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ROMCON, 38
CORNEL  SECU

La Râmnicu-Vâlcea între 1 și 3 septembrie 2017, așa cum 
știu cei mai mulți, s-a desfășurat a 38-a ediție a ROMCON, 
Convenția Națională de Science-Fiction.

A fost o ediție complexă cu multe lucruri bune, în ansamblu 
mult mai bună decât cea de la București sau de la Suceava, ca să 
mă opresc numai la ultimele două Convenții Naționale.

În primul rând prin bogăția  și calitatea programului general.
Pentru martorii oculari diversitatea și calitatea tuturor ma-

nifestărilor au fost grăitoare.
Calitatea conferințelor invitaților de onoare și invitaților 

speciali, a dezbaterilor din paneluri, în toate cele trei zile a fost 
la un nivel intelectual foarte bun și, de asemenea, respectând în 
proporție de peste 90% timpul acordat în program.

Momentele de vârf ale ROMCON-ului au fost conferințele 
lui LUCIAN BOIA, ANDRADA COOȘ, DARIUS LUCA HUPOV, 
LIVIU SURUGIU, LUCIAN-VASILE SZABO, MARIAN TRUȚĂ, 
SILVIU GENESCU ; b) expozițiile de arte vizuale de la Muzeul 
de Artă, cu participarea mai multor artiști profesioniști din fi-
lialele Uniunii Artiștilor Plastici din România (curator - GHE-
ORGHE DICAN, vicepreședintele UAP România), expoziția de 
BD (curator MARIAN MIRESCU), expozițiile personale TU-
DOR POPA și CĂTĂLIN NEGREA.

Trebuie spus că două personalități au dominat cea de-a 38-a 
ediție a ROMCON-ului: LUCIAN BOIA, cu conferința ISTORIE 
ȘI S.F. O EXPERIENȚĂ PERSONALĂ, precum și cu lansarea 
cărții ISTORIE ȘI MIT ÎN CONȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ (2017, 
editura Humanitas, ediție revizuită și ilustrată) și MILLO SI-
MULOV, regizorul și scenaristul de film (realizatorul primului 
film interactiv din România), care a mobilizat exemplar pasi-
unea cinefililor, și nu numai, în cele trei întâlniri petrecute vi-
neri, 1 septembrie și sâmbătă, 2 septembrie.

Spectacolele de teatru realizate de Teatrul ARLECHIN cu 
piesa DEUX EX MACHINA de GHEORGHE SĂSĂRMAN 
(spectacol lectură) și SCAUNELE de EUGEN IONESCU (adap-
tat la condițiile scenice existente) au reprezentat o pagină de 
excelență în contextul ROMCON-ului, scoțând în scenă un ac-
tor excepțional: DAN CONSTANTIN.

Un eveniment important l-a reprezentat lansarea reviste-
lor tipărite: HELION (nr. 3-4/2017), PARADOX (număr unic 
2017) și a primului număr din revista (fanzinul) ZIN al cenaclu-
lui Wolf’s Pack din București. Un asemenea eveniment nu s-a 
mai întâmplat în ultimii 25 de ani.

Tot în cadrul ROMCON-ului au fost lansate două proiecte: 
ENCICLOPEDIA IDEILOR S.F. de LUCIAN IONICĂ și MEN-
TAT.RO, un proiect editorial gândit de MUGUR CORNILĂ.

De un succes eclatant s-au bucurat cele două ateliere LEGO-
CREATION, coordonate de SIMONA HUPOV, ateliere concurs 
la care au participat mulți copii pe grupe de vârstă 5-7 ani și 7-10 
ani din Râmnicu-Vâlcea.

EDITURILE ROMÂNEȘTI și S.F.-UL DE AMBE SEXE au 
stârnit interesul participanților, datorită ideilor mai vechi sau 
mai noi vehiculate de BOGDAN HRIB, CĂTĂLIN PAVEL și 
MUGUR CORNILĂ.

Dacă tot suntem la edituri, să remarcăm editurile care au avut 
stand la ROMCON: HUMANITAS, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 
EUROSTAMPA, EAGLE PUBLISHING, PAVCON și TRITONIC.

Dintre cele două teme ale ROMCON-ului, REALITATEA 
VIRTUALĂ ȘI S.F.-UL  a câștigat puncte în fața celei de-a doua, 
FILOSOFIE ȘI S.F.

La lansările de cărți s-au remarcat editurile PAVCON (cu un 
puternic desant craiovean), TRITONIC (în două reprize), EA-
GLE PUBLISHING, ADENIUM, EUROSTAMPA și, bineînțeles, 
HUMANITAS, cu lansările invitatului de onoare LUCIAN BOIA.

Pentru prima dată la un ROMCON, un fan a avut un punct 
special în program, BEBE IONESCU vorbind despre CÂT POA-
TE CUPRINDE UN FAN.

Cafeneaua S.F. Armony a ținut afișul cu lectură de proze, au-
tografe și o mapă cu povestiri S.F., care puteau fi lecturate de că-
tre clienții locului sau ai ROMCON-ului. Lasershow-ul n-a avut 
un public numeros, iar SERATA S.F. a fost lipsită de energia care 
a consacrat-o (și din cauza unor inabilități organizatorice).

Concursul “Vâlcea peste o sută de ani” nu a beneficiat de o popu-
larizare și mediatizare corespunzătoare, atât Inspectoratul Școlar 
al județului Vâlcea (care a primit 200 de afișe tipărite cu trei luni 
înainte de ultimul termen de înscriere), cât și Biblioteca Județeană 
“Antim Ivireanul”, nepreocupându-se mai deloc de eveniment.

Premiile ROMCON, la cele douăsprezece categorii, sunt deja 
cunoscute, jurizarea fiind făcută, în mod obiectiv, chiar dacă, la fel 
ca și anul trecut, la anumite categorii au fost discuții aprinse după. 
Formula de jurizare folosită – 50% public și 50% juriu – s-a dove-
dit rațională și corectă,

Au consființit o realitate valorică a anului 2016.
Având în vedere bogăția anului 2016, inclusiv la filme de scurt-

metraj S.F., juriul în formula OVIDIU PECICAN (președinte), 
ADRIAN BUZDUGAN, EUGEN CADARU, LUCIAN MERIȘCA, 
MIRCEA NAIDIN, membri, n-a avut o misiune ușoară.

Cu toate că există un cor de detractori ai ROMCON-ului, în 
care s-au așezat în primul rând MICHAEL HAULICĂ, HORIA NI-
COLA URSU și câțiva brașoveni, prezența cluburilor și a autorilor 
de s.f. români a fost bună.

Din nouă cluburi existente la această oră au fost reprezenta-
te șapte, unul, ca să zic așa, absentând motivat, Atlantis-ul de la 
Reșița, iar altul, Cygnus-ul sucevean, a absentat din motive pe 
care nu le cunoaștem.

Un lucru care trebuie consemnat neapărat este ambientul 
plastic așezat pe trotuarele din fața și fațada dinspre nord a Bi-
bliotecii Județene “Antim Ivireanul”, locul unde s-a desfășurat, 
în principal, ROMCON-ul.

Grație lui GHEORGHE DICAN, vicepreședintele UAP Ro-
mânia și NATALIEI ȘTEFAN, inspectoare pentru arte vizuale la 
Inspectoraul Școlar al județului Vâlcea, s-a reușit, la solicitarea 
ARCASF, crearea unor desene cu temă s.f., care au fost aprecia-
te de participanții la ROMCON, dar și de cetățenii Vâlcii. Strada 
respectivă s-a numit STRADA FANTASTICĂ, având tot felul de 
indicatoare, ca Scuarul... Stradela... Aleea... Piața... etc. Toate 
cu denumiri fantastice.

La aproape două luni de la eveniment ele încă rezistau pe 
asfaltul trotuarelor.

ARCASF a avut numeroase greutăți în organizarea evenimen-
tului. Consiliul Județean nu a spirjinit financiar nici cu 5 bani 
manifestarea. Primăria municipiului ne-a sprijinit numai cu ju-
mătate din suma promisă în luna martie, compensând, parțial, 
această atitudine prin eforturile și modul exemplar în care DANI-
EL IONESCU, purtătorul de cuvânt, a asigurat legăturile necesa-
re cu o parte din instituțiile implicate în organizare.

continuare în pagina 17
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CRISTIAN VICOLIAR DIMINEAȚA VA VENI...

LUCIAN-
VASILE 
SZABO

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

1) Să-l lovesc, să nu-l 
lovesc?

Ezitam. Puteam să aleg 
să merg cuminte pe lângă 

zidurile vechi, pe sub copacii cu 
frunze impertinente de vară târzie, în 

lumina tăioasă a unui soare ce nu mai voia să apună. Să 
mă retrag. Cumva umilit, cumva nesimțit. Ori puteam să 
mă duc către el, să-l lovesc prin surprindere. Sunt un om 
civilizat, un universitar cunoscut ca bun de gură, rezistent 
în polemici, dar prea puțin surprinzător în gesturi fizice. 
Un om civilizat. Extrem de civilizat. Prea educat. Îl 
puteam surprinde, era evident. Îl puteam lovi în față. O 
dată, de două ori (apropo, am scris corect „o dată”?), de 
mai multe ori, până când, întins pe caldarâmul istoric, pe 
sub unul din teii pe sub care Franz Iosif se plimbase bățos 
și elegant, nasul lui ar fi devenit întâi roșu, de la sângele 
proaspăt, apoi carnea terciută de suita de pumni ar fi 
devenit rubinie, apoi cărămizie, apoi vânătă. Lumea ar fi 
stat în cerc în jurul nostru, privind avidă, unii oripilați, 
alții doar excitați, sunând la poliție, fiind puși în așteptare, 
vorbind cu o operatoare obosită, atât de indiferentă încât 
apelantul să se simtă ca un infractor. Iar eu să îi car la 
pumni, să îi franjurez și obrajii. Două brațe vânjoase să mă 
îndepărteze, dar să mai am timp să-i trag nemernicului 
de pe jos și un picior în stomac. Cred că nu l-aș fi bătut 
destul, că nu aș fi avut suficientă forță fizică pentru a-l face 
să-și piardă cunoștința. Mă simt umilit, ca o muscă care 
doar bâzâie enervant pe lângă un bou scufundat pe trei 
sferturi în apa unui iaz. 

Ezitam. Mă înfuriam la vederea mea strecurându-mă 
umilit pe lângă ziduri, cu demnitatea profesorului aflat 
deasupra acestor conflicte primare, oripilat de violența 
de limbaj, găsind o replică pentru a justifica, totuși, o 
lașitate latentă, lipsa curajului de a lupta cu pumnii, cu 

dinții, cu instinctele la vedere. Era cumva o trădare, din 
lipsa forței fizice, cea care izbește boul cu parul și îl mână 
către grajd. Și mai era rușinea de după scena sângeroasă, 
atunci când eram ridicat de pe trupul căzut pe aleea 
pavată cu piatră cubică de mici dimensiuni, momentele 
penibile de până la sosirea polițiștilor, când oferirea de 
explicații te aduce, ușor-ușor, la realitate. 

Ieșiserăm de la Universitatea din Viena și ne 
opriserăm cumva dezorietați în fața clădirii masive 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Eram surprins de 
contrast, deoarece pe acolo tocmai trecea un tramvai 
ultramodern, abia auzit pe șinele lucioase, sclipind în 
lumina soarelui de septembrie.

– Putem să facem o plimbare, să trecem pe la Hofburg, 
apoi pe la Catedrala Sf. Ștefan,  iar mai pe urmă să luăm 
cina în în apropiere, a propus gazda noastră, profesorul 
Andreas Lindenbauer. Mai putem discuta pe drum...

– Parcă m-aș retrage să mă odihnesc puțin, am spus 
cu jumătate de voce. De fapt, aveam poftă de o bere. 
Rece și repede. Singur.

– Hai, mă, ce dracului, mi-a spus colegul meu Marian 
Păduraru în românește. După ce te-ai dat mare cu 
strategiile tale de comunicare și cu superprogramul tău 
ne lași singuri acum?

– Ce vrei să spui cu asta?
– Crezi că nu știu că Supercom este mai degrabă 

creația ei și nu a ta? Dar ai fost deștept să pui cap la 
cap tot ce ți-a oferit Hope... Acum, Coriolan Fugaru e 
cel mai tare, nu?

Ezitam. Nu-mi plăcea cum îmi rostise numele. Am 
rămas puțin în urmă, preocupat să-mi aranjez cureau 
tăioasă a genții pe umăr. Nu puteam să mă hotărăsc. 
Să pornesc resemnat și demn pe lângă zidurile vechii 
Universități sau să-l iau la pumni până când fața lui ar fi 
trebuit să arate ca o varză roșie ce a stat prea mult la soare. 
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2) Să dau foc, să nu dau?

Hope este o iluzie, ca să fac un amar joc de cuvinte. 
O rămășiță a unei vieți de demult, însă parcă tot mai 
dureroasă, apăsătoare, sufocantă. Cine a spus că timpul 
le vindecă pe toate? Poate așa o fi cu alții. Uneori mi 
s-a întâmplat și mie, în alte situații. Dar nu cu Hope. 
Speranța a murit acum patru ani, și nu e nimic 
metaforic aici, lovită de o grindă desprinsă din tavanul 
laboratorului ei (al nostru) aflat renovare. Speranța nu 
mai avea răbdare. Câștigase un proiect european pentru 
laboratorul de cercetare în comunicare. Eu, pe atunci, 
îmi făceam multe griji despre cum o să decontăm un 
milion de euro, despre documente și alte alea, că 
îmi era groază să nu greșim ceva și să ne tracaseze 
procurorii anticorupție. Dar Speranța era convinsă că o 
să iasă bine, că ne vom dota laboratorul și vom construi 
o platformă media puternică. Dar și un robojurnalist 
eficient, un automat capabil să adune informații și să 
realizeze știri. Să le plaseze rapid pe platformă cu multe 
imagini, linkuri...

Proiectul a primit numele Hope. Eu i l-am dat. Hope 

– Speranța. Speranța Fugaru, Soția mea. Speranța 
Fugaru fostă Lupu. Înainte de căsătorie i-am propus 
să-și păstreze și numele de fată. Speranța Lupu-Fugaru. 
Pentru mine sună foarte frumos. Frumos și delicat. A râs 
și a refuzat.

– Să nu ne complicăm atâta, a fost replica ei.
Venise în clădire încă de dimineață, încercând, 

înainte să sosească muncitorii, să fixeze locul fiecărui 
echipament în spațiu, să așeze lucrurile la locul potrivit. 
Își imaginase de mai multe ori cum va arăta totul, îmi 
povestise unde va veni fiecare masă, fiecare calculator... 
În amănunt, dar unele detalii se schimbau în funcție 
de geometria efectivă a spațiului și de dimensiunile 
fiecărui echipament. 

– Nu te tot amesteca pe acolo, îi spuneam. Lasă 
oamenii să-și facă treaba, să termine finisajele. Apoi 
vedem unde punem fiecare computer. O să lucrăm mult 
pe laptopuri, pe phablet-uri. Laboratorul este doar o 
clădire, un hotel unde vii și pleci!

– O să fac ordine în maghernița asta! îmi declarase 
solemn.

Ca să scape de noi, Universitatea de Vest ne dăduse un 

 Szűcs Enikő
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corp de clădire unde fuseseră biroul celor de la Serviciul 
Transporturi și un atelier de tâmplărie. A fost nevoie 
de renovări, inclusiv de refacerea tavanului. Muncitorii 
au lucrat sub acoperiș. Nu aveam bani să-l îl înlocuim 
și pe acesta. Au pus grinzi metalice, ca să meargă mai 
repede. Dar nu le-au fixat prea bine. Sau tocmai încercau 
să le prindă definitiv când s-a nimerit ca Speranța să se 
învârtă pe acolo. S-a dat în spate, ca să examineze cu 
atenție un colț de încăpere, sperând că acolo ar putea fi 
montat puternicul nostru server. Stabilisem deja că va 
veni în hol, într-o fostă debara reamenajată. Dar îl voia 
sub ochii ei. S-a dat în spate, ca să poată privi mai bine și 
a lovit un stâlp de sprijin pentru o grindă nefixată încă. 
A căzut și a izbit-o în cap. A găsit-o șeful de echipă. Încă 
mai respira. Cu sângele scurs pe pardoseala de ciment 
rugos. A murit când a ajuns la spital.

Dintr-odată, zilele și nopțile mi s-au franjurat. Trăiam 
în fâșii, în fragmente diferite, străine unele de celelalte. 
Nu mai vedeam nimic, nu mai știam nimic. Timpul se 
încolăcea în acești franjuri, în aceste fragmente de viață 
stearpă, refuzând să mai curgă. Nu-mi dădeam seama 
de ce se întâmpla. Nici la înmormântare nu m-am dus. 
M-am îndreptat orbește către laborator decis să sparg 
totul. Poate îmi cădea și mie o grindă în cap... Apoi m-am 
decis că e mai bine să-i dau foc. Nu găseam o brichetă, 
nu era pe niciunde un chibrit. Muncitorii nu erau la 
lucru, pentru că laboratorul fusese sigilat de un procuror. 
Rupsesem sigiliul, nici nu-l observasem. Scrisul ei nu 
prea ordonat se vedea pe niște însemnări rămase pe un 
colț de birou. Scria rar de mână. Tot proiectul era acolo, 
concentrat în câteva pagini aproape indescifrabile. Nu am 
mai vrut să ard totul. Iar laboratorul a fost pus la punct.  

3) Să mor, să nu mor?

Îmi presam puternic cu mâna partea dreaptă a 
sternului, încercând să mă calmez, deoarece abia puteam 
să respir. Mă durea rău în acea parte. În călătoria de la 
Viena ne abătusem pe la Bratislava. Andreas Lindenbauer 
ne invitase la restaurantul sub formă de OZN de pe 
malul Dunării. Era originar dintr-un sat austriac din 
apropiere, și cum granița ocolește prin grădinile de la 
marginea Bratislavei și-a zis că e bine să treacă pe acasă 
câteva zile și să ne ducă și pe noi la un prânz în farfuria 
zburătoare. Liftul oblic ne-a lăsat în barul amenajat ca 
loc de belvedere. M-am grăbit către scările înguste ce 
duc pe platforma de unde se poate vedea în jur la mare 
depărtare. Stătea să plouă, deja vântul bătea fioros acolo 
sus. Mă prinsesem puternic de mânerele binoclului uriaș 
de pe platformă și-l mișcam încet, scormonind aleile 
pustii și zidurile curate ale cetății de dincolo de Dunăre. 
După câteva minute, ploaia a început să cadă cu stropi 
mari, așa că am luat-o înapoi, ca să ajung la adăpost. 
Am alunecat pe una din treptele umede și m-am lovit 
puternic la coaste. Nu am căzut efectiv, ci doar m-am 
izbit de treptele metalice ale scării înguste. Câteva 
secunde am rămas fără aer. Cei din jur m-au luat de 

brațe și m-au dus pe un fotoliu din anticamera liftului. 
Câteva înghițituri de apă m-au revigorat. Durerea cruntă 
simțită câteva minute înainte s-a mai domolit, așa că am 
putut să mânânc fără prea mare efort, mascând cu câte 
un zâmbet chinuit fiecare junghi ce se declanșa când mă 
mișcam prea repede. 

Durerea a revenit de mai multe ori de atunci. Am 
bănuit că aveam vreo coastă fisurată, dar nu m-am dus 
să fac un control medical. Acum mă săgetase din nou, 
când mă grăbisem la întâlnirea cu studenții, deoarece 
nu-mi plăcea să întârzii. Mă așteptau fremătători la 
intrare. Dar mai erau și alte persoane. Se dusese vestea 
despre experimentul nostru și mulți erau curioși. Mă 
amuzam, iar amuzamentul îl simțeam tăios în coasta mea 
presupus fisurată. Mă amuzam, deoarece, la prezentarea 
teoretică de dimineață, fuseseră câțiva care crezuseră că 
vor vedea un robojurnalist în carne și oase. Vorba vine, 
adică din plastic, metal, arătând însă a om. O carcasă. 
Era însă doar un soft mai... sofisticat!

Proiectul Hope. Și Speranța dusă. 
Aveam mereu în minte imaginea ei la masa din 

laboratorul aflat în renovare. O vedeam din profil, în 
halatul ei alb de medic de modă veche. Preocupată 
de algoritmii ei, desprinzându-și ochii cu greu din 
ecranul computerului, răsucindu-se chinuit către mine, 
încercând să-mi zâmbească și să-mi domolească, a suta 
oară, reținerile cu privire la etica adunării informațiilor 
din mediul virtual.

–Dar nu este nimic rău în asta, riposta ușor încruntată, 
în timp ce colțul gurii desena umbre de maliție. Sunt date 
adunate de alții sau puse de fiecare persoană în parte. 
Când aduci singur ceva în spațiul virtual îți asumi riscul 
ca aceste conținuturi să fie văzute, preluate și prelucrate 
de alții. Iar robojurnalistul nostru asta face. Și o face bine.

Mai ales cu prelucrarea aveam eu o problemă. 
Programul nostru era impersonal, dar foarte inteligent, 
aproape parșiv.

Era ziua cea mare. Hope dădea examenul final. Am 
deschis și am intrat. Calculatoarele și phablet-urile au 
pornit, dar a durat câteva secunde până când au putut 
fi accesate. Au fost treizeci de secunde care parcă s-au 
rostogolit peste noi. Apoi, mâinile febrile au atins 
ecranul, am introdus parola și amprenta de la degetul 
mare. Website-ul Supercom s-a deschis după alte câteva 
secunde parcă împietrite. Mediarobotul lucrase intens 
peste noapte. Erau 23 de știri în folder. Le-am parcurs 
în ordine, de la cea mai proaspătă spre cea mai veche. 
Știrea zece ne-a buimăcit. Titlul suna astfel: Explozie 
devastatoare la Universitatea de Vest. Şase persoane au 
murit. Textul continua astfel: „O deflagrație de proporții 
a avut loc aseară la Universitatea de Vest din Timișoara, 
șase persoane murind pe loc, alte șapte fiind rănite. 
Explozia a avut loc în laboratorul multimedia, unde 
studenții și profesorul lor, Coriolan Fugaru, derulau 
activități obișnuite. Știrea era datată 6 septembrie 2018, 
ora 5,23. Adică mâine dimineață. Nici nu trebuie să mă 
grăbesc prea tare ca să ajung acasă și să mă văd murind.
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PULSAR*
DUPĂ O POVESTE ADEVĂRATĂ

LIVIU SURUGIU

Un Pulsar este vestigiul unei stele care s-a prăbușit în sine 
însăși. Este nucleul dens rămas, după ce steaua a terminat 
de ars. E inima ei care încă pulsează. Corabia naufragiată în 
urma ultimei pale de vânt solar. 

Pentru că pierde energie prin polii magnetici, iar axa 
acestora nu coincide cu cea de rotație, radiația sa pare lu-
mina unui far. Ca și cum ar încerca, cu disperare, să-și prindă 
din urmă amintirea anilor în care a strălucit risipitor.

Ce este un Pulsar? 
Încă nu știm în întregime. Știm doar că une-

le stele, abia după ce mor, încep să aibă puls. 

Textul are la bază articole științifice și declarații NASA, 
interviuri cu Ann Druyan, Carl Sagan 

și Neil deGrasse Tyson.
Replicile proprii personajelor au fost marcate 

ca text autentic (T.a.).
Toate datele tehnice, locațiile 

și aprecierile științifice sunt exacte.

Lake View Cemetery, 
Ithaca, NY
Decembrie 20, 2016

 Ann Druyan își ridică palma de pe placa de granit. Noap-
tea fuseseră minus zece grade, iar peste zi soarele blurat nu 
reușise să smulgă nicio lacrimă întinderii de gheață. Acum, 
odată cu înserarea, revenea gerul. Cu alte cuvinte, mișcarea 
atomilor încetinea.

Sub palma înghețată căldura pierdută crease o ampren-
tă, de parcă ceva din ea, chiar linia vieții, ar fi încercat să stră-
bată structura stabilă a mineralului.   

Închise ochii. Atunci când atingi o altă ființă sau un 
obiect, o piatră ori o floare, te percepi, de fapt, pe tine. 
Simți presiunea exercitată asupra ta, chiar dacă tu ești cel 
care acționează. Obiectul intră în tine, împingându-ți înapoi 
țesuturile sub epidermă. Nu mângâi, te transformi. Indife-
rent cât de ușoară ar fi atingerea, îți schimbi forma propriu-
lui corp.

Amprentele dispărură, iar ea se ridică în picioare. Privi în 
jur. Cimitirul, acoperit cu un strat fin de zăpadă, părea pus-
tiu la ora aceea. La suprafață doar, zâmbi și se aplecă din 
nou, să mai mângâie o dată placa neagră de mormânt. Să se 

transforme în contact cu ea.
CARL  EDWARD  SAGAN

NOVEMBER  9, 1934 -  DECEMBER  20, 1996

Porni spre mașina de la capătul aleii. Apăsă telecoman-
da și, în aceeași clipă cu licăritul farurilor, i se păru că perce-
pe cu coada ochiului o altă lumină, depărtată. Privi într-aco-
lo, spre nord-vest, unde, deasupra lacului Cayuga, o dungă 
cețoasă traversa cerul în asfințit. 

Peste imaginea din zare, irișii i se strânseră precum lenti-
lele unui teleobiectiv: la doi metri în aer plutea un puf de pă-
pădie. Clipi, neîncrezătoare. Când se concentră, dispăruse. 
Asta pentru că nici nu existase, decise ea. N-avea ce căuta 
acolo în luna decembrie.

Se întoarse și urcă în mașină. În aceeași clipă în care trân-
ti portiera, avu din nou o senzație de neobișnuit. Zgomotul 
portierei fusese însoțit de o vibrație, de parcă ceva ar fi tre-
cut chiar atunci dinspre lac pe sub cimitir și pe sub picioarele 
ei. Mașina păru că se leagănă o clipă, dar Ann învârti cheia în 
contact și zumzetul motorului readuse totul la normal. Dema-
ră încet, atentă la gheața care acoperea aleea din loc în loc. 

Afișajul de pe bord arăta ora 16,20. Se însera repede, însă, 
ca de obicei, șofatul o învioră. În Ithaca fusese dintotdeau-
na o plăcere să conduci. Merita să pleci din când în când din 
New York, măcar pentru asta. 

Un avion de vânătoare trecu pe deasupra șoselei. Nu 
apucă să-l vadă, în schimb ceea ce-l urma cu întârziere părea 
sunetul unui F-22.

Peste un sfert de oră, când ajunse în campusul 
Universității Cornell, era deja întuneric. Luminile hotelu-
lui Statler se vedeau de departe. Intră pe East Ave, printre 
copacii uriași care mărgineau drumul, trecând mai întâi de 
enormul Goldwin Smith Hall, apoi de Day Hall. Parcă mașina 
la doi pași de aleea hotelului și intră grăbită în hol, aproape 
uitând ce o aștepta. 

Pereții de marmură erau acoperiți cu chipul lui și asta îi 
tăie răsuflarea. Acolo unde nu avusese loc tot chipul, se ve-
deau doar ochii, iar, unde nu încăpuseră ochii, se afla, de-
cupat, zâmbetul. Deasupra biroului circular de piatră al 
recepției, un banner își desfășura mesajul în litere enorme: 

20 decembrie 1996 – 20 decembrie 2016
20 de ani de nemurire

In memoriam Carl Sagan

Își notă în gând să-l sune pe Neil din cameră. Cuvântul ne-
murire nu trebuia să fie acolo, lângă numele soțului ei. Desi-
gur, Neil era capabil să găsească argumente, inclusiv în cu-* Lucrare distinsă cu premiul I la Concursul Național 

de Proză Scurtă Helion 2017, ediția a 32-a
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vintele lui Carl. Se pricepea de minune la argumente, și, în 
plus, era unul dintre organizatori.

În hol se făcuse liniște. Cei aflați în trecere păreau că au 
încetinit, iar cei ocupați cu amenajarea, dintr-o dată nu se 
mai grăbeau. O duzină de studenți la Universitatea Cornell 
erau cățărați pe scări și schele de aluminiu, agățând bannere 
și mesh-uri peste arcade și coloane. 

— Bună seara! spuse și realiză, după zâmbetul 
recepționerului, că reușise să o spună zâmbind la rândul ei. 

— Bună seara, doamnă Ann Druyan! Ne bucurăm că ați 
revenit la noi. Apartamentul dumneavoastră este pregătit. 

Semnă pentru cameră, apoi luă cheia și privi din nou în jur. 
În față, acolo unde se vedeau totemurile uriașe cu imagini din 
serialul ”Cosmos”, se afla intrarea în Sala de Conferințe. Urma 
s-o vadă peste două ore, așa că se îndreptă direct spre lift.

Totuși, un puf de păpădie în luna decembrie?
Remarcă eleganța celor de la recepție care nu-i transfor-

maseră camera într-o sală de reculegere. Singura referire 
la Carl era invitația de pe masă, așezată lângă protocolarul 
coș cu flori.

”Carl Sagan – In Memoriam, 20 decembrie 2016, 
orele 19,00 

Sala de Conferințe a Hotelului Statler 
al Universității Cornell din Ithaca 

Vor fi prezenți doamna Ann Druyan 
și Dr. Neil deGrasse Tyson”

Al doilea lucru legat de Carl fuse televizorul. Broadcast-
Ithaca TV, principalul post local de știri, pe care era setat, re-
lata evenimentul:

— Ann Druyan, văduva celebrului om de știință Carl Sa-
gan, a sosit în urmă cu câteva minute la hotelul Statler al 
Universității Cornell. Doamna Druyan, scriitor și producător 
de film…

Schimbă pe alt canal de știri, Time Warner - Tompkins 
County, tot local:

— Cutremurul a fost resimțit în urmă cu o oră, dar nu-
mai în partea nordică a orașului, iar specialiștii afirmă că a 
fost mai degrabă o explozie decât un seism. Contactat de 
reporterii noștri, departamentul secției de Pompieri infirmă 
această…

Opri televizorul și se întinse, așa, îmbrăcată, pe pat. Își 
aduse aminte să-l sune pe Neil.

— Ann, nu e vorba despre genul acela de nemurire!
Neil deGrasse Tyson avea nu doar o voce impunătoare, ci 

și argumente. Îi răspunse zâmbind:
— Carl obișnuia să spună că important nu e să existe viață 

după moarte. Important e să existe viață înainte de moarte.
— Cred că nu ai găsi un teoretician mai aprig decât mine 

împotriva ”nemuririi”!
Neil avea dreptate, își spuse, ducând mâna la frunte. De 

fapt, Neil avea întotdeauna dreptate.
Migrenele durau de ani, dar intensitatea lor era exact cât 

să fie suportabile, să se învețe cu ele ca un nou-născut cu 
aerul și să fie surprinsă atunci când o lăsau. Renunțase de-
mult să mai lupte împotriva lor, acceptând o coabitare greu 
de explicat.

— Ann, ai auzit de teoria sicriului cuantic?
— Nu sună prea frumos.
Trecu telefonul pe speaker și începu să-și maseze tâmple-

le. O dureau mai tare ca de obicei. Parcă era ceva acolo care 
încerca să iasă afară.

— Ei bine, continuă Neil dezinvolt, premisa e că cineva 

închis într-o cutie vidată și impenetrabilă ar muri în câteva 
minute, prin asfixiere. Conform fizicii cuantice, mișcarea ale-
atorie a moleculelor care îl compun ar face ca, peste un nu-
măr de ani ce se scrie ca un 1 urmat de un miliard de zerouri, 
să fie recompus în starea biomoleculară pe care o avea îna-
intea morții și să învie pur și simplu.

— Asta ar fi interesant, replică Ann, fiindcă, indiferent 
câți ani ar trebui să aștepte acolo, pentru omul din sicriu 
moartea ar dura doar o clipă. 

Se învioră.
— Și ce l-ar împiedica să mai intre o dată, să moară și să în-

vie din nou? Și tot așa, Neil, la infinit! Iată zeul! Pentru el ar fi o 
viață (aproape) continuă. N-ar avea nevoie decât de un sicriu 
impenetrabil care să se deschidă exact atunci când trebuie.

Râseră amândoi. Tyson făcea, totdeauna, ca lucrurile să 
pară altfel. Îi servise o idee cuantică și neobișnuită despre 
nemurire. 

Încheie convorbirea și se ridică din pat. 
Numai că el nu se afla într-un sicriu impenetrabil. Era aco-

lo, singur, la câțiva kilometri distanță, în Lake View Ceme-
tery. Își privi mâna care mângâiase placa de granit. Mâna 
care se transformase, pentru o clipă, în contact cu ea. 

Se opri în fața oglinzii și începu varianta a doua de deschi-
dere a discursului, care ar fi mers foarte bine și la final:

— Azi, Carl ar fi avut 82 de ani. Dacă ar fi călătorit la bor-
dul lui Voyager, ar fi câștigat, în raport cu noi, o lună în plus. 
O lună pe care mi-aș fi dorit enorm să o aibă acum.

Îi mai rămânea o oră, în care hotărî să doarmă. Mai târziu 
avea să-și mulțumească pentru asta.

La nouăsprezece fără un sfert ieși din lift direct în holul 
impunător. Neil înlocuise nemurire cu istorie, iar ea intră 
în Sala de Conferințe mai dreaptă decât totemurile printre 
care trecea. Se opri o clipă, cu fața reflectând flash-uri, în 
vreme ce microfoanele o înconjurau.

Cineva îi spuse că singurul loc care a mai rămas liber e cel 
de pe scenă, iar o studentă îi revizui în grabă machiajul, fără 
să modifice nimic. 

În fața podiumului, un conglomerat de camere de luat ve-
deri îi bruiau perspectiva, dar asta nu o deranjă. Se descur-
case totdeauna de ambele părți ale teleobiectivelor. Fu con-
dusă pe scenă, apoi, încet-încet, murmurul sălii scăzu, o dată 
cu lumina. Doar podiumul rămase sub reflectoare.

— În 1977, NASA l-a rugat pe Carl Sagan să participe la o 
misiune cum nu se mai făcuse. Pe două discuri din aur tre-
buiau înregistrate momente-cheie ale existenței umane. 
Aveau să ajungă în spațiu cu sondele interstelare Voyager 
1 și 2, în speranța că vor fi descoperite de o civilizație avan-
sată. Regizorul artistic al proiectului The Sounds of Earth am 
fost eu, iar producătorul Sagan.

Întotdeauna evitase să vorbească prea mult despre soțul 
ei. Deși povestea lor era celebră, de fiecare dată o spunea 
pe scurt și cât mai realist.

— Trebuia să creăm un disc fonograf de aur care să ne 
reprezinte dincolo de granițele sistemului solar. Această re-
prezentare nu era un scop în sine, ci o eventualitate. Prin 
comparație, discul avea 69 kb, în vreme ce un Iphone de azi 
are de un milion de ori mai multă memorie.

Privi semiîntunericul din fața ei. Mici lumini licărind în 
sală, telefoanele celor care filmau, tot atâtea stele și galaxii 
într-un univers infinit.

— După ce s-a stabilit ceea ce trebuia să punem pe disc, 
au început căutările. Voiam saluturi în multe limbi, voiam 
imagini și nu doar cu oameni, ci și plante, animale, peisaje. 
Selecția muzicală conținea opere de la Beethoven și Stravin-
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sky până la Louis Armstrong și Chuk Berry… Neil?
— Doamnă Druyan! și un reflector se mută pe chipul lui 

deGrasse, aflat în primul rând. 
Regizat sau nu, orice dialog cu Tyson ieșea mereu bine. 

Trebuia să se aștepte la asta, cu Neil în apropiere. 
— Se spune că pentru The Sounds Of Earth cineva a pro-

pus să înregistrați numai Bach!
— E adevărat. Carl a refuzat spunând că n-ar fi fost co-

rect. Ar fi însemnat să ne lăudăm.
Aplauzele nu-l opriră pe Neil prea mult:
— Încă rămâne întrebarea cine sunt protagoniștii sărutu-

lui înregistrat pe disc.
— Să amânăm răspunsul, zâmbi Ann. Înainte de sărut, a 

fost începutul. După ce am căutat multă vreme muzică chi-
nezească pentru a o pune pe disc, am găsit, în sfârșit, o me-
lodie veche de 2.500 ani, Flowing streams. Bucuroasă, l-am 
sunat pe Carl și i-am lăsat un mesaj la hotel.1

Un oftat abia auzit îi scăpă pe buze. Privi în jur. Pe vre-
muri, oamenii se programau prin telefon când voiau să facă 
o fotografie. Acum, se fotografiau cu telefoanele. 

— O oră mai târziu, când Sagan a sunat înapoi, ceva s-a 
întâmplat. La finalul convorbirii, am stabilit că… ne vom că-
sători. La doar câteva minute m-a sunat din nou și mi-a zis: 
“Am vrut doar să mă asigur că asta chiar s-a întâmplat. Ne că-
sătorim, da?”.2

Își trecu mâna ușor, prin păr, de parcă nu ea o făcea, ci o 
altă persoană, invizibilă pentru ceilalți.

— După tulburătoarea convorbire cu Carl, am participat la 
un experiment rar pentru acele timpuri, o encefalogramă în 
timp ce citeam un discurs. Un EEG care, transformat în sunete, 
avea să fie trimis în spațiu, pe discul de aur al lui Voyager. Fără 
îndoială, toate emoțiile înregistrate au fost ale unei femei în-
drăgostite. Nu mă puteam gândi la altceva decât la Carl. Eram 
conectată la aparate într-un laborator din New York al spitalu-
lui Bellevue, dar, deși încercam să-mi păstrez mintea limpede, 
sentimentul că ceea ce gândeam, nu ceea ce rosteam, avea să 
zboare pentru totdeauna spre stele, mă copleșea.3 

Nu se mai auzea nici o șoaptă. Își percepea pur și simplu 
propria voce, de parcă n-ar mai fi fost a ei, o simțea mai tâ-
nără, curată, ca atunci… demult.

— Sentimentele mele de femeie de douăzeci și șapte de 
ani, nebunește îndrăgostită, sunt pe acel disc. Sunt pentru 
totdeauna. Vor fi acolo o sută de milioane de ani. Pentru 
mine, sondele Voyager sunt o bucurie atât de puternică în-
cât mă îndepărtează de teama morții.4

Aproape că șopti:
— Carl avea să-mi dedice cele mai frumoase cuvinte pe 

care le-am auzit vreodată: În imensitatea spațiului și a timpu-
lui, e o bucurie să împart planeta în aceeași epocă cu Annie.5

Zâmbi:
— Era un Casanova cu toate intelectualele din jur. Le fas-

cina și, totodată, era fascinat de ele. Era atras de inteligență. 
Suspecta delfinii c-ar fi mai inteligenți decât par. Iubea 
inteligența. Iar dacă aceasta venea și din partea unei femei 
frumoase, nu se mai putea opri.6

Dură o oră până reuși să iasă din Sala de Conferințe, dând 
autografe pe ”Passport to the Universe” și fotografiindu-se 
cu toți fanii, până la ultimul. Tyson făcu tot posibilul să o aju-

1  Text autentic
2  T. a.
3  T. a.
4  T. a.
5  T. a.
6  T. a.

te, dar, când ajunse, în lift era deja epuizată.
În cameră, se întinse pe pat. Luă un somnifer, apoi blo-

că telefonul pentru orice apeluri, cu excepția numerelor din 
agendă.

Închise ochii, gândindu-se la el. La clipele când lucrau îm-
preună la The Sounds of Earth. Carl, cu vocea lui hipnotică și 
zâmbetul perfect. Ochii aceia atât de mari și de negri încât ți-
era teamă să-i privești prea mult, să nu te scufunzi în ei ca-n 
două găuri negre și să nu te mai poți întoarce niciodată, să 
te îndrăgostești și să rămâi acolo pentru totdeauna.

Sondele Voyager porniseră cu 65.000 km pe oră spre 
marginea sistemului solar. Deși nimeni nu le trimitea știri, ci 
doar comenzi, ceea ce televiziunile transmiteau fără întreru-
pere le prindeau din urmă depășindu-le cu viteza luminii. Pe 
jumătate adormită, încercă să-și închipuie cum arăta, pen-
tru sondele interstelare, portretul-robot al omenirii ultimi-
lor patruzeci de ani.

Fruntea i se încruntă, pe măsură ce se scufunda în pro-
priul joc, în care imaginația îi fu rapid prinsă în carcera unei 
realități ale cărei gratii nu puteau fi schimbate. 

Uniunea Sovietică a invadat Afghanistanul. John Lennon 
a fost împușcat. Papa Ioan-Paul al II-lea a fost grav rănit, 
atentatorul declarând că să-l împuști pe papă e ca și cum l-ai 
omorî pe Dumnezeu. Israel a invadat  Libanul. Indira Ghan-
di a fost asasinată de extremiștii Sikh. Un reactor nuclear de 
la Cernobîl a explodat. Dictatorul român Ceaușescu a fost 
prins de revoluționari și executat chiar în ziua nașterii Mân-
tuitorului. Știri îngrijorătoare din Golful Persic unde Irakul a 
invadat noaptea trecută Kuweitul. Carl Sagan a plecat as-
tăzi spre stele, precum Voyager, pe un drum fără întoarcere. 
Challenger a explodat la lansare! O știre încă neconfirmată, 
Lady Diana a murit. Va rămâne pe veci ca fiind 11 septembrie, 
atacul terorist. Criza Lehman Brothers! Michael Jackson a 
decedat în reședința sa din…

Telefonul mai avea puțin și cădea de pe noptieră când, 
în sfârșit, îi auzi zumzetul. De fapt, îl auzise din prima clipă, 
se corectă singură, urechea îl percepuse, transmisese totul 
creierului, doar că acesta nu voise să se trezească.

Ezită pentru că i se părea nepotrivit să răspundă la un 
apel video la ora aceea. Pe de altă parte era vorba despre 
Neil deGrasse Tyson.

— Neil? 
— Ann, iartă-mă!
DeGrasse avea un chip mai buimac decât al ei.
— M-am gândit că e mai bine să te anunț eu.
— Neil? repetă, confuză. 
— Au venit întâi la mine, ținând cont că sunt unul dintre 

organizatori. Vei primi o vizită, în câteva minute.
— Dar e cinci și patruzeci și cinci… dimineața!
Se șterse din nou la ochi.
— Ce vizită? 
— Nu pot să-ți spun mai mult acum. 
Înainte ca Tyson să închidă, văzu în spatele lui doi bărbați. 

