folosit că sursă de oxigen printr-un proces de electroliză 
la scară planetară, dând naştere atmosferei respirabile 
pentru pământeni.

Migrarea noţiunii de terraformare din spaţiul 
sf spre cercetarea “serioasă” s-a petrecut treptat, pe 
măsură ce informaţiile legate de sistemul solar au cres-
cut exponenţial în urma misiunilor de explorare lansate 
în ultimii 40 de ani. În acest context, era normal că în 
colimator să fie luate planetele mai apropiate de Terra. 
Iniţial, specialiştii de la NASA au făcut corp comun, 
exprimând rezerve faţă de fezabilitatea proiectelor ima-
ginate de amatorii de “fantezii ştiinţifice”. Ulterior, din 
rândurile lor s-au desprins “eretici”, cel mai cunoscut 
fiind Carl Sagan.

În 1961 acesta publică teza sa de doctorat în astro-
nomie, având ca obiect de studiu atmosfera planetei Ve-
nus. Explicaţia temperaturilor foarte mari de pe Venus, 
după Sagan, era legată de radiaţia solară intensă şi ampli-
ficarea efectului lor caloric prin efectul de seră produs de 
concentraţia ridicată de CO2 din atmosfera planetei. Carl 
Sagan propunea un scenariu de scădere treptată a nivelu-
lui de CO2, prin însămânţarea de alge verzi specifice unor 
izvoare termale de pe Terra. Algele, mari consumatoare 
de dioxid de carbon şi generatoare de oxigen, ar fi modi-
ficat în timp de câteva milenii atmosfera, anulând efectul 
de seră şi pregătind planeta pentru pasul următor – eco-
poeza, crearea unui ecosistem, folosind plante şi animale 
aduse de pe Pământ.

Un proiect similar, la scară mult mai mică însă, a 
fost dezvoltat în 2012, la jumătate de secol de la ideea 
lui Sagan, în largul coastelor canadiene, în Columbia 
Britanică, având acordul oficialităţilor locale şi al indi-
enilor din rezervaţia aflată pe coasta Pacificului. Aceştia 
din urmă erau disperaţi din cauza scăderii dramatice a 
populaţiilor piscicole, singura lor sursă de venit.

Proiectul a pornit cu finanţare de la un miliardar 
excentric american, preocupat de fenomenul încălzirii 
globale, ce dorea realizarea unui experiment menit să 
scadă nivelul CO2 din atmosferă, dar nu obţinuse acor-
dul autorităţilor de mediu din SUA. 

Un vapor mineralier a împrăştiat peste 100 tone 
de pulbere de sulfat de fier, stimulând creşterea excesivă 
a planctonului, mare consumator de CO2 din apă şi 
atmosferă. Ca efect imediat s-a înregistrat creşterea 
concentraţiei de oxigen, concomitent cu scăderea CO2. 
În faza următoare planctonul rezultat, fiind sursă de 
hrană la baza lanţului trofic marin, a determinat reveni-
rea tuturor speciilor de peşti în zona de coastă şi creşterea 
semnificativă a producţiei în fermele piscicole amenajate 
pe litoralul canadian. 

Mai multe organizaţii ecologiste “conservatoare” au 
condamnat experimentul, invocând intervenţia umană 
hazardată în ecosistem şi lipsa datelor privind efectul pe 
termen lung. Însă adepţii terraformării au considerat ex-
perimentul un prim pas în rezolvarea problemei încălzirii 
globale, iar finanţatorul s-a arătat dispus să susţină pe 

viitor şi alte proiecte similare.

2. Bazele teoretice ale terraformării

Terraformarea ca proces implică modificări 
şi ajustări sustenabile ale temperaturii, presiunii şi 
compoziţiei gazelor din atmosfera planetei respective, 
cât mai aproape ce condiţiile de pe Pământ. De aseme-
nea, are ca deziderat prezenţa apei în stare lichidă. Nive-
lul radiaţiilor ionizante trebuie să fie redus. De aceea e 
esenţial stratul de ozon din stratosferă (sau alte gaze sub-
stitut).

Modelul de studiu cel mai uzitat este planeta Marte. 
Pe lângă apropierea de Terra, ce prezintă un important 
avantaj logistic, există şi multe asemănări astro- geofizice, 
aproximate prin indicele ESI (Earth Similarity Index). În 
cazul lui Marte, indicele ESI are valoarea de 0,64,  iar 
în cazul mai îndepărtatei Venus de 0,78. Date recente (4 
nov. 2013), sosite de la satelitul explorator Kepler, atestă 
prezenţa unui număr imens de exoplanete cu indice ESI 
peste 0,9 (peste 11 milioane) la nivelul Căii Lactee, cea 
mai apropiată fiind la 12 ani-lumină de Pământ. Câteva 
date comparative în cadrul Sistemului Solar:

Scenariile gândite (şi în viitorul apropiat aplicate) 
pentru Marte vor sta la baza terraformării exoplanetelor 
în etapă galactică a expansiunii umanităţii. Marte are în 
stadiul 0, observaţional, al intervenţiei umane, condiţii 
de viaţă pentru microorganisme şi apă în stare solidă, 
conform misiunii Phoenix Mars Lander din iulie 2008. 
Pe baza dovezilor adunate de misiunea spaţială Curios-
ity (august 2012—iulie 2013), în prezent se ştie că există 
apă potabilă pe Marte, sub formă de gheaţă în calotele 
polare.

3. Etapele terraformării

Vom urmări în continuare scenariul terraformării 
planetei Marte, cu principalele probleme ce trebuie re-
zolvate, modul de rezolvare fiind propus pe baza datelor 
aduse de expediţiile robotizate ce au amartizat în ultimul 
deceniu sau au scanat de pe orbită Planeta Roşie. Trebuie 
menţionat că exerciţiul de elaborare a unui plan de terra-
formare este un proces continuu, datele nou apărute pot 
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fi surprinzătoare şi pot schimba uneori dramatic priori-
tăţile în desfăşurătorul acţiunilor propuse, generând 
noi subclase de paradigme. Un exemplu concludent de 
schimbare a priorităţilor este legat de planeta Venus. În 
1961, când Carl Sagan elabora teoria sa privind terra-
formarea planetei,  măsurătorile astronomice au permis 
determinarea temperaturii din atmosfera venusiană în 
jurul valorii de 600 K. Studiile făcute în ultimii ani ai 
secolului 20 au confirmat această temperatură. Noutatea 
a venit după ce prima sondă spaţială a pătruns în densa 
atmosferă din apropierea suprafeţei lui Venus. Presiunea 
la sol este de peste 90 de bari, pe când în modelul imagi-
nat de Carl Sagan era de 4 bari. Aceste date noi legate de 
presiunea atmosferică au determinat abandonarea pro-
iectului terraformării planetei Venus şi au înclinat deci-
siv balanţa spre Marte.

Abordarea raţională, dublată de dorinţa de a crede 
şi înţelege noua paradigmă, pornind de la premisele sale 
teoretice, este cheia succesului într-un astfel de dem-
ers. Validarea sau invalidarea acestor modele teoretice 
aparţine viitorului, însă procesul în sine poate furniza 
soluţii surprinzătoare pentru probleme de actualitate 
(încălzirea globală e doar una dintre ele).

Premisele de la care pornim în cazul planetei Marte 
se bazează pe suma datelor strânse în ultimii 20 de ani. 
Ştim că planeta a avut în trecutul său îndepărtat (estimat 
în urmă cu 3,5 milioane de ani sau, altfel spus, în primul 
milion de ani de la formare) apă în stare lichidă, sub for-
ma unui ocean vast în emisfera nordică şi a unei reţele de 
râuri şi lacuri în emisfera sudică. De asemenea, a avut at-
mosfera bogată în CO2. Se pare că pe măsură ce planeta 
s-a răcit, CO2-ul a fost înmagazinat sub formă de gheaţă 
carbonică la poli şi impregnat la nivelul solului (regolit-
permafrost). Rarefierea atmosferei protectoare de CO2 a 
dus la dispariţia efectului de seră şi la accelerarea răcirii 
planetei. Apa în stare lichidă a dispărut, mai există însă 
rezerve importante de gheaţă, în special în calota polară 
nordică, cât şi, posibil, pe fundul canioanelor, foarte 
întinse ca lungime, unele cu adâncimi impresionante, de 
peste 10.000 m.

                                                                                                                     

*

Etapele pregătitoare ale terraformării marţiene 
sunt:

1. Creşterea temperaturii medii de la 210 K la 280 
K. Soluţii propuse - explozii termonucleare controlate, 
oglinzi plasate în spaţiu, care să concentreze lumina 
solară pe solul marţian.

2. Creşterea presiunii atmosferice - topirea calo-
telor polare şi a permafrostului ar elibera CO2, crescând 
presiunea atmosferică de la 50 la 150 milibari, chiar până 
la 500 milibari în cazul folosirii CO2 depozitat în regolit.

3. Asigurarea apei în stare lichidă în cantităţi mari 
- prin amenajarea unor rezervoare şi conducte amplasate 
în subsolul marţian din marile canioane.

4. Protecţie împotriva radiaţiei UV şi cosmice – în 
faza incipientă amenajarea unor megadomuri protejate, 

din materii prime extrase şi prelucrate de către roboţi pe 
Marte.

5. Accelerarea efectului de seră pentru încălzirea 
suprafeţei marţiene, prin folosirea unor derivati gazoşi 
fluoruraţi, eliberaţi în stratosferă.

Cele 5 etape fiind îndeplinite, se poate trece la 
ecosinteză, a 6-a etapă şi cea mai importantă, în care se 
pun bazele unui ecosistem sustenabil, folosind organisme 
adaptate prin inginerie genetică la condiţiile de mediu.

Literatura science-fiction a sfârşitului de secol XX 
abundă în exemple de terraformare, o analiză aproape 
exhaustivă a fenomenului, fiind cuprinsă în Trilogia 
Marţiană lui Kim Stanley Robinson (Marte Roşu 1993, 
Marte Verde 1994, Marte Albastru 1996). 

Structura epică a trilogiei, de tip saga, cu personaje 
numeroase şi acţiune desfăşurată pe multiple planuri şi 
de-a lungul mai multor generaţii, nu împiedică autorul să 
strecoare cu abilitate toate ipotezele science-based legate 
de terraformarea incipientă în primul volum Red Mars: 

- exploziile termonucleare controlate, menite să 
topească calotele polare şi să elibereze CO2. 

- puţuri de foarte mare adâncime, dând naştere 
unor vulcani, cu emisii importante de gaze şi căldură. 

- oglinzi gigantice plasate în spaţiu, concentrând lu-
mina solară pe suprafaţă planetei. 

- răspândirea în stratosferă a unui amestec de gaze 
fluorurate, menite să accelereze efectul de seră.

În al doilea volum (Green Mars) planeta este 
pregătită deja pentru etapa ecopoezei, fiind populată 
cu plante uni- şi multicelulare, obţinute prin inginerie 
genetică. Manipularea genetică duce la naşterea unor 
organisme mutante, adaptate condiţiilor extreme, şi 
mari producătoare de oxigen, putându-se vorbi deja de 
o biosferă marţiană.

Ultimul volum al trilogiei (Blue Mars) ne înfăţişează 
o planetă asemănătoare Pământului, cu râuri şi oceane, 
populată atât terestru cât şi acvatic cu plante şi animale.

Trilogia abundă de descrieri pertinente ale proce-
selor şi acţiunilor menite să terraformeze Planeta Roşie. 
Singura mare scăpare ar fi faptul că autorul comprimă 
cele 3 faze ale terraformării pe durata a 2 secole, proba-
bilitatea derulării fenomenelor cu o asemenea iteză fiind 
destul de mică. Demnă de remarcat este analiza atentă a 
aspectelor etice ale intervenţiei umane la scară planetară. 
În roman există diverse facţiuni ce se luptă pentru pro-
tejarea organismelor de origine marţiană, încercând să 
limiteze intervenţi aumană la strictul necesar. Foarte 
interesantă este poziţia autorului faţă de Pământ. În timp 
ce Marte devine Noul Paradis, atrăgând ca un magnet en-
ergiile pozitive ale pământenilor, Terra este zugrăvită în 
culori sumbre, suprapopulată şi sortită pierii, salvarea ei 
fiind considerată un demers lipsit de utilitate!

4. Terraformarea în mileniul trei

Ce noutăţi aduce în domeniul terraformării primul 
deceniu al mileniului trei? Ce noi paradigme se nasc?

Datele acumulate datorită expediţiilor marţiene ro-
botizate (Curiosity e doar primul dintr-o serie de labo-
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ratoare analitice ambulanţe) au întregit tabloul realist al 
unei planete îngheţate, cu atmosfera rarefiată, cu rezerve 
de apă doar în stare solidă, concentrată în calotele po-
lare. Creşterea treptată a temperaturii ar putea permite, 
cu resurse energetice şi logistice minime, colonizarea 
în scop explorator cu echipaje umane, în baze de cerc-
etare asemănătoare celor terestre din Antarctica. Dar si-
multan cu acestea ar putea fi desfăşurate liber pe solul 
marţian primele fiinţe vii, pionierii microbieni. Selectaţi 
cu atenţie din familia extremofililor specifici zonelor cu 
climatul cel mai dificil de pe Pământ (gheizere, conuri 
vulcanice active), cu un bagaj de super-gene rezistente 
la radiaţii, adăugat prin ingineria genetică, ei ar începe 
cu adevărat terraformarea. Tehnicile noi de manipulare 
genetică, pornind de la secvenţializare de ADN natural 
şi până la sinteză de ADN completă, vor servi la crearea 
de mutanţi microbieni cu diferite roluri, bine definite în 
cadrul procesului de terraformare.

Populaţiile microbiene (mutanţi de Chroococ-
cidiopsis sau Carnobacterium), odată eliberate în 
noul mediu, vor putea îndeplini sarcini diverse, de la 
creşterea concentraţiei de oxigen în atmosferă, până la 
îmbunătăţirea compoziţiei regolitului marţian, trans-
formându-l în sol fertil pentru plante aduse de pe Terra.  
În funcţie de necesităţi, acţiunea pionierilor microbieni 
va putea fi modulată sau reconvertită prin mesaje genice 
transmise cu ajutorul unor tulpini virale cu rol de mesa-
ger.

După profesorul Marvin Friedman, unul dintre 
părinţii exobiologiei moderne, descoperirile ultimilor 
ani, în ceea ce priveşte producerea de ADN sintetic, vor 
permite amplasarea de laboratoare mobile, complet ro-
botizate, la mare distanţă, pe Marte sau altă planetă-
ţintă.

Acestea vor putea recepţiona sub formă de sem-
nal radio şi apoi resintetiza mesajul genetic trimis de pe 
Terra şi, prin intermediul tulpinilor virale mesager, îl vor 
transmite pionierilor bacterieni, ajungând în metageno-
mul acestora: teleportare genetică.

Avalanşa de informaţii venite din domeniul in-
gineriei genetice cu trimitere directă la exobiologie 
surclasează datele adunate de misiunile spaţiale în 
Sistemul Solar. Progresele în acest domeniu sunt evi-
dente, deşi existau rezerve la jumătatea secolului 20. 
Unul dintre părinţii geneticii moderne, savantul ameri-
can J.B.S. Haldane, afirma, în 1963, că va fi necesar un 
mileniu, până când se va reuşi producerea de ADN sin-
tetic. A fost necesară doar o jumătate de secol pentru a 
înregistra această reuşită.

Sub torentul de informaţii noi, paradigmele vechi 
se prăbuşesc, dând naştere altora noi, tot mai ofertante. 
Dilemele etice le însoţesc la tot pasul:

- Generăm terraformarea spaţiului în căutarea Pa-
radisului terestru pierdut sau, mai bine, ne reconfigurăm 
metagenomic ADN-ul după chipul, asemănarea şi obi-
ceiurile fiecărei Lumi Noi, în care punem mai mult sau 
mai puţin robotizat piciorul?
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REZUMAT: Diferite texte recente tind să demonstreze 
faptul că ficţiunea este un concept care ar trebui diferenţiat 
de cel de naraţiune. Inclusiv discursul prescriptiv (norme, 
instrucţiuni etc.) poate servi la crearea unei lumi posibile în 
ficţiune, fără nevoia unei naraţiuni şi a unor personaje. Între 
altele, exemplul de ficţiune cu zombi, „La hora de la verdad” 
[„Ora adevarului”] (2003), de Santiago Eximeno, sugerează 
faptul că introducerea elementelor fantastice într-un discurs 
normativ contribuie la configurarea unui univers ficţional 
integral, care se caracterizează prin trăsăturile sale distopice. 
În această operă a lui Eximeno, atunci, când prin intermediul 
ficţiunii, sunt indicate mecanismele prin care Statul poate 
exercita o putere prescriptivă în detrimentul comunităţii. 

Poate fi ficţional un text prescriptiv? Poate fi măcar 
literară această organizare particulară a limbajului care este 
utilizată pentru a comunica ce trebuie făcut, pentru a se 
ajunge la un anumit obiectiv? Cum poate fi compatibilă cu 
literatura, care este în sine o manifestare liberă a creativităţii 
umane, funcţiunea esenţială a textelor prescriptive de a 
stabili norme sau instrucţiuni de diferite tipuri și cu diferite 
scopuri, la care esenţialul este să fie înţelese și urmate, și, 
care, drept urmare, trebuie să fie simple, precise și clare? 
Pentru a fi eficace, receptorul trebuie să înţeleagă întocmai 
ceea ce emiţătorul dorește să comunice. În mod ideal, 
textele prescriptive au un caracter neechivoc, iar limbajul 
folosit nu este un scop în sine, nici nu are menirea de a 
atrage atenţia asupra propriei substanţialităţi, pentru a da 
naștere unor efecte estetice, o frumuseţe suficientă sieși, 
independent de orice referent sau funcţiune. Dimpotrivă, 
discursul prescriptiv urmărește generarea unor consecinţe 
practice. Spre deosebire de o poezie sau un roman, o normă 

sau o instrucţiune nu are nevoie să producă o anumită 
plăcere, ci orientează acţiunea în această lume, nu în lumile 
imaginare sau ipotetice ale literaturii, filosofiei sau, chiar 
și, ale știinţei. De exemplu, o reţetă își are rostul în felul de 
mâncare ce va să fie pregătit, urmându-se instrucţiunile 
acesteia, precum un manual de instrucţiuni tehnice, care se 
întocmește pentru aparatul pe care trebuie să-l asamblăm 
sau să-l facem să funcţioneze. În ciuda idealismului evident 
al multor legi, sub care pare să zacă o posibilă lume utopică 
(dar, poate, și factibilă), unde să fie respectate drepturile 
omului și există cu adevărat libertăţile și democraţia, sunt 
normele și reglementările care dictează și interzic, prescriu, 
în lumea noastră meschină, drept pentru care în întocmirea 
lor se renunţă la abstracţiuni pentru a putea explica, cu 
mai multă claritate și putere de persuasiune, cum anume 
trebuie să ne plătim impozitele, de exemplu, sau ce are să 
se întâmple în practică, dacă ne hotărâm să nu ţinem seama 
de ordinele puterii, oricât de stupide sau de dăunătoare ar 
fi ele.

Așadar, ce e literar în toate acestea? Unde mai rămâne 
bogata ambiguitate a textului poetic, care nu doar că 
permite, dar chiar stimulează interpretări diverse, până într-
atât încât bibliotecile ajung să probeze o răbdare infinită, 
găzduind pe rafturile lor a nu știu câta interpretare definitivă 
a lui Quijote, Hamlet sau Luceafărul? Unde mai rămâne 
plăcerea dezinteresată (și uneori masochistă) a lecturii? La 
o primă vedere, discursul prescriptiv și scrierea literară sunt 
concepte într-atât de diferite, că nu ar încăpea nici măcar 
discuţia unei confluenţe între acestea. Cu toate acestea, 
textele pur și, în general, prescriptive nu lipsesc cu totul din 
istoria literaturii. Instrucţiunile, complete ale Le Mesnagier 
de Paris, scrise de către un burghez, la finele secolului al XIV-
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lea, către soţia sa, inclusiv reţete de bucătărie, apar într-o 
colecţie dedicată clasicilor medievali francezi, desigur graţie 
valorii de mărturie vie și detaliată a unei civilizaţii, care, 
probabil, ne este atât de îndepărtată precum o ipotetică 
societate din viitor. Interesul istoric și politic, alături de 
frumuseţea limbajului, explică motivul pentru care legile 
au reușit totuși să intre în canonul literar de la codul lui 
Hammurabi și până la Constituţia Politică a Monarhiei 
Spaniole din 1812, care figurează în lista textelor clasice ale 
literaturii hispanice. Din acest punct de vedere, rigiditatea 
retorică al textelor prescriptive, a căror funcţionalitate 
îi scutește, conform concepţiei evidente a redactorilor 
acestor texte, de orice grijă asupra stilului și chiar privitor la 
proprietatea si corectitudinea limbii, pare a fi un fenomen 
contemporan, care coincide în rest cu o distincţie mult mai 
clară între înscrisul factual și funcţional, și scrierea creativă 
sau literară, care tinde să se asimileze cu stilul ficţional, în 
afara domeniului liricii. În schimb, premergătorii noștri 
aveau o idee mult mai amplă asupra artei cuvântului. 
În urma exemplelor citate s-ar putea afirma că anumiţi 
critici și istorici, cu mult posteriori, au atras atenţia asupra 
unei componente de literalitate a respectivelor, texte 
prescriptive care nu se aflase în intenţia autorilor lor, dar e 
de ajuns să luăm în considerare folosirea versului, ca marcă 
literară evidentă pentru a observa că discursul prescriptiv 
ar putea fi compatibil cu o scriere estetică, după cum o 
demonstrează artele (adică, instrucţiuni cu acte în regulă) 
precum Ars amatoria sau Ars amandi ale lui Ovidiu sau L’Art 
poétique (1674) a lui Nicolas Boileau. 