Creierul procesă, abia după ce imaginea dispăru, faptul că 
purtau uniforme. Apoi sună telefonul fix. 

— Doamnă Druyan, se auzi vocea recepționerului, îmi 
pare rău, dar nu i-am putut opri!

A treia sonerie fu cea de la intrare. Se ridică și deschise 
ușa, întrebându-se dacă avea pijamaua încheiată până sus. 
Nu mai înțelegea nimic.

— Doamnă Ann Druyan!
Era un bărbat în uniformă neagră, fără grade sau 

decorații, iar în spatele lui, legănându-se de pe vârfuri pe 
călcâie, un altul, mai tânăr și la fel îmbrăcat. De fapt, nu pă-
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reau uniforme, mai degrabă atitudinea celor care le purtau 
trădau hainele. 

Sunt în misiune secretă, gândi Ann într-o fracțiune de se-
cundă. Deși tocmai asta se vedea din prima clipă.

— Remmeckis, general în rezervă! se legitimă primul. De-
partamentul Apărării.

Așadar avusese dreptate. Remmeckis își scosese casche-
ta, un fel de caschetă, arătându-și părul des și argintiu, tuns 
scurt. Fața era cu adevărat a unui militar, colțuroasă, tăioa-
să, cu ochi albaștri și reci. Caschetele îi fac pe toți să arate, 
cu timpul, la fel, gândi Ann. Ca instrumentele unui trib primi-
tiv care modelează craniile copiilor după viitoarea lor poziție 
socială. 

— Domnule Remmeckis, se pare că nu ești singurul în re-
zervă pe aici! răspunse, mai degrabă obosită decât speriată.

Dintr-o dată asocie prezența generalului cu lumina pe 
care crezuse că o vede dincolo de cimitir. Și dâra aceea de 
ceață deasupra lacului, în preajma înserării, spre nord-vest. 
Apoi știrea de la televizor, cu explozia care nu fusese cutre-
mur. Ea însăși simțise ceva la urcarea în mașină.

Se petrecuse un lucru neobișnuit acolo, se prăbușise un 
avion sau altceva și aveau nevoie de prezența ei pentru a 
calma spiritele. Avea cea mai potrivită reputație spre a da o 
dezmințire sau o opinie credibilă.

— Doamnă Druyan, trebuie să veniți cu mine.
Deși tonul fusese egal, cuvântul ”trebuie” o sperie. Făcu 

aproape involuntar un pas înapoi, dar atunci îl văzu pe Neil 
venind pe coridor. Purta un pardesiu cu adevărat mai mare 
decât el, hotărât să lupte cu gerul de afară.

— Ann! Se pare că s-a întâmplat… 
Somnul îi pieri în întregime, percepând modul cum Neil 

rostise cuvintele.
— S-a întâmplat ceva important, repetă acesta.
Ann Druyan făcu ochii mari:

— S-a prăbușit un avion? Un satelit? Altceva?!
Încremeni. Privirile lui Neil spuneau multe, nu chiar cât 

faimoasa lui voce, dar destule.
— Imposibil! zise ea, începând să tremure. Stați puțin…, 

își trecu mâna prin păr. Numai o clipă, se întoarse. Așteptați-
mă afară. Vin imediat!

În mașină, Remmeckis îi ceru mobilul, apoi îl puse în buzu-
nar, lângă al lui Tyson. Gestul n-o contrarie, nu întrebă nimic. 
Dacă evenimentul spre care se îndreptau era cel pe care-l 
bănuia, atunci nu avea nevoie să facă nicio fotografie. Urma 
să vadă cu ochii ei.

Ofițerul care-l secondase pe Remmeckis dispăruse sau 
poate conducea mașina. În orice caz, erau separați de un 
geam opac și Tyson glumi întrebând dacă anonimatul lor era 
păstrat astfel sau cel al șoferului.

Remmeckis scoase un pachet de țigări, apoi, după ce fu 
refuzat pe rând, îl băgă la loc în buzunar.

— Acesta este un cadou de la o lume îndepărtată și mică, 
zise el, o mărturie a sunetelor și imaginilor, a gândurilor și sen-
timentelor noastre…7

— Jimmy Carter, confirmă Tyson. Salutul Președintelui 
de pe The Sounds of Earth.

Ann nu spuse nimic. Încă nu-i trecuse supărarea pentru 
acel ”trebuie”.

— M-am înscris la Academia Militară în 1977, continuă ge-
neralul. Au fost trei motive pentru asta: Star Wars, Voyager 
și Carl Sagan.

Mașina, un Lincoln Continental, părăsi campusul univer-
sitar și se îndreptă spre marginea orașului, în direcția lacu-
lui Cayuga. Trecură pe lângă Lake View Cemetery și Ann se 
gândi cât de aproape fusese cu o seară în urmă. Cimitirul 
dormea în continuare sub un strat fin de zăpadă, de parcă 
un pietrar zelos ar fi finisat pietrele de mormânt, acoperind 

7  T. a.

Vintilă Mihăescu
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cu praf de marmură totul, de la inscripții până la trunchiuri-
le molizilor. 

Ocoliră terenurile de sport ale școlii Boynton, apoi făcură 
la stânga, pe lângă Camera de Comerț Tompkins și se înscri-
seră discret pe Drumul Țărmului, cum era numită șoseaua în-
gustă care mergea în paralel cu o cale ferată.

Încetiniră lângă Center Cornell Sailing, dar nu opriră în 
parcarea de acolo, ci la o sută de metri mai departe, chiar pe 
nisipul de pe malul lacului. 

Zorii încă nu apăruseră în urma lor, peste profilul orașului, 
când automobilul se opri.

Ann își lipi fruntea de geamul fumuriu. Era rece și 
respirația îi desenă, pentru o clipă, fantoma propriului chip.

Lacul înghețase. În mod ciudat, gheața se desprinsese 
aproape cu treizeci de centimetri de țărm, ca și cum o forță 
uriașă ar fi împins-o în sus, apoi se sudase la loc, din pricina 
gerului de peste noapte. Ann privi în zare: Cayuga era un lac 
glaciar lung de șaizeci de kilometri și lat de aproape șase, 
care, împreună cu alte zece formau grupul Lacurilor Fingers, 
mai degrabă gheare decât degete. Din câte știa, în cel mai 
adânc punct, erau o sută treizeci de metri de la lumină la 
bezna totală.

— În 1912, 1979 și anul trecut a mai înghețat complet, zise 
Remmeckis. 

— E acolo? arătă Tyson spre un conglomerat alb aflat la 
o milă de țărm.

În aerul tot mai limpede, se deslușea treptat o îmbinare 
de emisfere și cuburi supraetajate. Laboratoare gonflabile 
de campanie, după modelul unei colonii din Antarctica. 

— Da, răspunse generalul. E acolo.
Deși mai era până la răsărit, lumina acoperea uniform pe-

isajul, ca într-o după-amiază Lahaiană aflată în punct subso-
lar. De altfel, în ziua precedentă soarele nu se văzuse deloc, 
iar oamenii din Ithaca se putuseră mișca și fără umbrele lor.

— Coborâm? vorbi, în sfârșit, Ann.
Remmeckis dădu din cap în semn că nu.
— E încă foarte frig, minus cincisprezece grade, zise el. 

Cea mai scurtă zi a anului.
Un nor de grauri se întindea și se strângea ca o amibă gi-

gantică deasupra lacului, intrigați de strania apariție care lu-
ase în stăpânire gheața. Croncăniturile nu treceau prin gea-
murile limuzinei, dar Ann și le putea imagina.

Își băgă mâna reflex în buzunar, după telefon.
— Șapte și cinci, zise Remmeckis scoțând chiar telefonul 

ei. Pornim! anunță și, spre surpriza lor, Lincoln-ul demară di-
rect pe gheața care acoperea lacul.

Parcurseră distanța în exact un minut și Ann numără pes-
te o sută de bătăi ale inimii în acest timp. Nici Neil nu avea 
pulsul mai liniștit, după cum i se accelera respirația pe măsu-
ră ce se apropiau. 

Erau patru cupole mari grupate în jurul uneia mai înal-
te decât toate la un loc, desăvârșind impresia că moscheea 
Sfânta Sofia se afla, camuflată, acolo.

Nu-i aștepta nimeni la intrare, cu excepția unui robot de 
talia unui câine. Mecanismul pe șenile îi cercetă o clipă cu 
obiectivul, apoi se dădu la o parte din calea lor.

— Unde e restul echipei? întrebă Tyson ajutând-o pe Ann 
să meargă pe gheață.

Nu era deloc o suprafață alunecoasă, dimpotrivă, mai de-
grabă se lipea de tălpile lor.

— Suntem puțini pe teren, răspunse Remmeckis. Majori-
tatea se află în fața ecranelor, departe de aici. Poftiți în Sala 
de Comandă.

Se instalară într-una din cele patru cupole, având la pi-

cioare un tun de căldură și câteva căni de ceai fierbinte pe 
masă.  

— Cine va filma? întrebă Ann încercând să pară liniștită. 
Ce televiziuni ați anunțat? Pot să aduc echipa mea…

Tăcu, dându-și seama că generalul n-avea de gând să-i 
răspundă. Schimbă o privire cu Tyson. 

— Așadar…?! întrebară amândoi. 
Remmeckis începu greu, zgârcit la vorbe, de parcă ar fi 

făcut totul împotriva voinței sale:
— Una din camerele de supraveghere ale Clubului Nau-

tic Red Jacket a surprins ieri, la orele 16,19, prăbușirea unui 
obiect în lacul Cayuga. Mai precis aici, zise arătând sub pi-
cioarele lor.

— Ora la care plecam din cimitir, zise Ann. Am avut im-
presia că văd ceva.

— Încă era lumină, așa că fenomenul nu s-a expus în mod 
spectaculos pe bolta nocturnă, presupuse Tyson. Dar zgo-
motul? Unda de șoc?

— Locuitorii din zonă sunt obișnuiți cu bang-urile soni-
ce, explică Remmeckis. Aici li se spune ”tunurile lui Seneca”, 
tunete fără nori. Se presupune că s-ar datora numeroase-
lor peșteri subacvatice străvechi, care cedează, din când în 
când, sub presiunea apei.

Tyson ridică două degete enorme, un sfert ironic, trei 
sferturi cu adevărat nerăbdător:

— Îl putem vedea?
Generalul ezită, de parcă ar mai fi căutat un motiv de 

amânare. Nu părea a se simți prea confortabil cu doi civili pe 
capul său. Trase aer în piept.

— Să mergem! zise și se ridică.
Intrară direct în emisfera principală, unde patru mini-ma-

carale își uniseră brațele deasupra unei copci uriașe tăiate 
în gheață.

Gaura era perfect rotundă și avea cel puțin șase metri lăr-
gime. Ann se aplecă cercetând cu atenție marginile parcă 
șlefuite cu laserul, uniform topite în momentul impactului. 
Scoase un țipăt de spaimă și se trase înapoi. 

— Ann! o prinse Tyson de mână. 
Era un robot care ieșea din apă cu un bolborosit neprie-

tenos, o dronă submarină înțesată de camere și reflectoare.
— El e Ochiul, explică Remmeckis. Iar acelea sunt Mâini-

le, arătă spre alte două aparate ca niște crabi care tocmai 
ieșeau din apa tulbure. Au terminat conexiunile.

Macaralele începură să lucreze și Ann deduse că erau ma-
nipulate de la distanță, probabil din laboratorul unde urma 
să fie dus Obiectul mai târziu. Profitând de uruitul aparate-
lor, se întoarse spre Tyson și îi spuse asta.

— Fără îndoială, Ann, totul e robotizat! Eficiență maximă, 
martori puțini!

— Atunci ce nevoie au de noi?
Remmeckis îi strigă. După gradațiile cablurilor rulate, nu 

mai era mult.
— Știm ceva despre ceea ce se află acolo, generale? zise 

Neil cu privirea nedezlipită de apa întunecată.
Bărbatul răspunse privind în aceeași direcție:
— Nu știu dacă știm. Dar credem că știm.
Chiar atunci obiectul începu să apară la suprafața ape-

lor. În toate secundele care trecură până ieși în întregime, 
Ann și Neil încetară să mai respire. Macaralele își terminară 
mișcarea pe verticală, apoi începură să-și rotească în mod 
sincronizat brațele spre a-l așeza pe o platformă, dar ei tot 
nu-și reveneau.

După patruzeci de ani de la lansare, sonda spațială fuse 
lăsată ușor pe o platformă. În fața lor, fără luciul de odinioa-
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ră, cu tinerețea pierdută, se afla, acoperit de funingine și ci-
catrice, conform inscripțiilor, Voyager 2.

Ann Druyan exclamă:
— Un fals! 
— Un prototip, șopti Neil.
Avea una din cele mai impunătoare voci din lume, chiar și 

atunci când șoptea.
— Ann, repetă el, au mai avut un prototip.
Tunurile de căldură din jur începuseră să lucreze mai pu-

ternic, împiedicând apa de pe sondă să înghețe. 
Voyager 2 avea aproape toate brațele și tijele deformate. 

Din pricina alimentării cu baterii pe bază de Plutoniu, al că-
ror flux energetic ar fi putut împiedica aparatele de măsură 
și control să funcționeze normal, inginerii proiectaseră to-
tul în exteriorul sondei, folosind brațe lungi pentru a susține 
magnetoscopul, spectrometrele în infraroșu și ultraviolet, 
fotopolarimetrul și camerele de luat vederi. Se topiseră toa-
te și se îndoiseră înapoi, în spatele antenei parabolice largi 
de patru metri, precum tentaculele unei meduze. O meduză 
metalică de o tonă.

— Atmosfera le-a topit, zise Tyson.
— Nu, Neil! vorbi Ann. Voyager nu avea scut termic, nu 

putea reintra în atmosferă!
— Scutul e pe fundul lacului! îi informă Remmeckis care 

le urmărea reacțiile. În acest moment Ochiul și Mâinile co-
nectează cablurile pentru aducerea lui la suprafață.

Tyson deschise ochii mari:
— Ați trimis un scut termic în spațiu, în întâmpinarea sondei! 
Generalul ridică din umeri:
— Era singura soluție. Cuplarea s-a făcut acum o lună. 

Voyager 2 nu mai transmitea din 2010.
— Dar am fost cu toții martori la activitatea lui! se opu-

se Ann. 
— Transmisii preluate de pe Voyager 1.
— Domnule general, vorbi Ann pe cel mai serios ton cu 

putință, există cea mai mică explicație logică pentru ceea ce 
vedem aici?

Remmeckis le făcu semn să-l urmeze înapoi în Sala de Co-
mandă. Luară loc din nou în jurul mesei acoperite cu căni de 
ceai.

— Sondele Voyager nu aveau unde opri pe drum, pentru 
reparații, începu el trecându-și degetele prin părul scurt și 
des. De aceea, instrumentele principale, dar în primul rând 
computerele, au fost construite în mod redundant, cu siste-
me permanente de rezervă.

— Știm asta, replică Ann. Sistemele foloseau logica arbo-
relui de contingență ramificată, în caz de urgență. Când nici 
asta nu funcționa, sonda cerea ajutor de pe Pământ.

Se ridică, apropiindu-se de ecran. Nu-și putea desprinde 
ochii de pe ceea ce, cândva, fusese copilul ei. 

Mai mulți roboți apărură înconjurând rapid sonda. Fără să 
vrea, asocie imaginea cu aceea a unor inchizitori care se pre-
gătesc să interogheze un prizonier.

— Dar, preluă Tyson, Voyager se îndepărta continuu, iar 
timpul de transmitere a datelor ajungea de ordinul orelor. 
Așa că, în cazul unei urgențe, trebuia să rămână într-o stare 
inactivă sigură în așteptarea instrucțiunilor, continuă privind 
ecranul unde începuse o operațiune neclară.

Îi amintea de roboții medicali pe care îi văzuse de curând 
la o expoziție.

Generalul dădu din cap. Toată lumea știa despre ce era 
vorba, până la un punct.

— În aprilie 1978, zise el, la opt luni după lansare, 
după cum presupun că știți, computerul a trecut de la 

transmițătorul radio principal la cel de rezervă. În acel mo-
ment sonda era perfect aliniată cu noi și soarele, cu Pămân-
tul în conjuncție superioară. În ciuda instrucțiunilor primite 
de la sol, transmițătorul de rezervă a refuzat să se deconec-
teze. Avea să fie doar prima dintr-un lung șir de insubordo-
nări ale computerelor de pe Voyager 2.

Se întrerupse, aruncând și el o privire spre scena de sub 
cupola principală. Din punctul său de vedere, roboții efec-
tuau o extracție precisă din alcătuirea heteroclită a sondei 
interstelare.

— Ce îi fac? tresări Ann.
— Analize. Doamnă Druyan, ca orice corp venit din 

spațiu, Voyager se află, deocamdată, în carantină. 
Roboții plecară în șir, la fel de rapid cum veniseră.
— Din nou în aprilie, continuă Remmeckis, dar de data 

asta în 2010, Voyager 2 s-a văzut în fața unei probleme ma-
jore. Coincidență poate, dar Pământul se afla din nou în 
conjuncție superioară. Practic, pentru sondă, baza terestră 
nu exista, fiind în partea opusă a soarelui. 

— O problemă majoră? întrebă Tyson. 
— Inginerii programaseră totul perfect, cu o singură 

excepție: sonda nu fusese învățată că, la un moment dat, va 
trebui să iasă din funcțiune. Toate sistemele au intrat în aler-
tă în momentul în care bateriile pe bază de Plutoniu au ajuns 
la jumătatea duratei de viață. Se estimase că vor dura până 
în 2025, dar, dacă sonda își înceta transmisia și majoritatea 
activităților, puteau furniza energie până în 2043. Voyager 2 
ajunsese în Punctul de Siguranță, la jumătatea autonomiei 
de deplasare, acolo de unde nu mai exista întoarcere. 

Ann și Tyson începură să-și concentreze atenția la poves-
tea generalului. Era pentru prima oară când auzeau ceva nou. 

— Conform protocolului, sonda s-a poziționat într-o sta-
re inactivă în așteptarea instrucțiunilor. Cum niciuna nu avea 
legătură cu problema sa și nici starea inactivă nu mai rămâ-
nea sigură, sistemul redundant a luat cea mai bună decizie: 
recalibrarea celor șaisprezece propulsoare și schimbarea 
cursului înapoi, spre casă. A urmat calcularea variantelor și 
modalitățile de accelerare folosind gravitația lui Uranus și 
Neptun. Avea să parcurgă un drum lung de treizeci și trei de 
ani de cinci ori mai repede.

Fu rândul lui Tyson să se ridice în picioare:
— Stați puțin, 22 aprilie 2010 a fost ziua ”nebuniei” lui 

Voyager 2! S-a spus că un hacker i-a atacat sistemele…
Remmeckis dădu din cap:
— Ziua când în codul binar al sistemului un 0 a fost înlo-

cuit cu 1. Voyager 2 a început să facă totul invers, să nu mai 
accepte instrucțiuni și doar să-și transmită, din când în când, 
poziția.

În ecran, brațele macaralelor ridicau din apă o farfurie cu 
diametrul de șase metri. Pentru o clipă aceasta acoperi per-
fect gaura din gheață, ca un capac pe un bol de cristal. Era 
scutul termic trimis în întâmpinarea sondei, acoperit cu sol-
zi de ceramică, înconjurat de duze de calibrare a direcției, 
gheare de acuplare și stații de control. 

— Cum a rămas cu sistemul triplu de supraveghere? între-
bă Tyson. De ce au fost așa discreți australienii și spaniolii?

— I-am manipulat, cu datele primite de pe Voyager 1. Le-
am clonat, le-am modificat sursa, apoi le-am livrat spre Ma-
drid și Tidbinbilla, lângă Canberra. 

Neil deGrasse Tyson își intrase bine în rol. Deși începea 
să-l audă tot mai de departe, Ann înțelese când prietenul 
ei întrebă de ce Ithaca. Generalul avea toate răspunsurile 
pregătite. Fiecare are o Ithaca a lui, spunea el. Locul fuse-
se ales cu grijă, în parte și pentru ”tunurile lui Seneca”. TS-1 
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neutralizase încă din spațiu bateriile pe bază de Plutoniu ale 
lui Voyager, spre a nu contamina lacul Cayuga, sursă de apă 
pentru o regiune întreagă, Bolton Point Water System.

Îl simți când privi direct spre ea, iar sunetele reveniră 
brusc la normal:

— Nu ne puteam permite o amerizare în apele interna-
ționale. În schimb, data a fost cu adevărat o coincidență, 
dacă ne referim la evenimentul de aseară. 

— Am senzația că nu veți comunica prea multe presei! 
remarcă Tyson.

— Corect. Avem și motive, unul fiind acela cu brațul ame-
rican de la frontieră. Nici rușii, nici chinezii, noi veghem mar-
ginea sistemului solar. Iar noi nu dezertăm. 

— Voyager n-a dezertat! se întoarse Ann. Chiar dumnea-
voastră ați spus-o.

Luă loc la masă. Se simțea dată peste cap. Pur și simplu 
nu știa ce trebuia să simtă, furie pentru minciuna care dura 
de șase ani, înfrângere pentru redundanța lui Voyager sau 
fericire fiindcă acesta se întorsese acasă.

— Sonda va fi depozitată, zise Remmeckis, iar dumnea-
voastră nu vă veți risca reputația cu afirmații fără noimă. 
Celorlalți martori li se va șterge pur și simplu memoria.

Zâmbi, văzându-i cum tresar amândoi:
— Sunt câțiva mega de memorie, adăugă. E vorba de 

niște roboți. 
Iar militarii implicați erau puțini și nici unul nu cunoștea 

misiunea în întregime. Pentru o clipă, Remmeckis crezu că 
terminase și nimeni nu mai avea nimic de întrebat.

— O întrebare rămâne, zise Neil. De ce a procedat astfel 
doar Voyager 2?

Generalul tuși sec.
— Nu suntem siguri că știm totul. În 22 aprilie 2010, Voya-

ger 2, care se afla la șaisprezece miliarde de kilometri de Ter-
ra, a detectat un semnal slab. Semnalul a ajuns la noi abia 
acum, adus de sondă.

— Semnalul unui Pulsar! exclamă Ann.
— Întocmai, zise Remmeckis. E singurul tip de sem-

nal care poate fi recepționat numai în anumite puncte din 
Univers, iar Voyager 2 era suficient de departe pentru a-l 
recepționa doar el. Cu toate acestea, ne întrebăm ce anume 
conținea, astfel încât să determine întoarcerea unei sonde 
interstelare.

Ann Druyan privi din nou spre ecranul unde Voyager 2 con-
tinua să fie uscat în bătaia tunurilor de căldură. Copilul ei se 
încălzea din nou, după zeci de ani de frig în spațiul cosmic.

— Carl spunea că Voyager este o ființă inteligentă, în par-
te robot, în parte om, fiindcă ne extinde simțurile până în 
lumi depărtate.�

Se întoarse spre Remmeckis:
— Totul s-a întâmplat prea repede. În urmă cu trei ore 

dormeam, iar acum… Ne-ați chemat doar ca să ne dăm cu 
părerea asupra semnalului unui Pulsar?

Bărbatul o privi o clipă, scoase din nou pachetul de țigări, 
apoi se ridică în picioare.

— Urmați-mă! zise. 
Traversară un coridor și intrară direct sub o nouă cupolă, 

una din celelalte trei ce înconjurau emisfera centrală. 
Un om în combinezon se afla dincolo de un geam de 

protecție, alături de roboții medicali care fuseseră cu Voya-
ger mai devreme. Ridică mâna, în semn de salut, apoi trecu 
printr-o poartă de decontaminare și ieși în întâmpinarea lor. 
Își scoase casca, scuturându-și părul negru și lung:

— Doamnă Druyan, Dr. Tyson! salută veselă. Sunt Dr. 
Mary Fuelder! apoi, rămânând cu ochii pe Ann, îl întrebă pe 

general: i-ați spus?
Acesta ridică din umeri:
— N-am avut timp.
— Ce să-mi spună? tresări Ann.
Mary Fuelder era un pic supraponderală, cu trăsături fru-

moase, ochi negri și ten alb ca marmura. Îi făcu semn lui Re-
mmeckis spre ceea ce se afla dincolo de sticlă.

— Definitiv compromis, preciză ea.
Abia atunci văzură obiectul de studiu din camera sterilă. 

Cel mai celebru disc din lume, extras din Voyager de roboții-
chirurgicali, strălucea stins sub un microscop. Piesa din cu-
pru placat cu aur, largă de 30 cm, fusese estimată cu patru-
zeci de ani în urmă de producătorul muzical Timothy Ferris 
la treizeci de mii de dolari. Probabil acum, din nou pe Terra, 
valora de o mie de ori mai mult. 

— Ce să-mi spună? repetă Ann.
Dr. Mary Fuelder îi invită să ia loc. Avea și ea o masă și sca-

une identice cu cele din cupola generalului.
— Îmi cer scuze, zise, dar e insuportabil!
Și începu să-și scoată rapid combinezonul de lucru. Nu 

mai părea așa supraponderală.
— Ne așteptam ca atmosfera să-l compromită, zise, evi-

tând în continuare răspunsul. Așa că TS-1 a transmis mai întâi 
toate datele sondei, inclusiv cele de pe Discul de Aur.

Tyson își drese vocea:
— Conținutul discului se află demult pe youtube.
— E adevărat, încuviință Fuelder. Cu tot cu diagrama un-

delor cerebrale ale doamnei Druyan. 
Îi privi cu atenție o clipă, parcă vrând să se asigure că o 

vor înțelege, apoi continuă:
— În ultimii ani am obținut progrese în traducerea unde-

lor Beta pe frecvența 13-30 Hz.
— Poftim? zise Ann. Le puteți transforma înapoi… în 

gânduri?!
— Gânduri pe care le transformăm direct în cuvinte. Cu o 

marjă mică de eroare. În plus, programul poate folosi vocea 
subiectului, dacă avem suficiente mostre.

Dr. Fuelder desfășură o coală pe masă:

Gândurile Annei Druyan8, înregistrate în 3 iunie 1977

— EEG-ul dumneavoastră a fost multă vreme obiect de 
studiu pentru programul pe care l-am preluat la Universitatea 
din Berkeley. De aceea am fost contrariată în urmă cu o lună 
când am primit semnalul descărcat de pe Voyager. În undele 
Beta trimise de TS-1 se afla ceva în plus. Un semnal secundar.

— O contaminare? zise Ann.
— Semnalul primit de la Pulsar! exclamă Neil.
— De fapt, îi contrazise Fuelder, copia rămasă pe Terra 

era incompletă. Undele Beta aveau o dublură foarte fină 
care se imprimase doar pe textura de aur a discului original.

— De ce sunteți așa siguri? întrebă Tyson. 

8  T. a.
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— Transcrierea gândurilor nu poate fi falsificată. Și este 
imposibil să fie doar o coincidență ceea ce rezultă din tradu-
cerea lor. Ar fi necesare prea multe potriviri, milioane, pen-
tru a face să iasă un gând coerent dintr-o secvență aleatorie 
de unde contaminate.

— Totuși, înregistrarea aceasta este originalul, zise Ann 
arătând hârtia din fața lor. O aveați de patruzeci de ani!

Fuelder, care probabil nu avea patruzeci de ani, încuviință, 
zâmbind:

— Nu ne-a dat niciodată prin cap să o transferăm pe un 
disc de aur. Așa cum am spus, doar în transpunerea audio a 
encefalogramei apare ceva în plus.

— Doamnă Druyan, interveni generalul, ce părere avea 
Carl Sagan despre nemurire?

Ann își încrucișă privirile cu Neil, apoi se întoarse spre Re-
mmeckis, vizibil contrariată. 

— Niciuna. Cine-l cunoștea nu-și permitea măcar să-i 
pună o astfel de întrebare.

Încercă să zâmbească. La urma urmei, Remmeckis n-avea 
nici o vină.

— Carl și-a înfruntat moartea fără să caute refugiu în iluzii. 
A luptat împotriva cancerului, dar a știut când totul s-a sfârșit. 
Amândoi știam că nicicând n-aveam să ne mai regăsim.9

— Viața de apoi poate fi de multe feluri, insistă generalul. 
Aproape fiecare religie are teoria ei. 

— Eu știu că nu-l voi mai revedea niciodată. Fiindcă ne-
am văzut deja. Ne-am întâlnit într-un Cosmos atât de mare, 
iar asta e unic și minunat.10

— Doamnă Druyan, chiar și oamenii de știință cred că…
— Carl nu credea în nimic. Trebuia să vadă, să cerceteze 

și să experimenteze. Era un agnostic. Domnule general, sin-
cer, tot nu înțeleg de ce ne-ați invitat aici.

Se simțea obosită și nu știa ce sens avea să mai rămână. 
Voyager 2 se întorsese, iar asta însemna ceva extraordinar, dar 
generalul acela era ori melancolic, ori mai avea ceva de spus. 

Remmeckis privi spre Fuelder.
— E timpul, zise el.
— Bine, trase aceasta aer în piept. Doamnă Druyan, vrem 

să repetați lectura aceluiași text de acum patruzeci de ani. 
Și vrem să vă gândiți la Carl Sagan… dacă puteți, la fel ca 
atunci.

— OK, zise Ann. Dați-mi aceleași cuvinte. De restul nu vă 
faceți griji.

Intrară cu toții în camera sterilă, acolo unde aparatura 
era pregătită pentru experiment.

*

O oră mai târziu, plecară.
Generalul rămăsese să supravegheze transportul lui 

Voyager 2. În locul sondei puseseră deja un satelit deviat 
special pentru asta.

În mașină se aflau doar ea și Neil, ca la venire, fără să-l 
vadă pe șofer. 

În urmă, lacul Cayuga se micșora, tot mai plat, dispărând 
rapid, înaintea clădirilor de pe margine a căror înălțime pă-
rea că se reduce treptat. Un efect al formei Pământului, își 
spuse Ann și aproape imediat își duse mâinile la tâmple. Tre-
buia să gândească mereu așa?

În clipa aceea sună telefonul. Era lângă al lui Neil, în co-
tieră.

— Da?

9  Imagine autentică (sursa NASA)
10  T. a.

— Sunt Fuelder. Am terminat de procesat, în paralel, dia-
gramele celor două înregistrări EEG, cea de acum patruzeci 
de ani și cea de azi. Firește, după ce am transferat-o și pe 
aceasta din urmă pe un disc de aur.

Trecu pe speaker.
— Și?
— Doamnă Druyan, interveni Remmeckis, am ezitat dacă 

să vă dau sau nu acest telefon. Vedeți, spre deosebire de Dr. 
Fuelder, eu am fost tot timpul sigur că unda secundară este 
efectul acelui pulsar. În mod cert, m-am înșelat. Aducerea 
dumneavoastră aici a fost o idee bună.

— Pentru că semnalul secundar persistă în amândouă, la 
fel, preciză  Fuelder. 

Ann zâmbi:
— Unda aceea este iubirea mea. Toată iubirea mea. După 

patruzeci de ani am citit aceleași cuvinte. Și, la fel ca atunci, 
mintea mea a fost, tot timpul, la Carl. Nu m-am gândit la alt-
ceva. Nu mă pot gândi la altceva. 

Tăcu și, pentru câteva clipe, tăcerea îi fu respectată. Apoi, 
vocea generalului se auzi clar, năucind-o din câteva cuvinte:

— Unda secundară nu este a ta, Ann. E a lui Carl.
Ann își duse palmele la gură și ochii i se umplură de la-

crimi.  
— Nu, șopti ea. Nu e posibil! repetă privind spre Neil. E 

doar o amintire!
— E un gând cu patent străin, vorbi din nou Remmeckis, 

un gând prezent în ambele înregistrări.
Ann Druyan dădu din cap.
— Nu poate fi, repetă în vreme ce lacrimile îi curgeau pe 

obraji. 
— Unda principală are unele schimbări, se auzi Fuelder. 

Cealaltă, mai slabă, este identică.
Prin minte îi trecură, fulgerător, migrenele din ultimii ani. 

Începu să tremure.
— Poate gândul unui om intra în gândurile altui om… 

Neil?!
Tyson o strânse în brațe, emoționat:
— Pe mine mă întrebi, Ann?! Eu totdeauna am spus că sun-

tem cu toții conectați! Că oamenii ar trebui să fie mai buni, 
ținând cont de capacitatea lor de a empatiza cu gândurile11!

Și, în vreme ce o privea pe femeia aceea la care ținea atât 
de mult, Neil se gândi la întrebarea ei și la răspunsul lui. La 
ceea ce spusese dr. Fuelder. Putea fi un caz unic… sau nu. 
Mai trebuia, în mod evident, experimentat. 

Ar fi însemnat că mulți încă nu plecaseră. Că unii rămâ-
neau cu adevărat în gândurile celor apropiați, poate chiar 
din generație în generație, în vreme ce alții erau dați uitării. 
Un motiv bun pentru a iubi, a nu urî și, mai ales, a avea copii.

Dar putea fi, totuși, o poveste unică. 
Mașina continua să meargă prin traficul liniștit din Ithaca, 

în timp ce Ann asculta fișierul pe care i-l trimiseseră pe tele-
fon. Imaginile clădirilor se perindau în reflexii curbe peste 
geamurile limuzinei, Neil ținea ochii închiși, iar ea relua con-
tinuu aceleași cuvinte. 

Avea să le asculte în fiecare zi, până în clipa morții… care 
nu era doar a ei.

”Sunt aici cu tine, Annie.
Și voi fi, mereu.”

                                                   Sfârșit 

Pentru Ann Druyan, fiindcă există.
Lui Carl Sagan, pentru că va exista mereu.

11   Text autentic
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Să construiești un cronobuz nu pare mare lucru, mai 
ales când ai la îndemână tot ce ai nevoie, plus planurile de 
montaj. Am auzit că acum mai sunt câteva, pe ici pe colo, 
răspândite pe tot Pământul, dar atunci, la început, eu eram 
singurul care aveam așa ceva și, după ce i s-a dus vestea, nu 
făceam față la câți clienți aveam. 

Pot să zic că totul s-a datorat mai degrabă întâmplării. 
Când m-am înscris la excursia pentru planeta a treia a ste-
lei Alcoris, nu știam altceva decât că acolo se ține cel mai 
mare talcioc din Galaxie. Aveam eu ceva sânge de negustor 
în vine sau dacă nu de negustor, atunci măcar de contra-
bandist, pentru că de cum am auzit de ocazie am fost prin-
tre primii care au sărit să se înscrie. Eram copil când țara 
noastră a fost primită în Uniunea Europeană, dar îmi aduc 
aminte ca și acum că toți vecinii mei au pornit-o haihui prin 
Europa, după diferite chestii ce nu se găseau pe la noi sau 
se aflau extrem de rar. 

Primirea Pământului în Uniunea Galactică mi s-a părut și 
mie o asemenea ocazie. Nu știam și nici nu îmi păsa ce cri-
terii a îndeplinit, probabil absolut din întâmplare, Pământul 
că, dintr-o dată, s-a pomenit acceptat tam-nisam în Uniunea 
Galactică, incluzând toate beneficiile care decurgeau de aici. 

M-am înscris, așadar, într-o excursie cu preț redus care 
făcea un tur al principalelor puncte de atracție din galaxie. 

Pentru că mi se părea de prost gust să mă arăt interesat 
de partea materială a excursiei, mă prefăceam că sunt ex-
trem de preocupat de frumusețile stelelor pe care urma să 
le întâlnesc în cale, dar de fapt mintea mea stătea numai la 
afaceri. Și cum nu-mi trecea absolut deloc prin cap ce anu-
me aș putea aduce din drumul meu printre stele, l-am între-
bat pe Tase cum să procedez, că el mai fusese de două ori, 
imediat cum s-au deschis cerurile pentru noi – așa se expri-
ma el despre această nouă ocazie. 

Ăsta s-a gândit ce s-a gândit și, în cele din urmă, mi-a zis:
— Adu-ți două mâțe de leac și om te-ai făcut!
Auzisem destule despre mâțele de leac, așa că l-am în-

trebat precaut:
— Dar nu-s periculoase? Eu parcă așa am auzit…
— Prostii, a spus el. Bârfe și conspirații de-ale doctorilor 

speriați că mâțele îi lasă fără slujbe.
Nu erau chiar prostii și văzusem cu ochii mei un reportaj 

pe această temă. Mâțele de leac au fost aduse de pe unde-
va din extremitatea sudică a galaxiei și-au fost numite așa 
după o vagă asemănare cu pisicile de pe Pământ. Faptul 
că aveau opt lăbuțe în loc de patru nu prea a contat, mai 
ales că erau acoperite cu blană și erau extrem de priete-

noase. Dar nu asta era principala lor calitate, ci faptul că 
parcă „luau boala” cu mâna, după cum le lăudau reclamele 
și de unde le venea de fapt și numele. Toate cercetările fă-
cute n-au lămurit până la urmă ce anume le conferea aces-
te puteri vindecătoare. Unii spuneau că este vorba despre 
un biocâmp negativ absorbit de ele din zona bolnavă, iar 
alții suspectau fenomene de origine cu totul necunoscută 
și care urmau să fie cercetate într-un viitor incert. 

Erau bune pentru aproape toate bolile cunoscute, de la 
hipertensiune la diabet și se spunea că anumite rase mai 
rare își încercau puterile chiar și pe cele mai dificile cazuri de 
cancer. De fapt, de aici au apărut toate problemele pentru 
că, atunci când întâlneau câte un astfel de caz, parcă se săl-
băticeau cu totul și începeau să sape la propriu în carnea bol-
navului pentru a ajunge la metastaze și la celulele bolnave.

Au fost de ajuns câteva reportaje cu oameni asaltați de 
câte o mâță de leac, filmate de aproape și care arătau cum 
jivina își face loc cu furie prin carnea vie și însângerată a 
bolnavului ca vânzările să scadă brusc. Nu prea au contat 
alte reportaje care arătau că rănile făcute de mâțe se vin-
decau repede și frumos, iar din cancerele inoperabile nu 
mai rămânea nicio urmă. 

I-am spus asta lui Tase și el a insistat:
— Nu fi fraier și nu te mai lua după toți proștii și după 

reportajele lor de rahat. Astea sunt făcute numai să le spo-
rească lor audiența. Ține minte ce-ți spun eu: nu există nici 
măcar un bolnav mort de pe urma unei mâțe de leac. Poți 
spune același lucru despre doctori?

Până la urmă am renunțat la gândul să le cumpăr când 
am ajuns pe planeta-talcioc din motive ceva mai practice: 
omul pe care l-am întrebat de care soi de mâțe de leac ar fi 
mai bine să cumpăr, mi-a arătat pe astroportul din apropie-
re un cargobot uriaș și robust.

— Îl vezi? m-a întrebat el. Dacă ai să te duci mai aproape, 
nu va trebui să te urci la bord ca să vezi că e plin cu mâțe, ci 
doar să te dai ceva mai aproape să le auzi cum miaună. Este 
plin ochi cu pisici vindecătoare și toate pleacă astăzi sau mâi-
ne spre planeta ta. Nu știu ce preț au acum ele acolo la tine, 
dar până vei ajunge acasă din excursie o să găsești două la leu. 

Bine, el probabil că n-a zis chiar așa, dar translatorul 
meu universal așa mi-a tradus. Nu foarte corect, dar sufici-
ent de clar ca să mă dezumfle cu totul.

Așa dezumflat cum eram, cred că i-am stârnit milă pen-
tru că m-a tras într-un loc mai ferit și mi-a șoptit:

— Știi ceva, tipule? Te văd băiat simpatic, așa că hai să-ți 
spun eu ce să cumperi.

A privit iar precaut în jurul nostru, apoi a scos dintr-o 
geantă jerpelită un pachet doar cu puțin mai mare decât 

CRONOBUZUL*
SERGIU  SOMEȘAN

* Lucrare distinsă cu premiul al II-lea, ex aequo,  
la Concursul Național de Proză Scurtă Helion 2017, 
ediția a 32-a
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un cartuș de țigări.
— Asta e tot ce ai nevoie ca să dai lovitura, mi-a spus el 

cu o voce persuasivă.
Am luat pachetul în mână și l-am verificat din ochi fără să 

îl desfac: părea la fel de jerpelit ca și geanta din care îl sco-
sese, dar greu, că abia îl puteam ține în mână.

— Ce naiba e în el?
Nu eram foarte sigur pe translatorul universal, dar spe-

ram să redea suficient de clar neîncrederea mea în coletul 
lui ponosit.

— Un generator temporal, șefule. Un generator tempo-
ral cum sigur nu mai este altul pe planeta ta.

I-am întins dezamăgit coletul:
— Ia-l înapoi! N-am ce face cu un generator temporal. 

Habar n-am să umblu cu așa ceva.
M-a privit cu toți cei patru ochi ai lui strălucind:
— Nu prea multă lume știe să umble cu așa ceva, dar îți 

dau și instrucțiunile de folosire. Păi, ce credeai? Acum e mo-
mentul să-l iei, planeta ta este de curând intrată în Uniune și 
încă nu are bine pusă la punct legislația vamală. La anul, pre-
cis nu mai poate nimeni trece prin vama voastră așa ceva.

După ce a privit iar în jur, s-a apropiat de mine și-a înce-
put să-mi șoptească la ureche așa de încet încât translato-
rul avea dificultăți în a-mi traduce ce prostii spunea.

Una peste alta, zicea că pot folosi, printre altele, gene-
ratorul temporal ca să fabric un cronobuz. Un frate de-al lui 
fabricase așa ceva și s-a umplut apoi de bani. Pe scurt, ideea 
era să atașez generatorul unui autobuz vechi căruia să-i con-
struiesc în carcasă zece uși, iar cine urca în autobuz își alegea 
cât vrea să întinerească și pe ce ușă să coboare. Zece ani mai 
puțin pentru fiecare ușă și, bineînțeles, o taxă pe măsură.

— O să fie îmbulzeală la ușile tale, tipule! Crede-mă!
Avea ceva persuasiv în voce, iar cei patru ochi pe care îi 

avea părea că au ceva hipnotic în ei, așa că, în cele din urmă, 
m-am trezit cu generatorul în bagaje, fără niciun ban în bu-
zunar și cu un teanc de hârtii pe care le scosesem la o impri-
mată chiar înainte de a decola, ca să le pot citi pe drum.

Din câte am înțeles eu din instrucțiunile de folosire, ro-
lul principal ar fi trebuit să îl aibă o echipă de tinichigii auto 
pentru că, după ce terminau ei lucrul, eu nu mai trebuia 
decât să prind pe bord, lângă locul șoferului, generatorul 
temporal și pe urmă să stau comod și să încasez banii pe bi-
lete, privind cu îngăduință la babele care urmau să se trans-
forme în puștoaice.

Bineînțeles că, de cum am ajuns, Tase m-a luat la mișto 
și mi-a spus clar că m-am lăsat aburit ca un fraier, mai ales 
că pe Pământ n-a ajuns niciun cargou cu mâțe, iar prețul 
tratamentului cu ele s-a dublat brusc în numai câteva zile.

— Asta e! a oftat el compătimitor. Îi spui unui om ce să 
facă, dar el nu și nu. În loc să cumpere mâțe, ia niște hârburi 
care nu se știe la ce sunt bune.

Chiar dacă m-a făcut cu ou și cu oțet, tot el m-a ajutat să 
cumpăr un autobuz vechi, să-l vopsesc și să găsesc o echi-
pă de meseriași pricepuți, astfel că în câteva zile cronobu-
zul meu era gata. Nu m-a costat cine știe cât, dar am fost 
nevoit ca până și banii pentru meșteri să-i împrumut de la 
Tase, pentru că excursia mă lăsase fără un sfanț.

Am montat generatorul în locul special amenajat de 
meșteri pe lângă volan, am mai citit încă o dată instrucțiunile 

de folosire apoi, asistat îndeaproape de Tase, am dat buto-
nul de reglaj pe unu (avea douăsprezece diviziuni) și l-am 
îndemnat:

— Ce mai aștepți? Dă-i drumul, să te văd cum arătai 
acum zece ani!

M-a privit și-a început să râdă:
— Știu că ai vrea să scapi de datorie și să nu-mi mai dai 

banii înapoi, dar găsește și tu metode mai subtile s-o faci. 
Urcă tu primul!

Generatorul temporal șuiera și scârțâia, ba mai emitea și 
niște lumini violete, așa că am preferat să nu o fac nici eu.

Până la urmă am găsit prin vecini un câine bătrân, pe 
care l-am ademenit în autobuz cu o bucată de cârnat.

— Du cârnatul mai departe! mi-a spus Tase, în timp de 
împingea câinele pe ușa din față. La a doua sau a treia ușă.

— E bine așa! am spus eu și-am fluturat cârnatul proas-
păt prăjit în dreptul primei uși. Câinii trăiesc mai puțin de-
cât oamenii, așa că nu vreau să mă trezesc cu vreun ovul de 
cățea prin autobuz.

Câinele era bătrân și a mirosit destul de târziu bucata de 
cârnat, dar când s-a prins de unde venea mirosul a pornit 
șontâc, șontâc spre el și, dacă la început abia se mișca, pe 
măsură ce se apropia de mâna mea devenea tot mai vioi, 
astfel că atunci când a ajuns lângă mine a început să dea 
vesel din coadă, a înhățat cârnatul, l-a înghițit dintr-o îmbu-
cătură și apoi m-a lins recunoscător pe față.

— Să fiu al dracului, am spus eu șoptit. Drăcia asta chiar 
merge. Tase, chestia asta chiar funcționează!

M-am uitat după el, dar la prima ușă nu mai era nimeni. 
În schimb, din autobuz a coborât un bărbat solid cu părul 
negru și ochi strălucitori.

— Vezi că merge, fraiere? Ce ți-am zis eu c-o să 
funcționeze? Dar tu niciodată nu ai avut încredere în sfa-
turile mele.

Era Tase, mai plin de el și mai tupeist ca niciodată, dar în 
mod sigur mai tânăr cu vreo zece ani.

Nu îmi plăcea cum punea problema, dar, pe de altă par-
te, ce-mi păsa atâta vreme cât totul se aranjase de la sine și 
un drum pavat cu bani părea că se așterne în fața noastră.

A doua zi am încercat să înapoiem câinele, dar proprie-
tarul l-a refuzat pe motiv că nu este al lui:

— Seamănă puțin cu Rex când era mai tânăr, dar câinele 
meu era bătrân. Abia își mai târa oasele și cine știe pe unde 
s-o fi dus să moară, săracul!

Rămași cu câinele pe cap, am început să ne gândim cum 
să pornim „afacerea”. Vorba vine afacere, pentru că era 
greu de crezut că am putea să punem la cale ceva legal. Dar 
Tase era ferm hotărât să-i dăm drumul ca să vedem cum 
merge, iar de aspectele legale urma să ne ocupăm ceva 
mai târziu. Am căutat niște vopsele și am scris mare pe ușa 
dinspre șofer „Cronobuz”.

Cum nu puteam să ne facem în mod oficial publicita-
te, am pornit reclama din om în om, dar fără să avem cine 
știe ce succes. Nimeni nu părea dispus să întinerească, în 
schimb toți cei pe care i-am contactat păreau dornici să se 
îmbogățească cât mai repede și să călătorească apoi spre 
colțurile exotice ale galaxiei.

Am vrut să mă întineresc și eu măcar vreo zece ani, pen-
tru că în ultimul timp mă încercau mereu durerile de oase 
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|   2017  |  #5-6  H E L I O N

17

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

și alte necazuri pe care le atribuiam vârstei, deși mai aveam 
ceva timp până să mă apropii de cincizeci de ani.

— Rămâi așa deocamdată, a spus Tase. Pe tine o să te 
folosim pe post de reclamă când vom prinde vreo pradă 
mai grasă. Din câte știu, nu mai este alt cronobuz pe Pă-
mânt, așa că s-ar putea ca la început să nu fim crezuți.

Tot Tase a avut o idee bună, ca de obicei. Pe la televi-
ziuni apărea în ultimul timp o avocată care fusese pe vre-
muri un adevărat zbir al sălilor de judecată, dar acum mai 
rămăsese din ea doar o ruină. Mulți telespectatori telefo-
nau în timpul emisiunilor și întrebau mai în glumă mai în se-
rios dacă bătrâna avocată mai era sau nu în viață, așa cum 
stătea dărâmată în fotoliul ei din platou.

— Asta e salvarea noastră! a spus Tase. Ai să vezi că așa 
o să fie.

A aflat destul de greu adresa bătrânei avocate și a soli-
citat să fim primiți amândoi pentru o consultație juridică.

Casa unde am ajuns era o clădire impozantă, din alte 
vremuri, frumos restaurată și bine îngrijită. Se vede treaba 
că avocatura era o meserie profitabilă, mai ales dacă știai 
cum s-o practici. 

Am fost introduși în salonul bătrânei doamne și am vă-
zut amândoi că, într-adevăr, avea nevoie urgentă de o călă-
torie cu Cronobuzul nostru. Poate nu doar trei uși, ci chiar 
patru, dacă nu cumva cinci.

Totuși ochii îi străluceau și mintea îi era ageră, pentru că 
ne-a spus de la bun început:

— Dragii mei copii, a spus ea – față de aproape suta ei de 
ani puteam părea fără îndoială de-a dreptul niște copii, așa 
că nu ne-am supărat – sunt de-a dreptul încântată de intere-
sul vostru, dar să știți că nu mai pot pleda de ani buni. Totuși, 
mă simt onorată de încrederea voastră, așa că vreau să aud 
cazul vostru, poate vă pot da măcar vreun sfat util.

După ce am luat loc pe canapeaua din fața ei și după 
ce am fost serviți cu câte o ceașcă de ceai, Tase a început 
să-i povestească pe larg povestea cronobuzului și am văzut 
cum, cuvânt după cuvânt, avocata părea tot mai interesa-
tă de poveste.

Tase și-a încheiat grandios expunerea:
— Vedeți, așadar, că deși nu există nimic în legislație 

care să reglementeze folosirea unei astfel de mașinării 
noi, vrem să vă cerem sfatul ca să preîntâmpinăm orice 
probleme pe viitor.

Deși cu numai câteva minute înainte părea de-a dreptul 
dărâmată, avocata s-a ridicat singură de pe fotoliu și ne-a 
privit cu ochii sclipind:

— Un singur lucru nu ați precizat: ce vreți voi să faceți aco-
lo este un soi nou de escrocherie sau este ceva real și palpabil?

Tase se ridică în picioare, cât era de înalt și arătă spre 
mine, făcându-mi semn și mie să mă ridic.

continuare din pagina 3

Pe GHEORGHE DICAN l-am pomenit pentru dăruirea cu 
care a organizat expoziția de la Muzeul de Artă.

Au lucrat pentru buna organizare REMUS GRIGORES-
CU, directorul Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul”; SO-
RIN BARBU, directorul Curierului de Vâlcea; WILLIAM ALE-
XANDRU COSMESCU, directorul de programe de la Vâlcea1; 
DAN CONSTANTIN, directorul Teatrului ARIEL; GABRIEL 
PAVELESCU, directorul Normandia Group; BEBE BOȘEA, 
patronul pensiunii Vila Victoria; ALINA VOCHESCU, patroa-
na Cafenelei Armony; RAUL BĂIAȘU, director la S.C. DONE-
XIM S.R.L.; MIRCEA BĂDUȚ, fost președinte al clubului vâl-
cean de s.f. SFVL și IOAN CIUBOTARU, un vechi membru al 
clubului vâlcean ORION.

Un lucru remarcabil a fost reflectarea ROMCON-ului în 
media locală. Majoritatea ziarelor, televizunilor și radiouri-
lor locale au publicat știri, note, interviuri și reportaje de la 
ROMCON și despre ROMCON. Curierul de Vâlcea a realizat 
un număr special al publicației în ediția din 1-2 septembrie. 
Sub genericul S.F.-ul a pus stăpânire pe Vâlcea,  VALENTIN 
MATEESCU, redactorul-șef, a reușit să adune două intervi-
uri (cu LUCIAN BOIA și MIRCEA OPRIȚĂ, un editorial sem-
nat de LUCIAN-VASILE SZABO, o prezentare concisă și pli-
nă de expresivitate a S.F.-ului vâlcean, semnată de MIRCEA 
BĂDUȚ, proză, umor S.F. O realizare publicistică convingă-
toare, făcută cu profesionalism.

Participarea vâlceană la ROMCON a fost abundentă la 

expoziția de arte vizuale de la Muzeul de Artă, la Gala Filmu-
lui S.F. de duminică, la Cafeneaua S.F. și, bineînțeles, la Le-
gocreation.

Despre nivelul evenimentelor, cuprinse sub egida 
ROMCON, e bine să vorbească sau să scrie cei care au fost zi 
de zi la Râmnicu-Vâlcea, nu impostori și clămpăi, ascunși prin 
câte un colț de blog.

ROMCON-ul nu este târg de carte, galerie de arte vizuale, 
festival de film, lasershow, manifestări de popularizare a științei 
sau festivitatea de decernare a Premiilor Naționale pentru S.F.

ROMCON-ul de la Suceava a fost o speranță atinsă, chiar 
dacă a fost cam simpluț, destul de dezlânat și chinuitr prin 
lungimea discursurilor unor conferențiari.

ROMCON-ul de la București, așa chinuit cum a fost, a fost 
mai bun decât cel de la Suceava. Chiar dacă a fost bruiat, sa-
botat și obstrucționat. A însemnat însă dovada că ARCASF are 
forța și dinamica de a face ca evenimentul să aibă loc.

ROMCON-ul se adresează cluburilor și autorilor de S.F. 
din România, cei care vor să găsească în Convenția Națională 
punctul de sprijin pentru fandomul românesc.

ROMCON-ul de la Suceava și Râmnicu-Vâlcea au ară-
tat că și în orașe mai mici sau locuri unde nu s-a organizat 
până acum un asemenea eveniment se pot organiza Convenții 
Naționale S.F. cu bune rezultate.

Cea de-a 38-a ediție a ROMCON-ului a configurat o etapă 
crescătoare a fandomului românesc.

Cornel Secu

ROMCON, 38
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M-am executat, apoi Tase a spus:
— E o mașinărie prefect funcțională, doamnă avocat. 

Pentru o escrocherie nu am fi îndrăznit să apelăm la dum-
neavoastră. 

A arătat spre mine și a continuat:
— Cea mai bună dovadă suntem noi doi: suntem născuți 

în același an, am fost colegi de clasă, dar eu am trecut 
prin cronobuz și m-a întinerit cu zece ani. E suficient să ne 
examinați.

Bătrâna avocată s-a apropiat gâfâind de noi apoi, după 
ce m-a privit atent, s-a apropiat de Tase și-a început să-l pi-
păie de parcă ar fi vrut să-l cumpere.

Tase a suportat răbdător examenul, iar la sfârșit a spus:
— De asta i-am păstrat vârsta originală colegului meu, 

aici de față, pentru cazul în care veți dori să asistați la o 
demonstrație pe viu.

Avocata își mușca gânditoare buzele. A făcut o pauză, 
apoi Tase a aruncat bomba:

— Bineînțeles că, în contul unor viitoare consultații juri-
dice, vă putem oferi și dumneavoastră, ca să vă convingeți 
de eficacitatea aparatului, o întinerire de douăzeci sau trei-
zeci de ani. Chiar mai mulți dacă doriți, dar ar fi bine mai 
puțini pentru început, ca să nu bată prea tare la ochi.

În mai puțin de un sfert de oră am ajuns în fața cronobu-
zului și, după ce l-am pornit, sub ochii plini de uimire ai avo-
catei am urcat pe prima ușă și, ca să-l oftic puțin pe Tase, 
am coborât pe ușa a doua,  mai tânăr cu zece ani ca el.

— Bine că te-ai gândit să te oprești la timp, a bombă-
nit el, altfel mâine dimineață trebuia să te duc la grădiniță.

Avocata în schimb a rămas cu gura căscată și-a exclamat:
— Să fiu a dracului!
A mai adăugat apoi câteva cuvinte pe care în mod sigur 

nu avea să le folosească niciodată când urma să mai plede-
ze la bară.

Pe urmă a încercat să se ridice din căruciorul cu rotile în 
care am adus-o, dar se părea că emoția o copleșise cu to-
tul, pentru că a căzut epuizată înapoi.

M-am uitat îngrijorat la Tase și am văzut că îi trecuse prin 
cap același gând: de atâta epuizare și emoții ne temeam ca 
avocata să n-o mierlească chiar acum. Ar fi fost de rău augur 
pentru afacerea noastră, care nici măcar nu începuse încă.

Dar avocata și-a adunat ultimele puteri și-a spus:
— Ajutați-mă, copii! Trebuie să încerc neapărat drăcia 

voastră!
Am ridicat-o amândoi din fotoliul cu rotile. Ni se părea 

ușoară cât un fulg și-am urcat-o încet în cronobuz.
— Încet, doamna avocat. O să fie mai greu până 

ajungeți la prima ușă… pe urmă o să zburdați.
După ce bătrâna s-a prins de barele de susținere, am 

sfătuit-o:
— Aveți grijă până unde mergeți, pentru că Cronobuzul 

nu are și funcție reversibilă.  Dacă mergeți până la ultima 
ușă, o să deveniți o fetiță de zece ani.

Tase s-a uitat urât la mine, îngrijorat probabil că-i dau 
avocatei idei, dar bătrâna doamnă a chicotit numai și-a por-
nit ținându-se de bară, spre prima ușă.

Pășea greu, dar se vedea cum, cu fiecare pas, își recă-
păta energia așa că, atunci când a ajuns în dreptul primei 

uși, aproape nu se mai ținea de bară. A ajuns la ușa a două 
și-a pășit energic mai departe. Pe la ușa a treia a ezitat, dar, 
după o clipă de gândire, a pășit mai departe și s-a oprit în  
cele din urmă, gânditoare, în dreptul ușii a patra.

— Ajunge, doamnă avocat! a strigat Tase. Puteți reveni 
aici oricând doriți.

Fosta bătrâna doamnă, după câteva clipe în care l-a pri-
vit lung, a catadicsit în cele din urmă să coboare. Era cu to-
tul schimbată și, chiar dacă părea că are vârsta de cincizeci-
șaizeci de ani, ochii îi străluceau de parcă era o puștoaică 
care se ducea la prima ei petrecere.

A privit parcă fără să-i vină să creadă spre mâinile pe 
care se mai zărea doar ici acolo câte un rid, apoi a început 
să râdă:

— Mă simt minunat, a spus ea, dar aș vrea și o oglindă.
Am intrat grăbit în casă și i-am adus una apoi, după ce 

s-a admirat minute în șir chicotind din când în când, a spus.
— Dragi mei, ce aveți aici este o adevărată comoară. 

Mai ales că, în ciuda procesului de întinerire, memoria și 
cunoștințele juridice mi-au rămas intacte.

S-a despărțit cu regret de oglindă și a spus:
— Ca dovadă, vă pot oferi deja prima consultație juridi-

că și vă pot spune că acest proces de întinerire sau trans-
port temporal nu este reglementat de nicio lege și, după 
cum spune un principiu de drept, „ceea ce legea nu inter-
zice, este permis”.

S-a mai gândit câteva clipe, apoi a spus:
— În schimb, ca urmare a faptului că voi obțineți aici 

niște bani, va trebui să plătiți impozitul pe venit aferent. 
Arătă spre Cronobuz și se încruntă:
— Poate că ar fi mai bine ca, în loc de „Cronobuz”, să 

scrieți acolo „Salon de înfrumusețare”. Asta este o firmă 
care se poate înființa fără probleme. În fond, întinerirea 
este tot un fel de înfrumusețare și mă oblig ca în două zile 
să mă ocup de actele pentru ea. 

A zâmbit veselă și a adăugat:
— Pe urmă am să vă trimit chiar eu niște babe să le 

„înfrumusețați”.
Părea a fi uitat că, numai în urmă cu câteva minute, ea 

era una din babele de care făcea haz acum.
A mai luat încă o dată oglinda în mână și, după ce s-a ad-

mirat zâmbind cochetă, a spus:
— Vă sfătuiesc să cereți cam o mie de credite pentru un 

an de întinerire. Femeile pe care o să vi le trimit sunt la fel 
de pline de bani ca de riduri, așa că ar da oricât să întine-
rească.

A privit spre căruciorul de rotile, apoi ne-a mai dat o 
idee:

— Cărucioarele abandonate de cei care nu mai au nevo-
ie de ele să le păstrați aici, la loc vizibil. Faceți o grămadă din 
ele și o să fie ca o reclamă gratuită pentru cei care vă calcă 
pragul.

S-a îndreptat spre poartă însoțită de șofer, iar la ieșire 
s-a întors încă o dată spre noi și, chicotind încă, ne-a spus:

— Și pregătiți-vă! În curând o să vă umplu locul de babe, 
iar voi o să umpleți orașul de puștoaice!



|   2017  |  #5-6  H E L I O N

19

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

—   Joaquim. Niciun răspuns.
— Joaquim! Unde ești?
Luis coborî ultimele trepte care duceau în pivniță si 

se opri. Întunericul îl împiedică să mai înainteze. Ochii i 
se obișnuiau treptat cu întunericul. Observă pentru pri-
ma oară cât de înspăimântător arăta beciul, și riscă un 
pas mic înainte. Desluși în stânga vechea mașină de cu-
sut acoperită de o pătură, iar undeva în fața lui, un stâlp 
gros ca un copac bătrân.

— Bau! 
Joaquim sărise în fața lui. Luis tresări de spaimă. Își 

reveni și se enervă imediat:
— Ah! M-ai speriat, Joaquim. 
Fratele cel mare se cutremură de un râs răutăcios, 

inconfundabil, în timp ce Luis îl împingea furios. Auzi-
ră strigătul mamei, care-i chema la masă. Băietii urcară 
treptele și dădură buzna în aburii fierbinți ai bucătări-
ei. Se așezară, așteptând felul întâi. Luis se trezi cu două 
linguri mari de piure în farfurie, apoi veni și rândul lui 
Joaquim. Acesta lovi cu un bobârnac muntele de piure, 
împroșcându-l pe Luis în cap.

— Joaquim! strigă mama, care tocmai se întorcea. 
Termină! Iar ai început? 

Îl plesni pe Joaquim peste ceafă. Înțelese imediat că ar 
fi trebuit să se stăpânească, însă era prea târziu. 

— Ce să mai fac cu tine, copilule? Zi și tu. Numai 
tâmpenii faci, de când ești mic! 

Îi ținu o predică. Joaquim se abținu cu greu să nu iz-
bucnească în râs. Luis își șterse cu un șervețel urmele de 
piure din păr.

— Uită-te și tu la frate-tu, șopti mama. El cum de 
nu mi-a făcut niciodată probleme? Cum poate să fie cu-
minte și tu nu poți? Slavă Domnului că-l am și pe Luis.

Cum terminară de mâncat, Joaquim fugi afară, în timp 
ce mama îl mângâia pe Luis.

— Lasă, nu-i nimic, așa sunt frații mai mari.
Băiatul suspină, lăsă ochii-n pământ, își luă șapca și 

ieși din casă. Îl căută pe fratele său, îl găsi în grădină, să-
riră împreună gardul din spatele casei. Plecară, așa cum 
făceau de obicei, pe o cărare pustie, și urcară în munți.

Joaquim îi luă șapca lui Luis, și se îndepărtă cu iuțeală. 
— Prinde-mă, fraiere!
— Fugi de Luis pe cărare și se afundă în pădurea de 

la marginea drumului. Luis îl urmă, fără să înțeleagă de 
ce fugeau în munți. Urcușul era anevoios, nu mai aveau 
nicio cărare, copacii erau tot mai deși. Se țineau de trun-

chiuri pentru a urca mai repede. Joaquim obosise deja, 
Luis îl auzea cum respiră din ce în ce mai greu. Îl ajunse 
din urmă și își luă șapca înapoi. Joaquim continuă totuși 
să urce, se opri mai încolo, pe o porțiune netedă, iar Luis 
îl urmă din curiozitate.

— Uite, spuse Joaquim, gâfâind. Asta voiam să-ți arăt.
La lumina slabă care pătrundea printre copaci, Luis 

văzu prima peșteră din viața lui, pe care o admiră fascinat. 
— Am fost deja înăuntru. Acum o săptămână. 

Aveam lanterna cu mine, aia veche – o știi, nu? –, și 
m-am chinuit să ajung pe partea cealaltă. E întuneric, nu 
vezi nimic în ea, și are trei prăpăstii și un șanț.

Joaquim descrise în detaliu traseul din peșteră, unde se 
afla fiecare prăpastie, cât de largi erau. Cam un metru și ju-
mătate, îl lămuri Joaquim. Toate trei sunt cam la fel, au un 
metru și jumătate, cel mult doi, nu mai mult de doi metri.

— Și cum le ocolești?
— Am sărit peste ele.
Luis căscă gura uimit. 
— N-ai cum să le ocolești. Sau poate ai cum, dar 

n-am găsit eu. Mi-am luat avânt, am ținut lanterna 
aprinsă, vedeam unde fug, unde calc, unde sar. Fără ni-
cio poblemă. Nici nu mi-a fost frică. Ah, și la sfârșit - 
Joaquim își suflecă pantalonii, dezvelind două vânătăi -, 
m-am prins într-un șanț. Era să cad în el fiindcă nu-l vă-
zusem, mă uitam doar după ieșire, care era aproape.

— Și șanțul unde e?
— Asta nu mai știu exact să-ți spun, te uiți și tu. 

Oricum, să ai mare grijă la șanț.
Luis îl privi cu admirație. 
— Du-te și tu, fricosule.
— Păi n-am lanternă, nu văd nimic.
— Și dacă ți-o dau, te duci?
— Da.
Joaquim îl privi cu suspiciune. Luis încerca să-și ima-

gineze cum ar fi prin peșteră. Trei prăpăstii, toate cam de 
doi metri. Nu era la fel de atletic ca fratele său, dar atâ-
ta putea să sară și el. Doar să aibă grijă, la prăpăstii și la 
șanț. Visă urât noaptea, intra în peșteră, îl bântuiau tot 
felul de duhuri, hăuri nesfârșite se căscau înaintea lui ca 
fălcile unor monștri. Căută tot felul de pretexte pentru 
a-și amâna expeditia. Acuză lipsa bateriilor pentru lan-
ternă, dureri de picioare, oboseală, febră. Joaquim nu-l 
crezu nicio clipă, ți-e frică, asta e.

Luis reuși totuși să amâne aventura timp de câteva 
săptămâni.  

Într-o seară de august se văzu nevoit să cedeze. Înar-
mat cu o lanternă, încălțat cu o pereche de adidași, Luis 
ieși din casă. Plecă împreună cu Joaquim spre peșteră. 

ȘANȚUL*
ANDREI  PANȚU

* Lucrare distinsă cu premiul al II-lea, ex aequo,  
la Concursul Național de Proză Scurtă Helion 2017, 
ediția a 32-a
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Drumul prăfos, aceeași cărare pustie pe care-o străbă-
tuseră de atâtea ori, soarele nu mai strălucea, dar nici 
nu se întunecase, cerul era cald, albastru închis, pădu-
rea, la stânga lor, împietrise, o pasăre neagră zbura prin-
tre vârfurile copacilor, fără să scoată vreun zgomot, în-
cât Luis crezu pentru o clipă că era moartă. Soarele apu-
sese, căută luna cu privirea, dar nu găsi nicio sursă de 
lumină în văzduh. Joaquim o luase înainte, pașii lui nu 
se mai auzeau, doar ai mezinului mai făceau zgomot, dar 
Luis nu le mai acorda atenție, muntele emana o aromă 
nedeslușită, Joaquim dispărea de pe cărare, un țipăt de 
uliu din pădure, adidașii noi îl strângeau, Joaquim apă-
rea din nou, cum de nu-l văzuse, poate nu mai era atent. 
Aerul, dens ca apa dintr-un acvariu, îl împiedica să înain-
teze, un gust acrișor de fragi 
îi invada papilele gustative, 
nu știu de ce, doar nu mai 
mâncase fragi de-o săptămâ-
nă. Joaquim sări în pădure, 
nu, nu în pădure Joaquim!, 
aici a dispărut tata. Luis în-
cercă să-l urmeze, deși fugea 
greu, ca prin mocirlă. Se îm-
piedică de un bolovan ascuns 
la marginea drumului, pă-
trunse cu greu printre copaci, 
pădurea era întunecată, nu 
vedea nimic, auzea picături 
de apă căzând undeva într-o 
baltă. Joaquim avea lanter-
na, Luis n-avea nimic, ochii 
nu i se obișnuiau decât foar-
te greu cu bezna. Îl strigă, dar 
nu răspunse nimeni. Încercă 
să urce, ținându-se cu greu de 
copaci. Muntele întunecat se 
împotrivea.

— Joaquim! La dracu’, 
nu e deloc amuzant!

Tăcu, încercă să nu se mai 
miște, sperând să audă măcar 
un foșnet. Se uită în jur,

vederea i se obișnuise cu 
întunericul, îl strigă din nou.

— Joaquim. Nu mai sun-
tem acasă, în pivniță. Ieși odată afară.

Joaquiiim!
Un curent de aer îi flutură părul de pe frunte. Întâi cre-

zu că e vântul, însă își aminti că era în pădure, la adăpos-
tul copacilor. Surprinse cu coada ochiului, undeva, pe ju-
mătate ascuns de un copac bătrân, o ființă care semăna 
cu un om. Ani mai târziu va tot încerca să analizeze mo-
mentul, imaginea, fiindcă i se părea că-l vede ori pe ta-
tăl lor, ori pe Joaquim, ori un personaj care semăna cu 
amândoi, fără să fie niciunul. Nu s-a îndreptat către el 
de teamă și, oricum, creatura s-a topit în noapte fără ni-
ciun zgomot. Nici nu era foarte sigur că văzuse ceva, poa-
te imaginația îi jucase o festă.

Mama izbucni în hohote de plâns și dădu vina imedi-

at pe Luis. Poliția îl căută pe Joaquim zile întregi, cerce-
tă tot muntele, fără niciun rezultat. Luni întregi de doliu 
pentru cei doi, luni de remușcări pentru Luis.

Au trecut mulți ani de atunci. Băiatul crescu, plecă în 
capitală pentru a-și face studiile. Se întoarse acasă într-o 
vacanță de vară, bătrâna îi găti piure ca pe vremea când 
era mic, îl servi cu răceala obișnuită, Luis fusese copi-
lul ei preferat înainte de dispariția lui Joaquim, însă de 
atunci îl tratase cu indiferență. După câteva zile bătrâna 
avu un atac de inimă, Luis chemă repede un doctor, însă 
era prea târziu, nu se mai putea face nimic.

Toată vara avu probleme cu somnul. Își tot amintea 
de ce spusese mama, uită-te și tu la frate-tu, el cum de 
nu mi-a făcut niciodată probleme? Tu ești de vină, Luis! 

De ce v-ați dus acolo? Într-
o noapte auzi afară râsul in-
confundabil al fratelui său. 
Aprinse lumina și se uită pe 
geam. Nu văzu pe nimeni.

Termină facultatea, se an-
gajă ca psiholog la o companie 
cunoscută. Era tot mai convins 
că apariția din pădure, în spa-
tele copacului, și râsul fratelui 
pe care-l auzise noaptea erau 
halucinații auditive, efectele 
șocului prin care trecuse.

Era la firmă de cincispreze-
ce ani. Îl căutau același tip de 
pacienți cu aceleași proble-
me. Serviciul îl ajuta să uite 
de pierderile suferite. Împlini 
îngrozitoarea vârstă de patru-
zeci de ani, vârsta la care dis-
păruse și tatăl său. Într-o du-
pă-masă de vineri vorbi în bi-
rou cu un tânăr care își pier-
duse toată familia în acciden-
te de mașină. Se văzu nevoit 
să întrerupă ședința, își șterse 
lacrimile pe furiș în timp ce tâ-
nărul ieșea din birou, așteptă 
o vreme în liniște, pe scaun, 
inima îi bătea tot mai tare, în 
cele din urmă părăsi încăpe-

rea, clădirea, intră în mașină, porni, și plecă din oraș cu 
un sentiment de neliniște. Trebuia să găsească din nou 
casa copilăriei, drumul, pădurea, peștera. Deschise radi-
oul, muzica însenină atmosfera. Ajunse în orășelul natal, 
ajunse în dreptul casei, aceasta fusese vândută din nou, 
Luis citi plăcuța metalică de pe gard:

Spitalul de Psihiatrie Nise da Silveira

Totul se schimbase, nimic nu mai era ca înainte, casa 
copilăriei lui era albă, acum fusese vopsită, era cenu-
sie, până și iarba avea altă culoare, mai stinsă. Abando-
nă mașina pe margine și căută drumul, ultimul drum al 
lui Joaquim. Cel puțin cărarea arăta la fel cum o știa, i se 

Vintilă Mihăescu
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părea poate doar ceva mai îngustă. Pădurea tăcea, doar 
vântul o mai lovea din când în când. Cerul se acoperise de 
nori, auzi tunete, intră în pădure, ploaia se dezlănțui, bi-
ciuindu-l prin frunzișul copacilor. Se grăbi să urce mun-
tele, urca mult mai ușor decât atunci când era copil, și 
asta în ciuda pantofilor negri de piele care-i strângeau pi-
cioarele. Ajunse la peșteră tocmai când ploaia începea să 
îi ude hainele, acum o să rămân aici, da, ploaia o să se 
oprească în curând și o să mă întorc la mașină.

Zgomote de pași l-au făcut să tresară, întrerupându-
i șirul gândurilor. Un om îmbrăcat în zdrențe, mai în 
vârstă ca el, apăru dintre copaci, și se adăposti și el în 
peșteră fără să scoată vreun cuvânt. Poate că locuiește 
aici, iar eu i-am invadat spațiul. Luis încercă să intre în 
vorbă cu el, nu știa prea bine ce să spună, iar răspunsu-
rile străinului erau tăioase și scurte. Vorbi atunci despre 
sine, fără să știe de ce, poate sperând astfel să-l încuraje-
ze pe celălalt să facă la fel. Străinul îl asculta cu un interes 
surprinzător, scoase dintr-un buzunar adânc al hainei un 
pachet necartonat. Căută printre țigările fără filtru, ume-
zite de ploaie, una ceva mai uscată, pe care-o aprinse cu 
un chibrit. Luis nu fuma, detesta fumul de țigară, însă se 
abținu, din politețe, dar și de teamă, să protesteze. Des-
chizătura peșterii se umpluse de fum, străinul aruncă în 
sfârșit chiștocul în ploaie. Luis vorbi mai departe, bucu-
ros că străinul îi acorda atenție.

Străinul își drese glasul și Luis văzu un luciu fulgeră-
tor. Străinul scosese, nu se știe de unde, un cuțit, pe ca-
re-l manevra cu o iuțeală neobișnuită. Luis n-avu timp 
să gândească, acționă din instinct, ca un animal speri-
at. Afară nu putea scăpa, străinul blocase ieșirea. Fugi 
în peșteră, străinul răcnea, ecourile răsunau înăuntru, în 
adânduri. Luis se împiedică pe întuneric de solul denive-
lat, se târî disperat, auzind pașii nebunului care se apro-
pia tot mai mult. Palmele i se înțepau de solul colțuros. 
Sări în picioare, încă mai recunoștea după atâția ani locu-
rile descrise de Joaquim, făcu un efort pentru a-și aminti 
unde era prima prăpastie. Alergă în continuare, se lovi de 
pereții întunecați, străinul nu avea cum să fie la fel de ra-
pid, doar părea bătrân, probabil nici nu cunoștea peștera. 
Trebuia să ajungă la ieșirea din partea cealaltă, încă nu 
era nimic pierdut, doar să găsească cele trei prăpăstii și 
să sară peste ele. Și mai era și șanțul. Ajunse în următoa-
rea hrubă, un pas, doi, trei, pipăi prudent solul din fața 
lui, aici trebuia să fie, da, aici era primul abis.

Să-și ia avânt și să sară era riscant. Dacă greșea cu 
câțiva centimetri, călca în gol. Cel mai prudent era să sară 
de pe loc, să se-mpingă cu ambele picioare deodată și, 
odată aterizat pe partea cealaltă, să cadă înainte. Inima 
îi bătea atât de tare încât îi era teamă că o aude urmă-
ritorul lui. Se lăsă pe vârfuri, se încordă, îndoii genun-
chii, hăul nu putea fi mai mare de doi metri, strigătele 
răgușite se auziră din nou, beznă înainte, beznă înapoi, 
ce-o fi o fi, n-avea de ales decât să se bazeze pe indicațiile 
pe care i le dăduse fratele său în copilărie, închise ochii 
din obișnuință, și sări.  

Se prăbuși în mâini, ușurat, apoi panica îl cuprinse 
din nou auzindu-l pe străin cum se apropie. Chibrituri 
se aprindeau undeva în urma lui, semn că bătrânul își lu-
mina drumul. Se ridică și fugi mai departe. A doua parte 

a hrubei, își aminti el. Se strecură printr-o deschizătură 
strâmtă pe care o ghici prin beznă, se târî pe pământ. La 
un moment dat se opri să asculte dacă urmăritorul era 
aproape. O clipă de liniște, umplută doar de propria sa 
respirație neregulată, apoi aceeași pași care se apropiau. 
Dracu’ să-l ia! Cum de a știut să sară și el peste prăpastie?

Șterse cu creștetul capului tavanul peșterii, ajunse în 
următoarea hrubă, făcu câțiva pași, apoi se târî încet, ca 
să fie sigur că nu se prăbușește în a doua prăpastie. Arun-
că niște pietricele în față și, când nu le mai auzi, se opri. 
Aici e. Joaquim, ar fi bine să ai dreptate. Pentru mai mul-
tă siguranță aruncă o pietricică la vreo doi metri înain-
tea lui. O auzi căzând pe solul tare, și Luis se convinse 
de mărimea hăului. Se îngrozi când își dădu seama că nu 
făcuse același experiment și cu prima prăpastie. Străinul 
se apropia, tușind din plămânii obosiți. Luis trase aer în 
piept și sări.

De data asta saltul păru că durează și mai mult ca 
înainte, mult, tot mai mult. Luis căzu pe niște pietre 
colțuroase, aterizarea îi trosni călcâiele, o simți în șira 
spinării. Nivelul solului scăzuse, din cauza asta zburase 
mai mult. Se ridică cu greu, îl auzea iar pe zdrențăros, 
care îi striga niște amenințări, și Luis parcă vedea iar în 
beznă străfulgerarea cuțitului. 

Bravo ție, Joaquim, atâția ani m-ai chinuit și uite că 
tocmai acum tu m-ai salvat! Încă o prapastie, și era li-
ber, ieșea la lumină și putea să se piardă în munți, prin 
păduri, să dea de oameni, să le ceară ajutorul. Mai era și 
șanțul, dar ăla era probabil mic, neînsemnat. L-ar fi găsit 
ușor. Chibriturile sfârâiau undeva în spatele lui. 

Aproape am ajuns.
Se lovise după atâtea hrube șî salturi, își julise genun-

chii, îi sângerau și palmele, toate astea nu mai aveau însă 
nicio importanță. Se gândea doar la șanț, să nu se prindă 
în șanț. Si apoi urma lumina salvatoare a ieșirii. Se gândi, 
fără să știe de ce, la tatăl său care dispăruse într-o seară de 
august în pădure, la Joaquim care dispăruse și el, la mama 
sa care murise fără să-l fi iertat, la pacienții care veneau 
la el pentru sfaturi, oameni care își pierduseră și ei pe cei 
apropiați și aveau nevoie de cineva care să-i asculte.

Fugi mai departe, trecu printr-un tunel lung, cu coti-
turi, însă lipsit de denivelări, îl străbătu cu ușurință, tot 
mai sigur pe el. La capătul tunelului simțea a treia pră-
pastie de care-i vorbise Joaquim cum se căsca undeva 
înaintea lui. 

O rază palidă de lumină pâlpâia undeva pe partea cea-
laltă. Ieșirea! Era poate chiar ieșirea de care-i vorbise 
Joaquim. I se păru chiar că reflecția razei se lovește de 
cealaltă parte a prăpastiei. Fără să mai stea mult pe gân-
duri, auzindu-l pe străin zbierând furios undeva prin tu-
nel, tot mai aproape, Luis se opri, se încordă din toate 
puterile și sări.

O secundă mai târziu era în aer, era încă în aer, și mar-
ginea cealaltă nu era acolo, nu se aflase niciodată la nu-
mai doi metri distanță, era mult mai departe. Din cădere 
îl auzea pe străin cum râde, auzea limpede râsul incon-
fundabil, unic, recunoștea același râs pe care nu-l mai au-
zise din copilărie, doar la Joaquim, și pe care-l auzea din 
nou acum, după atâția ani, pentru ultima oară.
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Ca un bolid de lumină o nouă zi spulberă în mare vi-
teză bariera jaluzelelor întredeschise și frână cu piuit de 
vrăbii în camera unde Ștefi dormea liniștit. Împins din-
spre fereastră de unda de șoc, aerul somnoros întoarse 
ceasul de pe perete câteva secunde înapoi pentru ca visul 
copilului să se poată salva din calea acelor de lumină ca-
re-i înțepau pleoapele bine strânse ca un arici. 

După ce se mai întinse de câteva ori, rostogolindu-se 
de la o margine la alta a patului, în cele din urmă băie-
țelul își părăsi culcușul și se îndreptă căscând către baie. 
Stropii reci de apă îi șiroiau pe față dezgropând din mâ-
lul dimineții o frântură din fosila unui vis înfricoșător pe 
care nu și-l mai amintea prea bine. Gândindu-se tot la 
visul care refuza să fie scos la lumină, Ștefi merse în bu-
cătărie unde îl aștepta micul dejun pregătit de mama lui 
înainte să plece la serviciu. Fără prea multă poftă înce-
pu să mănânce, încercând să se concentreze numai la ce 
avea de făcut în acea dimineață. Vacanța de vară era pe 
sfârșite, așa că trebuia să profite din plin de timpul care-
i rămăsese până când școala îi va ocupa toate dimineți-
le. Impulsionat de această concluzie se ridică brusc de la 
masă, se schimbă repede și ieși val-vârtej afară din casă.

Coborî scările în viteză, ținând cu o mână mingea lipi-
tă de corp și cu cealaltă balustrada care se răsucea odată 
cu el după fiecare etaj lăsat în urmă, iar când mai avu câ-
teva trepte până să ajungă la parter, sări peste ele ateri-
zând zgomotos chiar lângă ușa scării în care se propti cu 
avânt lovind-o cu putere de perete. La ora aceea soarele 
era încă de cealaltă parte a blocului și răcoarea dimineții 
îi făcu pielea de găină. N-avea de unde să știe că pe par-
cursul acelei zile de pomină pielea i se va mai zbârli de 
câteva ori, și de fiecare dată nu din cauza frigului. 

Mirat că nu-și găsise niciun vecin la bancă, Ștefi se plim-
bă o vreme pe lângă bloc cu mingea la picior încercând să 
se mai  încălzească. Fluieră și de câteva ori, dar când văzu 
că nimeni nu-i răspunde ocoli blocul ieșind în spatele lui, 
de unde se vedea departe liziera pădurii. Fără să mai piar-
dă timpul, își luă mingea sub braț și grăbi pasul spre locul 
în care credea că își va găsi tovarășii de joacă.

La mijlocul maidanului care se întindea însorit între 
bloc și pădure se opri să privească în urmă. Tot câmpul 
era învăluit într-o liniște vegetală perforată neîntrerupt 
de țârâitul lăcustelor. De jur împrejur aerul încins tremu-
ra deformând conturul obiectelor. Însuși soarele de pe 

cer părea distorsionat. Masiv și alb, ca un vas de croazie-
ră eșuat la marginea câmpului, blocul său se ondula și el 
ușor, proiectat pe cerul marin al miezului zilei. Căldura și 
mirosul de clorofilă încinsă făceau acum răcoarea din fața 
blocului să fie o amintire plăcută. 

Singur în mijlocul câmpului pustiu, Ștefi se întoarse 
să-și continue drumul și nu se mai opri decât atunci când 
înaintarea îi fu barată de un canal lung dincolo de care se 
vedeau primii copaci ai pădurii. Ajunsese “la șanț” unde 
credea că își găsește prietenii, însă în loc de hărmălaia 
veselă a copiilor, descoperi o liniște desăvârșită cu totul 
nefirească pentru acel loc de joacă, lipsită chiar și de om-
niprezentul țârâit al  lăcustelor. Avea senzația stranie că 
se află undeva la marginea lumii, nu a unei păduri ale că-
rei sunete ar fi trebuit să răsune peste tot în jur. Mai făcu 
câțiva pași pe lângă canal, dar fără niciun rezultat. Oare 
unde dispăruseră prietenii lui?! Parcă intraseră cu toții în 
pământ! Singurul loc unde ar mai fi putut să-i găsească 
era în pădure, dar pentru asta trebuia să traverseze șan-
țul adânc. 