Proza prescriptivă nu era nici ea mereu doar 
funcţională. În afară de textele poematice în proză ale 
unora, scrierile din „Manual de instrucciones” (Historias de 
cronopios y de famas, 1962), de Julio Cortázar, caracterul 
satiric, care se degajă din folosirea imaginativă și parodică 
a registrului lingvistic prescriptiv, poate fi considerat o 
marcă hotărâtoare pentru determinarea literalităţii și în 
alte exemple, precum “Directions to Servants” (1731), de 
Jonathan Swift, sau, în vremuri mai moderne, „Anxietal 
Register B” (1969; Alien Accounts, 1982), de John Sladek, 
și unele dintre „Istruzioni per l’uso” (Il secondo diario 
minimo, 1992), de Umberto Eco. Totuși, aceste pastișe ale 
formularelor administrative emise de către o putere din 
ce în ce mai coercitivă și, implicit, cacotopică, în Sladek, 
sau a diferitelor instrucţiuni și recomandări din cadrul 
diferitelor discursuri (istoric, academic etc.) care se revelă 
drept experimente retorice tratate în manieră umoristică, 
în Eco, par să îmbrace un caracter excepţional. De fapt, 
nici parodia, nici, cu atât mai puţin, folosirea versului, nu 
contribuie în mod practic la conservarea dimensiunii literare 
a câmpului prescriptiv în prezent, dar asta nu înseamnă nici 
că expresia literară și normativă se disting întotdeauna în 
zilele noastre. Deși rare, există texte prescriptive recente 
care îi încredinţează registrului prescriptiv sarcina de a crea 
universuri ficţionale, conferind astfel discursului normei 
un caracter literar mult mai clar decât în experimentele 
satirice menţionate ale lui Sladek sau Eco, mai ales dacă 
ţinem seama de faptul că ficţiunea tinde să se constituie, 
în zilele noastre, în marca principală a literalităţii obiectelor 
lingvistice cu vocaţie artistică. 

Introducerea pasajelor descriptive de diverse tipuri nu 
este un fenomen neobișnuit în ficţiunea modernă, așa cum ar 
putea sugera exemple precum scurtul cod în versuri pentru 
lupi, situat între fantezia fabulistică și abordarea xenofictivă, 
intitulat „The Law of the Jungle” (The Second Jungle 
Book, 1895), de Rudyard Kipling, și, în aria culturii populare 
contemporane, Charter of the United Federation of Planets1, 
care face parte dintr-un document auxiliar care tinde să îi 
completeze enciclopedia2, de univers ficţional născut într-
un mediu și prin intermediul unui discurs, care nu are nimic 
a face cu sfera normei sau a instituţiilor, audio-vizualul seriei 
de televiziune Star Trek (1966-1969) și continuările sale, 
al cărui succes a deschis calea unei importante producţii 
scrise, nu doar în forma naraţiunilor, ci și a manualelor și 
chiar a documentelor de factură ficto-istoriografică. Textele 
prescriptive nu posedă o independenţă funcţională nici în 
cazul acesta, nici în altele3, ci doar contribuie la îmbogăţirea 
unui univers de ficţiune preexistent. Ficţionalitatea sa este, 
carevasăzică, derivată. În schimb, operele la care ne referim 
se caracterizează prin atacarea unei munci, care ar putea 
părea aproape imposibilă la prima vedere, altfel spus, să 
obţină ca o serie de norme, recomandări sau manuale de 
folosinţă să degaje o lume posibilă de caracter fictiv4, fără 
a recurge nicidecum la naraţiune, dar apelând la descriere 
doar cu scopul expoziţiunii auxiliare a normelor sau 
instrucţiunilor, subordonându-se acestora. Însăși existenţa 
lor obligă la un răspuns afirmativ la întrebarea pe care o 
ridicam încă de la început, adică, poate fi ficţional un text 
prescriptiv? Acum nu mai rămâne decât să ne întrebăm cum 
s-a manifestat fictivitatea în forma prescripţiilor în practica 
literară reală. 

Toate textele prescriptive ficţionale recente pe care le 
cunoaștem se pot clasifica într-o amplă categorie a literaturii 
proiective, mai puţin poate cel intitulat „Decreto-Lei nº 54” 
(Visões, 2003), de Octávio dos Santos, prin intermediul 
căruia un stat, fără o localizare geografică, nici cronologic 
sau implicit cacotopic, dă naștere unui spaţiu imaginar 
„Instituto de Apoio ao Suicídio” [Institutul pentru Sprijinirea 
Sinuciderilor] (Santos, 2003: 53) cu nuanţe sarcastice și chiar 
absurde. Literatura proiectivă ar cuprinde operele de factură 
fantastică, miraculoasă, știinţifico-fantastică și, în genere, 
dezangajate de orice obligaţie de a da impresia că sunt o 
reflectare iluzorie a ceea ce în mod convenţional se înţelege 
prin realitate, fie ea exterioară (istorie, obiceiuri, organizare 
socială sau politică), fie interioară (sentimente, emoţii, vise 
etc.). În schimb, lumile posibile ale literaturii proiective „se 
despart considerabil de caracteristicile lumii empirice în 
ceea ce privește faptul că se petrec—în aceste lumi create—
fapte care în respectiva lume empirică nu se pot întâmpla, 
din cauza unei imposibilităţi pragmatice, poate fizică, poate 
spaţială sau temporală” [se separan considerablemente 
de las características del mundo empírico en cuanto a 
que ocurren —en estos mundos creados— hechos que 
en dicho mundo empírico no pueden darse debido a una 
imposibilidad pragmática, quizás física, quizás espacial o 
temporal] (Moreno, 2010: 91), astfel încât se evită din start 
confuzia ipotetică între această lume empirică asupra căreia 
intenţionează să acţioneze prescripţia în general, și acea 
lume unde o face, în universul paralel al ficţiunii, prescripţia 
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imaginară. Existenţa unor elemente, fără îndoială, fictive 
în cadrul textului prescriptiv, indică necesitatea lecturării 
sale ca un obiect ficţional, ceea ce distinge acest text de 
prescriptiv de altele unde hiperbola și ironia servesc, alături 
de alte mijloace retorice, pentru a conferi dimensiunea de 
literalitate unor norme sau instrucţiuni, care nu mimează 
existenţa unor entităţi factualmente inexistente și chiar 
imposibile (de exemplu, marţieni sau zombi), ci doar 
alterează (printr-o deformare de perspectivă, alegorie etc.) 
aspectul entităţilor pur factuale care populează textul literar 
prescriptiv. Astfel, de exemplu, sunt factuali servitorii operei 
prescriptive menţionate a lui Swift, sau toate obiectele din 
chestionarul lui Sladek, în vreme ce au un caracter proiectiv 
și funcţionează, în consecinţă, ca niște mărci ale ficţionalităţii 
animalele antropomorfizate din legea junglei versificată de 
Kipling sau viitoarea Federaţie a Planetelor Unite. Așadar, 
în cadrul acestui tip de prescripţii nu se produce conflictul 
logico-semantic, pe care îl implică introducerea, de natură 
exclusivă, în lumea posibilă a ficţiunii, a unor entităţi factuale 
drept locuri reale sau personaje istorice, pentru că acestea 
apar în combinaţia cu altele inventate, care ficţionalizează 
automat textul. 

Ficţiunea proiectivă este cea care este mai clar 
legată de existenţa virtuală a unor lumi fictive. Poate din 
acest motiv, adică, deoarece confuzia dintre planul factual 
și cel fictiv iese a priori din calcul, a fost în mod deosebit 
propice pentru experimente cu discursuri alternative la cele 
narative, precum fanteziile generate în mod primar prin 
apelul la descriere, între care se pot enumera, de exemplu, 
genuri precum călătoria cosmică vizionară, începând cu 

ciceronianul Somnium Scipionis (cca. 52 î.e.n.) până la 
Star Maker (1937), a lui Olaf Stapledon; panoramele geo-
etnografice ale utopiei clasice, sau acelea geo-ficţionale 
urbogonice moderne de la Le città invisibili (1972), de Italo 
Calvino, pe lângă ficţiunile care adoptă limbajul descriptiv al 
știinţei pentru a expune proprietăţile unor entităţi imaginare, 
precum „The Marvellous Properties of Thiotimoline” (Only 
a Trillion, 1957), de Isaac Asimov, sau “Bau und Leben der 
Rhinogradentia” (1957), de Gerolf Steiner (sub pseudonimul 
Harald Stümpke), între alte bestiarii fantastice. Acestor 
ficţiuni non-narative ar trebui să le adăugăm genul discursiv 
care ne ocupă și pe care am putea să-l numim, ca o simplă 
propunere terminologică, ficţio-prescripţie, a cărui scurtă 
istorie contemporană o vom revedea înainte de a ne focaliza 
asupra unui text în mod deosebit semnificativ pentru bogăţia 
universului său ficţional și varietatea mijloacelor utilizate. 

Unul dintre primele exemple de texte ficţio-descriptive 
(post-)moderne este intitulat „Manual para maquinistas 
marcianos”, de Manuel Derqui, al cărui manuscris poarta data 
de 1961, deși nu a fost publicat decât postum, abia în 2008. 
Este vorba despre o ficţio-prescripţie pură, după cum indică 
însuși titlul („Manual pentru mașiniști marţieni”), pentru că 
amplasează norma în sfera ficţio-știinţifică a unui ipotetic 
sistem de transporturi de pe o planetă deja cunoscută, cât și 
nelocuită în momentul scrierii textului. După cum o descrie 
editoarea sa (Carabantes, 2008: LII-LIII): 

„unul dintre puţinii extratereştri, pe care îi putem găsi 
în opera sa se află în povestirea «Manual para maquinistas 
marcianos», text în a cărui notă de subsol suntem informaţi 
că este «unicul vestigiu al acestei civilizaţii descoperit în 
Marele Deşert Radioactiv de pe Marte». Într-un ton umoristic 
se detaliază într-un compendiu minuţios procedurile pe care 
aceşti maşinişti vor trebui să le urmeze pentru a conduce 
convoiul. De la sfaturi în caz de altercaţii cu alţi maşinişti, 
la ierarhia pe care trebuie să o aibă fiecare tren. Un soi de 
despotism curios, unde prea puţin contează ce vrea călătorul, 
cum tot atât de puţin importă şi mijloacele de care se foloseşte 
Maşinistul (între altele telepatie, magnetism, extorsiune, iluzii 
controlate sau acţiunea directă), a cărui singură funcţiune va 
fi cea de a-i rade pe ceilalţi, transformându-se în «Domnul 
şi Stăpânul absolut al convoiului», astfel încât voinţa sa, 
exprimată sau nu, să aibă caracter de lege executorie şi 
inapelabilă. Tonul întregii povestiri este al unui metodic 
program plin de indicaţii şi formalităţi de urmat, fiecare mai 
nebunească, dar păstrându-se acea logică internă de care 
întregul text are nevoie” [Uno de los pocos extraterrestres 
que podemos encontrar en su obra se encuentra en el relato 
«Manual para maquinistas marcianos», texto en cuya anotación 
a pie de página se nos informa de que es «el único vestigio 
de civilización encontrado en el Gran Desierto Radiactivo de 
Marte». En clave de humor se va detallando un minucioso 
compendio sobre los procedimientos que estos maquinistas 
deberán seguir para guiar el convoy. Desde consejos en 
caso de altercados con otros maquinistas, a la jerarquía que 
todo tren debe tener. Una suerte de curioso despotismo en 
el que poco importa lo que desee el viajero, como tampoco 
los medios de los que se sirva el Maquinista (entre otros 
telepatía, magnetismo, extorsión, espejismos controlados 
o la acción directa), cuya única función será arrastrar a 
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los otros, convirtiéndose en «Dueño y Señor Absoluto del 
convoy», teniendo su voluntad, expresada o no, carácter de 
ley ejecutiva e inapelable. El tono de todo el relato es el de 
un metódico programa lleno de indicaciones y formalidades 
a seguir, a cual más disparatada, pero guardando esa lógica 
interna que todo texto necesita].

Această logică este necesară mai ales dacă trebuie 
să dea impresia de rigoare a unei norme cu caracter 
prescriptiv. Această normă desenează imaginea unei puteri 
omnipotente totalitare asupra unei societăţi, aceea a 
călătorilor sau a plebei, care nu are decât dreptul de a se 
supune. Sub ironia și umorul negru de care este îmbibat 
textul, tabelul de prescripţii generează un univers dual cu 
opresori și oprimaţi, care se declară în mod retoric tocmai 
prin intermediul diferenţei discursurilor prescriptive aplicate 
unora și altora. În timp ce călătorii sunt supuși domniei legii, 
a cărei expresie semiotică neechivocă este codul legislativ 
împărţit în titluri și articole care organizează sistemic o serie 
de ordine și pedepse, ultimul paragraf, destinat mașiniștilor, 
se intitulează semnificativ „Consideraţiuni generale și 
sfaturi” [Consideraciones generales y consejos] și adoptă 
forma unor simple recomandări. Din aceasta se desprinde 
imaginea unei lumi cacotopice de luptă permanentă între 
Mașiniști, „până la eliminarea totală a indivizilor din convoiul 
dușman sau din cel propriu” [hasta la total eliminación 
de los individuos del convoy enemigo o del suyo propio] 
(Derqui, 2008: 607), dar alegerea construcţiilor verbale 
non-imperative exprimă egalitatea dintre ei și deferenţa 
care le este datorată, graţie faptului că sunt deţinătorii 
puterii pe teritoriul lor (convoiul), în timp ce folosirea 
juridică a timpurilor verbale (viitor cu valoare de imperativ 
în originalul spaniol) indică, tocmai la nivelul discursului, 
relaţia de completă subordonare a călătorilor-cetăţeni în 
faţa puterii. Alegerea celor două stiluri normative diferite 
conturează în mod coerent chipul cacotipic al fictivei 
civilizaţii marţiene înainte de autodistrugerea sa radioactivă, 
o civilizaţie a cărei oroare este evidenţiată tocmai de răceala 
obiectivă a normei juridice. A se citi, în aceasta privinţă, un 
pasaj revelator (606): 

„Articolul: 11.— Orice individ sau indivizi vinovaţi de 
a fi născocit cuvinte sau gânduri dizidente sau înfierbântate 
faţă de sistemul impus de către Maşinist va fi pedepsit prin 
eliminarea în cuptorul dezintegrator al locomotivei” [Artículo 
11.º— Todo individuo o individuos culpables de obrarse 
palabras o pensamientos disidentes o tibios respecto al 
sistema implantado por el Maquinista será castigado con la 
eliminación en el horno desintegrador de la locomotora]. 

Drept contrast, între „sfaturile” către Mașiniști 
figurează următorul (606):

 „b) În vederea fortificării voinţei comune a 
convoiului, este convenabil ca unele dintre eliminări şi, în 
special, cele din clasele auxiliare, să fie realizate de către 
Maşinist personal, folosind propriul şi contondentul apendice 
puternic” [b) Al objeto de tonificar la voluntad común del 
convoy, es conveniente que algunas de las eliminaciones 
y en particular las de las clases auxiliares, sean realizadas 
personalmente por el Maquinista, usando de su propio y 
contundente apéndice caudal]. 

Acestui exemplu menţionat de cacotopie5 ficţio-

prescriptivă i se circumscrie, în România, un alt deosebit 
experiment timpuriu de folosire ficţională a unui discurs 
normativ, adică, „Domus” (1992; versiune definitivă în 
Basme geoestaţionare, 2008), de Dănuţ Ungureanu. Acesta 
vine să îmbogăţească genul prin adoptarea unui al doilea 
mare tip de discurs prescriptiv, acela al instrucţiunilor în 
vederea creării unui mecanism imaginar care ar putea 
echivala, în zona literară, obiectelor suprarealiste, cu 
diferenţa fundamentală că autorul nu dă impresia că ar 
căuta o sugestie onirico-poetică a acestor obiecte, ci, mai 
degrabă aspectul de teroare, nu pe de-a-ntregul diferit de 
cel conţinut în ficţio-prescripţia lui Derqui, cu care coincide în 
ceea ce privește atenţia acordată dimensiunii socio-politice, 
pe lângă caracterul său de ficţiune completă oferită fără 
nevoia de a recurge la intrigă, la o soluţie narativă (Opriţă, 
2008: 47):

„În travestiul precisului stil administrativ, Domus este o 
povestire indirectă. Deşi reprezentat ca o scenă goală, cadrul 
ei se conturează atât de pregnant în filele «prospectului», 
încât nu mai e nevoie de un subiect şi de o rezolvare efectivă: 
singurul subiect posibil în lumea sa anticipată apare rezolvat 
dinainte, în profitul lor, de născocitorii obiectului K-30”. 

Acest obiect construit, urmând instrucţiunile de o 
precizie și o răceală înfiorătoare, este o locuinţă de un tip foarte 
deosebit, care îţi impune prezenţa abominabilă pe măsură 
ce o edificăm în minte în conformitate cu instrucţiunile 
care conformează textul. Gradualitatea construcţiei fictive, 
care însoţește și scoate în evidenţă, tot gradual, expresia 
caracterului terifiant al obiectului și al societăţii care l-a 
creat, exploatează o caracteristică definitorie a acestui tip 
de discurs prescriptiv, adică, privitor la natura esenţială a 
ordinii în care sunt enunţate instrucţiunile, pentru că numai 
dacă este urmată întocmai această ordine, sarcina (obiectul 
sau procesul) la care se referă va fi executată corect, iar, în 
acest caz crearea artefactului fictiv și, indirect, a lumii sale. În 
„Domus”, obiectul K-30 este o kasa pe care locatarul poate 
(și trebuie) să o construiască într-un mediu învăluit într-o 
substanţă necunoscută și ucigătoare, numită POL. Aspectul 
locuinţei se deduce din descrierea accesoriilor sale (prin 
litere și cifre, ca în oricare alt manual de montaj) și, chiar 
dacă aspectul general spartan se observă cu ochiul liber, 
anumite detalii aduc noutăţi prospective, care fac trimitere 
nu doar la pericolul din mediul înconjurător proiectat, ci și la 
aspectul controlator al ordinului socio-politic. De exemplu, 
există un circuit informaţional, care funcţionează automat 
în kasa în mod permanent și a cărui pana va fi comunicat sub 
pedeapsa de încarcerare pe termen nedeterminat, în timp 
ce descrierea sistemului dușului indică faptul că nu folosește 
doar pentru curăţenia corporală, ci și pentru alimentaţie, 
prin intermediul unui gel nutritiv standard, cu administrare 
externă, printr-un sistem organizaţional care fixează și 
programul de lucru (de 16 ore) în kasa, care nu poate fi părăsit 
fără o permisiune prealabilă. Aceeași organizare prevede și 
procedura de urmat în caz de expulzare, prin catapultare, a 
locuitorului în caz de pericol de moarte, posibilitate care nu 
pare deloc ieșită din comun, judecând după „Lista accesoriilor 
conţinute de conteinerul compartimentat «e»” (Ungureanu, 
2008: 15), care cuprinde filtre, mănuși izolatoare, arme 
de foc, butelii de gaz narcotic, acizi și chiar un dispozitiv 
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pentru autoîmbălsămare. De fapt, chiar este menţionat 
între utilizările sugerate pentru kasa enumerate în anexa 2 a 
acestor instrucţiuni, dincolo de izolarea totală sau parţială și 
alte disfuncţionalităţii, „[provocarea controlată a decesului” 
(16)]. Aceste elemente caracteristice constituie o lume cu 
un profil post-apocaliptic, greu locuibilă. Cu toate acestea, 
nu doar condiţiile de mediu sunt cele care par să fi făcut 
necesară generarea unui sistem organizaţional draconic 
pentru societatea care a subzistat, ba chiar și controlul 
nașterilor și, pe cale de consecinţă, interzicerea absolută, 
în interiorul obiectului K-30, a oricărei activităţi „care ar 
putea conduce la reproducerea persoanei consumatorului” 
(14). Un „Avertisment major!!!” indică faptul că „[o]biectele 
aparţinând gamei K, precum și altele din game similare, 
constituie experimente incluse în programul de cercetări 
sociale aprobate” (15), astfel încât consumatorul este 
redus, în această lume posibilă, la categoria de cobai, a cărui 
casă este în realitate o colivie în care primește alimentaţie și 
nu prea poate face altceva decât să lucreze. Individul este 
redus la stadiul de unelte vii închise în interiorul obiectului 
construit, sub controlul absolut al unei organizaţii, despre 
care nu se cunoaște aproape nimic, inclusiv scopurile și 
justificările reale, motiv pentru care neliniștea kafkiană pe 
care o inspiră ordinea strictă a prescripţiei (o ordine care 
corespunde fără îndoială terorii produse de organizaţia 
care a emanat respectivele instrucţiuni) nu poate fi redusă 
la nivelul unei simple polemici ideologice, spre deosebire 
de distopia prospectivă clasică. Confruntarea de idei nu 
pare să aibă nimic a face cu universul din „Domus”, chiar 
dacă denumirea persoanei prin termenul de „consumator” 
face o trimitere indirectă la o civilizaţie nu cu mult diferită 
faţă de a noastră, unde până și chestiunile cele mai 
vătămătoare pentru interesele individului sunt comunicate 
prin intermediul limbajului pseudo-consensual al publicităţii 
și propagandei. Nu mai este vorba doar despre strivirea 
individului prin intermediul ameninţării cu represiunea, ci de 
a-l convinge de faptul că tot ceea ce se dispune prin mandat 
totalitar este pentru binele său (14-15): 

„[Obiectul K-30 asigură cu succes condiţiile de securitate 
necesare desfăşurării unei vieţi normale a consumatorului. 
[...] Prin gradul său de elaborare, impus de criterii riguros 
selecţionate, complexul standard de boxe corespunde ideal 
relaţiilor individ-POL, individ-societate, individ-individ]”. 

În felul acesta, un document cu o aparenţă tehnică atât 
de inocentă, în forma unui manual de montaj și folosinţă, se 
transformă într-o dezvăluire, nici didactică, dar nici calată 
ideologic către o doctrină sau alta, a unei stări de lucruri 
a cărei tipologie prospectivă nu este un obstacol pentru 
aplicarea la civilizaţia noastră, chiar dacă păstrează o marjă 
în ceea ce privește o eventuală ancorare localistă cu referire 
la contextul curent. În același timp, apelul la discursul 
prescriptiv elimină orice risc de melodramatism politic sau 
personal. Obiectivitatea absolută a textului nu face nimic 
altceva decât să intensifice efectul său retoric și, pe cale de 
consecinţă, impresia că nu există, și nici nu poate exista, 
nicio ieșire, oarecum analogă unei altei importante ficţiuni 
românești, „Lobocoagularea prefrontală” (scrisă în 1948 
și publicată postum, în 1982), de Vasile Voiculescu, în care 
discursul istoriografic configurează o panoramă cacotopică 

la fel de glacială și disperată, cu deosebirea că Voiculescu 
explicitează sistemul totalitar, în vreme ce Ungureanu îl 
prezintă prin intermediul unui procedeu eufemistic mai 
potrivit pentru timpurilor noastre, unde Puterii îi place să 
se înconjoare de vălurile de simulacru și disimulare, și unde 
legile tind să traseze o lume fantastică eutopică, în faţa 
căreia folosirea discursului prescriptiv în scopuri contrare, 
ca în exemplele prezentate, devine cam subversiv.

Acest tip de procedeu critic, prin intermediul unui 
discurs neobișnuit pentru domeniul ficţiunii, așa cum este 
cel prescriptiv, este utilizat și de Santiago Eximeno în „La 
hora de la verdad” [„Ora adevărului”]. Dincolo de interesul 
artistic, această operă prezintă un deosebit interes din 
punct de vedere istoric pentru că a apărut înainte de cea 
mai faimoasă operă care folosește formatul instrucţiunilor 
în varianta unui ghid sau a unui manual tehnic: best-seller-ul 
lui Max Brooks, The Zombie Survival Guide (2003). În pofida 
acestui fapt, afirmaţia potrivit căreia volumul de pe urmă ar 
crea un univers fictiv este discutabilă, pentru că epidemia 
de zombi pare să aibă un caracter ipotetic. Recomandările 
ghidului sunt oferite pentru orice eventualitate, aspect 
evidenţiat prin faptul că printre aceste se numără o serie 
de instrucţiuni diferite, în funcţie de gravitatea epidemiei. 
Drept urmare, nu există un postulat fictiv în adevăratul 
sens al cuvântului; posibilul univers construit nu apare ca 
un obiect existent în sfera semiotică a ficţiunii, ci abia ca 
o posibilitate, ca o lume posibilă stricto sensu. Din această 
perspectivă, ghidul respectiv este tot atât de factibil și de 
puţin fictiv, precum cărţile care explică formula prin care 
s-ar putea ajunge în mod practic pe Marte. Același autor 
pare să-și fi dat seama despre acest deficit de ficţionalitate în 
momentul în care adaugă un paragraf privitor la „Recorded 
Attacks”, nimic altceva decât o sumă de istorisiri despre 
atacuri imaginare ale zombilor în trecut, scrise după retorica 
discursului istoriografic. În rest, același Brooks va pune în 
mod magistral în cadrul ficţiunii premisele instrucţiunilor din 
ghid, în special pe cele caracteristici respectivilor zombi, în 
următorul său Word War Z (2006), al cărui model discursiv, 
acela al istoriografiei orale, reușește să întruchipeze un 
univers fictiv integral. Acest univers are, repetăm, un 
precedent ficţio-descriptiv clar în felul în care este tratat 
cronotopul actual al morţilor vii în „Ora adevărului”, care a 
fost publicată cu luni înainte de apariţia ghidului lui Brooks 6, 
chiar dacă nu va fi cuprinsă într-un volum până la publicarea 
lui Bebés jugando con cuchillos (2008).

Autorul spaniol, al cărui interes pentru experimentare, 
pe baza discursurilor moștenite la nivelul construcţiilor 
fictive, poate fi considerat o caracteristică esenţială a operei 
sale7, prezintă aici un raport care „elaborează Departamentul 
de Sănătate al Statelor Unite pe pornind de la instrucţiunile 
privitoare la aspectele care trebuiesc urmărite în cazul în 
care se produce un prim deces al unei fiinţe dragi din familie” 
[elabora el departamento de salud de los Estados Unidos 
con las instrucciones sobre cómo proceder en caso de tener 
lugar la primera defunción de un ser querido] (Casas, 2012: 
12). Respectivul raport are, la prima vedere, un caracter 
descriptiv. Dă impresia că ar fi vorba pur și simplu de a 
explica populaţiei care sunt diferitele posibilităţi existente 
de face faţă decesului unei rude, sub forma unei serii de 
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sfaturi binevoitoare cu scopul de a ajuta cetăţenii să înfrunte 
greaua încercare. Statul mizericordios și paternal (sau 
maternal?) își prezintă chipul cel mai solidar, preocupându-
se peste măsură de bunăstarea unor cetăţeni liberi și, în 
aparenţă, responsabili finali pentru deciziile lor, așa cum 
vine indicat și în subtitlu, care dă de-o parte până și termenul 
de recomandări, pentru a scoate în evidenţă hotărâri pe 
care trebuie să le ia indivizi independenţi. Cu toate acestea, 
faptul că această libertate nu este decât un simulacru poate 
fi observat în folosirea construcţiilor imperative în același 
paragraf unde se manifestase intenţia de a lăsa o impresie 
înșelătoare de autonomie, deoarece raportul intenţionează 
să ofere un răspuns la întrebările referitoare la „măsurile 
neapărate, la deciziile care trebuiesc luate și la prevederile 
legale cu care ne confruntăm atunci când moartea va să 
apară pentru prima dată în familia noastră” (Eximeno, 2013: 
53a) [las medidas que hemos de adoptar, las decisiones que 
debemos tomar y los requerimientos legales con los que 
nos enfrentaremos cuando la muerte llegue por primera 
vez a nuestra familia] (Eximeno, 2008: 77). Sunt decizii care 
trebuie luate în mod obligatoriu în vederea îndeplinirii unor 
prevederi legale care, cu toate că sunt disimulate, constituie 
și pe mai departe nucleul tare al documentului. 

Chiar dacă aspectul informativ predomină din punct 
de vedere cantitativ, discursul prescriptiv constituie osatura 
întregului text, care este înţesat de fraze unde apar ca 
elemente semantice determinante cuvinte sau expresii 
prescriptive precum trebuie și se impune, pe lângă unele 
verbe la modul imperativ, chiar dacă nu atât de numeroase, 
așa cum se potrivește exerciţiului eufemistic al puterii 
în organizarea contemporană, reflectată, sub forma 
unei parabole în „Ora adevărului”. Astfel, rolul central al 
prescripţiei în economia operei poate fi observat în însăși 
prezentarea grafică, deoarece instituţia, care se presupune 
că este autoarea textului, subliniază, prin folosirea unor marcatori 
tipografici, pentru 
e n u m e r a r e a 
„ d i f e r i t e l o r 
prevederi legale care 
trebuie îndeplinite” 
(55a) [diversos 
requerimientos 
legales que deben 
ser cumplidos] 
(81), cât și în cazul 
documentelor pe 
care trebuie să le 
înainteze pentru 
a se putea trece la 
varianta alternativă, 
mai periculoasă 
decât eliminarea 
cadavrului prin 
înhumare sau 
incinerare, așa-
numita „depunere 
c o n t r o l a t ă ” 
(56b) [encierro 
c o n - t r o l a d o ] 

(84). Aceste documente, alături de aluzia oportună la 
abilitatea represivă a Statului în cazul unor neîndepliniri ale 
recomandărilor din raport8, îi reamintesc cititorului că se află 
în faţa unui text administrativ și, ca atare, unul prescriptiv, 
deoarece administraţia publică, pentru că aceasta acţionează 
prin intermediul textului, își face cunoscută, prin astfel de 
mijloace, voinţa sa și pretenţiile, care sunt obligatorii prin 
definiţie9 și, pe cale de consecinţă, trăsătura definitorie a 
discursului este determinată de valoarea sa de regulatoare10. 
În această privinţă, pasajele descriptive par să îndeplinească 
nu doar funcţiunea de a informa, ci, mai ales, pe aceea de 
a-i indica cetăţeanului care trebuie să ia niște hotărâri în 
privinţa morţii cadrul bine delimitat de acţiunea Statului, în 
care își poate exercita acea libertate largă, în aparenţă, dar 
care este, de fapt, îngrădită de expansiunea competenţelor 
organismelor, publice, și chiar private (firmele de pompe 
funebre funcţionează până la un anumit punct precum niște 
entităţi parastatale), în universul pe care Eximeno ajunge 
să-l configureze prin dozarea abilă a datelor sale factuale 
și imaginare. Dincolo de tonul liniștitor și pozitiv care este 
utilizat, detaliile textului tind să orienteze lectura către 
interpretarea sa ca fiind un produs al unei ordini înţesate de 
conotaţi negative.

Spre deosebire de ficţio-prescripţiile proiective ale lui 
Derqui sau Ungureanu, cea a lui Eximeno pare a fi puternic 
ancorată în contextul lumii noastre, în aceste aici și acum, 
și se reflectă iluzoriu, precum o copie mimetică a realităţii 
contemporane, inclusiv în planul exprimării. Stilul însuși 
al originalului împinge realismul textului către imitarea 
prozei curente a traducerilor slabe din engleză11, astfel încât 
Eximeno evidenţiază prin mijloace lingvistice o situaţie de 
subordonare politică și culturală care se observă tocmai din 
cauza adoptării acelorași recomandări ale centrului imperial 
ca reprezentând un ghid de urmat și pentru ţările subalterne, 
o problemă care e în mod clar de nivel planetar și care probabil 

va fi tratată într-
un mod ase-
mănător celui ur-
mat de modelul 
nord-american. 
Cu toate acestea, 
h e g e m o n i a 
monoculturală 
care există cu 
adevărat e comen-
tată ironic în 
notele de subsol 
ale traducătorului, 
care îndeplinesc 
funcţiunea de 
de mascare, su-
gerând ce se as-
cunde în spatele 
noului limbaj de 
c o r e c t i t u d i n e 
politică dominant 
în societate. Ast-
fel, nota 5 explică 
includerea în 
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raport a dezminţirii totale, aparentă inutilă în context 
respectiv (enumerarea avantajelor sociale ale donării de 
organe), cum „că ar exista o piaţă neagră a vânzări de 
inimi” (54b) [que exista un mercado negro de venta de 
corazones] (80) în ţară, din cauza apariţiei unui reportaj 
care ar denunţa desfășurarea respectivului trafic, a cărui 
sămânţă de adevăr în lumea ficţională creată este reîntărită 
prin altă notă, a 15-a, în pasajul unde ni se indică dificultăţile 
și cheltuielile mari pe care le presupune alimentarea 
celor depuși din cauza regimului alimentar special. Un alt 
comentariu al traducătorului este și mai explicit în denunţul 
la adresa falsităţii politicii și administraţiei. Guvernul, cum se 
cuvine într-un stat al bunăstării revelate de fericirea publică, 
încurajează opţiunea donării complete a defunctului, după 
trecerea celor trei ani regulamentari în care este depus în 
instalaţiile speciale pentru a putea fi vizitat și îngrijit (inclusiv 
chirurgie estetică; să nu uităm că este vorba despre o 
societate de consum și a superficialului) de rudele sale și pe 
cheltuiala acestor (57a):

„Donarea completă garantează Statului posibilitatea 
de a utiliza decedaţii în modul în care consideră mai potrivit, 
odată cu trecerea celor trei ani de depunere controlată. 
Realizarea unei donări complete înseamnă încredinţarea în 
grija Statului, care va ști el să acţioneze în orice eventualitate. 
Se întreprind primii pași în direcţia controlului și a educării 
răposaţilor, orientând programul în direcţia creării de locuri 
de muncă și spre integrarea socială” [La donación completa 
garantiza al estado la posibilidad de utilizar a los fallecidos 
de la forma que considere más conveniente transcurridos 
los primeros tres años del encierro controlado. Realizar 
una donación completa es confiar en el estado, que sabrá 
cómo actuar ante cualquier eventualidad. Estamos dando 
los primeros pasos en control y educación de fallecidos, 
orientando el programa hacia la creación de puestos de 
trabajo e integración social] (85). 

Nota 16 a traducătorului informează despre existenţa 
organizaţiilor pentru drepturile omului, care se opun 
exploatării prin muncă a celor decedaţi, în numele unei 
viitoare și îndoielnice integrări a acestora în normalitate, dar 
această exploatare se dovedește a fi tot mai acceptabilă și 
mai bine văzută, inclusiv folosirea acestora la Hollywood, 
ca actori secundari în filmele de groază. Dincolo de umorul 
negru și macabru al acestei aluzii la înfloritoarea industrie 
culturală, care prosperă în jurul morţilor vii, pericolul pe 
care aceștia în reprezintă pentru Umanitate în enciclopedia 
ficţională, pe care a edificat-o această industrie, mai 
ales prin intermediul mass-media sau al cărţilor atât de 
vândute precum cele ale lui Max Brooks, s-a controlat în 
lumea posibilă din „Ora adevărului”. În locul unei epidemii 
apocaliptice pe care o presupune creșterea constantă a 
unui număr de ne-morţi, o creștere aproape imposibil de 
rezolvat și care sperie prin teribilul entropiei maxime, care 
ar implica amplificarea acestui număr, până într-atât încât să 
ajungă să-l depășească pe cel al oamenilor vii și vulnerabili, 
masa zombilor se află în America din ficţio-prescripţia lui 
Eximeno sub control strict. În mod concret, este vorba 
despre o Americă, încarnare a pragmatismului, care, 
analizând chestiunea, a transformat aceste fiinţe în mână 
de lucru gratuită, adică, în sclavi de la care să poată trage un 

folos, după ce în prealabil au fost depuși în mod controlat în 
acele „clădiri mari, foarte bine amenajate” (56b) [grandes 
edificios excelentemente acondicionados] (84), care par 
mai degrabă niște lagăre de concentrare. Dacă ţinem cont 
de faptul că morţii vii au servit în mod tradiţional drept 
simbol al ameninţării, pe care ar fi putut-o reprezenta pentru 
puterea constituită, o izbucnire radicală de nesupunere 
civică, vom înţelege în ce măsură se îndepărtează Eximeno 
de acea vulgata a hermeneuticii în subiectul zombi12, și cum 
inversează funcţiunea simbolică, atunci când transformă 
instinctele metaforic numite revoluţionare ale acelora 
într-un nou impuls pentru construcţia unui stat, care, de 
la capitalismul liberal avansează către un capitalism de 
Stat înzestrat cu trăsături proprii celor reflectate în marile 
distopii moderne. Între altele, declaraţia conform căreia 
întoarcerea la sclavie ar fi „o iniţiativă excelentă, care, cu 
ajutor tuturor americanilor, s-ar putea transforma odată cu 
trecerea anilor într-o dovadă extraordinară a progresului, 
demnă de a fi imitată și de restul lumii” (57a) [una excelente 
iniciativa que, con el apoyo de todos los norteamericanos, 
podrá convertirse con el paso de los años en una admirable 
muestra de progreso a imitar por el resto del mundo] (85-
86), pare să facă trimitere la îndoctrinarea generalizată și la 
expansionismul ideologic al regimurilor totalitare din secolul 
al XX-lea, fapt căruia i se adaugă transformarea indivizilor în 
obiecte (în cazul acesta, a morţilor, în ciuda potenţialului de 
reumanizare la care se face referire), reduși la simple unelte 
în cadrul unei mașinării totalizatoare, de care nu pare a fi 
posibil să scapi nici măcar mort (sau transformat în zombi). 
Nu trebuie să uităm, pe de altă parte, nici faptul că în „Ora 
adevărului” regimul admite iniţiativa privată și o anumită 
libertate a cetăţenilor, dar faptul că morţii vii, care, firește, 
vor fi din ce în ce mai numeroși, sunt donaţi către Stat, ne 
duce cu gândul către un monopol în formare al forţelor 
de producţie care urmează să se reflecte, din perspectivă 
administrativă și juridică, într-un intervenţionism crescut al 
Statului în sfera privată, prilejuit de criza zombilor și pe care 
tonul prescriptiv al acestor recomandări îl dovedește cu 
supra de măsură. Societatea supusă atenţiei noastre în „Ora 
adevărului” nu este încă totalitară, dar poate fi considerată 
deja cacotopică. În discursul puterii, imitat într-o mod foarte 
abil în text, nu lipsește nici ideea manipulării limbajului de 
către Stat (57a):

„Sperăm, de asemenea, că, dacă veţi observa orice 
fel de neregulă în ceea ce privește serviciile prestate de 
agenţia funerară—cum ar fi tratamente vexatorii la adresa 
cadavrului, atitudine nerespectuoasă, probleme la al doilea 
deces, condiţii inumane în cursul depunerii controlate, 
utilizarea nepotrivită a cuvântului zombi —să le comunicaţi 
această fără întârziere autorităţilor locale” [Esperamos 
asimismo que si observa cualquier tipo de irregularidad en el 
trato dispensado por la funeraria —como tratos vejatorios 
al cadáver, actitud irrespetuosa, problemas en el segundo 
deceso, condiciones inhumanas en el encierro controlado, 
uso indiscriminado de la palabra zombi...—, lo comunique 
sin dilación a cualquier autoridad local] (86).