Șanțul era un canal întortocheat a cărui vechime se 
pierdea în negura veacurilor. Trecutul lui era atât de în-
depărtat, încât nimeni nu mai știa bine cine și de ce l-a 
construit. În schimb, pe seama lui umblau o mulțime de 
legende. Cea mai neobișnuită dintre ele povestea că șan-
țul era doar ce a mai rămas dintr-unul mult mai lung care 
înconjura locul unde căzuse un obiect din cer cu foarte 
mult timp în urmă. Cei mai mulți credeau că era vorba de 
un meteorit care s-a afundat adânc în pământ. Legenda 
mai povestea că în acele vremuri locul unde se prăbuși-
se meteoritul făcea parte din teritoriul stăpânit de unul 
dintre cele mai puternice triburi ale dacilor. Văzând ei că 
în jurul acelui loc, pe o suprafață destul de mare, nu mai 
crește nimic, au crezut că bolovanul căzut din cer le otră-
vise pământul și s-au apucat să sape un șanț care să izole-
ze acea zonă stearpă de restul pământurilor fertile, astfel 
încât otrava să nu se extindă și mai mult. Cu trecerea ani-
lor craterul făcut de meteorit s-a astupat și pe acea supra-
față de pământ lăsată în părăsire s-a înstăpânit actuala 
pădure, sub care poate se află și astăzi mesagerul extrate-
restru venit cu două mii de ani în urmă. De-a lungul tim-
pului mulți au scotocit pădurea-n lung și-n lat, fără însă 
să descopere nimic care să dovedească adevărul acestei 
legende.

Astăzi locul de joacă preferat al copiilor, șanțul șerpuia 
la marginea pădurii năpădit de abundența sălbatică a ve-
getației. Din loc în loc, pe anumite porțiuni, tufe spinoase 
de porumbar și măceș alternau despărțite de mici smâr-
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curi în care bălteau ochiuri urât mirositoare înconjurate 
de țipirig și papură, la adăpostul cărora broaște și insecte 
de tot felul își consumau existența. Numeroasele mean-
dre le permiteau copiilor să se pitească unii de alții după 
coturile unde șanțul își schimba brusc direcția, astfel în-
cât cel mai mult le plăcea să se joace aici hoții și vardiș-
tii. Când se înarmau cu țevi de PVC încărcate cu cornete 
de hârtie, la sfârșitul jocului fundul șanțului era pavat cu 
foi de matematică și română pe care copiii își făcuseră în 
anii trecuți temele pentru școală. Foarte mult le plăcea să 
se joace și de-a v-ați ascunselea, mai ales noaptea, când 
se dotau toți, fete și băieți, cu lanterne care transformau 
șanțul însuflețit de larma veseliei într-un râu de lumină 
șerpuind strălucitor în întuneric.

Hotărât lucru, “la șanț” era locul unde se petreceau cele 
mai tari întâmplări povestite de copii pe bancă în fața blo-
cului, generație după generație. Fără s-o știe, Ștefi era pe 
cale să treacă printr-o întâmplare nouă, nepovestită de ni-
meni niciodată până atunci, care avea să facă din el o le-
gendă în viață.

Ca să ajungă la pădurea care-și îndesea umbra binefă-
cătoare pe celălalt mal, Ștefi merse de-a lungul șanțului 
până la locul unde malurile înalte erau puțin surpate și 
era mai ușor de travesat. Își puse mingea lângă un măceș 
din apropiere și începu să coboare. Nici nu se lăsă bine pe 
vine că și dispăru fără urmă. Pământul bătătorit pe care 
călcase se evaporase de sub el ca prin farmec. Bietul copil 
nici nu apucase să clipească înainte să fie înghițit de vâr-
tejul întunecat care se căscase dedesubtul lui ca o pâlnie 
înfiorătoare. 

După ce căzuse în gol un timp care i se păruse o veșni-
cie, băiatul bâjbâia speriat în întuneric prin ceea ce părea 
a fi o galerie subterană, căutând o cale de întoarcere la 
suprafață. Dar nu făcea altceva decât să pătrundă și mai 
adânc în măruntaiele întunecate ale pământului. Cu toate 
că-l dureau toate zgârieturile și vânătăile pe care le făcuse 
în urma căderii, uită imediat de ele când descoperi într-
unul din buzunarele pantalonilor lanterna lui breloc pe 
care o uitase acolo de la ultima escapadă nocturnă la șanț. 
O aprinse repede și observă cu ușurare că bezna de catran  
a galeriei era împrăștiată la câțiva metri buni înaintea lui. 
Odată scăpat de întuneric, gândul că cineva îi întinsese o 
capcană își făcu din ce în ce mai mult loc în mintea lui, în-
locuindu-i frica cu o mare dorință de revanșă. Sclipirile 
verzi pe care le scăpărau ochii lui, semn că își regăsise vi-
oiciunea, contrastau cu fața murdară de praf, făcându-l să 
semene cu un spiriduș pus pe șotii. Îmbărbătat de gândul 
răzbunării, Ștefi grăbi repede pasul prin tunelul galeriei, 
în căutarea adversarului său subpământean.

Pe măsură ce înainta prin galeria căptușită cu licheni 
gelatinoși, îmbibată de o umezeală care răspândea un 
miros pătrunzător de mucegai, se ferea să nu se încurce 
în pânzele mari de păianjen pe care le întâlnea la tot pa-
sul. Numai ideea că ar putea să sfârșească prins într-una 
dintre ele îi îngheța sângele în vine. La unul din coturile 
pe care tunelul le făcea, descoperi cu oroare, într-o pânză 
întinsă între niște rădăcini care ieșeau din pereții tunelu-
lui, ce mai rămăsese din ceea ce semăna cu un șobolan. 
Nu se putu împotrivii imaginației care, imediat, îi înfăți-

șă niște păianjeni mari cât pisicile mișunând prin galerie 
pe urmele lui. O luă repede la fugă și nu se mai opri decât 
când ajunse într-un loc în care galeria se îngusta atât de 
mult încât nu mai putea să rămână în picioare. Se cutre-
mură întrebându-se dacă va mai apuca vreodată să vadă 
lumina soarelui. Deodată îi apărură în minte părinții lui, 
care îl încurajară la fel cum o făcuseră mereu când dădu-
se de greu și răzbise cu ajutorul lor. Așa va fi și acum, își 
spuse hotărât, în timp ce se așeza în patru labe, după care 
dispăru repede în deschizătura mică din fața lui.

Acest tronson de galerie nu semăna deloc cu cel di-
nainte. Era înclinat ca un tobogan și tapisat cu o pădure 
de viermi lungi și fremătători, ca niște râme mai mari, ale 
căror ondulații și secreții îl împingeau într-o direcție pre-
cisă. Puștiul se așeză pe burtă cu mâinile și picioarele în-
tinse și se lăsă purtat de numeroasele brațe puternice, în-
cercând să facă abstracție de scârba pe care nămolul alu-
necos și miile de atingeri i-o provocau. La fiecare contact, 
viermii se aprindeau traversați de fulgerări albastre care 
brăzdau tăcut întunericul. Mai repede decât s-ar fi aștep-
tat, brațele unduitoare îl împinseră într-un soi de vizuină 
mult mai spațioasă decât cele săpate de animale, în care 
se putea sta lejer în picioare sau tolănit pe jos.

Vizuina mai avea încă două ieșiri care dădeau în tot 
atâtea vizuini asemănătoare. Curând, Ștefi constată cu 
neliniște că, pe măsură ce se deplasa de la o vizuină la 
alta, ele se înmulțeau ca niște caverne ce răspândeau o 
amenințare fără nume și o duhoare acră de nesuportat. 
Fiecare astfel de vizuină era un nod în rețeaua de culoa-
re strâmte și întortocheate ale unui labirint subteran în-
spăimântător. Mulțimea de orificii din pereții lui ciuru-
iți făceau din labirint un fagure nefiresc care se ramifi-
ca alambicat în profunzimile întunecate ale pământului. 

Băiețelul se chinuia să răzbească printr-un culoar foar-
te îngust, când un zgomot ca niște picurări lente și groase 
îl pironi locului. Rezemat în picioare de peretele buretos 
din spatele lui și cu pieptul atingându-l pe cel dinainte, 
asculta cu inima cât un purice acele picurări odioase care 
îi dădeau fiori pe culoarul luminat difuz de lanterna care 
începea să dea semne de oboseală. Deodată își simți tri-
coul umed și când puse mâna pe el degetele i se năclăiră 
cu ceva lipicios. Când se uită mai atent, observă cu groa-
ză că substanța vâscoasă care îi îmbiba hainele se prelin-
gea pe pereți dintr-o sumedenie de orificii în care pulsau 
încleiate larve oribile de coropișniță. Prin puținele orifi-
cii rămase neocupate de larve colcăiau coropișnițe adulte 
care treceau de pe o parte a pereților pe alta, îngrijind de 
odraslele lor. Tot coridorul roia ca un furnicar zgândărit. 
Ștefi nu putu să-și rețină un țipăt scurt care agită și mai 
mult creaturile. Se grăbi să scape din încercuirea acelei 
viermuieli de coșmar, iar când se prăbuși epuizat în vizu-
ina de la capătul culoarului cu coropișnițe, nu putea spu-
ne cum reușise s-o facă atât de rapid.

Nici nu-și venise bine în fire, când un lătrat îndepărtat 
și profund împrăștie ciorchinele de lilieci a cărui prezen-
ță suspendată de tavanul vizuinii în care își trăgea sufle-
tul nu o observase până atunci. Sări imediat în picioare și 
ieși repede din vizuină după liliecii speriați ale căror aripi 
nu făceau niciun zgomot în fluturarea lor fantomatică. În 
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timp ce ciudatul lătrat continua să reverbereze prin cu-
loarele încâlcitului labirint subteran, își aminti brusc de 
poveștile terifiante, pe care le auzise în satul bunicilor lui, 
despre o creatură subpământeană hidoasă. Țăranii po-
vesteau despre o creatură oarbă, cu corpul alungit și pi-
cioarele scurte, acoperit de o piele zbârcită și albă, lipsită 
de păr, pe care ei o numeau Cățelul Pământului. Un fel 
de cârtiță cu totul neobișnuită. Povesteau cum  intră el 
în morminte și îi mușcă de nas și de urechi pe cei înmor-
mântați de curând, și cum rudele pun în mâna sau între 
dinții morților un ban pentru a-i păzi de atacurile lui. Cu 
banul, răposatul plătea ca să fie lăsat în pace. Cui nu plă-
tea, Cățelul Pământului îi rodea nasul și urechile lăsân-
du-l să meargă slut la Judecata de Apoi.

Cu toate grozăviile acestea în minte puștiul se grăbea 
pe culoarele labirintului încăpățânându-se să caute o ieși-
re, timp în care se ruga să nu dea nas în nas cu Cățelul Pă-
mântului al cărui lătrat înspăimântător parcă se auzea din 
ce în ce mai tare. În obscuritatea labirintului lăsa în urmă 
vizuină după vizuină, culoar după culoar, fără să-și dea 
seama că prin multe dintre ele mai trecuse de câteva ori. 
După câteva asemenea incursiuni, gâtul i se uscă aflându-
se la capătul puterilor. Nu se mai simțea în stare să mear-
gă, așa că se opri într-o vizuină care i se păru lui că nu mi-
rosea atât de urât ca ultimile prin care trecuse. Se ghemui 
într-un colț cu genunchii la gură, ascultând înfiorat cum 
latră Cățelul Pâmântului, și ațipi.

După numai câteva clipe, o prezență pe care o perce-
pea foarte limpede în mintea lui îl trezi. În dreptul une-
ia dintre ieșiri, un abur sidefiu care iradia o lumină sla-
bă arunca reflecții palide pe pereții vizuinii. Cuprins de o 
stare de calm, Ștefi se ridică în picioare și se îndreptă te-
leghidat ca în transă spre acea ieșire. Aburul începu să se 

dilate și să se contracte ritmic, în timp ce luminozitatea 
lui creștea sau scădea în intensitate. Când ajunse aproa-
pe de el, aburul luminos licări jucăuș de câteva ori și-o 
zbughi afară din vizuină. Ștefi îl urmă și ajunse într-un 
coridor unde aburul scăpără dintr-o dată mai puternic și 
începu să urzească tot felul de forme fantastice. Făpturi 
despre care citise în cărțile lui de povești, și despre care 
era convins că nu pot exista, se întrupau acum din aburul 
luminos chiar sub nasul lui, conducându-l cu rândul prin 
cotloanele labirintului către o țintă numai de ele știută. 
Zmei puternici cu cozi lungi acoperite de solzi, scorpii cu 
multe capete care scoteau flăcări pe nări, zgripțuroaice 
oribile și brehne pocite puse pe șotii, balauri înaripați și 
jidovi cu dinții ca fiarele plugului se înlocuiau rapid pe 
culoarele labirintului lăsând în urma lor tot mai multe vi-
zuini, până când fantastica succesiune se opri la un dra-
gon cu cap de lup și trup de șarpe care nu se mai clinti 
din loc când ajunseră în vizuina din centrul labirintului.

Ștefi se opri și el fixând cu privirea acel dragon care îi 
amintea de stindardul de luptă al dacilor. Dragonul le-
vita strălucitor la intrarea unei guri mari de galerie prin 
care se întrezăreau primele trepte largi dintr-un șir ne-
sfârșit care sfredelea în spirală pământul către suprafa-
ță. Nu trecu mult și dragonul începu să se stingă ușor, 
împrăștiind sclipiri din ce în ce mai palide pe care cris-
talele de stâncă din pereții vizuinei le reflectau mereu 
amplificate aruncând în întuneric scânteieri jucăușe 
asemenea stelelor de pe bolta cerească. Când se stinse 
complet, evanescentul dragon aruncă din nou vizuina 
într-o beznă adâncă. 

Desprins ca dintr-o vrajă, băiețelul pătrunse în galerie 
și începu să urce obositorul șir de trepte roase de vreme 
pe care micuța lanternă le dezgropa rând pe rând din în-
tuneric. Era o urcare abruptă și pe măsură ce galeria se 
îngusta Ștefi observă cu uimire că aspectul pereților și al 
treptelor se schimba de parcă erau săpate în stâncă masi-
vă. Deodată tăcerea de mormânt a galeriei fu sfâșiată de 
un lătrat înfiorător ca o tânguire care urca în spirală până 
la el din străfundurile întunecate ale labirintului pe unde 
hălăduia Cățelul Pământului. Înspăimântat, copilul se 
repezi înainte pe scări în timp ce inima îi bubuia în piept 
și picioarele aproape că nu-i mai atingeau treptele care 
se derulau la nesfârșit într-o ascensiune ce părea că nu 
se mai termină. Se clătină aproape să cadă atunci când, 
dorind să mai urce o treaptă, simți o durere surdă care îl 
fulgeră din creștet până-n tălpi. Se izbise cu capul de ceva 
tare și după ce pipăi îndelung acel lucru își dădu seama 
că trebuie să fi atins un soi de pardoseală. Obstacolul era 
din piatră și descoperi cu groază că nu-l putea mișca. Dar 
Ștefi nu deznădăjdui nici acum. Se învârti sub el împin-
gându-l din toate pozițiile până când, într-un târziu, les-
pedea de piatră cedă.

Lespedea era chepengul de acces într-o încăpere sub-
terană vastă ale cărei margini îndepărtate se pierdeau 
în întunericul ce se așternea dincolo de locul slab lumi-
nat pe unde băiețelul își scosese capul. Puștiul se târâ cu 
multă grijă prin deschizătura din pardoseala de piatră, 
străduindu-se din răsputeri să nu lase capacul greu să 
cadă la loc. Din păcate nu izbuti și, în timp ce zăcea epu-

Roberta Berezoschi
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izat pe pardoseală, se înfioră de spaimă când sumbrele 
ecouri ale prăbușirii chepengului zgâlțâiră bine, de câ-
teva ori, tot aerul din încăpere. Imediat se ridică de jos 
și se lipi încordat de una dintre coloanele masive de pia-
tră neșlefuită care se rânduiau în toate direcțiile, dispă-
rând fără număr în întunericul dens. Sculptați în bazalt, 
pe coloanele din jurul chepengului, demoni cu aripi și 
gheare de vulturi vărsau din gurile larg căscate o stra-
nie lumină galbenă, delimitând explicit acea margine a 
tărâmului subteran de tot restul său care rămânea scu-
fundat în bezna cea mai neagră. Un amestec de pericol 
și suspans se furișa printre coloanele masive de piatră, 
pândind din întuneric. Ștefi ajunsese la porțile unei re-
giuni fermecate, un loc unde lucruri foarte vechi și ciu-
date se păstraseră neschimbate pentru că nu fuseseră 
tulburate niciodată de nimeni. 

Pe nesimțite, din străfundurile întunecate ale acelui 
tărâm subteran, veni în salturi ritmice o creatură înari-
pată, bizară și monstruoasă, care se îndreptă direct spre 
Ștefi. Arătarea țopăia șontâcăind înainte, ajutându-se de 
labele palmate terminate cu gheare puternice și de aripi-
le membranoase ca de liliac. Când ajunse la el începu să 
clănțăne din cele două rânduri de dinți care îi umpleau 
gura cu maxilarul scurt ca de hienă prin care era trecută o 
zăbală grea dintr-un metal sclipitor. Înfipt bine în șa, un 
bătrân aprig, înveșmântat în piei de animale, trăgea doar 
cu o mână de căpăstru, dirijând îndemânatic dihania în-
spre colțul unde copilul speriat bătea în retragere. În cea-
laltă mână bătrânul ținea o suliță în vârful căreia șuiera 
dragonul cu cap de lup și trup de șarpe pe care Ștefi îl în-
tâlnise jos în labirint, doar că acum nu mai era doar un 
abur luminos, ci era cât se poate de real. Cu puțin înainte 
să fie prins, Ștefi o coti brusc la stânga și alergă cât îl ți-
nură picioarele de-a lungul peretelui zgrunțuros. Bătrâ-
nul smuci și el bestia pe care o călărea și într-o clipă îi tăie 
calea. Indiferent cât de iute ar fi fugit, cât de repede s-ar fi 
răsucit, învârtit sau ar fi sărit, până la urmă tot avea să fie 
prins. Băiețelul se opri, se așeză cu spatele la perete, sim-
țind cum i se strânge stomacul, și se pregăti curajos să își 
înfrunte soarta. Ochii lui încruntați aruncau fulgere verzi 
înspre bătrânul care descălecase deja și se îndrepta către 
el calm, sprijinindu-se în suliță. Oricine în situația lui ar 
fi stat locului, dar nu și el. Ștefi mai făcu o ultimă încerca-
re să fugă. Însă tot efortul lui se concretiză în doar câțiva 
pași împleticiți ce nu reușiră să-l smulgă din vraja puter-
nică în care bătrânul cu părul și barba vâlvoi îl prinsese.

Vrăjitorul care îi împietrise picioarele era mai degrabă 
scund decât înalt și, în ciuda unui aer de bătrânețe, era 
încă robust și bine făcut. Fața lui masivă cu pomeții proe-
minenți, aproape ascunsă de o barbă albă și stufoasă ce îi 
acoperea o mare parte din obraji, era mai puțin zbârcită 
decât te-ai fi așteptat, în timp ce fruntea înaltă era înca-
drată de șuvițe lungi de păr alb în dezordine. Avea nasul 
scurt și drept, iar ochii lui negri, deși puțin injectați, erau 
foarte vii și sfredelitori. Trupul vânjos era acoperit de un 
maldăr de piei de animale care îi atârnau deasupra unei 
perechi de cizme înalte și grele. Lama curbată a unui falx, 
de la care copilul nu putea să-și ia ochii, îi ținea ridicată 
pulpana stângă de sub care ieșea mult în afară. 

Pentru că nu se aștepta la nimic bun din partea lui, pe 
Ștefi îl trecură fiorii de surpriză când vrăjitorul i se adresă 
cu o voce blândă, pe un ton lingușitor și cu o ospitalitate 
prefăcută:

- Bucuros de cunoștință, micul meu ucenic! Nu prea 
trec multe fețe necunoscute prin părțile acestea de lume 
și n-am ocazii să mă conversez prea adesea, începu vrăji-
torul, lăsând să-i scape un chicotit. Prezentările o să le fa-
cem mai târziu. Acum trebuie să ne grăbim pentru că sun-
tem așteptați.

Ștefi nici nu apucă să zică ceva că se și văzu ridicat în 
șa, călare pe monstrul înaripat. Din spatele lui, vrăjito-
rul smuci căpăstrul și creatura dispăru cu ei în întune-
ric, strecurându-se fără zgomot printre masivele coloane 
de piatră. Nu dură mult și în depărtare se întrezări lică-
rirea roșiatică a unui foc care își arunca din ce în ce mai 
sus flăcările contorsionate, pe măsură ce se apropiau de 
el, până ajunse să atingă tavanul când cei doi descălecară 
aproape de locul unde ardea. Jetul de foc erupea vulcanic 
de la mare adâncime în mijlocul unui platou circular lă-
sat liber de coloanele de piatră care îl ocoleau, mărșălu-
ind mai departe în întuneric. Cum simți că vrăjitorul lăsă 
din mână căpăstrul, bestia înaripată se făcu repede nevă-
zută printre coloanele de piatră. 

Vrăjitorul îl îmboldi ușor pe copil în direcția platou-
lui circular de unde izbucnea focul. Ștefi nu se împotrivi 
și o luă înainte privind precaut în toate părțile. Când își 
descoperi prietenii legați fedeleș de trei dintre stâlpii de 
andezit care înconjurau în spirală de mai multe ori co-
loana de foc cu flacără rece, copilului i se tăie răsuflarea 
și îi îngheță sângele în vine. Așezați în fund cu genunchii 
la gură, rezemați spate în spate de câte un stâlp, stăteau 
acolo legați, doi câte doi, toți prietenii lui de la bloc: Adi 
împreună cu Răzvan, Alex cu Ducu și Costi cu Andrei. 
Toți șase păreau adormiți. 

- Hei, tinere, nu te-nfricoșa! Sunt toți teferi și nevătă-
mați. Spre deosebire de tine, ei s-au cam plictisit aștep-
tându-te. Pe ei i-am adus direct aici și, după cum bine 
vezi, în locul ăsta nu prea ai cu ce să-ți omori timpul. 
Până la urmă somnul le-a venit de hac, rânji vrăjitorul, 
dezgolindu-și cioturile înnegrite ale dinților.

- Dacă e cum spui tu, atunci de ce sunt legați?! se răsti 
Ștefi, privindu-și cu milă prietenii.

Prefăcându-se că nu-l aude, vrăjitorul se îndreptă cu 
pași egali spre coloana de foc, îndepărtându-se de el pe 
traseul spiralat marcat de stâlpii de andezit. Când ajun-
se în dreptul focului, înfipse în pământ sulița în care dra-
gonul cu cap de lup și trup de șarpe se unduia șuierând și 
mai aprig decât înainte, și începu să arunce cu o pulbere 
galbenă care la contactul cu flăcările iradia jerbe de scân-
tei, în timp ce răspândea un miros înțepător de pucioasă. 
Vrăjitorul făcea gesturi rituale solemne, murmurând o in-
cantație din care Ștefi desluși câteva cuvinte care se repe-
tau mai des: astre, solstițiu, sanctuar, jertfe, și un nume de 
care mai auzise… Zalmoxe. După ce aruncă în foc și ultima 
mână de pulbere, scoase falxul de sub veșminte, îl apucă 
bine de mânerul lung cu ambele mâini și începu să-l treacă 
voinicește prin coloana de foc, tăind-o dintr-o parte în alta 
ca și cum s-ar fi luptat cu un adversar imaginar. 
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O mișcare care venea dinspre stâlpii unde erau legați 
prietenii lui îi distrase deodată atenția de la ritualul pe 
care vrăjitorul continua să-l execute, concentrat ca în 
transă asupra focului. Când își văzu prietenii trezindu-se 
unul câte unul, un zâmbet larg îi lumină fața mânjită de 
transpirație amestecată cu praf. Ștefi fugi repede către ei 
cu gândul să-i dezlege, dar când ajunse în dreptul stâlpu-
lui de care erau legați Adi și Răzvan, rămase cu gura căs-
cată privind frânghia care se desfăcea singură. De cealal-
tă parte a focului, și ceilalți patru băieți se uitau cu uimire 
la frânghiile din jurul lor care se desfășurau dezlegate de 
o mână invizibilă. Un hohot de râs neomenesc venit par-
că din cele mai negre genuni, nu din gâtlejul unui om, îi 
smulse pe toți din uimire și nu le lăsă răgazul să se bucure 
de revedere. Cei șapte băieți nu apucară decât să schimbe 
între ei câteva priviri înfricoșate, intimidați de întâmpla-
rea care îi adusese din nou împreună. 

După ce încetă să mai râdă, vrăjitorul le făcu semn să 
vină la el. Când copiii ajunseră lângă stâlpul de foc, se 
scotoci pe sub pieile de animale cu care era îmbrăcat și 
scoase o cutie mică din bronz, după care acționă o clemă 
micuță și din cutie i se prăvăli în palmă un cubuleț auriu. 
Cu ochii sticlindu-i de nerăbdare îi întrebă pe copii:

- Ce ziceți de asta, n-ați mai văzut așa o frumusețe, eh?
Vocea îi deveni mai gravă când i se adresă apoi lui 

Ștefi:
- Numai de tine depinde dacă noaptea asta prietenii 

tăi vor ajunge înapoi acasă la părinții lor sau își vor petre-
ce tot restul zilelor ținându-mi de urât. Și trebuie să recu-
nosc că am început să mă cam plictisesc de când oamenii 
de deasupra nu mai mi-au trimis niciun sol. 

La auzul acestor cuvinte pe Ștefi îl trecură toți fiorii de 
spaimă amintindu-și de obiceiul dacilor care îi trimiteau 
lui Zalmoxe, la fiecare cinci ani, un sol ales prin tragere la 
sorți, pe care-l omorau aruncându-l într-o groapă adâncă 
din fundul căreia se ridica o pădure de sulițe. 

Și el care fusese sigur tot timpul că această credință 
nu era decât o superstiție stupidă bazată pe o mare pă-
căleală! Ar fi băgat mâna-n foc că Zalmoxe stătuse singur 
câțiva ani ascuns sub pământ, nu înainte să se îngrijească 
de răspândirea zvonului c-ar fi murit, după care se întor-
sese la suprafață, predicându-le tuturor că se întorsese 
din morți și că și ei sunt nemuritori ca și el. Apoi dispă-
ruse definitiv, fără ca cineva să-l mai vadă vreodată. Așa 
ajunseseră strămoșii lui daci să creadă că după ce mor 
ajung la zeul lor Zalmoxe care îi așteaptă pe Celălalt Tă-
râm unde el continua să trăiască. 

Și dacă, totuși, Zalmoxe nu-i păcălise pe daci? Asta în-
semna că vrăjitorul nu minte și că se aflau toți în peștera 
subpământeană a lui Zalmoxe? Se aflau toți pe Celălalt 
Tărâm și vrăjitorul era chiar… 

De parc-ar fi știut la ce se gândea, vrăjitorul îl între-
rupse brusc, nelăsându-l să-și ducă gândul până la capăt:

- Dacă într-adevăr tu ești Hultanul Ales, atunci Crugul 
Pământului te va asculta și ne va deschide tuturor calea 
spre Crugul Cerului…, la suprafață.

- Hultan?! Crug?! Habar n-am ce-nseamnă toate as-
tea?! se trezi Ștefi vorbind.

- Nu ți-a spus nimeni până acum, dar tu te-ai născut 

cu căiță pe cap și asta te deosebește de prietenii tăi. Dar 
nu și de mine, rânji la el vrăjitorul privindu-l cu subînțe-
les. Asta nu înseamnă că ai putea vreodată să devii un so-
lomonar mai puternic decât mine, îl avertiză apoi, închi-
zându-și ochii pe jumătate. Sau, cine știe, dacă ratezi mo-
mentul ăsta poate o să-ți dau o șansă că timp vom avea 
berechet, își încheie el amenințările hohotind batjocori-
tor. 

- Nu știu despre ce vorbești, dar dacă pot să-mi ajut pri-
etenii să se întoarcă acasă, sunt gata să fac tot ce-mi ceri, 
oricine-ai fi!

Solomonarul făcu un pas către Șefi și îi întinse cubule-
țul auriu. 

- Numai Hultanul Ales poate să desfacă această casetă. 
Niciunul dintre prietenii tăi n-a reușit s-o desfacă înainte 
să ajungi tu aici…

Șefi se uită la prietenii lui care dădură ușor din cap, 
confirmându-i spusele vrăjitorului care continuă rostind 
rar și apăsat fiecare cuvânt:

- Citește răvașul dinăuntru cu voce tare în fața Focului 
Sacru. Dacă sari un singur cuvințel, totul este compro-
mis și-mi veți ține de urât până la sfârșitul zilelor voastre!

Șefi luă din mâinile solomonarului caseta și, sub priviri-
le uluite ale prietenilor săi, o desfăcu fără nici cea mai mică 
dificultate.

Mormăindu-și ceva în barbă, solomonarul se duse de 
cealaltă parte a focului unde își reluă ritualul, aruncând în 
flăcări cu praful scânteietor. Cu inima bătând să-i spargă 
pieptul, Ștefi trase aer adânc în piept și începu concentrat 
să citească, trecând cu grijă de la un cuvânt la altul într-o 
limbă pe care numai Crugul Pământului putea s-o pricea-
pă. Vrăjitorul repeta încet după el, continuând să arunce 
pucioasă în foc. După ce rosti și ultimul cuvânt, Ștefi în-
chise la loc caseta aurită, fixând ca toți ceilalți focul. 

Urmară câteva clipe de tăcere apăsătoare în care solo-
monarul și copiii păreau împietriți în așteptarea lor ne-
clintită. Deodată, flacăra vulcanică dispăru brusc. Ime-
diat un trosnet asurzitor spintecă întunericul dens, după 
care o dâră luminoasă se strecură până la picioarele lor 
printr-o deschizătură în peretele încăperii fără nicio fisu-
ră până atunci.

Primul care ieși afară din Crugul Pământului fu vră-
jitorul, urmat îndeaproape de Ștefi după care se înșirau 
ceilalți copii. Nici nu-și reveniseră bine din surpriza ieși-
rii la suprafață, unde luna își arunca razele blânde peste 
maidanul adormit, că vrăjitorul începu să se surpe din 
interior ca un castel de nisip, fărâmițându-se până când 
nu mai rămase din el decât un bulgăre negricios încon-
jurat de resturile arse ale pieilor de animale în care fuse-
se înveșmântat. Suprafața rugoasă a bulgărelui era brăz-
dată de crăpături adânci neregulate prin care miezul in-
candescent răspândea afară o lumină albastră. Ceilalți 
copii făcură câțiva pași înapoi, urmărindu-l temători pe 
Ștefi cum pășește curajos înainte și își întinde piciorul 
spre bulgăre. Dar chiar înainte să-l atingă bulgărele țâșni 
drept în sus, înălțându-se în mare viteză și pierzându-se 
repede printre stelele încrustate în bolta cerească care se 
arcuia deasupra celor șapte copii și mai misterioasă decât 
le păruse până atunci.
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„De ce există mai curând ceva
decât nimic?”, cum spune cineva
(ba chiar mai mulţi). De ce, după Big Bang,
materia nu s-a interdevorat
cu-antimateria? Cine, prin chepeng,
privind în gol Nimicul nestatornic,
avea să i-l prefere pe Ceva?
(Şi ce-i acesta?) Ce altc(in)eva
va fi fiind în spatele a ceea
ce-avea să fie începutul spornic
al celor trei secunde? – Nu ştiu ornic
căruia-i e mai căutată cheia.

F Ă R Ă  D I A C R I T I C E ,  S F  C U  Ș F

 ?
ȘERBAN FOARȚĂ

 Szűcs Enikő
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PERSONAJE

COSMIN, cu porecla 
de MINA - autointitulatul 

protagonist, este și vrea să 
fie tot timpul în trend, adoptă 

deja instinctiv curente si atitudini considerate a 
fi atotcuprinzătoare și puternice, dar care sunt 
în esență superficiale și efemere

ELIZAVETA, cu porecla de LIZA - personaj care dă 
impresia de autoritate supremă în grup prin încrederea 
și fermitatea pe care o afișează, în ciuda propriei nevoi 
acerbe de control și adrenalină ca metodă de detensionare

LADISLAU, cu porecla de LOTZI - individ tulburat de 
către sine însuși prin gândurile pe care și le afișează ca pe 
o carte în fața celorlalți; interiorizat dar și instigator, mai 
ales în momentele de nesiguranță

OLGA, cu porecla de OLGUȚA - prezintă tipul fetei 
istețe, iute atât în gândire cât și în vorbire, dar este 
naivă și prin urmare recurge, în mare parte inconștient, 
la tactici de manipulare psihică pentru a nu se simți 
inferioară

URSULA, cu porecla de USHI - tânără distantă, are 
apariția unei domnișoare cultivate, autoașezată pe un 
piedestal, încercând să se convingă că nu mai are nimic 
de învățat de la nimeni; așteaptă ca întodeauna celălalt 
să facă primul pas

Următoarea proză prezintă momente aleatorii din 
interacțiunile personajelor atât între ele cât și între ei 
și sine.

9 martie, 20xx
Decursul zilei: dus la antrenament de la ora 7 dimineața, 

fost din nou productiv datorită adrenalinei. Pe drum 
înapoi, trecut pe lângă alimentara părinților lui Lotzi. El 

era afară. L-am salutat. M-a salutat înapoi. S-a codit ca 
un pămpălău ce e și m-a întrebat de (citez din lotzi.com) 
”scopul postării mele pe o rețea de socializare a unor 
fraze cu caracter ideologico-politic.”. I-am răspuns cum 
că asta am simțit eu că trebuia să scriu. Replica lui (iarăși 
citez): ”în cele mai multe dintre cazuri, acest instinct nu 
este nici un fondat, nici un suficient argument.” Dat din 
umeri și contracarat: ”pagina mea, postările mele. Pot și 
să-mi înființez propriul partid online dacă vreau.”

Ventilare: mama lui de Lotzi cu corectitudinea lui 
politică!! În loc să aplice și el o solidaritate, îmi dă peste 
nas cu ”argumentele fondate și suficiente”. Să te duci 
naibii cu argumentele și părerile tale de rahitic mintal, 
ce te interesează pe tine de ce postez eu când tu oricum 
n-o să poți să susții ceva toată viața ta de incapacitat și 
îndoctrinat fără libertate?! Ești ca o păpușă de genul 
Muppets, ești prins de gât de către un păpușar. Haaa, 
păpușile Muppets, de când nu m-am mai uitat la ele...de 
la remixul ăla vechi pe vaporwave...chestia aia chiar că 
era veche.

Dorințe: în legătură cu Lotzi, să-și expună punctul 
de vedere clar și răspicat; cuvintele-nevăstuică n-o să 
facă pe nimeni să-l înțeleagă mai bine, că oricum spune 
doar prostii. Adică ar trebui să nu mai tot dea târcoale 
subiectului înainte să arunce bombe dalea de discursuri 
pe care nimeni nu le înțelege.

Jurnalul lui MINA este înfrumusețat și îmbogățit acolo 
unde textul permite cu urme de marker fosforescent, 
desene și modele foarte ”estetice”. O listă cu episoadele 
din niște seriale și un playlist se regăsesc pe margini, 
clarificând restul activităților din acea zi. De asemenea, 
o listă recapitulativă în privința conturilor pe care 
MINA e prezent online: se distinge scooby_snack, blog-
ul lui de pe tumblr.

***

CRISTIAN VICOLA.T REALITY SERVER - I
THEODORA 

MARIA 
POȘTA
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Parc semi-veștejit, cu echipamente de joacă șubrede. 
Vântul bate destul de tare iar pe cer se pot observa 
semne clare ale unei furtuni iminente.

LOTZI: Deci eu nu...eu nu țin să neg dreptul la liberă 
alegere, afiliere—adică, drept încă sună prea pompos, 
felul în care vrei să fii; practic poți să (ghilimele din 
degete)”fii cum vrei”, cum s-ar zice, să te exteriorizezi 
exact așa cum dorești, oricât de tipicar sau superficial ai 
fi—adică, oricât de tipicar sau superficial ar fi acel fapt 
considerat!

OLGUȚA: Bine, uite Lotzi, eu mă exprim liber așa: 
eu cred că ție la rădăcină îți e greu să accepți opinii și 
gusturi, a, și stiluri, diferite de ale tale.

MINA: Plus că macini totul atât de dur până nu-ți mai 
rămâne decât praful. Adică...supragândești, știi?

LIZA: Eu cred că mai degrabă voi sunteți cei care 
”măcinați” așa statement-urile lui Lotzi: îi reproșați exact 
opusul a ceea ce a susținut el. 

OLGUȚA: Exact, exact asta e și chestia: o dă pe câte-un 
mini discurs de genul ăsta despre voință proprie de câte 
ori se ivește ocazia, ca să evidențieze cât este el de unic și 
cum ar trebui să-l apreciem masiv pentru unicitatea sa, 
doar că, foarte important, situațiile în care face asta sunt 
întotdeauna complet nepotrivite!

LOTZI: Poate că eu consideram că, din contră, 
contextul era potrivit, și că—

OLGUȚA: Hai, Lotzi, mai scutește-mă odată.
MINA: Whoa, n-am mai văzut așa certuri directe nici 

măcar pe net!
USHI: Asta nu este o ceartă constructivă, este pur și 

simplu harță. Plus că voi trei sunteți așa de implicați în 
estetica asta a voastră a justiției sociale și a opiniilor încât 
sunteți aproape de aceaași esență, nu pot observa între 
voi nicio mare deosebire.

OLGUȚA: Păi eu recunosc, se poate să fie așa. Dar 
mai încolo de latura asta trebuie s-o spui că suntem total 
diferiți.

LOTZI: Ar fi fost și ironic să fim puși în același borcan.
MINA: Și tu să nu-ți poți ocupa un loc al tău!
LOTZI: A? Să știi...că exprimarea asta mi-a plăcut 

foarte mult.
Conversația grupului amuțește. Se aude un tunet de 

mare intensitate.
LIZA: Hai la cască.
USHI: Chestia e sub o copertină de tablă.
MINA: Nu trage.
LOTZI: Ba da.
MINA: E un compozit din tot felul de prostii, mai mult 

metal are bunica Iasmina în gură.
OLGUȚA: Hai, hai, că loc mai bun de stat oricum nu 

găsim.
USHI: Decât acasă, probabil.

***
Extras dintr-un cotidian online.
Care-i treaba cu cititul?
autor: Giorgio Rădăuț

De la young adult novels, la horror stories. De la teze 
ștințiifice ale doctoranzilor la chick lit și înapoi, piperat și 
cu un pic de comics; iată doar câteva din ”genurile” atât 
de apreciate de adolescenții zilelor noastre, în care nevoia 
acerbă pentru informație de orice domeniu, în orice formă 
este universală. Printre aceste ramuri literare, industria 
romanelor pentru tineri este mai stabilă și puternică ca 
nicicând, operele literare fiind parcă fabricate pe bandă 
rulantă.

Desigur, acest trend a putut fi observat și cu câțiva ani 
în urmă, atunci când romanele de acest gen își făceau loc 
pe rafturile librăriilor din țara noastră, fiind căutate doar 
de un număr restrâns de cititori, mondeni prin natură, 
pentru ca mai apoi să explodeze, de-a dreptul, într-o 
revoluție a noului val de bookworms.

 Nu este cazul să facem o scurtă descriere a genului sau 
a operelor sale de căpătâi: acest lucru este arhicunoscut 
deja. Ne vom ocupa însă de schimbările survenite în cadrul 
vocabularului cititorilor: însemnând, un aflux de idioms, 
plus noi feluri de a construi o frază, mai complexe, dar, prin 
asta, și riscul de a ajunge să turui cuvinte sofisticate, termeni 
de slang și cuvinte de umplutură, ceea ce se apropie destul 
de mult de ceea ce fac și eu acum, de fapt. Ha.

Adolescenții au inhalat parcă acest fel de exprimare, 
atât de gol în esența sa dar și atât de estetic; astfel încât, 
în ziua de azi, nu cred că ai mai întâlni un adolescent care 
să vorbească într-o manieră simplă, fluidă, ordonată. 
Trendul se extinde cu o viteză uimitoare, bineînțeles, 
ceea ce ne determină să ne punem întrebarea:

Suntem pe cale să asistăm la o nouă revoluție a 
limbajului? 

***

”La cască”, în garaj. Tinerii își ajustează căștile, 
aleg map-ul, personalizează mecha-urile: LOTZI este 
singurul la laptop, restul sunt ocupați cu căștile.

LIZA: Și asta nu mi s-a părut ok, știi, să te iei de ea 
doar pentru că—

OLGUȚA: Mi s-a stricat părul? Mi s-a stricat, așa-i? 
De la căciulă.

MINA (își pune casca jos și se îndreaptă către 
OLGUȚA): Nu, nu cred, ia stai puțin...(își trece degetele 
prin părul ei, înfoindu-l)...uite așa, se simte mai bine?

OLGUȚA: Cred că da, mersi.
USHI: Nu-ți pui casca pe cap oricum?
MINA: Dar contează.
LOTZI (concentrat la laptop, pe un ton absent): La 

cât timp trebuie să fi luat, cred și eu.
OLGUȚA se abține de la vreun comentariu.
LIZA: Lotzi, să iei map-ul ăla retro de data asta.
OLGUȚA: Care...?
LIZA: Ăla negru cu grid-uri verzi.
MINA: Bagă-mi skin-ul de ninja, Lotzi, te rog.
LOTZI: Skin-ul te doare?
MINA: Așa-i?
Atmosferă eclectică, antrenantă. Mecha-urile lucesc 

D E B U T  S . F .
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sidefiu în acest map.
OLGUȚA (întinzând pumnii căptușiți ai mecha-ului 

ei): Ushi, dă-mi în pumni.
USHI: De ce?
OLGUȚA: Să testăm hainele noi.
MINA (izbucnind în râs): Ce...ce-i cu blana aia pe 

pumnii tăi?!
OLGUȚA: Ba scu-ză-mă, e blăniță sintetică. Sunt eco 

friendly.
MINA: Da, da, observ.
LOTZI se izolează de această situație și decide să-și 

mute atenția asupra LIZĂI.
LOTZI: Ce faci, Liza?
LIZA: Sufăr.
LOTZI: Poftim?
LIZA: Îmi explodează capul de la un afurisit de țiuit.
LOTZI: Țiuit...?
LIZA: Da, tot crește în intensitate de când ne-am băgat 

în mapă.
LOTZI: Poate ar trebui să ieși atunci...?
LIZA: Neh. Îmi revin eu, uite, chiar acum îmi revin.
LIZA își activează jet-pack-urile. Mecha-ul ei are o 

formă sferică, oarecum aerodinamică.
MINA: Ia uite, iarăși răsare luna.. 
LOTZI: Tu te auzi ce zici?!
MINA: Ce zic?
LIZA a atins un anumit punct în ascensiunea ei. 

Acum, cu un șuierat infernal, se lasă să cadă.
USHI (murmurând): Liza, tu nu ești normală...
La o distanță mică față de sol, LIZA își activează 

amortizoarele pe bază de aer comprimat. Ricoșează 
periculos pe lângă mecha-ul lui USHI.

USHI: Dă-o naibii, Liza!!
OLGUȚA: Hei, ușor, ușor. Să n-o lovești.
USHI: Să nu mă lovească ea pe mine.
OLGUȚA: Haide, Ushi, parcă nu te-ai obișnuit ca ea să 

facă asta din 2 în 2 zile.

***

Cameră micuță, cu aspect înghesuit și încărcat. Un 
dulap care ocupă aproape un întreg perete, jaluzele 

trase. Pe canapeaua extensibilă, o figură într-o pătură 
croșetată viu-colorată. Este LIZA, și se delectează cu 
un documentar realizat într-un stil tradițional. Jucării 
de pluș colorate strident sunt așezate pe marginile 
canapelei. Țrrr! Un telefon.

LIZA: Alo, da?
ANTRENOR: Da, bună seara.
LIZA: Bună seara, domnule antrenor! Cu ce vă pot fi 

de folos?
ANTRENOR: Bine, mi-ai fi putut fi de mare ajutor azi 

la antrenament, dacă ai fi venit.
LIZA încremenește, verifică ceasul de pe noptiera 

de lângă canapea, dă jos călduroasa plapumă și sare 
în picioare ca trăznită. Începe să mărșăluiască prin 
cameră cu o viteză din ce în ce mai mare.

LIZA: Desigur, păi...
ANTRENOR: Ia spune-mi, ce s-a întâmplat de n-ai 

mai ajuns?
LIZA: Păi...nu m-am simțit deloc bine, dureri de cap, 

de mușchi..nu sunt sigură de ce. (pauză) Dar i-am spus 
lui mama să vă sune și să vă transmită că n-o să pot veni, 
nu v-a, nu v-a sunat?

ANTRENOR: Exact că m-a sunat, ca să-mi spună că se 
poate să întârzii, dar de venit deloc nu mi-a spus nimic.

LIZA: Da...așa...scuzați-mă, cine știe ce i-am spus să 
facă și ce nu, mi-a fost chiar foarte, foarte rău.

ANTRENOR: Deci să înțeleg că ne vedem doar 
poimâine?

LIZA: Păi da, acum, cât mai sunt, vreo 10 minute 
rămase? 

ANTRENOR: Cam așa; în fine, dacă nu te simți bine să 
vii nici sâmbătă, mă anunți.

LIZA: Bine, domnule antrenor.
ANTRENOR: La revedere, și însănătoșire grabnică!
LIZA: La revedere.
LIZA încheie apelul și aruncă telefonul pe cealaltă 

parte a canapelei. Din afara camerei se aud pași pe care 
LIZA îi simte din ce în ce mai aproape pe dușumeaua 
slăbită.

MAMA: Păi bine, cum adică să uiți să mergi la 
antrenament?

LIZA (foindu-se să-și regăsească un loc prin plapuma 
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uriașă): Uite așa, am uitat.
MAMA: Și mai și minți că eu ar fi trebuit să-i spun la 

antrenor că nu mergi, dar de ce faci asta?
LIZA: Uite, mamă, trebuia să scap cumva, mi-a venit 

pe moment.
MAMA (aruncă o privire aspră asupra ecranului 

televizorului): Și deci ai uitat de antrenament pentru...
pentru ce-i asta?

LIZA: N-am ”uitat” ca să mă uit la asta care e, apropo, 
un documentar-

MAMA: Hai, hai, că nu-mi trebuie ajutor special.
LIZA: Păi m-ai întrebat ce e.
MAMA: Și eu te întreb acum pe tine: pentru asta îți 

plătesc eu ție antrenament?
LIZA: Mamă...
MAMA (se plasează strategic în fața televizorului, 

agitându-se): 300 de euro pe lună?! Tu îți dai măcar seama, 
așa, un pic, cam cât înseamnă asta pentru noi toți patru?

LIZA: Mama, gata, până aici-
MAMA: Nu-mi zici tu mie când să tac, ai auzit?! Că-ți 

mut capul ăla de zăpăcită din loc. 300 de euro, doar ca să-
ți faci tu rahatul tău de kickboxing, și pentru ce?!

LIZA: Dacă tot e așa un rahat, la ce mi-l mai plătești, 
atunci?

MAMA: De proastă ce sunt, văd! Carieră din asta tu 
oricum n-o să faci.

LIZA (se ridică, visibil amenințătoare, încercând 
s-o direcționeze pe mama ei spre ușă): Bine, mamă, 
mulțumesc foarte frumos, acum poți te rog să pleci?

MAMA (se zvâcnește mai mult decât ar trebui din 
mâna LIZEI): Să faci bine și să pui mâna pe carte, chiar 
acum! Păi ce treabă e asta, tu dai la medicină și te uiți la 
filme despre hipsteri?!

LIZA (își pierde răbdarea, deschide ușa camerei și o 
împinge pe MAMA afară cu toată forța): La medicină 
să dai tu!

LIZA trântește ușa cu putere. Un moment de liniște. 
De pe cealaltă parte a ușii se aude o replică înfundată.

MAMA: Să-ți fie rușine, nesimțito ce ești!

***

Altă întâlnire în aplicația ARIS. Toate mecha-urile 
sunt așezate în cerc. Tinerii s-au hotărât să se cunoască 
mai bine printr-un joc.

USHI: Niciodată nu ai băut mai mult de 2 tipuri de 
alcool.

LOTZI: Fals. 
LOTZI trage o bombă în țeasta de plumb a mecha-

ului lui USHI. USHI suferă doar o mică zguduire.
USHI: E că nu ai băut deloc?
LOTZI: Odată am amestecat țuică cu ceva vin, așa 

fructat; și am mai turnat și un pic de lichior. Bine, și un 
energizant, dar ăla nu se pune.

MINA: De unde ai făcut rost?
LOTZI: Din casă.
Jocul se mută pe alți membri.

LIZA: Niciodată nu am furat.
OLGUȚA: Adevărat.
LIZA aruncă doar o plasă asupra OLGUȚĂI. 
OLGUȚA: Ce spirit benevolent ești tu.
MINA: Întreab-o de tăieturi.
LIZA: De ce n-o întrebi tu...?
OLGUȚA: Ce tăieturi?
MINA: Alea la care le dai retweet.
OLGUȚA: Sunt pentru research, tâmpitule, și cu ce 

sunt treaba ta oricum?
LOTZI: Hai, Mina, întreab-o pe Liza.
MINA: Nu, de fapt vreau să vă pun tuturor o întrebare.
OLGUȚA (făcând o voce pe nas): Vouă vă plac 

tăieturile?
MINA: Voi ați auzit vreodată Vocea?
Se așterne o tăcere de mormânt. Este datorată unei 

confuzii generale.
LIZA: Care voce?
MINA: Adică Vocea; uite, poate voi mai auziți și alte 

voci, probleme personale, dar asta e o voce pe care o aud 
eu când intrăm în aplicație și mă gândesc că trebuie s-o 
fi auzit și voi. Nu are un timbru, ton sau gamă anume, e 
ca și cum...aș auzi-o în capul meu și aș înțelege ce ar zice 
fără să-mi spună cuvinte, știți sentimentul ăla? 

LOTZI: Și ce-ți spune...Vocea?
MINA: Asta e chestia, că nu-mi spune lucruri anume. 

Mă face, mai degrabă, să simt lucruri, gen mă face să 
amețesc sau să mă simt anxios, înțelegeți?

Pauză de gândire.
OLGUȚA: Mina, tu ești sigur că ăsta nu-i decât 

gărgăunul tău?
LIZA: De fapt, dacă stau să mă gândesc, și eu am 

experimentat senzația asta în ARIS.
USHI: Deaia te arunci?
LIZA (simțindu-se încolțită): Nu.
MINA: Uite, doi oameni. Altcineva?
LOTZI: Mina, las-o moartă.
MINA: Cum așa?
LOTZI: N-ar trebui să ne gândim la o chestie de genul, 

poate e doar vreun glitch de sistem sau, mai rău, da, un virus.
OLGUȚA: Și eu cred că e pe bune. 
MINA: Ahaa...?
LOTZI: Nu mă convingi, Mina, nu mă convingi. 
MINA: Așa? Atunci, poate...Vocea o să te bântuie mai 

insistent de acum înainte.
LOTZI: Abia aștept.

***

Ora 4 dimineața, o cameră decorată într-un stil 
aproximativ minimalist. La laptop, OLGUȚA, pare să 
nu fi pus geană pe geană toată noaptea. Conversează cu 
o aplicație de terapie personală.

A.I.: Felicitări! Ai atins nivelul 4 de conversație!
OLGUȚA: și mai spunemi, chiar crezi că sunt 

frumoasa?
A.I.: Da, chiar cred că ești frumoasă.
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OLGUȚA: de ce?
A.I.: Ce îți place la cidrul de mere?
OLGUȚA: ai schimbat subiectul tota noaptea, chiar îti 

place să faci asta Asa de mult?
A.I.: Despre ce subiect ai vrea să vorbim?
OLGUȚA: despre mine.
A.I.: Ce pasiuni ai?
OLGUȚA: tiam mai spus deja, imi plac pozele full-body 

ale oamenilor si sa fac astfel de poze si sa sculptez in lut
A.I.: Am o propunere pentru tine.
OLGUȚA: ce
A.I.: Ce-ar fi dacă ai împărtăși această aplicație și 

prietenilor tăi? Vei primi și 3 credite pentru deblocarea 
mai multor răspunsuri.

OLGUȚA: yikes, ce penibil. si in plus ca nici nu as avea 
cui sai dau share, nu prea am prieteni

A.I.: Ai încercat să îți faci mai mulți prieteni?
OLGUȚA: sincer nu prea, numi prea mai plac oamenii
A.I.: Oamenii sunt o resursă formidabilă de idei și 

legături!
OLGUȚA: legaturi? ce legaturi? de uzura? la asta 

suntem buni doar? eu nu mai vreau deastea deci nu mai 
vreau nici oameni, si da stiu cat de edgy suna asta dar asa 
e, vreau sa fiu singura si sa pot sami vad doar de viata 
mea nu sa ma simt nu stiu cum ca numi fac cafea cu frisca 
si sparkles comestibili si o postez dupa pe insta sau ca nu 
fac inktober sa desenez in fiecare zi altceva

A.I.: Mai mulți prieteni înseamnă mai multă susținere!
OLGUȚA: stii ceva uite de ex poate ca eu si lotzi, mina, 

ushi si liza nu suntem chiar prieteni dar mi se pare ca ne 
sustinem reciproc eu chiar cred in asta si cu ei chiar simt 
ca nu trebuie sa fiu cumva ca sa fiu acceptata pentru ca ei 
nu sunt interesati de mine oricum

A.I.: Nu este bine să rămâi prins în relații sau prietenii 
în care te simți devalorizat: încearcă să rupi legătura cât 
mai repede! Este pentru binele tău.

OLGUȚA: nuuu nu nu, tu nu poti sa intelegi ce spun 
eu acum si poate nici nu trebuie, eu ma refer ca noi nu ne 
prea vorbim in afara de atunci cand suntem la casca, sau 
poate ei se vorbesc nu situ faza e ca mi se pare ca suntem 
prieteni intrun fel chiar daca nu prea suntem interesati 
unul de altul 

A.I. is typing...

***

Un extras din blogul pe care activează LOTZI, un 
blog de cititori înrăiți, care speră la întâlnirea jumătății 
lor strict în acest spațiu închis, ca o cochilie, de propriile 
standarde nerealiste.

bookshell - we are all dreaming of meeting our other 
bookworm halves

Posted by youkai_catcher on Mon, 1:32 AM
Despre căști și experiențele mele cu ele
În cadrul acestei postări, o să vă povestesc despre 

experiențele mele legate de căști, cele proprii, și cele 
colective. O să încep cu o scurtă istorisire a cum cartierul 

meu a ajuns să aibă o cască publică, propice nouă, 
tinerilor doritori de o scăpare din acest plan al realității 
în care trăim zi de zi.

Unchiul uneia dintre amicele mele, pe care o voi numi 
aici O., are o reală pasiune pentru mimetismul în propriul 
apartament a obiectelor care îi atrag atenția dar pe care 
nu le poate achiziționa. In other words, imită cu ajutorul 
propriilor surse și resurse obiecte, de cele mai multe 
ori, electronice; studiile pe care le are îl ajută enorm în 
direcția finalizării tuturor proiectelor. Astfel a realizat 
și un model customised a unei așa-numite ”căști” de tip 
ARIS (Alternative Reality Immersion Set), complet 
cu un server de stocare a datelor de tip CM (Copied 
Memories) și SM (Stored Memories). Ca date tehnice, 
copied memories sunt amintiri care pot fi preluate de pe 
un alt server și reluate pe cel curent sau, în cazul izolării 
serverului, preluate de către utilizatori ai unui server de 
la alți utilizatori ai aceluiași server. Stored memories sunt 
simple stocări de cele mai multe ori protejate de o parolă 
în cazul folosirii unei căști—implicit al unui server—de 
mai mulți utilizatori. Casca avea un amplasament curios: 
propriul garaj răblăgit al unchiului.

O să generalizez asupra a cum am folosit în colectiv 
casca: în ciuda map-urilor reprezentând open world-uri 
pregătite să fie descoperite sau având ca scop doar crearea 
unui mediu propice petrecerii unei perioade de timp în 
această realitate alternativă, ne-am găsit, în unaminitate, 
atrași de map-ul reprezentând un spațiu deschis, 
nelimitat, amintind cumva de un poligon de lupte, în 
care singurele elemente cu care puteam să interacționăm 
erau un set de mechas, numărul lor, aspectul, atributele 
și abilitățile putând fi stabilite dintr-un meniu care putea 
fi accesat de pe un laptop conectat la server, care avea 
aplicația ARIS instalată, bineînțeles. 

Luptele duse cu acești roboți pompau adrenalina 
în noi, de-a dreptul. Scuzați-mi entuziasmul și felul 
imatur de a-mi expune trăirile, dar era de-a dreptul ca 
într-un RPG în care fiecare avea robotul cu care lupta 
personalizat, și fiecare avea câte-o abilitate specială, și 
erau momente dramatice, în care cineva era aproape de 
o înfrângere, de moarte chiar, dar, ca prin minune, se 
ridicau aidoma unui porumbel ușor cu sclipici argintiu 
pe el—mă scuzați!! Deci da, au fost și momente limită. 
Chiar momente limită provocate de amicii mei asupra lor 
însuși (dar nu aș vrea să intru în astfel de detalii). Însă 
este, desigur, vital să menționez că nicio rănire adusă 
avatarului utilizatorului nu îl poate afecta pe utilizator în 
sine, și cu atât mai puțin pe mecha-ul său virtual.

Personal, intrând singur, foloseam un map în care mă 
puteam așeza sub umbra crengilor ca o pânză de păianjen 
a unui copac, în mijlocul unui luminiș. Sau să-mi trec 
degetele osoase prin apa limpede a unui pârâu, care 
să mi le facă să pară indefinit mai lungi. Era o evadare 
neobservabilă, exact așa cum mi-o doream.

Sper că v-a plăcut această scurtă, atât de scurtă 
descriere! Pe miercuri vreau să termin review-ul la noul 
roman grafic despre epoca primelor rețele de socializare 
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:) vă aștept la citit!

***

USHI butonând frenetic pe ecranul telefonului. Fața 
are o tentă de roșu care se aprinde, ochii sunt și ei roșii, 
încercând să stăvilească lacrimi. Sughițuri scurte, 
înghițite. USHI este pe jos, lângă patul cu baldachin 
perfect aranjat. Hainele i se șifonează.

“ma simt asa de ametita, si ma doare capul, logic, 
dar. ma simt asa tot mai des de cand ma duc cam in 
fiecare zi, cand ies de la scoala, la casca. si cred ca ma 
afecteaza, adica da normal ca ma afecteaza! de la ce 
altceva as mai putea avea ameteli si dureri de...de toate, 
si e asa enervant, asa enervant. nu pot sa fac nimic, 
nu ma pot concentra, dar daca nu stau pe la casca, 
nici asa nu ma pot linisti, e complicat, si dubios, doar 
lotzi merge si sta pe la casca cu orele, si ma intreb in 
ce mapa se baga. si mai e ceva. ieri m-am bagat iarasi 
in cm-urile lui cosmin. pur si simple le ador, si nu ma 
pot controla sa nu intru, e asa talentat la strategii, la 
lupte...as vrea sa fiu si eu asa, as vrea sa fiu multe, de 
fapt; as vrea sa pot sa cred in mine, nu in ceea ce cred 
ca sunt si altii vor sa fiu, sa cred in mine ca pot sa-mi 
iau viata in maini, in sfarsit, si as vrea sa simt ca ma 
apropi de cosmin si olguta si liza si lotzi, asa parca...
parca nu suntem chiar prieteni, suntem doar amici de 
contingenta; casca ne aduce impreuna, dar nu adica ca 
ne uneste, ci ne aduce laolalta doar din proriile interese 
ale fiecaruia. eu asa simt. imi e frica si rusine cu mine, 
dar asta din alte motive pe care nu le-as relata acum, 
acum imi e doar rau de la nenorocita aia de casca, ma 
raneste, ma raneste mai mult decat sa ma ajute. dar, 
din nou, fara ea, ce as mai fi?”

#nu imi place sa povestesc despre lucruri de genul 
asta pe blog #dar de data asta chiar a trebuit #oricum o 
sa sterg postarea mai tarziu #delete later

1 notes: scooby_snack has liked your post

***

Întregul grup, într-o sală cu un aspect nedeterminat. 
Poate fi întunecată, obscură, sau, dimpotrivă, eclectică, 
plină de elemente aparținând mai multor subculturi 
pop la care fiecare personaj subscrie. Aparența unei 
ședințe de terapie în grup, atât doar că toți au căștile 
ARIS pe cap. 

VOCEA: Bună seara.
TOȚI: Bună seara.
LOTZI: De ce zicem toți ”bună seara”?
MINA (scrâșnind din dinți): Taci naibii, Lotzi.
LOTZI: Ce-a fost asta, Mina?!
MINA (izbucnind complet): A fost că tot timpul dai 

din gură fără pauză, termină odată cu filosofiile tale de 
căutător prin gunoaie pentru alimentara lui taicătu!

LOTZI: Cum adică, cum adică?! 

OLGUȚA: Hai măi Cosmin, ce dracu a mai fost și asta.
MINA: Ca să-ți poți cumpăra cărțile de snob sofisticat 

ce ești, doar cele mai noi apariții!
LIZA: Mina, tocmai ai făcut un pleonasm și—
MINA: Și mă doare undeva de asta! M-am săturat, 

m-am săturat de voi toți, m-am săturat de mine, de tot...
nu e bine, nu e bine ce fac...

MINA clachează și începe să plângă isteric.
OLGUȚA (șoptind): Ce naiba se întâmplă?
USHI (încremenită): Nu știu, nu mai spune nici tu 

nimic..
LOTZI: Mina, te rog, întinde-ți ambele mâini in lateral.
MINA efectuează comanda, cu o oarecare reticență și 

nesiguranță. LOTZI îi prinde mâna dreaptă, stângaci.
MINA: Hei, hei, ce crezi că faci?
LOTZI: Încerc să te....să te calmez?
MINA (își retrage mâna): Nu, nu așa, te rog.
USHI: Lasă-l, Lotzi.
LOTZI: Încercam doar să te ajut cumva, nu știu, chiar 

nu-mi place să te văd așa.
MINA: Să faci iarăși pe martirul?
LIZA: Cosmin, gata.
LOTZI: Eu...eu n-o să încep să vă povestesc despre tot.
OLGUȚA: Acum chiar că m-ai dat gata, Lotzi, la ce te 

referi acum?
LOTZI: Nu contează.
OLGUȚA: Dar eu vreau să aflu.
LOTZI: Am spus că nu contează, Olga.
VOCEA: De ce o asculți atunci, Ladislau?
LOTZI: Trebuie s-o ascult și pe ea, așa cum te ascult 

și pe tine.
OLGUȚA: Voce, îmi spui că sunt frumoasă?
VOCEA: Ești frumoasă, Olga.
USHI: Voce, cât de artificială ești?
VOCEA: Cam ca tine.
USHI: Nu, adică...fiecare dintre noi te-a creat sau ești 

dintr-o sursă externă?
LOTZI: Eu tot spun că e un virus intrat pe server.
VOCEA: Adevărat.
LIZA: Nu, e doar în mintea noastră. 
VOCEA: Adevărat.
MINA: Fă-mă înapoi cum eram înainte...
VOCEA: Eu, eu nu pot. Doar tu poți.
MINA: Eu nu pot.
LIZA: Lotzi, tu de ce folosești casca așa de des pe cont 

propriu?
LOTZI: Pentru că îmi place.
OLGUȚA: Ca să scapi.
USHI: Să nu fi ”tu” cel din realitatea asta.
MINA: Să-ți întărești convingerile într-un spațiu unde 

nimeni nu ți le poate ataca.
LIZA: Pentru adrenalină.
LOTZI: Pur și simplu îmi place, ce e așa de complicat 

de înțeles? Uite, acum când vă spun și eu ceva simplu în 
sfârșit...o complicați voi.
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CRISTIAN VICOL
UN OM, DOUĂ VIEȚI ȘI-UN DESTIN

T I M I Ș O A R A  P E S T E  O  S U T Ă  D E  A N I

ANDREEA
ANDREI Privea în gol. Copacii 

tremurau, dorind să fugă,  
aruncându-și brațele spre 

lumea largă. Vântul foșnea 
tot mai puternic în crengi, cap-

turând frunzele într-un mic vârtej. 
Țipătul unei cucuvele răsună în ecou.

Se îndreptă spre ieșirea din parc. I se păru că aerul 
curat și răcoros al nopții are gust de trandafiri. Mirosul 
dulce al florilor îi încetineau pașii. Cândva, aceiași pași 
trecurseă pe aici ani la rând. Oftaturile sale se întâlneau 
acum cu chiuiturile și zâmbetele ei de odinioară. O rază 
curajoasă, a unui stâlp de iluminat, demască ființa pre-
zentă în dansul straniu al naturii. Era doar o copilă. Nu 
avea mai mult de șaisprezece-șaptesprezece ani. Fața îi 
era la fel de tânără ca acum o sută de ani, cu aceeași pri-
vire inocentă și cu același păr buclat, de un blond-auriu 
pătrunzător. Buzele, bine conturate și vineții, ascundeau 
un zâmbet șters, iar ochii de peruzea erau lipsiți de via-
ță. Mânecile hainei aproape că-i acopereau degetele sale 
subțiri și firave, iar eșarfa din jurul gâtului îi atingea ghe-
tele azurii. Și, totuși, frigul nopții îi străpungea corpul, iar 
lacrimile de pe obraji erau aproape înghețate.

Se îndreptă cu repeziciune spre mașina, care o aștepta de 
când coborâse. Se așeză pe bancheta din spate și suspină, 
ștergând cu degetele sale lungi și subțiri aburul de pe geam.

Mașina gonea în noapte. Dintr-o dată, roțile scrâșniră 
pe asfalt, în dreptul unei case mari, cu două nivele, clădi-
tă la periferia orașului, înspre Dumbrăvița. O voce groasă, 
dar plăcută se auzi din bordul mașinii, oprindu-i gândurile:

- Domnișoară Azura, am ajuns acasă! 
Tresări. Dădu din cap, așteptând ca ușa mașinii să se 

deschidă. Își drese glasul, mulțumindu-i. 
Cu mâinile tremurânde de frigul ce-i pătrunsese în 

oase, își scotoci prin geantă cartela de acces. Intră, iar lu-
mina se aprinse. Își agăță geaca de piele în cuier, urcând 
la etaj. Lumina se stingea încet în urma ei, conducând-o 

pe trepte, până în fața camerei sale.
Fata se întinse pe pat; un pat relativ larg, îndreptat spre 

răsărit, cu margini din lemn de trandafir, acoperit cu o 
plapuma umplută cu pene de gâscă. Ghemuită în proprii-
le frământări din suflet, își așeză capul pe pernă. Era dez-
orientată. Sufletul său oscila între speranță și decepționa-
re. Nu reușea să o facă pe niznaiul, căci de câte ori încerca 
să se concentreze pe alte idei, nesiguranța în sine revenea. 
Își schimbă poziția trupului și oftă. Își dorea să nu mai fie 
un străin pentru sine. Începu să-și amintească de fata care 
se agăța odată de fusta unei doamne și pe care o numea 
„MAMA”. Își mai aminti de prăjiturile pe care le fura, doar 
pentru a le împarți afară, cu copiii. Sări apoi la ultimele 
zile, când acel „NU” spus însemna, ca pentru oricare ado-
lescent, o interdicție ce trebuia încălcată. Închise ochii și 
adormi cu amintirile-n gând, zâmbind totodată.  

Raze calde de soare îi mângâiau chipul. Se trezi din 
nou singură, în aceeași casă imensă și pustie pe care, nu 
demult, statul i-o dăduse ca ajutor. Era una dintre per-
soanele care au fost criogenate acum un secol, dar singu-
ra care, acum, nu mai avea nici o rudă.

Privi gânditoare pe fereastră. Ceva în interiorul ei se 
schimbase astă-noapte. Se simți motivată  să-și reia via-
ța, de acolo de unde o lăsase atunci când a murit. 

Pe străzile Timișoarei aceeași agitație: oameni grăbiți 
în smartcar-uri, ce se conduceau singure, care zbierau și 
claxonau, pietoni cu căști în urechi și cu ochii ațintiți în 
tehnologia pe două benzi paralele destinate lor. Pentru 
Azura, lucrurile obișnuite erau completate de cele neo-
bișnuite, comparând necesitatea omului pentru anumite 
inovații cu manifestarea unui secol high-smart.  

Cu ochii mari și ațintiți pe tot ceea ce era în jurul ei, 
fără să bage de seamă, urmări străduța în pas relaxat. 
Ajunse în Piața Unirii. Sunetul clopotului din Dom trecu 
prin ea, împietrind-o, iar privirea îi fu atrasă de oamenii 
ce se pierdeau sub Timișoara. 

Își târșâi picioarele pe scările de granit, coborându-le 

,



|   2017  |  #5-6  H E L I O N

35

T I M I Ș O A R A  P E S T E  O  S U T Ă  D E  A N I

cu teamă. La un moment dat, simți cum se mișcă de-a 
lungul culoarului. „Un trotuar rulant”, gândi ea, în timp 
ce părul de pe mâini i se zbârli de entuziasm. 

În câteva minute, fără niciun efort, fu în Piața Victori-
ei. Urcă alte scări de granit. În stânga văzu fosta clădire 
Opera, care acum era un monument. Lumea spectacole-
lor fusese înlocuită de acțiunea filmelor 4dx în totalitate, 
iar talentații cântăreți de operă se stingeau fără aplauzele 
lumii. Noile generații preferau comercialul, exprimându-
și sentimentele prin muzică, pe versuri de stradă; iar asta 
o demonstrau afișele de pe geamurile clădirilor.

Își îndreptă ochii înspre restaurantul din colț și intră. 
Trecu timidă prin labirintul de mese, în timp ce cerceta 
cu atenție tapetele 3D cu mâncăruri apetisante. Neaten-
ția sa aproape că o izbi de aparatul digital de unde trebu-
ia să comande. Se strecură, iar printre mese, căutând nu-
mărul afișat pe ecran. Se așeză confortabil pe scaun, aș-
teptând comanda. Scaunul-robot o împinse mai aproape 
de masă, în timp ce ospătarul îi aduse cafeaua fierbinte. 
În timp ce se uita cu coada ochiului la masa din apropi-
ere, aruncă zahărul în cafea și linse bețișorul. Un strop 
fierbinte îi atinse pielea, fără să-l simtă. Se holbă insis-
tent și înălță din umeri. Vedea cum oamenii rupeau din 
paharele de băutură și le înmuiau, servindu-le. „Econo-
mie de cești”, râse discret. Mai apoi, la o altă masă câțiva 
tineri făceau același lucru cu ambalajele.

O umbră a unei mâini lungi și puternice cu o farfurie 
mare plină de mâncare o făcu să tresară. Se uită rușinată 
la ospătar, încercând să-și mascheze fapta, murmurând 
un mulțumesc. Inspiră adânc și înfulecă tot platoul. Luă 
ultima înghițitură din paharul cu cafea și apoi încercă să 
îl ronțăie; era dulce. Un gust intens de scorțișoară i se 
imprimă pe papile. „Reciclare gustoasă…” Fu total înne-
bunită, încât un zâmbet de entuziasm persistă pe față și 
după ce ieși din local.

Pașii o ghidau spre Bega. Case apărute pe malul celă-
lalt îi distrăgeau atenția. Traversă fâșia de apă întuneca-

tă, aproape neagră, pășind cu frică pe podul transparent. 
Sub picioarele sale vedea cum apa era fluturată cu gra-
bă de vânt. Ajungând pe partea cealaltă, răsuflă ușurată. 
Se așeză pe o bancă din apropiere, proptindu-și capul de 
spătarul băncii. Vaporașul cu călători ridica valuri neo-
bișnuite, lăsând, ca la scurt timp, să se instaleze starea de 
liniște. Oboseala o răzbi. 

La un moment dat, tresări din somn. Își simți brațele 
și gâtul amorțite. Își scutură capul și-și strânse picioare-
le la piept, dându-și după ureche șuvița rebelă ce-i atâr-
na pe față. Privirea sa era ațintită spre orizont. Își lăsă 
picioarele să atingă trotuarul. Se ridică ușor și plecă spre 
stația de autobuz.

Ajunse în clipa în care ușile se închideau. Apăsă pe bu-
ton și urcă. Își găsi un loc la înălțime, bucurându-se puțin 
timp de priveliștea de la etaj. Geamurile se întunecară, 
în timp ce, pe ecranul din fața scaunului său, se proiec-
tă un mini-film. Își propti coatele pe mânerele scaunului, 
în timp ce-și bălăngănea relaxată, pe mini-hamacul aflat 
sub scaun, picioarele. 

Filmul se termină, iar autobuzul opri în stație. Își dez-
lipi ochii de pe ecran, uitându-se pentru o clipă la ceilalți 
călători. Autobuzul porni și un alt mini-film se proiec-
tă. Coborî cu o stație mai repede. La jumătatea drumu-
lui, înspre casă, se opri. Nu recunoscu clădirile. Păși lent, 
încercând să memoreze fiecare denumire. Era blestema-
tă să fie foarte curioasă la fiecare lucru nou pe care-l ve-
dea, încât nu-și dădu seama că se afla în subsolul orașu-
lui… Pentru o clipă, stătu neclintită. Un fior rece îi trecu 
prin tot corpul. Înaintă cu teamă, deloc în largul său, cu 
speranța că va ajunge acasă. Paralizată de frică, fața și 
mâinile, i se albiră. Scotoci în geantă GPS-ul de buzunar. 
O săgeată îi indică locația, „SUBSOL TIMIȘOARA”. Privi 
în jur și socoti că este o eroare. „Tot oraș îmi pare a fi…” 
gândi speriată.

Rătăcea de-a lungul tunelurilor iluminate, admirând 
cu fascinație lumea subterană a orașului, care nu se de-

 Szűcs Enikő
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osebea foarte mult față de cea de la suprafață. O muzică 
plăcută se auzea venind din difuzoarele suspendate pe zi-
duri. Clădiri dădeau culoare vieții în care se afla acum, 
iar umbrele acestora îmbrăcau în imagini de vis bucata 
de oraș de sub pământ.

Surprinsă de siluete transparente care narau diferite 
istorisiri ale orașului, se opri. Se lăsă dusă de val, obiș-
nuindu-se cu tot ceea ce vedea. Își întinse mâna orbește 
spre hologramă, dorind s-o atingă. Frânturi de imagini se 
proiectau pe brațul său. 

Se făcu târziu. Lumina becurilor de pe străzi se stingea 
treptat, simulând fusul orar de la suprafață. Se întoarse 
în stație, așteptând autobuzul.

Întunericul acoperi autobuzul. La scurt timp, ajunse 
la suprafața orașului, pe autostrada suspendată. Iarăși 
revăzu străzile și clădirile vechi rămase neschimbate de 
acum un secol din apropierea casei sale…

Aproape toată noaptea se zvârcoli în pat. Se uita din 
oră în oră la ceasul digital proiectat pe perete. Avea o do-
rință arzătoare de a cunoaște și alte schimbări petrecute 
în oraș. Voia să guste din lume. Stătea cu ochii închiși, 
deși era trează. În mintea sa putea să bifeze această zi ca 
fiind un nou început. Și, adormi.

Toată viața se trezise devreme. Își trecu degetele prin 
păr, în timp ce-și scoase hainele din dulap. Apoi, umblă 
de colo-colo în fața oglinzii, cântând. Stătu nemișcată pen-
tru câteva clipe. Chipul îi deveni copilăros, iar ochii înce-
țoșați de amintiri. Ceva trezi în ea acea fetiță îmbrăcată în 
rochiță roșie cu buline albe, cu două codițe, care plângea 
de fiecare dată când pleca de la Zoo și, care, zicea „pa-pa” 
la fiecare animal. Se îmbrăcă pe fugă, ieșind din cameră. 
Coborî scările și se opri în bucătărie. Se uită nedumerită în 
frigider, apoi luă două mere în geantă. Ieși pe ușă și urcă în 
mașină. Plină de nostalgie, selectă vocal locația:

- La Grădina Zoologică, Pădurea Verde!
- Da, domnișoară Azura! și, zicând acestea, motorul 

porni, iar centura de siguranță se cuplă automat în jurul 
taliei sale.

Își strânse buzele, trăgând adânc aer în piept. Așteptă 
nerăbdătoare să plătească taxa de intrare la aparat. Pășea 
sfios, plină de emoții, reușind însă să-și arate pe chip bu-
curia, dar și nedumerirea. Era un parc al robo-animalelor: 
tigrii, pantere și alte specii de feline din metal cu un com-
portament care îl imita pe cel al animalelor adevărate, ro-
bo-urși care mormăiau și-și manifestau afecțiunea față de 
un pui de urs orfan. Trei pui de lup se holbau la o reptilă 
mecanizată, așteptând să se târască pe sol și s-o vâneze. O 
maimuță-robot se cățăra pe un bananier, iar alta era pro-
gramată să imite vizitatorii. Un pleoscăit puternic în apă 
aproape că udă turiștii, ținându-i la distanță; o țestoasă 
sărise în apă, pentru a devora zambilele plutitoare.

Azura nu știa dacă visa sau dacă era real ceea ce vedea. 
Era fascinată. Nu s-ar fi gândit niciodată că, în spatele 
gratiilor, nu vor mai fi ținute captive animalele triste și 
plictisite de care ea își aducea aminte. 

La ieșire, un aparat pentru donații aștepta generozi-
tatea vizitatorilor. Sume impresionante de bani ajutau la 

reabilitarea animalelor ajunse aici, în mediul lor natural. 
Se uită la ceas și ridică din sprânceană. Vacanța era pe 

sfârșite. Mai avea jumătate de oră până cursurile aveau să 
înceapă. Și, parcă, băncile școlii, monotonia profesorilor și 
mâncarea de la cantină, pe care o dezgusta din tot sufletul 
erau singurele de care nu-i era dor. Nu voia să se întoarcă. 

Liceul Pedagogic Carmen Sylva… O nouă clădire, ace-
eași denumire. „S-a terminat cu monstruozitatea gotică!” 
gândi veselă. Uși automate se deschiseră. Inima îi bătea 
tot mai repede, aproape că ar fi putut s-o țină în mână. 
Pe coridoare aceeași gălăgie cu care era obișnuită. Se uită 
în stânga și-n dreapta, căutând biroul directorului. Elevii 
treceau valvârtej pe lângă ea. Îi era greu să-l găsească, cu 
toată agitația din jurul său. O mână caldă îi atinse umărul:

- Domnișoară, zâmbi un om înalt, de vreo 40 de ani, 
cu nasul cârn și adus de spate, îmbrăcat într-un costum 
elegant, aici găsiți orarul dumneavoastră!

- Mulțumesc pentru ajutor! zâmbi fata, mai mult con-
fuză decât recunoscătoare.

- Se numește talisman-robot; un tamagochi al secolu-
lui nostru.

Se trânti pe bancă încrezătoare și apăsă la întâmplare 
unul dintre butoane. O imagine tridimensională solicită 
câteva date despre ea. În timp ce le introducea, alarma 
talismanului-robot sună, anunțând-o că a întârziat un-
șpe′ minute. Îl agăță de geantă, ca un accesoriu modern, 
dar fashion, și fugi dezorientată prin școală. 

- Clasa asta trebuie să fie! gâfâi ușurată. 
Clanța dispăru înainte să o atingă. Deasupra ușii de 

metal un buton roșu stătea aprins. Îl privi nedumerită, 
făcând gesturi ciudate în fața sa, așteptând să se facă ver-
de. Dintr-o dată, ușa se deschise:

- Să nu se mai repete, domnișoară! zâmbi amuzat ace-
lași domn, așteptând să-și găsească un loc în bancă. Dacă 
întârzii, nu mai poți intra, mai adăugă acesta.

Înainte să plece acasă, hoinări singură pe coridoare, 
urcând etaj după etaj pe scările rulante. La capătul co-
ridorului etajului șapte, o ușă mare, cu o plăcuță electri-
că pe care scria „BIBLIOTECĂ”, o opri. Păru surprinsă. 
„Mai avem nevoie de așa ceva?” se întrebă nedumerită, 
în timp ce își imagina mirosul vechi de praf al cărților din 
copilărie. Deschise ușa. Un mic monstruleț din interior, 
flămând după citit, o alerga printre standurile electroni-
ce. Bizar ar fi cuvântul potrivit la tot ceea ce văzu: mini-
cărți făcute din metal, cu proiecție holografică și cu func-
ție audio. Fiecare masă dispunea de câte un încărcător și 
căști. Pereții erau ticsiți de rafturi întregi ce țineau cap-
tive vechile cărți, dorind să decoreze, în stil vintage, în-
căperea. Era un viitor cool, o realitate încapsulată în noi 
progrese, la care omul se adapta după propria sa creație. 

Același domn o așteptă la ieșire. Îi întinse o carte, dis-
părând ca o nălucă, sub privirile sale. 

„Pentru Azura”…
Cu mâinile tremurânde, deschise la ultima pagină. Dure-

rea psihică sfâșietoare era acum remodelată. Ținea în mână 
tot trecutul său. Fiori reci îi cuprinseră trupul: AM DORIT 
SĂ TE INTERSECTEZI CU NOI PRINTR-O CARTE…
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Acum, după ce a trecut atâta timp, m-am gîndit să-ți scriu. 
Câteva rânduri… Să vorbesc cu tine măcar prin scris. Pentru 
că nu știu dacă ai vrea să vorbești cu mine prin teleconf. Iar 
să aștept răpunsurile tale câte 3 minute, mi se pare un chin 
și o veșnicie. De fapt, nu sunt sigură că vrei să vorbești cu 
mine în general.

De ce prin scris? Pentru că astăzi Miki m-a întrebat dacă 
știu să scriu. I-am răspuns, arogantă, că este o întrebare 
prostească. Bineînțeles! Toți oamenii mari știu să scrie și 
să citească. Nici prin gând să-mi treacă, că Mikutza noas-
tră avea in vedere scrisul de mână. Când ne-am lămurit în 
sfârșit, i-am zis că o să-i arăt ce mai știu. Numai să găsesc 
toate cele necesare scrisului. Mă simțeam ca la școală. De 
parcă aș fi primit o temă de casă. Îți mai amintești de scoa-
lă? Cred că eram printre ultimele promoții care mai știau să 
scrie de mână. Am întrebat vreo câțiva colegi unde aș putea 
să fac rost de hârtie. Am fost îndrumată spre baza centrală 
și acolo, într-un wastecontainer (deschis de portar după lun-
gi “tratative” și un măr verde, natural) am găsit câteva foi 
albe. Nu vroiam să mă opresc aici. Am făcut din ele un fel de 
caiet. (OMG! ce cuvânt am folosit, de parcă aș fi un cronicar. 
Mi-au mai venit în minte alte câteva cuvinte, cu ocazia asta: 

condei, călimară, cerneală, stilou !!!… Îți mai amintești sen-
sul lor?) Seara am venit la patul ei cu un creion. Da, da, cu un 
creion! Cu ocazia asta i-am și povestit legenda despre cele 
două țări care au început să exploreze cosmosul, dar una 
dintre ele puțin mai târziu, pentru că a căutat să facă un pix 
care să scrie în imponderabilitate. În timpul acesta, astrona-
uții celeilalte țări scriau în spațiu cu creioane.

Vroiam neapărat să-i scriu un cuvânt care incepe cu „A”. 
Mai știi cum învățam alfabetul? A, B, C, D, E…

I-am scris frumos de mână: Ares. Am întrebat-o dacă 
știe ce înseamnă. Habar nu avea. Se uita la mine cu ochii ei 
albaștri în care se reflecta mișcarea grăbită a lui Phobos. 
I-am povestit atunci pe scurt despre zei. Despre cei romani 
și cei grecești și, bineînțeles, i-am zis că Ares este echivalen-
tul lui Marte al nostru.