Dincolo de ideea implicită, potrivit căreia particularii și 
întreprinderile nu au voie să exercite tratamente vexatorii 
și inumane, poate pentru că ar pune sub semnul întrebării 
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monopolul Statului în această privinţă, interzicerea folosirii 
cuvântului zombi pentru a-i numi reflectă apropierea între 
folosirea propagandistică a limbajului de către regimurile 
totalitare din trecut și cel al democraţiilor actuale, unde 
realitatea nu se schimbă, ci doar forma în care ea este 
numită, pentru a lăsa impresia că, prin schimbarea denumirii, 
s-a schimbat și obiectul vizat. Există, desigur, diferenţe 
evidente între cele două tipuri de exprimări cacotopice, 
deoarece limbajul dictaturilor se bazează pe o manipulare 
mincinoasă, în vreme ce, acela folosit de democraţiile post-
moderne recurge mai degrabă la eufemismul generalizat, 
și tocmai sub această formă este întâlnit în lumea posibilă 
a lui Eximeno, drept o caracteristică fundamentală, până 
într-atât încât se constituie într-un element fundamental a 
strategiei sale retorice. Ficţionalizarea discursului prescriptiv, 
care apare drept un element de bază declarat în celelalte 
exemple menţionate ale genului, este disimulată eufemistic 
în „Ora adevărului”. Jocul oficial de măști al prescripţiei, 
disimulat, își găsește corespondentul într-o semioză 
ficţională care lasă impresia unei reprezentativităţi depline. 
Primele paragrafe din recomandările Departamentului 
Sănătăţii pot fi aplicată, fără nicio modificare antropologiei 
actuale, în ceea ce privește moartea, ba chiar ar putea fi 
regăsite în biografia tehnică funerară pe care autorul pare 
să o fi studiat cu atenţie și folos. Iniţial, abia dacă observăm 
ceva neobișnuit, cum ar fi aluzia la „locul de odihnă al 
decedatului” (53b) [alojamiento del fallecido] (77), loc de 
odihnă care ar putea fi înţeles ca echivalent eufemistic al 
noii sale case din cimitir. Aceste indicii devin din ce în ce mai 
numeroase pe măsură ce avansăm cu lectura. Din cele nouă 
puncte în care este împărţită „Ora adevărului”, până la finalul 
cei de-al patrulea nu există nicio referinţă la faptul că decesul 
nu va fi fiind ceva definitiv, așa cum a fost dintotdeauna, în 
timp ce în al șaselea și al șaptelea se prescrie ca, la anumite 
cadavre (copii, cadavre supuse autopsiei), creierul trebuie 
extras înainte de a putea dispune de corp, într-un termen 
de maximum două zile. Între dispoziţiunile prevăzute, care 
fac obiectul celui de-al optulea punct, se află două mai puţin 
obișnuite: depunerea controlată și donarea, în vreme ce 
alte două, incinerarea și înhumarea nu diferă mult prea mult 
de practicile actuale, cu excepţia posibilităţii expuse a unei 
depuneri efemere13. Cele două posibilităţi finale indică faptul 
că morţii sunt aceia numiţi în mod curent prin termenul 
extrem de nepoliticos de zombi, astfel încât cititorii, la 
curent cu enciclopedia ficţională de rigoare, își pot explica 
amănuntele legate de extragerea creierelor și reușesc să 
interpreteze noi eufemisme, precum modalitatea de a 
indica antropofagia prin simpla aluzie la „anumite produse 
care nu se obţin foarte ușor” (56b) [ciertos productos que 
no son fáciles de conseguir] (85) sau la comportamentul 
de prădător de cadavre, ale căror acţiuni „se limitează 
la emisia unei serii incoerente de gemete și o atitudine 
neobișnuit de violentă în prezenţa fiinţelor vii, ajungând să 
realizeze acte de agresivitate extremă, dacă nu sunt opriţi” 
(57a) [se limitan a emitir una serie inconexa de gruñidos y 
mostrarse inusualmente violentos en presencia de seres 
vivos, llegando a realizar actos de extrema agresividad si 
no se les detiene] (85), întocmai așa cum sunt prezentaţi 
ei în filme sau la televizor, începând de la filmele primare 

ale cronotopului, regizate de George A. Romero (Night 
of the Living Dead, 1968, și continuările sale), înainte de 
dezvăluirea lor ca zombi în paragraful final citat. Utilizarea 
eufemismelor ca procedeu de dozare a materiei de ficţiune 
servește și la sugerarea controlului Statului asupra situaţiei, 
în contrast total cu ceea ce se întâmplă în mod normal în 
ficţiunile despre zombi14. Cuvântul care acoperă sugerează 
un proces normat în care acel novum perturbator al ne-
mortului a fost integrată în ordinea oficială, ca un element 
ca oricare altul din cadrul administraţiei, care îi cuprinde 
și vizează pe toţi. Din acest punct de vedere, Eximeno 
introduce o abordare inedită asupra unui subiect exploatat 
mai ales din perspectiva potenţialului său de teroare, prin 
caracteristica sa de primejdie anunţată (sau așteptată) 
a unei apocalipse planetare în cadrul căreia moartea ar 
urma efectiv să înghită o umanitate văzută precum un 
organism teribil de finit, precum oricare dintre indivizii care 
o compun. Înfiorarea și neliniștea pe care o aduce cu sine 
ficţiunea monstrului sinistru tipic din povestirile fantastice 
este substituită complet de stimulul intelectual produs de 
alt tip de monstru, cel al perspectivei, care se definește 
ca fiind „acel monstru imposibil din societatea noastră 
contemporană, dar plauzibil conform regulilor propriei 
noastre lumi empirice și care este folosit ca instrument 
retoric pentru a pătrunde mai adânc în neliniștile culturale 
ale fiinţei umane” [aquel monstruo imposible en nuestra 
sociedad actual, pero plausible según las reglas de nuestro 
mundo empírico y que es empleado como herramienta 
retórica para profundizar en inquietudes culturales del ser 
humano] (Moreno, 2011: 477). Zombii din „Ora adevărului” 
nu produc groaza, nici nu au un caracter fantastic, ci 
prospectiv și știinţifico-fantastic. În ciuda canibalismului 
și al agresivităţii, transformarea fiinţei umane în monstru 
lasă o marjă temporală suficientă, pentru ca sistemul să 
fie în stare să strunească monstrul și să-l pună în slujba sa, 
supunându-l domniei imperativelor legale, precum ceilalţi 
membrii ai corpusului social sau, poate, ca un supliment 
în vederea exploatării. Astfel, prezenţa zombilor, ca 
element suprem de ficţionalism în cadrul operei, reprezintă 
elementul suprem care caracterizează societatea viitoare15 
propusă, unde tratamentul aplicat celor decedaţi servește 
drept o foarte expresivă piatră de hotar, pentru a putea 
califica această proză, din punct de vedere etic și politic, 
ca fiind o cacotopie. Eximeno își aduce astfel contribuţia 
importantă la scurta, chiar dacă valoroasa tradiţie a ficţio-
prescripţiei prospective cu caracter non-conformist, adică 
tradiţia recentă a regulamentelor creatoare de lumi fictive 
care, prin intermediul unei retorici rafinate și originale, într-
un context literar dominat de narativa mai convenţională, 
utilizează propriul discurs normativ al puterii, pentru a 
analiza ironic, ab ipso ferro, mijloacele de manipulare a 
acestui discurs, care este prezentat mereu astăzi ca fiind 
manifestarea voinţei eutopice a celor care și-o apropriază, 
zice-se în numele binelui comun al tuturor, pământeni și 
marţieni, vii și morţi. Dimpotrivă, Eximeno și predecesorii 
săi demonstrează prin fapte că este perfect posibilă 
construirea unei lumi ficţionale consistentă, fără nevoia de  
a inventa intrigi sau personaje, care nici măcar nu ar putea 
exista, ca principiu, într-o operă (ficţio-)prescriptivă. Aceste 
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ficţiuni nu sunt, așadar, povestiri și, în consecinţă, ilustrează 
observaţia evidenţei, chiar dacă nu este întotdeauna luată 
în considerare de către critică, conform căreia ficţiunea și 
naraţiunea nu sunt noţiuni echivalente și, de aici rezultă 
interesul său deosebit pentru istoria și teoria literaturii, care 
se adaugă valorii sale artistice proprii, deloc neglijabilă, în 
opinia noastră17. 

note:

1. Acesta este titlul cel mai comun. În Star Trek Star 
Fleet Technical Manual (1975), de Franz Joseph, acea Cartă 
se numește „Articles of Federation”.

2. O caracteristică esenţială a lecturii de science-
fiction, chiar dacă noţiunea este aplicabilă oricărui tip de 
ficţiune nemimetică, ar fi aceea că „cunoștinţele necesare 
pentru înţelegerea romanului nu trebuie construite toate 
pas cu pas, pe măsura desfășurării aventurilor personajului, 
ci trebuie extrase dintr-o sursă bine determinată” [les 
connaissances nécessaires à la compréhension du roman 
ne sont pas toutes à construire, pas à pas, au fil des 
aventures du personnage, mais elles sont aussi à puiser 
dans un stock identifié] (Langlet, 2006: 8). Acest bagaj 
de teme, argumente și, chiar, mijloace formale, constituie 
enciclopedia pragmatică a receptorului de ficţiuni. Cum 
se realizează acest proces de receptare activă, în direcţia 
construirii enciclopediei ficţionale, a fost descris în felul 
următor: „[Cititorul raportează universul ficţional pe care 
tocmai îl descoperă nu la ceea ce există cu adevărat, ci la ceea 
ce știe sau crede că știe, adică la enciclopedia sa maximală. 
Mai susţineam că toate aceste cunoștinţele din acea 
enciclopedie de uz personal au aceeași valoare de adevăr, 

indiferent dacă vorbesc despre un spaţiu și o istorie reale sau 
imaginare; diferenţa ontologică dintre realitatea obiectivă și 
cea ficţională dispare în momentul în care pătrunde într-un 
spaţiu imaginar, unul al tuturor posibilităţilor. Atunci când 
citește o carte, lectorul este de fapt cufundat într-o altă 
lume, în care au existat nu doar Napoleon și al doilea război 
mondial, ci și Fabrice del Dongo și al treilea război mondial, 
ba chiar câteva sute de războaie cu extratereștrii. Au existat, 
fiindcă așa ne spun scriitorii, iar în universurile ficţionale ei 
sunt creatori de realitate”] (Gheo, 2007: 91-92).

3. De exemplu, „Come fare l’indiano” (Il secondo 
diario minimo, 1992), de Umberto Eco, parodiază imaginii 
ridicole oferită despre amerindieni în universul ficţional 
generic al western-urilor. Menţionata „lege a junglei” a lui 
Kipling posedă o independenţă semiotică deplină în cadrul 
cărţii în cadrul căreia a apărut, fiind în versuri și prezentată 
prin intermediul paratextului, care o precede, ca fiind un 
text pseudo-referenţial, care ar ilustra un aspect al naraţiunii 
(normele de comportament al animalelor din fabulă), dar 
universul ficţional inclus în poem este cel creat în întregul 
volum, astfel încât are un caracter auxiliar în enciclopedia 
sa, într-un fel analog lui Charter din Star Trek, deși cu o 
diferenţă substanţială existentă între imaginea comună a 
Cartei Naţiunile Unite și o capodoperă în versuri și retorică 
(în sensul pozitiv, tradiţional al acestui cuvânt), precum în 
acest poem prescriptiv al lui Kipling. 

4. În cadrul criticii literare se produce deseori o 
confuzie între conceptul logico-filosofic de „lume posibilă 
” și cel literar de „lume ficţională”, astfel încât sunt 
utilizate ca și cum ar fi interșanjabile. De dragul diversităţii, 
aici folosim expresia de lume posibilă ca echivalent al 
denumirii de univers ficţional (acest termen este mai larg 
decât adjectivul „fictiv”, deoarece ficţional este rezultatul 
unei operaţiuni pragmatice prin care se înţelege, datorită 
aspectelor imaginar și autonom faţă de realitatea factuală, o 
entitate care înglobează elemente imaginate fictive și altele 
referenţiale). De fapt, „lumile ficţionale sunt constelaţii 
concrete de stări de lucruri, care, ca lumi posibile, nu sunt 
plăsmuite în lumea reală. Cu toate acestea, este foarte clar 
că lumile posibile, într-adevăr, nu sunt înfăptuite în lume, 
dar ele sunt realizabile (înfăptuire care explică însăși ideea 
de posibilitate), în timp ce lumile fictive nu doar că nu sunt 
plăsmuite în lume, dar sunt și nerealizabile, din moment ce 
aparţin unei sfere diferite a posibilităţii și a imposibilităţii 
în general” [fictional worlds are concrete constellations 
of states of affairs which, like possible worlds, are non-
actualized in the world. Yet, it is obvious that possible 
worlds are indeed non-actualized but actualizable (an 
actualizability that explicate the very idea of possibility), 
whereas fictional worlds are non-actualized in the world 
but also non-actualizable, belonging to a different sphere of 
possibility and impossibility altogether] (Ronen, 1993: 51). 
Astfel, „lumile ficţionale posedă o autonomie ontologică, 
neîmpărtășită de alte contexte sau alte versiuni ale lumii. 
[…] Ficţionalitatea, ca proprietate pragmatică, depinde în 
totalitate de context, dar, în același timp, textele ficţionale 
își marchează autonomia tocmai în raport cu respectivul 
context” [fictional worlds possess an ontological autonomy 
not shared by other possibilities or by other world versions. 
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(...) Fictionality, as a pragmatic property, is wholly context-
dependent, but at the same time fictional texts register 
their autonomy in relation to this very context] (95). Lumile 
ficţionale se supun unor reguli logice și semantice proprii, 
care sunt paralele și independente de cele care domină lumea 
reală sau versiunile acesteia considerate reale. Un univers 
fictiv este o construcţie (lingvistică, în literatură), fiecare fiind 
rezultatul unui mod de configurare unic, astfel încât „zona 
fictivă a entităţilor este organizată prin modalităţi retorice 
de definire, care afirmă autonomia și autosuficienţa lumii 
edificate” [the fictional domain of entities is organized by 
rhetorical modes of definitization that affirm the autonomy 
and self-sufficiency of the world constructed] (143). Aceste 
modalităţi retorice pot corespunde diferitelor tipuri de 
discurs, între care se numără și cel prescriptiv, în cazul în 
care servește la crearea unei entităţi ficţionale paralele și 
independente din punct de vedere logic sau semantic faţă 
de lumea reală în care operează în mod normal prescripţia. 

5. Aici este folosit termenul de cacotopie pentru a 
desemna orice tip de societate pe baza unor coordonate 
spaţio-temporale, determinate într-o lume posibilă, ficţiona-
lă sau nu, care se caracterizează printr-o serie de trăsături 
considerate în mod curent negative, faţă de polul opus, 
eutopia, ale cărei trăsături predominante vor fi cele 
considerate ca fiind pozitive, ideale etc. Termenii de utopie 
și distopie desemnează în acest context felul în care 
cacotopia și eutopia pot fi transpuse din punct de vedere 
discursiv în ficţiune, astfel încât utopia (și antiutopia, dacă 
dorim să introducem criteriul extratextual al valorii) se 
caracterizează prin implementarea lor printr-un discurs, 
în principal descriptiv, iar distopia, prin recurgerea la un 
discurs în principal narativ. În utopie, „caracterul static 
al naraţiunii dintr-o lume a cărei practică este îngheţată 
în fixitatea demonstraţiei, este anti-romanesc prin 
excelenţă” [la staticità narrativa di un mondo la cui stessa 
prassi è congelata nella fissità della dimostrazione — è 
antiromanzesca per difetto] (Guardamagna, 1980: 25), în 
timp ce, în cazul distopiei, „noua lume nu este descrisă, ci 
explorată sau văzută; reprezentată prin identificarea cu 
punctul de vedere al protagonistului” [il mondo nuovo non è 
descritto, ma esplorato o vissuto; rappresentato attraverso 
l’immedesimazione col punto di vista del protagonista] 
(34), iar „distopia este, așadar, roman” [la distopia è quindi 
romanzo] (35-36).

6. The Zombie Survival Guide a apărut în septembrie 
2003. „La hora de la verdad” a fost publicată pentru prima 
dată în martie 2003, în volumul 9 (Seria a 2-a) a antologiei, 
număr care a fost comentat în revista electronică 
argentiniană Axxón în 21 august 2003.

7. Santiago Eximeno (n.Madrid, 1973) este un scriitor 
hotărât să elimine graniţele încetăţenite dintre marea 
literatură și așa-numita paraliteratură, urmând o abordare 
literară frecventă în rândurile autorilor din generaţia sa 
pentru care genurile tematice dispreţuite de cei care dictează 
canonul (mai ales literatura science-fiction și de groază 
în cazul autorului nostru) este cultivată cu aceeași grijă 
structurală, retorică și stilistică, precum în cazul ficţiunilor 
care aparţin tipurile consacrate de către instituţia literară, în 
afara faptului că le alternează în cadrul producţiei lor literare și 

chiar în aceeași colecţie de povestiri, volume a căror varietate 
intrinsecă ușurează coexistenţa genurilor și a discursurilor, 
motiv pentru care sunt preferate de acești scriitori. Eximeno, 
însuși, este cunoscut mai ales pentru naraţiunile scurte 
și micropovestiri, fiind „unul dintre scriitorii de referinţă 
pentru povestirile de groază din Spania, cu lucrări traduse în 
mai multe limbi” [uno de los referentes del cuento de terror 
en España, con obra traducida a varios idiomas] (Moreno, 
2009: 365). „Ora adevărului” se circumscrie unui proiect de 
îmbogăţire formală a literaturii fantastice prin intermediul 
adoptării unor procedee discursive înnoitoare. A publicat, 
de exemplu, în 2012, Refranero zombi, care adaptează 
proverbele și zicătorile populare la universul morţilor vii, 
așa cum acesta se conturează în enciclopedia generică 
alimentată de cinematografie, televiziune, literatură și benzi 
desenate. Anterior, repetase experienţa ficţio-prescripţiei 
atunci, când a inclus în volumul său de povestiri fantastice 
și de groază Obituario privado (2010) textul intitulat „Tu 
bebé diabólico”, care reprezintă o parodie la manualele 
de auto-ajutorare, atribuit unei autoare imaginare, care le 
explică viitoarelor mame felul în care trebuie să facă faţă 
corect onoarei de a da naștere și a crește, până la momentul 
emancipării sale precoce, un bebeluș-diavol. Această ficţio-
prescripţie nu este lipsită de calităţi, în comparaţie cu „Ora 
adevărului”, dar obiectivul său pare să fie mai degrabă ludic, 
astfel încât enciclopedia motivelor tipice privind posedarea 
de diavol, inculcate de cinematografie în cultura populară, 
servește la introducerea unei dimensiuni fantastice, de 
asemenea parodică, a ceea ce pare să fie la o primă vedere 
un joc literar, unde se satirizează mai ales indigestul stil de 
falsă camaraderie, frecvent în cazul acestor texte produse 
pentru larg consum. 

8. De exemplu, „[l]egile actuale interzic practicarea 
de înhumări fie ele definitive, fie temporare, pe proprietăţi 
private, cei care o fac fiind pasibili de pedepse, chiar 
soldate cu închisoarea pe perioade de peste un an” (55b) 
[las leyes actuales prohíben realizar enterramientos, tanto 
permanentes como no permanentes, en propiedades 
privadas, bajo penas que pueden conllevar incluso el ingreso 
en prisión por períodos superiores a un año] (82-83).

9. „Prin originea sa, administraţia—cel puţin 
administraţia publică  […]— este o formă de putere. Ea 
se folosește în mod natural de caracterul său autoritar și 
de preeminenţa de care beneficiază în faţa particularilor. 
Ea comandă, și se impune, în caz de rezistenţă, prin forţa 
organizată aflată sub monopolul Statului. Așadar, a o sili să 
se plieze pe niște reguli a căror respectare o cere o persoană 
administrată, ar însemna să meargă împotriva naturii sale 
profunde” [Par son origine, l’administration — du moins 
l’administration publique (...) — est une forme de pouvoir. 
Elle participe naturellement de son caractère autoritaire, 
et de sa transcendance par rapport aux particuliers. Elle 
commande, et s’impose, en cas de résistance, par la force 
organisée dont l’État détient le monopole. L’obliger, dès 
lors, à se plier à des règles dont l’administré puisse exiger 
le respect, c’est aller à l’encontre de sa nature profonde] 
(Rivero, 1994: 268c).

10. Textul administrativ are valoare juridică și „textul 
juridic este un text prescriptiv. Și asta ce înseamnă? Înseamnă 
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mai ales că textul juridic este înzestrat, în ansamblu, cu o 
funcţiune pragmatică anume, care îl face să fie un ansamblu 
de mesaje al căror sens iminent este acela de a dirija, orienta 
sau regla acţiunile umane” [el texto jurídico es un texto 
prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sobre todo 
que el texto jurídico está dotado, como una totalidad, de una 
función pragmática determinada que le hace ser un conjunto 
de mensajes cuyo sentido inmanente es dirigir, orientar 
o regular las acciones humanas] (Robles Morchón, 2006: 
69). Această funcţiune pragmatică se repercutează asupra 
întregului text, care devine în totalitate regulator, deoarece 
este intens mediatizat în sensul acesta: „Toate elementele 
care apar în textul juridic își capătă sensul profund sau 
adevărat în cadrul unităţii de sens care este regulamentul. 
[…] În textul juridic nu găsim definiţii, nici naraţiuni, ci mai 
ales indicaţii privitoare la definiţii și naraţiuni. Principiul 
care beneficiază de o prioritate pragmatică este, așadar, 
un principiu ontologic al textul” [Todos los elementos 
que aparecen en el texto jurídico adquieren su significado 
profundo o verdadero en el marco de la totalidad de 
significado que es el ordenamiento. (...) En un texto jurídico 
no encontramos definiciones ni narraciones, sino todo lo más 
prescripciones de definiciones o narraciones. El principio de 
prioridad pragmática, por lo tanto, es un principio ontológico 
del texto] (73). Tampoco las descripciones pueden ser sino 
elementos discursivos auxiliares, por muy extensas que 
sean, porque „norma are întotdeauna un sens director sau 
prescriptiv, niciodată descriptiv, motiv pentru care referinţa 
la acţiune face parte din sensul său intrinsec. Conceptul de 
normă nu are sens decât în legătură cu conceptul de acţiune” 
[la norma tiene siempre un sentido directivo o prescriptivo, 
nunca descriptivo, por lo que la referencia a la acción forma 
parte de su sentido intrínseco. El concepto de norma no 
tiene sentido sino en relación con el concepto de acción] 
(38-39).

11. De exemplu, „Ora adevărului” este semnată de 
„Departamentul pentru Sănătate al Statelor Unite” (57a) 
[Departamento de Salud de Estados Unidos] (86), instituţie 
al cărui echivalent românesc este pur și simplu „Ministerul 
Sănătăţii”. Renunţarea intenţionată la termenul corect 
din limba naţională în favoarea unui calc facil ilustrează 
nu numai incultura lingvistică generalizată, ci și faptul că 
instituţiile marii puteri nord-americane sunt cunoscute chiar 
mai bine decât acelea din propria ţară, din cauza hegemoniei 
americane, care domină ideariul colectiv contemporan. 