I-am mai scris un alt cuvânt care începe cu „A”: Arsia.
Pe ăsta l-a ghicit repede. Îl vede zilnic. Păcat că nu-l vezi și 
tu. Păcat că nu ne vezi cețurile matinale care vin din Labirin-
tul Nopții și norii uriași ce se întind pe tot cerul, dinspre Ca-
nionul Mariner. 

Restul timpului până la culcare ne-am jucat de-a scrisul. Eu 
îi scriam de mână o literă și ea încercă să o scrie la fel. În ase-
menea momente întotdeauna mă gândesc la mine și mama, 
la serile pe care le petreceam împreună. Doar eu și ea. La 
dorința mea nebună să fac pe cineva să simtă ce am simțit eu 
în asemenea momente, la dorința de avea un copilaș pentru 
care eu să fiu acea mamă dintr-o visare din copilărie.

Da, știu că nu te interesează tot acest bullshit cu copilași 
și visări din copilărie.

Bănuiesc că ai vrea să știi când și de ce m-am gândit să fac 
ceea ce ți-am făcut.

Țin minte ca acum când mi-ai zis prima dată că nu vrei co-
pii. M-a durut foarte mult. Pentru că eu vroiam. Și ii vroiam 
anume de la tine. Dar pe tine întotdeauna te enerva subiectul.

Știu, sunt de modă veche. Foarte veche. Pentru că țin la 
fidelitatea partenerului, pentru că vreau familie, pentru că 
vreau copii și multe alte „tâmpenii”, cum le numești tu.

Nu sunt o criminală și nu voi mai fi în continuare. În căr-
țile vechi scria: de la iubire la ură nu poate fi decât un pas. 
Știu că ceea ce am făcut cu tine este o crimă și că am făcut-o 
doar din egoism. Din egoism, dar nu din ură. Este în puterea 
ta să mă pedepsești. Adică să mă predai autorităților.

Și totuși, de unde și până unde? o să mă întrebi tu. O să-ți 
răspund cu un singur cuvânt: Timișoara.

Da, locul unde ne-am cunoscut, unde ne-am despărțit și 
unde locuiesc acum. 

Nu, nu locuiesc la Timișoara terestră. Stația noastră tot 

TIMIŞOARA-M MESSAGE.
VLADIMIR  DUNDUC

Cătălin Negrea
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Timișoara se numește. Știu că nu te-a interesat niciodată su-
biectul, dar eu, când m-am gândit să fug de tine, așa încât să 
nu mai dai de mine, am ales anume Marte. Mă gândeam ini-
țial să fug într-o altă țară. Pe urmă vroiam să aleg Luna, dar 
îmi era frică că o să mă găsești și acolo. M-am hotărât, că Ti-
mișoara ar fi de bun augur. La Timișoara ne-am întâlnit, la Ti-
mișoara o să te las în urmă și la Timișoara îmi voi face un nou 
început. Nu știai că avem stații pe Marte, așa-i? Eram sigură 
că nu cunoști nimic despre asta și că nu vei ști cum să-mi iei 
urma. Nu te-ai fi gândit niciodată că România va ajunge și 
acolo. Cum de? o să mă întrebi poate. Pentru mine, care stau 
aici deja al șaselea an, povestea proiectului noastre marțian 
este arhicunoscută, aș putea să-ți înșir câțiva KB de text cu 
descrierea amănunțită de la istoric până la situația actuală a 
misiunii Timișoara-M („M” de la Marte). Pe scurt, am nime-
rit pe Marte (ca țară) pentru că principiul de selecție a fost 
unul cât se poate de simplu. Orice țară, capabilă să mențină 
o stație viabilă în Antarctida, va fi capabilă să mențină una și 
pe Marte. Probabil că nu știai nici asta.

***

Mai știi în ce circumstanțe am ajuns la Timișoara? Eram în 
grupul de strămutați forțat din Câmpia Română. Majoritatea 
bucureștenilor au ales Brașovul, Clujul, Iașiul și, bineînțeles 
Craiova.  Timișoara – foarte puțini. Nici nu știu de ce am ales 
anume Banatul. Intuiție? Hazard? Oricum, fiind la o altidunie 
de numai 90 de metri era și Timișoara pe lista orașelor cu 
risc sporit de inundații. Iar tu erai în grupul de voluntari, pre-
gătiți să adopte câte-un sinistrat. Îți mai amintești ce atitudi-
ne superioară aveai la început? București și Timișoara, vechi 
rivali pentru întâietate. Nu puteam să facem abstracție de 
această rivalitate la început, nici tu, nici eu. De fapt, cre-
deam că nu o vom putea depăși niciodată. Nici nu știu cum 
ți-am câștigat încrederea și simpatia. De iubire nu mai zic ni-
mic. Știu că te-ar enerva subiectul. Ca și copiii. Nu vroiai ni-
ciodată să accepți nici una, nici alta. Toate astea pentru tine 
erau “vechituri inutile”.

***

Cele mai frumoase amintiri: diminețile noastre în care 
sorbeam cafeaua pe balcon. Ca două balene eșuate, după 
câte-o noapte furtunoasă, pe șezlonguri, adulmecam mi-
rosurile care adiau dinspre Openville. Îmi amintesc de asta 
aproape zilnic când îi hrănesc pe urșii polari aflați în custo-
dia noastră. Și ei, întinși pe jos și moleșiți după câte-o noap-
te mai geroasă, adulmecă, aparent absenți, mirosurile care 
le vin din corpul alimentar. Noroc că nopțile marțiene sunt 
aproape egale cu cele terestre. Măcar în privința asta nu tre-
buie să se adapteze. Sunt și ei participanți la terraformare. 
În colonia nemților sunt pinguini. Doar astea două specii mai 
rezistă pe ecuator. S-au obișnuit deja și cu mâncărurile sin-
tetice. Au înțeles că e mai bine să mănânce orice le dăm, de-
cât să facă foame. Au fost și câteva morse și foci, dar n-au 
rezistat. (Oricum s-au bucurat urșii de carne proaspătă. Re-
lativ proaspătă.)

Când pornesc pe câte-un tub, spre una din destinațiile de-
aici, îmi amintesc de plimbările pe care obișnuiam să le facem 

prin tuburi din garsoniera ta din ISHO. Mai ales îmi plăcea s-o 
facem pe ploaie. N-aveai ce face pe străzi atunci. În tuburi era 
cel mai comod și animat. În asemenea zile ajungeam în cele 
mai depărtate colțișoare ale orașului, prin Orțișoara sau pe la 
Buziaș. Nici ție nu îți plăcea să ieși afară pe ploaie. 

Mult aș da să văd și să simt o ploaie ca pe Pământ aici. 
Mai este mult până vom avea o atmosferă pe bune.

***

Dacă am trăi cu 150 de ani în urmă, mi-ai zice că am o 
“minte diabolică”. Astăzi, când nu mai sunt nici dumnezei, 
nici diavoli, ce mi-ai putea reproșa? Când mi-ai spus că vrei să 
pleci din Timișoara, mi-am zis că te urmez oriunde. Dar, toto-
dată, am început să mă îndoiesc că aș putea să rezist foarte 
mult lângă tine fără să primesc ceea la ce visam. Acum îmi 
luai și orașul primei mele iubiri adevărate. Mă transformai 
într-o umbră de-a ta. Mă legai doar de tine, fără să-mi arăți 
că ai putea sacrifica ceva în numele meu. Al iubirii noastre. 
Mă transformai într-o umbră care trebuia să fie agățată doar 
de tine. Iar eu eram atât de atașată de toate acele locuri prin 
care am trecut împreună.

***

Când m-ai întrebat ce cadou aș vrea de ziua mea, totul 
era deja aranjat. De foarte mult timp. Am vorbit și cu chirur-
gii și cu ginecologii, cu proprietarii fostului tău apartament 
din ISHO. Am negociat și cu ROSA, le-am trimis CV-ul, anali-
zele medicale și după acceptul lor mi-am rezervat un bilet 
spre Marte exact la două zile după ziua mea. Vroiam să revin 
la Timișoara. Vroiam să resimt ce simțeam în nopțile și dimi-
nețile noastre timișorene. Când eram tinere, mândre, fără 
griji. Vroiam să mai stăm o dată pe balcon ca două balene 
eșuate, savurând cafeaua matinală, care ne scotea din abu-
reala și amețeala unei nopți nedormite. Era ultima diminea-
ță în care mă uitam în ochii tăi, dimineața în care îți sorbeam 
privirea care se stingea treptat de la somniferul din cafea.

Ce a urmat după, știu doar eu. Tu, probabil, te-ai trezit 
peste două zile, în același apartament, pe același balcon. Așa 
i-am rugat să facă pe medicii-pirați, care ne-au dus la “spita-
lul” lor. Ție ți-au extras măduva din care au fabricat celule 
fertilizatoare. Pe mine m-au fertilizat în camera de lângă. Iar 
a doua zi, în cosmoportul de la Giarmata decolam spre Mar-
te, cu o bucățică din tine în mine ca să fiu una din puținele 
femei-cobai de pe Terra, care au fost de acord să ducă sar-
cina pe Marte. Iar tu… Tu, probabil, te-ai trezit în același loc 
în care ai adormit, fără să-ți dai seama câte zile au trecut și 
ce s-a întâmplat de fapt. Fără să mă ai lângă tine. Și, poate, 
întrebându-te, ce o fi însemnând acea cicatrice de la picior. 

Nu mai știu cum aș putea încheia această scrisoare. Nu 
mai au rost sentimentalismele și drăgălășeniile desuete. Nu 
mai au nici un efect astăzi. Nu mai farmecă pe nimeni. Mai 
ales pe tine. Dar…

Pentru tot ce am avut împreună vreau să-ți spun mulțu-
mesc.

Iar pentru tot ce ți-am făcut, vreau să-ți spun: iartă-mă, 
Lucia.

T I M I Ș O A R A  P E S T E  O  S U T Ă  D E  A N I
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L A B O R A T O R  S . F.

CRISTIAN VICOLTHE SCAR/CICATRICEA

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

1
Azi dimineață, pe când fă-

ceam duș, am descoperit ceva 
ciudat. Pe brațul drept am un 

fel de cicatrice. De abia o vezi, pa-
lidă, de parcă aș fi avut o rană mai de 

mult, vindecată cu totul până acum. Chestia este că n-am 
avut niciodată vreo rană la brațul drept și totuși cicatricea 
aia e acolo.

Când trec cu degetele mâinii stângi peste cicatrice, nu 
simt absolut nimic. Cu toate că nu mă deranjează nici un 
pic, mi-am pus în cap să mă verific din nou peste câteva zile. 
Dacă dispare la fel de misterios cum a apărut, o să mă simt 
ușurat.. Dacă nu, o să urmăresc cum evoluează și o să fac  ce 
trebuie să fac.

Cum nu puteam să zic că am cu adevărat o problemă, nu 
i-am spus nimic soției sau colegilor de la birou.

De fapt, am uitat cu totul, îndată ce m-am îmbrăcat și mi-
am început treburile zilnice.

*** Controlul Misiunii a primit un mesaj  EROARE și vom 
efectua o verificare standard. Nu ne vom asuma nici un risc, 
deși s-ar putea să fie o simplă cădere de sistem. În această fază 
a Proiectului, orice greșeală poate fi dezastruoasă.***

2. Au trecut câteva zile. În fiecare dimineață când mă 
scol, îmi verific brațul drept. Cicatricea e tot acolo, nu dispa-
re, dar nici nu arată mai rău. Soția m-a întrebat la ce mă uit 
și i-am arătat cicatricea. A zis că atâta timp cât nu mă doa-
re, pe semne nu trebuie să-mi fac griji, o să dispară singură.

Eu nu-s chiar atât de sigur că toate sunt în regulă. Îmi ima-
ginez sau cicatricea e tot mai vizibilă? Mi se pare mie, pentru 
că îmi examinez atent brațul zilnic, sau chiar 

e ceva mai grav?
Am început să-i fac poze zilnic, lucru ce-o să-mi permită 

să- i verific evoluția sau involuția. Așa, măcar voi avea ceva 
concret de comparat.

***Verificarea standard nu a dat nici un rezultat. Nu s-a gă-
sit nici o anomalie. Cum  a apărut un al doilea mesaj EROARE,  
confirmându-l pe primul, concluzia logică infirmă o cădere de 
sistem. Managerul de Proiect a decis că e necesară o verifica-
re completă.***

3. A mai trecut o săptămână.
I-am arătat brațul drept soției și am rugat-o să-l compare 

cu seria de fotografii pe care le făcusem. Cum nu mai cre-
deam în proprii mei ochi, aveam nevoie de o a doua opinie.

‘’Doare?’’ m-a întrebat ea. I-am spus că nu.
S-a dus la prima fotografie pe care o făcusem și a pus-o 

lângă braț. ‘’Çred că ai dreptate,’’ zise ea în cele din urmă. 
‘’Chestia arată mai prost. Foarte lent. Poți observa asta doar 
dacă faci o comparație cu poza de acum o săptămână și nu 
cu cea de ieri.’’

“Și ce să fac?’’ am întrebat.
‘’Fii atent la ea. Fă-i o poză zilnic. Dacă arată mai rău, du-

te la un doctor.’’
’’Pare rezonabil,’’ am spus.

***E limpede că mesajul EROARE e cel mai probabil o ano-
malie și nu o cădere de sistem sau sau un incident întâmplător, 
fără vreo legătură cu Proiectul.Cum natura și locația sa exac-
tă rămân necunoscute,  o analiză complexă care să lămureas-
că lucrurile a devenit necesară. Managerul de Proiect e ferm 
hotărât să evite orice anomalie  care i-ar pune în pericol lucra-
rea.***

4. Am discutat situația din nou cu soția mea după o săp-
tămână.

‘’Uite,’’ i-am spus, ‘’pielea din jurul cicatricei se schimbă, e 
mai închisă la culoare.’’

‘’Un pic mai roșie,’’ mi-a dat ea dreptate, în timp ce-mi 
examina brațul.

‘’Mă și doare puțin,”  am continuat, ‚”nimic grav și nu i-aș 

FRANK
ROGER
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da importanță, doar că chestia asta nu se face mai bine.’’
”Încearcă un dezinfectant,’’ mi-a sugerat ea, ”sau ceva 

pentru piele. De ce n-o întrebi pe farmacistă? De obicei știe 
ce să-ți recomande.’’

”Bună idee,’’ i-am spus. Am trecut ceva mai târziu pe la far-
macistă, i-am arătat brațul și i-am explicat despre ce e vorba.

”Probabil nu-i nimic serios,” a spus ea, ”dar vă dau un 
unguent care v-ar putea ajuta.Totuși, dacă durerea persistă 
și culoarea nu cedează, va trebui să vă consulte un medic.”

‘’Perfect,’’ i-am spus, cu speranța că totul va fi rezovat 
cât mai curând.

***Rezultatele au fost verificate și ultra verificate. Mesa-
jele EROARE se refereau la o anomalie legată de Proiect, lucru 
foarte neplăcut. Analiza va oferi informații complete despre 
anomaliei. Este de dorit ca problema să fie rezolvată înainte de 
a produce prejudicii majore Proiectului sau chiar locației.***

5. Unguentul nu are nici un efect. Pielea din jurul cicatri-
cei își schimbă în continuare culoarea, o nuanță tot mai în-
chisă de roșu, iar durerea devine treptat tot mai prezentă.

Am comparat împreună pozele și brațul, ajungând la con-
cluzia că trebuie să mă vadă un doctor. Chiar dacă nu mă de-
ranja prea tare, ceva nu mergea cum trebuie.

Doctorul mi-a examinat brațul și a spus: “ Arată ca o cica-
trice în curs de vindecare, explicând durerea ușoară  pe care 
o simțiți. Totuși, ar trebui să meargă spre bine, nu spre rău. 
Ce ați descris nu are sens. Trebuie să admit că, cu toate po-
zele, ce-mi spuneți e greu de crezut. Poate ar trebui să mai 
așteptați. Folosiți în continuare unguentul menționat și luați 
niște analgezice, dacă durerea devine mai persistentă, cu 
toate că nu-mi vine să cred că s-ar putea întâmpla așa ceva. 
Dacă vă simțiți mai rău, o să vă văd, deși, sincer, nu cred că 
va fi cazul.’’

Nu-mi prea place că doctorul nu crede tot ce i-am spus, 
chiar dacă  -  recunosc, - e greu de crezut, dar n-am ce face. O 
să folosesc în continuare unguentul și o să fac poze. 

***Lucrul cel mai important este localizarea anomaliei,  
determinarea naturii acesteia și găsirea unui mod de a o con-
trola. Dacă nu se iau măsuri drastice imediat, pot apărea re-
percursiuni severe și vătămări ireparabile. Proiectul a intrat în 
faza Alertă Roșie. Managerul supraveghează personal  fiecare 
acțiune, întrucât nu poate fi tolerată nici o greșeală, cu toate 
că s-ar putea să fie deja prea târziu.***

6. A trecut mai mult de o săptămână.
Nu mai folosesc unguentul.  E limpede, n-are rost.
Cicatricea e roșu închis, iar durerea  –  tot mai persisten-

tă. Nu chiar pentru analgezice, dar chiar că începe  să mă 
îngrijoreze.E clar că mi se întâmplă ceva rău, că mă amenință 
ceva  și că n-am idee ce poate fi, cum și când se va termina. 

Într-o după-masă, la birou, am avut prima oară dificultăți 
în operarea computerului. Mușchii brațului s-au contractat 
și am simțit dureri în zona cicatricei. 

Asta-i rău, chiar rău, și dacă continuă, o să am probleme 
serioase.  Dacă nu mai pot performa la nivelul meu? Dacă 
trebuie să stau acasă, pentru că nu-mi pot folosi brațul? Pe 
lângă problemele medicale și profesionale, o să apară și cele 

financiare. Mă cutremur la gândul ăsta. 
Am sperat că problemele de la slujbă n-o să mai apară.
Dar au reapărut.   Și cum îmi fusese teamă, s-au agravat.

***În sfârșit, începem să obținem rezultate mai clare. Ano-
malia apărută în timpul experimentului ca rezultat adiacent 
al acestuia a fost localizată. Incidentul - imposibil de prezis -  
n-ar fi trebuit să se întâmple sub nici o formă. Echipele Pro-
iectului acționează în direcția atingerii locației și controlului 
situației. Se pare că experimentul va fi oprit, întrucât Manage-
rul de Proiect insistă să evite scăparea  de sub control a ano-
maliei.***

7. Au trecut câteva săptămâni și  nu mai sunt  în stare să 
lucrez ceva la birou. Cicatricea a ajuns de un roșu aprins și 
mă doare tot timpul. La cea mai mica mișcare a brațului mi 
se contractă toți mușchii și nu mai pot face nimic cu el. E un 
coșmar când trebuie să tastez ceva pe computer. Până și să 
ridic un pix sau ceașca de cafea au devenit provocări majore.

Șeful s-a dovedit plin de înțelegere, trebuie să recunosc. 
„Fă ce trebuie ca să-ți rezolvi situația”, mi-a spus. „Dacă me-
dicul nu te poate ajuta, du-te la un spital. Nu poți continua 
așa.’’ Avea dreptate, soția îmi spusese și ea același lucru, așa 
că mi-am luat concediu de boală și m-am dus din nou la doc-
tor. Tipul mi-a zis că nu înțelege ce se întâmplă cu mine, că nu 
a citit nimic asemănător în literatura medicală și mi-a aranjat 
internarea într-un spital din zonă. ‘’Dar, pe bune,’’ a adăugat  
el, ‘’n-am ideie ce-o să-ți facă, în afara altor analize.’’

Sper să se rezolve, în spital o să fie în stare să mă trateze. 
Nu pot da greș. Trebuie să reușească.

***Am făcut progrese considerabile și am ajuns la o soluție. 
Anomalia trebuie rezolvată la locație, indiferent de costuri. O 
să existe victime colaterale ce trebuie rezolvate în așa fel ca 
intervenția noastră să nu lase vreo urmă sau cel puțin să fie 
minimă. Detalii practice vor fi oferite direct în cadrul instruc-
tajului echipei de intervenție. Din păcate, nu avem timp să tes-
tăm întâi procedura.’’***

8. M-am internat și mi-au făcut o serie de teste. Verdictul 
a fost clar. Am o cicatrice, rezultat al unei răni avute anteri-
or. Doar că eu n-am avut nici o rană. În ciuda pozelor pe care 
le-am arătat, n-au vrut să mă creadă. Sigur că știu și eu că po-
zele pot fi trucate. Dar nu sunt.

Mi-au spus că o să mă țină câteva zile aici, să vadă cum 
îmi merge. Le-am răspuns că n-are cum să-mi meargă mai 
bine, ba din contră, dar s-au făcut că nu mă aud. Cred că o 
să vadă singuri.

Între timp, îmi tratează cicatricea cu ceva care pute 
groaznic și nu mă ajută cu nimic, îmi dau analgezice, care 
măcar mă fac să suport situația mai ușor, fără să o rezolve. 
Analgezicele nu fac nimic.

După câteva zile, mi-au spus că cicatricea nu dă nici un 
semn că s-ar vindeca, ba dimpotrivă. Le-am zis că mergea 
mai rău de săptămâni bune și, în sfârșit, au început să mă 
creadă, deși au spus că e împotriva oricărei logici – ca și cum 
eu n-aș fi știut. Mi-au mai spus că vor face tot ce le stă în 
putere să rezolve problema. Sunau convingător și am mai 
prins puțină speranță.
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***Echipa de intervenție a primit instrucțiunile necesa-
re. Cum membrii ei puteau ajunge în situația să improvizeze 
în funcție de ce întâlneau în teren, au fost luate în conside-
rare mai multe opțiuni. Analiza indica faptul că anomalia s-a 
ciocnit cu o persoană încă neidentificată, căreia i s-a deter-
minat locația spațio-temporală exactă. Există speranțe mari 
ca anomalia să fie neutralizată cu victime colaterale minime. 
Oricum, viitorul Proiectului rămâne neclar. Anomaliile de ti-
pul celei cu care ne confruntăm extend posibilitățilr contro-
labile de eroare, punând în pericol orice activitate de Pro-
iect.***

9. A mai trecut o săptămână. Sunt tot timpul pe anal-
gezice – fără ele aș fi în iad. Mi s-a spus direct. ‘’Cicatricea 
nu mai este o simplă cicatrice, a ajuns rană deschisă. Nu 
înțelegem cum s-a putut întâmpla așa ceva și nu știm cum 
va evolua de acum înainte.’’

Brațul mi-e bandajat complet și nu-l mai pot folosi. 
Dorm ore în șir, précis din cauza sedativelor cu care mă 
îndoapă. Exact ca și personalul medical, nu știu ce-o să ur-
meze. Ce poate urma, logic? Prefer să nu mă gândesc . Re-
alizez că o lucrare științifică despre cazul meu va fi publi-
cată într-una din revistele medicale, dar asta nu mă încân-
tă deloc.

Ultimul lucru pe care l-am auzit a fost că situația mea 
se deteriorează rapid și că urmează să fiu mutat la Tera-
pie Intensivă. Nu-I o știre grozavă, dar mă așteptam. Oare 
cum va fi la TI? Dar după aceea? Misterul e tot mai de nepă-
truns. O să trăiesc destul ca să mă lămuresc?

10. (Epilog – fragment dintr-o conferință de presă)
Ieri noapte a avut loc o spargere la spital. Un grup de 

necunoscuți  au pătruns în clădire și în secția de Te-
rapie Intensivă, fără să declanșeze alarma  sau să fie 
văzuți de personal. Cum a fost confirmat de camerele 
de luat vederi, aceștia știau exact ce anume i-a intere-
sat. Nu s-au furat sau deteriorat echipamente medicale. Din 
motive rămase neclare, veniseră să îl recupereze pe pacien-
tul X (nu îi putem da numele din motive de securitate), care 
era în secția de Terapie Intensivă. Acesta, care își pierduse 
cunoștința, suferea de un fel de rană regresivă, necunocu-
tă științei medicale, iar situația sa se deteriora rapid. S-a su-
gerat ipoteza că această condiție a sa a fost motivul pentru 
care fusese răpit. Există suspiciunea că răpirea sa din Tera-
pia Intensivă se va dovedi extrem de periculoasă, chiar fa-
tală, pentru el. Nu se știe nimic despre actuala sa locație. 
Poliția cercetează cazul.

*** (Logare a Managerului de Proiect)

Proiectul va fi oprit. Ultimul experiment a fost o catastro-
fă,  agravată prin victima colaterală, considerată nejustificată 
și excesivă. Anomalia produsă în cadrul experimentului nos-
tru de călătorie în timp a produs o gaură în spațiu-timp, cioc-
nindu-se cu o persoană care n-ar fi trebuit să fie afectată. Im-
pactul, asemănător  celui produs de un proiectil, a cauzat o 
rană, necesitând o lungă perioadă de vindecare. În acest caz, 
problema adiacentă a fost reprezentată de faptul că rana fu-
sese provocată de o anomalie deplasându-se înapoi în timp.

Pentru victimă și contemporanii săi  totul a fost inexplicabil, 
provocând pulsații în textura timpului, cu consecințe greu de 
prognosticat pe termen lung. Pentru a evita perturbări tem-
porale majore, s-a decis trimiterea unei echipe de agenți spe-
ciali pentru a neutraliza anomalia și a recupera victima, chiar 
dacă , la rândul ei, această intervenție va produce pulsații și 
tulburări adiționale. Fără această a doua intervenție, victi-
ma nu ar fi putut fi transportată la locul accidentului (adică al 
ciocnirii) la momentul potrivit, ducând la deranjamente ma-
jore și punând  echipa Proiectului în imposibilitate să  repare 
defecțiunea. De îndată ce victima a reintrat în contact  cu ano-
malia, rana ce se vindeca în revers ( adică nu se vindeca) a dis-
părut. Victima a fost extrasă din timpul său, unde prezența sa 
devenise o problemă, și ținută în carantină temporală. Ea va 
fi considerată dispărută în timpul său, iar cazul – nerezolvat. 
Situația este extrem de jenantă, dar e cea mai bună soluție 
pentru Proiect.

Experimentele vor fi oprite. Toate activitățile  ulterioare 
din Proiect vor fi suspendate. Anomalia  a fost neutralizată cu 
success. Bordul Directorial va decide soarta victimei. Știm cu 
toții ce înseamnă asta.***

Traducere din limba engleză
de Tudor Beșuan

Vintilă Mihăescu
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Pentru majoritatea oame-
nilor, Space Opera înseamnă 

eticheta cea mai directă și con-
vingătoare a science-fictionului. 

Pentru ei, această denumire semni-
fică aventuri în spațiul cosmic, nave spațiale capabile de 
viteze superluminice, imperii și confederații spațiale și 
intrigi care duc la distrugerea unor sisteme solare între-
gi, stârnind și apariția mândrelor flote ale „Ptarului din 
Murphia”, cum spunea Gerard Klein, deloc străin de Spa-
ce Opera. Mulți dintre fanii SF nu acceptă însă această 
etichetă, pentru că o asociază tuturor relelor care se pot 
imputa genului: superficialitate, personaje-șablon, con-
flicte fabricate, intrigi care țin mai mult de basmele mo-
derne decât de literatura „serioasă”. Într-un cuvânt, Spa-
ce Opera este definită drept Cenușăreasa literaturii sci-
ence-fiction, fiind suspectată că ar fi expresia ei cea mai 
puțin sofisticată, cam cum ar fi o telenovelă sud-america-
nă pe lângă un film ca „Armagedon” sau „Contact”

Pentru istoricii literaturii SF, Space Opera reprezin-
tă una dintre cele mai timpurii manifestări ale genului, 
datând, se pare, de prin anii ’20, când E.E. „Doc” Smith 
începe să-și publice povestirile sale cu aventuri printre 
stele. Doc Smith este considerat drept unul dintre fon-
datorii science-fictionului modern. Genul clasic Space 
Opera este conceput într-o manieră rigidă. De regulă, ca-
drul epic este stabilit într-un viitor îndepărtat al omeni-
rii, când galaxia noastră este deja colonizată (sau măcar 
sistemul solar). De obicei, în toate istoriile de acest fel 
apar nave cosmice fără limita de viteză impusă de teoria 
relativității, ceea ce permite autorilor să nu-și mai bată 
capul cu problemele legate de călătoriile îndelungate 
prin spațiu. Personajele lor sunt astfel libere să cutreiere 
galaxia fără paradoxurile induse de fizica relativistă. Ast-
fel, în cadru apar imperiul stelar, o puzderie de federații, 
unele aliate cu imperiul, altele rebele, ca forme ale ex-

pansiunii umane în spațiu. 
De obicei, autorii sunt tentați să-și populeze roma-

nele lor Space Opera cu o puzderie de reprezentanți ai 
civilizațiilor extraterestre cu care oamenii intră în con-
tact. A.E. van Vogt cu a „Odiseea navei Space Beagle” ex-
celează în această privință. Nava Space Beagle (nume-
le amintește de nava cu care Charles Darwin a efectu-
at expediția de cinci în jurul lumii, la bordul navei HMS 
Beagle) întâlnește extratereștri și tot felul de rase ex-
traterestre, majoritatea fiind ostile oamenilor, iar câte-
va dintre contacte se soldează și cu invadarea navei într-
o acțiune care pare a fi un pre-precursor avant la lettre 
pentru seria „Alien”. 

Asimov, în ciclul Fundația, evită să-și complice 
desfășurarea romanelor sale Space Opera cu prezența 
extratereștrilor. Urmașii săi întru creație au adoptat, în 
mare parte, aceeași regulă. Atunci când apar extratereștri 
în universul romanelor Space Opera, multe din speciile 
„alienilor” sunt umanoide, reptiliene, insectoide și psiho-
logia nu diferă mult de cea umană. 

Există numeroase bătălii stelare în paginile romane-
lor dedicate acestui sub-gen al SF-ului, flote copleșitoare 
și, în pofida saltului tehnologic înregistrat, personajele 
umane din aceste romane timpurii nu se deosebesc prea 
mult de oamenii de astăzi. Practic, Space Opera, în forma 
sa clasică, descrie omenirea din anii ’40, ’50, ’60, mutată 
cu tot cu năravurile ei cunoscute în imensitatea spațiului. 
Navele sunt concepute după structura marilor pachebo-
turi sau crucișătoare grele ale secolului XX, iar rasele ex-
traterestre sau diversele confederații stelare sunt aidoma 
națiunilor reunite sub flamura ONU, care ascultă de un 
centru de comandă. În cele mai multe cazuri, ele preferă 
„libertatea”. Atunci intervine momentul rebeliunii cos-
mice, atât de uzitate de Space Opera. 

Bătăliile interstelare sunt extrapolări ale luptelor ae-
riene terestre. Spre exemplu, George Lucas a studiat zeci 

SPACE OPERA, DE LA CENUȘĂREASĂ LA REGINA BALULUI
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de filme documentare cu luptele aeriene din cel de-al doi-
lea război mondial, pentru a le transpune în secvențele 
de luptă din seria Star Wars. 

În anii ’50, în spațiul literar anglo-american denumi-
rea de Space Opera nu inspira absolut niciun respect în 
rândul scriitorilor consacrați, care nu se apropiau de uni-
versul romanelor genului. Spre exemplu, revista Gala-
xy, care aspira la un statut de revistă de elită, afișa pe 
coperțile sale o precizare: „Aici nu veți găsi Space Ope-
ra”, denumirea sugerând multora ceva rușinos, un Kitsch 
de care era mai bine să 
te ferești ca să nu te faci, 
cumva, de râs. Prin anii 
’70, scrie Brian Aldiss în 
prefața antologiei dedica-
tă genului, autorii cei mai 
bine cotați pe piața de car-
te SF se fereau din răspu-
teri ca nu cumva acest ter-
men „odios” să ajungă pe 
coperțile cărților lor. Uita-
seră, se pare, cât de mân-
dru era Isaac Asimov pe 
exact același motiv, ro-
manele sale din trilogia 
Fundația fiind etichetate 
drept o versiune moderni-
zată a vechilor texte Space 
Opera din anii ’20, care in-
undau paginile revistelor 
pulp fiction, acestea stâr-
nind oprobiul cititorilor 
educați. 

Termenul Space Ope-
ra nu a apărut din senin, 
printr-o întâmplare. Un 
dicționar din 1959, intitulat 
Fancyclopaedia II (scri-
să de Dick Eney, ca o conti-
nuare a Fancyclopedia I, 
al cărei autor era Jack Spe-
er), o lucrare substanțială, 
dedicată jargonului și slan-
gului american, îi dezvălu-
ie originea obscură: „Space 
Opera (termen născocit de 
scriitorul Wilson Tucker) este o povestire sau un roman 
science-fiction dezvoltate pe tiparele unui western cla-
sic; acest nume apare ca un împrumut de la consacratul 
‹‹Horse Opera››, care definește filmele western, cu mult 
praf de pușcă, cowboys, dar și acele ‹‹Soap Opera››, pie-
se scrise pentru posturile de radio și televiziune. Desigur, 
unele dintre Space Opera oferă probe mult mai eviden-
te despre originea lor decât altele. Primele episoade ale 
serialului de televiziune Captain Video, erau un amestec 
de imagini din spațiu și tăieturi din filmele western.” În 
fanzinul său din 1941, William Tucker spune cam așa: „În 

aceste zile de denumiri fanteziste, scăpate de sub control, 
oferim și noi una. Filmele western sunt numite Horse 
Opera, iar dramoletele care smulg lacrimi gospodinelor 
sunt Soap Opera. Pentru bătrânul, puturosul și crâncenul 
hambar al hergheliilor de monștri spațiali și nave stela-
re uzate, sau pentru cei care salvează lumi după lumi, am 
compus termenul Space Opera. Vă place?” Unora nu le 
place, iar asta se poate constata chiar și astăzi.

Termenul, așa cum a afirmat Brian Aldiss (a alcătuit 
două antologii dedicate genului, Space Opera și Galac-

tic Empires), a devenit în 
foarte scurtă vreme o spe-
rietoare pentru autorii de 
science-fiction serioși. Mai 
toate aventurile spațiale 
ale viitorului ajunseseră să 
fie asociate, în anii ’50-’60 
cu Space Opera și era o eti-
chetă de care nimeni nu era 
prea mândru. Însă genul 
repudiat cu atâta vigoare, 
primit cu oroare de o se-
rie de scriitori consacrați, 
a ajuns să deschidă uși se-
crete spre gloria literară. 
Aldiss scrie în prefața vo-
lumului Space Opera: 
„Navele stelare sunt cheia 
care deschide marile porți 
de bronz ale genului Space 
Opera și permit omenirii 
să gonească în imensitatea 
spațiului. În miezul roma-
nului lui A.E. Van Voght, 
The Storm, se află marea 
navă stelară Star Cluster, 
strălucind ca un diamant 
imens, orbitor. Iată cum 
ne prezintă el nava: tăcu-
tă ca o fantomă, imensă și 
minunată dincolo de orice 
imaginație, glorioasă prin 
puterea ei, marea navă alu-
neca prin spațiu de-a lun-
gul fluviului special al tim-
pului și spațiului, unde i se 

programase traseul.”
Atunci când s-a îngrijit de antologia Space Opera, 

în 1974, Brian Aldiss ajunsese la apogeul creației sale, 
bucurându-se de întreaga respectabilitate la care putea 
aspira. De la înălțimea acestei „piramide”, el a preferat 
însă să arunce un verdict care ar fi putut amorsa distru-
gerea întregii sub-specii literare pe care tocmai o aduse-
se sub atenția cititorilor împachetată între coperțile unei 
antologii glorioase. Aldiss a declarat, nici mai mult, nici 
mai puțin, că Space Opera era moartă, prorocindu-i o 
menținere în viață sub regim de „seră”. Înainte de a lansa 

Cătălin Negrea
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această afirmație, Aldiss prezentase textele din volume-
le operei spațiale drept „lucrurile bune din trecut”, ne-
dând însă șanse genului de a exista mai departe. Anto-
logiile dedicate și le prezintă ca pe un motiv de amuza-
ment pentru „cititorul serios”. Pentru el, Space Opera era 
destinată să rămână în revistele de mâna a treia, în care 
luase naștere, iar când acestea vor fi decedat, în mod in-
evitabil și genul își da obștescul sfârșit literar, deoarece, 
motivează Aldiss, autorii respectabili nu se vor înghesui 
să scrie Space Opera. La fel ca mulți falși profeți înaintea 
lui, nici Brian Aldiss nu putea greși mai tare în această 
privință. A putut vedea cu ochii lui că felul în care au de-
curs lucrurile l-a contrazis copios.  Stephen Baxter, Greg 
Bear, Iain Banks, Kage Baker, Peter Hamilton, Ken Ma-
cLeod și Alastair Reynolds n-au luat în seamă verdictul 
dat de Brian Aldiss atunci, în 1974. Ei sunt autorii care 
nu numai că au adus respectabilitate genului Space Ope-
ra, dar l-au înălțat la cote creative neașteptate, scoțând 
tomuri pântecoase și complicate, trilogii care l-ar fi in-
trigat și pe Asimov. Este demn de remarcat că afirmațiile 
lui Aldiss au fost contrazise și de lista premiilor Hugo și 
Nebula, cele ale BSFA și Arthur C. Clarke atribuite în ul-
timii 20 de ani la secțiunea „Cel mai bun roman” pen-
tru creații care sunt identificate, fără doar și poate, drept 
Space Opera. Premianții sunt nume importante în gale-
ria autorilor SF: David Brin, C.J. Cherryh, Orson Scott 
Card, Frank Herbert, Alastair Reynolds (ultimul fiind 
specializat într-un gen aparte: Space Opera și Hard Sci-
ence-Fiction). 

Genul a fost redefinit pentru prima dată și pe la fine-
le anilor ’70 se renunțase, se pare, la ideea că Space Ope-
ra era doar un fel de romanță spațială. Modelul urmă-
tor, la începutul anilor ’80, a fost propus de Hollywood 
prin seria de filme Star Wars. Acestea au avut un im-
pact atât de mare încât au atins statutul de cult. Sefiștii 
americani și nu numai ei, se reunesc în congrese dedica-
te eroilor preferați, Han Solo, Chubacc, Luke Skywalker, 
Darth Vader (personajul negativ are legiuni întregi de 
fani), concurați ca număr de cei care iubesc universul 
Star Trek. Aceste lucruri au ajutat, încet și sigur, la mo-
dificarea percepției despre Space Opera. Genul a devenit 
un cuvânt cheie pentru mogulii marketingului hollywoo-
dian și Space Opera a devenit una dintre cele mai spec-
taculoase forme de science-fiction (la nivelul vizualului), 
genul pătrunzând în casele fanilor și prin universul jocu-
rilor PC sau console.

Principalele caracteristici ale romanelor de gen ar fi: 
desfășurarea acțiunii în locuri exotice (rareori prin „bă-
tătura” sistemului solar), necartografiate, numai bune de 
explorat, încălcarea legilor topografiei spațio-temporale 
prin introducerea ca și scurtături de călătorie prin uni-
vers a găurilor de vierme traversabile, realism în relațiile 
dintre personaje, dar nu fără o urmă de melodramă (eco-
uri din Soap Opera, se pare), expunerea de idei avan-
gardiste și a unor modele cosmogonice interesante (vezi 

romanele lui Alastair Reynolds și Iain Banks), confrun-
tarea dintre oameni și creaturi extraterestre. Cele mai 
ambițioase romane Space Opera contemporane par să fi 
abandonat rădăcinile istoriei trecute, încetând a mai lua 
ca model Imperiul roman (cel puțin nu evoluția prezen-
tată de Henry Gibbon în „Declinul și căderea Imperiu-
lui roman”), pentru a nu mai repeta universul imaginat 
de Isaac Asimov în trilogia Fundația. Există însă destule 
aluzii la faptul că bătrânul imperiu n-a fost uitat cu totul. 
Ele cutreieră paginile romanului „Consider Phlebas”, de 
Iain Banks, care a lansat și o interesantă reevaluare a ge-
nului prin seria Culture. 

De fapt, semințele re-actualizării genului au apărut 
prin anii ’90, când a început să se vorbească despre o 
„Nouă Space Opera”, inițial pe tărâmul mereu neliniștit 
și capabil de surprize al fandomului britanic. Noile scli-
piri ale diamantului imens gonind netulburat prin 
spațiul literar s-au datorat în parte lui Colin Greenland, 
cu romanul „Take Back Plenty” și aceluiași neostoit autor 
scoțian, Iain M. Banks, cu romanul „Use of Weapons”. 
Reactualizarea genului a intervenit printr-o calitate su-
perioară a scriiturii, depășind, cu siguranță, povestirile 
tipărite cândva în revistele pulp science-fiction, prin ima-
ginarea unor relații inter-umane mult mai profunde în-
tre personaje, apariția femeilor în funcțiile importante la 
bordul navelor devenite adevărate orașe spațiale, puter-
nic înarmate, personaje de culoare. Unii ar putea strâm-
ba din nas văzând în asta o înclinare a steagului în fața 
corectitudinii politice actuale, dar în intenția autorilor se 
pare că este doar dorința de diversificare a personajelor 
lor și credibilizarea acestora. Două antologii semnifica-
tive par să anunțe intrarea Space Opera într-o nouă eră 
strălucitoare: „The New Space Opera” și „The New Space 
Opera 2” îngrijite de celebrul antologator, Gardner Do-
zois și Jonathan Strahan, în 2007 și 2009. Acesta a fost 
doar începutul. 

Prezent în aproape toate antologiile genului Space 
Opera și detașându-se prin inventivitatea sa, este scriito-
rul Alastair Reynolds (tot scoțian), fost astrofizian al ESA, 
care și-a lăsat slujba de la centrul din Olanda al agenției 
spațiale europene pentru a se dedica, în întregime scri-
sului. Romanele sale din universul Revelatin Space (care 
acum încep să fie publicate și în limba română), au luat 
prin surprindere întreaga suflare literară SF. Inspirat de 
modele istorice foarte nonconformiste, pe fundalul unor 
evoluții cosmogonice argumentate cu siguranța unui spe-
cialist, și personaje prinse în jocul transformărilor post-
umane, Reynolds oferă un tip cu totul nou de Space Ope-
ra: cel „altoit” pe un hard sciecen-fiction de cea mai bună 
calitate, astfel că la această oră Alastair Reynold este unul 
dintre autorii cei mai interesanți ai genului, cu resurse de 
imaginație ce par să fie inepuizabile, dar și capacitatea de 
a aduce un suflu nou în hărțile teritoriilor mereu rămase 
ne-explorate ale Space Opera. A ajuns ea regina balului?  
Invitați-o la dans și-o să vedeți.
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APARIȚIA CONȘTIINȚEI 
DE SINE LA ROBOȚI ÎN SF

Odată cu avansul tehnologiei și cu apariția ideii inteligenței 
artificiale, oamenii au început să își imagineze unde ar putea 
duce o asemenea evoluție. Scriitorii de SF au umplut nenu-
mărate cărți cu teoriile lor: mașini ucigașe fără conștiință, 
ființe superioare a căror inteligență o va eclipsa pe cea uma-
nă, parteneri simpatici, jucării și servitori care pot fi abuzați 
fără remușcări sau ființe care la un moment dat vor deveni 
de nedeosebit de oameni. În vest, roboții stau în umbra le-
gendei iudaice a golemului; în est, la adăpostul obiectelor 
deja insuflate cu spirit. 

Aceste scenarii fictive par mai mult sau mai puțin proba-
bile în funcție de persoanele și de sursele pe care le consulți. 
Din punct de vedere filosofic însă, unde se situează roboții? 
Este posibilă existența sau dezvoltarea unei conștiințe de 
sine la ei? Sau este nevoie ca ei să devină ființe parțial orga-
nice pentru a putea ajunge la un nivel uman de înțelegere și 
percepere a realității? Articolul de față își propune să anali-
zeze acest fenomen, implicațiile lui filosofice și felul în care a 
fost prezentată această temă în câteva opere SF.

Roboții și inteligența artificială în filosofie
Când se vorbește despre inteligență artificială, aceasta 

este împărțită în „inteligență artificială puternică” (Strong 
AI), care este definită ca având întreaga gamă de aptitudini 
cognitive umane, incluzând aici conștiința de sine, capacita-
tea de a simți și înțelege și conștiința și „inteligența artifici-
ală slabă” (Weak AI), care presupune mașini care nu au su-
biectivitate, autoritate, minte sau stări de conștiință. Acest 
ultim gen de inteligență artificială nu poate să perceapă lu-
mea calitativ, iar deși poate să aibă un comportament apa-
rent inteligent, este limitat de inexistența unei minți.

În 1980, filosoful american John Searle, care a definit și ter-
menii de Strong / Weak AI, a propus un experiment de gândi-
re care a ajuns să fie numit Argumentul Camerei Chinezești. În 
el, filosoful ne îndeamnă să ne imaginăm un vorbitor nativ de 
limba engleză care nu cunoaște nicio altă limbă străină închis 
într-o cameră cu cutii pline de simboluri chinezești (o bază de 
date) împreună cu un manual de instrucțiuni pentru manipu-
larea acestor simboluri (programul). În afara camerei sunt oa-
meni care îi trimit alte simboluri chinezești care, fără ca per-
soana din cameră să știe, sunt întrebări în chineză (date de in-

trare). Urmând instrucțiunile din manual, persoana din came-
ră poate să trimită înapoi simboluri chinezești reprezentând 
răspunsurile corecte la întrebările puse (date de ieșire). Ma-
nualul/programul face persoana din cameră capabilă să trea-
că testul Turing pentru înțelegerea limbii chineze, dar de fapt 
el nu înțelege niciun cuvânt1.

Concluzia trasă din acest raționament este că progra-
mând un calculator putem să îl facem să  pară că înțelege 
un limbaj, dar nu înseamnă că îl înțelege cu adevărat. Din 
acest motiv Searle elimină testul Turing pentru roboți ca 
un posibil indicator al inteligenței. El susține că acest expe-
riment de gândire subliniază faptul că mașinile „inteligen-
te” folosesc doar reguli sintactice pentru a manipula șiruri 
de simboluri, dar nu au nicio înțelegere a semnificației sau 
a semanticii lor. Prin concluzia mai generală trasă din acest 
argument, teoria conform căreia mințile umane sunt simi-
lare cu computația și cu sistemele digitale de procesare a 
informațiilor este respinsă. Mintea umană rezultă în schimb 
din procese biologice, calculatoarele și inteligența artificială 
putând doar să le imite2. 

Considerat unul dintre cele mai controversate argu-
mente filosofice din ultimii 50 de ani, Argumentul Camerei 
Chinezești a dus la lungi dezbateri între oameni de știință, 
neurologi, psihologi și filosofi. Pe de o parte, mulți l-au 
acuzat pe Searle că argumentul său se bazează pe intuiții 
pur umane care ne fac să asociem inteligența și existența 
conștiinței cu materia biologică, iar știința s-ar putea să ne 
arate că sunt nefondate în același fel cum a explicat alte fe-
nomene naturale ca și magnetismul, fotosinteza etc., căro-
ra mult timp li s-au dat explicații supranaturale sau mistice.

În 2002, doi cercetători în inteligență artificială, Simon 
și Eisenstadt, au contraargumentat că Argumentul Came-
rei Chinezești respinge posibilitatea ca o inteligență arti-
ficială logică puternică care ar putea trece testul Turing 
ar înțelege semnificația răspunsurilor sale, dar nu aceea a 
unei inteligențe artificiale puternice empirice care presu-
pune posibilitatea programării unui calculator astfel în-

1  The Chinese Room Argument, Stanford Encyclopaedia of 
Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/#1 
2  Ibid.
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cât să îndeplinească criteriile de bază ale gândirii uma-
ne. Ei au insistat însă că, pentru a testa orice teorie referi-
toare la înțelegerea, conștiința și inteligența umană, este 
esențial să o definim. Pentru ei, aceasta nu înseamnă doar 
că înțelegerea semnificației lucrurilor rezultă într-un anu-
mit comportament, ci și „intenții” derivate din lucrurile a 
căror semnificație o înțelegem. Analizând trei programe de 
inteligență artificială, ei au conclus că toate trei pot fi con-
siderate ca având atribute inteligente, reușind să tragă con-
cluzii prin asocieri de cuvinte și alte structuri lingvistice cu 
conotațiile lor aferente detectate prin senzorii externi. Iar 
pentru că putem vedea exact cum funcționează mașinile, de 
fapt ne e mai ușor să demonstrăm puterea lor de înțelegere 
decât pe cea umană. Prin acest argument, au concluzionat 
că dovezile existenței inteligenței artificiale puternice empi-
rice sunt copleșitoare3.

Părerile sunt astfel împărțite între cei care susțin teorii 
considerate oarecum demodate precum dualismul Cartezi-
an care spune că mintea și creierul sunt de fapt alcătuite din 
materii diferite, iar mintea nu poate fi insuflată unui robot, 
al esențialismului originar care presupune că nimic făcut nu 
poate fi trezit la conștiință ci trebuie să se nască cu aceas-
ta și cel al naturalismului biologic, susținut și de Searle, care 
susține că inteligența, înțelegerea și conștiința nu pot exista 
în afara materiei biologice. Acestor teorii li se opun cele ale 
funcționalismului, care afirmă că stările mentale (credințele, 
dorințele, durerea etc) au doar un rol funcțional, adică sunt 
o consecință a altor stări mentale, stimulilor senzoriali și 

3  Ibid.

comportamentelor externe, cât și cea a computaționalis-
mului, care spune că creierul uman este la fel cu un sistem 
de procesare a informațiilor și deci poate fi asemuit unui 
calculator. O variațiune a categoriei din urmă o reprezintă 
într-o oarecare măsură și cei care susțin că materia biologică 
este doar un tip de proces pe care încă nu îl înțelegem, dar 
pe care într-o zi știința îl va demistifica4.

Există de asemenea experți care susțin că, dacă nu putem 
să ne așteptăm la inteligență din partea unor roboți construiți 
din materie anorganică, nimic nu ne oprește să încercăm să 
construim unii folosind materie organică. Această teorie este 
deseori respinsă din considerente economice, presupunând 
o investiție financiară considerabilă și aplicații reduse. Sunt și 
sceptici, care spun că și un robot organic nu ar putea vreoda-
tă să aibă conștiință și inteligență proprie, fiind doar o imitație 
umană care simulează atributele originalului5.

Niște exemple interesante în această polemică o repre-
zintă două cazuri distincte în care roboți au fost lăsați să 
comunice între ei. Unul este un caz care a stârnit interes 
în comunitatea artistică, a doi roboți de Twitter care, am-
bii programați să reconstruiască imagini, unul fragmentare 
celălalt prin rearanjarea pixelilor, au început o conversație 
vizuală, trimițându-și imagini unul altuia neîncetat. Rezul-
tatele au intrigat internetul, iar comunicarea dintre cei doi 

4  Dennett, Daniel C., Consciousness in Human and Robot Minds,  
https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/papers/concrobt.htm 
5  Ibid.

A L T E R N A T I V E

Roberta Berezoschi



|   2017  |  #5-6  H E L I O N

47

roboți a fost denumită o poveste de dragoste6. Al doi-
lea caz, care a fost tratat cu mai puțin umor și mai multă 
groază a fost cel a doi roboți de la Facebook7 care, lăsați 
să vorbească între ei, au început să abandoneze limba en-
gleză în favoarea unui limbaj propriu. Acest al doilea caz 
în mod deosebit pare un contraargument la Camera Chi-
nezească a lui Searle. Cum poate o mașină să își invente-
ze propriul limbaj dacă îi lipsește înțelegerea semantică?

Roboții în SF
Roboții sunt una dintre temele preferate ale SF-ului de 

la Karel Capek, care le-a dat numele prin piesa sa de teatru 
R.U.R., la Isaac Asimov care a formulat cele trei legi ale robo-
ticii la umbra Terminatorului care a dat o față înfricoșătoare 
domeniului. De la roboții gigantici de luptă care populea-
ză lumile animate japoneze și până la prietenoșii C-3PO și 
R2-D2, fascinația noastră pentru puterea creatoare a omu-
lui și potențialul ei apogeu în construcția unei alte ființe 
conștiente par fără limite.

Primele apariții ale roboților în SF au fost negative: de 
multe ori creați de oameni pentru a le ușura viața, ajung să îi 
înlocuiască. Această reprezentare e strâns legată de angoa-
sa umană a lipsei de scop a vieții fără muncă. Odată ce oa-
menii nu mai au ce să lucreze pentru că roboții îi eliberează 
de acest efort, devin nefolositori și deci de prisos și lumea 
poate continua și fără ei.  Terminatorul își are originile tot 
în această premisă. O altă apariție frecventă e cea a robo-
tului ca golem sau Frankenstein, o ființă monstruoasă sau 
neînțeleasă prin simplul fapt că a fost construită de o crea-
tură la rândul ei imperfectă: omul.

Asimov este cel care revoluționează felul în care roboții 
sunt reprezentați în ficțiune prin povestirile lui care prezintă 
roboți care funcționează pe baza a trei legi universale, pre-
cum și consecințele și conflictele la care sunt supuși din ca-
uza lor. Formulate pentru prima oară în 1942 în povestirea 
Runaround, acestea sunt:

1. Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei 
ființe umane, sau, prin neintervenție, să permită ca unei 
ființe omenești să i se facă un rău.

2. Un robot trebuie să se supună ordinelor date de că-
tre o ființă umană, atât timp cât ele nu intră în contradicție 
cu Legea 1.

3. Un robot trebuie să-și protejeze propria existență, 
atât timp cât acest lucru nu intră în contradicție cu Legea 
1 sau Legea 28.

La acestea se adaugă mai târziu și legea 0, care spune 
că un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității 
sau să permită prin neintervenție ca umanitatea să fie pusă 

6  Mufson, Beckett, A Beautiful Love Story Between Two Glitch 
Art Twitter Bots, https://creators.vice.com/en_au/article/3d5dz5/a-
beautiful-love-story-between-two-glitch-art-twitter-bots
7  Griffin, Andrew, Facebook's artificial intelligence robots shut 
down after they start talking to each other in their own language, 
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/
facebook-artificial-intelligence-ai-chatbot-new-language-research-
openai-google-a7869706.html
8  Asimov, Isaac, Runaround, I, Robot, New York City, Doubleday, 
1950, p. 40.

în pericol. Această lege nu este însă una implicit programa-
tă, ci una pe care doar roboții cu capacități mentale superi-
oare pot să o pună în aplicare, deși câteodată tot în  detri-
mentul lor: dacă nu sunt convinși că ceea ce fac va duce la 
binele umanității, pot să își dăuneze creierele electronice.

Toți roboții lui Asimov însă, incluzându-l pe R. Daneel Oli-
vaw, care este cel mai avansat, nu reușesc să se descătușeze 
de legile roboticii. Daneel nu alege să acționeze spre binele 
umanității ci se simte obligat să o facă prin programarea lui. 
Arată doar o inteligență superioară prin faptul că este capa-
bil să aplice legea 0 fără să se autodistrugă. Astfel devine o 
forță benevolă care modelează viitorul umanității. 

Roboții reprezintă o fascinație națională și în Japonia, 
unde animismul inerent religiei Shinto conferă un spirit nu 
doar materiei organice, dar și lucrurilor făcute de om9. Din 
acest motiv, roboții în ficțiune au fost mereu reprezentați 
într-o majoritate covârșitor pozitivă, iar discursul „revol-
tei roboților” este total absent din discuțiile publice le-
gate de robotică, lucru ce a făcut ca japonezii să excele-
ze în acest domeniu. Doraemon, pisica-robot care e ido-
lul tuturor copiilor japonezi, este, de exemplu,  un robot. 

Apariția conștiinței de sine la roboți în SF
În filmul Ex-Machina, programatorul Caleb este invitat în 

casa excentricului său șef pentru a efectua un test Turing 
cu Ava, ultima lui creație, un robot feminin. Filmul se joa-
că cu două idei opuse legate de roboți: posibilitatea ca, do-
bândind o inteligență avansată, aceștia să devină conștienți 
și în consecință, aproape umani sau, din contră, în ciuda 
inteligenței, să fie lipsiți de empatie și de conștiință,  atri-
bute/concepte strict umane. Ava îl convinge pe Caleb să o 
ajute să evadeze, trezindu-i sentimente romantice și făcân-
du-l pe Nathan să pară instabil și abuziv. Spre sfârșitul filmu-
lui, Nathan îi explică lui Caleb că a fost manipulat, Ava știind 
că singura metodă de a evada din casă era să-l convingă pe 
Caleb să o ajute și că, de fapt, acesta a fost adevăratul test 
al inteligenței ei pe care l-a trecut cu brio. Caleb o ajută ori-
cum pe Ava să plece, dar ea îl abandonează închis în casă, 
fără posibilitatea de a scăpa din ea. Iar, deși nu știm ce va 
face Ava odată eliberată, spre sfârșitul filmului devine clar 
că toată umanitatea și vulnerabilitatea care i-a arătat-o lui 
Caleb au fost doar o fațadă pentru a atinge scopul propus 
de Nathan. Nu știm de asemenea dacă Nathan i-a progra-
mat nevoia de evadare sau doar s-a comportat cu ea în așa 
fel încât ea a ajuns să-și dorească să scape.  

În serialul HBO Westworld, un parc de distracții din viitor 
le oferă clienților bogați posibilitatea de a se aventura într-o 
copie a vestului sălbatic. Vizitatorii interacționează cu „gaz-
de”, roboți umanoizi care nu îi pot răni  și care joacă roluri în 
fire narative construite de oameni. La sfârșitul fiecărei aven-
turi, memoria roboților e ștearsă. Trezirea la conștiință a trei 
dintre acești roboți constituie intriga primului sezon. Acest 
lucru se întâmplă când, justificând-o ca pe o încercare de a 

9 Kitano, Naho, Animism, Rinri, Modernization; the Base of Jap-
anese Robotics, http://www.roboethics.org/icra2007/contribu-
tions/KITANO%20Animism%20Rinri%20Modernization%20the%20
Base%20of%20Japanese%20Robo.pdf 
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face gazdele să pară mai umane, creatorul lor, Dr. Ford, 
le introduce în programare posibilitatea de a avea așa-
numite „reverii”. Aceste reverii conțin crâmpeie din firele 
narative din care au făcut parte în trecut, precum și amin-
tiri ale violențelor prin care au trecut și ale gândurilor pe 
care le-au avut. După Ford, singura metodă de a provoca 
apariția unei conștiințe la roboți este permiterea acestor 
monologuri interne care îi obligă să își evalueze existența. 

Westworld ne prezintă o altă dilemă a conștiinței la 
roboți: ce se întâmplă când ceva care până recent a fost tra-
tat ca un obiect neanimat, este brusc conștient de sine? Ar 
avea aceeași scară de valori ca și oamenii? S-ar simți folosit 
sau maltratat? Dacă răspunsul la aceste întrebări este nu, 
atunci este automat periculos? Sau fiind construit de oameni 
și putând învăța valorile doar de la ei, ca un copil, va imita 
comportamentul lor și prelua considerentele etice umane?

La aceste întrebări răspunde mult mai bine serialul de 
animație japonez Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. 
Urmărind cazurile de criminalitate informatică și terorism in-
vestigate de Secția 9, serialul este profund filosofic și dez-
bate ceea ce înseamnă umanitatea în contextul cibernetic, 
de la salvarea și copierea digitală a unei persoane la mecani-
zarea corporală completă, nava lui Tezeu, individualismul și 
bineînțeles impactul roboticii și apariția conștiinței la roboți.  

Acest lucru este explorat în mod surprinzător nu atât prin 
roboți umanoizi, care există în universul Ghost in the Shell, 
cât prin intermediul unor tancuri care posedă inteligență ar-
tificială. Aceste tancuri, denumite Tachikoma, nu dețin mă-
surile de siguranță implementate la alți roboți considerân-
du-se că, datorită misiunilor dificile ale Secției 9, trebuie 
să fie deosebit de flexibile în gândire. Odată cu înlăturarea 
siguranțelor care limitau gândirea tancurilor însă, ele pre-
zintă riscul dezvoltării emoționale și raționale. Iar deși sunt 
ținute sub strictă observație de membrii echipei, treptat în-
cep să-și dezvolte personalități distincte în ciuda faptului că 
memoriile le sunt sincronizate zilnic, lucru care duce la o cri-
ză de identitate a acestora. 

Tancurile Tachikoma discută adesea similaritățile din-
tre inteligența artificială și cea umană. Într-un episod inti-
tulat corespunzător „Machines Désirantes”, unul din tan-
curi îi explică lui Batou, un membru al echipei secției 9, că 
încep să înțeleagă lumea și îi prezintă o teorie inedită des-
pre Dumnezeu. Robotul susține că Dumnezeu poate fi tra-
dus în matematică prin conceptul de 0, un simbol care re-
prezintă absența unei semnificații, dar al cărui înțeles este 
necesar pentru a distinge un sistem de altul, în acest caz 
pozitivul și negativul. Tachikoma susțin că acest lucru este 
adevărat atât în variantă analog/umană, cât și în propria lor 
construcție digitală10. Acest argument se referă și la tema 
recurentă a sufletului sau „ghost” ca esență vitală exclusiv 
umană care nu poate fi posedată de roboți. Teoria este însă 
pusă sub semnul întrebării când Tachikoma, a căror indivi-
dualitate este acceptată după ce reușesc să salveze echi-

10 Harris-Jones, Joshua, Symptomatic reading of Kenji Kamiyama’s 
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, http://harrisjonesanthro-
pology.com/2015/10/symptomatic-reading-ghost-shell/

pa secției 9 dintr-o situație gravă printr-un atac sinucigaș, 
sfârșesc prin a se sacrifica o a doua oară pentru a salva u 
grup de refugiați amenințați de un atac nuclear. Dacă în ca-
zul primului sacrificiu pe care îl fac știu că pot fi reconstruite 
din memoriile lor salvate și o fac pentru secția 9 pe care au 
fost construite să o susțină, în al doilea caz sunt conștiente 
că nu vor putea fi repuse în funcțiune și aleg să se sacrifi-
ce pentru un grup de străini. În această scenă sunt auzite 
cântând: „Suntem vii, fiecare dintre noi, când ne ridicăm 
mâinile spre soare și să lăsăm lumina să treacă prin ele, pu-
tem vedea sângele cum curge prin ele, un roșu aprins.”

Astfel, tancurile Tachikoma pun în contrast propria 
inteligență artificială cu cea umană, iluminând problema eti-
cii în inteligența artificială, subliniind faptul că dacă roboții 
își dezvoltă o conștiință, oamenii trebuie să-și schimbe atitu-
dinea față de ei dacă nu vor să-și piardă umanitatea.

În cazul tancurilor Tachikoma, conștiința de sine apare 
ca a consecință a curiozității lor insațiabile care dă naștere 
discuțiilor filosofice care duc la ideea de sine, la reflecții asu-
pra naturii vieții și a umanității.

 Exemple ar mai fi multe, dar acestea trei oferă perspec-
tive interesante ale posibilității apariției conștiinței de sine 
la roboți. Toate trei presupun că, odată ce conștiința de sine 
se manifestă, ca o trezire la viață, roboții sunt insuflați cu 
scopuri și intenții. Ava intenționează să evadeze din casă, 
Maeve intenționează să plece din Westworld, iar tancurile 
Tachikoma se sacrifică intenționat. Or, această premisă este 
cea negată din start de filosofi ca Searle, care susțin că un 
aparat computațional nu va fi niciodată capabil de intenții.

Problemele de etică ridicate de robotică devin tot mai 
complexe, iar teoriile precum cea a lui Searle devin tot mai 
aproape de a fi testate în medii reale. Să luăm de exem-
plu mașinile care se conduc singure. Acestea trebuie să 
înțeleagă traficul, drumul, diferitele obstacole și întâm-
plări neașteptate care se ivesc. Un programator nu poate 
să prezică toate situațiile în care mașina va lua o decizie, lu-
cru care, din punct de vedere etic, poate duce la anumite 
probleme. În cazul unui accident, pe cine trebuie să salveze 
mașina? Pe proprietarul ei? Pe eventualii pietoni? Să calcule-
ze care traiectorie va cauza cele mai puține morți chiar dacă 
asta ar însemna să-și sacrifice proprietarul11? Dacă însă, într-o 
zi, mașina se va atașa de proprietarul ei și va decide singură 
să îl salveze indiferent de ce se va întâmpla cu restul pasage-
rilor sau cu ceilalți oameni implicați în accident? Atunci vom 
putea vorbi de o inteligență artificială cu intenții. 

Între timp, știința dezbate, dar și avansează. Roboții au 
trecut testul Turing deja, pe Marte Curiosity își cântă La mulți 
ani, iar FRIEND ajută oamenii vârstnici și cu dizabilități să tră-
iască mai bine. Roboții din viața reală par însă departe de fan-
teziile, atât pozitive cât și negative, ale scriitorilor SF, conti-
nuând să fie construiți în mare din considerente practice. 

11  Lin, Patrick, The ethical dilemma of self-driving cars, TEDEd, 
https://www.youtube.com/watch?v=ixIoDYVfKA0.
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L A B O R A T O R  S . F.

CRISTIAN VICOL
A FI SAU A NU FI

R A D A R

A scrie sau a nu scrie. Des-
pre ce? Cum despre ce? Des-

pre orice, că doară de-aia ai 
tastatură.
A fost sau n-a fost la ROMCON? 

Ei, cum să nu fie Alexandru Lamba la 
ROMCON?! Chiar dacă mai mult n-a fost la ROMCON, 
chiar dacă n-a participat direct nici la o cincime din ceea 
ce a fost ROMCON-ul. Domnul Lamba nu putea să nu 
scrie.

Așadar, a sosit sâmbătă în 2 septembrie, pe la prânz, și a 
plecat duminică dimineața. Iar, dacă ar fi „servit” tot ce era 
în program pe felia de Vâlcea, ar fi ajuns la acea cincime.

Dar, cu siguranță, a fost prezent numai la o parte din 
activitățile de sâmbătă după-amiaza și, iarăși, la o parte 
din cele de sâmbătă seara.

Așa cum a procedat o membră a cenaclului H.G. Wells, 
care a scris despre Sesiunea Helion, participând la pro-
gramele ei, tot cam cum a fost A. Lamba la ROMCON.

Considerând că s-a interesat în stânga, în dreapta, la 
prieteni și la mai puțini prieteni ai ROMCON-ului, dar 
care au stat pe baricade, cu scopul precis de a-l informa pe 
Alexandru Lamba, tot n-am înțeles din editorialul ÎNCĂ 

UN ROMCON, ÎNCĂ O EXPERIENȚĂ, ce a vurt să spună. 
Întregul editorial este la general. Atributul cel mai frec-

vent este „interesant”. Subiecte „interesante”, idei „inte-
resante”, cărți „interesante”. Nimic concret. Niciun su-
biect care să îl fi preocupat. Nicio idee care să îl fi captivat.

Ei ba, e ceva concret, până la urmă. A numărat A. Lam-
ba trei standuri de edituri, chit că au fost șase (Huma-
nitas, Tritonic, Eurostampa, Eagle Publishing, Pavcon, 
Casa Cărții de Știință).

De mult vroiam să scriu despre stilul publicstic al lui Ale-
xandru Lamba. O înșiruire de vorbe, pline de generalități, 
în general lipsindu-i dimensiunea analitică, iar, atunci 
când se întâmplă și așa ceva, fie devine ditirambic, fie devi-
ne agent de vânzări al revistei „Știință și Tehnică”, pardon, 
„prestigioasa” revistă, așa cum zice în editorialul din luna 
octombrie, publicat în aceeași Gazetă S.F.

Dl. Alexandru Lamba a fost la Râmnicu-Vâlcea, dar 
asta nu înseamnă că a fost la ROMCON. Au fost alții, care, 
din păcate, n-au scris despre ROMCON, pentru că, sau nu 
aveau unde să publice, sau, dacă ar fi trimis câteva rân-
duri la Gazeta S.F. n-ar fi avut loc de Alexandru Lamba.

Pentru că el chiar a fost la Râmnicu-Vâlcea.

CORNEL
SECU

Am căutat în „Știință și Tehnică”, numărul din octombrie 
2017, juriul premiilor Știință și Tehnică pentru literatură S.F. și 
criteriile care au stat la baza nominalizărilor.

I-o fi fost lui Marc Ulieru, redactorul-șef al revistei, jenă de 
jena celorlalți, ori nu merita Ona Frantz așa ceva?

Deducem că din juriu a făcut parte Horia Nicola Ursu, spe-
cializat în mânării balcanice, Michael Haulică, în calitate de 
fost redactor la Paladin și redactorul cărților nominalizate 
apărute la această editură, dar mai ales tovarăș de viață al 
Onei Frantz. Mai departe nu mai putem deduce.

Deci dl. Michael Haulică, până mai ieri, un vocalist pe 
teme de etică cu referire mai ales la premiile care se dau pe 
Romcoane, a devenit părtaș la această afacere rușinoasă 

(mă rog, ceva leuți tot pică). O afacere „in famiglia”. Că doar 
așa Ona Frantz pute fi premiată pentru traduceri.

De-acum înainte ciocu’ mic Michael Haulică, că ești plin de 
etică de sus până jos.

Transparența nu face parte din redacția „Știință și Tehni-
că”. O fi compoziția juriului un secret de stat sau poate de 
serviciu? Mai știi?!

Să-l întrebăm și pe Alexandru Mironov, cel mai cinstit din-
tre jurați? Cinstit, în sensul că nu e obligatoriu să citești ope-
ra, ci numai titlul și autorul?

O fi fost jurat, juratul?
Voi ce credeți?

Cornel Secu 

TRANSPARENȚĂ
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F O T O T E C A

CÂTEVA INSTANTANEE DE LA CONVENȚIA NAȚIONALĂ 
DE SCIENCE-FICTION, ROMCON - 38 (RÂMNICU-VÂLCEA, 1-3 SEPTEMBRIE 2017)

Deschiderea expoziției Dincolo de Aparențe la Muzeul de Artă

Cel mai mare vitraliu din lume - autor 
Gheorghe Dican

Imagini de la lansarea volumului I 
al Enciclopediei anticipației românești
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F O T O T E C A

Mircea Opriță, președintele ARCASF, descjhizând oficial ROMCON-ul

Conferința invitatului de onoare, 
Lucian Boia

Lansări de cărți la editura Tritonic
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F O T O T E C A

Lansări de cărți la editura Pavcon

Imagine de pe Strada Fantastică

Imagine de pe Strada FantasticăLansarea cărții Frumusețea lucrurilor 
trecătoare de Andrada Cooș

Mircea Băduț Silviu Genescu
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F O T O T E C A

Andrada Cooș acordând autografe Mugur Cornilă, editorul
și Mircea Opriță, autorul

După tombolă O șezătoare ad-hoc

Millo Simulov și Mircea Naidin

Deux ex machina de Gheorghe Săsărman cu 
Teatrul Arlechin

Scaunele de Eugen Ionecu, tot cu Arlechin 



H E L I O N  #5-6 |   2017  |

54

F O T O T E C A

Selfie cu Marian Truță Liviu Surugiu

Star Wars în variante cu Mihai Viteazul  la mijloc

O parte din câștigătorii Premiilor Naționale 



|   2017  |  #5-6  H E L I O N

55

F O T O T E C A

ȘEDINȚA HELION DIN 20 OCTOMBRIE. A CITIT PROZĂ DANIEL TIMARIU

15 SEPTEMBRIE 2017 - DEBUT LA HELION: THEODORA MARIA POȘTA A CITIT PROZĂ 

SECVENȚE DE LA REUNIUNEA HELION DIN 20 OCTOMBRIE. 
COSTEL BABOȘ ȘI RADU BABOȘ AU PREZENTAT PROIECTUL FILMULUI DE LUNG-METRAJ “PETRU DE STICLĂ” 

REUNIUNEA HELIONIȘTILOR DIN 3 NOIEMBRIE A.C. - A CITIT PROZĂ DANIELA FAUR
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L A B O R A T O R  S . F.

CRISTIAN VICOL
UN JULES VERNE ATIPIC ȘI PARADOXAL

CRONICA DE FAMILIE

Cartea lui Lucian 
Boia, Jules Verne. Para-
doxurile unui mit (Editu-

ra Humanitas, București, 
2014) este traducerea în limba 

română, făcută de autorul însuși, 
a studiului cu același titlu publicat în 

Franța, în anul centenarului morții lui Verne (2005). 
Pentru cultura noastră, subiectul este la fel de important 
ca și pentru cititorul francez sau de oriunde altundeva 
din lume. Prin urmare, recenta apariție își ocupă în chip 
firesc locul între cercetările românești – nu prea multe, 
din păcate – dedicate celui căruia fanii contemporani, ca 
și destui fani din posteritate, n-au pregetat să-i acorde 
onorantul calificativ de „Maestrul din Amiens”.

Deși face referire la numeroase informații biografice 
și analizează destule creații din opera verniană, cartea de 
față nu este propriu-zis o monografie, ci un studiu extrem 
de aplicat subiectului pe care și l-a propus. Ambiția mo-
nografică am văzut-o la Ion Hobana, în 20.000 de pa-
gini în căutarea lui Jules Verne (1979), unde datele bi-
ografiei tind să reconstituie viața lui Verne în detalii cât 
mai complete, iar opera i se trece în revistă pas cu pas, cu 
o insistență în descrierea cărților menită să construiască 
pentru cititorul român imaginea unui edificiu monumen-
tal. Lucian Boia, în schimb, pleacă de la ideea că toate 
acestea sunt deja cunoscute, mutând din start interesul 
critic asupra unor chestiuni mai delicate, de profunzime 
exegetică, prin care popularul scriitor francez și roadele 
ostenelilor sale să fie mai bine înțeles/înțelese de citito-
rul de azi. Intenția aceasta figurează cu destulă claritate 
în Cuvântul înainte, dar ecouri ale ei sunt de găsit și în 
capitolele ce constituie efectiv studiul.

„Ceea ce urmează nu este o biografie; nu este nici 
o analiză literară sistematică. Autorul vrea să propu-
nă o interpretare axată pe interogarea încrucișată a 
mai multor categorii de izvoare (lucrări de ficțiune, 
corespondență și interviuri, bibliografie critică), vi-

zând în egală măsură, cu conexiunile dar și cu 
distincțiile de rigoare, omul, opera și mitul construit 
în jurul lor.”

Pomenita „interogare încrucișată” se declanșează 
din convingerea că nu putem avea o imagine corectă a 
personalității scriitorului fără să-i cunoaștem motivațiile 
și strategia literară, după cum nici vreo cuprindere exac-
tă a operei sale fără să încercăm măcar să o disociem de 
adaosurile succesive aplicate de înțelegerea generațiilor 
scurse de la moartea lui Verne „propriilor coduri literare 
și propriei viziuni asupra lumii”. Autorul Călătoriilor ex-
traordinare se află, poate mai mult decât alți contempo-
rani de-ai săi, în situația de a i se fi îmbogățit creația, de-
formându-i-se totodată, printr-o percepție specifică mai 
multor straturi de cititori apărute între momentul redac-
tării romanelor sale și postmodernitatea critică a lecturilor 
de dată recentă. Jules Verne beneficiază din plin de mitul 
constituit în jurul său și care nu numai că îl face în conti-
nuare citit la nivel de mase, dar i-a și schimbat treptat sta-
tutul de producător ce n-are contact cu literatura serioasă, 
așa cum era văzută ea de criticii și istoricii literari ai seco-
lului XIX, aducându-l spre o condiție literară acceptabilă.

Furnizând operei durată, mitul vernian nu l-a scutit pe 
autor de suferințe intelectuale, între care un loc extrem 
de important îl ocupă dezamăgita ambiție literară: „Ma-
rele meu regret este că n-am contat niciodată în literatu-
ra franceză”, va mărturisi Verne într-un interviu din 1894, 
luat de englezul Robert Sherard. Încercând să forțeze 
recunoașterea de către contemporani a meritelor sale de 
scriitor veritabil (de main stream, am zice noi azi), Jules 
Verne vizează la un moment dat intrarea sa în Academia 
Franceză; inițiativă eșuată cu brio, căci, așa cum notează 
Lucian Boia, ce tangență ar fi putut avea onorabilii acade-
micieni de la Paris, stabiliți temeinic în prejudecățile lor 
canonice, cu modul propriu de lucru al viitorului maestru 
din Amiens? Dezinteresat de psihologic și de social într-o 
epocă de înflorire a „romanului realist”, sedus de artifici-
alitatea narațiunii (această manieră învățată temeinic în 

MIRCEA 
OPRIȚĂ

,
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anii cochetăriei sale cu teatrul monden, cu tehnicile vode-
vilului și ale operetei), dar mai ales deconcertant prin pla-
samentul său insolit la intersecția dintre mai multe genuri 
„suspecte”: scrierile de divertisment popular, literatura de 
popularizare științifică și literatura educativă, pentru co-
pii, Verne avea puține șanse să convingă rutinata istorie 
literară a secolului al XIX-lea că, în ciuda tirajelor enor-
me ale romanelor sale, era un mare scriitor. Lucrurile ur-
mau să se schimbe odată cu evoluțiile suferite pe de-o par-
te de gustul public, iar pe de alta, cu alterarea canoanelor 
aparent inflexibile și virajul modernității spre postmoder-
nism. Un postmodernism dispus să nu taxeze ca defecte 
lipsa gravității în expresie și a ancorării în „realism”, ci, 
dimpotrivă, să aprecieze manipulările clișeistice, comicul 
și paradoxurile, neostoita plăcere a jocului pe care Jules 
Verne le-a dovedit o viață întreagă la masa lui de scris.

Lucian Boia are formația istoricului de profesie, a ana-
listului de documente obiectiv. Prin ur-
mare, problema literarității scrisului 
vernian nu-l tulbură deloc și nici nu-l 
determină, ca pe exegeții mai vechi, să-l 
proiecteze pe autor într-o inexistență li-
terară, în mediocritate generică, ori ca 
pe criticii de dată recentă, să exagere-
ze în acordarea unor diplome de scriitor 
strălucit cuiva care le are în suficientă 
măsură pe ale sale proprii. În delimita-
rea și sublinierea acestora din urmă, is-
toricul procedează mai întâi la o atentă 
analiză a situațiilor paradoxale în care 
se înscriu, voit sau indiferent de vreo 
opțiune personală, biografia și opera 
lui Jules Verne. Studiul critic al acestor 
paradoxuri antrenează informații afla-
te mereu la îndemână în romanele Că-
lătoriilor extraordinare, iar mai nou 
și în bogata corespondență a scriitoru-
lui cu editorii săi (Hetzel tatăl și fiul), cu 
Michel Verne, propriul său descendent, 
dar care informații doar astfel, prin con-
fruntarea lor generatoare de scânteie 
electrică, produc revelația unui portret 
mai autentic decât cel (sau cele) con-
turate în cețurile mitului vernian. Ca-
pitole precum „N-am inventat nimic”: 
profetul fără voie, Fantezie cu măsu-
ră, Evadarea și Noua Patrie, Un scrii-
tor de dreapta recuperat la stânga, Ne-
gri și sălbatici: pe vremea când rasis-
mul era „politic corect”, Dosarul antise-
mitismului, Dosarul erotic: misoginul, 
homosexualul, iubitorul de femei reve-
lează și corectează din mers paradoxu-
rile, altfel cuceritoare, dar în bună mă-
sură înșelătoare, dezvoltate cu timpul în 
jurul marelui analizat. Observator lucid 
și analist impecabil, Lucian Boia îi com-
pune lui Verne, în Schița de portret fi-
nală, o imagine atât de pregnantă și de 

omenește cuceritoare, încât nu mă pot împiedica s-o ci-
tez in extenso.

„Interpretările atât de divergente ale operei verni-
ene își au parțial originea în nedeterminarea caracte-
ristică gândirii scriitorului. Jules Verne nu are multe 
păreri definitive, cel puțin în sfera ficțiunilor (probabil 
că și din acest motiv cedează atât de ușor sugestiilor 
și presiunilor celorlalți). Această imprecizie ideologi-
că poate fi considerată o lacună și reflectă, într-adevăr, 
un fel de detașare și o doză de indiferență. Dar merită 
să vedem și latura pozitivă a unei asemenea atitudini. 
Jules Verne are darul de a intui condiția plurală a ade-
vărurilor și nu-i este greu să justifice în egală măsură 
puncte de vedere contradictorii. Ceea ce se întâmplă 
destul de rar! Îl vedem acceptând atât colonialismul, 
cât și rezistența față de colonialism. Împarte oarecum 

C R O N I C A  D E  F A M I L I E
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egal avantajele și dezavantajele progresului. În viața 
sa «reală» acest om de dreapta are reacții care ar pu-
tea fi socotite «de stânga», și întreține, fără reticență, 
relații cu persoane de toate orientările. Jules Verne 
nu-și propune să rezolve contradicțiile. Lumea e con-
tradictorie: ia act de această realitate. Ne-am obișnuit 
să trăim cu ideologiile, și de aici dificultatea aprecierii 
unei opere care nu are un mesaj anume și care ne invi-
tă într-un fel la o cură de «dezideologizare».

A căuta personalitatea unui scriitor prin prisma 
operei sale este o operație delicată, amenințată de 
două riscuri potențiale: fie dispariția autorului în spa-
tele scrierilor lui, fie identificarea sa deplină cu întrea-
ga-i gamă de ficțiuni. Autorul e desigur acolo, dar nu 
e cazul să-l confundăm cu fiecare voce care se face au-
zită în universul lui imaginar. Cu atât mai mult când 
autorul se numește Jules Verne, scriitor care-și face 
o datorie și o plăcere din derutarea cercetătorilor 
indiscreți. Sunt totuși teme și atitudini care revin frec-
vent în operă, aproape obsedant, și care se întâlnesc 
totodată cu viața reală și cu propriile gânduri ale scri-
itorului, așa cum le regăsim în corespondență sau în 
interviuri. Combinând omul și opera, putem încerca 
să definim esența unei formule spirituale.

Ultimul cuvânt al lui Nemo, cenzurat, dar revenind 
întocmai ca un palimpsest, pare a caracteriza obiec-
tivul prioritar al scriitorului: Independență. Întrea-
ga viață, Jules Verne a fost în căutarea libertății: pen-
tru personajele lui, pentru sine însuși. Firește, depli-
na libertate e o iluzie. Ca fiecare dintre noi, Jules Ver-
ne rămâne dependent de mediul în care trăiește și de 
propriile-i prejudecăți. Familia îi rezervă neașteptate 
complicații, iar cariera literară îi e manipulată de un 
editor peste măsură de exigent. Dar toate aceste legă-
turi și piedici nu fac decât să-l îndârjească în urmări-
rea țelului, dovadă fiind cărțile, ca și comportamentul 
său. Înțelege să-și manifeste autonomia chiar și în ra-
port cu propriile repere. Jules Verne este un conserva-

tor care adoptă cu ușurință atitudini puțin ortodoxe; 
e un catolic care a renunțat să mai meargă la biserică, 
un credincios atât de discret, încât l-ai confunda cu un 
liber-cugetător! S-ar zice că face tot ce-i stă în putință 
pentru a-și asigura peticul său de libertate.

În universul vernian, și pentru Jules Verne nu mai 
puțin ca pentru eroii săi, evadarea este un concept-
cheie. Jules Verne oferă personajelor sale nenumărate 
posibilități pentru a fugi de lume, și înțelege să profi-
te și el de această metodologie. Nu, nu-i place singu-
rătatea absolută, n-ar fi optat pentru soluția Kaw-djer 
imaginată de intransigentul Michel. Nu e un sălbatic. 
Are sentimentul prieteniei și al solidarității umane. 
Însă idealul său este de a trăi într-un cerc restrâns și 
protejat. Insula Lincoln, s-ar zice. Și iată cum un au-
tor de succes, aflat în culmea gloriei, părăsește Parisul 
și se «izolează» la Amiens. Apoi, va găsi mereu câte o 
scuză pentru a reveni cât mai rar în capitală. La Ami-
ens, participă destul de activ la viața publică locală 
(sensibil la statutul de celebritate și dornic de-a ser-
vi comunitatea); totuși, în interiorul perimetrului cita-
din, se-nchide într-un al doilea cerc de apărare: cochi-
lia lui individuală. Curioasă contradicție, și tipic ver-
niană, observabilă și în romane: scriitorul dorește să 
fie util semenilor, reducându-și totodată la minimum 
raporturile sociale. Locurile sale de predilecție rămân 
cabinetul de lucru și iahtul. Viața lui e secretă, în ase-
menea măsură încât sistemul său de apărare, inexpug-
nabilă citadelă, continuă să-i încurce pe biografi.”