12. „Zombii pot fi identificaţii foarte ușor cu poporul. În 
accepţiunea sa marxistă ar fi o sumă de frici faţă de masele 
furioase din partea celui care crede că poate deţine puterea; 
în accepţiunea sa de societate ar putea fi interpretată ca 
fiind această înstrăinare—a capitalului sau nu—de care 
suferim” [A los zombis se les puede identificar rápidamente 
con el pueblo. En su acepción marxista recogería los miedos 
a las masas enfurecidas por parte del que cree detentar el 
poder; en su acepción de «sociedad»a se podría interpretar 
como esa alienación –del capital o no– que sufriríamos] 
(Murcia, 2009: 9). Identificarea zombiului ca fiind un oprimat 
al sistemului (capitalist, cum altfel?) a făcut anumiţi oponenţi 
ultracomuniști să-l propună ca suprem ideal social, din moment 
ce capitalismul nu ar putea fi învins decât prin zombificare, 

adică, prin renunţarea la orice urmă de egou individualizat 
și subiectiv: „Capitalismul depinde de conștiinţa noastră 
de sine ca fiinţe dotate cu o conștiinţă individuală, pentru a 
putea zădărnici dezvoltarea colectivă revoluţionară, și pentru 
a întări atitudinea, care îl pune în mișcare, aceea că fiecare 
trebuie să-și urmărească propriile interese. În mod normal, 
post-umanitatea nu va putea fi atinsă decât în momentul în 
care vom distruge egoul” [Capitalism depends on our sense 
of ourselves as having individual consciousness to prohibit 
the development of a revolutionary collective and to bolster 
the attitude that drives it: every man for himself. Appositely, 
posthumanity catransn only really be attained when we put 
the trigger on the ego] (Lauro, Embry, 2008: 106); cu alte 
cuvinte, „acum, într-o epocă în care capitalismul mondial 
exclude orice încercare de retragere din sistem, singura 
opţiune este stingerea sistemului, și a individului o dată cu 
el” [here, in an era where global capitalism forecloses all 
attempts to withdraw from the system, the only option is to 
shut down the system, and the individual with it] (107-108).

13. Trebuie să menţionăm în această privinţă că practica 
îngropării ne-definitive există în diferite regiuni europene (de 
exemplu în anumite zone rurale din România și Republica 
Moldova), unde există obiceiul de a dezgropa morţii după un 
an de la înhumare, și să li se spele oasele înainte de a purcede 
la a doua înhumare. 

14. O panoramă destul de completă a acestui tip de 
ficţiune, inclusiv manifestările sale literare, în general puţin 
luate în serios de critica academică, este reprezentată de 
opera lui Twohy (2008). 

15. Notele traducătorului localizează în timp intriga 
prin menţionarea textelor editate sau a emisiunilor difuzate 
ulterior publicării Orei Adevărului, cel mai târziu purtând 
data de 2016. Ficţiunea are și o dimensiune ucronică, atunci 
când menţionează personaje reale, precum neurologul Oliver 
Sacks și Suveranul Pontif Ioan Paul al II-lea, deja decedat la data 
includerii textului în volum. Aceste date și nume contribuie 
la contextualizarea prin referinţe a lumii posibile. Dat fiind 
că discursul prescriptiv se caracterizează prin existenţa unui 
emiţător impersonal și a unui destinatar universal într-un 
prezent etern ideal, numele de persoane nu pot apărea în 
mod normal în acest discurs. Excluderea existenţei chiar și 
a unui singur personaj reprezintă un obstacol important în 
calea ficţionalizării, ceea ce poate explica raritatea genului 
de care ne ocupăm. Într-adevăr, Eximeno trebuie să iasă din 
spaţiul textual prescriptiv pentru a putea introduce figuri 
istorice reale care să permită ancorarea ficţiunii sale într-un 
anumit timp. În schimb în cele ale lui Kipling, Derqui, Santos 
sau Ungureanu nu există o localizare temporală atât de 
concretă. 

17. Ne exprimăm mulţumirea stimabilului nostru 
traducător, Darius Dragomir, ale cărui, observaţii ne-au 
permis să corectăm anumite erori strecurate în manuscrisul 
original.
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Prin anii ’80-’90 din secolul trecut, Mircea Liviu Goga ajunsese 
să se manifeste ca un autor demn de atenţia noastră, semnând 
mai multe povestiri alegorice înzestrate cu forţă lirică și imaginaţie 
provocatoare, dintre care pomenesc acum doar Muşuroiul de furnici, 
Vânătorul de grauri și N-a venit vremea. Deși îmi propusesem ca 
în sinteza mea de istorie a genului SF să nu mă ocup decât de cei 
trecuţi de faza debutului editorial, am discutat totuși și aceste lucrări 
ale tânărului, pe atunci, anticipator craiovean, fiindcă le găsisem 
interesante pentru momentul de basculare a genului, dinspre un mod 
de a scrie pe care acum îl numim „clasic”, spre niște experienţe mai 
dezinhibate din punct de vedere compoziţional și stilistic. Apoi, în 
vânzoleala postrevoluţionară –  și nu mă refer neapărat la cea politică, 

crai noi La umBra 
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mă rezum la cea culturală, editorială și la anomaliile legate de 
difuzarea cărţii, mi l-am închipuit pe autor acaparat cu totul 
de gazetăria pe care aflasem că o făcea la Studioul regional 
de radio din Oltenia, înstrăinat de elanurile literare exhibate 
până atunci, așadar pierdut din plutonul „optzecist” tocmai 
când optzeciștii din literatura generală strângeau rândurile, 
mai ambiţioși ca oricând să se impună și individual, și ca 
generaţie. 

O broșură cu patru dintre povestirile sale, publicată 
de Editura Labirint în 1990 sub titlul Crucea Sudului, a trecut 
aproape neobservată.

Prin urmare, m-am bucurat să-l regăsesc pe M.L. Goga 
printre cei înscriși în 2011 la concursul de romane al Editurii 
Eagle. Era un semnal că nu abandonase genul, ci dimpotrivă, 
găsea de cuviinţă să treacă de la povestire, pentru care 
demonstrase odinioară că are talent, la specia mai dificilă 
ce pretinde nu doar amploare și răbdare, ci și construcţie 
îngrijită. Reușita metamorfozei a fost, de altfel, prompt 
atestată de confraţi pe care îi preţuiesc și care au avut șansa 
să parcurgă Insula pescăruşilor înaintea mea. Ceea ce n-a 
scăpat niciunui critic și nici n-ar putea să scape cititorilor cât 
de cât orientaţi în literatura secolului al XX-lea este relaţia 
în care își plasează scriitorul craiovean propria fantazare 
literară cu celebrul roman al lui Mateiu I. Caragiale, Craii de 
Curtea-Veche. O relaţie esenţialmente discretă, afirm eu (chiar 
dacă destule aluzii din text se îndreaptă într-acolo). Și asta în 
ciuda faptului că naratorul ţine s-o pună în lumină aproape 
ostentativ, încă din primele pagini ale cărţii de la Eagle, prin 
refuzul de a da personajelor alte nume decât apelativele 
mateine: Pașadia, Pirgu, Pantazi.

Asta nu înseamnă că li se copiază și identităţile. 
Asemănările sfârșesc la nivel de aparenţă și, deși îi vom vedea 
pe noii „crai” preocupaţi la rândul lor de comportamentul 
boem și de poza aristocratică de „boier al minţii”, nimic nu 
mai ţine aici de crepuscular, de decadenţa fanariot-balcanică, 
de desfrânarea orgiastică pe care critica interbelică n-a ezitat 
s-o vadă izvorând din tablourile lui Hieronymus Bosch. În 
această reîntrupare convenţională, Pantazi, Pașadia și Pirgu 
pătrund de-a dreptul în atmosfera computerelor personale 
și a internetului, iar boema lor – deși trăită cu bucurie și 
mereu subliniată de autor – nu trece dincolo de specificul 
unei nevinovate și eterne boeme studenţești. Pașadia este 
student la Arte Plastice, pe Pantazi îl frământă subtilităţile 
Fizicii teoretice, până și Pirgu, cel ce avea la Mateiu Caragiale 
zestrea cea mai încărcată sub aspectul vulgarităţii, viciului și 
imoralităţii supreme, devine în Insula pescăruşilor un discipol 
angajat la două muze, Istoria și Psihologia. „Crailâcurile” 
celor trei nu ies din obișnuitul interes al tinerimii pentru baruri 
și sex; chiar desfășurându-se într-un București contemporan 
(contemporan nouă, trebuie făcută precizarea), n-au nicio 
tangenţă cu spiritul grobian al mahalalei.

La nivelul poveștii sale epice, romanul descrie obsesia 
personajului Pantazi (care îndeplinește în carte și funcţia de 
narator) pentru influenţarea „știinţifică” a evenimentelor în 
curs de desfășurare. Experimentul cel mai tentant și, totodată, 
cel mai spectaculos în caz de reușită e dat de câștigul la 
loterie. Motivul poate părea trivial pentru un explorator al 
fizicii cuantice, nu însă și pentru un tânăr care și-ar rezolva cu 
o mare lovitură socotelile financiare ale întregii vieţi. În plus, 

autorul creează astfel și o similitudine de situaţie cu Pantazi 
„cel original”, care, de asemenea, se trezea îmbogăţit peste 
noapte de o moștenire nesperată. În rezolvarea problemei 
sale mai degrabă intelectuale decât una de patimă arghirofilă, 
personajul lui Mircea Liviu Goga antrenează teoriile cele mai 
savante – de la Niels Bohr sau Hugh Everett, până la David 
Bohm și alţi fizicieni de azi specializaţi la modul „neortodox” 
în teoria cuantumului. El nu se jenează nici de unele incitante 
alunecări în doctrine mai puţin știinţifice, fiindcă obiectivul 
însuși al insolitelor sale cercetări pare să ţină și de o divinaţie 
inspirată:

 „Deci un fel de woodoo. Alegi şase numere şi faci în aşa 
fel încât ele să se reproducă identic la marea extragere. 
E posibil prin sincronicitate. Dar sincronicitatea cere 
semnificaţie. Semnificaţia nu are înţeles dincolo de 
conştiinţă. Iar conştiinţa trebuie să fie alterată, deoarece, 
în starea normală a acesteia, lipseşte concentrarea…
Înainte de-a adormi, spre ziuă, când am ajuns acasă, 
mi-am amintit de modul în care acţiunea mai multor 
conştiinţe poate schimba probabilităţile. Mai mulţi la un 
loc înseamnă mult mai multă forţă. Mai mulţi la un loc, 
toţi aflaţi în stare alterată de conştiinţă, înseamnă şi mai 
multă forţă.”

Computerul lui Pantazi e înhămat la sarcinile acestei 
ipoteze menite să precipite haosul pe o coordonată dorită 
a realităţii:

„Am început prin a prelua de pe internet extragerile loto 
din ultimii cinci ani. Am obţinut un şir de numere aparent 
aleatorii. «Dar nu sunt aşa – mi-am spus. În spatele 
haosului există întotdeauna o ordine ascunsă».
Există un model matematic care poate face ca un semnal 
aparent aleator să se transforme într-un mănunchi de 
unde periodice. În matematică, transformata Fourier 
se aplică unei funcţii complexe şi produce o altă funcţie 
complexă, care conţine aceeaşi informaţie ca funcţia 
originală, dar reorganizată după frecvenţele componente. 
Eu nu cunoşteam funcţia originală, dar puteam considera 
şirul numerelor extrase ca fiind momente în care unda 
colapsează. Operarea cu elemente discrete era utilă 
pentru computerul care şi el funcţiona numeric şi nu 
analogic. Puteam să-l fac să calculeze ecuaţiile unor 
pachete de unde a căror rezultantă, între un moment 
sau altul, să reprezinte cifrele extrase. Iteraţia pe baza 
căreia puteam descoperi, din istoria numerelor extrase, 
valoarea următoarelor şase numere, care se vor extrage, 
urma s-o dezvolt la finalul calculelor.”

Când „transformata Fourier” nu mai ajută, visele, 
meditaţia yoghină, telepatia vin și ele în sprijinul elasticelor 
experimente întreprinse de neo-Pantazi. Și nu e întâmplător, 
dar în orice caz e amuzant că eroul își va realiza metoda de 
extragere a numerelor câștigătoare la loto cu ajutorul unei 
mulţimi hipnotizate pe un platou de televiziune și obligată 
astfel să respecte, în transă, mesajele subliminale întregistrate 
de ingeniosul manipulator într-o memorie colectivă. Trecerea 
de la discursul savant de „punere în problemă” la argumentele 
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parapsihologiei îmi dezvăluie o altă rădăcină a scrisului lui M.L. 
Goga, și anume, fantasticul intelectual de tip Mircea Eliade. 
Mă gândesc la acel Eliade preocupat în Nopţi la Serampore de 
oficierea unor mistere orientale străvechi, capabile să 
modifice la modul magic cronologia evenimentelor istorice; 
sau care în Secretul doctorului Honigberger accepta, în cazul 
iniţiaţilor, printr-o pregătire yoghină, dematerializarea fizică 
și proiecţia individului într-un tărâm spiritual, invizibil pentru 
lumea de rând. Dacă trimiterile spre Mateiu I. Caragiale le 
simt mai degrabă ca pe niște aluzii convenţionale, folositoare 
ca mimă culturală dar fără o legătură de substanţă cu 
materia Insulei pescăruşilor, relaţia cu fantasticul eliadesc îmi 
pare mai profund angajată și dă însuși specificul „Insulei”, 
al mandalei personale, teritoriu cosmic unde naratorul se 
descoperă proiectat iniţial, fără voia lui, pentru ca, ulterior, 
odată cu perfecţionarea capacităţilor sale paranormale, să-l 
poată vizita la propria dorinţă, ca pe un paradis al eternităţii 
abstracte:

„Mă aflu pe Insulă. Aici, în mijlocul vieţii. Sau în mijlocul 
morţii, totuna. Dacă vă aduceţi aminte, o insulă e 
totdeauna o mandala, iar mandala e o proiecţie a 
teritoriului interior. Un punct viu în mijlocul uriaşului 
ocean al morţii.
Mă aflu pe o insulă, simultan în mijlocul vieţii şi în mijlocul 
morţii. Oarecum, postura pisicii lui Schrödinger. Totuşi, 
deschiderea cutiei nu va colapsa pisica într-una din cele 
două stări posibile.
Acesta e micul secret: nu există doar două stări. Dar 
despre asta mai târziu, altă dată. Sau niciodată; depinde 
doar de voi.”

Operând cu asemenea sugestii și simboluri, autorul 
aruncă punţi și spre maniera sa poetică din anii debutului 
în SF. Ambiţiile sale de acum sunt, însă, mult mai mari. Între 
argumentele acestui fantastic de sorginte livrescă se înscrie 
figura mereu evocată a unui anume Arthur, care în sistemul de 
realităţi deformabile din Insula pescăruşilor poate fi un coleg 
mai în vârstă, chiar cadru didactic de la Facultatea de Fizică 
Atomică, iar prin insistenţa cu care își urmărește personajul-
ţintă, stimulându-l în evoluţie, ori punându-i piedici, capătă 
treptat o dimensiune mefistofelică, ieșită deasupra vagii și 
convenţionalei sale prezenţe omenești. Arthur se vădește 
în cele din urmă un guru, un îndrumător al metamorfozei 
lui Pantazi, atent și binevoitor câtă vreme el este cel ce 
stăpânește iniţierea, capabil și de suspecte maliţii, când 
iniţiatul depășește lecţia maestrului, continuând jocul pe 
cont propriu. Ultima treime a romanului îi conduce pe cei doi 
departe de experienţa realist-mateină a lui Pantazi, departe și 
de ceilalţi doi „crai” abandonaţi în preocupările lor terestre. 
De unde descoperirea unei metode infailibile de câștig la 
loto părea să îndrepte romanul spre o aventură poliţistă, pe 
firul căreia se implică diverși doritori de îmbogăţire rapidă 
(inclusiv unii cu veleităţi politice de extremă dreaptă), M.L. 
Goga are subtilitatea de a-și dirija personajul spre aventuri 
mai profund legate de experienţa sa iniţiatică. Descoperindu-
și capacitatea de a străpunge limitele unei anume realităţi 
spre diverse realităţi alternative, Pantazi migrează prin 
universuri derivate, care unesc zorii istoriei cu poveștile 

paleoastronautice și cu motive fixate de memoria basmului 
popular. Astfel, într-un război exotic ce trimite gândul la o 
nuvelă de Kernbach (Enoh pleacă la cer), întrucât amestecă 
forţe terestre și extraterestre, cai și dragoni, „vimane” 
zburătoare și arme de distrugere în masă, descopăr o scenă 
de strategie folclorică, prea cunoscută ca să nu-l suspectez 
pe autor că o rescrie la modul discret-ironic:

„O lumină incredibilă, mai luminoasă ca o mie de sori, a 
izbucnit în spatele meu. Am simţit cum spinarea îmi ia 
foc iar dragonul s-a năpustit înainte cu o viteză de care 
nu-l crezusem capabil, gata să mă arunce din şa. Am 
azvârlit în urmă folia reflectorizantă, dar vârtejul arzător 
a descompus-o. Am aruncat imediat şi grila grafitică, 
pentru atenuarea radiaţiilor. În ultima clipă, dragonul 
s-a repezit în picaj prăbuşindu-se într-o râpă, iar valul de 
foc a trecut pe deasupra noastră semănând pretutindeni 
moarte. Urlând de durere, mi-am pierdut cunoştinţa.”

Protagonistul își continuă aventurile exploratoare 
și în alte variante ale spaţiului miltidimensional, trăind 
vieţi asumate episodic, ca în secvenţa atlantă, sau în cea 
evanghelică, unde reîncarnarea lui se produce nici mai mult 
nici mai puţin decât în trupul lui Iisus Cristos. Pantazi vrea să 
arate astfel că nimic nu-i este interzis în acest joc intelectual, 
pe care i-l deschide larg condiţia sa de iniţiat. O spune foarte 
bine Radu Voinescu, în cronica sa la Insula pescăruşilor: 
„Ideea de bază a cărţii este aceea că trăim într-o aglomerare 
de universuri, generate unele din altele sau coexistând fără a 
se intersecta decât arareori, în condiţii cu totul speciale. Un 
univers în care evenimentele sunt impredictibile, dar pe care 
Aleșii, cei cu puteri supraumane și suprafizice, încearcă la infinit 
să le corecteze, intervenind în momentele-cheie ale derulării 
lor, adică acelea unde se produc întoarcerile, răsucirile, ca pe 
Banda lui Möbius, acolo de unde în termeni obișnuiţi discutăm 
despre istorie contrafactuală.” Tot el observa că scrierea, în 
partea sa de speculaţie pe teme știinţifice, este încărcată și, 
adaug eu, chiar agasantă pentru cititorul obișnuit de SF, care 
așteaptă mai degrabă complicaţiile aventurii decât o masă 
consistentă de informaţii savante, menite să le pregătească.

Nu e obligatoriu să mergem cu toţii pe lecţia lui Wells, 
care din două-trei mișcări de prestidigitaţie antrenând 
noţiuni știinţifice deschidea calea Mașinii timpului, ori pe cea 
a invizibilităţii lui Griffin. Dar mi se pare excesiv și oarecum în 
afara logicii momentului să-l vedem pe Pașadia meditând pe 
pagini întregi la înţelepciunile fizicii fractalilor, când în jurul 
său evoluează o spumoasă petrecere de „crai”, având-o în 
centrul atenţiei chiar pe diva de televiziune pe care personajul 
pusese deja ochii. Totuși, asemenea observaţii sunt mai rar 
posibile în cazul lui Mircea Liviu Goga, care este un autor 
inteligent și caută echilibrul optim în multitudinea de soluţii 
epice generate de motivul central al romanului său. Îmi 
amintesc că primul comentator al Insulei pescăruşilor, Cristian 
Mihail Teodorescu, se aștepta ca romanul să genereze 
controverse. Nu știu să fi apărut vreuna, ceea ce înseamnă 
că fanii nu-l consideră străin de obișnuinţele lor de lectură, 
iar un exerciţiu critic mai pretenţios îl acceptă între realizările 
merituoase ale genului din ultimii ani.
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Roman al unor cosmogonii catastrofice repetabile,  
Razzar este concomitent o suită de parabole şi o aglomerare 
de elemente concrete, de istorii factuale. Exemplarul şi 
factualul se leagă sub zodia poeticului flotant, cu personaje 
alegorice şi întâmplări învăluite într-un mister ce se 
lasă deconspirat cu răbdare şi după reveniri la paginile 
anterioare. Romanul verilor Ovidiu şi Alexandru Pecican 
nu este uşor de receptat tocmai din cauza strategiilor 
narative invocate anterior. Cartea, scrisă în 1984 - 1985 
(iată are deja 30 de ani!), avea să fie tipărită abia în 1998. 
O a doua ediţie a apărut în 2012, la Editura Tritonic. Sigur, 
în timp a suferit numeroase intervenţii, însă a rămas una a 
profunzimilor, a unor întâmplări stranii şi cu frumuseţea 
unor gesturi adesea gratuite.

Autorii, doi arădeni, sunt cunoscuţi pentru alte 
tipuri de preocupări. Alexandru Pecican este artist 
plastic, preocupat de grafică, în diferite ipostaze. Una 
ar fi cea clasică, a liniei clare, a gravurii de secol al XIX-
lea, iar cealaltă de explorare în lumea digitală, a artei 
asistate de calculator. Sunt preocupări legate de munca 
de zi cu zi a autorului, care se manifestă ca fotograf (în 
dublu regim: artistic şi generalist), dar şi ca reporter, ca 
autor de texte numite reportaje, însă care sunt mai mult 
de atât, căci ansamblul publicistic creat (prin alternarea 
text-imagine) are valoare estetică, nu doar factuală, de 
informare. Contribuie la configurarea coerentă, plastică, 
a acestor evidenţieri publicistice talentul de regizor, o altă 
preocupare a acestui artist performant complex, dispus 
mereu să experimenteze, mai corect să investigheze 
în zone neclare, dar promiţătoare. Al. Pecican aduce 
o contribuţie suplimentară în Razzar, el fiind autorul 
unor desene sugestive, amintind de atelierele din faza 
de început a industrializării, desene parcă înscrise şi în 
curentul steampunk...

Ca fundament cultural, strategiile postmoderniste îi 
sunt cele mai apropiate, acestea fiind evidente încă din 1981, 
atunci când Alexandru Pecican se lansa în spaţiul cultural 
românesc, iar postmodernismul îşi vedea distribuite 
primele desluşiri la nivel mondial! Artistul se simte bine 
în acest mediu, care este deopotrivă avangardist, cât şi 
tradiţionalist, într-o perpetuă deconstrucţie (subminare) 
a modernismului, dar într-o la fel de exigentă regăsire a 
unor valori culturale de reper. Aceste manifestări sunt 
evidente în preocupările sale de regizor de film şi autor 
dramatic, două dimensiuni care nu se suprapun, ci se 
intersectează în activitatea sa. Nu-şi pune piesele în 

scenă, dar filmează şi îşi montează imaginile, realizând 
documentare, uneori strict realiste, alteori lăsând să se 
dezvolte o semnificaţie complementară, cea artistică. 
Artist incomod şi inconfortabil, Alexandru Pecican 
trăieşte în acestă dezordine sănătoasă, ordonând-o după 
reguli proprii, în răspăr cu ceea ce ar putea să însemne, 
pentru alţii, priorităţile zilei. Colaborarea cu Ovidiu 
Pecican este intensă, deoarece, pe lângă romanul Razzar, 
au realizat şi alte proiecte, câteva bijuterii în proză de mai 
mici dimensiuni, dar şi piese de teatru, în volumul Arta 
rugii (2007).

Ovidiu Pecican este mult mai exploziv. Conectat 
intens la dimensiunea concretă (social-politică) a lumii 
şi a României de astăzi şi dintotdeauna, el se manifestă 
dinamic şi proteic în sfera publică, în primul rând prin 
calitatea sa de profesor universitar. Istoric de formaţie, 
O. Pecican predă cursuri de relaţii internaţionale, fiind 
preocupat de relaţia Europa-China. Este unul dintre cei 
mai activi publicişti actuali, cu prezenţe masive, bine 
documentate, în diverse cotidiene sau jurnale literar-
artistice şi academice. Este un efort deosebit, insuportabil 
aproape, însă săptămână de săptămână, zi de zi, O. Pecican 
îşi scrie textele şi le repartizează la ziare şi reviste. Este 
mereu în alertă (nu pe fugă, ci perfect echilibrat), atent să 
nu-i scape nimic. Publicistica sa acoperă toată gama, de la 
factualul bine selectat la profunzimile noilor tendinţe în 
artă, istorie şi cercetare, unde se dovedeşte un pionier. Nu 
lipsesc sintezele, desigur, acoperind istoria ca domeniu 
general, dar şi istoria literară (istoria culturală, mai exact), 
preocupare evidenţiată mai ales în cărţile sale, cele care 
reunesc ansambluri publicistice dezvoltate anterior în 
reviste. O. Pecican este autorul unui număr impresionant 
de volume. Multe sunt ştiinţifice, însă discursul nu este 
uscat-academic, ci ştiinţific-provocator, autorul fiind 
adeptul ideii că istoria (de orice fel!) este o naraţiune, 
deci o poveste, care trebuie să curgă frumos, captând 
auditoriul, fascinându-l.

Ca autor de literatură, profesorul arădeano-
clujean a publicat romanele Eu şi maimuţa mea (1990) 
şi Imberia (2006), precum şi câteva volume de proză 
scurtă, printre care fascinantele Poveşti de umbră şi 
poveşti de soare (2008).

Este evident că verilor Pecican nu putea să le scape 
un gen atât de provocator cum este SF-ul. Cum vom vedea 
însă, autorii îi vor exploata resursele şi motivele, însă 
nu vor rezista tentaţiei de a-i depăşi graniţele. Literatura 
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science fiction, prin diversitatea-i proteică, oferă adesea 
deschideri pentru lucrări, care sunt şi nu sunt încadrabile 
în aria genului. Poate însemna literatură de elită, în care 
criteriul estetic este pe deplin satisfăcut, cum se întâmplă 
cu 1984, semnat de George Orwell, ori cu Melonta Tauta, 
avându-l ca autor pe E. A. Poe. Valoarea literară intrinsecă 
este, în cele două lucrări, potenţată de capacitatea de a crea 
o lume imaginară, ca punct de plecare pentru realităţi din 
prezent, formulă narativă prea puţin investigată cu privire 
la multiplicitatea sensurilor dezvoltate. Reprezintă însă 
şi meditaţii despre o umanitate... dezumanizată, prilej 
de deschidere pentru ştiinţele politice. În acelaşi timp, 
există şi o frecventă abordare SF în cultura populară (de 
masă), unde genul şi motivele sale se prezintă în filme 
artistice şi seriale, prezente toată ziua în programele TV. 
Calitatea este uneori dubioasă, însă cele câteva ecranizări 
după Solaris (de Stanislav Lem) ori Maşina timpului (de 
H. G. Wells) arată că, uneori, pot fi realizate filme bune.

În prezent, trăim şi aventura convergenţei 
tehnologice, digitalul fiind o cale de acces către o lume 
virtuală tot mai populată, către universuri paralele, care 
nu mai sunt demult doar o temă science fiction, ci îşi 
au propria lor realitate, una pentru care sunt necesare 
noi instrumente de abordare. În această polifonie se 
înscrie Razzar, anticipând acest univers splitat în 
universuri cu propria lor consistenţă, unde timpul, spaţiul 

şi barierele dintre ele pot fi abolite cu nonşalanţă. Punctul 
central în roman pare să fie unul fizic, o sală a ecranelor, 
capabilă să reziste trecerii timpului, înghiţind milenii după 
milenii, uneori ignorând timpul ca dimensiune măsurabilă. 
Sala ecranelor înseamnă un punct de concentrare a 
puterii, de dirijare a unor evoluţii cosmice, prin raportare 
permanentă la elementul uman şi la umanitate văzută 
drept cea mai bună dintre lumi, însă mereu alta...

Prima constatare care se poate face despre Razzar este 
că avem în faţă un roman deosebit, solicitant. Răbdarea 
lectorului este pusă la încercare atât de derularea încifrată 
a întâmplărilor, cât şi de deschiderile permanente către 
universuri narative diverse, care fac structura generală 
instabilă. Este o provocare lansată de autori, ei refuzând 
până la final să lase jocul să se întregească din bucăţele, 
aidoma unui puzzle. Figurile componente se leagă, fragil 
însă, instabile, alunecă permanent către recompunerea 
unor altor imagini şi lumi. Acest balans a fost sesizat 
şi de prefaţatorul cărţii, Mariano Martín Rodríguez, 
când va nota: „Totuşi, finalul nu explică totul. Rămâne 
de clarificat o parte considerabilă a enigmei, aşa cum 
rămâne neexplicată semnificaţia cuvântului razzar” (p. 
14). În contex, criticul va vorbi de „destinul nostru într-
un cosmos transcendent”, imposibil de explicat doar prin 
intermediul ştiinţei.

În opinia mea, Ovidiu şi Alexandru Pecican îşi pro-
pun o investiţie literară mult mai ambiţioasă. Razzar este 
o înşiruire de momente ale unor realităţi diferite, 
subsumate unui cadru existenţial coerent, deşi, evident, 
structurat cu legături niciodată devoalate (developate) 
până la capăt. Ludicul joacă un rol esenţial, în cel puţin 
două dintre accepţiunile sale: 1) jocul, atitudinea de 
neseriozitate glumeaţă, care dă contur fiecărei bucăţi 
(capitol) din roman; 2) jocul, preocupare serioasă, de 
construire a unor universuri, aşa cum este percepută 
ideea în games theory din contemporaneitate. Prima 
are o tentă probabilistică, fără aşteptări şi iluzii, adică ne 
jucăm şi vedem ce iese. Al doilea sens presupune rigoare 
şi tenacitate, strategii şi coordonare. Astfel, lumile 
imaginate de autori au propria lor consistenţă, însă se şi 
întretaie, cele mari intră în cele mici şi invers, au destine 
proprii ori evoluează împreună.

Nu trebuie să ignorăm un alt concept contemporan, 
cel de augmented reality, redat la noi prin realitate 
augmentată, deşi mai explicită ar fi formula realitate 
adăugată. Reprezintă o prelungire (o suplimentare) a 
lumii reale printr-o proiecţie realizată virtual, cu ajutorul 
tehnologiei. Intrumentele prin care aceaste realităţi 
virtuale sunt create în roman nu apar, însă putem să ne 
dăm seama de efectele lor, ceea ce reprezintă semnul 
literaturii science fiction de bună calitate. Sunt proiecţii 
(lumi) cu existenţă concretă şi personaje distincte, unele 
dintre ele având capacitatea de a trece dintr-un loc în altul, 
balansul pe scara temporală fiind şi el o constantă. Este 
insolită concretizarea acestui procedeu narativ, capabil 
să nedumerească, prin faptul că stârneşte o permanentă 
îndoială a raportării, deoarece nu se mai ştie care univers 
este cel real şi care este proiectat, adăugat primului. Se 
contruieşte astfel o potrivire interesantă, întrucât, în 
1984, când Ovidiu şi Alexandru Pecican îşi concepeau 
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Răsturnările social-politice din 1989 au avut drept 
urmare, între altele, și o avalanșă de dezvăluiri privind crimele 
comunismului, multă vreme ţinute „la secret”, în vreme ce 
spaţiul public al ţării, ca și al întregului lagăr comunist, era 
inundat de construcţiile propagandistice ale ideologiei 
de partid. Criminali erau alţii în istorie, bunăoară Hitler și 
nazismul, în seama cărora se puteau contabiliza milioanele 
de morţi din cel de-al Doilea Război Mondial și din lagărele 
de exterminare expuse public, spre înfiorată vizitare. De la 
o vreme s-a putut vedea, însă, pe bază de mărturii și dovezi 
irefutabile, că Gulagul sovietic, ca și închisorile și deportările 
la muncă silnică de la noi, au funcţionat cel puţin tot atât 
de bine ca și instituţiile similare din Germania hitleristă, iar 
sacrificaţii regimului comunist, de-a lungul deceniilor sale 
de teroare, ar putea alcătui impresionante hecatombe, în 
caz că ar fi cineva dispus să-i adune laolaltă, fie și simbolic. 
În asemenea condiţii, nu e de mirare că istoria pretinde să 
fie rescrisă altfel decât sub oficialităţile de tristă amintire și, 
în primul rând, cu conștiinţa clară că pretutindeni crimele 
sunt crime, iar regimurile totalitare ce le produc sunt la fel de 
vinovate, indiferent de culoarea politică și de abilitatea lor de 
a le escamota.

Ideea aceasta începe să fie servită și de literatură, 
inclusiv de cea specializată în istorii contrafactuale. Este 
și cazul romanului intitulat Chestionar pentru doamne care 

au fost secretarele unor bărbaţi foarte cumsecade, de Liviu 
Radu (Editura Eagle, București, 2011). În realitatea alternativă 
construită de autor, curentele politice extremiste ale secolului 
al XX-lea se amestecă atât de bine între ele încât ajung să se 
confunde, ca într-un aluat bine dospit și cu ingredientele 
perfect fuzionate. Astfel, în Europa nu mai există decât o 
singură mare Internaţională comunistă, din care și Hitler face 
parte, ca führer al Partidului Comunist German. În această 
calitate, el execută baletul politic uzual în preajma „tătucului” 
absolut, Stalin, inventând strategii cu care să-i intre acestuia 
în graţii, iar pe de altă parte menite să-i asigure și mișcările 
proprii, în esenţă nu prea diferite de teatrul paranoic pe 
care i-l cunoaște istoria reală. Ascensiunea celui denumit în 
roman Parteigenosse Hitler folosește cu abilitate elemente 
extrase din biografia deja cunoscută, deturnându-le însă în 
direcţia impusă de aspiraţiile neașteptate ale „tovarășului” 
însufleţit de idealuri stângiste:

„Te scutesc de amănunte privind tinereţea lui Hitler. E 
suficient să ştii că a luptat în Marele Război Mondial, că a fost 
rănit grav, că a fost decorat… mă rog, o biografie obişnuită 
multor soldaţi. Interesant e ce a făcut după război. În timpul 
tulburărilor a făcut parte din trupele de extremă stângă care 
au luptat împotriva social-democraţilor. Totuşi nu s-a înscris 
în Partidul Comunist din Germania. O să-ţi spun mai târziu 
motivul. În 1921 a încercat să doboare guvernul social-democrat 
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ISTORIA ALTERNATIvĂ

cartea, William Gibson publica Neuromancer, instituind 
termenul cyberspace, fără ca între cele două volume să 
existe o legătură directă!

M. M. Rodríguez opinează că ne aflăm în faţa 
unei încercări poetice de cosmogonie tehnologică şi 
supranaturală (p. 13). Este o intuiţie exactă, deşi nota 
este mai degrabă suprarealistă, dacă facem legătura cu 
conceptul slipstream invocat de critic. Merită evidenţiată 
şi în acest caz anticiparea narativă a autorilor, deoarece 
curentul slipstream îşi va dovedi vitalitatea în ultimul 
deceniu al secolului trecut. În realitate, avem în faţă un 
roman unitar din punct de vedere stilistic, însă voit abrupt 
în curgerea-i lină presupusă de slipstream. Structura 
epică este infuzată de un lirism evident, însă acţiunea 
avansează ca într-un puzzle ce poate fi reorganizat 
permanent, evidenţiind spaţii diegetice cu relief propriu. 
Asistăm la desfăşurarea unor universuri imaginare cu o 
consistenţă aparte, aflate mereu în stadiul-limită al ruperii 
definitive a cursului general. Autorii sugerează mai multe 
posibilităţi, din care două sunt importante: 1) experienţe 
la limită, trăite de un personaj aflat pe un pat de spital, 
supus unor proceduri medicale rămase neelucidate (p. 

221); 2) întâmplări şi actori materializaţi în jocuri video, 
cu o oarecare autonomie a destinului, însă şi supuşi unor 
voinţe din exterior (p. 225).

Este o formulă ingenioasă, multe dintre capitole 
putând fi reluate ca istorii independente. În ciuda acestor 
elemente concrete, romanul rămâne ubicuu, niciunul 
dintre personaje nefiind construit pentru a marca 
viguros acţiunea. Se trece sacadat dintr-o lume în alta, 
dezinvoltură menţinută şi atunci când sunt străbătute 
intervalele temporare. Evoluţia fiind la scară cosmică, 
spaţiul şi timpul subliniază nota firavă a destinului uman 
individual. Acestei presiuni îi rezistă doar informaţiile 
(istoriile, poveştile, moştenirea culturală), fixate în 
suporturi solide, cum ar fi un cristal cu dublu rol: matcă şi 
mijloc de locomoţie. Razzar este un roman pur speculativ, 
cu motive science fiction evidente, fixate unori pe teme 
biblice, extrem de bogat în sugestii, astfel că principala sa 
calitate literară pare să rezide din capacitatea autorilor de 
a anticipa mutaţiile profunde ale actualităţii, acum când 
new media impune o regândire a comunicării mediatice şi 
interpersonale.
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din Bavaria, împreună cu un grup de prieteni care băuseră cam 
multă bere. A fost arestat şi băgat la puşcărie pentru doi ani. 
După ce a fost eliberat şi-a înfiinţat propriul partid – Partidul 
Naţional Socialist al Muncitorilor din Germania, un partid de 
stânga – pentru că, după cum ţi-am spus, nu voia să se înscrie 
în Partidul Comunist. N-a obţinut rezultate spectaculoase în 
alegeri – dar nici de neglijat nu era. Apoi s-a schimbat ceva 
şi a decis să-şi unească partidul cu PCG. Ei, aici au fost nişte 
probleme şi şefii PCG n-au admis unificarea – ceea ce ar fi 
implicat nişte posturi de conducere pentru cei din PNSMG – 
şi au impus adeziunea individuală a membrilor partidului lui 
Hitler. Spre surprinderea generală, Adolf Hitler a acceptat. El 
însuşi a devenit activist aici, la Comitetul de Partid Bavaria, alţi 
colegi ai lui au căpătat funcţii mărunte la comitetele de partid 
din Prusia sau Hanovra… De câţiva ani se ocupă cu stabilirea 
unor anumite relaţii cu tovarăşii noştri sovietici… nişte chestii 
legate de armată.”

Nesimpatizat de activiștii cu funcţii de răspundere 
din Comitetul de Partid Bavaria, personajul își joacă 
propria carte, fericit să poată câștiga, la niște manevre 
militare de pe teritoriul sovietic, atenţia generalisimului, 
întrucât „tovarășul Stalin vrea să-l cunoască petavarişci 
Ghitler și să-i mulţumească pentru contribuţia adusă la 
dezvoltarea Armatei Roșii”. De aici încolo, lucrurile merg ca 
pe roate. Hitler îi sugerează lui Stalin un plan de eliminare 
a dușmanului său personal, Troţki, aflat în exil – dar nu în 
America Latină, cum spune istoria, ci în Turcia, unde relaţiile 
secrete ale păianjenului german pot înscena convenabil 
asasinatul. Ca urmare, după o scrisoare personală a lui Iosif 
Visarionovici, Parteigenossin Rosa Luxemburg, președinta 
de atunci a comuniștilor germani (care, iată, n-a mai fost 
asasinată în 1919 și aruncată într-un canal din Berlin, ci își 
continuă strălucit cariera politică), îi deschide activistului 
de la München calea spre Comitetul Central. Un loc ideal de 
tras marile sfori politice. Prin dibăcia conspiraţionistă a lui 
„Adolf Aloisovici”, ţesăturile acestea reușesc să-l implice și 
pe atotputernicul tiran de la Moscova, unul mai antisemit 
decât altul, încât „curăţirea” Partidului Comunist German 
de rivalii lui Hitler se va face „cu voie de la Sultan”. În 
consecinţă, fruntașul cominternist Ernst Thälmann sfârșește 
și el executat, dar nu la Buchenwald în 1944, cum spune 
istoria, ci în luptele surde pentru putere din Partidul Roșu 
German, câștigate de Hitler.

Constrâns, prin poziţia sa din lumea alternativă, să intre 
frecvent într-o periculoasă vecinătate cu Iosif Visarionovici, 
personajul vasal Hitler cunoaște „personal” fioroasele orgii 
alcoolice ale nomenclaturii moscovite, cele vigilent vegheate 
de sinistrul NKVD-ist Ejov. Înainte de a ieși din scenă împușcat 
în toiul marilor epurări premergătoare celui de-al Doilea 
Război Mondial, la care dulăul de pază își adusese cu zel 
contribuţia, îl vedem pe Ejov tremurând de nerăbdare să-i 
tragă un glonţ în cap și lui tavarişci Ghitler, care tocmai începea 
să-și ia distanţa faţă de stăpânul sovietic, obrăznicindu-se 
în replici nesuferite. O scenă plină de haz și, totodată, de 
teroare mortală este cea – pomenită de Soljeniţîn și de alţii 
– în care, la solicitarea cinică a lui Stalin, activistul Hrușciov 
e nevoit să danseze pentru comeseni un cazacioc epuizant 
dată fiind condiţia sa fizică, de supraponderal, care-l aduce 
în pragul infarctului. Repovestind-o, Liviu Radu îl introduce 

printre martori pe Hitler cu delegaţia sa germană, ceea ce în 
economia momentului vrea să fie nu doar o punere la punct 
a lui Hrușciov, ci și un avertisment pentru partenerul extern 
al Uniunii Sovietice.

S-ar mai putea spune multe despre felul cum deformează 
Liviu Radu istoria „reală” spre a obţine o interesantă versiune 
contrafactuală a evenimentelor din prima parte a secolului 
trecut, continuată întrucâtva și după, fiindcă Hitler mai 
trăiește până dincoace de anul 1960, vegetând într-un spital 
de alienaţi împreună cu celălalt conducător „comunist”, 
Rudolf Hess, ca să delireze despre felul cum avea să fie el 
primit, „cu entuziasm și cu recunoștinţă”, cu prilejul unei 
fanteziste vizite oficiale în Izrael. De altfel, și Războiul Mondial 
suferă modificări, atât în desfășurare, cât și ca durată. Îl 
vedem terminat abia la 10 mai 1954, cu capitularea nu doar 
a Germaniei, ci și a Uniunii Sovietice, care atacase cu o zi în 
urmă Statele Unite (în Hawaii, unde altundeva?), văzându-
se prompt cadorisită de americani cu o bombă atomică 
la Stalingrad. Asemenea amănunte inventate contează în 
istoriile alternative, însă contează și mai mult ceea ce vrea 
autorul cu ele. Și e destul să facem o comparaţie cu istoriile 
alternative din SF-ul occidental, multe dintre ele construite 
neglijent, după ureche și de la distanţă, fără preocupare 
pentru autenticitatea „bazei de referinţă”, dar interesate 
excesiv de divertismentul aducător de succes comercial. Liviu 
Radu îmbină aici cu fineţe piesele decupate din istoria reală cu 
produsele invenţiei sale „libere”, având în vedere și o morală, 
o învăţătură profund omenească degajată din istorisirile sale, 
fără de care efortul acesta de deformare și de reconstrucţie 
figurată a realităţii nu și-ar avea, în fond, rostul.