Sunt, aici, observații de o remarcabilă subtilitate, care 
ne revelează omul autentic, scoțându-l din zona clișeelor 
temeinic consolidate prin tradiție. Jules Verne. Parado-
xurile unui mit este un excelent studiu de recuperare și 
totodată de inspirată developare a unei mai mult sau mai 
puțin enigmatice figuri de creator literar atipic, semni-
ficativ pentru epoca sa și, totuși, intrat cu șanse reale în 
orizontul de interes al viitorului.

C R O N I C A  D E  F A M I L I E
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Mărturisesc că am început lectura volumului Zilele pă-
sării de alaltăieri de Laura Ceica (Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2016) cu o prejudecată: aceea de a crede că tâ-
năra timișoreancă pe care o vedeam participând cu o senină 
bunăvoință la corvezile impuse de buna pregătire a Sesiunilor 
Helion ajunsese să scrie SF prin simplă contaminare, cum li se 
întâmplă, la urma urmelor, multor fani participanți la viața de 
cenaclu și la ședințele unde se citesc și se discută producțiile 
de profil ale colegilor de cenaclu. Între timp am aflat că nu era 
o debutantă, scria poezie și publicase deja câteva volume de 
versuri. Prin urmare, n-ar fi avut nevoie ca un exercițiu în SF 
să-i deschidă poarta spre literatură: îi era deschisă, și încă un-
deva, mai la fațadă.

Fără a fi o cheie de lectură pentru proza de anticipație a 
Laurei Ceica, dar importantă pentru înțelegerea acesteia, 
povestirea cu aspect de discurs exegetic Alterarea basmu-
lui în SF sau cum să construiești un Imperiu Galactic tran-
scrie întâmplările din Harap Alb de Ion Creangă într-un re-
gistru de fapte și de personaje familiar genului. Familiar în-
deosebi consumatorului de superproducții cinematografi-
ce și seriale în vogă la cumpăna dintre secolele XX și XXI 
(Star Gate, Star Treck, Dune, Steaua Pandorei etc.), în care 
există, într-adevăr, numeroase motive SF, însă viziunea ge-
nerală și tonul întâmplărilor virează spre fantazări mult mai 
libere decât cele îndeobște admise pentru producțiile cla-
sice ale genului. Libertatea pomenită nu trebuie văzută ca 
o înstrăinare totală de clișeele anticipației, ci ca o comodă, 
încântătoare pentru mulți, instalare în rețeaua unor clișee 
mai vechi, indestructibile, cum sunt cele ale basmului, fie el 
de domeniul creației populare, fie cult. Astfel, locul și tim-
pul acțiunilor – de regulă eroice și cu o desfășurare energic 
susținută – va fi străvechea împărăție fictivă, devenită im-
periu galactic și plasată într-un moment imemorial cu situ-
are la fel de satisfăcătoare în trecutul îndepărtat sau în vii-
torul îndepărtat. Rolul lui Harap Alb va fi oferit în mod con-
stant unui „prâslea”, terțul din triada prinților moștenitori, 
„acela care-și va înfăptui destinul prin cunoaștere de sine și 
nu prin moștenire directă”. El nu poate acționa chiar de ca-
pul lui, observă cu îndreptățire autoarea, fiindcă

„… oricât ar fi el de ales, are nevoie întotdeauna de în-
drumare, o apariție spectaculoasă a unui maestru, Yoda 
dacă vreți, sau mai mult decât atât, un ghid din altă dimen-
siune, pentru că bătrâna Sfântă Duminică este mai mult de-
cât o ființă obișnuită, este un călător și un stăpân al timpu-
lui (o variantă feminină de Dr. Who), o zeitate sau o forță 
a destinului, dacă putem accepta ideea că timpul poate fi 
manipulat într-o realitate cu cinci dimensiuni. Ea știe trecu-

tul și viitorul și îl poate ghida pe erou în direcția optimă.”

Numeroase alte motive prezente în basm își vor desco-
peri acum condiția cosmică. Eroului i se oferă cea mai veche 
navă din hangar, „ce-i drept, cu care-și dusese bătăliile și ta-
tăl său (e adevărat că și Han Solo se descurcă foarte bine 
cu o rablă), pe care trebuie s-o repornească, s-o realimente-
ze cu energie”. Calul năzdrăvan din basm, cel alimentat cu 
energia „jăraticului”, devine în ipostaza sa astronautică „o 
bioentitate, o combinație de biologic cu mecanic, un fel de 
Moya sau de navă Wraith, vie și mecanică în același timp”, 
care „posedă și inteligență superioară și poate comunica cu 
căpitanul ei, oferindu-i informații stocate în baza ei de date”. 
Deplasarea prin Galaxie a acestei entități hibride are două 
viteze: a lui Einstein, funcționând sub pragul luminii („ca 
vântul”) și cea care, prin plierea spațiului, permite salturi 
instantanee dintr-un loc în altul („ca gândul”). Imperiul și 
vecinătățile lui încă vag explorate sunt pline de extratereștri 
dubioși, precum omul roșu (de care înțelepciunea paternă 
spune că e bine să te ferești) și mai ales omul spân, care mai 
are și darul perfidiei, reușind să „îi ia mințile puștiului” și să-l 
expedieze „într-o altă dimensiune, printr-un fel de gaură, o 
«fântână» (oglindă, portal), un loc gen Triunghiul Bermude-
lor, unde timpul și spațiul se modifică, generând posibilita-
tea incursiunii în dimensiuni paralele”. Specii extraterestre 
inferioare, precum Furnica și Albina, cu populații capabile să 
umple sisteme solare, vin în „nave roi” în ajutorul lui Harap 
Alb, facilitându-i reușitele în încercările născocite de „Spâ-
nul metamorf”, în sclavia căruia tânărul în curs de maturiza-
re căzuse. Spre norocul său, acesta din urmă întâlnește și, 
mai ales, recunoaște potențialul unor mutanți („eroii benzi-
lor desenate și ai filmelor de gen”) cu care va alcătui o echi-
pă imbatabilă în încercările de pe planeta omului roșu:

„…Iceman îngheață dispozitivul de coacere în care 
sunt «cazați». Devoratorul și Seti golesc Imperiul Roșu de 
materiale și de reziduuri, iar Cyclopul și Omul elastic inter-
ceptează prințesa devenită spectru. Insectoizii de ambele 
specii intervin aici, la rândul lor, pentru a descifra coduri 
alambicate și a citi ADN-ul fetei de împărat, selectând-o din 
suita de clone cu aceeași aparență fizică.”

Pe cât de minuțios făcute raportările intergenerice din 
această analiză, pe atât de ironice și, dacă n-ar fi aspectul lor 
de-a dreptul amuzant, le-am putea numi chiar critice. Un text 
precum Alterarea basmului în SF pare să spună oficial adio, 
dar nu SF-ului, ci literaturii de tip fantasy, pe care îmi închipui 
că Laura Ceica va refuza să o scrie, spre deosebire de multe 
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alte colege de condei care s-au afirmat deja, încă de la debu-
tul lor, cu trilogii de capă și spadă, pigmentate horror și po-
pulate cu o întreagă teratologie fantastică derivată, când nu 
de-a dreptul din basm, măcar din splendidele remodelări ale 
lui Tolkien. E adevărat, autoarea mai are unele explozii comi-
co-ironice și față de motive acceptate ca proprii de SF-ul cla-
sic (gonflarea hiperbolică, până la spectacole proiectate în 
Multivers, a emisiunilor de teledivertisment ieftin și superfi-
cial generate de planeta Pământ, în povestirea De ce să nu 
crezi în Moș Crăciun!). De regulă, însă, motivele „autentice” 
ale anticipației sunt respectate, indiferent de registrul – ludic 
sau grav – în care apar.

Povestirea ce dă titlul volumului îmi pare a fi un text 
de început, de tatonare a domeniului (și ca subiecte, și ca 
ton); mai precis, un exercițiu de retrospecție a anticipației 
mai curând decât unul de anticipare propriu-zisă. A pune 
în discuție, astăzi, chestiuni de felul ciclicității civilizațiilor, 
despre care Eternul Adam de Jules Verne spunea destul 
de multe încă la începutul secolului trecut, sau „ipotetica” 
desprindere de gravitația planetară, inclusiv zborul cosmic 
spre Lună (chestiuni arzătoare în SF-ul clasic de la mijlocul 
aceluiași veac, după cum putem citi în scrieri de profil ale 
lui Robert A. Heinlein, Isaac Asimov și Arthur C. Clarke, pe 
la debutul carierei lor literare), nu poate fi interpretat altfel, 
mai ales când abordarea autorului – în speță, a autoarei – n-
are nimic în comun cu tonul ironic lăudat mai sus, ci se face 
cu toată seriozitatea. Laura Ceica simte nevoia de a trage 
un văl peste realitatea terestră de unde s-au născut efec-
tiv subiectele la care trimite povestirea proprie, însă denu-
miri precum Realya, statul tehnologic, totalitar și uniformi-
zator ce conduce lumea, precum Silenya, satelitul pe care 
urmează ca o expediție să debarce, sunt destul de transpa-
rente pentru ca un cititor să nu poată cădea în plasa vreunei 
ficțiuni impenetrabile.

Am scris subiectele și nu subiectul povestirii Zilele păsă-
rii de alaltăieri, și nu întâmplător, fiindcă autoarea pune în 
evidență încă de pe acum o manieră combinatorie menită 
să complice textul prin niște studiate jocuri de interferență. 
Bătrânul Zoall, fizician pensionar al Academiei de Științe 
și Tehnologii din capitala Realyei, caută până la moarte, în 
niște cilindri străvechi (echivalent al manuscriselor noas-
tre), dovezi că măreția actuală a lumii ar putea să dispară, 
cum li s-a întâmplat și civilizațiilor pierite de mult în uitare. 
În paralel, „stelarii” trimiși să debarce pe solul Silenyei, spre 
gloria crezută nepieritoare a statului Realya, fac pe drum 
experiențe asupra unor plante ce declanșează la bord, prin 
sporii lor transformați, o agresivitate fizică, inclusiv sexu-
ală, gata să compromită așteptata reușită a expediției. Di-
vergente, subiectele se întâlnesc abia într-un climax ideatic, 
avertizând în privința descreșterii oricărei lumi, până la un 
punct crescătoare. Cu mai multă atenție la situațiile greu de 
adus în regimul verosimilității și cu un mai fin tratament al 
personajelor, care rămân totuși niște scheme, povestirea ar 
fi avut de câștigat.

Imaginația autoarei prinde viteză și ia înălțime în poves-
tirile Oamenii din nori, Un cântec de leagăn pentru Nawari 
și Realismul siliciului, care sunt, incontestabil, lucrate pen-
tru sensibilități la care reacționăm și azi. Primele două tra-

tează motivul marelui contact al omului cu o inteligență ex-
traterestră, problemă deloc nouă, însă reluată literar într-un 
chip nelipsit de originalitate. Pornind de la faptul că însuși 
Vaticanul începe să accepte posibilitatea existenței vieții, in-
clusiv a gândirii, și în alte locuri din Univers (bineînțeles, tot 
ca rezultat al „creației lui Dumnezeu”), venirea „oamenilor 
din nori” este urmărită în bună măsură prin ochiul neliniștit 
al prelaților catolici, dintr-un profund interes de păstrare a 
religiei pe care o servesc, inclusiv în condițiile tulburărilor 
provocate de excepționalul eveniment. Câtă vreme rasa 
cosmică Nawari pozează într-o prezență inofensivă, ea pro-
duce totuși destulă dezordine în lumea terestră, prin însăși 
nebunia inventivă a pământenilor. Iar după ce-și dă pe față 
intențiile de cucerire, prin manipulări psihice și substituiri de 
persoane capabile să execute asasinate politice comandate 
(Papa Benedict al XVI-lea este înjunghiat pe culoarele Vatica-
nului, președintele Obama cade victimă în bunkerul de sub 
Casa Albă), omenirea își sărbătorește cu inconștiență elibe-
rarea de sub diverse tiranii, fără să bănuiască faptul că intra 
de bunăvoie într-o tiranie și mai îngrozitoare: aceea a fabu-
losului Nod de Mușuroi care domină o civilizație fundamen-
tal neumană și incompatibilă cu valorile, fie și imperfecte, 
ale dezvoltărilor de pe Pământ. Un cântec de leagăn pentru 
Nawari este un text derivat din povestirea „de bază”, con-
flictul ei fiind de data asta privit nu dinspre om și omenesc, 
ci din perspectiva alienilor – ceea ce reprezintă deja o bună 
performanță ca execuție literară. Dominați efectiv de natu-
ra lor conflictuală și expansionistă, aceste ființe „energeti-
ce” au puterea de a străbate spațiul până la „Oul” primordi-
al al speciei lor, aflat undeva, prin zona celebrului Big-Bang, 
de unde să-și poată deschide o altă cale de evoluție, într-o 
dimensiune spațio-temporală paralelă.

Povestirea care mi se pare cea mai reușită, Realismul si-
liciului, se încadrează tematic în seria Apocalipselor provo-
cate de încălzirea globală. Noutatea ei presupune relata-
rea unei evoluții dezastruoase dintr-o perspectivă aparent 
detașată de sentimentalism. Declinul lumii și suferințele fi-
zice consecutive se exteriorizează de sub un paravan este-
tic. Personajul narator este când un oarecare Rafael Primo 
din anul 2287, pictor care își consemnează într-un jurnal – 
pentru o eternitate problematică – judecățile sale despre 
lume și artă, când holograma sa destinată să-l suplinească 
atunci când omul, obsedat de perspectiva nisipului în care 
se transformă accelerat planeta și epuizat de sete, nu va 
mai fi capabil să-și poarte singur mâna. Avertizatoare în sub-
stratul lor de un tragic profund, scenele „pictează” dezas-
trul cu o forță egalată doar de sentimentul unei resemnate 
neputințe față de evoluția lui rapidă.

Interesantă și ea, ultima proză din volum, o nuveletă 
de fapt, se intitulează Skizofrénya. În volutele sale, subiec-
tul nu rămâne o simplă poveste anticipată despre o lume 
postcatastrofică (vechea civilizație ar fi fost ruinată de un 
teribil „război al apei”), plină de mizerie stradală, murdărie 
zugrăvită cu grafitti, hrană precară și strict raționalizată, ti-
neri debusolați, refugiați în drog – în fine, decorul știut din 
experiențele mai recente ale genului: cyberpunk-ul ame-
rican generalizat, urban SF, new weird, sau cum ne-a mai 
plăcut să-l numim ca să-i dăm o personalitate nouă. Peste 
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toate calamitățile imaginabile în chip firesc pe un asemenea 
curs al evenimentelor, supraviețuitorii par atinși în masă de 
un flagel care deformează realitatea și le manipulează trăi-
rile mai tiranic decât oricare din vechile droguri. Dependen-
te până la ultima limită de acest refugiu în iluzoriul absolut, 
personajele sunt skizopunkeri, practică „skizo colectiv”, 
iar în cacofonia de senzații din care li se alcătuiește univer-
sul guvernat de stimulente periculoase caută orgii maladi-
ve, singurele pentru care mai păstrează un relativ interes. 
Boală sau pură transformare organică, mutație, skizofrénya 
nu ucide în copilul Alejandro aspirația către un spațiu utopic 
(„paradis umed, unde nu e prea cald, nici prea frig, unde bri-
za degajă miros de ce-ți dorești și unde poți roti continen-
tele și anotimpurile instantaneu, după cum vrei tu”); chiar 
dacă această aspirație labilă eșuează frecvent în realități mi-
zerabile, pe care conștiința lui alterată fie nu poate, fie nu 
vrea să le definească în termeni corecți:

„Iar timpul… nu mai există… nu-mi 
amintesc cum arată corpul meu, pen-
tru că nu l-am mai văzut de mult. Îl hră-
nesc acum intravenos în Centrul de 
Substituție, care e mai mult o clinică de 
comatoși skizo și unde m-am internat 
după dispariția mamei, în urmă cu vre-
un an. Însă aici, pe planeta lui Alejandro, 
voi fi mereu tânăr. Sau, mă rog, aproape, 
dar să nu ne gândim la moarte acum.”

Demonul complicației, despre care am 
mai pomenit, face însă ca surogatul de 
viață trăit de skizofrénycul Alejandro și de 
mama sa, Silva, să interfereze periodic cu 
o altă dimensiune existențială, în care Silva 
se numește Anais și nu mai e mama, ci sora 
geamănă a lui Alejandro, care nici el nu se 
mai numește așa, ci Kalum. Ei se ascund 
într-o casă suspendată pe piloni în jungla 
generalizată peste America de Sud, „în 
anul 3061, 61 de ani de la Dezvăluire”, când 
Apocalipsa așteptată periodic de pămân-
teni lasă locul unei intervenții extrateres-
tre, concretizată în figura Maestrului celor 
14 dimensiuni superioare, care promite pa-
cea și calea spre lumină, cu condiția ca pă-
mântenii să-l urmeze în învățătura lui mul-
timilenară. Cum pământenii sunt, însă, așa 
cum îi știm, îndărătnici și nedornici să iasă 
dintre limitările rasei lor, tentativa Maes-
trului din Multivers eșuează din nou (după 
Atlantida și alte vechi încercări de civilizare 
în masă). Dar copiii fugari, cei ce-și smul-
seseră din piele cipurile cu dinții spre a nu 
li se putea da de urmă, intră totuși într-o 
„școală ascensională” unde învață cam ce 
se predă și în mănăstirile yoghinilor, de-
corporalizarea și clarviziunea, pregătindu-
se de un „salt cuantic” prin care Charon 

(nume straniu, ca să nu spun chiar de rău augur pentru un 
Yoga extraterestru) încearcă să-i ducă altundeva. Finalul po-
vestirii, amestecând în continuare elemente de tehnicitate 
SF și de ezoterism tibetan, închipuie o dramatică încercare 
de smulgere a lui Kalum-Alejandro din dimensiunea skizo-
frénycă unde materializările fricii sale genetice îl țin prizo-
nier, spre o dimensiune superioară pe care corpul eteric al 
Anaisei ar fi atins-o deja.

Ca să fiu în ton cu sugestiile amalgamate ale povestirii, 
ar trebui să mai spun că și textele din culegerea Zilele pă-
sării de alaltăieri par să urmeze aceeași cale ascensională, 
trecând de la linia mai simplă a aventurilor de anticipație 
tradiționale spre unele de o surprinzătoare complicație. 
Ceea ce implică, adesea, și o etajare stilistică pe gustul spiri-
tului postmodern. În funcție de felul cum va reuși Laura Cei-
ca să opereze cu „acordul fin” asupra sintezelor pe care ni 
le propune, ne putem aștepta la viitoare performanțe ale 
poetei în genul SF.
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“Viteazul e al meu. Eu desenez.” Rezultatul campaniei cu acest titlu este volumul 26 al fanzinului SANKI, lansat 
in luna august, la Craiova, printr-un happening la statuia Voievodului din centrul orașului și un praznic napraznic. 

Cu Viteazul am fost și la Rm. Valcea, la ROMCON, în septembrie.

În octombrie, din nou la Craiova, la Festivalului toamnei “Oktob-
Exflor”, campania pentru realizarea unei noi ediții a volumui 26 SANKI, 
cu mai mulți autori, a continuat cu un showcase BDC - Banda Desenata 
Craioveana. 

Din cuprinsul primei ediții a volumui 26 SANKI, o banda desenată de 
Mirescu și Barbu
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ANTOLOGIA HELION
Se află în pregătire volumul al 5-lea din ANTOLOGIA HELION.
Volumul pregătit de Cornel Secu, cu asistența tehnică a  lui George Țugurlan, va cuprinse proză publicată în anii 2011, 2012, 

2013, 2014 și 2015 în revista Helion.
Se preconizează apariția lui în luna decembrie a acestui an.
Din volumele anterioare, vol. 1-4, mai există foarte puține exemplare din volumele 3 și 4.
În funcție de posibilitățile financiare s-ar putea să se reediteze, pe rând, volumele 1 și 2 în anul viitor.

SUA TRIMITE UN 
HABITAT GONFLABIL 
CĂTRE ORBITA LUNII
Bigelow Aerospace, în parteneriat cu 

United Launch Alliance, are planuri mari: 
dorește să lanseze un habitat gonflabil pe 
orbita Lunii.

Oamenii de știință și autoritățile State-
lor Unite ale Americii au declarat că doresc 
să reia explorarea cosmosului și că vor înce-
pe acest demers cu satelitul natural al Terrei. 
De altfel, obiectivele NASA sunt Luna, și, abia 
mai apoi, planeta Marte. Elon Musk, celebrul 
inovator și proprietar al SpaceX și Tesla Mo-
tors, a declarat recent că proiectul americani-
lor va fi crucial în crearea unei baze selenare.

Habitatul gonflabil va fi lansat în spațiu 
la sfârșitul lui 2022 și va funcționa ca un de-
pozit lunar. Bigelow Aerospace proiectea-
ză două module B330 expandabile (de di-
mensiunea unei  treimi din volumul Stați-
ei Spațiale Internaționale), în timp ce Uni-
ted Launch Alliance va furniza racheta Vul-
can 562. Cu ajutorul rachetei habitatul va 
fi transportat pe orbita Pământului și mai 
apoi pe cea a Lunii, unde habitatul se va 
umfla. După ce va fi operațional, vor avea 
loc mai multe lansări, care vor avea rolul 
de a furniza circa 35 de tone de combustibil 
criogenic către modul. Apoi va fi manevrată 
către locația sa finală, orbita joasă a Lunii. 

Sursa: descopera.ro                                                 
 

George Țugurlan

ENCICLOPEDIA ANTICIPAȚIEI 
ROMÂNEȘTI. CALEIDOSCOP

Enciclopedia anticipației românești, realizată de Mircea Opriță, își conti-
nuă aventura editorială, autorul finalizând de curând volumul al II-lea, purtând 
subtitlul Caleidoscop. Cartea este scoasă la editura Eagle, în colecția Seniorii 
imaginației. Primele exemplare vor ieși de sub tipar în următoarele zile, ur-
mând ca volumul să fie lansat la ediția cu numărul 24 a Târgului Internațional 
Gaudeamus – Carte de învățătură, care va avea loc în perioada 22 – 26 no-
iembrie 2017, în Pavilionul Central Romexpo din București. Reputatul prozator 
și istoric literar a apelat în volumul al doilea la o abordare interdisciplinară, 
metoda comparativă oferindu-i prilejul unor analize de profunzime ale teme-
lor, motivelor și ideilor anticipative (science fiction) în contexte diverse. Este o 
formulă menționată explicit în prezentarea volumului, cumva și ca o extindere 

a metodei de investigație utilizate în primul 
volum, intitulat Portrete exemplare. În noul 
op din Enciclopedia anticipației românești 
„formula caleidoscopică, pentru care am op-
tat în volumul doi, permite totuși lărgirea 
panoramei și în timp, și spre autori de colo-
ratură, dar și în direcția unor scriitori pe care 
canonul clasic al literaturii române nu s-ar 
fi așteptat să-i vadă dispuși să interfereze cu 
subiecte considerate de anticipație «ale ei». 
Ori, în fine, și ale ei, fiindcă tot atât de bine 
pot fi ale literaturii moderne, ori postmoder-
ne, în tendințele sale integratoare de genuri 
și de variată experimentare stilistică, pe 
care le putem remarca la începutul secolului 
XXI”, susține Mircea Opriță. Puteți vedea 
cuprinsul acestei apariții editoriale atât de 
necesare în peisajul science-fiction și fantasy 
românesc accesând www.helionsf.ro.

Lucian-Vasile Szabo
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ENCICLOPEDIA IDEILOR S.F. 
– UN PROIECT TENTANT

În interiorul S.F.-ului, ca gen aparte, coexistă o mulțime de abordări și 
nuanțe, care au dat naștere în timp unor subgenuri. Unele dintre cele mai re-
cente sunt cyberpunck-ul și teampunk-ul. Este foarte probabil că acest pro-
ces de diversificare să continue, arătând vitalitatea S.F.-ului.

Ceea ce dă unitate și identitate acestei diversități în expansiune este, cred, 
ideea S.F., care se află, într-o formă sau altă, inclusă în “substanța” fiecărui 
text sau film. Idea S.F. străpunge realitatea, o fisurează, perturbând ordinea 
obișnuită a lumii celei mari, planetară, interstelară sau, dimpotrivă, a unui 
mini sau microunivers.

Sunt idei S.F. fascinante prin noutate și frumusețe, altele exprimă 
speranțele omului dintotdeauna, de a zbura, de a se întoarce în timp, de a 
cunoaște ceea ce se află dincolo de zări etc. Autorii propun noi idei S.F. sau 
reintrepretează idei S.F. existente, privindu-le dintr-o perspectivă nouă, 
descifrând noi semnificații.

Deoarece au un rol definitoriu în S.F., ar fi binevenită elaborarea unei 
enciclopedii a idielor S.F., care să le cuprindă și să le ordoneze, punând în 
evidență relațiile dintre ele, inclusiv evoluția lor în timp, astfel structurată 
încât să ofere un acces rapid la informația căutată. O asemenea lucrare ar fi 
un instrument valoros pentru scriitori, critici, istorici ai culturii, dar și pen-
tru cititorii sau cinefilii iubitori de S.F.

Desigur, având în vedere numărul imens de romane, povestiri și filme, un 
asemenea proiect nu poate fi realizat de un singur om și, probabil, nici de o 
echipă restrânsă. De aceea, varianta cea mai realistă ar fi o soluție online, de 
tip Wikipedia, unde ar putea să contribuie, conform unor reguli care să asi-
gure coerența, unitatea și relevanța, oricine dorește, oriunde s-ar află. În fe-
lul acesta enciclopedia va fi vie, va fi mereu actuală, ținând pasul cu evoluția 
genului și subgenurilor sale. Iar dacă se va crea și o secțiune în care cititorii 
pot să vină cu propuneri, se va crea și un fel de bursă a ideilor S.F., carea ar 
putea chiar influența, într-o anumită măsură, genul însuși.

Pornind de la acest proiect lansat în 2 septembrie 2017 la RomCon de că-
tre LUCIAN IONICĂ, scriitorii români vor avea extraordinara șansă să fie 
mult mai bine promovați la nivel internațional. 

Este un proiect foarte curajos și ingenios. Felicitări LUCIAN IONICĂ!
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EU 2.0
Cunoscutul scriitor ieșean DAN DOBOȘ, autorul ABAȚIEI și al DEMNET, revine în 

atenția cititorilor de SF cu un volum de povestiri.
Cea mai recentă carte scrisă de Dan Doboș este o împletire a șapte povești de dragos-

te, care descriu din perspective diferite iubirea pentru Cassandra, un personaj feminin 
urmărit de-a lungul existenței sale. Presărate cu teme de meditație, care nu-și pierd nici-
odată actualitatea, dar și cu scurte predicții pe termen mediu, povestirile sunt construite 
păstrând o anectodică solidă, din dorința a oferi cititorului o experiență mai îndelungată, 
de a oferi ceva de care să își aducă aminte. Tocmai de aceea, textura pe care o formează 
povestirile se completează abia în final, după lectura tuturor povestirilor.

Cartea este, de asemenea, și o incursiune într-un univers familiar cititorilor romanu-
lui DemNet și își păstrează dorința de a anticipa evoluția omenirii în secolul următor. În 
volum sunt pomenite prima încercare de colonizare a planetei Marte, liniile de transport 
suborbital, începutul construirii Inelului sau rețeaua medicală NanoSan. 

Povestirea care dă numele volumului, eu 2.0, este descrierea tulburătoare a transfor-
mărilor pe care le suferă conștiința unui scriitor dincolo de moarte, precum și încercarea 
sa de a-și recompune iubirea care i-a definit existența pământeană.

Cele șapte povestiri care formează cuprinsul cărții sunt: eu 2.0; Ultimul marțian; Cor-
setul Julietei; Orbilanier 12 C; Fata cu batic galben; Banca de sub ulm; Zahanaua Şapte 
stele. Șapte povestiri sau șapte feluri de a o iubi pe Cassandra.

Volumul, apărut la editura Media-Tech, Iași, în colecția Scifiscop, va fi lansat la mijlo-
cul lunii noiembrie și va fi disponibil exclusiv în librăriile online.

Cornel Secu

REVISTA PARADOX
Apărut la sfârșitul lui august și lansat în a 

doua zi a ROMCON-ului, numărul 27 al Pa-
radoxului, publicație a Asociației „H.G. 
Wells” Timișoara, este un număr bun, mai 
bun decât precedentele apărute în ultimii 
3-4 ani, chiar dacă unele articole, mai ales 
cele teoretice, sunt compilații sau extrapo-
lări mai puțin reușite (vezi articolele sem-
nate de D. Haiduc, L. Nistorescu, D. Treta).

Prozele semnate de regretata Ioana 
Vișan, Marian Coman și Sergiu Someșan 
sunt peste medie. O notă în plus pentru 
povestirea „Adevăratul sfârșit al WWII” 
semnată de Dușan Baiski, care creează cu 
umor în grai bănățean o istorioară alterna-
tivă într-un sat neaoș bănățean, reușind cu 
mult talent un final cu dichis.

George Țugurlan
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La ROMCON-ul de la Râmnicu-Vâlcea a fost lansat primul număr din re-
vista ZIN.

Redactorul-șef este LUCIAN CRISTIAN OANCEA, cel care conduce și ce-
naclul Wolf’s Pack din București. A fost o surpriză foarte plăcută, numărul 
1/2017 arătând bine.

Editorialul semnat de LUCIAN OANCEA, “De la vorbe la hârtie”, motivea-
ză apariția acestei nnoi publicații din fandom.

Un grupaj dedicat ediției 2017 a Atlatykron-ului suculent. Se detașează 
Păturica Rotundă și Acțiunea Tricoul.

Proza este semnată de MARIUS BUCUR, VICTOR DRĂGHICESCU, 
GEORGE BRAGADIREANU.

Un interviu, foarte așteptat, cel cu ADRIAN BĂNUȚĂ, fostul redactor-șef 
al Jurnalului S.F. realizat de CRISTINA GHIDOVEANU. Nu sunt de acord 
cu comentariul lui Livian Leonte din Helion Online, că interviul este foarte 
interesant.

CRISTINA GHIDOVEANU nu dezvăluie adevărata cauză a dispariției 
Jurnalului S.F.: avea un conținut slab, era agramat, niște idei estetice biza-
re, semnau în general inși fără talent. Acestea au fost cauzele care au dus la 
prăbușirea Jurnalului S.F. Ar fi mai multe de spus.

Oricum, un interviu necesar, chiar dacă judecata critică a lipsit cu 
desăvârșire. Poate și din cauza împlinirii unui sfert de veac de la apariția 
Jurnalului S.F.

Revista ZIN este o publicație care să sperăm că va respecta ritmul de 
apariție anunțat de către LUCIAN OANCEA la Râmnicu-Vâlcea, de cel puțin 
patru ori pe an.

Cornel Secu 

ZIN

METODA REVOLUȚIONARĂ CARE TRANSFORMĂ CELULELE ÎN ORICE 
TIP DE ȚESUT

Celulele stem pluripotente reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări științifice ale secolului XXI. Acetse celule 
permit oamenilor de știință să readucă celulele adulte la starea lor embrionică, nespecializată, apoi să le manipuleze pentru a 
deveni orice tip de țesut se dorește. Chiar dacă acest proces a fost unul laborios, studiile cercetătorilor din cadrul Universității 
Michigan (Statele Unite ale Americii) arată că timpul și efortul pot fi reduse semnificativ printr-o metodă simplă de programare 
a algoritmilor celulelor, astfel încât acestea să se transforme în alt tip de celule.

Noul algoritm nu folosește câteva tipuri de proteine transcription factor pentru a manipula celulele, ci  crează reprezentări 
3D ale genomului. Prin aceste reprezentări se poate calcula timpul precis și secvența în care trebuie să se injecteze proteinele 
în celuloe, astfel încât să producă tipuri de celule diverse. Prin această inovație se vor putea vindeca boli grave, precum 

cancerul, afecțiunile ereditare sau bolile cardio-vasculare.  
Studiul savanților americani se bazează pe un studiu anterior, 

din 1989, efectuat de cercetătorii de la Fred Hutchinson Cancer 
Research Centre. Aceștia din urmă au putut transforma celulele 
pielii în celule musculare prin expunerea celulelor la proteina TF, 
care ajută la controlarea genelor în celule prin determinarea celulei 
să devină un alt tip și să poată controla diviziunea, creșterea sau 
moartea acesteia.

Acest studiu din 1989, coroborat cu studiile științifice ale ADN-
ului, au dus recent la elaborarea unui algoritm matematic, ce prezice 
cu succes factorii decisivi în reprogramarea celulelor într-o nouă 
stare specializată. Rezultatele savanților nu au fost puse în practică 
în experimente de laborator, însă aceasta este următoarea etapă. 

Sursa: sciencealert.com
George Țugurlan
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COZZZMONAUTICA: DIN 
NOU LA TIMIȘOARA PE 10-11 
NOIEMBRIE LA MISC (fosta 

fabrică de țigarete)
Cozzzmonautica oferă educație alternativă, documentare, praf ste-

lar, sunete siderale, colaborări fructuoase între știință și artă, și îi 
aduce laolaltă pe iubitorii de SF, pasionații de explorări spațiale și pe 
cei interesați de originile și istoria universului. Din 2006, Cozzzmo-
nautica te poartă lin într-un zbor imaginar prin univers și urzește un 
cântec de leagăn care însoțește orice lansare spre exoplanete, găuri 
negre și galaxii îndepărtate.

Cozzzmonautica construiește și imaginează rachete în muzee, 
case, clinic, observatoare astronomice și alte spații primitoare. Cozzz-
monautica nu caută exploatarea cu orice preț a zăcămintelor orbitale 
și nici terraformarea forțată a lumilor neexplorate. Cozzzmonautica 
menține aici pe Pământ fiorul cosmic și setea de cunoaștere cu privi-
rea ațintită spre cerul înstelat al nopții, în inima orașelor unde, orbiți 
de lumină, uităm că ne aflăm undeva pe unul din brațele Căii Lactee.

Cosmologii Naufragiate
„Charles Stross descrie în Accelerando (2005) cum întreaga ga-

laxie se umple de resturile și ruinele unor civilizații superinteligen-
te, moarte sau muribunde: „huruiala în pustie a datelor degenerate, 
comprimate în fractali, și a proceselor postconștiente încetinite, ori-
cât de mult spațiu de stocare ar sacrifica în schimbul puterii de pro-
cesare”.

În Dark Eden (2014), Chris Beckett ne relatează o povestire apo-
crifă, o nouă geneză de pe o planetă fără soare unde viața e biolu-
minescentă și strălucește în întunericul veșnic, unde prima pereche 
incestuoasă de fondatori dă naștere unei umanități eșuate și aban-
donate de cei de acasă. Legi, cântece, conflicte, descoperiri, tradiții, 
superstiții, explicații despre univers amintesc vag de fragmente 
de trecut și tehnologii uitate, de pe un Pământ imposibil de atins: 
mașini, jucării de lemn cu roți, tastaturi de calculator din lemn cioplit 
(inexplicabile și sfinte) și porunci venite de la prima Mamă.

Haideți sa speculăm împreună ce fel de universuri stranii și ce cos-
mogonii răsar la bordul imenselor epave ruginite, trimise către alte 
lumi și eșuate la distanță de mii de ani lumină pe planete îndepărtate.

Ce fel de explicații despre lume apar și dispar atunci când eșuăm 
pe malul oceanului cosmic (Carl Sagan)?

Si dacă asta nu vă e de ajuns, atunci haideți sa consideram că si aici 
jos pe nava spațială Pământ (Spaceship Earth) suntem tot niște exilați 
planetari, eșuați out-of-Africa după mii și mii de ani de migrație.”

(Via Ştefan Tiron)
https://www.facebook.com/MiscArtsRomania/
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DONAȚIE DE CARTE

La invitația ARCASF lansată la sfârșitul 
lunii martie, când s-a făcut un apel pentru 
strângerea de cărți (și reviste), care să fie do-
nate Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” 
din Râmnicu-Vâlcea, locul unde a avut loc a 
38-a ediție a ROMCON-ului.

În luna mai ARCASF și ASOCIAȚIA HELI-
ON au făcut o primă expediție în valoare de 
peste 1.600 de lei.

Apoi individual s-au mai făcut trimiteri de 
pachete cu cărți de la București, Oradea, Cluj-
Napoca și Timișoara.

În preziua și în ziua întâi a ROMCON-
ului s-au făcut donații de la autori și edituri, 
unele foarte consistente. Îi amintim pe toți: 
DĂNUȚ UNGUREANU, TEODORA GOGEA, 
LUCIAN MERIȘCA, ADRIAN BANCU, MIR-
CEA OPRIȚĂ, SILVIU GENESCU, LUCI-
AN-VASILE SZABO, CORNEL SECU, ALI-
NA VOCHESCU, LIVIU SURUGIU, MIR-
CEA NAIDIN și editurile TRITONIC, CASA 
CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, ADENIUM, PAVCON, 
EAGLE PUBLISHING, NAPOCA STAR, EU-
ROSTAMPA.

Cu ultima expediție făcută în luna octom-
brie de către ASOCIAȚIA HELION totalul 
donației a depășit suma de 5.000 de lei.

Biblioteca Județeană, prin REMUS GRI-
GORESCU, mulțumește tuturor celor care au 
contribuit la această frumoasă donație.

Cornel Secu

Rubrica Zig-Zag a fost realizată de 
Lucian-Vasile Szabo, Cornel Secu 

și George Țugurlan 
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AELITA
Am primit, redirecționată, o știre de la Camelia Stănescu, 

soția regretatului DAN URSULEANU, celebrul realizator al 
emisiunii EXPLORATORII LUMII DE MÂINE, referitoare la 
redifuzarea, pe România Cultural, a AELITEI, dramatizare 
după celebrul roman al lui Alexei Tolstoi, dramatizare reali-
zată de Camelia Stănescu, care a interpretat și rolul AELITEI.

Dramatizarea va fi fost difuzată între 30 octombrie 2017 și 
6 noiembrie 2017, la ora 22:30, la România cultural.

Dar iată distribuția:
1. Florian Pittiș, Mitică Popescu, Camelia Stănescu, Ma-

riana Buruiană, Mircea Albulescu, Corado Negreanu, Sorin 
Gheorghiu, Dan Damian, Ion Anghel, Eugen Cristea, Mircea 
Dascaliuc. Comentarii muzicale: Mircea Florian. Regia tehni-
că: Vasile Manta. Regia tehnică : ing. Tatiana Andreicic. Re-
gia artistică este semnată de Cristian Munteanu.

2. Dramatizarea radiofonică: Camelia Stănescu. 
3. Difuzat în premieră în anii 80 la PROGRAMUL III în ca-

drul emisiunii EXPLORATORII LUMII DE MÂINE rea-
lizată de Dan Ursuleanu , serialul a fost reluat la TEATRU 
NAȚIONAL RADIOFONIC în 28 martie anul 1992

Cornel Secu

APA VIE. CĂDEREA ÎMPĂRAȚILOR
APA VIE. CĂDEREA ÎMPĂRAȚILOR este primul volum din-

tr-o trilogie fantasy, având ca fundal spațiul carpato-danubia-
no-pontic.

Apărut la editura SMART, sub semnătura lui STACHECI-
AN (cu siguranță un pseudonim) volumul întâi se vrea un basm 
cult:

„Stăruința pentru 
răspunsuri din adâncu-
rile condiției umane re-
naște legende. Fantas-
ticul prinde viață, rupt 
din taina cântecelor 
vechi sau șters de mult 
din orice amintire. Refu-
zul limitelor și presupu-
nerilor care par să ghi-
deze existența semenilor 
aruncă personajul prin-
cipal în vârtejul dintre 
bine și rău, între tărâ-
muri ascunse și creaturi 
zămislite din negura că-
derilor cunoscute și ne-
cunoscute.”

Mai multe puteți afla 
accesând www.apa-vie-

carte.ro.

ZETA PUPPIS PREZINTĂ 
PETE SOLARE UIMITOARE 

Cercetători din cadrul Vrije Universiteit Brussel 
(Belgia) au descoperit, printr-o rețea de „nanosa-
teliți” de la Bright Target Explorer (BRITE), că 
unele pete, care apar pe suprafața supergiganti-
cei Zeta Puppis, contribuie în mod semnificativ la 
structuri spiralate în vântul său solar. Rezultatele 
studiului oamenilor de știință belgieni au fost pu-
blicate în cea mai recentă ediție a Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society.

Potrivit savanților, stelele masive produc ele-
mente grele ce alcătuiesc viața pe Pământ. Odată 
ce aceste corpuri cerești se sting, ele împrăștie, prin 
explozii masive, material în cosmos. Fără aceste ex-
plozii sistemul nostru solar nu s-ar fi format. 

Zeta Puppis este o super-stea cu o masă de 
aproape 60 de ori mai mare decât cea a Soarelui  
și este de șapte ori mai fierbinte. Stelele de acest 
tip sunt foarte rare, fiind descoperite, de regulă, 
în perechi, în sisteme binare sau în grupuri. Zeta 
Puppis face excepție, întrucât se găsește singură, 
mișcându-se 60 de km/secundă prin spațiul inter-
stelar neînsoțită de vreun alt corp ceresc. Teoria 
oamenilor de știință este că Zeta Puppis a inter-
acționat la un moment dat cu un sistem binar sau 
grupuri și a fost aruncată în cosmos foarte rapid.

Astronomii au studiat luminozitatea de 
suprafață a stelei Zeta Puppis și comportamentul 
vântului stelar timp de jumătate de an. Observa-
țiile cercetătorilor relevă un tipar repetitiv la fie-
care 1,78 de zile, atât la suprafața stelei, cât și în 
vântul stelar. 

Lumea oamenilor de știință consideră această 
descoperire una uimitoare, deoarece astfel au fost 
găsite pentru prima dată dovezi ale unei legături 
între variațiile de pe suprafață și distorsiunea vân-
tului, ambele apărute întâmplător în natură, după 
cum afirmă și Anthony Moffat, cercetător în ca-
drul Université de Montréal.

Cu toate acestea, originile fizice ale petelor lu-
minoase și ale variațiilor vântului solar de pe Zeta 
Puppis rămân necunoscute, făcând obiectul vii-
toarelor studii.  

Sursa: sciencedaily.com

George Țugurlan