Am spus „istorisiri” și nu „istorisirea”, fiindcă în 
roman nu se aude doar o singură voce naratoare, ci trei. 
„Chestionarul” provoacă trei doamne cu rolul de martor 
implicat în evenimente, secretarele unor importante figuri 
migrate din istoria reală în cea alternativă, din factual în 
ucronie. Cu înclinarea sa nativă pentru limba rusă, Lena 
Humper va sta mereu în preajma omului politic „comunist” 
Adolf Hitler, mijlocindu-i comunicarea cu patronii și, de la 
un moment încolo, rivalii lui sovietici. Hilde Steinbein este 
stenodactilografa lui Rudolf Hess, iar Greta Schroeder are 
șansa, mai degrabă neșansa de a fi lucrat pentru doi șefi: 
Ernst Thälmann și odiosul doctor Mengele. Fiecare dintre 
aceste eroine se bucură de o biografie atent construită de 
autor, preocupat de verosimilitatea personajelor sale și nu 
de simplificarea ce le-ar pândi condiţia, în ochii posterităţii, 
prin simpla lor prezenţă în preajma unor oameni siniștri. 
Descriindu-și experienţele personale fără jenă și fără patimă, 
cele trei funcţionare din înalta ierarhie hitleristo-comunistă 
conturează tot atâtea niveluri ale unei drame umane. Viaţa 
Lenei se consumă între grijile și capcanele pe care trebuie să 
le evite, în interesul șefului ei, care își plimbă continuu gâtul 
pe sub tăișul ghilotinei politice. Inteligentă și relativ cultă, 
umblată mult pe drumurile Uniunii Sovietice, ea rămâne 
prinsă între cele două feţe greu de conciliat ale celui pe care 
l-a servit cu devotament întreaga viaţă: monstrul revelat de 
destinul pe care și-l construia prin cariera politică, pe de-o 
parte, și, pe de alta, aspectul de „om deosebit de manierat și 
amabil” din relaţiile cu lumea măruntă a celor dintre care el 
însuși se ridicase.
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„Da, ştiu că se vorbeşte despre celebrele sale crize de 
furie. Dar sunt convinsă că erau, de fapt, nişte spectacole 
teatrale, destinate publicului. În particular n-a făcut niciodată 
asemenea crize.

Era politicos şi se purta frumos cu femeile şi cu copiii – 
care-l adorau. Obişnuia să vină uneori în camera unde lucrau 
fetele – dactilografe şi secretare – şi zicea: Spuneţi-i unchiului 
Dolfi ce probleme aveţi. De fapt, asta era impresia pe care ne-o 
lăsa nouă – care, ca vârstă, am fi putut să-i fim fiice: un unchi 
binevoitor, care dădea întotdeauna sfaturi bune şi o mână de 
ajutor când aveai nevoie.

Iubea animalele, mai ales câinii, iar animalele îl iubeau.
Nu fuma şi nu bea alcool – doar rareori, la câte o petrecere, 

lua o gură, două, de bere.
Era vegetarian şi era obsedat de curăţenie. Făcea duş de 

cel puţin trei ori pe zi.”
Admiţând asemenea caracterizări umanizatoare, e 

limpede că autorul nu vrea să-și transforme personajul într-o 
caricatură ridicolă, de felul celor întâlnite în gazetăria politică. 
E destul să ne amintim ironiile portretiștilor lui Hitler la adresa 
veleităţilor sale artistice din tinereţe, dar poate că nu e cazul 
să se ia foarte în serios opiniile despre artă ale comentatorilor 
partizani de fapte și decizii politice aberante. Lena Humper, 
în orice caz, preferă să rămână la bunele ei sentimente faţă 
de un personaj pe care atât istoria reală, cât și cea alternativă 
îl aneantizează în cele din urmă, deși avusese convingerea 
fermă că voinţa sa ieșită din comun le domină pe amândouă. 
Drama ei este, așadar, generată de conștientizarea unei risipe 
proprii lângă un „bărbat foarte cumsecade” care, alături de 
alţi inși asemenea lui, duce lumea la dezastru. Un nivel mai 
profund al dramei este trăit de Hilde Steinbein, care are a-și 
reproșa o delaţiune făcută la un moment dat din teama de 
Gestapo (Gestapo-ul comunist, să nu uităm asta!), victimă 
fiind o rudă apropiată. Dar tot ei i se oferă șansa reparatorie, 
care înseamnă, în condiţiile de după război, schimbarea unei 
vieţi rutiniere în cercul 
„puternicilor” din Co-
mitetul Central, cu 
o viaţă liberă într-o 
cooperativă bavareză 
ce reia principiile 
economiei de piaţă. 
Nivelul cel mai acut al 
dramei cade în sea-
ma Gretei Schroeder, 
dactilografa ajunsă 
în dizgraţie odată 
cu tot personalul 
cabinetului lui Ernst 
Thälmann (parcă 
am  mai  auzit  de 
asemenea extinderi 
de vinovăţie, finalizate 
prin pedepse colective, 
și în real-comunismul 
adevăratului secol XX). 
Internată în lagărul 
de la Auschwitz și 
încăpută pe mâinile 

inumanului experimentator supranumit și aici Îngerul Morţii, 
femeia își va încheia zilele într-o deplină silă de viaţă și de 
oameni, cu sentimentul că trăiește un coșmar continuu, 
coșmarul respectiv având perspectiva spăimoasă de a se 
prelungi și în viaţa de apoi.

Morala acestui roman care răstoarnă în mod inteligent 
niște construcţii ale trecutului păgubos spre a le reface pe 
seama altor iluzii politice, sfârșite tot în bilanţul dezastruos 
al dictaturii, este formulată de unul dintre personaje în final 
și cred că poate fi asumată de autor ca pe o convingere 
proprie:

„… cei pe care i-am cunoscut eu n-au fost profeţi, au fost 
doar nişte oameni cumsecade, care ştiau să vorbească frumos 
şi să dea vina pe alţii.

Ştiţi, de fapt, nici nu contează dacă credeţi despre foştii 
noştri conducători că au fost nişte monştri.

Tot ce doresc este să fiţi atenţi la oamenii cumsecade, 
care vă vorbesc frumos şi politicos, care vă explică liniştiţi că 
alţii sunt de vină pentru toate necazurile voastre: arabii, negrii, 
pensionarii, ţiganii, catolicii, chelnerii, medicii, fotbaliştii sau 
funcţionarii publici.

Pentru că s-ar putea ca – la un moment dat – să fiţi şi voi 
incluşi pe lista celor care sunt de vină. Şi atunci… o să vedeţi cât 
de cumsecade sunt oamenii cumsecade.

Să nu vă fie teamă de străini sau de extratereştri.
Nu, marile crime au fost săvârşite întotdeauna de oamenii 

cumsecade din vecini, de foştii colegi de şcoală primară, de 
oameni, care, de obicei, vă ajutau cu amabilitate să înlocuiţi 
un cauciuc de la bicicletă…”

Liviu Radu nu pledează în acest fel nici pentru uitare, 
nici pentru iertare, ci pur și simplu pentru rememorarea 
terapeutică a trecutului, care, în caz contrar, se poate 
întoarce sub întruchipări diverse, una mai îngrozitoare decât 
alta. În opera sa deja amplă și extrem de variată ca subiecte, 
ca ton și ca intenţionalităţi auctoriale, Chestionar pentru 

doamne… deschide, 
calm și totodată cu 
amuzată înţelepciune, 
o problemă de filozofie 
practică. Rezolvarea ei 
trece prin întrebarea, 
evident incomodă, dacă 
nu cumva omenirea 
este prin definiţie o 
turmă manipulabilă de 
către diverși „păstori” 
ahtiaţi de putere. Sau, 
dimpotrivă, dacă își mai 
poate activa resursele 
latente, spre a ieși cu 
mai puţină vinovăţie 
din capcane de felul 
celor pe care secolul 
trecut ni le-a presărat 
cu generozitate în cale.

C O N T R A P U N C T

Cărți primite la redacție
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O ECUAțIE BINE REZOLvATĂ
corneL secu

“Cu aproape un an şi jumătate în urmă, când 
scriitorul Mihail Grămescu m-a întrebat dacă pot să 
compun un poem epic SF pentru un volum colectiv (de 
poeme fantastice, zicea el), prima mea reacţie a fost să 
dau bir cu fugiţii. Motive?

Unu: mi se părea că e contra naturii să vezi 
colonizarea spaţiului, călătoria în timp, invazia 
extratereştrilor etc. desfăşurându-se regulat în hexametri 
pe liniile de câmp ale viitorului“.

Aşa se deschide cartea lui Ovidiu Petcu ECUAŢIA 
FAUST, apărută în noiembrie 2013 la editura bucu-
reşteană Tracus Arte.

Acest pasaj din Cuvântul Autorului se continuă cu 
mărturisirea facerii unui poem epic, o epopee în fapt. Un 
fel de nuvelă în versuri. O întreprindere surprinzătoare 
pentru vremile noastre, care, la prima impresie, poate 
părea vetustă şi lipsită de sens.

În ECUAŢIA FAUST Ovidiu Petcu reuşeşte să 
construiască o poveste accesibilă. Cu început, cuprins şi 
sfârşit, ca în orice poveste.

Dar este o poveste în versuri. Cu personaje dintr-o 
lume germanică la începutul secolului al XVIII-lea ( “veac 
optsprezece da în prag”, cum spune poetul).

Născut într-un septembrie “senin” în cătunul Börn, 
nu departe de Ingoldstadt (locul naşterii legendarului 
Faust), Wolfgang va deveni un copil minune, doar născut 
sub “semn ceresc”, cum zice Prelatul Ioakim.

Micul Wolf(gang) creştea ca-n basmele germane, 
dar, mai ales, dovedea că poate supravieţui ca prin 
minune (vezi scena săniuşului), sau poate cuprinde la o 
vârstă fragedă întreaga cunoaştere umană.

O întreagă risipă de concepte despre spaţiu-timp, 
pornind de la Aristotel, Copernic, Galileo, Newton:

“Un ritm având, uşor, măsori 
Timpul unei Mişcări/cu el 
.................................... 
E clar că, la soroace anume, 
planetele şi sorii-ajung într-o configuraţiune 
focalizând a lor Putere pe o direcţie curbând 
în buclă al mişcării curg, al Timpului pe care-l 
                    cere, şi 
cum ai strânge un resort, îi schimbă mersul înapoi. 
Dar astrele se tot învârt 
..................................... “

Aşadar personajele principale sunt Wolfgang, 
la naşterea căruia mama sa, Inghebord (sic), a murit, 
Prelatul Ioakim, Hans, tatăl sau, John Schultz, negustorul 
de cărţi, pelerinul, magul, cumulte posibilităţi şi roluri. 

Locurile: cătunul Börn (simbolic nume venit din 
geboren – născutul, născător), hanul lui Marat - loc de 
răscruce şi de întâlniri, Ingoldstadt – cu o locaţie clară – 
casa lui Faust. 

Personaje secundare – Petea valahul, un zdrahon 
de bărbat, orb, dar clarvăzător şi plin de magie. Wilhelm 
şi Mark sunt însoţitorii lui Ioakim prelatul. 

John Schultz poate fi martorul etern, povestitorul 
sau chiar... Faust. 

Aşa cum şi Wolfgang poate fi şi Faustul cel căutător 
de ştiinţă şi alchimie, cel ce se îndoieşte de adevărul 
relevat, raţionalistul sagace. 

Despre Wolfgang zice prelatul: 

“De-ai şti tu John, ce minte clară deprinsă planuri 
                    a tocmi 
Calcule grele-ţi face-n gând, parc-ar avea în cap 
        abacă 
Şi-n minte îţi citeşte, parcă! Newton, Copernic 
“Uimitor !”
“... Platon, Socrat, latină, greacă 
E doldora de carte puştiul, dar nu dă semn că s-ar 
            opri 
Şi are-o manualitate! Acum doi ani, parcă în vară 
chiar o vioara făuri! Da, da, şi cântă la vioară“ 

Ei, ce ziceţi, parcă se leagă bine de “Faustul” lui Goethe:
“Studierte ich Philosophie 
Juristerei und Medizin...” 
Iar secvenţa cu vioara este foarte importantă, pentru 

că în episodul cu sfera coborâtoare din cer, sfera cu puteri 
miraculoase, sub razele căreia morţii vor învia, iar Wolfgang 
va îmbătrâni subit, după ce va cânta la vioara, este o scenă 
superbă, plină de mister romantic, de dramatism, dar şi 
de motivul lui “vanitas vanitatum ...”. Sunt câteva tablouri, 
care se înlănţuie că într-o panoramă bine organizată. 

Una din cele mai expresive este scenă morţii lui 
Ioakim în casa lui Faust sau scena învierii, cu mirajul 
reîntâlnirii, un superb tablou a la Goya (cu mâinile ieşind 
din sicrie). Un tablou magic, când sfera, corpul ceresc 
straniu coboară, iar Wolfgang cântă la vioară. 
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turilor succesive de energie lexicală. 
Determinarea cauzală a fiecărei întâmplări nu este 

făcută într-o logică binară. 
Mântuirea nu există, iar abolirea timpului istoric nu 

se face prin apocalipse sau purgatorii, ci prin inversarea 
sensului mişcării, a spaţiului şi timpului, ca o “nesu-
punere” faţă de ciclurile istorice. 

Identitea personajelor se poate modifica, tranzitând 
când spre un trecut, când spre un viitor, ca semne ale unui 
spaţiu iluzoriu, care poate fi translatat, când în sus sau 
când în jos, fără o anume gradaţie sau un scop precis. 

Legenda lui Faust este rescrisă altfel, într-o con-
strucţie poematică, fără umbra vetustului sau a uscăciu-
nii şi a artificialului. 

Versificaţia este mai întotdeauna bine potrivită. 
Reuşita împerecherii de rime, rimele din sfera nomi-
nalului făcând bune perechi cu cele din sfera verbalului, 
aducând în pagină întotdeauna o expresivitate puternică. 
Rima interioară funcţionează foarte des şi cu folos: 

“Na! Că să vezi necaz! Şi coiful orb, de pe pod era 
               să caz...... 
…...şi l-am scăpat 
Sărman de mine! Da l-am scăpat ca prostu-n iaz “ 
….......................................................................... 
“Nu crede că de-alerg de-arară 
Mergem să-mi vezi biblioteca 
Pas după pas, urcară scara. În faţa lor, o uşă 
      grea...” 
…............................................................................ 

Uneori rimele verbale devin obositoare, datorită fo-
losirii la saturaţie a verbului la imperfect (vezi pag.40 şi 
următoarele): furişa / simţea / trecea / cădea / se-ntorcea 
/ ţinea / aştepta ş.a.m.d., ca şi construcţiile gerundivale 
sau gerunziul folosit din abundenţă. 

Cartea ECUAŢIA FAUST este o carte pilduitoare 
pentru capacitatea unui poet de a construi o lume fic-
ţională, credibilă. 

Fizica şi metafizica, limbajul arhaic şi stilul cere-
monios, multe întâmplări sugestive, pline de simbolism 
cultural (stâlpul luminii, spre exemplu), iluzia unei lumi 
iluzorii “ca umbre proiectate-n fum “. 

Metamosfozele profunde care au loc, învierea lui 
Joachim, veştejirea rapidă a lui Wolfgang, amalgamul 
lumii vii cu cea a morţilor, convulsiile trăite de fiecare 
personaj, ca într-o pendulare fără sfârşit între polii bine-
lui şi ai răului, sunt aşezate în pagină cu o mână sigură 
de dramaturg. 

Românul e născut poet, zice o vorbă veche româ-
nească. Dar puţini poeţi români se pot scrie cu litera 
mare. Ovidiu Petcu are un instinct poetic remarcabil. 
A crea un poem epic, a-l ridica pe treptele cunoaşterii 
superioare, este o ecuaţie deloc uşoară. 

Ovidiu Petcu, prin Ecuaţia Faust, a reuşit această 
performanţă. 
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Wolfgang, copilul minune, care la opt ani şi jumătate 
ştie cât toţi savanţii lumii, depozitarul adevărurilor 
ştiinţei, dar şi făcătorul de minuni, este un fel de Mesia 
inversat. 

Aşa cum şi Sfera poate fi un Lucifer inversat. 
După cum noaptea Învierii nu este o noapte a bucuri-

ei, ci a tristeţii, a pierderii timpului. 
Sunt mai multe ecuaţii în Ecuaţia lui Faust a lui 

Ovidiu Petcu. Intră în ecuaţie magia şi ştiinţa. O ecuaţie 
importantă este cea în care termenii sunt “a fi” şi “a 
şti”. Cântarea unui “Alt Dumnezeu” sau neputinţa “Câţi 
Dumnezei în cer să pui”, tăgada, îndoiala, aşezate în gura 
cucernicului prelat, intră în alte ecuaţii “ciudate”, cum 
zice poetul. Ecuaţia ispitei (simbolul gropii fără fund), 
ecuaţia înfrânării, ecuaţia descoperirii adevărului. 

Tablouri vivante, fresce renascentiste, clarobscu-
ruri şi tuşe puternice şi violente, toate se intersectează 
într-un sincretism major în cartea lui Ovidiu Petcu, care 
are un final “ciudat”. Un final în care spaţiul şi timpul 
se curbează din nou, creându-se un “univers paralel”, 
dar contemporan, calul lui John Schultz fiind înlocuit 
cu o motocicletă modernă a cărei marcă nu ne este dez-
văluită. 

Saltul în timp este evident, iar miracolul înfăptuirii 
lui era la îndemână fiecărui personaj, dar, mai ales, a lui 
John Schultz, martorul, pelerinul, mărturisitorul. 

Sunt multe de spus despre cartea lui Ovidiu 
Petcu, despre apodictismul ei, despre ritmul ei, despre 
excelentele dialoguri, în care aerul medieval respiră 
natural, despre ştiinţa intervalului şi a semnificantului, 
despre comunicarea în mai multe trepte, datorită stra-
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Criticii de film şi cinefilii în 
general (nu doar fanii filmelor SF) 
sunt convinşi de mai mulţi ani 
că Premiile Oscar discriminează 
science-fiction-ul. Sigur, multe 
filme SF au primit nominalizări 
la Oscar în decursul anilor, 
pentru efecte speciale, editare, 
coloană sonoră, efecte vizuale, etc. 
Să amintim doar Fantastic 
Voyage (1966), 2001: A 
Space          Odyssey (1968), 
A Clockwork Orange (1971), 

„
84
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Star Wars (1977), E.T. (1982), Cocoon (1985), 
Independence day (2002), Avatar (2009), District 9 
(2009), Inception (2010). Anul acesta au fost două filme 
SF în cursa pentru Oscaruri, Gravity şi Her, ambele 
nominalizate şi la „Cel mai bun film” al anului. 

Până în 2013 majoritatea filmelor de genul 
„survival” se petreceau pe Pământ sau în unele cazuri 
sub pământ (The Divide, de exemplu). Asta până când 
doi regizori au interpretat cinematografic expresia 
„Space-the final frontier” şi aşa au apărut Apollo 13 
(1995) regizat de Ron Howard, cu Tom Hanks, Bill 
Paxton şi Kevin Bacon şi Gravity (2013), regizor-
Alfonso Cuaròn, în rolurile principale-Sandra Bullock 
şi George Clooney. Fanii Apollo 13, şi în general „nerzii” 
SF au ridicat rapid din sprâncene, şi au dat imediat 
verdictul necruţător. „Nici nu se compară”, „din punct 
de vedere ştiinţific, doar Armagheddon (1998) reuşeşte 
să îl depăşească în numărul de erori”. „Personajele nu 
evoluează” etc. Cuaròn nu a primit puncte nici măcar 
pentru că în spatele vocii centrului de comandă din 
Houston este Ed Harris, tot el jucându-l pe Gene Kranz- 
directorul zborurilor NASA- şi cel care îi îndrumă pas 
cu pas pe astronauţii de pe Apollo.

Filmul a primit 10 nominalizări la Oscar şi a 
câştigat 8 din acestea. Pentru Efecte vizuale, editare 
sunet, coloană sonoră ş.a.m.d., printre altele şi „Cel mai 
bun regizor”, Alfonso Cuaron. Gravity devine primul 
film SF premiat cu un Oscar la această categorie. Cele 
2 categorii pe care le-a ratat au fost „Cel mai bun film” 
şi  „Actriţă în rol principal”. Adevărul e că Academia 
nu discriminează SF-ul, filme SF au fost nominalizate 
la multe categorii „grele”, ştiţi la care mă refer, Cel 
mai bun film, Cel mai bun actor, Cel mai bun regizor, 
producător, etc. District 9, Avatar şi Inception au fost 
şi ele pe lista de Cel mai bun film în anii trecuţi. Doar 
că SF-ul continuă să domine în categoriile tehnice, 
efecte, editare, mixing de sunet. Filmele SF sunt rotiţele 
mecanismului mai mare, sunt locul unde un echipaj 
întreg de oameni de ştiinţă se întâlnesc cu „nerds” şi 
creează imagini, efecte speciale, sunete, atmosferă care 
dacă ar fi transpusă în cod, nu ar avea niciun bug. Ar fi 
perfectă, pentru că oamenii aceştia sunt perfecţionişti. 
Şi Academia ştie să aprecieze rotiţele care învârt 
mecanismul, oamenii care vin an de an cu noi tehnici, 
noi stiluri, inovaţii în substratul tehnic al filmului. Dar, 
în acelaşi timp, povestea SF, din punctul de vedere 
al celor care dau Oscaruri, e rece. Dramele şi trăirile 
interioare, umanitatea personajelor, urletele, lacrimile, 
refulările, îşi pierd veridicitatea doar pentru că sunt SF. 
Devin septice, pentru că se află într-o lume paralelă, 
necunoscută, neprobată, într-o lume alternativă. Nu 
poţi să compari rolul Sandrei Bullock, care luptă pentru 
supravieţuire, cu rolul Lupitei Nyong’o, care luptă 
pentru supravieţuire pe o plantaţie de sclavi în America 
anului….Staţi puţin, deci cum? Până la urmă e aceeaşi 
supă de peşte, doar că una e condimentată cu rasism 
şi violenţă, iar alta cu bucăţi din satelitul rusesc. Iar 
Academia preferă filmele „cu picioarele pe pământ”, la 
propriu. Spaţiul e ultima frontieră, şi cei de la Academie 

nici măcar nu şi-au construit încă o navă spaţială. Poate 
în anii următori.

Părerile sunt împărţite în cazul Gravity. Evident că 
filmul din punct de vedere al ideilor sau al scenariului 
nu este o capodoperă SF, în sensul 2001: O Odisee 
Spaţială sau Solaris. Cineva propunea că Gravity a 
fost atât de bine primit, pentru că standardul nostru, 
al privitorilor, a scăzut în ultimii ani şi dacă producţia 
lui Cuarón ar fi debutat acum trei-patru decenii, ar fi 
fost un film de categorie B. Şi poate aşa este. Dar eu 
cred că este o capodoperă din alte puncte de vedere: 
regizorial şi vizual. Tonul este mereu potrivit, editarea 
la fel, iar unghiurile de filmare surprind exact ce ai 
vrea să vezi. Fie că e Pământul, în toată splendoarea lui 
digitală, fie că e vidul cosmic care, culmea! e claustrant 
în nemărginirea lui. Iar imaginile sunt excepţionale. 
Aproape tot e CGI, şi aproape tot ai impresia că e real. 
De parcă întreg platoul de filmare plutea graţios la 
câteva sute de kilometri de Terra. 

Un alt aspect interesant al filmului este că scenele 
din exteriorul staţiilor spaţiale sunt lipsite în totalitate 
de sunet. Doar muzică tensionată. Pentru că ştim cu 
toţii că în spaţiu sunetul nu se transferă,  datorită lipsei 
atmosferei. 

Dezbaterea poate continua pe mai multe pagini. 
Am amintit de Apollo 13 la începutul recenziei pentru 
că nici acel film, devenit clasic (dacă asta înseamnă 
ceva) nu a scăpat de imperfecţiuni. Şi acolo sunt 
improbabilităţi ştiinţifice, şi acolo personajele (ştim 
din istorie că vor supravieţui) au de suferit similar cu 
doctorul Ryan Stone - deşi probabil că nimănui nu îi 
pasă, şi pe bună dreptate, de Bill Paxton ori de Kenvin 
Bacon – argumentul meu e următorul: un film bun 
trebuie să te invite să investeşti un minim de emoţie. Şi 
dacă reuşeşte, înseamnă că şi-a făcut datoria. Un film 
bun nu înseamnă exactitate matematică şi sterilitatea 
unor evenimente veridice, un film bun înseamnă să te 
enervezi, când pentru a cincea oară ceva rău se întâmplă 
şi totul o ia din nou razna, înseamnă să stai cu sufletul 
la gură, neştiind cum eroul o să iasă din încurcătură, 
înseamnă să fii martorul unei poveşti cu caracter sincer, 
chiar dacă supusă erorilor. Şi asta este Gravity.

Celălalt film SF nominalizat anul acesta a fost 
Her, despre care poate voi vorbi mai pe larg în alt 
review, un film emoţionant despre un bărbat, care se 
îndrăgosteşte de un program de inteligenţă artificială. 
Her a câştigat Oscarul pentru scenariu original, şi a fost 
nominalizat la alte patru categorii. Gravity şi 12 years 
a slave au dominat anul acesta, urmate îndeaproape de 
Dallas Buyers Club. Deci spaţiu, sateliţi, versus sclavie 
în America în anii 1840, versus SIDA şi sex incert. 
Trebuie să recunoaştem că a fost o competiţie destul 
de „strânsă”, iar Academia are un loc special în inima 
ei pentru filme din genul drama. Hollywood, poate a 
venit vremea să nu te mai simţi vinovat pentru trecutul 
murdar al patriei, ci pentru subaprecierea grosolană a 
filmelor viitorului.

E C R A N
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sesiunea Helion

În zilele de 9 ș 10 mai 2014 sa va desfășura a 28-a ediţie a SESIUNII HELION, manifestare de importanţă a clubului HE-
LION.

INVITAŢI DE ONOARE SUNT MirCea opriȚă ȘI Mariano Martin rodriGueZ (Spania).
Invitaţi speciali sunt: sorin antoHi (București), GeorGe CeauȘu (Iași) și oVidiu peCiCan (Cluj-Napoca).
Temele SESIUNII HELION sunt:
1. LUMI NOI ȘI CIVILIZAŢIA UMANĂ
2. ȘTIINŢĂ ȘI TEHNOLOGIE ÎN ARTELE VIZUALE
Deja pâmă la închiderea ediţiei acestui număr al revistei sunt anunţate 6 conferinţe și 7 comunicări.
Programul complet al manifestării (din care nu va lipsi SERATA SF) va fi publicat în numărul 41 al revistei Helion Online 

(apariţie în 25-26 aprilie).

roMCon-ul Și preMiile lui

În zilele de 13-15 decembrie 2013 s-a desfaşurat la Iaşi, după două amânări, în orga-
nizarea clubului QUASAR, a 35-a ediţie a ROMCON, Convenţia Naţională dedicată literaturii 
şi artelor F.&S.F.

Invitatul de onoare al Romcon-ului a fost scriitorul clujean MIRCEA  OPRIŢĂ, iar invitaţi 
speciali CRISTIAN TUDOR POPESCU (Bucureşti), ALEXANDRU MIRONOV (Bucureşti), COR-
NEL SECU (Timişoara) şi CĂTĂLIN BADEA GHERACOSTEA (Braşov).

Romcon-ul a fost bogat în manifestări, conferinţe, lansări de carţi, de reviste de ştiinţă 
şi de F&SF, spectacole, simpozioane etc.

S-au remarcat, în special: SCIENCE FICTION, UTOPIE/UCRONIE  și  ISTORIE, conferinţa 
susţinută de sorin antohi: ŞTIINŢELE  DE  FRONTIERĂ  FAŢĂ ÎN  FAŢĂ  CU EXISTENŢA EXTRA-
TERESTRĂ,  o dezbatere la care s-au evidenţiat : alexandru Mironov, dumitru Crivoi, George  
Ceauşu  și Constantin  Bursuc: CĂLĂTORIE  SPRE  CENTRUL   SCIENCE  FICTION-ului conferinţă 
susţinută de Mircea opriţă; FANTASTICA  ROMÂNEASCĂ  ÎN  ULTIMII  70  DE  ANI,  conferinţă 

prezentată de Cătălin Badea Gheracostea; FEMINISMUL  ŞI  S.F.-ul, colocviu moderat de ştefana Czeller și Beatrice Badea.
Excelente au fost expoziţiile de grafică, pictură şi bandă desenată cu subiecte s.f.
Fundaţia KASTA  MORRELY  a prezentat două spectacole cu tematică s.f. şi cu muzică astrală, extrem de reuşite prin dinamică și 

costumaţie.
Juriul concursului format din Mircea opriţă (preşedinte), George Ceauşu, lucian-Vasile szabo, Mircea liviu Goga și Cătălin Badea 

Gheracostea – membri, a acordat premiile Romcon pentru anul 2012.
Iată caştigătorii :
roman: ADRIAN  BUZDUGAN (Brăila) pentru CITADELA  DE  FIER (Tracus  Arte, 2012);
proză scurtă: MARIAN TRUŢĂ (Bucureşti) pentru  A  DOUA  VENIRE (Nemira, 2012);
debut: NARCISA  STOICA  (Bucureşti) pentru TAXIDERMIE (Millennium Books, 2012);
arte  vizuale: ADRIAN  CHIFU  (Timişoara, Helion) pentru filme de scurtmetraj, grupate sub genericul CHRONOGLIDER;
publicaţie: HELION, revista tipărită și ediţiile on-line din 2012 (Timişoara);
editură: MILLENNIUM BOOKS (Satu Mare);
premii speciale: revista ORIZONT (Timişoara), pentru numărul 8/2012 dedicat în întregime literaturii s.f., şi ŞTEFAN  GHIDOVEANU 

(Bucureşti), ca antologator și bloger.
Unul din momentele foarte importante a fost dezvelirea plăcii memoriale dedicate lui dan MeriȘCă, figură legendară a cena-

clului ieșean Quasar.

Colegului nostru de club, şi preşedinte al clubului Helion, în acelaşi timp, 
lucian-Vasile szabo, i-a apărut de curând la editura Memorialul Revoluţiei 1989 o 
carte extrem de interesantă: SINDROMUL TIMIŞOARA 1989: ADEVĂR ŞI IMAGINAR 
– STRATEGII DE COMUNICARE MEDIATICĂ ÎNTR-O REALITATE EXPLOZIVĂ. Costul 
unui exemplar este de zece lei şi se poate achiziţiona direct de la Asociaţia Memo-
rialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, strada Oituz, nr. 2B, Timişoara, tel. 0256-
294.936; email: amr@memorialulrevolutiei.ro.

Trebuie menţionat şi faptul că tot în luna decembrie 2013 lucian-Vasile szabo 
a primit Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Timișoara, pentru critică şi istorie literară 
pe anul 2012, pentru volumul UN ALT SLAVICI. O geografie publicistică după gratii (Ed. 
Universităţii de Vest, 2012).

luCian-Vasile sZaBo
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WorldCon 2014

Între 14 şi 17 august la Londra va avea loc a 72-a 
ediţie a WORLDCON, numită generic LONCON 3. Locul de 
desfăşurare este campusul ExCel. Invitaţii de onoare sunt: 
Iain M Banks (in Memoriam), John Clute, Malcolm Edwards, 
Chris Foss, Jeanne Gomoll, Robin Hobb şi Bryan Talbot.

În 14 august are loc şi ceremonia înmânării premiilor 
RETRO-HUGO. În 16 august are loc şi MASQUERADA, unul 
din punctele foarte gustate de participanţi. În 17 august 
are loc desemnarea câştigătorilor Premiilor HUGO. Pro-

gramul complet 
al WORLDCON-
ului va fi defini-
tivat în luna mai.

S p e r ă m 
ca fandonul  ro-
mânesc să ai-
bă o delegaţie 
reprezentativă 
la această re-
uniune majoră a 
s.f.-ului mondial.
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MirCea opriȚă, senior al CetăȚii Și autor al unei noi CărȚi

Un obicei de dată recentă, dar de o foarte bună calitate şi exigenţă, 
desfăşurat în tandem cu Balul Operei la Cluj, cunoscut sub numele de SE-
NIORII CETĂŢII, îi are printre distinşii laureaţi ai acestui an şi pe liderul incon-
testabil al anticipaţiei româneşti, scriitorul MIRCEA OPRIŢĂ.

Diploma care i s-a înmânat în 23 februarie a.c. de către IOAN AUREL 
POP, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, în prezenţa lui 
IONEL HAIDUC, preşedintele  Academiei Române, răsplăteşte o bogată 
şi densă activitate de scriitor, istoric şi diplomat, pusă în slujba cetăţii cul-
turale româneşti.

Este o nouă recunoaştere im-
portantă a activităţii prestigioase a 
Maestrului nostru, timişorean, de 
baştină, dar clujean ca formare și exis-

tenţă intelectuală.
Felicitări, încă o dată, MIRCEA OPRIŢĂ!

*
O idee excelentă, poate născută și la sugestia lui Cornel Robu, care într-un ar-

ticol din revista tipărită Helion (nr 1-2/2013) făcea o trimitere spre “o retrospectivă 
biobliografică [...] a bogatului curriculum vitae” al lui Mircea Opriţă este opul ZBOR 
DEASUPRA UNOR FILE DE HÂRTIE (Editura Limes, 2013). Semnat de însuși Mircea 
Opriţă, volumul de mai sus cuprinde în cele peste trei sute de pagini biografia, op-
era literară și bibliografia (in extenso și aproape exhaustiv toate referinţele despre 
opere, plus toate articolele, notele sau titlurile din bogata-i publicistică, interviuri, 
comunicări, conferinţe, traduceri, prefeţe, postfeţe, cronici și recenzii despre operele 
lui Mircea Opriţă).

Un volum între coperţile căruia stă o viaţă și o muncă titanică. 

preMieră naȚională

În 28 martie, începând cu ora 17,00, va avea loc o şedinţă 
deschisă în sistem Skype a Clubului Helion, care va putea fi 
urmărită și pe Facebook și Internet.

În programul Helion-ului sunt două puncte: lansarea nr. 
1-2/2014 a revistei Helion şi citirea unei noi povestiri scrisă de 
adrian Chifu.

Şi-au anunţat deja participarea clubul Quasar (Iaşi), 
reprezentanţi ai cenaclului Prospectart (Bucureşti), reprezen-
tanţi ai cenacluluiVictor Anestin (Craiova), reprezentanţi ai s.f.-
ului din Râmnicu Vâlcea, Reșiţa, Suceava, Arad, Cluj-Napoca, 
Constanţa. Este posibilă participarea și unor iubitori ai genu-
lui din străinătate. Acest moment reprezintă, cu siguranţă, o 
premieră naţională.

săsărMan, din nou la neMira!

CUNOAŞTERE ŞI CREDINŢĂ. LECTURI PARALELE este titlul 
noii cărţi pe care GHEORGHE SĂSĂRMAN o semnează în colecţia 
Porta Magica a editurii NEMIRA. 

Este o carte nonfiction, unele din eseuri fiind susţinute sub 
formă de conferinţe la Timişoara, Cluj-Napoca şi München.

Apariţia este prevăzută pentru luna martie. Mai multe de-
talii pe www.nemira.ro.
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Quasar – 35

La 25 februarie 2014 clubul UNESCO-QUASAR a împlinit 35 de ani de activitate neîntreruptă.
Un traseu lung şi plin de momente importante, fiind mereu în registrul major al anticipaţiei româneşti. De fapt, la început, în 

februarie 1979, când a avut loc înfiinţarea grupării, care chiar aşa s-a chemat: Cenaclul de anticipaţie. Generaţia de aur quasaristă 
este formată din Dan Merișca, George Ceaușu, Sorin Antohi, Lucian Merișca, Doru Pruteanu, Vlad Alexe, Răzvan Haritonovici.

Felicitări tuturor quasariştilor la acest an aniversar, dorindu-le Mult Bine şi Multe Izbânzi Viitoare! La Mulţi Ani,  Quasar!

Calendarul Helion 
pentru anul 2014

Calendarul Helion pentru anul 
2014:

• 17 ianuarie – 4 iulie, activitate 
curentă bilunară de club

• 31 ianuarie – REVELIONUL S.F.
• 9-10 mai – SESIUNEA HELION
• 14-18 august și 21-24 august– 

participare la WORLDCON-ul de la Lon-
dra și la EUROCON-ul de la Dublin

• 5-6-7 septembrie, participare 
la ediţia a 36-a a ROMCON-ului (Craiova)

•17 septembrie–19 decembrie – 
activitate curentă bilunară

• noiembrie – finalizarea CON-
CURSULUI ANUAL ŞI NAŢIONAL DE PRO-
ZĂ SCURTĂ HELION 2014 (ediţia a 29-a)

În cursul anului 2014 vor fi tipărite 
3 numere duble din revista HELION, un 
număr din revista BIBLIOTECA NOVA şi 
vor fi realizate 10 numere din HELION 
ONLINE. Pentru detalii legate de activi-
tatea curentă, accesaţi www.helionsf.eu
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C.M. teodoresCu inVitat de onoare la neMo – 41

Sub genericul NEMO – 41, la Amiens se va defăşura 
între 17 -20 iulie a.c. cea de-a 41-a Convenţie Franceză de 
Science Fiction.

CRISTIAN MIHAIL TEODORESCU, cunoscutul scriitor 
bucureştean de science fiction, care a publicat două vol-
ume de proză s.f. la editura timişoreană BASTION, S.F. UNU 
şi S.F. DOI, și al cărui al treilea volum SENZORIADA a apărut 
de curând la Nemira, este invitat de onoare al Convenţiei 
Franceze. Este o mare bucurie şi un succes eclatant al s.f.-
ului românesc în spaţiul francofon.

Doctor în fizică al Universităţii Paris-Sud în anul 1995, 
cu o teză de fizico-chimie 
moleculară, Cristian Mihail 
Teodorescu se bucură de 
o foarte bună și apreciată 

reputaţie în mediile ştiinţifice europene şi americane.
Alături de Cristian Mihail Teodorescu sunt invitaţi de onoare ARTHUR B. EVANS, profesor de 

literatură al Universităţii din Indiana (S.U.A.), reputat cercetător al operei verniene, YAN WU, autor chi-
nez de s.f., redactor-şef al publicaţiei chineze SFWORLD (al cărei tiraj este de 400.000 de exemplare), 
PHILIPPE CURVAL, cunoscutul scriitor, editor şi jurnalist francez, tradus şi în limba română, ca şi confratele 
lui UGO BELLAGAMBA, unul dintre reprezentanţii noului val din anticipaţia franceză, conferenţiar la Uni-
versitatea din Nisa, directorul artistic al celebrelor UTOPIALES, care se desfășoară annual la Nantes, oraşul 
lui Jules Verne.

Povestirea MOARTEA DOMNULUI TEODORESCU va participa la concursul pentru cea mai bună tra-
ducere dintr-o limbă străină în limba franceză.

BdC - duBlu eVeniMent
Aripa BD a SFVA-ului craiovean (Marian Mirescu, Cristian 

Ciomu, Valentin Iordache şi Viorel Pîrligras) a vernisat o expoziţie 
de benzi desenate, miercuri, 26 februarie a.c. în foa-ierul Teatru-
lui Naţional din Craiova, în cadrul Târgului de carte „Gaudea-
mus”. Expoziţia a fost deschisă pe toată durata manifestării (26 
febr. – 2 martie). Cu acest prilej s-a lansat şi ultimul număr, dublu, 
al revistei BDC, care cuprinde benzi desenate ale unor cunoscuţi 
autori români – Gabriel Rusu, Dorel Bindea, Laurenţiu Butuc, 
Traian Ionescu, precum şi cele ale sârbilor Miloš Slavković (Marele 
Premiu la Festivalul Internaţional BD de la Belgrad, din toamna 
trecută), Marko Stojanović şi Siniša Banović, toate în tălmăcirea 
lui Dragan Predić. Revista mai conţine un calup consistent – ulti-
ma parte a albumului „Zidul” de Sorin Anghel şi producţiile mem-
brilor BDC, din care remarcăm epilogul seriei „Lumea lui Athum” 

de Cristian Ciomu şi giumbuşlucurile miresciene din „Pofta redacţiei”.

Final Frontier
Amânarea fără nicio explicaţie a festivalului-târg FINAL FRONTIER, care ar fi trebuit să se 

desfășoare în zilele de 5 și 6 aprilie 2014 la librăria bucureșteană BASTILIA, deja a creat o stare de 
îngrijorare în rândul sefiștilor bucureșteni, mai ales.

Modificarea continuă a locaţiei era un prim indiciu al „căutărilor” pe care organizatorii FINAL 
FRONTIER le făceau.

Semnele „ieșirii din decor” apăruseră din 2013, ediţia de anul trecut fiind foarte scăzută faţă 
de cea din 2012.



OFERTĂ SPECIALĂ HELION ŞI BIBLIOTECA NOVA
PENTRU COLECŢIONARI ŞI NU NUMAI
1 ex HELION din seria 1994-1996
1 ex HELION din seria 2006-2009

1 ex HELION Nr. 3-4/2011
1 ex BIBLIOTECA NOVA, seria nouă nr. 2/2008, 

nr. 3-4/2010 sau nr. 8/2012, la alegerenr. 3-4/2010 sau nr. 8/2012, la alegere
La preţul de 25 de lei + taxe de expediţie.

PLATA SE VA FACE ÎN SISTEM RAMBURS, IAR EXPEDIŢIA SE VA FACE ÎN MAXIMUM 
10 ZILE DE LA LANSAREA COMENZII PE ADRESA redactiahelion@gmail.com.
Dacă anumite titluri se epuizează, vă rugăm să urmăriţi rubricile de ştiri 

(inclusiv Ultima Oră) din revista Helion Online.
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